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2

150

1 ข้อมูลสรุปทางการเงินโดยสรุปของบริษัท / FINANCIAL SUMMARY
ข้้อมููลทางการเงิิน ณ 31 ธัันวาคม 2562-2560
Data from Financial Statement as of December 31, 2019-2017
รายการ
รายได้รวม
Total Revenues
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
Total Cost and Expenses
ก�ำไรสุทธิ
Net Profit
จ�ำนวนหุ้นที่ช�ำระแล้ว
Number of Paid-up Shares
สินทรัพย์รวม
Total Assets
หนี้สินรวม
Total Liabilities
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Shareholder’s Equity
ก�ำไรสะสม (ที่ยังไม่ได้จัดสรร)
Retained Earning (Unappropriated)

งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)
Consolidated (Audited)
2562/2019 2561/2018 2560/2017
Million Baht Million Baht Million Baht
950.22
880.28
799.73

(หน่วย Unit : ล้านบาท /Million Baht)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (ตรวจสอบ)
Separate (Audited)
2562/2019 2561/2018 2560/2017
Million Baht Million Baht Million Baht
952.24
880.27
799.72

1,109.39

919.36

783.34

1,095.03

916.81

780.87

-151.88

-37.23

12.81

-135.50

-34.69

15.28

570.51

570.51

570.51

570.51

570.51

570.51

1,561.60

1,646.83

1,650.04

1,593.21

1,656.86

1,754.19

253.48

173.10

126.27

244.70

172.85

224.08

1,308.12

1,473.73

1,523.78

1,348.51

1,484.01

1,530.11

879.15

1,031.04

1,079.67

905.10

1,040.59

1,086.69

อัตราส่วนทางการเงิน / Financial Ratio
Description
อัตราก�ำไรสุทธิตอ่ รายได้รวม
Net Profit Margin
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
Return on Equity
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)
Debt Equity Ratio (time)
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น
Net Profit per Share
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
Book Value per Share (Baht)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)*
Dividend per Share (Baht)*

Consolidated
2562/2019 2561/2018 2560/2017
Million Baht Million Baht Million Baht
-15.98
-4.23
1.60

Separate
2562/2019 2561/2018 2560/2017
Million Baht Million Baht Million Baht
-14.23
-3.94
1.91

-10.90

-2.48

0.84

-9.60

-2.30

1.00

0.19

0.12

0.08

0.18

0.12

0.15

-0.27

-0.07

0.02

-0.24

-0.06

0.03

2.29

2.58

2.67

2.36

2.60

2.68

0.00

0.00

0.04

0.00

0.00

0.04

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเห็นควรให้น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
งดจ่ายเงินปันผล
Remark : * The Board of Director Meeting No.1/2020 held on February 25, 2020. To propose the shareholder to
approve no dividend payment for the year 2019
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2 ประวัติกรรมการ

จากแถวบน ซ้้ายไปขวา (Top row, left to right)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์
นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล
นายไทยลักษณ์ ลี้ถาวร
นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
นายวินัย เลาหประสิทธิ์
นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ
นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร

MR. KEERIN CHUTUMSTID
กรรมการ / DIRECTOR
MR. PRASIT HANPIYAVATANASAKUL
กรรมการ / DIRECTOR
MR. THAILUCK LEETAVORN
กรรมการ / DIRECTOR
MR. NATTHAPHON LILAWATTHANANUN กรรมการอิสระ / INDEPENDENT DIRECTOR
MR. VINAI LAOHAPRASIT
กรรมการอิสระ / INDEPENDENT DIRECTOR
MR. PONGSAK UTAISINCHAROEN
กรรมการอิสระ / INDEPENDENT DIRECTOR
MR. PONGCHALERM CHALERMSAPHAYAKORN กรรมการ / DIRECTOR

แถวล่างจากซ้ายไปขวา (Bottom row from left to right)
8. นายไพศาล สิริจันทรดิลก
9. นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร
10. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์
11. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล

MR. PAISAN SIRICHANTARADILOK
MR. PHAIBUL CHALERMSAPHAYAKORN
MR. PONGSUK ANGSUPUN
MR. SUCHART THAMMAPITAGKUL 	

กรรมการ / DIRECTOR
ประธานกรรมการ / CHAIRMAN
กรรมการอิสระ / INDEPENDENT DIRECTOR
กรรมการอิสระ / INDEPENDENT DIRECTOR
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1. นายไพบูลย์  เฉลิมทรัพยากร
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
การศึกษา

อบรม

84 ปี
ไทย
471 ซ.33 หมู่บ้านปัญญา แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
- ปริญญาโท MBA University of Leicester, UK.
- ปริญญาตรี B.Com. (Hons) บริหารธุรกิจ
University of Delhi, India
- Director Certification Program (DCP) 64

ต�ำแหน่ง / วันที่รับต�ำแหน่ง
บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง
7 เม.ย.2548 – ปััจจุุบััน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทอื่น
2547 – ปัจจุบัน
สัดส่วนการถือหุ้น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ประธานกรรมการ
ไม่มี
- บจก.พันวาบีช พรอพเพอร์ตี้ / ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
17,894,100 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 3.14
ไม่มี

2. นายไพศาล สิริจันทรดิลก
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
การศึกษา
อบรม

64 ปี
ไทย
130 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 52 ต.บางยี่ขัน
อ.บางพลัด กรุงเทพมหานคร
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- Director Accreditation Program (DAP) 56

ต�ำแหน่ง / วันที่รับต�ำแหน่ง
บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง
7 เม.ย. 2549 – ปัจจุบัน
2552 – 2560
2562 – ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทอื่น
สัดส่วนการถือหุ้น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ไม่มี
ไม่มี
3,411,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.60
ไม่มี
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3. นายประสิทธิ์  หาญปิยวัฒนสกุล
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
การศึกษา
อบรม

48 ปีี
ไทย
780/504 คอนโดศุภาลัย คาซ่าริวา วิสต้า 1
แขวง/ เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
- ปริิญญาตรีี การบััญชีี มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขที่่� 4901
- Director Accreditation Program (DAP) 168/2020
- Chief Finance Officer in Practice Program
9/2019

ต�ำแหน่ง / วันที่รับต�ำแหน่ง
บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง
13 พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทอื่น
สัดส่วนการถือหุ้น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ / กรรมการบริิหาร / ผู้้�บริิหารสููงสุุดทางด้้านบััญชีีและการเงิิน
ไม่มี
บจ. สมิทวู้ด
0 คิดเป็นร้อยละ 0
ไม่มี

4. นายไทยลักษณ์  ลี้ถาวร
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
การศึกษา
อบรม

ต�ำแหน่ง / วันที่รับต�ำแหน่ง
บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง
7 เม.ย. 2548 – ปัจจุบัน
2549 – 2552
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2555 – ปัจจุบัน
2560 – ปัจจุบัน
บริษัทอื่น
สัดส่วนการถือหุ้น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

72 ปี
ไทย
35/1 ซ.สุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
- ปริญญาโท MA (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัย Sul ross State USA.
- ปริิญญาตรีี พาณิิชยศาสตร์์ (สถิิติ)ิ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
- Director Accreditation Program (DAP) 37
- Director Certification Program (DCP) 64
- วตท. รุ่นที่ 4 (วิทยาการตลาดทุนไทย)
- Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ ที่ 29
- TLCA Executive Development Program (EDP) รุน่ ที่ 1
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ.พรพรหมเม็ททอล / กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่ง / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ไม่มี
4,831,504 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 0.85
ไม่มี
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5. นายพงศเฉลิม  เฉลิมทรัพยากร
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
การศึกษา

อบรม

ต�ำแหน่ง / วันที่รับต�ำแหน่ง
บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง
7 เม.ย. 2548 – ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทอื่น
2545 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน
2548 – ปัจจุบัน
สัดส่วนการถือหุ้น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

45 ปี
ไทย
471 ซอย 33 หมู่บ้านปัญญา ถ.พัฒนาการ
แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง ม. จุฬาลงกรณ์
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- ปริญญาตรี BS. Entrepreneurs Studies /
Finance Babson College, USA
- Director Accreditation Program (DAP) 37
- TLCA Executive Development Program (EDP) รุน่ 10

กรรมการ
ไม่มี
บจก.บางกอกเบียร์แอนด์เบเวอร์เรจ / กรรมการผู้จัดการ
บจก.พีบีพี พรอพเพอร์ตี้ส / กรรมการบริหาร
บจก.พันวาบีช พรอพเพอร์ตี้ส / กรรมการบริหาร
28,650,500 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 5.02
ไม่มี

6. นายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
การศึกษา
อบรม

56 ปี
ไทย
51/99 หมู่ 7 ต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program (DCP) 64
- TLCA Executive Development Program (EDP) รุน่ 7

ต�ำแหน่ง / วันที่รับต�ำแหน่ง
บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง
9 พ.ค. 2562 – ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ม.ค. 2548 – ปัจจุบัน
บริษัทอื่น
ก.พ. 2559 – ปัจจุบัน
สัดส่วนการถือหุ้น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ
บมจ.เกียรติธนา / กรรมการ
บจก.แมคโนเลีย คลอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น / กรรมการผู้จัดการ
0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0
ไม่มี
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7. นายพงศ์ศักดิ์  อุทัยสินธุเจริญ
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
การศึกษา
อบรม

58 ปี
ไทย
2 ซอยลาดพร้าว 118 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
- ปริญญาเอก สาขาชีวเคมี
มหาวิทยาลัย Colorado State ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Accreditation Program (DAP) 37

ต�ำแหน่ง / วันที่รับต�ำแหน่ง
บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง
7 เม.ย. 2548 – ปััจจุุบััน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทอื่น
สัดส่วนการถือหุ้น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ
ไม่มี
ไม่มี
20 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0
ไม่มี

8. นายพงษ์ศักดิ์  อังสุพันธ์
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
การศึกษา
อบรม

82 ปี
ไทย
380 หมู่ที่ 2 ต�ำบลบางเขน อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแคนเทอเบอรี่ ประเทศนิวซีแลนด์
- ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
- Director Accreditation Program (DAP) 10

ต�ำแหน่ง / วันที่รับต�ำแหน่ง
บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง
7 เม.ย. 2548 – ปัจจุบัน
22 ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2549 – ปัจจุบัน
2544 – ปัจจุบัน
2543 – ปัจจุบัน
บริษัทอื่น
สัดส่วนการถือหุ้น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บมจ.ที.ซี.เจ.เอเซีย / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ไม่มี
0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0
ไม่มี
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9. นายณัฐพล  ลีลาวัฒนานันท์
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
การศึกษา

อบรม

ต�ำแหน่ง / วันที่รับต�ำแหน่ง
บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง
7 เม.ย. 2548 – ปัจจุบัน
22 ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2551 – ปัจจุบัน
บริษัทอื่น
2561 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2540 – ปัจจุบัน
สัดส่วนการถือหุ้น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

62 ปี
ไทย
604/92 หมู่ที่ 1 ซ.เพชรเกษม 92/1 บางแคเหนือ
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Director Accreditation Program (DAP) 10
- Director Certificate Program (DCP) 3
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บจก.จัดหางานจ็อบมายเวย์, บจก.เอ็กเซลเลท์ ดีเวลลอปเม้นท์ / กรรมการผู้จัดการ
บจก.เอ็นบีเอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง / กรรมการผู้จัดการ
บจก.เอ็กเซลเลนท์ บิสเนสแมเนจเม้นท์ / กรรมการผู้จัดการ
0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0
ไม่มี

10. นายสุชาติ  ธรรมาพิทักษ์กุล
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
การศึกษา

อบรม

ต�ำแหน่ง / วันที่รับต�ำแหน่ง
บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง
7 เม.ย. 2548 – ปัจจุบัน
2 ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2555 – ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน
บริษัทอื่น
สัดส่วนการถือหุ้น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

72 ปี
ไทย
230/57 ตรอกจันทร์สะพาน 3 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
- ปริญญาโท LL.M. (นิติศาสตร์) Harvard University,
USA.
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 27
- Director Certificate Program (DCP) 60
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บมจ.โมเดอร์น ฟอร์ม กรุ๊ป / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.เอ็มเอฟอีซี / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ไม่มี
0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0
ไม่มี
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11. นายวินัย  เลาหประสิทธิ์
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
การศึกษา

อบรม

74 ปี
ไทย
32/3 ซอยรามค�ำแหง 21 (นวศรี 4)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
- ปริญญาโท สาขาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
นอร์ทเทริ์น อิลินอยส์, เดขาป USA>
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการธนาคาร
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Accreditation Program (DAP) 144

ต�ำแหน่ง / วันที่รับต�ำแหน่ง
บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง
20 เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน
22 ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทอื่น
2541 – ปัจจุบัน
สัดส่วนการถือหุ้น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ำหนดค่าตอบแทน
ไม่มี
บจก.เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน / ประธานกรรมการและกรรมการอ�ำนวยการ
1,114,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.20
ไม่มี
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3 สารประธานกรรมการ
รายได้รวมโครงการมูลค่ากว่า 888 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2562
เพิ่ มขึ้ น 5% จากปี พ.ศ. 2561 โดยมีผลขาดทุน สุทธิม ากเป็ น
ประวัติการณ์ถึง 152 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิ
จ�ำนวน 37 ล้านบาท เมือ่ ปี พ.ศ. 2561 เหตุผลหลักทีป่ ระสบผลขาดทุน
เกิดจากการคาดการณ์ทคี่ ลาดเคลือ่ นในหลายโครงการหลักเป็นเหตุให้
เกิดต้นทุนสูงกว่าที่คาดการณ์
ส�ำหรับการก่อสร้างโรงงานใหม่ในเขตอุตสาหกรรมพิเศษ
ทิลาวา ชานกรุงย่างกุง้ ในประเทศพม่าในส่วนที่ 1 นัน้ ได้เสร็จสมบูรณ์
และพร้อมด�ำเนินการตัง้ แต่เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ทางบริษทั ฯ
จะมุง่ เน้นจัดท�ำสินค้ามาตรฐานของบริษทั ฯ เพือ่ บริการ อุตสาหกรรม
น�้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ที่เริ่มมีการลงทุน
เป็นรูปธรรม ส�ำหรับการลงทุนในส่วนที่ 2 บริษัทจะมุ่งเน้นในส่วน
ของการสร้าง ประกอบชิ้นงาน นอกเหนือจากสินค้ามาตรฐานเพื่อ
ให้สอดคล้องกับความต้องการในอุตสาหกรรม
ด้วยภาวะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในประเทศไทย
และภูมภิ าค ในส่วนของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ, ภาวะการแข่งขัน
ระหว่างผู้ผลิตชิ้นงานเชื่อมประกอบเหล็กถูกคาดการณ์ว่าจะมี
การแข่งขันอย่างสูง บริษัท ยูนิมิต ได้มีการริเริ่มปรับโครงสร้าง
การปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาปรับลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�ำงาน การปรับปรุงโครงสร้างดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างการด�ำเนินการ
บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าผลประกอบการของบริษัทจะกลับไปสู่
ภาวะการท�ำก�ำไรในเร็ววัน
จากการที่บริษัทฯ เผชิญกับอุปสรรคในการที่จะพลิกฟื้น
กิจการ กระผมต้องขอขอบคุณพนักงาน และผู้จัดการของบริษัท,
คู่่�ค้้า, ลููกค้้า และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกส่่วน ที่่�ทุุกท่่านให้้ความเชื่่�อมั่่�น
และสนัับสนุุนบริิษัทั ฯ มาโดยตลอดในปีี พ.ศ. 2562 และในปีีต่อ่ ๆ ไป

(นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร)
ประธานกรรมการ
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4 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการการตรวจสอบของบริษทั ยูนมิ ติ เอนจิเนียริง่
จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ นายณัฐพล
ลีลาวัฒนานันท์ นายสุชาติ ธรรมาพิทกั ษ์กลุ และนายวินยั เลาหประสิทธิ์
ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีร่ บั ผิดชอบ ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์
และคณะกรรมการก�ำหนด
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุม 6 ครัง้
เพือ่ พิจารณาข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบ
ของผู้สอบภายใน แล้วน�ำเสนอคณะกรรมการพิจารณา โดยสรุป
สาระส�ำคัญต่อการด�ำเนินการในด้านต่างๆ โดยรวม ดังนี้
สอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาส และงบประจ�ำปี 2562
โดยเห็็นว่่างบการเงิินดัังกล่่าวได้้จัดั ทำำ�ตามมาตรฐานการบััญชีีมีข้ี อ้ มูู
ลที่่�เปิิดเผยถููกต้้อง และน่่าเชื่่�อถืือได้้
สอบทานการท�ำรายงานธุระกรรมทีเ่ กีย่ วโยงกันหรืออาจมี
ความขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์ เพื่่�อให้้ มั่่� นใจว่่ า มีี ค วามโปร่่ ง ใส
และถููกต้้องตามขั้้�นตอนต่่างๆ ที่่�กำำ�หนด
อนุุมััติิแผนการตรวจสอบปีี 2563 และประเมิินระบบ
ควบคุุมภายใน เพื่่�อปรัับปรุุงให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
สอบทานรายงานการตรวจสอบของผู้้�ตรวจสอบภายใน
ให้้ของบริิษััทเพื่่�อให้้เป็็นไปตามกฏระเบีียบและข้้อบัังคัับ
ประเมินความเป็นอิสระและผลงานของผู้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัทเคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยนางสาวชนารัตน์
จันทร์หวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 หรือ นางสาวดุษณีย์
ยิ้้�มสุุวรรณ ผู้้�สอบบััญชีีรับั อนุุญาตเลขที่่� 10235 หรืือ นางสาวโศภิิษฐ์์
พรหมพล ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 10042 เป็็นผู้้�สอบบััญชีี
ปีี 2563 ของบริิษััท โดยให้้คนใดคนหนึ่่�งเป็็นผู้้�ทำำ�การตรวจสอบและ
แสดงความเห็็นต่่องบการเงิินของบริิษััท และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
เป็็นเงิินจำำ�นวน 1,470,000 บาท เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิต่่อไป

(นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วิิสััยทััศน์์

• บริิษััทฯ มุ่่�งที่่�จะเป็็นผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจการประกอบโลหะอย่่างครบวงจร เพื่่�อที่่�จะเป็็นทางเลืือกที่่�ดีีที่่�สุุดในตลาดโลก

พัันธกิิจ

• เป็็นพัันธมิิตรทางการค้้าที่่�ช่่วยเสริิมมููลค่่าด้้วยการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์และการบริิการที่่�มีีคุณ
ุ ภาพอย่่างต่่อเนื่่�องให้้กับั ลููกค้้าทุุกราย
• สร้้างผลตอบแทนสููงสุุดให้้กับั ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย (Stakeholders) ด้้วยการปฏิิบัติั งิ านและวางแผนในด้้านการจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
• ให้้ความสำำ�คััญสููงสุุดกัับการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมและความปลอดภััยของพนัักงานและในขณะเดีียวกััน สร้้างภาวะการทำำ�งาน
ที่่�เหมาะสมเพื่่�อให้้พนัักงานได้้ทำำ�งาน เรีียนรู้้�และเติิบโตในสายอาชีีพ

ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจของบริิษััทฯ

ช่่วงต้้นทศวรรษ 2523 มีีการค้้นพบก๊๊าซธรรมชาติิในอ่่าวไทย รััฐบาลสนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้ใช้้ก๊๊าซ แอล พีี จีี (LPG) ทำำ�ให้้เกิิด
ความต้้องการมากมายมหาศาลที่่�จะใช้้ถัังเก็็บ-จ่่ายก๊๊าซ เพื่่�อลดการนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ
เพื่่�อเติิมเต็็มความต้้องการดัังกล่่าว บริิษัทั ยููนิมิิ ติ เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน) จึึงก่่อตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 21 เมษายน 2525 จากความร่่วมมืือ
ของกลุ่่�มบุุคคลในธุุรกิิจค้้าก๊๊าซและวิิศวกรชาวไต้้หวัันผู้้�ซึ่่�งมีีความรู้้� ความชำำ�นาญและประสบการณ์์เชี่่�ยวชาญในการออกแบบและสร้้างถัังเก็็บ
และจ่่ายก๊๊าซขนาดใหญ่่ บริิษัทั ฯ ได้้เริ่่�มดำำ�เนิินการออกแบบและสร้้าง ด้้วยมาตรฐานด้้านความปลอดภััยสููงสุุด โดยใช้้เหล็็กคุุณภาพสููงชนิิดพิิเศษ
ขั้้�นตอนกรรมวิิธีีของการเชื่่�อมที่่�พิิถีีพิิถัันและมีีการควบคุุมคุุณภาพทุุกขั้้�นตอน รวมทั้้�งมีีการตรวจสอบที่่�เข้้มงวดด้้วยการเอ็็กซเรย์์ (X-RAY)
และทดสอบแรงดัันด้้วยน้ำำ�� (Hydro-static test)
บริิษัทั ฯ ได้้เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนแล้้วหลายรอบเพื่่�อขยายกิิจการและก้้าวตามความต้้องการของลููกค้้า ตลอดเวลาที่่�ผ่่านมาบริิษัทั ฯ
ได้้พััฒนากระบวนการผลิิตใหม่่ๆ เพื่่�อแปรสภาพเป็็นธุุรกิิจต่่อเนื่่�องอื่่�นๆ สำำ�หรัับอุุสาหกรรมต่่างๆ นอกเหนืือจากอุุตสาหกรรมน้ำำ��มัันและ
ปิิโตรเคมีีถึึงแม้้ว่่าบริิษััทฯ จะเริ่่�มจากการเป็็นผู้้�ผลิิตถัังเก็็บและจ่่ายก๊๊าซ แอล พีี จีี (LPG) รวมทั้้�งถัังเก็็บก๊๊าซอื่่�นๆ ปััจจุุบัันบริิษััทฯ ได้้ขยาย
ธุุรกิิจเพิ่่�มและแบ่่งธุุรกิิจหลัักออกเป็็น 5 ประเภท ดัังนี้้�
1.	ถััง หรืือภาชนะทนแรงดััน พร้้อมอุุปกรณ์์และชิ้้�นส่่วนอื่่�นๆ (ตามมาตรฐาน ASME) ประกอบด้้วย
•	ถัังขนาดใหญ่่ ทรงกลม (Sphere), ทรงแนวตั้้�ง (Vertical), ทรงแนวนอน (Horizontal) ใช้้บรรจุุก๊า๊ ซปิิโตรเลีียมเหลว (LPG),
ก๊๊าซแอมโมเนีีย (NH3), ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ (CO2), ก๊๊าซไนโตรเจนเหลว (N2) เป็็นต้้น
• Transportable Vessel ถัังเก็็บก๊๊าซขนาดใหญ่่ที่่�ติิดตั้้�งบนรถบรรทุุก (Lorry Tank) หรืือถัังเก็็บก๊๊าซขนาดใหญ่่ติิดตั้้�ง
บนแคร่่รถไฟ (Wagon Tank)
• Distillation Tower / Columns หอกลั่่�น / หอคอย ที่่�ใช้้กลั่่�นน้ำำ��มัันหรืือปิิโตรเคมีีประเภทต่่างๆ
• Reactor เตาปฏิิกรณ์์ใช้้ในอุุตสาหกรรมต่่างๆ
• Jacketed Vessel ภาชนะความดััน 2 ชั้้�น ใช้้ในอุุตสาหกรรมอาหาร
• หม้้อน้ำำ�� (Boilers) ที่่�ใช้้ตามโรงงานอุุตสาหกรรมทั่่�วไป
• Heat Exchanger ใช้้ตามโรงกลั่่�นน้ำำ��มัันและโรงงานปิิโตรเคมีี
• Air receiver and steam drums ถัังลม ถัังเก็็บไอน้ำำ�� ใช้้ตามโรงงานไฟฟ้้า
• Lorry Tank ถัังแก๊๊สติิดรถบรรทุุก
• Cryogenic Tank ถัังบรรจุุก๊๊าซเหลวทุุกชนิิด เช่่น LNG, Oxygen, Nitrogen and Other Liquid
• Self – Supporting LPG Lorry Tank รถขนส่่งก๊๊าซแอลพีีจีีภััณฑยาน
2.	ชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักร (Machinery Parts) ประกอบด้้วย
• เสื้้�อพััดลม (Fan Casing) และชิ้้�นส่่วนเครื่่�องปรัับอุุณหภููมิิอากาศ (Part of Air Preheater) ที่่�ใช้้ในโรงงานผลิิตไฟฟ้้า
• ปล่่องควัันไอเสีีย (Stack) และชิ้้�นส่่วนเตาเผา (Part of Incinerator) ที่่�ใช้้ในโรงงานอุุตสาหกรรม
• ระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย และระบบทำำ�น้ำำ��ทะเลให้้เป็็นน้ำำ��จืืด
3.	ถัังที่่�ไม่่ใช้้แรงดััน (Non-Pressure Tank) เช่่น ถัังเก็็บสารเคมีีและเรซิิน รวมถึึงถัังปิิโตรเลีียมในโรงงานกลั่่�นน้ำำ��มััน
4. โครงสร้้างเหล็็กต่่างๆ (Steel Structure) ได้้แก่่ ท่่อ, ขาตั้้�ง, กระบะค้ำำ��ยััน ส่่วนใหญ่่ใช้้ในอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี พลัังงาน
และสารเคมีี
5. การติิดตั้้�งเครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์ (Mechanical Installation) การประกอบและติิดตั้้�งระบบการผลิิตในโรงงานอุุตสาหกรรม
ส่่ ว นใหญ่่ จ ะต้้ อ งใช้้ ร่่ ว มกัั บ ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ อื่่� นๆ เช่่ น ภาชนะความดัั น โครงสร้้ า งเหล็็ ก ท่่ อ และ อุุ ป กรณ์์ อื่่� นๆ เป็็ น ต้้ น
แต่่อาจเป็็นโครงการเดี่่�ยวก็็ได้้
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พััฒนาการสำำ�คััญของบริิษััทฯ ในช่่วงที่่�ผ่่านมา

พ.ศ.2525 -	ก่่อตั้้�งบริิษััทฯ สร้้างโรงงานเนื้้�อที่่�ประมาณ 3 ไร่่ ที่่�อำำ�เภอพระประแดง สมุุทรปราการ
พ.ศ.2532 - สร้้างโรงงานแห่่งที่่� 2 บนที่่�ดิินประมาณ 20 ไร่่ ที่่�อำำ�เภอบ้้านบึึง จัังหวััดชลบุุรีี
พ.ศ.2537 - ได้้รัับประกาศนีียบััตรรัับรองมาตรฐานการผลิิตจาก The American Society of Mechanical Engineering of U.S.A
(ASME) และ The National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspector (NBIC) จาก ประเทศสหรััฐอเมริิกา
ประกอบด้้วย
- ได้้รัับตรารัับรอง “U” ในการผลิิตและติิดตั้้�งภาชนะทนแรงดััน (Pressure Vessels)
- ได้้รับั ตรารัับรอง “U2” ในการผลิิตและติิดตั้้�งภาชนะทนแรงดัันระดัับ 2 ตามมาตรฐานคณะกรรมการตรวจสอบถัังบอยเล่่อร์์
และภาชนะทนแรงดัันแห่่งประเทศสหรััฐอเมริิกา
- ได้้รับั ตรารัับรอง “U2” ในการผลิิตและติิดตั้้�งหม้้อไอน้ำำ��
- ได้้รับั ตรารัับรอง “S” ในการผลิิตและติิดตั้้�งการผลิิต และการติิดตั้้�งหม้้อไอน้ำำ��
- ได้้รับั ตรารัับรอง “R” เป็็นการรัับรองการซ่่อมแซมและยกระดัับถัังบอยเล่่อร์์ และภาชนะทนแรงดััน ที่่�ออกโดย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ถัังบอยเล่่อร์์และภาชนะทนแรงดัันแห่่งประเทศสหรััฐอเมริิกา
- ขยายพื้้�นที่่�โรงงานที่่�อำำ�เภอบ้้านบึึงเพิ่่�มเป็็น 44 ไร่่ เพื่่�อขยายกำำ�ลัังการผลิิต
ย้้ายโรงงานที่่�พระประแดงไปรวมกัับโรงงานบ้้านบึึง โดยพระประแดงยัังคงเป็็นสำำ�นัักงาน
พ.ศ.2541 - ได้้รัับประกาศนีียบััตรรัับรองมาตรฐานจาก RWTUR ประเทศเยอรมััน
พ.ศ.2543 - เครื่่�องหมายมาตรฐาน AS-Merklatt HP O/TED 201 แสดงถึึงมาตรฐานด้้านการประกอบ และเชื่่�อมอุุปกรณ์์การ ทดสอบ
เครื่่�องมืือ และการควบคุุมการทดสอบเครื่่�องมืือ
- เครื่่�องหมายมาตรฐาน DIN EN 729-2 แสดงถึึงมาตรฐาน ด้้านกระบวนการเชื่่�อมโลหะ
- แปรสภาพเป็็นบริิษััท มหาชน และเพิ่่�มทุุนจาก 100 ล้้านบาท เป็็น 143 ล้้านบาท
พ.ศ.2548 - เข้้าทำำ�การซื้้�อขายในฐานะบริิษััทมหาชน (ใช้้ชื่่�อย่่อว่่า “UEC”) ในตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ (MAI)
เมื่่�อวัันศุุกร์์ที่่� 25 พฤศจิิกายน 2548
-	ซื้้�อที่่�ดิินขยายโรงงานเดิิม 3.38 ไร่่ (3 ไร่่ – 1 งาน - 52 ตารางวา)
พ.ศ.2549 -	ซื้้�อที่่�ดิินด้้านหลัังโรงงานเดิิมที่่�อำำ�เภอบ้้านบึึง 100 ไร่่ เพื่่�อขยายกำำ�ลัังการผลิิตเป็็นโรงงานที่่�สอง
- จดทะเบีียนเครื่่�องหมายการค้้า ต่่อสำำ�นัักงานเครื่่�องหมายการค้้า กรมทรััพย์์สิินทางปััญญา
- ได้้รัับประกาศนีียบััตรรัับรองระบบบริิหารคุุณภาพ ISO 9001:2000
พ.ศ.2550 - ได้้ติิดอัันดัับในการจััดอัันดัับประจำำ�ปีี “Top 200 Best Under 1 Billion” ของนิิตยสาร Forbes Asia
- ได้้รัับการคััดเลืือกให้้เป็็น 1 ใน 62 บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดทรััพย์์ที่่�ได้้เข้้าร่่วมในรายการ
“Thailand Focus 2007-Platfrms of Growth”
- ได้้ติิดอัันดัับในการจััดอัันดัับประจำำ�ปีี “Asia’s Best Managed Company, Small Cap Corporate of the Year”
ของนิิตยสาร ASIAMONEY’s
- เริ่่�มดำำ�เนิินการโรงงานแห่่งที่่�สองที่่�บ้้านบึึง โดยได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุน
พ.ศ.2551 -	ซื้้�อที่่�ดิินขนาด 24 ไร่่เศษ เพื่่�อสร้้างโรงงานแห่่งที่่�สาม ที่่�ตำำ�บลมาบข่่า อำำ�เภอบ้้านค่่าย จัังหวััดระยอง
- ได้้ติิดอัันดัับในการจััดอัันดัับประจำำ�ปีี “Top 200 Best Under 1 Billion” ของนิิตยสาร Forbes Asia เป็็นปีีที่่�สอง
- เริ่่�มดำำ�เนิินการโรงงานแห่่งที่่�สามที่่�จัังหวััดระยอง เพื่่�อประกอบชิ้้�นงานขนาดใหญ่่สำำ�หรัับลููกค้้า แถบจัังหวััดระยอง
พ.ศ.2552 - ได้้รัับประกาศนีียบััตรรัับรองระบบบริิหารอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยตามมาตรฐาน OHSAS 18001 : 2007
พ.ศ.2553 - ได้้รัับประกาศนีียบััตรรัับรองระบบบริิหาร สิ่่�งแวดล้้อม ตามมาตราฐาน ISO 14001 : 2004
- ได้้รัับประกาศนีียบััตรรัับรองระบบบริิหารคุุณภาพ ตามมาตรฐานใหม่่ ISO 9001 : 2008
- ได้้รัับประกาศนีียบััตรระบบการจััดการคุุณภาพงานเชื่่�อม ตามมาตรฐาน ISO 3834-2 : 2005
พ.ศ.2554 - ได้้รับั รางวััลเกีียรติิยศ “CSR-DIW Continuous Award 2011 “ มาตรฐานความรัับผิิดชอบของผู้้�ประกอบการอุุตสหกรรม
ต่่อสัังคม Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : (CSR-DIW)
จากกรมโรงงาน กระทรวงอุุตสาหกรรม
-	ก่่อสร้้างอาคารสำำ�นัักงาน 3 ชั้้�น เสร็็จเรีียบร้้อยและเริ่่�มใช้้งานได้้ตั้้�งแต่่ ไตรมาส 4/2554 อาคารตั้้�งอยู่่�บริิเวณด้้านหน้้า
โรงงานที่่� 1 เลขที่่� 10/7-8 หมู่่� 3 ถนนชลบุุรีี-บ้้านบึึง-ป่่ายุุบ ต.หนองชาก อ.บ้้านบึึง จ.ชลบุุรีี 20170
- ได้้รัับประกาศการเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกเครืือข่่าย CSR-DIW Network ตามมาตรฐานความรัับผิิดชอบของผู้้�ประกอบการ
อุุตสาหกรรมต่่อสัังคม จากกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
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พ.ศ.2555 - ได้้รับั รางวััลเกีียรติิยศ “CSR-DIW Continuous Award 2012 “ มาตรฐานความรัับผิิดชอบของผู้้�ประกอบการอุุตสหกรรม
ต่่อสัังคม Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : (CSR-DIW)
จากกรมโรงงาน กระทรวงอุุตสาหกรรม
พ.ศ.2556 - ได้้รับั รางวััลเกีียรติิยศ “CSR-DIW Continuous Award 2013 “ มาตรฐานความรัับผิิดชอบของผู้้�ประกอบการอุุตสหกรรม
ต่่อสัังคม Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : (CSR-DIW)
จากกรมโรงงาน กระทรวงอุุตสาหกรรม
-	พััฒนาและจดทะเบีียนสิิทธิิบััตรรถขนส่่งก๊๊าซแอลพีีจีีภััณฑยาน (Self – Supporting LPG Lorry Tank)
- ได้้รัับประกาศนีียบััตรอุุตสาหกรรมสีีเขีียวระดัับที่่� 3 ระบบสีีเขีียว (Green System) การจััดการสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็นระบบ
มีีการติิดตามประเมิินผลและทบทวนเพื่่�อการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง จากกระทรวงอุุตสาหกรรม
พ.ศ.2557 - ได้้รับั รางวััลเกีียรติิยศ “CSR-DIW Continuous Award 2014 “ มาตรฐานความรัับผิิดชอบของผู้้�ประกอบการอุุตสหกรรม
ต่่อสัังคม Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : (CSR-DIW)
จากกรมโรงงาน กระทรวงอุุตสาหกรรม
-	ตั้้�งบริิษััทย่่อยทางตรงชื่่�อ บริิษััท ยููนิมิิ ิต (ฮ่่องกง) จำำ�กััด ที่่�ฮ่่องกง ประกอบธุุกิิจลงทุุนในบริิษััทอื่่�น(Holding Company)
-	ตั้้�งบริิษััทย่่อยทางอ้้อมชื่่�อ บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง (เมีียรมาร์์) จำำ�กััด ที่่�พม่่า ประกอบธุุรกิิจขึ้้�นรููป ประกอบ และติิดตั้้�ง
ผลิิตภััณฑ์์โลหะตามสััญญา
พ.ศ.2558 - ได้้รับั รางวััลเกีียรติิยศ “CSR-DIW Continuous Award 2015 “ มาตรฐานความรัับผิิดชอบของผู้้�ประกอบการอุุตสหกรรม
ต่่อสัังคม Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : (CSR-DIW)
จากกรมโรงงาน กระทรวงอุุตสาหกรรม
- ลดทุุ น จดทะเบีี ย นจาก 572,000,000 หุ้้�น มูู ล ค่่ า ที่่�ตราไว้้ (par) หุ้้�นละ 0.25 บาท เป็็ น เงิิ น 143,000,000 บาท
เป็็น 570,510,600 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้ (par) หุ้้�นละ 0.25 บาท เป็็นเงิิน 142,627,650 บาท โดยลดหุ้้�นทุุนซื้้�อคืืน
จำำ�นวน 1,489,400 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 0.25 บาท เป็็นเงิิน 372,350 บาท
พ.ศ.2559 - ได้้รับั รางวััลเกีียรติิยศ “CSR-DIW Continuous Award 2016 “ มาตรฐานความรัับผิิดชอบของผู้้�ประกอบการอุุตสหกรรม
ต่่อสัังคม Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : (CSR-DIW)
จากกรมโรงงาน กระทรวงอุุตสาหกรรม
- ได้้ใบรัับรอง “ Green Industry กระทรวงอุุตสาหกรรม” รัับรองว่่าเป็็นอุุตสาหกรรมสีีเขีียว ระดัับที่่� 3 ระบบสีีเขีียว
(Green System) การบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็นระบบ มีีการติิดตามประเมิินผล และทบทวนเพื่่�อการพััฒนา
อย่่างต่่อเนื่่�อง ระยะเวลาตั้้�งแต่่ 2 กัันยายน 2559 ถึึง กัันยายน 2562
พ.ศ.2560 - ได้้รับั รางวััลเกีียรติิยศ “CSR-DIW continuous Award 2017” มาตรฐานความรัับผิิดชอบของผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรม
ต่่อสัังคม โดยกรมโรงงาน กระทรวงอุุตสาหกรรม
- โครงการธรรมาภิิบาลสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นสถานประกอบการอุุตสาหกรรมที่่�ดำำ�เนิินงานตามหลัักเกณฑ์์ธรรมาภิิบาลสิ่่�งแวดล้้อม
โดยกระทรวงอุุตสาหกรรม
- จดทะเบีียนเพิ่่�มทุุนที่่� บริิษัทั Unimit (Hong Kong) Co., Ltd. ในเดืือนธัันวาคม 2560 เป็็นเงิิน 98,000,000 ล้้านบาท (USD
3 million dollars) เพื่่�อลงทุุนก่่อสร้้างโรงงานที่่� Unimit Engineering (Myanmar) Company Limited ประเทศพม่่า
พ.ศ.2561 -	ยื่่�นแบบประเมิินตนเองเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต (CAC)
- จดทะเบีียนเพิ่่�มทุุนเพิ่่�มเติิม ที่่�บริิษััท Unimit (Hong Kong) Co., Ltd. ในเดืือน ตุุลาคม 2561 เป็็นเงิิน 49 ล้้านบาท (USD
1.5 million dollars) รวมทุุนจดทะเบีียนและชำำ�ระแล้้ว 214 ล้้านบาท (USD 6.56 million dollars) เพื่่�อลงทุุน ก่่อสร้้าง
โรงงานที่่�บริิษััทย่่อยทางอ้้อม Unimit Engineering (Myanmar) Company Limited ประเทศพม่่า
- ได้้รับั รางวััลเกีียรติิยศ “CSR-DIW continuous Award 2018” มาตรฐานความรัับผิิดชอบของผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรม
ต่่อสัังคม โดยกรมโรงงาน กระทรวงอุุตสาหกรรม
พ.ศ.2562 - ได้้ใบรัับรอง จากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD) โดยได้้รัับรอง ตามมติิคณะกรรมการแนวร่่วมปฏิิบััติิฯ
(CAC) ครั้้�งที่่� 4/2561 เมื่่�อวัันที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ 2562
- ได้้ รัั บ รางวัั ล เกีี ย รติิ ย ศ “CSR-DIW continuous Award 2019” มาตรฐานความรัั บ ผิิ ด ชอบของผู้้�ประกอบการ
อุุตสาหกรรมต่่อสัังคม โดยกรมโรงงาน กระทรวงอุุตสาหกรรม
- ได้้ใบรัับรอง “Green Industry กระทรวงอุุตสาหกรรม” รัับรองว่่าเป็็นอุุตสาหกรรมสีีเขีียว ระดัับที่่� 3 ระบบสีีเขีียว (Green
System) การบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็นระบบ มีีการติิดตามประเมิินผล และทบทวนเพื่่�อการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ระยะเวลาตั้้�งแต่่ 2562 ถึึง 2565
- ได้้รัับประกาศที่่�ชำำ�ระภาษีีภายในกำำ�หนดระยะเวลาและสม่ำำ��เสมอ
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6 โครงสร้างรายได้
บริษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจออกแบบ ประกอบ ติดตัง้ ซ่อมแซม แปรรูป รวมทัง้ บริการอืน่ เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์โลหะทัง้ ภายในประเทศ
และส่งออกไปยังต่างประเทศ
ปี 2562 รายได้สว่ นใหญ่ประมาณ 94% ได้จากงานภายในประเทศ อีก 6% ได้จากงานส่งออก
บริษทั ฯ แบ่งแยกรายได้ตามส่วนงานภูมศิ าสตร์ ดังนี้
ปี 2562
รายได้

ส่วนงานภูมิศาสตร์

ปี 2561
รายได้

ปี 2560
รายได้

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

รายได้จากค่างาน – ในประเทศ

826

87

781

89

615

77

รายได้จากค่างาน – ต่างประเทศ

62

6

65

7

164

21

รวม

888

93

846

96

779

98

รายได้อื่น ๆ (รวมดอกเบี้ย)

64

7

34

4

21

2

รวมรายได้

952

100

880

100

800

100

ปี 2562 รายได้ทั้งหมดได้จากการด�ำเนินธุรกิจของยูนิมิต เนื่องจากบริษัทย่อยจัดตั้งใหม่จึงยังไม่มีรายได้

แหล่งรายได้
ลักษณะรายได้

รายได้จากกิจการ UEC

รายได้จากบริษัทย่อย

รวมรายได้ทั้งหมด

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

888

93

-

-

888

93

ดอกเบี้ยรับ

4

1

-

-

4

1

ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ

-

-

-

-

-

-

รายได้อื่น ๆ

60

6

-

-

60

6

รวมรายได้

952

100

-

-

952

100

รายได้ตามสัญญา

ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ ลักษณะงาน
ของบริษัทอาจแบ่งประเภทหลักเป็นงานสร้างประกอบภาชนะความดัน งานชิ้นส่วนเครื่องจักร โครงสร้างเหล็ก ภาชนะบรรจุสารเคมี
และการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยงานภาชนะความดันมีสัดส่วนประมาณ 68% ของงานทั้งหมด
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7 สภาวะด้านอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
จากแผนการลงทุุนของกลุ่่�มน้ำำ��มััน ก๊๊าซและกลุ่่�มปิิโตรเคมีีในประเทศ เพื่่�อปรัับปรุุงหน่่วยผลิิตให้้มีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อผลิิตภััณฑ์์
พิิเศษและเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงการขยายตััวของอุุตสาหกรรมพลัังงานและโรงไฟฟ้้า
โครงการดัังกล่่าวได้้เปิิดตััวต่่อเนื่่�องในปีี 2562 ซึ่่�งเป็็นโครงการที่่�ยููนิิมิิตสามารถมีีส่่วนร่่วมได้้
ด้้านการแข่่งขัันยัังคงรุุนแรง และยัังคงขาดแคลนแรงงานฝีีมืือ

8 ปัจจัยความเสี่ยง
บริิ ษัั ท มีี ค วามเสี่่�ยงจากการดำำ�เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ตามปกติิ จากภาวะเศรษฐกิิ จ จากการเปลี่่�ยนแปลงอัั ต ราตลาดของดอกเบี้้�ย
อััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตรา และจากการไม่่ปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนดตามสััญญาของคู่่�สััญญา ซึ่่�งคณะกรรมการบริิหารได้้จัดั การบริิหารความเสี่่�ยง
ในทุุกๆ ด้้านดัังกล่่าวอย่่างใกล้้ชิิด

ความเสี่่�ยงด้้านอุุตสาหกรรม

งานส่่วนใหญ่่ของยููนิิมิิตได้้มาจากภาคอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี,น้ำำ��มัันและแก๊๊ส,พลัังงาน ปััจจััยใดๆที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการลงทุุน
และการลงทุุนเพิ่่�มเติิมในอุุตสาหกรรมเหล่่านี้้�ย่่อมกระทบต่่อบริิษััทเช่่นกััน เพื่่�อให้้ความเสี่่�ยงด้้านนี้้�ลดต่ำำ��ลง บริิษััทพยายามจะขยายธุุรกิิจ
ไปในตลาดใหม่่ให้้มากที่่�สุุดเพื่่�อลดการพึ่่�งพิิงตลาดเดีียว รวมทั้้�งคิิดค้้นผลิิตภััณฑ์์ใหม่่เพื่่�อขยายสายผลิิตภััณฑ์์ด้้วย

ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน

ความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ย

ในปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ไม่่มีีเงิินกู้้�ระยะยาว จึึงไม่่มีีปััจจััยเสี่่�ยง จากการเปลี่่�ยนแปลงอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�

ความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน

บริิษัทั ฯ มีีความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน ซึ่่�งเกิิดจากการซื้้�อสิินค้้าและการขายสิินค้้าที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศ บริิษัทั ลดความเสี่่�ยง
จากอััตราแลกเปลี่่�ยนโดยการเปิิดบััญชีีเงิินฝากสกุุลเงิินเหรีียญสหรััฐอเมริิกา เพื่่�อรองรัับรายการหมุุนเวีียนของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินดัังกล่่าว
และบริิษัทั ได้้ทำำ�สัญ
ั ญาซื้้�อและขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า ซึ่่�งรายการดัังกล่่าวจะมีีอายุุไม่่เกิินหนึ่่�งปีี เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงของสิินทรััพย์์
และหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศ

ความเสี่่�ยงด้้านสิินเชื่่�อ

ลููกค้้าส่่วนใหญ่่ของบริิษััทฯ อยู่่�ในอุุตสาหกรรมพลัังงานและปิิโตรเคมีี ซึ่่�งมีีขนาดใหญ่่และฐานะมั่่�นคง ที่่�ผ่่านมาฝ่่ายบริิหาร
ได้้วิิเคราะห์์ฐานะทางการเงิินของลููกค้้าแต่่ละรายอย่่างสม่ำำ��เสมอ และไม่่พบความเสี่่�ยงด้้านสิินเชื่่�อที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญจากการเก็็บหนี้้�ไม่่ได้้
บริิษััทฯ จะพิิจารณาการตั้้�งสำำ�รองหนี้้�สููญเป็็นรายลููกค้้าโดยพิิจารณาจากประวััติิ ฐานะการเงิิน และความสามารถในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของลููกหนี้้�

ความเสี่่�ยงทางด้้านวััตถุุดิิบ

วััตถุุดิิบเป็็นต้้นทุุนหลัักในการผลิิตของบริิษััท เพื่่�อเป็็นการควบคุุมต้้นทุุนส่่วนนี้้�บริิษััทฯ จะติิดตามความเคลื่่�อนไหว ของราคา
วััตถุุดิิบโดยเฉพาะเหล็็กแผ่่นอย่่างใกล้้ชิิด ในการเสนอราคาต่่อลููกค้้าบริิษััทจะสอบราคาตลาดของวััตถุุดิิบเพื่่�อใช้้เป็็นฐานการคิิดราคา กรณีี
ที่่�ลููกค้้าตอบรัับการจ้้างบริิษัทั จะดำำ�เนิินการสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิบิ ตามรายการของงานที่่�ได้้จากลููกค้้าแต่่ละราย ทั้้�งนี้้�เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากความผัันผวน
ของราคาวััตถุุดิิบโดยเฉพาะราคาของเหล็็กแผ่่นฯ ให้้น้้อยที่่�สุุด
เนื่่�องจากบริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจมาเป็็นเวลานานปีี และมีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีกัี บั ผู้้�ค้้าเหล็็กค้้ามาโดยตลอด จึึงมีีพันั ธมิิตรที่่�เป็็นผู้้�ค้้าเหล็็ก
ทั้้�งในและต่่างประเทศเป็็นแหล่่งวััตถุุดิิบหลายแห่่ง โดยบริิษััทฯ มีีการพบปะเพื่่�อกระชัับความสััมพัันธ์์กัับพ้้นธมิิตรคู่่�ค้้าเหล่่านี้้�อย่่างใกล้้ชิิด
สม่ำำ��เสมอเพื่่�อลดความเสี่่�ยงในด้้านแหล่่งวััตถุุดิิบ

ความเสี่่�ยงด้้านการเมืือง

ลููกค้้าส่่วนใหญ่่ของบริิษััทอยู่่�ในภาคเอกชน การเปลี่่�ยนแปลงด้้านการเมืืองจึึงไม่่มีีผลกระทบโดยตรงต่่อธุุรกิิจ แต่่อย่่างไรก็็ตาม
บริิษััทจะได้้รัับผลกระทบจากนโยบายของรััฐที่่�มีีผลต่่อการทำำ�งานและการลงทุุนในอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
บริิษััทฯ มีีการติิดตามการเคลื่่�อนไหวด้้านการเมืืองอย่่างสม่ำำ��เสมอ
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ความเสี่่�ยงด้้านกฎหมาย

ในปััจจุุบันั อุุตสาหกรรมพลัังงานทางเลืือกเติิบโตขึ้้�นตามนโยบายพลัังงานของภาครััฐ การเปลี่่�ยนแปลงนโยบายหรืือกฎหมายใหม่่
ย่่อมมีีผลกระทบต่่อธุุรกิิจบริิษััทฯ ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
บริิษัทั ฯ ติิดตามข่่าวสารการเปลี่่�ยนแปลงด้้านกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจอย่่างใกล้้ชิดิ เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลง
ด้้านกฎหมายที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อบริิษััทฯ

ความเสี่่�ยงด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

การเปลี่่�ยนแปลงนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม (เช่่น มลพิิษ, บำำ�บััดน้ำำ��เสีียฯลฯ) ยัังส่่งผลกระทบต่่อการลงทุุนในอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี
และพลัังงานด้้วย
บริิษััทฯ มีีนโยบายเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมและชุุมชน เช่่น การจ้้างหน่่วยงานภายนอกฉพาะในการกำำ�จััดวััสดุุเหลืือใช้้ที่่�อาจเป็็น
อัันตราย (ปริิมาณน้้อย), การเข้้าร่่วมกิิจกรรมที่่�สร้้างความสััมพัันธ์์หรืือประโยชน์์ต่อ่ ชุุมชนตามโอกาส โดยจััดให้้มีหี น่่วยงาน (CSR) ทำำ�หน้้าที่่�
รัับผิิดชอบงานด้้านนี้้� ในปีีที่่�ผ่่านมาบริิษััทฯ มีีพััฒนาการด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ดัังนี้้�
2553
2554
2555

2556
2557
2558
2559

2560
2561
2562

- ได้้รัับประกาศนีียบััตรรัับรองระบบบริิหารสิ่่�งแวดล้้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 จาก Lloyd’s Register
- ได้้รับั รางวััลเกีียรติิยศ “CSR-DIW Continuous Award 2011 “ มาตรฐานความรัับผิิดชอบของผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรม
ต่่อสัังคม Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : (CSR-DIW)
จากกรมโรงงาน กระทรวงอุุตสาหกรรม
- ได้้รัับประกาศการเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกเครืือข่่าย CSR-DIW Network ตามมาตรฐานควมรัับผิิดชอบของผู้้�ประกอบการ
อุุตสาหกรรมต่่อสัังคม จากกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
- ได้้รับั รางวััลเกีียรติิยศ “CSR-DIW Continuous Award 2012 “ มาตรฐานความรัับผิิดชอบของผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรม
ต่่อสัังคม Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : (CSR-DIW)
จากกรมโรงงาน กระทรวงอุุตสาหกรรม
- ได้้รับั รางวััลเกีียรติิยศ “CSR-DIW Continuous Award 2013 “ มาตรฐานความรัับผิิดชอบของผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรม
ต่่อสัังคม Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : (CSR-DIW)
จากกรมโรงงาน กระทรวงอุุตสาหกรรม
- ได้้รับั รางวััลเกีียรติิยศ “CSR-DIW Continuous Award 2014 “ มาตรฐานความรัับผิิดชอบของผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรม
ต่่อสัังคม Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : (CSR-DIW)
จากกรมโรงงาน กระทรวงอุุตสาหกรรม
- ได้้รับั รางวััลเกีียรติิยศ “CSR-DIW Continuous Award 2015 “ มาตรฐานความรัับผิิดชอบของผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรม
ต่่อสัังคม Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : (CSR-DIW)
จากกรมโรงงาน กระทรวงอุุตสาหกรรม
- ได้้รับั รางวััลเกีียรติิยศ “CSR-DIW Continuous Award 2016 “ มาตรฐานความรัับผิิดชอบของผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรม
ต่่อสัังคม Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : (CSR-DIW)
จากกรมโรงงาน กระทรวงอุุตสาหกรรม
- ได้้ใบรัับรอง “ Green Industry กระทรวงอุุตสาหกรรม” รัับรองว่่าเป็็นอุุตสาหกรรมสีีเขีียว ระดัับที่่� 3 ระบบสีีเขีียว (Green
System) การบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็นระบบ มีีการติิดตามประเมิินผล และทบทวนเพื่่�อการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ระยะเวลาตั้้�งแต่่ 2 กัันยายน 2559 ถึึง กัันยายน 2562
- ได้้รับั รางวััลเกีียรติิยศ “CSR-DIW Continuous Award 2017 “ มาตรฐานความรัับผิิดชอบของผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรม
ต่่อสัังคม Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : (CSR-DIW)
จากกรมโรงงาน กระทรวงอุุตสาหกรรม
- ได้้รับั รางวััลเกีียรติิยศ “CSR-DIW continuous Award 2018” มาตรฐานความรัับผิิดชอบของผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรม
ต่่อสัังคม โดยกรมโรงงาน กระทรวงอุุตสาหกรรม
- ได้้รับั รางวััลเกีียรติิยศ “CSR-DIW continuous Award 2019” มาตรฐานความรัับผิิดชอบของผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรม
ต่่อสัังคม โดยกรมโรงงาน กระทรวงอุุตสาหกรรม

CSR Report สามารถดาวน์์โหลดได้้ที่่�เวปไซค์์: http://www.unimit.com/cdr_th.htm
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9 โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562
ล�ำดับที่

ชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

คิิดเป็็นร้้อยละ

1

น.ส.

ภัทรา

เฉลิมทรัพยากร

29,430,000

5.16

2

น.ส.

พัณณิดา

เฉลิมทรัพยากร

28,780,000

5.04

3

นาย

พงศเฉลิม

เฉลิมทรัพยากร

28,650,500

5.02

4

นาย

จิตต์

ศรีวรรณวิทย์

22,664,000

3.97

5

นาย

อนุตร์

อัศวานนท์

22,656,164

3.97

6

นาย

พงศ์เทพ

อุทัยสินธุเจริญ

22,293,880

3.91

7

นาย

ไพบูลย์

เฉลิมทรัพยากร

17,894,100

3.14

8

นาง

พิมพา

อุทัยสินธุเจริญ

17,258,520

3.03

9

MRS. LU PAI,

CIN-ZU

16,000,000

2.80

10

MRS. LI-CHU

CHAO

15,161,120

2.66

รวม

220,788,284

38.70

รายละเอีียดของคณะกรรมการบริิษััทฯ ในปีี พ.ศ. 2562
ล�ำดับ
ที่

รายชื่อ

จ�ำนวนหุ้น จ�ำนวนหุ้น จ�ำนวนหุ้น
ณ.
เปลีย่ นแปลง
ณ.
31.12.2562 ระหว่างปี 31.12.2561

ต�ำแหน่ง

1

นาย ไพบูลย์

เฉลิมทรัพยากร

ประธานกรรมการ
17,894,100
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)
0

0
0

17,894,100
0

2

นาย ไพศาล

สิริจันทรดิลก

กรรมการ
3,411,160
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)
0

0
0

3,411,160
0

*3

นาย ประสิทธิ์

หาญปิยวัฒนสกุล กรรมการ
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)

0
0

0
0

4

นาย ไทยลักษณ์ ลี้ถาวร

กรรมการ
4,831,504
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)
0

0
0

4,831,504
0

5

นาย พงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร

กรรมการ
28,650,500
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)
0

0
0

28,650,500
0

*6

นาย คีรินทร์

ชูธรรมสถิตย์

กรรมการ
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)

0
0

0
0

0
0

7

นาย พงศ์ศักดิ์
นาง ชลันดา

อุทัยสินธุเจริญ
อุทัยสินธุเจริญ

กรรมการ
คู่สมรส

20
0

0
–800

20
800

8

นาย พงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์

กรรมการอิสระ
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)

0
0

0
0

0
0

9

นาย ณัฐพล

ลีลาวัฒนานันท์

กรรมการอิสระ
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)

0
0

0
0

0
0

10

นาย สุชาติ

ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)

0
0

0
0

0
0

11

นาย วินัย

เลาหประสิทธิ์

0
0

1,114,500
0

–800

55,902,584

0
0

กรรมการอิสระ
1,114,500
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)
0

รวม

55,901,784

* กรรมการแต่่งตั้้�งใหม่่

18
Annual Report 2019 | รายงานประจ�ำปี 2562

ประวัติการอบรม
ปี 2562

- DAP 168/2020
- CFO in Practice
Program 9/2019

การเข้้าร่่วมประชุุมของคณะกรรมการแต่่ละคณะในรอบปีี 2562
ล�ำดับ
ที่
1
*
*
2
3
4
*
5
6
7
8

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
นาย ไพบูลย์
Mr. Young Tai
น.ส. วิไล
นาย ไพศาล
นาย ไทยลักษณ์
นาย พงศเฉลิม
นาย นิตย์
นาย พงศ์ศักดิ์
นาย พงษ์ศักดิ์
นาย ณัฐพล
นาย สุชาติ

เฉลิมทรัพยากร
Lu
ศิริพูลเกียรติกุล
สิริจันทรดิลก
ลี้ถาวร
เฉลิมทรัพยากร
พู่พิทยาสถาพร
อุทัยสินธุเจริญ
อังสุพันธ์
ลีลาวัฒนานันท์
ธรรมาพิทักษ์กุล

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

9 นาย วินัย
เลาหประสิทธิ์ กรรมการอิสระ
**10 นาย คีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์
กรรมการ
**11 นาย ประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล กรรมการ
การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการ
บริษัท
5/5
4/4
3/4
5/5
5/5
4/5
1/2
5/5
5/5
4/5
5/5

100%
100%
75%
100%
100%
80%
50%
100%
100%
80%
100%

4/5
1/2
1/1

80%
50%
100%
86.79%

คณะ
คณะ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
กรรมการ กรรมการ สรรหาและก�ำหนด บริหารความเสี่ยง
บริหาร ตรวจสอบ ค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแล
10/10
8/8
5/5
6/6
6/6
3/3
6/6
3/3
6/6
3/3
5/5
100%

4/6
91.67%

2/3
91.67%

100%

* กรรมการลาออก
** กรรมการแต่งตั้งใหม่

ค่าตอบแทนคณะกรรมการแต่ละคณะในรอบปี 2562
ล�ำดับ
ที่
1
*
*
2
3
4
*
5
6
7
8

คณะ
กรรมการ
บริษัท
352,400
285,046
285,046
341,400
341,400
341,400
120,990
341,400
341,400
341,400
341,400

คณะ
กรรมการ
บริหาร
157,600
118,200
98,500
78,800
-

คณะ
*คณะกรรมการ *คณะกรรมการ
กรรมการ สรรหาและก�ำหนด บริหารความเสี่ยง
ตรวจสอบ
ค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแล
158,100
8,000
87,100
8,000
87,100
10,000
-

เลาหประสิทธิ์ กรรมการอิสระ
341,400
ชูธรรมสถิตย์
กรรมการ
220,410
หาญปิยวัฒนสกุล กรรมการ
45,832
รวมเป็นเงิน
4,040,923
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

19,700
472,800

87,100
419,400

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
นาย ไพบูลย์
Mr. Young Tai
น.ส. วิไล
นาย ไพศาล
นาย ไทยลักษณ์
นาย พงศเฉลิม
นาย นิตย์
นาย พงศ์ศักดิ์
นาย พงษ์ศักดิ์
นาย ณัฐพล
นาย สุชาติ

9 นาย วินัย
**10 นาย คีรินทร์
**11 นาย ประสิทธิ์

เฉลิมทรัพยากร
Lu
ศิริพูลเกียรติกุล
สิริจันทรดิลก
ลี้ถาวร
เฉลิมทรัพยากร
พู่พิทยาสถาพร
อุทัยสินธุเจริญ
อังสุพันธ์
ลีลาวัฒนานันท์
ธรรมาพิทักษ์กุล

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

* กรรมการลาออก
** กรรมการแต่งตั้งใหม่
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8,000
34,000

15,000
15,000
4,982,123

รายละเอียดของผู้บริหารบริษัทฯ ในปี 2562
ล�ำดับ
ที่

รายชื่อ

1

นาย ไพศาล

*2

นาย ยัง ไท่

*3

น.ส. วิไล

**4

นาย ประสิทธิ์

5

นาย บัณฑิตย์

*6
7

นาย มงคล
นาง ชวัลนุช
นาย สุพรชัย

8

นาย สุชาติ

9

นาย นิกร

10

นาย อภิชัย
นาง สุวรรณา
**11 นาย ชัยรัตน์

วุฒิ
การศึกษา

ต�ำแหน่ง

สิริจันทรดิลก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)
หลู
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ศิริพูลเกียรติกุล ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)
หาญปิยวัฒนสกุล ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)
เลิศประเสิรฐสุข ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาด
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)
บุญเต็ม
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายโรงงาน
บุญเต็ม
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)
วระแสง
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)
วิไลวรวิทย์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)
คูณแก้ว
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคคลและธุรการ
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)
นิทัศน์กุล
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายโรงงาน
นิทัศน์กุล
คู่สมรส
แก้วหา
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายโรงงาน
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปวส.
ปริิญญาตรีี

จ�ำนวนหุ้น
ณ.
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3,411,160
0
1,062,820
0
6,486,880
0
0
0
280,000
0
0
1,150,000
200,000
0
0
0
0

จ�ำนวนหุ้น
เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
0
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0
0
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* ผู้บริหารลาออก
** ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารในรอบปี 2562 ประกอบด้วย
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2562 : มีคณะกรรมการรวม 12 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนโดยการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 5 ล้านบาท
- ค่าเดินทาง
: จ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ครั้งละ 5,000 บาท
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร
: ผูบ้ ริหารระดับผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย และต�ำแหน่งทีส่ งู กว่าทัง้ หมด 11 ท่าน ได้รบั ผลประโยชน์
ตอบแทนจากบริษัทฯ ในปี 2562 เป็นเงินเดือนและโบนัสจ�ำนวนเงิน 18.7 ล้านบาท
และผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม
และประกันสุขภาพกลุ่มจ�ำนวน 1.6 ล้านบาท

นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีรายได้ และหักส�ำรองตามกฎหมายทั้งนี้
ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจ�ำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ
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10 การก�ำกับดูแลกิจการ
1. การก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มุ่งมั่นและยึดถือในการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ด้วยดีอย่างเสมอมา โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายและทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจ ทั้งคอยก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ของฝ่ายจัดการให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง โดยครอบคลุมหลักการ สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึง
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุม และการบริหาร
ความเสี่ยง และจริยธรรมทางธุรกิจ

2. สิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของผูถ้ อื หุน้ และมีนโยบายปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นไปตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด อันประกอบด้วย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ และร่วมพิจารณาในกิจการต่าง ๆ ของบริษทั
สิทธิในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเลือกตัง้ และถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการลงคะแนนแต่งตัง้
และก�ำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี และสิทธิในการ รับทราบข้อมูล ผลการด�ำเนินงาน และนโยบายการบริหารของบริษัท

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ฝ่ายจัดการพนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม
และได้ค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยปฏิบัติตามกฎหมายก�ำหนดและดูแลให้ความมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติ
ด้วยดีอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ยังคอยสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงสร้างงาน และ
สร้างกิจการให้มีความมั่นคง

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดย
คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและก�ำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงก�ำหนดวาระอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ
อย่างเท่าเทียมกันในการซักถามข้อสงสัย แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ต่อที่ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ
บริษัทมีนโยบายที่จะด�ำเนินการประชุมอย่างโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย
ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิและความเท่าเทียมกันในการได้รบั สารสนเทศทีเ่ พียงพอในการตัดสินใจอ�ำนวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ในการออกเสียง
ลงคะแนน รวมทั้งออกเสียงลงคะแนนโดยมอบฉันทะ โดยจะมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนก่อนเริ่มการประชุม

5. ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีภาวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์ มีความอิสระในการตัดสินใจและรับผิดชอบตามหน้าที่ในการก�ำกับดูแล
กิจการให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ พิจารณาก�ำหนดภารกิจ เป้าหมายแผนธุรกิจ
และงบประมาณของบริษัท ตามที่ฝ่ายจัดการได้น�ำเสนอ รวมทั้งได้ ด�ำเนินการตรวจสอบและก�ำกับดูแลให้ด�ำเนินการไปตามที่ก�ำหนดไว้
เพื่อให้การก�ำกับดูแลเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และมีการแบ่งแยกหน้าที่การรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ กับฝ่ายจัดการ และ
คณะกรรมการกับผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน

6. รายการที่เกี่ยวโยงและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีความระมัดระวังกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยบริษัท
มีการก�ำหนดขั้นตอนพิจารณาไว้อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมอันดี ตลอดจน
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพือ่ มิให้เกิดความขัดแย้งประโยชน์ของบริษทั โดยรวม เป็นส�ำคัญ ส�ำหรับการดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในนัน้
บริษทั ห้ามมิให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลภายในเพือ่ ท�ำการซือ้ ขาย โอน และรับโอนหลักทรัพย์ทอี่ อกโดย
บริษทั ก่อนข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณะชน ทัง้ นี้ คณะกรรมการและผูบ้ ริหารทุกท่านรับทราบถึงข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต และ ต.ล.ท.
เรื่องการรายงานซื้อขายหลักทรัพย์ และปฏิบัติตามข้อก�ำหนดดังกล่าวอย่างถูกต้อง
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7. จริยธรรมทางธุรกิจ

เพื่อให้เป็นไปตามจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ (Code of Business Conduct) บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการจัดท�ำแนวทาง
การด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม โดยก�ำหนดภารกิจและวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงาน
ทุกคนได้ทราบและเข้าใจถึงขอบเขตความรับผิดชอบ ภายใต้กฎหมายแลระเบียบของบริษัท

8. การถ่วงดุลกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธานกรรมการ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานก็ได้
ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
เพื่อเป็นการถ่วงดุลของกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี
ในวันสิ้นปีปี 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 11 ท่านประกอบด้วย
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2 ท่าน
• กรรมการที่เป็นอิสระ
4 ท่าน

9. การรวมหรือแยกอ�ำนาจ

บริษทั ได้แบ่งแยกอ�ำนาจ และก�ำหนดบทบาทหน้าทีร่ ะหว่างกันในการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล และการบริหารงานประจ�ำ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ จึงไม่เป็นบุคคลเดียวกรรมการผู้จัดการ นอกจากนี้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทยังประกอบไปด้วย
กรรมการที่เป็นอิสระ ซึ่งจะท�ำให้เกิดการถ่วงดุล และการสอบทานการบริหารงาน รวมทั้งมีการแบ่งแยกอ�ำนาจ และก�ำหนดบทบาทหน้าที่
ระหว่างกันในการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล และการบริหารงานประจ�ำเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ�ำนาจโดยไม่จ�ำกัด

10. ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษทั ได้กำ� หนดค่าตอบแทนกรรมการโดยค�ำนึงถึงกระบวนการก�ำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการทีโ่ ปร่งใสและได้รบั การอนุมตั ิ
จากผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบของงาน รวมถึงสถานการณ์เงินของบริษัท โดยกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดอื่น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าตอบแทนผู้บริหาร
และพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการก�ำหนด ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท และ
ผลปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานแต่ละท่าน

11. การประชุมคณะกรรมการ

บริษทั ได้กำ� หนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั 3 เดือนต่อ1 ครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิม่ เติมได้ตามความจ�ำเป็น
โดยเลขานุการคณะกรรมการจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารให้คณะกรรมการก่อนการประชุมประมาณ 7 วัน เพื่อให้กรรมการ
มีระยะเวลาในการพิจารณาอย่างเพียงพอ และในหนังสือเชิญประชุมแจ้งวาระไว้อย่างชัดเจน พร้อมทัง้ เอกสารประกอบการพิจารณาทีค่ รบถ้วน
และชัดเจน ส�ำหรับการประชุมแต่ละครั้ง มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรอง
จากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และ
การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

12. คณะอนุกรรมการ

บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจ�ำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัย
ความเป็นกลางในการวินิจฉัย และควรก�ำหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ กระบวนการท�ำงาน เช่น การด�ำเนินการประชุม และ
การรายงานต่อคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย
12.1 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษัท โดยท�ำหน้าที่ในการสอบทานการด�ำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบบังคับของบริษัท รวมทั้งสอบทานให้บริษัท
มีการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยก�ำหนดนโยบายและกรอบงานไว้
อย่างชัดเจน
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คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 4 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน
โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ กีย่ วกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ งคุณสมบัตแิ ละขอบเขต
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการแต่ละท่านมีวาระในการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี
12.2 คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
โดยท�ำหน้าทีใ่ นการสอบทานการด�ำเนินงานให้ถกู ต้องตามนโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษทั รวมทัง้ ก�ำหนดนโยบายการบริหารงาน
และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
12.3 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้จัดตั้งขึ้นโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2561 เพือ่ ส่งเสริมหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยรับผิดชอบในการก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
และก�ำหนดค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
และ /หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 4 ท่าน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ กรรมการแต่ละท่านมีวาระวาระในการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
12.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแลกิจการ ได้จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสีย่ งทีเ่ ป็นระบบขึน้ ภายในองค์กร ซึง่ ถือเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญ
ประการหนึง่ ของการบริหารจัดการของกลุม่ บริษทั ฯ และเพือ่ สนับสนุนให้การปฏิบตั งิ านของกลุม่ บริษทั เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
(GCG : Good Corporate Governance) เพือ่ เพิม่ ความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นการเพิม่ มูลค่า
และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งบรรลุนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ก�ำหนดขึ้น
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและก�ำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริหารอย่างน้อย 5 คน กรรมการแต่ละท่าน
มีวาระ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกเรื่อง ทั้งการควบคุมทางการเงิน การด�ำเนินงาน การก�ำกับดูแล
การปฏิบตั งิ าน และการบริหารความเสีย่ ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีบริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล
ออดิท จ�ำกัดเป็นหน่วยงานอิสระ ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทรวมทั้งประเมิน ความเพียงพอ ความเหมาะสมของระบบ
ควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนก�ำหนดให้มีมาตรการดูแล
และป้องกันมิให้กรรมการและผูบ้ ริหารซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน (Insider trading) และการหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ นื่
ในทางมิชอบ (Abusive self-dealing)

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั มีอำ� นาจและหน้าทีใ่ นการด�ำเนินกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ขอ้ บังคับของบริษทั
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งในปัจจุบัน
และในระยะยาว รวมถึงการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลากทรัพย์ ตลอดจนเป็นผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดต่อการอนุมตั งิ บการเงินประจ�ำปีของบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทั
ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว รายงานประจ�ำปีดังกล่าว ได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

15. ความสัมพันธ์กับนักลงทุน

คณะกรรมการ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่ส�ำคัญ ทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจ และ
ผลประกอบการของบริษัทที่ถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศ
อย่างเท่าเทียมกันโดยก�ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมทั้ง นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลสารสนเทศ
ของบริษทั ทีส่ ำ� คัญอย่างถูกต้อง โดยบริษทั ได้เผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านช่องทางและสือ่ การเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ของบริษัท
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16. จรรยาบรรณทางธุรกิจ

เพือ่ ให้เป็นไปมาตรฐานในการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม บริษทั ฯ จึงจัดท�ำคูม่ อื จรรยาบรรณธุรกิจขึน้ มาเป็นลายลักษณ์อกั ษร
โดยได้รวบรวมกฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับเข้ากับหลักปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ แนวทางนีจ้ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ เป็นหลักเกณฑ์ในการท�ำงาน ให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ทัง้ หมดมัน่ ใจว่า การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็นไปตามหลักจริยธรรมและสอดคล้องตามกฎหมาย และเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน
ที่ต้องรับทราบและปฏิบัติ ตามแนวทาง 8 หัวข้อดังนี้
1 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร และมีระเบียบวินัย
3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4 การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ
5 การรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ
6 การต่อต้านคอร์รัปชั่น การติดสินบน และการให้สิ่งจูงใจในการด�ำเนินงาน
7 การใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง
8 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรม
รายละเอียดได้แสดงไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
ดาวน์โหลดคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ :
http://www.unimit.com/TH/investor_th/GoodCorporateGovernace/Business%20Ethics.pdf

17. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท�ำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรม
ทีอ่ าจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ ของบุคคลในองค์กร ทัง้ จากพนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ รวมถึงรายงานทางการเงินทีไ่ ม่ถกู ต้อง
หรือระบบควบคุมภายในทีบ่ กพร่อง และกลไกในการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียมีสว่ นร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์
ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
• การกระท�ำผิดกฎหมาย ระเบียบบริษัทฯ การทุจริตหรือท�ำผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
• ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
• เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ
ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
• กล่องรับเรื่องร้องเรียน: ภายในองค์กร ของทุกสาขา
• จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ E-Mail Address: ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (paisansi@unimit.com)
• จดหมายธรรมดา: จ่าหน้าถึงประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ยูนมิ ติ เอนจิเนียริง่ จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานพระประแดง
ที่อยู่ 109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต. บางพึ่ง อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130
และผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ�ำกัด 73/290-294 เดอะฟิฟท์ อเวนิว
อาคารบี ชั้น 2 ถนนกรุงเทพ –นนทบุรี ต�ำบลบางเขน อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
• www.unimit.com
กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
• จัดท�ำระบบฐานข้อมูลเก็บความลับของข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และก�ำหนดบทลงโทษ ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย
• การเข้าระบบฐานข้อมูลดังกล่าวจะต้องสามารถกระท�ำได้โดยผู้บริหารระดับผู้อ�ำนวยการขึ้นไปเท่านั้น
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11 ข้อมูลทั่วไป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท

: บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI)

ประเภทธุรกิจ

: ด�ำเนินธุรกิจวิศวกรรมด้านการรับจ้างออกแบบ ผลิต ประกอบ ขึ้นรูป การติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ และ
อุปกรณ์โลหะต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ

ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์

: UEC

ก่อตั้ง

: 21 เมษายน พ.ศ. 2525

ทะเบียนบริษัทเลขที่

: 0107548000323 (เดิมทะเบียนเลขที่ 0107574800323)

ที่ตั้งส�ำนักงาน

: 109/92-95 หมู่่� 19 ซอยสุุขสวััสดิ์์� 66 ต.บางพึ่่�ง อ.พระประแดง จ.สมุุทรปราการ 10130
โทรศััพท์์ 02 4630100 โทรสาร 02 4631910 Email : finance@unimit.com

ที่ตั้งโรงงาน 1

: 10/7-8 หมู่่� 3 ถนนชลบุุรีี-บ้้านบึึง-ป่่ายุุบ (3289) ต.หนองชาก อ.บ้้านบึึง จ.ชลบุุรีี 20170
โทรศััพท์์ 038 485561-4 โทรสาร 038 485565 Email : marketing@unimit.com

ที่ตั้งโรงงาน 2

: 10/4 หมู่ 1 ต.หนองชาก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20170
โทรศัพท์ 038 485561-4 โทรสาร 038 485565

ที่ตั้งโรงงาน 3

: 99/9 หมู่ 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ 038 636120

โฮมเพจบริษัท

: www.unimit.com, www.unimit.co.th

ทุนจดทะเบียน

: 142,627,650 บาท (เดิมทุนจดทะเบียน 143,000,000 บาท)

ทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้ว

: 142,627,650 บาท (เดิมทุนจดทะเบียน 143,000,000 บาท)

มูลค่าหุ้นสามัญหุ้นละ

: 0.25 บาท

จ�ำนวนหุ้นสามัญ

: 570,510,600 หุ้น (เดิมจ�ำนวนหุ้นสามัญ 572,000,000 บาท)

นายทะเบียนหุ้นสามัญ

: บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน
2/7 หมู่ 4 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต62 แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02 5969000 โทรสาร 02 8394994
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ผู้สอบบัญชีอนุญาต

: นางสาวชนารััตน์์ จัันทร์์หวา ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
ทะเบียนเลขที่ 9052
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจ�ำกัด
ชั้น 21 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02 6772000 โทรสาร 02 6772222

ค่าสอบบัญชี

: 1,435,000 บาท

ค่าบริการอื่น

: ไม่มี

ผู้ตรวจสอบภายใน

: บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ�ำกัด
73/290-294 เดอะฟิฟท์ อเวนิว อาคารบี ชั้น 2 ถนนกรุงเทพ-นนท์ ต�ำบลบางเขน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02 5266100 โทรสาร 02 5267811

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น
ตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึ้นไป

: ไม่มี

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

: ไม่มี

บริษัทย่อยทางตรง
ชื่อบริษัท

: Unimit (Hong Kong) Co. Limited

ประเภทธุรกิจ

: เพื่อลงทุนในบริษัทอื่น

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ

: ร้อยละ 100

ที่ตั้งส�ำนักงาน

: Suite B, 12th Floor, Two Chinachem Plaza, 135 Des Voeux Road Central

ทุนจดทะเบียน

: USD 6,560,000

ทุนช�ำระแล้ว

: USD 6,560,000

บริษัทย่อยทางอ้อม
ชื่อบริษัท

: Unimit Engineering (Myanmar) Company Limited

ประเภทธุุรกิิจ

:	รัับจ้้างผลิิต ประกอบ ขึ้้�นรููป การติิดตั้้�ง ผลิิตภััณฑ์์และอุุปกรณ์์โลหะต่่างๆ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ

: ร้อยละ 100

ที่ตั้งส�ำนักงาน

: Lot No.C-11, Thilawa Special Economic Zone A, Yangon Region, Myanmar

ทุนจดทะเบียน

: USD 6,500,000

ทุนช�ำระแล้ว

: USD 6,500,000
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โครงสรางกลุมธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2562
Company Name

Share Holder Name

Unimit Engineering Public Company
Limited (UEC)

No. of shares share hold Par value Paid up capital
(shares)
(%)
(Baht)
(Baht)
570,510,600
0.25
142,627,650

100%

Company Name
Unimit ( Hong Kong) Company
Limited (UHK)

100%

Company Name
Unimit Engineering (Myanmar)
Company Limited (UEM)

No. of shares share hold Par value Paid up capital
(shares)
(%)
(USD)
(USD)
Unimit Engineering Public Company 6,560,000
100
1
6,560,000
Limited (UEC)
Share Holder Name

Share Holder Name
Unimit (Hong Kong ) Company
Limited (UHK)

No. of shares share hold Par value Paid up capital
(shares)
(%)
(USD)
(USD)
650,000
100
10
6,500,000
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12   โครงสร้างบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ผู้้�อำำ�นวยการ

ผู้้�อำำ�นวยการ

ผู้้�อำำ�นวยการ

ผู้้�อำำ�นวยการ

ฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

ฝ่่ายการตลาด

ฝ่่ายประกัันคุุณภาพ

ฝ่่ายโรงงาน

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่ายการเงิน

ฝ่่ายโรงงาน
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ฝ่่ายโรงงาน

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายบริิหารทรััพยากร
บุุคคลและธุุรการ

13 การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของผู้้�บริิหาร
“กลุ่่�มบริิษัทั ” ประกอบด้้วย บริิษัทั ยููนิมิิ ติ เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน) ในประเทศไทย หรืือ “บริิษัทั ” และ บริิษัทั ย่่อยในต่่างประเทศ
ได้้แก่่ บริิษััท ยููนิมิิ ิต (ฮ่่องกง) จำำ�กััด และบริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง (เมีียนมาร์์) จำำ�กััด

ภาพรวมธุุรกิิจ
บริิษัทั ยููนิิมิติ เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน) ในประเทศไทย มีีบริิษัทั ย่่อยทางตรง ชื่่�อ บริิษัทั ยููนิิมิติ (ฮ่่องกง) จำำ�กััด จััดตั้้�งที่่�ฮ่อ่ งกง
เมื่่�อวัันที่่� 4 สิิงหาคม 2557 ประกอบธุุรกิิจลงทุุนในบริิษััทอื่่�น (Holding Company) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 มีีทุุนจดทะเบีียน
6.56 ล้้านเหรีียญสหรััฐ (214 ล้้านบาท) โดยบริิษัทั เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งหมด นอกจากนี้้�บริิษัทั มีีบริิษัทั ย่่อยทางอ้้อม ชื่่�อ บริิษัทั ยููนิิมิติ เอนจิิเนีียริ่่�ง
(เมีียนมาร์์) จำำ�กััด ที่่�ประเทศพม่่า ซึ่่�งจััดตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 26 ธัันวาคม 2557 โดยบริิษััทย่่อยทางตรงในประเทศฮ่่องกงเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งหมด
เพื่่�อประกอบธุุรกิิจขึ้้�นรููป ประกอบและติิดตั้้�งผลิิตภััณฑ์์โลหะตามสััญญา ณ วัันสิ้้�นปีีบริิษััทที่่�พม่่ามีีทุุนจดทะเบีียน 6.5 ล้้านเหรีียญสหรััฐ
(212 ล้้านบาท)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีสิินทรััพย์์รวมมููลค่่า 1,562 ล้้านบาท ประกอบด้้วยสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
964 ล้้านบาท (เงิินสดและเงิินฝากธนาคาร 404 ล้้านบาท ลููกหนี้้�รวม 250 ล้้านบาท มููลค่่างานที่่�ยัังไม่่เรีียกเก็็บลููกค้้า 128 ล้้านบาท
สิินค้้าคงเหลืือ 182 ล้้านบาท) สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน 598 ล้้านบาท (ที่่�ดิิน, อาคาร, อุุปกรณ์์ 533 ล้้านบาท สิิทธิิการใช้้ที่่�ดิินในพม่่า
40 ล้้านบาท อื่่�นๆ 25 ล้้านบาท) มีีหนี้้�สิินหมุุนเวีียน 194 ล้้านบาท หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน 60 ล้้านบาท รวม จำำ�นวน 254 ล้้านบาท หนี้้�สิิน
ส่่วนใหญ่่เป็็นเจ้้าหนี้้�การค้้า บริิษััทไม่่มีีเงิินกู้้� และมีีส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น 1,308 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่เป็็นกำำ�ไรสะสมที่่�ยัังไม่่จััดสรร 879 ล้้านบาท
โครงสร้้างทางการเงิินของบริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีสภาพคล่่องและมีีความมั่่�นคงเพีียงพอที่่�จะลงทุุนหรืือขยายกิิจการได้้ตาม
โอกาสเหมาะสม โดยมีีอััตราส่่วนสภาพคล่่อง 5.0 เท่่า (2561: 9.0 เท่่า) อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น 0.2 เท่่า (2561 : 0.1 เท่่า)
การดำำ�เนิินธุุรกิิจในปีี 2562 เป็็นไปอย่่างยากลำำ�บากท่่ามกลางการแข่่งขัันที่่�รุุนแรงมาก อัันเป็็นผลต่่อเนื่่�องจากภาวะเศรษฐกิิจ
ของปีี 2561 ที่่�อยู่่�ในภาวะชะลอตััว และการลงทุุนมีีจำำ�กัดั ทั้้�งนี้้�ปริิมาณงานที่่�รัับมาในช่่วงปีี 2561 ส่่วนใหญ่่มีกี ารประเมิินมููลค่่างานต่ำำ��ไป
ประกอบกัับบริิษััทประสบกัับภาวะขาดแคลนช่่างฝีีมืือแรงงาน ในครึ่่�งปีีแรกของปีี 2562 ทำำ�ให้้เกิิดความล่่าช้้าในการส่่งมอบงาน
ปีี 2562 บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยมีีขาดทุุนสุุทธิิ 152 ล้้านบาท หรืือขาดทุุนเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่อ่ น 115 ล้้านบาท รายได้้รวม 950 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�น 70 ล้้านบาทจากปีีก่่อนที่่� 880 ล้้านบาท สาเหตุุหลัักเนื่่�องจากปริิมาณงานเพิ่่�มขึ้้�น และมีีกำำ�ไรจากการขายที่่�ดิินกว่่า 55 ล้้านบาท
ต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้�น 190 ล้้านบาท (21%) เป็็น 1,109 ล้้าน จากปีีก่่อนที่่� 919 ล้้านบาท
บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น -8.0 % (2561 : 5.7%), อััตรากำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน -17.9% (2561: -4.6%),
อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ -16.0% (2561: -4.2%), อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น (ROE) -10.9 % (2561 : -2.5%), อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์
(ROA) -9.5% (2561 : -2.3%) ตามลำำ�ดัับ
เนื่่�องจากผลประกอบการในปีีที่่�ผ่่านมาบริิษััทประสบผลขาดทุุนอย่่างมาก และภาวะการแข่่งขัันยัังรุุนแรงต่่อเนื่่�องถึึงปีีนี้้� อีีกทั้้�ง
การลงทุุนก่่อสร้้างโรงงานที่่�พม่่าพึ่่�งแล้้วเสร็็จในเดืือนมกราคม 2563 จำำ�เป็็นต้้องใช้้เงิินลงทุุนในโครงการที่่�พม่่า จึึงเห็็นควรงดจ่่ายปัันผล
จากผลประกอบการปีี 2562 (2561 : งดจ่่ายเงิินปัันผล) โดยต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วย
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การวิิเคราะห์์ฐานะการเงิินของบริิษััท และบริิษััทฯ ย่่อย
สิินทรััพย์์รวม

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 สิินทรััพย์์รวมของบริิษััท และบริิษััทย่่อย มีีมููลค่่า 1,562 ล้้านบาท ลดลง 85 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับ
สิ้้�นปีี 2561 หรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 5.2 ส่่วนใหญ่่เป็็นผลจากเงิินฝากระยะสั้้�นกัับสถาบัันการเงิิน, มููลค่่างานตามสััญญาระหว่่างทำำ�ที่่�ยััง
ไม่่เรีียกเก็็บจากลููกค้้าลดลง แต่่เงิินสด, ลููกหนี้้�การค้้า, และอาคาร โรงงานและอุุปกรณ์์ ซึ่่�งส่่วนใหญเป็็นงานระหว่่างก่่อสร้้างโรงงานที่่�พม่่า เพิ่่�มขึ้้�น
สิินทรััพย์์ของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยส่่วนใหญ่่อยู่่�ในประเทศไทย และประเทศพม่่า นอกจากรายการเงิินสดและรายการเทีียบเท่่า
เงิินสดจำำ�นวน 404 ล้้านบาทที่่�รวมเงิินฝากธนาคารของบริิษัทั ย่่อยที่่�ฮ่อ่ งกงและพม่่า จำำ�นวน 1 ล้้านบาทและ 17 ล้้านบาทตามลำำ�ดัับ, ยัังมีีค่า่
สิิทธิิการใช้้ที่่�ดิินสำำ�หรัับสร้้างโรงงานที่่�ประเทศพม่่าจำำ�นวน 40 ล้้านบาท และงานระหว่่างก่่อสร้้างโรงงานที่่�พม่่า 184 ล้้านบาท ซึ่่�งแล้้วเสร็็จ
ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563
รายการเปลี่่�ยนแปลงได้้แก่่

สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน

- เงิินสดจำำ�นวน 404 ล้้านบาท (26% ของสิินทรััพย์์รวม) เพิ่่�มขึ้้�น 94 ล้้านบาทหรืือเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราร้้อยละ 30 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่อ่ น
เนื่่�องจากบริิษััทฯ ใช้้เงิินในกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน 121 ล้้านบาท รัับดอกเบี้้�ย 4 ล้้านบาท รัับเงิินจากสถาบัันการเงิิน 250 ล้้านบาท รัับเงิินจาก
การขายที่่�ดิิน 67 ล้้านบาท ใช้้เงิินลงทุุนในอาคาร โรงงาน อุุปกรณ์์และสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน 106 ล้้านบาท เงิินสดส่่วนใหญ่่เป็็นเงิินฝาก
ในประเทศไทย บริิษััทฯมีีนโยบายบริิหารเงิินสดส่่วนเกิินให้้มีีผลตอบแทนสููงสุุดและมีีความเสี่่�ยงต่ำำ��สุุด โดยไม่่กระทบสภาพคล่่อง
- เงิินฝากระยะสั้้�นกัับสถาบัันการเงิิน 250 ล้้านบาทในปีี 2562 ได้้นำำ�ไปลงทุุนผ่่านช่่องทางเงิินให้้กู้้�ยืืมกัับบริิษััทในเครืือที่่�
ประเทศพม่่าจำำ�นวน 2 ล้้านดอลล่่าร์์สหรััฐ หรืือประประมาณ 60 ล้้านบาท และใช้้ในการดำำ�เนิินงาน เนื่่�องจากเป็็นการบริิหารเงิินให้้เหมาะกัับ
แผนการใช้้เงิิน
-	ลููกหนี้้�การค้้าสุุทธิิ 200 ล้้านบาท (13% ของสิินทรััพย์์รวม) เพิ่่�มขึ้้�น 118 ล้้านบาทหรืือเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราร้้อยละ 145 เมื่่�อเทีียบกัับ
ปีีก่่อน เป็็นไปตามเงื่่�อนไขการชำำ�ระเงิินในสััญญา
บริิษััทฯ มีีการวิิเคราะห์์และติิดตามการรัับชำำ�ระหนี้้�อย่่างสม่ำำ��เสมอ และจะประเมิินค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญโดยการวิิเคราะห์์
ประวััติกิ ารชำำ�ระหนี้้�และคาดการณ์์เกี่่�ยวกัับการชำำ�ระหนี้้�ในอนาคตของลููกค้้า ลููกหนี้้�จะถููกจำำ�หน่่ายบััญชีีเมื่่�อทราบว่่าเป็็นหนี้้�สููญ ณ วัันสิ้้�นปีี 2562
มีีสำำ�รองค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ 18 ล้้านบาท ลููกหนี้้�ที่่�เกิินกำำ�หนดชำำ�ระส่่วนใหญ่่ได้้รัับชำำ�ระในปีี 2563 ในกรณีีจำำ�เป็็นและสมควรบริิษััทฯ
จะมอบให้้ทนายความติิดตามทวงถามลููกหนี้้�ที่่�เกิินกำำ�หนดชำำ�ระมากกว่่า 12 เดืือน
-	ลููกหนี้้�อื่่�น 50 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน 6 ล้้านบาท (14%) ส่่วนใหญ่่เนื่่�องจากลููกหนี้้�สรรพากรเพิ่่�มขึ้้�นอีีก 7 ล้้านบาท เป็็น
40 ล้้านบาท (เกิิดจากลููกค้้าหััก ณ ที่่�จ่่ายไว้้มากกว่่าค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ของปีี 2562 จำำ�นวน 24 ล้้านบาท และ 2561 จำำ�นวน 17 ล้้านบาท)
นอกนั้้�นเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงตามปกติิการค้้า
	ลููกหนี้้�อื่่�นประกอบด้้วยลููกหนี้้�สรรพากร, เงิินจ่่ายล่่วงหน้้าเพื่่�อซื้้�อสิินค้้าหรืือบริิการตามข้้อตกลงการค้้า, ค่่าใช้้จ่า่ ยจ่่ายล่่วงหน้้า,
ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ, ฯลฯ
-	มููลค่่างานตามสััญญาที่่�ยัังไม่่เรีียกเก็็บจากลููกค้้า 128 ล้้านบาท (8% ของสิินทรััพย์์รวม) ลดลง 101 ล้้านบาท หรืือลดลง
ในอััตราร้้อยละ 44 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน เป็็นผลจากงานตามสััญญาแล้้วเสร็็จ และมีีการเรีียกเก็็บเงิินกัับลููกค้้าตามข้้อผููกพัันตามสััญญา
	มููลค่่างานตามสััญญาที่่�ยัังไม่่เรีียกเก็็บจากลููกค้้า หมายถึึง งานระหว่่างทำำ�ที่่�คำำ�นวนตามวิิธีีอััตราร้้อยละของงานที่่�เสร็็จ
ในส่่วนที่่�ยัังไม่่สามารถเรีียกเก็็บเงิินจากลููกค้้าตามเงื่่�อนไขในสััญญา
บริิษััทฯ มีีการสอบทานผลสำำ�เร็็จของงานตามสััญญาอย่่างสม่ำำ��เสมอ ผลขาดทุุนที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นจากงานตามสััญญารัับรู้้�
ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนทัันทีี
-	สิินค้้าคงเหลืือ 182 ล้้านบาท (12% ของสิินทรััพย์์รวม) ลดลง 7 ล้้านบาท หรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 4 สิินค้้าคงเหลืือ
ส่่วนใหญ่่เป็็นวััตถุุดิบิ จำำ�นวน 129 ล้้านบาทประกอบด้้วย เหล็็กแผ่่น, อุุปกรณ์์ถังั , ท่่อ, หน้้าแปลนและอุุปกรณ์์ประกอบท่่อ ซึ่่�งเป็็นวััตถุุดิบิ หลััก
ของงาน นอกนั้้�นเป็็นสิินค้้าระหว่่างผลิิต, อะไหล่่และวััสดุุ, สิินค้้าระหว่่างทาง และค่่าเผื่่�อมููลค่่าสิินค้้าลดลง
บริิษััทมีีนโยบายการสั่่�งซื้้�อตามงานที่่�ได้้รัับแล้้ว รวมทั้้�งมีีการประเมิินคุุณภาพวััตถุุดิิบที่่�ไม่่สามารถใช้้งานได้้หรืือเสื่่�อมสภาพ
และบัันทึึกสำำ�รองค่่าเผื่่�อมููลค่่าสิินค้้าลดลง ณ วัันสิ้้�นปีีบััญชีีสำำ�รองค่่าเผื่่�อมููลค่่าสิินค้้าลดลงมีีจำำ�นวน 6 ล้้านบาท
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สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน

-	ที่่�ดิิน อาคาร อุุปกรณ์์ สุุทธิิ 533 ล้้านบาท (34% ของสิินทรััพย์์รวม) มููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นสุุทธิิ 55 ล้้านบาทหรืือเพิ่่�มในอััตราร้้อยละ 12
เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน เนื่่�องจากระหว่่างปีีบริิษััทลงทุุนในสิินทรััพย์์ถาวรเพื่่�อใช้้ในการทำำ�งาน และการก่่อสร้้างโรงงานที่่�ประเทศพม่่าเพิ่่�มขึ้้�น
106 ล้้านบาท มีีค่า่ เสื่่�อมราคา 37 ล้้านบาท สิินทรััพย์์ถาวรที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเพื่่�อปรัับปรุุงคุุณภาพ การบำำ�รุุงรัักษา หรืือเปลี่่�ยนทดแทน ได้้แก่่ เครื่่�องจัักร
และอุุปกรณ์์ 5 ล้้านบาท เครื่่�องตกแต่่งสำำ�นัักงานและอุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน 2 ล้้านบาท สิินทรััพย์์ระหว่่างก่่อสร้้างและติิดตั้้�ง 99 ล้้านบาท
(รวมงานระหว่่างก่่อสร้้างโรงงานที่่�พม่่าเพิ่่�มขึ้้�น 97 ล้้านบาท) สิินทรััพย์์ดัังกล่่าวทั้้�งหมดเป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของบริิษััทฯและไม่่มีีภาระผููกพัันธ์์
-	สิิทธิิการใช้้ที่่�ดิิน 40 ล้้านบาท (3% ของสิินทรััพย์์รวม) ลดลงจากปีีก่่อน 6 ล้้านบาท เนื่่�องจากการตััดจำำ�หน่่ายสิิทธิ์์�ตามอายุุ
สััญญาเช่่า
เมื่่�อวัันที่่� 25 มีีนาคม 2558 บริิษััทย่่อยในพม่่า(UEM) เข้้าทำำ�สััญญาเพื่่�อใช้้สิิทธิิในการใช้้ที่่�ดิินในพม่่ากัับบริิษััทแห่่งหนึ่่�ง
เป็็นเงิิน 1.55 ล้้านเหรีียญสหรััฐ ซึ่่�งสิิทธิิดัังกล่่าวมีีอายุุ 49 ปีี 2 เดืือน และจะสิ้้�นสุุดในเดืือน มิิถุุนายน 2607
-	สิินทรััพย์์ไม่่มีตัี ัวตน 5 ล้้านบาท (0.3% ของสิินทรััพย์์รวม) ใกล้้เคีียงกัับปีีก่่อน ส่่วนใหญ่่เป็็นลิิขสิิทธิ์์�ซอฟแวร์์
-	สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี 20 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน 7 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่เกิิดจากผลแตกต่่างชั่่�วคราว
ระหว่่างมููลค่่าทางบััญชีีและฐานภาษีีจากการตั้้�งสำำ�รองค่่าใช้้จ่่ายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นและประมาณการหนี้้�สิินในอนาคต
	สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีคืือ จำำ�นวนภาษีีเงิินได้้ที่่�กิิจการได้้รัับคืืนหรืือต้้องจ่่ายในอนาคตตามลำำ�ดัับ
ซึ่่�งเกิิดจากผลแตกต่่างชั่่�วคราวระหว่่างมููลค่่าทางบััญชีีของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิินกัับฐานภาษีีของสิินทรััพย์์
และหนี้้�สิินนั้้�น และขาดทุุนทางภาษีีที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้
-	สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น 0.2 ล้้านบาท ใกล้้เคีียงกัับปีีก่่อน

หนี้้�สิินรวม

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยมีีหนี้้�สิินรวมมููลค่่า 253 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 80 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราร้้อยละ 46
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2561 รายการหนี้้�สิินที่่�เปลี่่�ยนแปลงส่่วนใหญ่่เป็็นการเปลี่่�ยนแปลงตามปกติิการค้้า และในปีีที่่�ผ่่านมาบริิษััทฯไม่่มีีเงิินกู้้�ยืืม
ระยะยาว
หนี้้�สิินรวมประกอบด้้วย เจ้้าหนี้้�การค้้า 136 ล้้านบาท, เจ้้าหนี้้�อื่่�น 47 ล้้านบาท, จำำ�นวนเงิินที่่�เรีียกเก็็บจากลููกค้้าสููงกว่่ามููลค่่างาน
ตามสััญญา 9 ล้้านบาท หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น 1 ล้้านบาท และภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน 58 ล้้านบาท
รายการเปลี่่�ยนแปลงหลัักได้้แก่่

หนี้้�สิินหมุุนเวีียน

หนี้้�สิินหมุุนเวีียนรวม 194 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 71 ล้้านบาทหรืือเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราร้้อยละ 58 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2561 เกิิดจาก
เจ้้าหนี้้�การค้้าเพิ่่�มขึ้้�น 42 ล้้านบาท, เจ้้าหนี้้�อื่่�นเพิ่่�มขึ้้�น 31 ล้้านบาท (รวมเจ้้าหนี้้�ค่่าปรัับงานส่่งมอบล่่าช้้า 17 ล้้านบาท, เจ้้าหนี้้�งานก่่อสร้้างโรงงาน
10 ล้้านบาท), หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�นลดลง 3 ล้้านบาท

หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน

ภาระผููกพัันผลประโยชน์์ของพนัักงาน เพิ่่�มขึ้้�น 7 ล้้านบาท จาก 51 ล้้านบาทเป็็น 58 ล้้านบาทหรืือเพิ่่�มในอััตราร้้อยละ 15
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2561 เป็็นผลจากการการปรัับปรุุงประมาณการณ์์หนี้้�สิินผลประโยชน์์ของพนัักงานเมืือเกษีียณอายุุตาม พระราชบััญญััติิ
คุ้้�มครองแรงงานที่่�ปรัับปรุุงใหม่่ ภาระผููกพัันดัังกล่่าวจััดทำำ�โดยนัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย โดยประมาณค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�อาจต้้องจ่่ายตามกฎหมาย
แรงงานให้้แก่่พนัักงานที่่�เกษีียณอายุุในอนาคต

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

ณ. วัันสิ้้�นปีี 2562 ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯและบริิษััทย่่อย ลดลง 166 ล้้านบาท จาก 1,474 ล้้านบาท เป็็น 1,308 ล้้านบาท
หรืือลดในอััตราร้้อยละ 11 เกิิดจากกำำ�ไรสะสมที่่�ยัังไม่่จััดสรร ลดลง 152 ล้้านบาท จาก 1,031 เป็็น 879 ล้้านบาท และองค์์ประกอบอื่่�น
ของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ลดลงเหลืือ -14 ล้้านบาท เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงค่่าอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
สาเหตุุหลัักที่่�กำำ�ไรสะสมที่่�ยัังไม่่จััดสรรลดลง 152 ล้้านบาท เนื่่�องจากกลุ่่�มบริิษััทขาดทุุนจากผลประกอบการปีี 2562 จำำ�นวน
152 ล้้านบาท
อััตราส่่วนของหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 0.2 เท่่า ณ สิ้้�นปีี 2562 จาก 0.1 เท่่า ณ สิ้้�นปีี 2561
บริิษััทและบริิษััทย่่อยประกาศงดจ่่ายปัันผล จากผลประกอบการของปีี 2562 และปีี 2561
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การวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ และบริิษััทฯย่่อย
ภาพรวมการดำำ�เนิินงาน

ปีี 2562 รายได้้ทั้้�งหมดได้้จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ เนื่่�องจากบริิษัทั ย่่อยที่่�ตั้้�งใหม่่ “บริิษัทั ยููนิมิิ ติ เอนจิิเนีียริ่่�ง (เมีียนมาร์์)
จำำ�กััด” การก่่อสร้้างโรงงาน แล้้วเสร็็จในเดืือน มกราคม 2563 และจะเริ่่�มประกอบการในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563
บริิษัทั ฯ มีีรายได้้จากธุุรกิิจออกแบบ ประกอบ ติิดตั้้�ง ซ่่อมแซม แปรรููป รวมทั้้�งบริิการอื่่�นเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์โลหะทั้้�งภายในประเทศ
และส่่งออกไปยัังต่่างประเทศ รายได้้งานส่่วนใหญ่่ประมาณ 93% ได้้จากงานภายในประเทศ ที่่�เหลืือ 7% ได้้จากงานส่่งออก บริิษัทั ฯ แบ่่งแยก
รายได้้ตามส่่วนงานภููมิิศาสตร์์ ดัังนี้้�

ตารางแสดงรายได้้ตามส่่วนงานภููมิิศาสตร์์
ส่่วนงานภููมิิศาสตร์์

2562

2561

2560

ล้้านบาท
%
ล้้านบาท
%
ล้้านบาท
%
รายได้้จากค่่างาน – ในประเทศ
826
87
781
89
615
77
รายได้้จากค่่างาน – ต่่างประเทศ
62
7
65
7
164
21
รวม
888
94
846
96
779
98
รายได้้อื่่�น ๆ (รวมดอกเบี้้�ย)
62
6
34
4
21
2
Total revenues
950
100
880
100
800
100
ลููกค้้าส่่วนใหญ่่ของบริิษััทฯ เป็็นกลุ่่�มอุุตสาหกรรมพลัังงาน อุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี และกลุ่่�มอุุตสาหกรรมอื่่�นๆ ลัักษณะงาน
ของบริิษัทั อาจแบ่่งประเภทหลัักเป็็นงานสร้้างประกอบภาชนะความดััน งานชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักร งานโครงสร้้างเหล็็ก งานภาชนะบรรจุุสารเคมีี
และงานการติิดตั้้�งเครื่่�องจัักรอุุปกรณ์์ โดยงานภาชนะความดัันมีีสัดั ส่่วนมากที่่�สุุด โดยปีี 2562 มีีสัดั ส่่วนประมาณ 68% ของปริิมาณงานทั้้�งหมด

ตารางแสดงรายได้้ตามประเภทผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
2562
2561
2560
ล้้านบาท
%
ล้้านบาท
%
ล้้านบาท
ภาชนะความดััน
650
68
565
64
552
ชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักร
99
10
42
5
53
โครงสร้้างเหล็็ก
ภาชนะบรรจุุสารเคมีี
49
5
96
11
37
การติิดตั้้�งเครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
90
10
143
16
137
รวม
888
93
846
96
779
รายได้้อื่่�น ๆ
62
7
34
4
21
รวมรายได้้
950
100
880
100
800
บริิษััทฯ รัับรู้้�รายได้้ตามวิิธีีอััตราส่่วนร้้อยละของงานที่่�เสร็็จ ณ วัันที่่�รายงาน
The company has recognized over time based on stage of completion of the contract.
ประเภทผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
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%
69
7
5
17
98
2
100

รายได้้ของบริิษััทและบริิษััทย่่อย

ปีี 2562 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีรายได้้รวม 950 ล้้านบาทประกอบด้้วย รายได้้ตามสััญญา 888 ล้้านบาท ดอกเบี้้�ย 4 ล้้านบาท
กำำ�ไรจากการขายที่่�ดิิน 55 ล้้านบาท รายได้้อื่่�น 3 ล้้านบาท รวมเพิ่่�มขึ้้�น 70 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราร้้อยละ 8 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2561
รายการเปลี่่�ยนแปลงดัังนี้้�
รายได้้ตามสััญญาของปีี 2562 จำำ�นวน 888 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 43 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราร้้อยละ 5 เมื่่�อเทีียบกัับ
งวดเดีียวกัันของปีีก่่อน (ปีี 2561 จำำ�นวน 846 ล้้านบาท) ตามเหตุุผลที่่�ได้้ชี้้�แจงข้้างต้้น
ดอกเบี้้�ยรัับ 4 ล้้านบาท ลดลงจากงวดเดีียวกัันของปีีก่่อน 6 ล้้านบาท
กำำ�ไรจากการขายที่่�ดิิน 55 ล้้านบาท
รายได้้อื่่�น 3 ล้้านบาท ลดลงจากงวดเดีียวกัันของปีีก่่อน 16 ล้้านบาท เนื่่�องจากรวมเงิินชดเชยค่่าเสีียหายจากการผิิดสััญญา
จำำ�นวน 15 ล้้านบาท ที่่�ได้้รัับในปีี 2561

ต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่าย

ปีี 2562 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้�น 190 ล้้านบาท เป็็น 1,109 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�น
ในอััตราร้้อยละ 21 เมื่่�อเทีียบกัับงวดเดีียวกัันของปีีก่อ่ น สืืบเนื่่�องจากปริิมาณงานมีีมากกว่่ากำำ�ลัังคนของบริิษัทั ประกอบกัับบริิษัทั ขาดแคลน
บุุคคลากรที่่�มีีความรู้้� ความชำำ�นาญในระหว่่างไตรมาส 4 ปีี 2561 และในไตรมาส 1 ปีี 2562 บริิษัทั มีีความจำำ�เป็็นต้้องว่่าจ้้างผู้้�รับั เหมา เพื่่�อให้้
งานเสร็็จภายในกรอบเวลา เป็็นเหตุุให้้ต้้นทุุนสููงกว่่าที่่�ประมาณการณ์์เดิิม และอีีกสาเหตุุหนึ่่�งเนื่่�องจากการรัับรู้้�ค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มขึ้้�นครั้้�งเดีียว
ที่่�เกิิดจากการปรัับปรุุงประมาณหนี้้�สิินผลประโยชน์์ของพนัักงานเมื่่�อเกษีียณอายุุตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองแรงงานที่่�ปรัับปรุุงใหม่่
จำำ�นวน 13 ล้้านบาท

รายการเปลี่่�ยนแปลงดัังนี้้�

ต้้นทุุนงานตามสััญญา 959 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 161 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราร้้อยละ 20 ตามเหตุุผลที่่�ชี้้�แจงข้้างต้้น
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร 150 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 29 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มในอััตราร้้อยละ 19 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน ค่่าใช้้จ่่าย
ดัังกล่่าวได้้รวมค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารของบริิษััทย่่อยจำำ�นวน 14 ล้้านบาท และสำำ�รองค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญจำำ�นวน 17 ล้้านบาท

ค่่าใช้้จ่่าย (-รายได้้) ภาษีีเงิินได้้

ปีี 2562 บริิษัทั ฯ มีีรายได้้ภาษีีเงิินได้้ จำำ�นวน 7 ล้้านบาท เนื่่�องจากมีีการบัันทึึกสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี โดยอััตราภาษีีเงิินได้้
ของปีี 2562 (20%) และ 2561 (20%) ไม่่เปลี่่�ยนแปลง

ขาดทุุนสุุทธิิ

ปีี 2562 บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยมีีขาดทุุนสุุทธิิ 152 ล้้านบาท (ปีี 2561 ขาดทุุนสุุทธิิ 37 ล้้านบาท) ขาดทุุนเพิ่่�มขึ้้�นจากงวดเดีียวกััน
ของปีีก่่อน 115 ล้้านบาท
ขาดทุุน ต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐานปีี 2562 และปีี 2561 จำำ�นวน -0.27 บาท และ -0.07 บาทต่่อหุ้้�น (ต่่อมููลค่่าที่่�ตราไว้้ par 0.25 บาทต่่อหุ้้�น)
ตามลำำ�ดัับ

สภาพคล่่อง

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 กลุ่่�มบริิษััทฯ มีียอดเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด 404 ล้้านบาท ลดลง 156 ล้้านบาท
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2561 ที่่� 560 ล้้านบาท
เงิินสด ได้้จากเงิินสดต้้นปีี 310 ล้้านบาท ใช้้ไปในกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน 121 ล้้านบาท ได้้จากกิิจกรรมการลงทุุน 215 ล้้านบาท
กลุ่่�มบริิษัทั ฯมีีอัตั ราส่่วนสภาพคล่่อง 5.0 เท่่า (2561 / 9.0 เท่่า) อััตราส่่วนสภาพคล่่องกระแสเงิินสด -0.8 เท่่า (2561 : -1.4 เท่่า)
จะเห็็นว่่าบริิษััทยัังมีีสภาพคล่่องเพีียงพอที่่�จะดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง

ผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�นและการจ่่ายเงิินปัันผลของกลุ่่�มบริิษััทฯ

อััตราผลตอบแทนของผู้้�ถืือหุ้้�น (ROE) ในปีี 2562, 2561 และ 2560 มีีค่่าเท่่ากัับร้้อยละ -10.9, -2.5 และ 0.8 ตามลำำ�ดัับ
อนึ่่�งที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 1/2563 วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2563 มีีมติิให้้งดจ่่ายเงิินปัันผลสำำ�หรัับผลประกอบการ
ปีี 2562 โดยมติิการจ่่ายปัันผลดัังกล่่าวต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วย
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การวิิเคราะห์์ฐานะการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษััท
สิินทรััพย์์รวม

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 สิินทรััพย์์รวมของบริิษััท มีีมููลค่่า 1,593 ล้้านบาท ลดลง 64 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับสิ้้�นปีี 2561
หรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 4 ส่่วนใหญ่่เป็็นผลจาก เงิินฝากระยะสั้้�นกัับสถาบัันการเงิิน, มููลค่่างานตามสััญญาระหว่่างทำำ�ที่่�ยัังไม่่เรีียกเก็็บ
จากลููกค้้า สิินค้้าคงเหลืือ, อาคารและอุุปกรณ์์ ลดลง แต่่รายการเงิินสด, ลููกหนี้้� เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาวในบริิษััทย่่อย เพิ่่�มขึ้้�น
รายการเปลี่่�ยนแปลงได้้แก่่

สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน

- เงิินสดจำำ�นวน 386 ล้้านบาท (24% ของสิินทรััพย์์รวม) เพิ่่�มขึ้้�น 143 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราร้้อยละ 59 เมื่่�อเทีียบกัับ
ปีีก่่อน เนื่่�องจากบริิษััทฯ ใช้้เงิินในกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน 110 ล้้านบาท รัับดอกเบี้้�ย 4 ล้้านบาท รัับเงิินจากสถาบัันการเงิิน 250 ล้้านบาท
ใช้้เงิินลงทุุนในอาคาร อุุปกรณ์์และสิินทรััพย์์ไม่่มีตัี วั ตน 8 ล้้านบาท โดยมีีการรัับเงิินจากการขายที่่�ดิิน 67 ล้้านบาท และเงิินให้้กู้้�ยืมื แก่่บริิษัทั ย่่อย
60 ล้้านบาท บริิษััทฯ มีีนโยบายบริิหารเงิินสดส่่วนเกิินให้้มีีผลตอบแทนสููงสุุดและมีีความเสี่่�ยงต่ำำ��สุุด โดยไม่่กระทบสภาพคล่่อง
- เงิินฝากระยะสั้้�นกัับสถาบัันการเงิิน 250 ล้้านบาท ในปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้นำำ�ไปลงทุุนผ่่านช่่องทางเงิินให้้กู้้�ยืืมกัับบริิษััทย่่อย
ที่่�ประเทศพม่่าจำำ�นวน 2 ล้้านดอลล่่าร์์สหรััฐ หรืือประประมาณ 60 ล้้านบาท และใช้้ในการดำำ�เนิินงาน เนื่่�องจากเป็็นการบริิหารเงิินให้้เหมาะ
กัับแผนการใช้้เงิิน
-	ลููกหนี้้�การค้้าสุุทธิิ 200 ล้้านบาท (13% ของสิินทรััพย์์รวม) เพิ่่�มขึ้้�น 118 ล้้านบาทหรืือเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราร้้อยละ 145 เมื่่�อเทีียบกัับ
ปีีก่่อน เป็็นไปตามเงื่่�อนไขการชำำ�ระเงิินในสััญญา
บริิษััทฯ มีีการวิิเคราะห์์และติิดตามการรัับชำำ�ระหนี้้�อย่่างสม่ำำ��เสมอ และจะประเมิินค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญโดยการวิิเคราะห์์
ประวััติกิ ารชำำ�ระหนี้้�และคาดการณ์์เกี่่�ยวกัับการชำำ�ระหนี้้�ในอนาคตของลููกค้้า ลููกหนี้้�จะถููกจำำ�หน่่ายบััญชีีเมื่่�อทราบว่่าเป็็นหนี้้�สููญ ณ วัันสิ้้�นปีี 2562
มีีสำำ�รองค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ 18 ล้้านบาท ลููกหนี้้�ที่่�เกิินกำำ�หนดชำำ�ระส่่วนใหญ่่ได้้รัับชำำ�ระในปีี 2563 ในกรณีีจำำ�เป็็นและสมควรบริิษััทฯ
จะมอบให้้ทนายความติิดตามทวงถามลููกหนี้้�ที่่�เกิินกำำ�หนดชำำ�ระมากกว่่า 12 เดืือน
-	ลููกหนี้้�อื่่�น 48 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน 3 ล้้านบาท (6%) ส่่วนใหญ่่เนื่่�องจากลููกหนี้้�สรรพากรเพิ่่�มขึ้้�น 7 ล้้านบาท เป็็น
40 ล้้านบาท (เกิิดจากลููกค้้าหััก ณ ที่่�จ่่ายไว้้มากกว่่าค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ของปีี 2562 จำำ�นวน 24 ล้้านบาท และ 2561 จำำ�นวน 16 ล้้านบาท)
นอกนั้้�นเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงตามปกติิการค้้า
	ลููกหนี้้�อื่่�นประกอบด้้วยลููกหนี้้�สรรพากร, เงิินจ่่ายล่่วงหน้้าเพื่่�อซื้้�อสิินค้้าหรืือบริิการตามข้้อตกลงการค้้า, ลููกหนี้้�กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน,
ค่่าใช้้จ่่ายจ่่ายล่่วงหน้้า, ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ, ฯลฯ
-	มููลค่่างานตามสััญญาที่่�ยัังไม่่เรีียกเก็็บจากลููกค้้า 128 ล้้านบาท (8% ของสิินทรััพย์์รวม) ลดลง 101 ล้้านบาท หรืือลดลงในอััตรา
ร้้อยละ 44 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน เป็็นผลจากงานตามสััญญาแล้้วเสร็็จ และมีีการเรีียกเก็็บเงิินกัับลููกค้้าตามข้้อผููกพัันตามสััญญา
	มููลค่่างานตามสััญญาที่่�ยัังไม่่เรีียกเก็็บจากลููกค้้า หมายถึึง งานระหว่่างทำำ�ที่่�คำำ�นวนตามวิิธีีอััตราร้้อยละของงานที่่�เสร็็จ
ในส่่วนที่่�ยัังไม่่สามารถเรีียกเก็็บเงิินจากลููกค้้าตามเงื่่�อนไขในสััญญา
บริิษััทฯ มีีการสอบทานผลสำำ�เร็็จของงานตามสััญญาอย่่างสม่ำำ��เสมอ ผลขาดทุุนที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นจากงานตามสััญญารัับรู้้�
ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนทัันทีี
-	สิินค้้าคงเหลืือ 183 ล้้านบาท (11% ของสิินทรััพย์์รวม) ลดลง 7 ล้้านบาท หรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 4 สิินค้้าคงเหลืือ
ส่่วนใหญ่่เป็็นวััตถุุดิบิ จำำ�นวน 129 ล้้านบาทประกอบด้้วย เหล็็กแผ่่น, อุุปกรณ์์ถังั , ท่่อ, หน้้าแปลนและอุุปกรณ์์ประกอบท่่อ ซึ่่�งเป็็นวััตถุุดิบิ หลััก
ของงาน นอกนั้้�นเป็็นสิินค้้าระหว่่างผลิิต, อะไหล่่และวััสดุุ, สิินค้้าระหว่่างทาง และค่่าเผื่่�อมููลค่่าสิินค้้าลดลง
บริิษััทมีีนโยบายการสั่่�งซื้้�อตามงานที่่�ได้้รัับแล้้ว รวมทั้้�งมีีการประเมิินคุุณภาพวััตถุุดิิบที่่�ไม่่สามารถใช้้งานได้้หรืือเสื่่�อมสภาพ
และบัันทึึกสำำ�รองค่่าเผื่่�อมููลค่่าสิินค้้าลดลง ณ วัันสิ้้�นปีีบััญชีีสำำ�รองค่่าเผื่่�อมููลค่่าสิินค้้าลดลงมีีจำำ�นวน 6 ล้้านบาท
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สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
Non-current assets

- เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย 214 ล้้านบาท (13% ของสิินทรััพย์์รวม)
ความเป็็นมา : บริิษัทั ยููนิมิิ ติ เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน) จััดตั้้�งบริิษัทั ย่่อยทางตรง ชื่่�อ บริิษัทั ยููนิมิิ ติ (ฮ่่องกง) จำำ�กััด ที่่�ฮ่อ่ งกง
เมื่่�อวัันที่่� 4 สิิงหาคม 2557 ประกอบธุุรกิิจลงทุุนในบริิษััทอื่่�น (Holding Company) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 มีีทุุนจดทะเบีียน
6.56 ล้้านเหรีียญสหรััฐ (214 ล้้านบาท) โดยบริิษัทั เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งหมด นอกจากนี้้�บริิษัทั ยัังมีีบริิษัทั ย่่อยทางอ้้อม ชื่่�อ บริิษัทั ยููนิมิิ ติ เอนจิิเนีียริ่่�ง
(เมีียนมาร์์) จำำ�กััด ที่่�ประเทศพม่่า ซึ่่�งจััดตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 26 ธัันวาคม 2557 โดยบริิษััทย่่อยทางตรงในประเทศฮ่่องกงเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งหมด
เพื่่�อประกอบธุุรกิิจขึ้้�นรููป ประกอบและติิดตั้้�งผลิิตภััณฑ์์โลหะตามสััญญา ณ วัันสิ้้�นปีี 2561 บริิษััทที่่�พม่่าได้้มีีทุุนจดทะเบีียน (Authorized
capital) 6.50 ล้้านเหรีียญสหรััฐ (212 ล้้านบาท)
-	ที่่�ดิิน อาคาร อุุปกรณ์์ สุุทธิิ 351 ล้้านบาท (22% ของสิินทรััพย์์รวม) มููลค่่าลดลงสุุทธิิ 36 ล้้านบาทหรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 9
เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน เนื่่�องจากระหว่่างปีีบริิษััทมีีการซื้้�อสิินทรััพย์์ถาวรเพื่่�อใช้้ในการทำำ�งานและปรัับปรุุงโรงงานหรืือทดแทนของเดิิม
11 ล้้านบาท มีีค่า่ เสื่่�อมราคา 37 ล้้านบาท สิินทรััพย์์ถาวรที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเพื่่�อปรัับปรุุงคุุณภาพ และบำำ�รุุงรัักษา หรืือเปลี่่�ยนทดแทนตามวััตถุุประสงค์์
ได้้แก่่ เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์ 5 ล้้านบาท เครื่่�องตกแต่่งสำำ�นัักงานและอุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน 1 ล้้านบาท ยานพาหนะ 3 ล้้านบาท สิินทรััพย์์
ระหว่่างก่่อสร้้างและติิดตั้้�ง 2 ล้้านบาท สิินทรััพย์์ดัังกล่่าวทั้้�งหมดเป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของบริิษััทฯและไม่่มีีภาระผููกพัันธ์์
-	สิินทรััพย์์ไม่่มีตัี ัวตน 5 ล้้านบาท (0.3% ของสิินทรััพย์์รวม) ใกล้้เคีียงกัับปีีก่่อน ส่่วนใหญ่่เป็็นลิิขสิิทธิ์์�ซอฟแวร์์
-	สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี 20 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน 7 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่เกิิดจากผลแตกต่่างชั่่�วคราว
ระหว่่างมููลค่่าทางบััญชีีและฐานภาษีีจากการตั้้�งสำำ�รองค่่าใช้้จ่่ายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นและประมาณการหนี้้�สิินในอนาคต
	สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีคืือ จำำ�นวนภาษีีเงิินได้้ที่่�กิิจการได้้รัับคืืนหรืือต้้องจ่่ายในอนาคตตามลำำ�ดัับ
ซึ่่�งเกิิดจากผลแตกต่่างชั่่�วคราวระหว่่างมููลค่่าทางบััญชีีของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิินกัับฐานภาษีีของสิินทรััพย์์
และหนี้้�สิินนั้้�น และขาดทุุนทางภาษีีที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้
-	สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น 0.2 ล้้านบาท ใกล้้เคีียงกัับปีีก่่อน

หนี้้�สิินรวม

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษััทมีีหนี้้�สิินรวมมููลค่่า 245 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 72 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราร้้อยละ 42
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2561 ส่่วนใหญ่่เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงตามปกติิการค้้า กัับการปรัับเพิ่่�มสำำ�รองหนี้้�สิินผลประโยชน์์ของพนัักงานเมื่่�อเกษีียณอายุุ
ตามพระราชบััญญััติคุ้้�ิ มครองแรงงานที่่�ปรัับปรุุงใหม่่ จำำ�นวน 13 ล้้านบาท และในปีีที่่�ผ่่านมาบริิษััทฯ ไม่่มีีเงิินกู้้�ยืืมระยะยาว
หนี้้�สิินรวมประกอบด้้วย เจ้้าหนี้้�การค้้า 136 ล้้านบาท, เจ้้าหนี้้�อื่่�น 38 ล้้านบาท, จำำ�นวนเงิินที่่�เรีียกเก็็บจากลููกค้้าสููงกว่่ามููลค่่างาน
ตามสััญญา 9 ล้้านบาท หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น 2 ล้้านบาท และภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน 58 ล้้านบาท
รายการเปลี่่�ยนแปลงหลัักได้้แก่่

หนี้้�สิินหมุุนเวีียน

หนี้้�สิินหมุุนเวีียนรวม 185 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 63 ล้้านบาทหรืือเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราร้้อยละ 51 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2561 เกิิดจากเจ้้าหนี้้�การค้้า
เพิ่่�มขึ้้�น 42 ล้้านบาท, เจ้้าหนี้้�อื่่�นเพิ่่�มขึ้้�น 23 ล้้านบาท (สาเหตุุหลัักเจ้้าหนี้้�ค่่าปรัับงานส่่งมอบล่่าช้้า 17 ล้้านบาท), หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�นลดลง
2 ล้้านบาท

หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน

ภาระผููกพัันผลประโยชน์์ของพนัักงาน เพิ่่�มขึ้้�น 7 ล้้านบาท จาก 51 ล้้านบาทเป็็น 58 ล้้านบาทหรืือเพิ่่�มในอััตราร้้อยละ 15
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2561 เป็็นผลจากการการปรัับปรุุงประมาณการณ์์หนี้้�สิินผลประโยชน์์ของพนัักงานเมืือเกษีียณอายุุตาม พระราชบััญญััติิ
คุ้้�มครองแรงงานที่่�ปรัับปรุุงใหม่่ ภาระผููกพัันดัังกล่่าวจััดทำำ�โดยนัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย โดยประมาณค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�อาจต้้องจ่่ายตามกฎหมาย
แรงงานให้้แก่่พนัักงานที่่�เกษีียณอายุุในอนาคต

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

ณ. วัันสิ้้�นปีี 2562 ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ ลดลง 135 ล้้านบาท จาก 1,484 ล้้านบาท เป็็น 1,349 ล้้านบาท หรืือลดลง
ในอััตราร้้อยละ 9 เกิิดจากกำำ�ไรสะสมที่่�ยัังไม่่จััดสรร ลดลง 135 ล้้านบาทจาก 1,041 เป็็น 905 ล้้านบาท
สาเหตุุหลัักที่่�กำำ�ไรสะสมที่่�ยัังไม่่จััดสรรลดลง 135 ล้้านบาท เนื่่�องจากขาดทุุนจากผลประกอบการปีี 2562
อััตราส่่วนของหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทลดลงเป็็น 0.2 เท่่า ณ สิ้้�นปีี 2562 จาก 0.1 เท่่า ณ สิ้้�นปีี 2561
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การวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
ภาพรวมการดำำ�เนิินงาน

ปีี 2562 รายได้้ทั้้�งหมดได้้จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ เนื่่�องจากบริิษัทั ย่่อยที่่�ตั้้�งใหม่่ “บริิษัทั ยููนิมิิ ติ เอนจิิเนีียริ่่�ง (เมีียนมาร์์)
จำำ�กััด” การก่่อสร้้างโรงงาน แล้้วเสร็็จในเดืือน มกราคม 2563 และเริ่่�มประกอบการในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563
บริิษัทั ฯ มีีรายได้้จากธุุรกิิจออกแบบ ประกอบ ติิดตั้้�ง ซ่่อมแซม แปรรููป รวมทั้้�งบริิการอื่่�นเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์โลหะทั้้�งภายในประเทศ
และส่่งออกไปยัังต่่างประเทศ รายได้้งานส่่วนใหญ่่ประมาณ 93% ได้้จากงานภายในประเทศ ที่่�เหลืือ 7% ได้้จากงานส่่งออก บริิษัทั ฯ แบ่่งแยก
รายได้้ตามส่่วนงานภููมิิศาสตร์์ ดัังนี้้�

ตารางแสดงรายได้้ตามส่่วนงานภููมิิศาสตร์์
ส่่วนงานภููมิิศาสตร์์
รายได้้จากค่่างาน – ในประเทศ
รายได้้จากค่่างาน – ต่่างประเทศ
รวม
รายได้้อื่่�น ๆ (รวมดอกเบี้้�ย)
รวมรายได้้

2562
ล้้านบาท
826
62
888
64
952

2561
%
87
6
93
7
100

ล้้านบาท
781
65
846
34
880

2560
%
89
7
96
4
100

ล้้านบาท
615
164
779
21
800

%
77
21
98
2
100

ลููกค้้าส่่วนใหญ่่ของบริิษััทฯ เป็็นกลุ่่�มอุุตสาหกรรมพลัังงาน อุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี และกลุ่่�มอุุตสาหกรรมอื่่�น ๆ ลัักษณะงาน
ของบริิษัทั อาจแบ่่งประเภทหลัักเป็็นงานสร้้างประกอบภาชนะความดััน งานชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักร งานโครงสร้้างเหล็็ก งานภาชนะบรรจุุสารเคมีี
และงานการติิดตั้้�งเครื่่�องจัักรอุุปกรณ์์ โดยงานภาชนะความดัันมีีสัดั ส่่วนมากที่่�สุุด โดยปีี 2562 มีีสัดั ส่่วนประมาณ 68% ของปริิมาณงานทั้้�งหมด

ตารางแสดงรายได้้ตามประเภทผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
2562
2561
2560
ล้้านบาท
%
ล้้านบาท
%
ล้้านบาท
ภาชนะความดััน
649
68
565
64
552
ชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักร
100
11
42
5
53
โครงสร้้างเหล็็ก
ภาชนะบรรจุุสารเคมีี
49
5
96
11
37
การติิดตั้้�งเครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
90
9
143
16
137
รวม
888
93
846
96
779
รายได้้อื่่�น ๆ
64
7
34
4
21
รวมรายได้้
952
100
880
100
800
บริิษััทฯ รัับรู้้�รายได้้ตามวิิธีีอััตราส่่วนร้้อยละของงานที่่�เสร็็จ ณ วัันที่่�รายงาน
The company has recognized over time based on stage of completion of the contract.
ประเภทผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
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%
69
7
5
17
98
2
100

รายได้้ของบริิษััท

ปีี 2562 บริิษัทั มีีรายได้้รวม 952 ล้้านบาทประกอบด้้วย รายได้้ตามสััญญา 888 ล้้านบาท ดอกเบี้้�ย 4 ล้้านบาท กำำ�ไรจากการขายที่่�ดิิน
55 ล้้านบาท รายได้้อื่่�น 4 ล้้านบาท รวมเพิ่่�มขึ้้�น 72 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราร้้อยละ 8 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2561
รายการเปลี่่�ยนแปลงดัังนี้้�
รายได้้ตามสััญญาของปีี 2562 จำำ�นวน 888 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 43 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราร้้อยละ 5 เมื่่�อเทีียบกัับงวดเดีียวกััน
ของปีีก่่อน (ปีี 2561 จำำ�นวน 846 ล้้านบาท) ตามเหตุุผลที่่�ได้้ชี้้�แจงข้้างต้้น
ดอกเบี้้�ยรัับ 4 ล้้านบาท ลดลงจากงวดเดีียวกัันของปีีก่่อน 5 ล้้านบาท
กำำ�ไรจากการขายที่่�ดิิน 55 ล้้านบาท
รายได้้อื่่�น 4 ล้้านบาท ลดลงจากงวดเดีียวกัันของปีีก่่อน 14 ล้้านบาท เนื่่�องจากปีี 2561 ได้้รวมเงิินชดเชยค่่าเสีียหายจากการ
ผิิดสััญญาจำำ�นวน 15 ล้้านบาท

ต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่าย

ปีี 2562 บริิษัทั มีีต้น้ ทุุนและค่่าใช้้จ่า่ ยในการดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้�น 178 ล้้านบาท เป็็น 1,095 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราร้้อยละ 19
เมื่่�อเทีียบกัับงวดเดีียวกัันของปีีก่อ่ น สืืบเนื่่�องจากปริิมาณงานมีีมากกว่่ากำำ�ลัังคนของบริิษัทั ประกอบกัับบริิษัทั ขาดแคลนบุุคคลากรที่่�มีีความรู้้�
ความชำำ�นาญในระหว่่างไตรมาส 4 ปีี 2561 และในไตรมาส 1 ปีี 2562 บริิษัทั มีีความจำำ�เป็็นต้้องว่่าจ้้างผู้้�รับั เหมา เพื่่�อให้้งานเสร็็จภายในกรอบเวลา
เป็็นเหตุุให้้ต้น้ ทุุนสููงกว่่าที่่�ประมาณการณ์์เดิิม และอีีกสาเหตุุหนึ่่�งเนื่่�องจากการรัับรู้้�ค่่าใช้้จ่า่ ยเพิ่่�มขึ้้�นครั้้�งเดีียว ที่่�เกิิดจากการปรัับปรุุงประมาณ
หนี้้�สิินผลประโยชน์์ของพนัักงานเมื่่�อเกษีียณอายุุตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองแรงงานที่่�ปรัับปรุุงใหม่่ จำำ�นวน 13 ล้้านบาท

รายการเปลี่่�ยนแปลงดัังนี้้�

ต้้นทุุนงานตามสััญญา 959 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 161 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราร้้อยละ 20 สืืบเนื่่�องจากเหตุุผลดัังกล่่าวข้้างต้้น
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร 136 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 17 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มในอััตราร้้อยละ 13 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน เนื่่�องจาก
การตั้้�งประมาณการค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ 17 ล้้านบาท

ค่่าใช้้จ่่าย (-รายได้้) ภาษีีเงิินได้้

ปีี 2562 บริิษััทฯ มีีรายได้้ภาษีีเงิินได้้ จำำ�นวน 7 ล้้านบาท เนื่่�องจากมีีการบัันทึึกสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
โดยอััตราภาษีีเงิินได้้ของปีี 2562 (20%) และ 2561 (20%) ไม่่เปลี่่�ยนแปลง

ขาดทุุนสุุทธิิ

ปีี 2562 บริิษััทมีีขาดทุุนสุุทธิิ 135 ล้้านบาท (ปีี 2561 ขาดทุุนสุุทธิิ 35 ล้้านบาท) ขาดทุุนเพิ่่�มขึ้้�นจากงวดเดีียวกัันของปีีก่่อน
101 ล้้านบาท
ขาดทุุนต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐานปีี 2562 และปีี 2561 จำำ�นวน -0.24 บาท และ 0.06 บาทต่่อหุ้้�น (ต่่อมููลค่่าที่่�ตราไว้้ Par 0.25 บาทต่่อหุ้้�น)
ตามลำำ�ดัับ

สภาพคล่่อง

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษััทฯ มีียอดเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด 386 ล้้านบาท ลดลง 106 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับ
ปีี 2561 ที่่� 492 ล้้านบาท
เงิินสด 386 ล้้านบาท ได้้มาจากเงิินสดต้้นปีี 242 ล้้านบาท ใช้้ไปในกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน 110 ล้้านบาท และได้้จากกิิจกรรมการลงทุุน
254 ล้้านบาท
บริิษััทฯ มีีอััตราส่่วนสภาพคล่่อง 5.1 เท่่า (2561 : 8.5 เท่่า) อััตราส่่วนสภาพคล่่องกระแสเงิินสด -0.7 เท่่า (2561 : -0.9 เท่่า)
จะเห็็นว่่าบริิษััทยัังมีีสภาพคล่่องเพีียงพอที่่�จะดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง

ผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�นและการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทฯ

อััตราผลตอบแทนของผู้้�ถืือหุ้้�น (ROE) ในปีี 2562, 2561 และ 2560 มีีค่่าเท่่ากัับร้้อยละ -9.6, -2.3 และ 1.0 เท่่าตามลำำ�ดัับ
นอกจากนี้้�ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้�งที่่� 1/2563 วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2563 มีีมติิให้้งดจ่่ายเงิินปัันผลสำำ�หรัับผลประกอบการ
ปีี 2562 โดยมติิการจ่่ายปัันผลดัังกล่่าวต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วย
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14 รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ยูนิมิต เอนจิ เนี ยริ่ ง จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) และของเฉพาะบริ ษทั ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ตามลําดับ ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 3 ธันวาคม  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุซ่ ึงประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและเรื่ องอื่น ๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลําดับ ณ วันที่ 3 ธันวาคม  ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ใ นการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บตั ิ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บผิดชอบของข้า พเจ้า ได้ก ล่ าวไว้ใ นวรรคความ
รั บผิดชอบของผู้ส อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่ มีนัยสําคัญที่ สุดตามดุ ลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จ จุ บ ัน ข้า พเจ้า ได้นาํ เรื่ องเหล่ า นี้ มาพิ จ ารณาใน
บริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายตามสัญญา
อ้างถึงหมายเหตุ  (ต), 9 และ 20 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่ าวอย่ างไร
จากลักษณะของธุรกิจที่เป็ นการว่าจ้างตามสัญญา การรับรู ้ วิธีการตรวจสอบที่สาํ คัญของข้าพเจ้ารวมถึง
รายได้ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การใช้ วิ จ ารณญาณเกี่ ย วกั บ การ - การอ่ านสัญญาที่ สําคัญและสอบถามบริ ษทั เพื่อทํา
ประมาณการต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญดังนี้
ความเข้าใจเงื่ อนไขและความเสี่ ยงที่ เฉพาะเจาะจง
- การประมาณการต้นทุนทั้งหมด รวมทั้งต้นทุนที่คาดว่า
ของสัญญาเพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสม
จะเกิดขึ้นจนงานเสร็ จสมบูรณ์
ของการรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายตามสัญญา
- การประมาณการขั้นความสําเร็ จของงานตามสัญญา - การประเมิ น และทดสอบประสิ ทธิ ผ ลของการ
และ
ควบคุ ม ภายในของบริ ษ ัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การรั บ รู ้
- การพิ จ ารณาความเหมาะสมของผลขาดทุ นจากงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายตามสัญญา
ตามสัญญา
- พิจารณาการประมาณการของบริ ษทั โดยสุ่ มทดสอบ
กับ หลัก ฐานที่ ไ ด้รั บ จากภายนอก เช่ น การยืน ยัน
เนื่ องจากจํานวนของรายการดังกล่าวมี สาระสําคัญ และ
เกี่ยวกับขั้นความสําเร็ จของงานตามที่ระบุในสัญญา
เกี่ยวข้องกับการใช้วิจารณญาณเกี่ยวกับการประมาณการ
รวมถึงการสอบถามและประเมินการใช้วิจารณญาณ
ต่าง ๆ ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญในการตรวจสอบ
ที่สําคัญของบริ ษทั สําหรับการประมาณการต้นทุน
ทั้งหมดของสัญญาและต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจน
งานเสร็ จสมบูรณ์ โดยการพิจารณาความถูกต้องของ
การประมาณการจากข้อมูลในอดีต เปรี ยบเทียบกับ
การรั บ รู ้ ร ายได้ ต ามต้น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ งและขั้น
ความสําเร็ จของงานในปั จจุบนั ตามสัญญา ตลอดจน
ทดสอบการคํานวณ
- ประเมิ น ความเพี ย งพอของการเปิ ดเผยข้อ มู ล ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ข้ อมูลอื่ น
ผูบ้ ริ หารเป็นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจําปี จะถูกจัดเตรี ยม
ให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่น
ตามที่ระบุขา้ งต้นเมื่อจัดทําแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิ จการหรื อกับความรู ้ ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่ นมี การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็นสาระสําคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลและขอให้ทาํ การแก้ไข
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มหี น้ าที่ใ นการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชี สาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
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ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อ มู ล ที่ ข ดั ต่ อ ข้อ เท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํา คัญ ที่ มี อ ยู่ไ ด้เ สมอไป ข้อ มู ล ที่ ขดั ต่ อ ข้อ เท็จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง

ระบุ และประเมิ นความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมู ล ที่ ขดั ต่ อข้อ เท็จจริ งอันเป็ นสาระสํา คัญในงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน

ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุ
ให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี นัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่ มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อ ไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามี ความไม่ แน่ นอนที่ มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่ าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของ
ข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
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ประเมินการนําเสนอโครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึ งการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการ
นําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ได้รั บหลักฐานการสอบบัญชี ที่ เหมาะสมอย่า งเพียงพอเกี่ ยวกับข้อมู ล ทางการเงิ น ของกิ จการภายในกลุ่ ม หรื อ
กิ จกรรมทางธุ ร กิ จภายในกลุ่ มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารั บผิดชอบต่ อการกําหนด
แนวทาง การควบคุ มดู แล และการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบกลุ่ มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวต่ อ
ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาํ คัญซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ อ งที่ สื่อ สารกับผูม้ ี หน้า ที่ ในการกํา กับดู แ ล ข้า พเจ้า ได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่ มี นัย สํา คัญที่ สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อ
ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทํา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจาก
การสื่ อสารดังกล่าว

(ชนารัตน์ จันทร์หวา)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 9052
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ 256
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15   งบการเงิน

บริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
บริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน

นทรัพย์
เงินสิสดและรายการเที
ยบเท่าเงินสด
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
สินทรั พย์ หมุนเวียน
ลูกหนี้การค้า
นสดและรายการเที
ยบเท่าเงินสด
ลูกเงิหนี
้ อื่น
ฝากระยะสัญ้ นญาระหว่
กับสถาบัางทํ
นการเงิ
มูลเงิค่นางานตามสั
าที่ยงั น
ลูกเหนี
า กค้า
้ การค้
ไม่
รี ยกเก็
บจากลู
้ อื่น อ
สิ นลูค้กาหนี
คงเหลื
มูลค่นาทรั
งานตามสั
รวมสิ
พ ย์ หมุนญเวีญาระหว่
ยน างทําที่ยงั
ไม่เรี ยกเก็บจากลูกค้า
นค้พาย์คงเหลื
สินสิทรั
ไม่ หมุอนเวียน
รวมสิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ ทเงิธินกลงทุ
ารใช้นทในบริ
ี่ดิน ษทั ย่อย
นให้
สิ นเงิทรั
พย์กไยู้ ม่มื มระยะยาว
ีตวั ตน
ที
่
ด
ิ
น
อาคารและอุ
กรณ์ ดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ปรอการตั
ทธิพกย์ารใช้
สิ นสิทรั
ไม่หทมุี่ดนินเวียนอื่น
สิ นทรั
พย์พไย์ม่ไมม่ีตหวั มุตน
รวมสิ
นทรั
นเวียน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรั
พย์พไย์ม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ
นทรั
รวมสิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
งบการเงินรวม (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
หมายเหตุ
2562
2561
2562
2561
5
403,659,321
309,827,018
385,597,219
242,151,838
6
250,000,000 (บาท)
250,000,000
7
199,961,455
81,606,030
199,961,455
81,606,030
5
403,659,321
309,827,018
385,597,219
242,151,838
4, 8
49,943,585
43,866,880
47,857,848
45,172,075
6
250,000,000
250,000,000
199,961,455 228,982,826
81,606,030 127,745,328
199,961,455 228,982,826
81,606,030
97
127,745,328
49,943,585 189,910,988
43,866,880 182,555,768
47,857,848 189,910,988
45,172,075
104, 8
182,555,768
963,865,457 1,104,193,742
943,717,618 1,037,823,757
9
127,745,328
228,982,826
127,745,328
228,982,826
10
182,555,768
189,910,988
182,555,768
189,910,988
963,865,457
1,104,193,742
943,717,618 214,000,000
1,037,823,757
11
214,000,000
4
12
1311
14 4
2412
13
14
24

59,953,400
532,944,342
477,700,901
350,924,973
386,520,393
214,000,000
214,000,000
40,177,52146,419,45459,953,400
4,905,4996,093,7124,905,499
6,093,712532,944,342 12,244,168
477,700,901 19,533,567
350,924,973 12,244,168
386,520,393
19,533,567
40,177,521
46,419,454
174,400
174,400
174,400174,4004,905,499 542,632,635
6,093,712 649,491,839
4,905,499 619,032,673
6,093,712
597,735,329
19,533,567
12,244,168
19,533,567
12,244,168
174,400 1,646,826,377
174,400 1,593,209,457
174,400 1,656,856,430
174,400
1,561,600,786
597,735,329
542,632,635
649,491,839
619,032,673

รวมสิ นทรัพ ย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,561,600,786

1,646,826,377

6
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1,593,209,457

1,656,856,430

บริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2562
2561

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2562
2561
(บาท)

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
จํานวนที่เรี ยกเก็บจากลูกค้าสู งกว่ามูลค่างาน
ตามสัญญาระหว่างทํา
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

15
16

136,212,462
46,683,545

93,785,465
15,882,273

136,212,462
37,900,035

93,785,465
15,632,637

9

9,169,346

9,003,523

9,169,346

9,003,523

600,178
1,029,531
193,695,062

3,768,078
122,439,339

600,178
1,029,531
184,911,552

3,768,078
122,189,703

1,748,960

-

1,748,960

-

17
58,038,165
59,787,125

50,661,056
50,661,056

58,038,165
59,787,125

50,661,056
50,661,056

253,482,187

173,100,395

244,698,677

172,850,759

142,627,650

142,627,650

142,627,650

142,627,650

142,627,650

142,627,650

142,627,650

142,627,650

286,487,187

286,487,187

286,487,187

286,487,187

14,300,000
14,300,000
14,300,000
879,153,529 1,031,035,563
905,095,943
(14,449,767)
(724,418)
1,308,118,599 1,473,725,982 1,348,510,780

14,300,000
1,040,590,834
1,484,005,671

1,561,600,786

1,656,856,430

รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
18

ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ส่ วนเกินทุน
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

18

19
19

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,646,826,377

7
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1,593,209,457

บริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

หมายเหตุ

(บาท)

รายได้
รายได้ตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากการขายที่ดิน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ
รายได้อื่น
รวมรายได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

20
21
21

888,222,907
3,815,097
55,445,482
2,737,693
950,221,179

845,705,144
9,401,340
6,383,378
18,791,998
880,281,860

888,222,907
4,252,203
55,445,482
4,325,360
952,245,952

845,705,144
9,387,654
6,383,378
18,791,998
880,268,174

958,858,749
26,365,176
120,756,744
3,356,655
55,288
1,109,392,612

797,519,187
34,500,141
87,345,260
919,364,588

958,858,749
26,365,176
106,394,374
3,356,655
55,288
1,095,030,242

797,519,187
34,500,141
84,793,484
916,812,812

(159,171,433)
(7,289,399)
(151,882,034)

(39,082,728)
(1,853,664)
(37,229,064)

(142,784,290)
(7,289,399)
(135,494,891)

(36,544,638)
(1,853,664)
(34,690,974)

(13,725,349)
(13,725,349)
(165,607,383)

(1,414,726)
(1,414,726)
(38,643,790)

(135,494,891)

(34,690,974)

(0.27)

(0.07)

(0.24)

(0.06)

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนงานตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
ขาดทุนสํ าหรับปี

10, 23
23
23

24

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ขาดทุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

บริษัท ยูนิมติ เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

26

หมายเหตุ

142,627,650

-

-

142,627,650

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

9

286,487,187

-

-

286,487,187

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
สามัญ

14,300,000

-

-

14,300,000

1,031,035,563

(37,229,064)
(37,229,064)

(11,409,052)
(11,409,052)

1,079,673,679

(724,418)

(1,414,726)
(1,414,726)

-

690,308

1,473,725,982

(37,229,064)
(1,414,726)
(38,643,790)

(11,409,052)
(11,409,052)

1,523,778,824

องค์ประกอบอื่นของ
กําไรสะสม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
การแปลงค่า
ทุนสํารอง
หน่วยงาน
รวมส่ วนของ
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
ต่างประเทศ
ผูถ้ ือหุ ้น
(บาท)

งบการเงินรวม

48

Annual Report 2019 | รายงานประจ�ำปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ขาดทุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

บริษัท ยูนิมติ เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

142,627,650

-

142,627,650

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

10

286,487,187

-

286,487,187

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
สามัญ

14,300,000

-

14,300,000

879,153,529

(151,882,034)
(151,882,034)

1,031,035,563

(14,449,767)

(13,725,349)
(13,725,349)

(724,418)

1,308,118,599

(151,882,034)
(13,725,349)
(165,607,383)

1,473,725,982

องค์ประกอบอื่นของ
กําไรสะสม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
การแปลงค่า
ทุนสํารอง
หน่วยงาน
รวมส่ วนของ
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
ต่างประเทศ
ผูถ้ ือหุ ้น
(บาท)

งบการเงินรวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ขาดทุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

บริษัท ยูนิมติ เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

26

หมายเหตุ

11

142,627,650

-

-

142,627,650

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

286,487,187

-

-

286,487,187

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ น้
สามัญ

14,300,000

-

-

14,300,000

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)

1,040,590,834

(34,690,974)
(34,690,974)

(11,409,052)
(11,409,052)

1,086,690,860

ยังไม่ได้จดั สรร

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,484,005,671

(34,690,974)
(34,690,974)

(11,409,052)
(11,409,052)

1,530,105,697

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ขาดทุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

บริษัท ยูนิมติ เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

12

142,627,650

-

142,627,650

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

286,487,187

-

286,487,187

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
สามัญ

14,300,000

-

14,300,000

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)

905,095,943

(135,494,891)
(135,494,891)

1,040,590,834

ยังไม่ได้จดั สรร

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,348,510,780

(135,494,891)
(135,494,891)

1,484,005,671

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนสําหรับปี
ปรั บรายการที่กระทบกําไร (ขาดทุน) เป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย)
รายได้ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
หนี้สงสัยจะสู ญ
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ นค้า
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่าย
ที่ดินและอุปกรณ์
ดอกเบี้ยรับ
การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
มูลค่างานตามสัญญาระหว่างทําที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บจากลูกค้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
จํานวนที่เรี ยกเก็บจากลูกค้าสู งกว่ามูลค่างาน
ตามสัญญาระหว่างทํา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ไปในการดําเนินงาน
จ่ายประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้รับคืน
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(151,882,034)

(37,229,064)

(135,494,891)

(34,690,974)

24

(7,289,399)
55,288
39,099,795

(1,853,664)
38,433,358

(7,289,399)
55,288
37,987,039

(1,853,664)
37,382,612

17

22,968,123
1,343,667
17,879,521
(464,407)

7,394,313
(112,732)
(419,220)

22,968,123
1,343,667
17,879,521
(464,407)

7,394,313
(112,732)
(419,220)

(60,884,979)
(3,815,097)
(142,989,522)

89,861
(9,401,340)
(3,098,488)

(57,923,221)
(4,252,203)
(125,190,483)

89,861
(9,387,654)
(1,597,458)

7
10

(136,186,624)
(2,726,186)
4,593,343
(7,028,167)
101,237,498 (109,308,454)
7,819,627 (51,498,930)
(2,400)
41,231,215
34,044,344
30,801,272
3,973,081
(30,383)
(2,738,547)

1,130,944
2,739,491

(529,503)
(883,456)
(96,791,624) (132,658,221)
(15,591,014)
(2,307,180)
(23,756,659) (16,659,298)
14,680,698
11,373,201
(121,458,599) (140,251,498)

17

13
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(136,186,626)
(2,726,186)
6,378,459
(6,603,444)
101,237,498 (109,308,454)
7,819,627 (51,498,930)
(2,400)
41,231,215
34,044,344
22,267,398
3,909,073
(30,383)
(2,738,547)

1,130,944
2,739,491

(85,211,842) (129,913,020)
(15,591,014)
(2,307,180)
(23,756,659) (16,659,298)
14,680,698
11,373,201
(109,878,817) (137,506,297)

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินลดลง
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายที่ดินและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือ่ ชําระค่าหุน้ ให้แก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมลงทุน

4,263,933
9,546,751
250,000,000 301,000,000
(105,984,487) (104,751,145)
67,289,456
11,556
(1,394,685)
215,568,902 204,412,477

6
12

14
4

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดที่ผเู ้ ช่าจ่ายเพือ่ ลดจํานวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้น
จากสัญญาเช่าการเงิน
เงินปั นผลจ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

26

5

4,263,933
9,533,065
250,000,000 301,000,000
(7,997,791) (17,540,386)
67,289,456
11,556
(147,000,000)
(1,394,685)
(59,953,400)
253,602,198 144,609,550

(278,000)
(278,000)

(11,409,052)
(11,409,052)

(278,000)
(278,000)

(11,409,052)
(11,409,052)

93,832,303

52,751,927

143,445,381

(4,305,799)

309,827,018
403,659,321

257,075,091
309,827,018

242,151,838
385,597,219

246,457,637
242,151,838

รายการทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2,571,850

14
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-

2,571,850

-

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

สารบัญ
ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
มูลค่างานตามสัญญาระหว่างทํา
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิการใช้ที่ดิน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
สํารอง
ส่ วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ภาษีเงินได้
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
เงินปันผล
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
1

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษัท ยู นิ มิ ต เอนจิ เ นี ย ริ่ ง จํา กัด (มหาชน) “บริ ษัท ” เป็ นนิ ติ บุ ค คลที่ จัด ตั้ง ขึ้ นในประเทศไทย และมี ที่ อ ยู่
จดทะเบียนตั้งอยูท่ ี่
สํานักงานใหญ่

:

โรงงาน 1
โรงงาน 2
โรงงาน 3

:
:
:

109/92 - 95 หมู่ 19 ซอยสุ ข สวัส ดิ์ 66 ถนนสุ ข สวัส ดิ์ ตํา บลบางพึ่ ง อํา เภอพระประแดง
สมุทรปราการ 10130
10/7 - 8 หมู่ 3 ถนนชลบุรี - บ้านบึง - ป่ ายุบ ตําบลหนองซาก อําเภอบ้านบึง ชลบุรี 20170
10/4 หมู่ 1 ตําบลหนองซาก อําเภอบ้านบึง ชลบุรี 20170
99/9 หมู่ 8 ตําบลมาบข่า อําเภอนิคมพัฒนา ระยอง 21180

บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ดําเนิ นธุ รกิจหลักเกี่ยวกับการออกแบบ ขึ้นรู ป ประกอบ และติดตั้งผลิตภัณฑ์
โลหะ และก่ อสร้ างตามสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า เช่ น ถังความดัน ถังบรรจุ ชิ้ นส่ วนเครื่ องจักรอุปกรณ์และระบบท่อ
เป็ นต้น
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่  ธันวาคม  และ  มีดงั นี้
ลักษณะธุรกิจ

บริษทั ย่ อยทางตรง
Unimit (Hong Kong)
Co., Limited (“UHK”)
บริษทั ย่ อยทางอ้ อม
Unimit Engineering (Myanmar)
Company Limited (“UEM”)

ประเทศทีก่ จิ การจัดตั้ง สั ดส่ วนความเป็ นเจ้ าของ
2562
2561
(ร้ อยละ)

เพื่อลงทุนในบริ ษทั อื่น

เขตบริ หารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

100.00

100.00

ขึ้นรู ป ประกอบ และ
ติดตั้งผลิตภัณฑ์โลหะ

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์

100.00

100.00
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบตั ิ
งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภา
วิชาชี พบัญชี ฯ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่
นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทาํ
กับลูกค้า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 11 เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด
ของนโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)
กลุ่มบริ ษทั ประเมินผลกระทบจากการถือปฏิบตั ิตาม TFRS 15 โดยใช้วิธีรับรู ้ผลกระทบสะสม ซึ่ งผลกระทบของการ
ถื อปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานฉบับนี้ เป็ นครั้ งแรกสําหรั บสัญ ญาที่ ยงั ไม่ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ ก่อนวัน ที่ 1 มกราคม 2562 ไม่ มี
สาระสําคัญต่อกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงไม่ได้ปรับปรุ งกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม
2562 และไม่ปรั บปรุ งข้อมูลที่ นาํ เสนอในปี 2561 ซึ่ งได้เคยรายงานไว้ตาม TAS 18 และการตี ความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ทั้ง นี้ ข้อ กํา หนดในการเปิ ดเผยข้อ มู ล ของ TFRS 15 จะไม่ ถู ก นํา มาใช้กับ ข้อ มู ล
เปรี ยบเทียบ
นอกจากนี้กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ปั จจุบนั มาถือปฏิบตั ิในการจัดทํางบการเงินนี้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29
(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ค) สกุลเงินทีใ่ ช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จดั ทําเป็ นเงิ นบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ข้อมูลทางการเงิ นทั้งหมดมี การ
ปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
(ง)

การใช้ วจิ ารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารใช้วิจารณญาณ การประมาณการและ
ข้อสมมติหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจ
แตกต่างจากที่ ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติ ที่ใช้ในการจัดทํางบการเงิ นจะได้รับการทบทวนอย่าง
ต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่ นอนของการประมาณการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งมีความเสี่ ยงอย่าง
มีนยั สําคัญที่จะส่ งผลให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งที่มีสาระสําคัญในมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินภายในปี บัญชี
ถัดไปได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี้
หมายเหตุขอ้ 7
หมายเหตุขอ้ 24
หมายเหตุขอ้ 17

3

การวัดมูลค่าค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้การค้า
การรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้ เกี่ยวกับ
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาํ เสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
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บริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ ยวข้องกับกิ จการนั้นและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อกิ จการนั้นทําให้
เกิ ดผลกระทบต่อจํานวนเงิ นผลตอบแทนของกลุ่ มบริ ษทั งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงิ นรวม
นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
การสูญเสียอํานาจควบคุม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก
รวมถึ ง ส่ ว นได้เ สี ยที่ ไ ม่ มี อาํ นาจควบคุ ม และส่ ว นประกอบอื่ น ในส่ ว นของเจ้า ของที่ เ กี่ ย วข้อ งกับบริ ษ ทั ย่อ ยนั้น
กําไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั
ย่อยเดิมที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิ จการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงิ นรวม ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจริ งถูกตัดรายการ
ในลักษณะเดียวกับกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการ
ดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ซึ่ งบันทึ กตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั
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หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ
วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
รายการที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ กบั หน่ วยงานในต่างประเทศ ซึ่ งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมี
แผนการชําระหนี้หรื อไม่มีความเป็ นไปได้ว่าจะชําระเงินในอนาคตอันใกล้ กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก
รายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่งของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู ้ในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น จนกว่ามีการจําหน่ายเงิน
ลงทุนนั้นออกไป
(ค) อนุพนั ธ์
อนุพนั ธ์ได้ถูกนํามาใช้เพื่อจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่เกิด
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน อนุพนั ธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม อนุพนั ธ์ที่ไม่
เข้าเงื่อนไขการกําหนดให้เป็ นเครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยงถือเป็ นรายการเพื่อค้า
(ง)

การป้ องกันความเสี่ยง
การป้องกันความเสี่ยงจากรายการที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศที่จะมีใ นอนาคต
บริ ษทั มีนโยบายที่จะป้ องกันความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศคุม้ ครอง
รายการที่เป็ นตัวเงินซึ่ งเป็ นเงินตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้า โดยรายการที่เป็ นตัวเงินซึ่ งเป็ นเงินตราต่างประเทศจะ
แปลงค่าเป็ นสกุลเงินของประเทศที่บริ ษทั ดําเนิ นการอยู่ดว้ ยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน ปรับปรุ งด้วยลูกหนี้ /
เจ้าหนี้ สุทธิ จากสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนี ยมรอตัดบัญชี ที่เหลืออยู่ ค่าธรรมเนี ยมในการทํา
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศจะตัดบัญชีเป็ นรายได้/ค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาของสัญญา รายได้/ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ดังกล่าวและกําไรหรื อขาดทุนจากสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่คุม้ ครองความเสี่ ยงจากรายการที่เป็ น
ตัวเงินซึ่ งเป็ นเงินตราต่างประเทศนั้นจะบันทึกหักกลบลบกับกําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่ารายการที่เป็ นตัวเงินที่
เป็ นเงินตราต่างประเทศ
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(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดในงบกระแสเงิ นสดประกอบด้วย ยอดเงิ นสด ยอดเงิ นฝากธนาคารประเภท
เผื่อเรี ยก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารซึ่ งจะต้องชําระคืนเมื่อทวงถามถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
(ฉ) ลูกหนี้การค้ า ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ ทเี่ กิดจากสัญญา
ลูกหนี้ รับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้
ก่อนที่จะมีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทน จํานวนสิ่ งตอบแทนนั้นจะรับรู ้เป็นสิ นทรัพย์ที่เกิดจาก
สัญญา
ลูกหนี้แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ ซึ่งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และ
การคาดการณ์เกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกค้า หนี้สูญจะถูกตัดจําหน่ายเมื่อเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาวัดมูลค่าด้วยมูลค่าของสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับหักขาดทุนจากการด้อยค่า
(ช) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนแปลงสภาพหรื อ
ต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปั จจุบนั ในกรณี ของงานระหว่างทํา ต้นทุนงานระหว่างทํารวมการ
ปันส่ วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที่ จ ะขายได้จ ากการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หั ก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ ํา เป็ น
โดยประมาณในการขาย
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(ซ) งานตามสัญญาระหว่ างทํา
งานตามสัญญาระหว่างทําที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บจากลูกค้า คือสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาแสดงถึงมูลค่างานที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
ซึ่ งรับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนตามสัญญา งานตามสัญญาระหว่างทําที่ยงั ไม่
เรี ยกเก็บจากลูกค้าวัดมูลค่าด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นบวกกําไรที่รับรู ้ (ดูหมายเหตุขอ้  (ต)) หักด้วยจํานวนที่ได้เรี ยกเก็บ
จากลูกค้าและขาดทุนที่รับรู ้ ต้นทุนงานตามสัญญารวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานตามสัญญาทั้งหมดและการ
ปั นส่ วนต้นทุ นคงที่ และต้นทุ นผันแปรซึ่ งเกิ ด ขึ้ นตามสัญญาของกลุ่ ม บริ ษทั โดยขึ้ นอยู่กับความสามารถในการ
ดําเนิ นงานตามปกติ งานตามสัญญาระหว่างทําที่ ยงั ไม่ เรี ย กเก็บจากลู กค้าแสดงเป็ นรายการแยกต่ างหากภายใต้
สิ นทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
ผลต่างของจํานวนที่ได้เรี ยกเก็บจากลูกค้าและขาดทุนที่รับรู ้ ที่สูงกว่าต้นทุนที่เกิ ดขึ้นบวกกําไรที่รับรู ้ แสดงภายใต้
หนี้ สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นจํานวนที่เรี ยกเก็บจากลูกค้าสู งกว่ามูลค่าตามสัญญาระหว่างทํา คือ
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาซึ่ งเป็ นภาระผูกพันที่จะต้องโอนสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า หนี้สินที่เกิดจากสัญญารับรู ้เมื่อ
กลุ่มบริ ษทั ได้รับชําระหรื อมีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่ อนไขในการรั บสิ่ งตอบแทนที่เรี ยกคืนไม่ได้จากลูกค้าก่ อนที่ กลุ่ ม
บริ ษทั รับรู ้รายได้ที่เกี่ยวข้อง
(ฌ) เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน
การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี และรวมถึงกําไรหรื อขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จําหน่ ายบางส่ วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที่จาํ หน่ ายไปและ
เงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ้ งั หมด
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(ญ) ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุ นรวมถึ งต้นทุ นทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรั พย์ ต้นทุ นของการก่ อสร้ างสิ นทรั พย์ที่กิจการ
ก่ อสร้ างเอง รวมถึ งต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่ น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรั พย์
เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยูใ่ นสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะ
สถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ มื สําหรับเครื่ องมือที่ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์ซ่ ึงไม่สามารถทํางานได้
โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์น้ นั ให้ถือว่า ลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่ วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รั บจากการ
จําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิในกําไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถ
วัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ ชิ้ นส่ วนที่ ถูกเปลี่ ยนแทนจะถู กตัดจําหน่ ายตามมูลค่าตามบัญชี
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบํารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อ
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
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ค่ า เสื่ อ มราคาบัน ทึ ก เป็ นค่ าใช้จ่ ายในกําไรหรื อขาดทุ น คํา นวณโดยวิธีเ ส้น ตรงตามเกณฑ์อ ายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
ยานพาหนะ

 และ 
20
,  และ 
 และ 
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ น รอบ
ปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฎ) สิทธิการใช้ ทดี่ นิ
สิ ทธิ การใช้ที่ดินวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการใช้งานจํานวน 49 ปี 2 เดือน ซึ่งเป็ นไปตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาสิ ทธิการใช้ที่ดิน
(ฏ) สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจํากัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและ
ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้ รายการจะรับรู ้ เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคต โดยรวมเป็ น
สิ นทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจํานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
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ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยเริ่ ม
ตัดจําหน่ ายสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนเมื่ อสิ นทรั พย์น้ ันพร้ อมที่ จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์
สําหรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี้
ค่าลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์

3 ปี

วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฐ) การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรั พย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่า มีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารั บรู ้ เมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ด
เงิ นสดสู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
การคํานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมิ นมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ ง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
สําหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
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(ฑ) เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
(ฒ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูก พันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ น จะถู กรั บรู ้ เ ป็ นค่ า ใช้จ่ า ยพนักงานในกําไรหรื อขาดทุ นในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาํ หนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ถูกคํานวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้น้ ันจัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ได้รับ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ผลจากการคํานวณอาจทําให้กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่งการ
รับรู ้เป็นสิ นทรัพย์จะใช้มูลค่าปั จจุบนั ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรู ปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการ
หรื อการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคํานวณมูลค่าปั จจุ บนั ของประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จได้มีการ
พิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นตํ่าสําหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริ ษทั
ในการวัดมู ลค่าใหม่ ของหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ กําไรหรื อขาดทุ นจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทันที กลุ่มบริ ษทั กําหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สิน
ผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดย
คํานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่าย
ชําระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุ ทธิและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการในกําไรหรื อ
ขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ กําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาํ ไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทํางานให้ หนี้ สินรับรู ้ ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ าย
ชําระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที่จะต้องจ่ ายอันเป็ นผลมาจากการที่
พนักงานได้ทาํ งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ณ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้นใน
ปั จจุบนั หรื ออันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่ งสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือและมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชําระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณ
การหนี้ สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึ งถึง
ภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้ สิน
ประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
(ด) การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
กลุ่มบริ ษทั กําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้ รวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมิน
มูลค่าซึ่ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่มผูป้ ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัดมูลค่าที่มีนยั สําคัญอย่างสมํ่าเสมอ
หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคา กลุ่มผูป้ ระเมินได้
ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุ นข้อสรุ ปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดลําดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนยั สําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
 ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรื อโดยอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้ สินนั้นนอกเหนือจาก
ราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
 ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
หากข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดี ยวกันตามลําดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับตํ่าสุ ดที่มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
(ต) รายได้
นโยบายการบัญชีสําหรับการรั บรู้ รายได้ ในปี 2562

รายได้รับรู ้เมื่อลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจํานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่า
จะมีสิทธิ ได้รับซึ่ งไม่รวมจํานวนเงิ นที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้าและ
ส่ วนลดตามปริ มาณ
รายได้ ตามสัญญา
รายได้ตามสัญญาประกอบด้วยจํานวนเมื่อเริ่ มแรกตามที่ตกลงไว้ในสัญญาบวกจํานวนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สัญญาอันเกิ ดจากการดัดแปลงงาน การเรี ยกร้ องค่าเสี ยหาย หรื อการจ่ายเงินเพื่อจูงใจ รายได้ตามสัญญาจะถูกรับรู ้
ตลอดช่วงเวลาหนึ่งโดยอ้างอิงกับขั้นความสําเร็ จของงานตามสัญญา
ขั้นความสําเร็ จของงานตามสัญญาประมาณโดยอ้างอิงกับการสํารวจงานที่ทาํ และอัตราส่ วนของต้นทุนงานตามสัญญา
ที่เกิ ดขึ้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับประมาณการต้นทุนทั้งสิ้ นเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญา ต้นทุนที่เกี่ ยวข้องรับรู ้ใน
กําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น เมื่อไม่สามารถประมาณผลของงานตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ตามสัญญาจะถูก
รับรู ้ได้ไม่เกินกว่าต้นทุนงานตามสัญญาที่เกิดขึ้นและมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับต้นทุนนั้นคืน ผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานตามสัญญารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
นโยบายการบัญชีสําหรั บการรั บรู้รายได้ ในปี 2561
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุ ทธิจากส่ วนลดการค้า
รายได้ ตามสัญญา
รายได้ตามสัญญาประกอบด้วยจํานวนเมื่อเริ่ มแรกตามที่ตกลงไว้ในสัญญาบวกจํานวนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย หรื อการจ่ายเงินเพื่อจูงใจหากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่
ที่จะก่ อให้เกิ ดรายได้และสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่ าเชื่ อถือ เมื่อสามารถประมาณผลของงานตามสัญญาได้อย่าง
น่าเชื่อถือ รายได้และต้นทุนงานตามสัญญาจะถูกรับรู ้กาํ ไรหรื อขาดทุนตามสัดส่ วนของขั้นความสําเร็ จของงานตาม
สัญญา
ขั้นความสําเร็ จของงานตามสัญญาประมาณโดยอ้างอิงกับการสํารวจงานที่ทาํ และอัตราส่ วนของต้นทุนงานตามสัญญา
ที่เกิดขึ้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลาการรายงานกับประมาณการต้นทุนทั้งสิ้ นเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญา เมื่อไม่สามารถประมาณ
ผลของงานตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ตามสัญญาจะถูกรับรู ้ได้ไม่เกินกว่าต้นทุนงานตามสัญญาที่เกิดขึ้นและ
มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่จะได้รับต้นทุนนั้นคืน ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานตามสัญญารับรู ้ในกําไร
หรื อขาดทุนทันที
(ถ) รายได้ ค่าเช่ า
รายได้ค่าเช่ารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู ้เป็ นรายได้ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีซ่ ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น
(ท) รายได้ จากการลงทุน
รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร ดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คง
ค้าง
(ธ) ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นใน
กรณี ที่มีการบันทึกเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรื อ
การผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนํามาใช้เองหรื อเพื่อขาย
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(น) สัญญาเช่ าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับ
การยืนยันการปรับค่าเช่า
(บ) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของ
งวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการ
รวมธุรกิจ หรื อรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจําปี
ที่ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทาง
ภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อน ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้สินและจํานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู ้เมื่อเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว่ คราวต่อไปนี้ การรับรู ้ค่าความนิ ยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้ สินในครั้งแรกซึ่ งเป็ นรายการที่ไม่ใช่
การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัด มู ล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ต ้อ งสะท้อ นถึ ง ผลกระทบทางภาษี ที่ จ ะเกิ ด จากลัก ษณะวิ ธี ก ารที่
กลุ่ มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรั พย์หรื อจะจ่ ายชําระหนี้ สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
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สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในการกํา หนดมู ล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บ ัน และภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี กลุ่ ม บริ ษ ทั ต้อ งคํา นึ ง ถึ ง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่ นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ ง
ชํา ระ กลุ่ ม บริ ษ ทั เชื่ อ ว่า ได้ต้ งั ภาษี เ งิ น ได้ค า้ งจ่ า ยเพี ย งพอสํา หรั บ ภาษี เ งิ น ได้ที่จ ะจ่ า ยในอนาคต ซึ่ ง เกิ ด จากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้
อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต
ข้อ มู ล ใหม่ ๆ อาจจะทํา ให้ก ลุ่ ม บริ ษ ทั เปลี่ ย นการตัด สิ น ใจโดยขึ้ น อยู่กับ ความเพี ย งพอของภาษี เ งิ น ได้ค ้า งจ่ า ย
ที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่ จะนําสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั และภาษี
เงิ นได้น้ ี ประเมิ นโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษี หน่ วยงานเดี ยวกันสําหรั บหน่ วยภาษี เดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษี ต่างกัน
สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอด
สุ ทธิหรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว กําไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการ
กลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกี่ ยวข้อง ดังนั้น กําไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตหลังปรั บปรุ งการกลับรายการผล
แตกต่างชัว่ คราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั แล้วอาจมีจาํ นวนไม่เพียงพอที่จะบันทึก
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ท้ งั จํานวน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(ป) กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสําหรับหุ น้ สามัญ กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดย
การหารกําไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ าย
ระหว่างปี

69
31
Annual Report 2019 | รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ผ) บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พล
อย่างมีสาระสําคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อบุคคลหรื อกิจการที่อยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมเดียวกันหรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและการบริ หารต่อบุคคลหรื อ
กิจการนั้น
(ฝ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน)
ของกลุ่มบริ ษทั จะแสดงถึงรายการที่เกิ ดขึ้นจากส่ วนงานดําเนิ นงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปั นส่ วน
อย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปั นส่ วนได้ส่วนใหญ่เป็ นรายการ เช่ น ทรั พย์สินองค์กร ค่าใช้จ่ายในการ
บริ หาร และสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินภาษีเงินได้
4

บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ย่อย ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 1 และ 11 บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการ
ระหว่างกันที่มีนยั สําคัญกับกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างปี มีดงั ต่อไปนี้
ชื่ อกิจการ
ผูบ้ ริ หารสําคัญ

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/สั ญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

ไทย

บุ ค คลที่ มี อ ํา นาจและความรั บ ผิ ด ชอบการ
วางแผน สั่ งการและควบคุ มกิ จกรรมต่ าง ๆ
ของกิ จการไม่ ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้
รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริ ษทั (ไม่ว่าจะทํา
หน้าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่)
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นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ

นโยบายการกําหนดราคา

ขายเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

ต้นทุนบวกด้วยส่ วนเพิ่ม
ตามที่ได้รับอนุมตั ิโดยกรรมการหรื อคณะกรรมการ (สําหรับค่าตอบแทน
ผูบ้ ริ หารยกเว้นค่าตอบแทนกรรมการ) และผูถ้ ือหุน้ (สําหรับค่าตอบแทน
กรรมการ)
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญาเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อปี

ดอกเบี้ยรับ

รายการที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2562
2561
(พันบาท)

บริษทั ย่ อย
ดอกเบี้ยรับ
ค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

-

-

437

25,372
1,577
26,949

21,680
1,483
23,163

23,790
1,577
25,367

21,680
1,483
23,163

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วยค่าตอบแทน
ที่เป็ นตัวเงินได้แก่ เงินเดือน และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและบําเหน็จ
กรรมการ
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่  ธันวาคม มีดงั นี้
ลูกหนี้อื่น
บริษทั ย่ อยทางอ้ อม
Unimit Engineering (Myanmar)
Company Limited

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

-

-
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437

1,570

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบีย้
รายการเคลือ่ นไหวของเงินให้ ก้ ยู มื
ณ วันที่
แก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
31 ธันวาคม
(ร้อยละต่ อปี )
2562
Unimit Engineering
(Myanmar)
Company Limited
1.25
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
1 มกราคม

เพิ่มขึ้น
ลดลง
(ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา)

-

2

ณ วันที่
31 ธันวาคม

-

2
2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีสญ
ั ญาเงินให้กยู้ มื ระยะยาวกับ Unimit Engineering (Myanmar) Company Limited
เป็ นจํานวน 2 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาหรื อเทียบเท่ากับ 59.95 ล้านบาท โดยมีกาํ หนดชําระคืนระหว่างปี 2566 ถึง
2568 และมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อปี
5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2562
2561
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
- เงินฝากประจําอายุไม่เกิน 3 เดือน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

146
23,499
380,014

(พันบาท)
223
136
18,279
7,027
211,325
378,434

177
1,066
160,909

403,659

80,000
309,827

80,000
242,152

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ส่วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ถึง 1.40 ต่อปี
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385,597

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
6

เงินฝากระยะสั้ นกับสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
2562
2561
เงินฝากสถาบันการเงินระยะเวลามากกว่า  เดือน
แต่ไม่เกิน  ปี

-

(พันบาท)

250,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

-

250,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีเงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน จํานวนเงินรวม 250 ล้านบาท ซึ่ งมีอตั รา
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 - 1.55 ต่อปี
7

ลูกหนีก้ ารค้ า
งบการเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี้ที่เรี ยกเก็บแล้ว
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

196,707
21,258
(18,004)
199,961

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
71,014
196,707
71,014
10,716
21,258
10,716
(124)
(18,004)
(124)
81,606
199,961
81,606

35

73
Annual Report 2019 | รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้ามีดงั นี้
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

ลูกหนี้ทเี่ รียกเก็บแล้ ว
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
รวม

86,587

50,353

86,587

50,353

102,429
6,237
1,454
196,707
(18,004)
178,703
21,258
199,961

16,179
3,715
643
124
71,014
(124)
70,890
10,716
81,606

102,429
6,237
1,454
196,707
(18,004)
178,703
21,258
199,961

16,179
3,715
643
124
71,014
(124)
70,890
10,716
81,606

หนี้สงสัยจะสู ญสําหรับปี

17,880

-

17,880

-

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 90 วัน
8

ลูกหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
2562
2561

หมายเหตุ

ลูกหนี้กรมสรรพากร
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่ายแก่เจ้าหนี้
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อื่น ๆ
รวม

40,415
3,395
998
5,136
49,944

4

(พันบาท)
33,596
3,914
1,952
4,425
43,887
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
40,415
3,395
998
437
2,613
47,858

33,596
3,786
1,952
1,570
4,268
45,172

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
9

มูลค่ างานตามสั ญญาระหว่ างทํา
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

10

สินทรัพย์ ทเี่ กิดจากสัญญา
มูลค่ างานตามสัญญาระหว่ างทําที่ยงั
ไม่ เรี ยกเก็บจากลูกค้ า
ต้นทุนงานตามสัญญาบวกกําไร
หั ก จํานวนที่เรี ยกเก็บจากลูกค้า
สุ ทธิ

1,223,491
(1,095,746)
127,745

599,727
(370,744)
228,983

1,223,491
(1,095,746)
127,745

599,727
(370,744)
228,983

หนี้สินทีเ่ กิดจากสัญญา
จํานวนที่เรี ยกเก็บจากลูกค้ าสู งกว่ า
มูลค่ างานตามสัญญาระหว่ างทํา
จํานวนที่เรี ยกเก็บจากลูกค้า
หั ก ต้นทุนงานตามสัญญาบวกกําไร
สุ ทธิ

378,163
(368,994)
9,169

28,500
(19,496)
9,004

378,163
(368,994)
9,169

28,500
(19,496)
9,004

สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม
2562
2561
วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างผลิต
อะไหล่และวัสดุ
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หั ก ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ

128,988
12,885
19,746
27,161
188,780
(6,224)
182,556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(พันบาท)
150,887
128,988
13,332
12,885
25,102
19,746
7,279
27,161
196,600
188,780
(6,689)
(6,224)
182,556
189,911
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150,887
13,332
25,102
7,279
196,600
(6,689)
189,911

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2562
2561
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
และได้รวมในบัญชีตน้ ทุนงานตามสัญญา
- ต้นทุน
- กลับรายการการปรับลดมูลค่า
รวม
11

959,324
(465)
958,859

(พันบาท)

797,938
(419)
797,519

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

959,324
(465)
958,859

797,938
(419)
797,519

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

(พันบาท)
214,000
165,000
49,000
214,000
214,000

ณ วันที่ 1 มกราคม
ลงทุนเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 UHK ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 5.06 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (5.06 ล้านหุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ
1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) หรื อเทียบเท่ากับจํานวน 165 ล้านบาท เป็ นจํานวน 6.56 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (6.56 ล้านหุน้
มูลค่าหุน้ ละ  เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) หรื อเทียบเท่ากับจํานวน 214 ล้านบาท ซึ่ง UHK ได้เรี ยกชําระค่าหุน้ ดังกล่าวแล้ว
ทั้งจํานวน
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุน้ ที่เรี ยกชําระแล้วทั้งจํานวนให้กบั UHK เป็ นจํานวน 1.5 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กาหรื อเทียบเท่ากับ 49 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 UEM ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ได้เรี ยกชําระค่าหุน้ เพิ่มเติมเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น
1.5 ล้านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา (0.15 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) หรื อเทียบเท่ากับ 49 ล้านบาท
UHK ได้จ่ายชําระค่าหุน้ ดังกล่าวแล้วทั้งจํานวน
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รวม

บริ ษทั ย่ อยทางอ้ อม
Unimit Engineering
(Myanmar) Company
Limited (“UEM”)

รวม

บริ ษทั ย่ อยทางตรง
Unimit (Hong Kong)
Co., Limited
(“UHK”)

6,500
6,500
พันเหรี ยญ พันเหรี ยญ
สหรัฐ
สหรัฐ
อเมริ กา อเมริ กา

6,560
6,560
พันเหรี ยญ พันเหรี ยญ
สหรัฐ
สหรัฐ
อเมริ กา อเมริ กา

ทุนจดทะเบียน
2562
2561

6,500
6,500
พันเหรี ยญ พันเหรี ยญ
สหรัฐ
สหรัฐ
อเมริ กา อเมริ กา

6,560
6,560
พันเหรี ยญ พันเหรี ยญ
สหรัฐ
สหรัฐ
อเมริ กา อเมริ กา

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2562
2561

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

39

6,500
6,500
พันเหรี ยญ พันเหรี ยญ
สหรัฐ
สหรัฐ
อเมริ กา อเมริ กา

6,560
6,560
พันเหรี ยญ พันเหรี ยญ
สหรัฐ
สหรัฐ
อเมริ กา อเมริ กา

212,000
212,000

214,000
214,000

212,000
212,000

214,000
214,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชําระแล้ว
ราคาทุน
2562
2561
2562
2561

-

-

-

-

การด้อยค่า
2562
2561
(พันบาท)

212,000
212,000

214,000
214,000

212,000
212,000

214,000
214,000

ราคาทุน - สุ ทธิ
2562
2561
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12

ราคาทุน
ณ วันที่  มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

337,949
985
338,934
50
338,984

212,891
(8,063)
204,828

อาคาร

212,891
-

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

40

370,248

366,870
4,663
(1,285)

-

357,485
10,956
(1,571)

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

(38)
59,696

58,343
1,898
(507)

(1)

56,775
1,848
(279)

เครื่ องตกแต่ง
และติดตั้ง
(พันบาท)

งบการเงินรวม

45,989

44,829
2,588
(1,428)

-

44,681
148
-

ยานพาหนะ

(9,901)
186,994

97,538
99,357
-

(188)

6,912
91,799
(985)
-

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

(9,939)
1,206,739

1,119,405
108,556
(11,283)

(189)

1,016,693
104,751
(1,850)

รวม
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ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่  มกราคม 1
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
185,513
13,788
199,301
13,811
213,112

56,956
3,725
(1,761)
58,920

อาคาร

53,218
3,738
-

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

41

286,688
17,453
(1,209)
302,932

271,258
16,953
(1,523)

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

55,806
1,400
(481)
56,726

54,740
1,292
(226)

เครื่ องตกแต่ง
และติดตั้ง
(พันบาท)

งบการเงินรวม

42,953
580
(1,428)
42,105

42,187
766
-

ยานพาหนะ

-

-

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

641,704
36,969
(4,878)
673,795

606,916
36,537
(1,749)

รวม
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155,935

145,908
145,908

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวม

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

125,872
125,872

139,633

อาคาร

42

67,316
67,316

80,182

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

2,970
2,970

2,537

เครื่ องตกแต่ง
และติดตั้ง
(พันบาท)

งบการเงินรวม

3,884
3,884

1,876

ยานพาหนะ

184,595
2,399
186,994

97,538

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

530,545
2,399
532,944

477,701

รวม
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
337,949
985
338,934
50
338,984

212,891
(8,063)
204,828

อาคาร

212,891
-

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

43

366,870
4,663
(1,285)
370,248

357,485
10,956
(1,571)

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

58,185
1,122
(507)
58,800

56,775
1,689
(279)

เครื่ องตกแต่ง
และติดตั้ง
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

44,829
2,588
(1,428)
45,989

44,681
148
-

ยานพาหนะ

6,481
2,147
(2,961)
5,667

2,719
4,747
(985)
-

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

1,028,190
10,570
(14,244)
1,024,516

1,012,500
17,540
(1,850)

รวม
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ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
185,513
13,788
199,301
13,811
213,112

56,956
3,725
(1,761)
58,920

อาคาร

53,218
3,738
-

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

44

286,688
17,453
(1,209)
302,932

271,258
16,953
(1,523)

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

55,772
1,230
(481)
56,522

54,740
1,258
(226)

เครื่ องตกแต่ง
และติดตั้ง
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

42,953
580
(1,428)
42,105

42,187
766
-

ยานพาหนะ

-

-

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

641,670
36,799
(4,878)
673,591

606,916
36,503
(1,749)

รวม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั

145,908
145,908

155,935

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

125,872
125,872

139,633

อาคาร

45

67,316
67,316

80,182

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

2,278
2,278

2,413

เครื่ องตกแต่ง
และติดตั้ง
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

3,884
3,884

1,876

ยานพาหนะ

3,268
2,399
5,667

6,481

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

348,526
2,399
350,925

386,520

รวม

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซ่ ึ งได้คิดค่าเสื่ อมราคา
เต็มจํานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวน 327.24 ล้านบาท (2561: 325.10 ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อซึ่ งยังมิได้เบิกใช้จากธนาคารในประเทศหลายแห่ ง
จํานวนเงินรวม 2,099.52 ล้านบาท (2561: 2,419.11 ล้ านบาท และ 5.80 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา) วงเงินสิ นเชื่อของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บางส่ วนมีขอ้ ผูกพันตามหนังสื อยืนยัน (Negative pledge) ที่ออกให้กบั ธนาคารโดยเฉพาะและ
ไม่ก่อภาระผูกพันในที่ดิน อาคารโรงงาน เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
13

สิ ทธิการใช้ ทดี่ นิ
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 UEM เข้าทําสัญญาเพื่อใช้สิทธิ ในการใช้ที่ดินในสาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ กบั
บริ ษทั แห่ งหนึ่งเป็ นจํานวนเงิน 1.55 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาหรื อเทียบเท่ากับ 51.56 ล้านบาท ซึ่ งสัญญาสิ ทธิ การใช้
ที่ดินดังกล่าวมีอายุ 49 ปี 2 เดือนและจะสิ้ นสุ ดในเดือนมิถุนายน 2607
งบการเงินรวม
สิ ทธิการใช้ที่ดิน
(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 1 มกราคม 2562
ลดลง
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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50,633
(358)
50,275
(2,043)
(3,556)
44,676

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม
สิ ทธิการใช้ที่ดิน
(พันบาท)
2,855
1,017
(16)
3,856
942
(300)
4,498
46,419
40,178
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
14

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์
(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562

17,428
1,395
18,823

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

11,849
880
12,729
1,189
13,918

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

6,094
4,905
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
15

เจ้ าหนีก้ ารค้ า
งบการเงินรวม
2562
2561
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
รวม

16

127,259
8,953
136,212

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(พันบาท)
92,645
127,259
1,140
8,953
93,785
136,212

92,645
1,140
93,785

เจ้ าหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
2562
2561
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานค้างจ่าย
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยปรับ
อื่น ๆ
รวม

21,409
5,640
16,706
2,929
46,684

(พันบาท)
11,328
1,389
3,165
15,882
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
12,625
5,640
16,706
2,929
37,900

11,079
1,389
3,165
15,633

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
17

ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั จัดการโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้มีความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ได้แก่ ความ
เสี่ ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
งบการเงินรวม
2562
2561
งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสํ าหรับ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

58,038
58,038

50,661
50,661

58,038
58,038

50,661
50,661

มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
มูลค่ าปัจจุบนั ของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์

งบการเงินรวม
2562
2561

ณ วันที่ 1 มกราคม

50,661

รับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนบริ การในอดีต

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
อื่น ๆ
ผลประโยชน์จ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(พันบาท)
45,574
50,661

45,574

8,070
13,280
1,618
22,968

6,284
1,110
7,394

8,070
13,280
1,618
22,968

6,284
1,110
7,394

(15,591)
(15,591)

(2,307)
(2,307)

(15,591)
(15,591)

(2,307)
(2,307)

58,038

50,661

58,038

50,661

88
50
Annual Report 2019 | รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานได้ถูกปรับปรุ งให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูก
เลิกจ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุ ดท้าย 400 วัน กลุ่มบริ ษทั จึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานในปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับปรับปรุ ง จากการแก้ไขโครงการดังกล่าวทําให้ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ประมาณการ
หนี้ สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและต้นทุนบริ การในอดีตในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้น
โดยประมาณจํานวน 13.28 ล้านบาท
ข้ อสมมติหลักในการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย

งบการเงินรวม
2562
2561

อัตราคิดลดต่อปี
เงินเดือนต่อปี ในอนาคตที่เพิ่มขึ้น
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

2.53
3
0 - 48

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(ร้อยละ)
2.45
2.53
3
3
0 - 53
0 - 48

2.45
3
0 - 53

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาถัวเฉลี่ ยถ่ วงนํ้าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ น 19.13 ปี
(2561: 20.03 ปี )
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ ยนแปลงในแต่ ล ะข้อ สมมติ ที่เ กี่ ย วข้อ งในการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ที่ อ าจเป็ น
ไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี้
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตรามรณะในอนาคต

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตรามรณะในอนาคต

งบการเงินรวม
ข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ข้อสมมติลดลงร้อยละ 1
2562
2561
2562
2561
(พันบาท)
(4,031)
6,437
4,584
(5,610)
6,340
6,177
(5,636)
(5,435)
(4,294)
1,668
1,084
(5,930)
462
463
(423)
(458)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ข้อสมมติลดลงร้อยละ 1
2562
2561
2562
2561
(พันบาท)
(4,031)
6,437
4,584
(5,610)
6,177
(5,636)
(5,435)
6,340
(4,294)
1,668
1,084
(5,930)
462
463
(423)
(458)

แม้ว่าการวิเคราะห์น้ ีไม่ได้คาํ นึงการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว
แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่าง ๆ
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
18

ทุนเรื อนหุ้น

ทุนจดทะเบียน/หุ้นทีอ่ อกและชําระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
(บาท)

2562
2561
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
(พันหุ้น/พันบาท)

0.25

570,511

142,628

570,511

142,628

0.25

570,511

142,628

570,511

142,628

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่า
มูลค่าหุ น้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ น้ ส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้
นี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
19

สํ ารอง
สํารองประกอบด้วย
การจัดสรรกําไร และ/หรือ กําไรสะสม
สํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุ นสํารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงิน
ผลต่ างจากการแปลงค่างบการเงิ นแสดงในส่ วนของเจ้า ของประกอบด้วยผลต่ างจากการแปลงค่า ทั้ง หมดจาก
งบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ
20

ส่ วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้
กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ เสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามภูมิศาสตร์ โดยพิจารณาจากระบบการบริ หารการจัดการและ
โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดส่ วนงาน
ส่ วนงานธุรกิจ
ผูบ้ ริ หารเห็นว่า กลุ่มบริ ษทั ดําเนินกิจการในส่ วนงานธุรกิจเดียว คือ ผลิตภัณฑ์โลหะ ดังนั้นฝ่ ายบริ หารจึงพิจารณาว่า
กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานธุรกิจเพียงส่ วนงานเดียว
ข้ อมูลทางภูมิศาสตร์
ในการนําเสนอการจําแนกข้อมูลทางภูมิศาสตร์ รายได้และค่าใช้จ่ายตามส่ วนงานแยกตามที่ต้ งั ภูมิศาสตร์ ของลูกค้า
สิ นทรัพย์ตามส่ วนงานแยกตามสถานที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ของสิ นทรัพย์
บริ ษทั ได้ นาํ เสนอส่ วนงานดําเนินงานที่สาํ คัญ ดังนี ้
ส่ วนงาน 1
ส่ วนงาน 2

ประเทศไทย
ประเทศอื่น ๆ
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การกระทบยอดรายได้ กําไรหรือขาดทุนของส่ วนงานทีร่ ายงานและการจําแนกรายได้
งบการเงินรวม
ส่ วนงาน 1
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2562

2561

รายได้ตามสัญญา
รายได้อื่น
รายได้ รวม

826,159
826,159

780,752
780,752

กําไร (ขาดทุน) ตามส่ วนงาน
ก่อนหักภาษีเงินได้

(101,911)

36,225

ส่ วนงาน 2
2562
2561
(พันบาท)
62,064
64,953
601
780
62,665
65,733

4,750

(4,358)

รายได้ที่ไม่ได้ปันส่ วน
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน
ขาดทุนสํ าหรับปี

รวม
2562

2561

888,223
601
888,824

845,705
780
846,485

(97,161)

31,867

61,397
(128,650)
(151,882)

33,797
(102,893)
(37,229)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนงาน 1
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2562

2561

รายได้ตามสัญญา
รายได้อื่น
รายได้ รวม

826,159
826,159

780,752
780,752

ส่ วนงาน 2
2562
2561
(พันบาท)
62,064
64,953
601
780
62,665
65,733

รวม
2562

2561

888,223
601
888,824

845,705
780
846,485

กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิในการไม่เปิ ดเผยรายได้ที่คาดว่าจะรับรู ้ในอนาคตจากภาระที่ยงั ปฏิบตั ิ
ไม่เสร็ จสิ้ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หากคาดการณ์เมื่อเริ่ มแรกว่าสัญญามีอายุหนึ่งปี หรื อน้อยกว่า กลุ่มบริ ษทั รับรู ้
รายได้ในจํานวนเงิ นซึ่ ง สอดคล้อ งโดยตรงกับมู ล ค่ า ที่ ให้กับลู ก ค้า ณ วันที่ ปฏิ บตั ิ ตามภาระที่ ร ะบุ ไว้ใ นสั ญ ญา
เสร็ จสิ้ น
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การกระทบยอดสินทรัพย์ และหนี้สินและรายการอื่นทีส่ ําคัญของส่ วนงานทีร่ ายงาน
งบการเงินรวม
ส่ วนงาน 1
2562
2561

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

ลูกหนี้การค้า
มูลค่างานตามสัญญาระหว่างทํา
ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บจากลูกค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่ วน
รวมสิ นทรัพย์
จํานวนที่เรี ยกเก็บจากลูกค้าสู งกว่า
มูลค่าตามสัญญาระหว่างทํา
หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่ วน
รวมหนีส้ ิ น
ดอกเบี้ยรับ
รายจ่ายฝ่ ายทุน
ค่าเสื่ อมราคาและตัดจําหน่าย
กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่าย
และตัดจําหน่ายที่ดินและ
อุปกรณ์

ส่ วนงาน 2
2562
2561
(พันบาท)

รวม
2562

2561

196,364

78,825

3,597

2,781

199,961

81,606

122,587
334,600

215,587
386,520

5,158
184,073

13,396
91,181

127,745
518,673
700,951
1,547,330

228,983
477,701
858,536
1,646,826

9,169

9,004

-

-

9,169
244,313
253,482

9,004
164,096
173,100

3,815
10,570
37,987

9,388
18,935
37,383

103,002
1,113

87,211
1,051

3,815
113,572
39,100

9,401
106,146
38,434

57,923

(90)

-

-

57,923

(90)

13

ลูกค้ ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้ารายใหญ่จากส่ วนงานที่  และ 2 ของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเงิ นประมาณ 217.43 ล้านบาท (2561: 226.63 ล้ าน
บาท) คิดเป็ นร้อยละ 24.48 (2561: ร้ อยละ 26.89) ของรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
21

รายได้ อื่น
ในปี 2556 บริ ษ ทั เป็ นโจทก์ยื่น ฟ้ อ งบริ ษ ทั แห่ ง หนึ่ ง (“จํา เลย”) ต่ อ ศาลแพ่ ง เพื่ อ เรี ย กร้ อ งค่ า เสี ย หายในข้อ หา
ผิดสัญญาจ้างเป็ นจํานวน 30.46 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาศาลแพ่งได้มีคาํ พิพากษาให้
จําเลยชําระเงินชดใช้ค่าเสี ยหายเป็ นจํานวน 2.36 ล้านบาทให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมา
โจทก์ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ได้มีคาํ พิพากษาให้จาํ เลยชําระเงินชดใช้ค่าเสี ยหายเป็ นจํานวน 11.57
ล้านบาทให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาจําเลยยืน่ อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม
2561 ศาลฎีกาได้มีคาํ พิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ และต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2561 บริ ษทั ได้รับชําระเงิน
ค่าเสี ยหายดังกล่าวแล้วทั้งจํานวน
ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั ขายที่ดินแปลงหนึ่ งในจังหวัดชลบุรีให้กบั บริ ษทั แห่ งหนึ่ ง และบริ ษทั ได้รับชําระเงินทั้ง
จํานวนแล้วจากผูซ้ ้ือเป็ นจํานวน 66.78 ล้านบาท ที่ดินดังกล่าวมีราคาทุนจํานวน 8.06 ล้านบาท

22

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน
งบการเงินรวม
2562
2561
ผู้บริหาร
เงินเดือน ค่าแรง และโบนัส
ค่าตอบแทนกรรมการ
โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
อื่น ๆ
พนักงานอื่น
เงินเดือน ค่าแรง และโบนัส
ค่าล่วงเวลา
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
อื่น ๆ

รวมค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

20,251
5,049
849
728
72
26,949

16,608
5,000
777
706
72
23,163

18,669
5,049
849
728
72
25,367

16,608
5,000
777
706
72
23,163

199,972
56,361
22,240
5,631
13,857
298,061

193,247
40,053
6,688
5,688
12,786
258,462

194,152
56,361
22,240
5,631
13,857
292,241

193,247
40,053
6,688
5,688
12,786
258,462

325,010

281,625

317,608

281,625
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
โครงการผลประโยชน์ ที่กาํ หนดไว้
รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 17
โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเป็ นสมาชิ กของกองทุ น โดยพนักงานจ่ ายเงิ นสะสมในอัตราร้ อยละ 3 ถึ ง อัตราร้ อยละ 5 ของเงิ นเดื อน
ทุกเดือน และกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพนี้ ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุน
โดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุญาต
23

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิ ดเผยตามข้อกําหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
รวมอยู่ในต้ นทุนงานตามสัญญา
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป
ค่าแรงรับเหมา
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
อื่น ๆ
รวม

305,771
278,942
241,968
33,065
99,112
958,858

(พันบาท)

451,874
47,523
207,025
32,919
58,178
797,519
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

305,771
278,942
241,968
33,065
99,112
958,858

451,874
47,523
207,025
32,919
58,178
797,519

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

(พันบาท)
รวมอยู่ในค่ าใช้ จ่ายในการจัดจําหน่ าย

24

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่านายหน้า
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
อื่น ๆ
รวม

15,693
6,821
3,362
489
26,365

21,771
9,291
2,590
848
34,500

15,693
6,821
3,362
489
26,365

21,771
9,291
2,590
848
34,500

รวมอยู่ในค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่า
ค่าเบี้ยปรับงาน
อื่น ๆ
รวม

67,349
6,036
2,452
265
44,655
120,757

52,829
5,515
1,206
1,354
26,441
87,345

59,947
4,923
1,199
265
40,060
106,394

52,829
4,464
1,206
1,354
24,940
84,793

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ทรี่ ับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม
2562
2561
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวมรายได้ ภาษีเงินได้

(7,289)
(7,289)

(พันบาท)

(1,853)
(1,853)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(7,289)
(7,289)

(1,853)
(1,853)

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีทแี่ ท้ จริง

2562
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายจ่ายที่มีสิทธิหกั เพิ่ม
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

2561
(พันบาท)
(159,171)
(31,834)
(514)
58

20.0

25,001
(7,289)

4.2

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

(พันบาท)
(39,083)
(7,817)
(652)
24

20.0

6,592
(1,853)

5.3

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายจ่ายที่มีสิทธิหกั เพิ่ม
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

20.0

5.1

2561
(พันบาท)
(142,784)
(28,557)
(514)
58
21,724
(7,289)
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อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20.0

5.6

(พันบาท)
(36,545)
(7,309)
(652)
24
6,084
(1,853)

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สิ นทรัพย์

หนีส้ ิ น

2562

2561

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

19,733
(200)
19,533

(พันบาท)
12,248
(200)
(4)
200
12,244
-

2562

2561
(4)
4
-

งบการเฉพาะกิจการ
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สิ นทรัพย์

หนีส้ ิ น

2562

2561

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

19,733
(200)
19,533

(พันบาท)
12,248
(200)
(4)
200
12,244
-
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2562

2561
(4)
4
-

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า (ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ)
สิ นค้าคงเหลือ (ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลง)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ประมาณการผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานตามสัญญา
ระหว่างทํา)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) /
รายได้ใน
ณ วันที่
ณ วันที่
กําไรหรื อขาดทุน
1 มกราคม 2562
31 ธันวาคม 2562
(พันบาท)

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม
สุ ทธิ

25
1,338

3,576
(93)

3,601
1,245

753

2,482

3,235

10,132
12,248

1,476
44
7,485

11,608
44
19,733

(4)
(4)

(196)
(196)

(200)
(200)

12,244

7,289

19,533

100
62
Annual Report 2019 | รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า (ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ)
สิ นค้าคงเหลือ (ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลง)
มูลค่างานตามสัญญาระหว่างทําที่ยงั
ไม่เรี ยกเก็บจากลูกค้า (ค่าเผือ่ ผลขาดทุน
จากงานตามสัญญาระหว่างทําที่ยงั
ไม่เรี ยกเก็บจากลูกค้า)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) /
รายได้ใน
ณ วันที่
ณ วันที่
กําไรหรื อขาดทุน
1 มกราคม 2561
31 ธันวาคม 2561
(พันบาท)
25
1,421

(83)

25
1,338

-

753

753

9,115
10,561

1,017
1,687

10,132
12,248

(170)
(170)

166
166

(4)
(4)

10,391

1,853

12,244

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม
สุ ทธิ

ผลขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้รับรู ้เป็นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2562
2561
ผลขาดทุนทางภาษี
รวม

72,266
72,266

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(พันบาท)
39,976
59,434
39,976
59,434
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30,421
30,421

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลขาดทุนทางภาษีจะสิ้ นอายุในปี 2563 ถึง 2567 ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีที่ยงั ไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษี
เงินได้ปัจจุบนั นั้น กลุ่มบริ ษทั ยังมิได้รับรู ้รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจากยังไม่มี
ความเป็ นได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
25

ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
ขาดทุนต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คํานวณจากขาดทุนสําหรับปี ที่
เป็นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ ้นสามัญที่ออกจําหน่ ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคํานวณ
ดังนี้

26

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
(พันบาท / พันหุ้น)

ขาดทุนทีเ่ ป็ นส่ วนของผู้ถอื หุ้นสามัญ
สําหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ขาดทุนสําหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สามัญของบริ ษทั

(151,882)

(37,229)

(135,495)

(34,691)

จํานวนหุ้นสามัญทีอ่ อกจําหน่ ายแล้ ว
ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)

570,511
(0.27)

570,511
(0.07)

570,511
(0.24)

570,511
(0.06)

เงินปันผล
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้อนุมตั ิเงินปันผลดังต่อไปนี้
วันที่อนุมตั ิ
ปี 2561
เงินปันผลประจําปี

กําหนดจ่าย
เงินปันผล

25 เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561
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อัตราเงินปันผล
ต่อหุน้
(บาท)

จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)

0.02

11.41

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
27

เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกตราสาร
อนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกําไรหรื อการค้า
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มน่ั คงเพื่อรักษาความเชื่ อมัน่ ของนักลงทุน เจ้าหนี้
และตลาด และก่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่ง
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม อีกทั้งยังกํากับดูแล
ระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั ดอกเบี้ยของเงินให้กูย้ ืมแก่บุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีอตั ราคงที่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินให้กยู้ มื แก่บุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่ อปี )

ภายใน 1 ปี

1.25

งบการเงินรวม
ระยะเวลาที่ครบกําหนดชําระ
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

-
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59,953
59,953

-

รวม

59,953
59,953

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งเกิดจากการซื้ อสิ นค้าและการขายสิ นค้าที่เป็ น
เงิ น ตราต่ า งประเทศ กลุ่ ม บริ ษ ทั ลดความเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นโดยการเปิ ดบัญ ชี เ งิ น ฝากสกุ ล เงิ น เหรี ย ญ
สหรัฐอเมริ กา เพื่อรองรับรายการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าว และกลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้ อและ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่ งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ ยงของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงานเป็ นรายการ
ที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อและขายสิ นค้าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป
ณ วันที่  ธันวาคม กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็ นผลมาจาก
การมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
งบการเงินรวม
สินทรัพย์และหนี้สินทีเ่ ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เหรี ยญสหรัฐ
อเมริ กา

2562
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินทีม่ คี วามเสี่ ยง
สัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศ
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ

34,252
4,280
(64,502)
(25,970)
64,502
(4,280)
34,252
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ยูโร

อื่น ๆ
(พันบาท)

(2,247)
(2,247)
2,247
-

1,554
1,554
1,554

รวม

35,806
4,280
(66,749)
(26,663)
66,749
(4,280)
35,806

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
สินทรัพย์และหนี้สินทีเ่ ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินทีม่ คี วามเสี่ ยง
สัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศ
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ

เหรี ยญสหรัฐ
อเมริ กา

ยูโร

67,010
3,230
(4,652)
65,588
4,652
(3,230)
67,010

-

อื่น ๆ
(พันบาท)
917
(20)
897
897

รวม

67,927
3,230
(4,672)
66,485
4,652
(3,230)
67,907

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์และหนี้สินทีเ่ ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เหรี ยญสหรัฐ
อเมริ กา

2562
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินทีม่ คี วามเสี่ ยง
สัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศ
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ

17,724
4,280
59,953
(64,502)
17,455
64,502
(4,280)
77,677
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ยูโร

อื่น ๆ
(พันบาท)

(2,247)
(2,247)
2,247
-

20
20
20

รวม

17,744
4,280
59,953
(66,749)
15,228
66,749
(4,280)
77,697

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรั พย์และหนี้สินทีเ่ ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินทีม่ คี วามเสี่ ย ง
สัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศ
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ

เหรี ยญสหรัฐ
อเมริ กา

ยูโร

210
3,230
(4,652)
(1,212)
4,652
(3,230)
210

-

อื่น ๆ
(พันบาท)
41
(20)
21
21

รวม

251
3,230
(4,672)
(1,191)
4,652
(3,230)
231

ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ย งทางด้า นสิ น เชื่ อ คื อ ความเสี่ ย งที่ ลู ก ค้า หรื อ คู่สัญ ญาไม่ ส ามารถชํา ระหนี้ แ ก่ ก ลุ่ ม บริ ษ ทั ตามเงื่ อ นไข
ที่ตกลงไว้เมื่อครบกําหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาํ หนดนโยบายทางด้านสิ นเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อดังกล่าวโดยสมํ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสิ นเชื่อในระดับหนึ่ง ๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ ยง
จากสิ นเชื่อที่เป็นสาระสําคัญ ความเสี่ ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานลูกค้าจํานวนมาก ฝ่ ายบริ หารไม่ได้
คาดว่าจะเกิดผลเสี ยหายที่มีสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงิ นสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ให้เพียงพอต่อการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ลดลง
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินรวมถึง
ลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
(พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
สิ นทรัพย์ ทางการเงินและหนีส้ ินทางการเงินทีไ่ ม่ ได้ วดั ด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินให้กยู้ มื แก่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

60,390

31 ธันวาคม 2561
สิ นทรัพย์ ทางการเงินและหนีส้ ินทางการเงินทีไ่ ม่ ได้ วดั ด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

-

(1,552)
52,343

(271)

เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิ ดเผย กลุ่มบริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สําหรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
อ้างอิ งราคาจากคู่สัญญา มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมื อทางการเงิ นสะท้อนผลกระทบความเสี่ ยงด้านเครดิ ตและ
ได้รวมการปรับปรุ งความเสี่ ยงด้านเครดิ ต และกลุ่มบริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 3 สําหรั บเงินให้กูย้ ืมแก่
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด รู ปแบบการประเมินมูลค่าพิจารณาถึงมูลค่าปั จจุบนั
ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดโดยใช้อตั ราดอกเบี้ยที่ปรับค่าความเสี่ ยงแล้ว
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนที่หมุนเวียน เช่น ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น และเจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้ อื่น มี มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่ องจากเครื่ องมื อทางการเงิ นเหล่ านี้ จะครบกําหนด
ระยะเวลาอันสั้น
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
28

ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2562
2561

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
สัญญาที่ยงั ไม่ ไ ด้ รับรู้
อาคาร และอุปกรณ์

8,332

77,843

-

-

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าทีด่ นิ
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

672
840
1,512

660
1,512
2,172

672
840
1,512

660
1,512
2,172

ภาระผูกพันอื่น ๆ
หนังสื อคํ้าประกันจากธนาคาร
เลตเตอร์ออฟเครดิต
คําสัง่ ซื้อที่ผขู ้ ายวัตถุดิบตกลงแล้ว
รวม

228,778
76,409
36
305,223

336,574
1,640
2,390
340,604

228,778
76,409
36
305,223

336,574
1,640
2,390
340,604

ณ วันที่  ธันวาคม  และ  กลุ่มบริ ษทั มี
(ก) สัญญาเช่าที่ดินเพื่อเป็ นที่ต้ งั สํานักงานของกลุ่มบริ ษทั สัญญาสิ้ นสุ ดในวันที่  มีนาคม 
(ข) หนังสื อคํ้าประกันที่ธนาคารออกให้แก่บริ ษทั เอกชนหลายแห่ งและหน่ วยงานรัฐบาลสําหรับคํ้าประกันการ
ปฏิบตั ิงานต่อลูกค้าบางรายและการใช้ไฟฟ้า
(ค) สัญ ญาซื้ อ เงิ น ตราต่า งประเทศล่ว งหน้า กับ ธนาคารในประเทศหลายแห่ ง เป็ นจํา นวน 2.62 ล้า นเหรี ย ญ
สหรัฐอเมริ กาหรื อ เทียบเท่ากับ 80.30 ล้านบาท (2561: 1.56 ล้ า นเหรี ยญสหรั ฐอเมริ ก าหรื อ เทียบเท่ ากับ
50.85 ล้ านบาท) สัญญาทั้งหมดดังกล่าวจะครบกําหนดภายในเดื อนกรกฎาคม 63
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ง)

29

สัญ ญาขายเงิ น ตราต่า งประเทศล่ว งหน้า กับ ธนาคารในประเทศหลายแห่ ง เป็ นจํา นวน 0.28 ล้า นเหรี ยญ
สหรัฐ อเมริ ก า หรื อ เทีย บเท่า กับ 8.52 ล้า นบาท (2561: 0.86 ล้ า นยูโ รหรื อ เทียบเท่ า กับ 27.79 ล้ า นบาท)
สัญญาทั้งหมดดังกล่าวจะครบกําหนดภายในเดื อนมิถุนายน 2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่ งั ไม่ ได้ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งคาดว่าจะมี
ผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่องบการเงินรวมหรื องบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั เมื่อนํามาถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวกําหนดให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 19*

เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน
สัญญาเช่า
การแสดงรายการสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้ องกับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินนี้ ให้ขอ้ กําหนดเกี่ ยวกับนิ ยามสิ นทรัพย์ทาง
การเงินและหนี้ สินทางการเงินตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชี
ของอนุ พนั ธ์และการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้จะทําให้
มาตรฐานการบัญชี การตี ความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี บางฉบับที่ มีผลบังคับใช้อ ยู่ใน
ปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ขณะนี้ ผูบ้ ริ หารกําลังพิจารณาถึ งผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้นต่องบการเงิ นในงวดแรกที่ถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าว
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ได้นาํ เสนอวิธีการบัญชี เดียวสําหรับผูเ้ ช่า โดยผูเ้ ช่าต้องรับรู ้สินทรัพย์
สิ ทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ซึ่งยกเว้นการรับรู ้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสั้นหรื อสิ นทรัพย์อา้ งอิงนั้นมี
มูลค่าตํ่า เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
และรั บ รู ้ สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ในกรณี ที่ ก ารจ่ า ยเงิ น ตามสั ญ ญาเช่ า มี ช่ ว งเวลาแตกต่ า งจากการรั บ รู ้ ค่ า เช่ า จ่ า ย
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่า
สําหรับสัญญาเช่าดําเนิ นงานทั้งหมดที่กลุ่มบริ ษทั เป็นผูเ้ ช่า ส่ งผลให้ลกั ษณะของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า
ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปโดยกลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และดอกเบี้ยจ่ายของหนี้ สิน
ตามสัญญาเช่า
กลุ่ มบริ ษทั ได้ประเมิ นผลกระทบเบื้ องต้นที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการถื อปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 16 เป็ นครั้งแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่ งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่องบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดแรกที่ถือปฏิบตั ิ
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2 DIRECTOR PROFILE
1. MR.PHAIBUL CHALERMSAPHAYAKORN
Age
Nationality
Address
Education
Training

84 Years.
Thai
471 Soi 33, Mooban Panya, Pattanakarn Bangkok
- MBA, University of Leicester, U.K.
- B. Com. (Honors), University of Delhi, India
- Director Certification Program (DCP) 64

Position / Date
Unimit Engineering Plc.
07/04/2005 – Present
Listed Company
Other Company
2004 – Present
Shareholding Ratio
Conflict of interest

- Chairman / Executive Director
- No - Anwabeach Property Co., Ltd / Chairman / Executive Director
17,894,100 shares or 3.14%
- No -

2. MR.PAISAN SIRICHANTARADILOK
Age
Nationality
Address
Education
Training

64 Years.
Thai
130 Soi Charan Sanit Wong 52, Bang Yi Khan,
Bang Phlat, Bangkok
- BA Faculty of Engineer, King Mongkut’s
University of Technology Thonburi
- Director Accreditation Program (DAP) 56

Position / Date
Unimit Engineering Plc.
07/04/2006 - Present
2009 – 2017
2019 – Present
Listed Company
Other Company
Shareholding Ratio
Conflict of interest

Director
Chairman of Executive Committee / CO –President
Chairman of Executive Committee / President
- No - No 3,411,160 share or 0.60%
- No -
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3. MR.PRASIT HANPIYAVATANASAKUL
Age
Nationality
Address
Education
Training

Position / Date

Unimit Engineering Plc.
13/11/2019 – Present
Listed Company
Other Company
Shareholding Ratio
Conflict of interest

48 Years.
Thai
780/504 Supalai Casa Riva Vista1, Bangkho Laem
Bangkho Leam, Bangkok
- BA Accounting, University of the Thai
Chamber of Commerce
Certified Public Accountant No.4901
- Director Accreditation Program (DAP) 168/2020
- Chief Finance Officer in Practice Program 9/2019

Director / Executive Committee / CFO
- No Smith Wood Co.,Ltd.
0 share or 0%
- No -

4. MR.THAILUCK  LEETAVORN
Age
Nationality
Address
Education
Training

Position / Date

Unimit Engineering Plc.
07/04/2005 - Present
2006 – 2009
Listed Company
2012 – Present
2017 – Present
Other Company
Shareholding Ratio
Conflict of interest

72 Years.
Thai
35/1 Soi Sukhumvit 46, Prakanong, Klongtyoey
Bangkok
- MA (Economics), Sul Ross State, USA.
- BA (Commerce), Chulalongkorn University, Thailand
- Director Accreditation Program (DAP) 37
- Director Certification Program (DCP) 64
- Executive Management Program # 4,
Capital Market Academy
- Advance Audit Committee Program (AACP) No.29
- TLCA Executive Development Program (EDP) No.1

Director
Chairman of Executive Committee, President
Porn Prom Metal Plc. / Independent Director, Chairman of Audit Committee
Eastern Commercial Leasing Plc. / Independent Director / Audit Committee
- No 4,831,504 share or 0.85%
- No -
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5. MR.PONGCHALERM  CHALERMSAPHAYAKORN
Age
Nationality
Address
Education

Training

Position / Date

Unimit Engineering Plc.
07/04/2005 – Present
Listed Company
Other Company
2002 – Present
2008 – Present
2005 – Present
Shareholding Ratio
Conflict of interest

45 Years.
Thai
471 Soi 33, Mooban Panya, Pattanakarn,
Suanlung, Bangkok
- MBA, Business Management,
Chulalongkorn University
- MBA , Political Science, Ramkamhaeng University
- BA, BS. Entrepreneurs Studies/Finance,
Babson College, USA
- Director Accreditation Program (DAP) 37
- TLCA Executive Development Program (EDP) No.10

Director
- No Bangkok Beer and Beverage Co., Ltd. / Managing Director
PBP Property Co., Ltd. / Executive Director
Panwabeach Property Co., Ltd. / Executive Director
28,650,500 share or 5.02%
- No -

6. MR.KEERIN  CHUTUMSTID
Age
Nationality
Address
Education
Training

Position / Date

Unimit Engineering Plc.
09/05/2019 – Present
Listed Company
Jan 2018 – Present
Other Company
Feb 2016 – Present
Shareholding Ratio
Conflict of interest

56 Years.
Thai
51/99 Moo 7, Bangna Trad Rd., Bangkaew,
Bangplee, Samutprakarn
- MBA Thammasat University
- Director Accreditation Program (DAP) 37
- TLCA Executive Development Program (EDP) No.7

Director
Kiatana Transport Plc. / Director
Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC) / President
0 share or 0%
- No -
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7. Mr. PONGSAK UTAISINCHAROEN
Age
Nationality
Address

58 Years.
Thai
2 Soi Ladprao 118, Wangthonglang, Bangkok

Education

- Ph.D.in Chemistry /
Colorado State University U.S.A
- Director Accreditation Program (DAP) 37

Training

Position / Date

Unimit Engineering Plc.
07/04/2005 – Present
Listed Company
Other Company
Shareholding Ratio
Conflict of interest

Director
- No - No 20 share or 0%
- No -

8. MR.PONGSUK  ANGSUPUN
Age
Nationality
Address
Education
Training

Position / Date

Unimit Engineering Plc.
7/4/2005 – Present
22/2/2018 – Present
Listed Company
2006 – Present
2001 – Present
2000 – Present
Other Company
Shareholding Ratio
Conflict of interest

82 Years.
Thai
380 Mu 2 Tambol Bangkhen, Amphur Mung,
Nonthaburi
- Master of Economics,
University of Canterbury, New Zealand
- BA (Commerce) Thammasat University
- Director Accreditation Program (DAP) 10

Independent Director / Chairman of Audit Committee
Nomination and Remuneration Committee
T.C.J. Asia Plc. / Independent Director / Chairman of Audit Committee
Rojana Industries Park Plc. / Independent Director / Chairman of Director
Siam Steel Service Center Plc. / Independent Director / Chairman of Audit
Committee
- No 0 share or 0%
- No -

114
Annual Report 2019 | รายงานประจ�ำปี 2562

9. MR.NATTHAPHON  LILAWATHANANUN
Age
Nationality
Address
Education

Training

Position / Date

Unimit Engineering Plc.
07/04/2005 – Present
22/02/2018 – Present
Listed Company
2008 – Present
Other Company
2018 – Present
2013 – Present
1997 – Present
Shareholding Ratio
Conflict of interest

62 Years.
Thai
604/92 Mu 1 Soi Phetkasaem, North-Bangkhae,
Bangkhae, Bangkok
- Master of Business Administration,
Chulalongkorn University
- Master of Economic Development, (NIDA)
- Bachelor of Sciences (Agriculture), Kasetsart
University
- Director Accreditation Program (DAP) 10
- Director Certificate Program (DCP) No. 3
Independent Director / Chairman of Audit Committee
Nomination and Remuneration Committee
QTC Energy Plc. / Independent Director / Chairman of Audit Committee
Job myway Co., Ltd. / Managing Director / Excellent Digital Development Co., Ltd.
NBS Research and Consulting Co., Ltd. / Managing Director
Excellent Business Management Co., Ltd. / Managing Director
0 share or 0%
- No -

10. MR.SUCHART THAMMAPITAGKUL
Age
Nationality
Address
Education
Training

Position / Date

Unimit Engineering Plc.
07/04/2005 – President
22/02/2018 – President
Listed Company
2012 – Present
2012 – Present
Other Company
Shareholding Ratio
Conflict of interest

72 Years.
Thai
230/57 Trogchansapan 3, Thungwatdon, Sathon,
Bangkok
- Master Degree, LL.M. Harvard Law School, USA.
- BARRISTER-AT-LAW, Thai Bar Association
- Director Accreditation Program (DAP) No. 27
- Director Certificate Program (DCP) No. 60
Independent Director / Audit Committee
Chairman of Nomination and Remuneration Committee
Modernform Group Plc./ Independent Director / Chairman of Audit Committee
M.F.E.C. Plc. / Independent Director / Chairman of Audit Committee
- No 0 share or 0%
- No -
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11. MR.VINAI  LAOHAPRASIT
Age
Nationality
Address
Education

Training

74 Years.
Thai
32/3 Soi Ramkhamhaeng 21, Navasri 4,
Wangthonglang, Bangkok
- Master Degree, M.A. in Economics,
Major in International Trade
- Bachelor Degree, Economics (English Courses),
Major in Finance & Banking, Thammasat University
- Northern Illinois University, DeKalb, U.S.A.
- Director Accreditation Program (DAP) No. 144

Position / Date
Unimit Engineering Plc.
07/04/2005 – Present
22/02/2018 – Present
Listed Company
Other Company
1998 – Present
Shareholding Ratio
Conflict of interest

Independent Director / Chairman of Audit Committee
Nomination and Remuneration Committee / Chairman of Risk Management
Committee and Corporate Governance.
- No JVS Financial Advisory Co., Ltd./ President & CEO
1,114,500 shares or 0.20%
- No -
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3 CHAIRMAN REPORT
Total contract revenue in 2019 was Baht 888 million,
up 5% from 2018. Net loss in 2019 was a record high of
Baht 152 million compared to net loss of Baht 37 million
in 2018. One of the major reasons for the loss was due to
an underestimation of some major projects resulting to
substantial cost overrun.
The construction of Phase I of the new factory in
Myanmar’s Thilawa Special Economic Zone outside of
Yangon has been completed and operation has commenced
as from February 2020. As Myanmar’s investments in the
oil and gas and petrochemicals industries have just taken
shape, our initial focus will be standard equipment to serve
the initial stages. Our Phase II construction will concentrate
on the more sophisticated built-to-order equipment, to
align with the industrial demand.
Faced with the uncertainties in the Thai and the
regional economic growth, competition among steel
fabricators is expected to be intense. Unimit has since
restructuring its operations to effect cost-cutting measures
and improve work efficiency. With the re-engineering, which
remains on going, Unimit is confident that its operations will
turn into profitability soon.
As we struggle to turn around, I would like to thank
the staff and managers of Unimit, vendors, customers and
other stakeholders for their commitment and support
throughout 2019, as well as their continued support in 2020.

(Phaibul Chalermsaphayakorn)
Chairman
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4 REPORT OF AUDIT COMMITTEE
The Audit Committee of Unimit Engineering Public
Company Limited consists of Mr. Pongsak Angsupun, Mr.
Natthaphon Lilawatthananun, Mr. Suchart Thammapitagkul
and Mr. Vinai Laohaprasit. The Audit Committee was
appointed by the Board of Directors to perform the duties
and responsibilities as defined by the Securities and
Exchange Commission.
In 2019, The Audit Committee hold 6 meetings to
consider the remarks of the Auditor and the Internal
Auditor’s Reports, then proposed to the Board of Director
for consideration. Summary of the key audit matters are as
follows;
Reviewed the interim and annual financial report,
and found that the reports were accurate and reliable
according to general accepted accounting Principle.
Examined the business transactions with related
parties and items which may had conflict of interest to
ensure that the transaction had been make in accordance
with the rules and regulations.
Approved the 2019 internal audit’s plan and assessed
the internal control system in order to improve the
efficiency.
Reviewed the internal auditors’ reports to ensure
that all department of the company complied with the
relevant rules and regulation.
Accessed the independence and performance of the
Auditor which resolves to proposed to the Board of Director
to appoint Ms. Chana rat Chana, Certified Public Accountant,
registration number 9052, or Ms. Dusnee Yimsuwan, Certified
Public Accountant, registration number 10235, or Ms. Sophit
Prompol, Certified Public Accountant, registration number
10042 from KPMG Phoomchai Audit Ltd as auditors for the
annual fee of 1,470,000 Baht.

Mr. Pongsak Angsupun
Chairman of the Audit Committee
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5 VISION MISSION NATURE OF BUSINESS
Vision

To be the pre-eminent diversified and fully integrated steel fabricator of choice for the global market.

Mission

• To provide value-added partnerships through consistent product quality and outstanding services to all our
customers.
• To generate optimum returns for our stakeholders through strong and consistent management practices
and planning.
• To accord top priority to the preservation of the environment and the safety of our workers, while fostering
attractive conditions for our employees in which to work, learn, and grow professionally.

Nature of Business

During the early 1980s, natural gas was discovered in the Gulf of Thailand. With this discovery, the
government supported the use of Liquefied Petroleum Gas (LPG), fostering strong demand for large gas storage tanks
On the 21 April 1982, Unimit Engineering Public Company Limited was established to fulfill that demand
and minimize reliance on imports. Joining forces with a Taiwanese engineer, who possessed considerable knowledge,
skill, and experience in the design and production of large gas tanks, the company started to design and produce
tanks with point was tested and inspected by X-ray and Hydro-static tests.
Due to the increasing demand of its customers and the continuous expansion of its business, the company
has increased its registered capital several times. Over the years, the company has developed new production
processes to extend its business into sectors other than the petroleum and petrochemical industry, Even though
Unimit started off solely as a manufacturer of LPG and other gas storage containers, at present, its business activities
cover five categories:
1. Large pressure vessels and other facilities and parts (qualified ASME standard):
• Spherical tanks, vertical columns, horizontal drums for the storage of pressurized gases such as LPG,
ammonium (NH3), carbon dioxide (CO2), liquid nitrogen (N2)
• Transportable vessels/tanks to be installed on trucks or rail cars (i.e. lorry trucks)
• Distillation towers/columns for oil refineries and petrochemical industry
• Reactors used in various industries
• Jacketed vessels, namely two-layered pressure vessels, used in the food industry
• Boilers used in various industries
• Heat exchangers used by oil refineries and petrochemical industry
• Air receivers and steam drums (used in power plants)
• Lorry Tank
• Cryogenic Tank
• Self – Supporting LPG Lorry Tank
2. Machinery Parts:
• Fan casings for air pre-heater parts (used in power plants)
• Emission stacks, incinerator parts (used by industrial plants)
• Waste water treatment and seawater desalinization systems
3. Non-Pressure Tanks: large chemical API tanks for chemicals or resins, tank farms at oil refineries
4. Steel Structure: piping, stand, rack, support, mostly for the petrochemical, energy, and chemical
sectors
5. Mechanical Installation and Assembly of Machinery Parts and Equipment: mostly in conjunction with
supply of pressure vessels and steel structures, but also as standalone project.
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Important Developments in Recent Times

1982 - Established on a 1.2-acre plot of land in Amphoe Phrapradaeng, Samutprakarn.
1989 - Built second factory built on an 8-acre plot of land in Amphoe Banbung, Chonburi.
1994 - Awarded certifications from the American Society of Mechanical Engineering, U.S.A. (ASME). The certification
provides:
a) “U” Stamp – production and installation of pressure vessels
b) “U2” Stamp – production and installation of level 2 pressure vessels, according to the standards of the
National Board of Boilers and Pressure Vessel Inspectors of the USA
c) “S” Stamp – production and installation of boilers
d) “R” Stamp – certification for repair and upgrading of boilers and pressure vessels by the National Board
of Boilers and Pressure Vessel Inspectors
1998 - Expanded factory area to 18 acres in Amphoe Banbung to increase production capacity.
2000 - Certified by RWTUV of Germany:
a) AD-Merkblatt HP 0/TRD 201 Standard Label – assembly and welding of equipment, testing of tools, and
controls related to such testing
b) DIN EN 729-2 Standard Label – welding procedures
2005 - Registered as a public company (with trading name “UEC”) on the Market for Alternative Investment (MAI),
on 25 November 2005.
2006 - Bought an additional 40- acres plot of land behind the existing factory, in Amphoe Bangbung to increase
production capacity.
2007 - Registered trademark at trademark office , Department of Intellectual Property
- Listed on Forbes Asia Magazine’s annual “Top 200 Best Under 1 Billion” list.
- Selected to be 1 of 62 listed companies to participate in “Thailand Focus 2007 Platforms of Growth”
- Listed as ASIAMONEY’s “Asia’s Best Managed Company, Small Cap Corporate of the Year”
- Commissioned second factory in Banbung with BOI privilege.
2008 - Bought 24 Rai of land at Mab-ka sub district, Bankai District, Rayong Province
2009 - Listed on Forbes Asia Magazine’s annual “Top 200 Best Under 1 Billion” list.
- Commissioned third factory at Rayong for final assembly of large-sized vessels to service the clients in the
Rayong area
- Certified for OHSAS 18001:2007 “The Occupational Health and Safety Management System”
2010 - Certified for ISO 14001:2004 “The Environmental Management System”
- Re-Certified for ISO 9001:2008 “The Quality Management System Standard”
- Certified for ISO 3834-2:2005 “Quality requirements for fusion welding of metallic materials.”
2011 - Certified for Corporate Social Responsibility (CSR-DIW) B.E.2111
- Office building construction has been complete and be used since Q4/2554,located at the front of the 1st
factory; address No. 10/7-8 Moo 3, Chonburi-Banbueng-Payub Road, Tumbol Nongsaak, Amphur Banbueng,
Chonburi.20170.
- Certified for Corporate Social Responsibility Network (CSR-DIW Networks)
2012 - Certified “CSR-DIW Continuous Award 2012” Standard for Corporate Social Responsibility, Department of
Industrial Works: (CSR-DIW) by Ministry of Industry.
- Certified for Corporate Social Responsibility Network (CSR-DIW Networks)
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2013 - Certified “CSR-DIW Continuous Award 2013” Standard for Corporate Social Responsibility, Department of
Industrial Works: (CSR-DIW) by Ministry of Industry.
- Certified “Green Industry by Ministry of Industry”. To ensure green industry level 3 ( Green System ) for the
Systematic management of the environment, the evaluation follow up.
- Developed and patented self-supporting (chassis-free) lorry tank for the road transportation of LPG Liquefied
Petroleum Gas)
- Certified for Corporate Social Responsibility Network (CSR-DIW Networks)
2014 - Certified “CSR-DIW Continuous Award 2014” Standard for Corporate Social Responsibility, Department of
Industrial Works: (CSR-DIW) by Ministry of Industry.
- Established Unimit (Hong Kong) Co., Limited a wholly-owned subsidiary to be a holding company for
Unimit Engineering (Myanmar) Co., Limited.
- Registered Unimit Engineering (Myanmar) Co., Limited as a 100% foreign capital with intended principal
business of shop fabrication, field installation and erection work of steel product.
- Certified for Corporate Social Responsibility Network (CSR-DIW Networks)
2015 - Certified “CSR-DIW Continuous Award 2015” Standard for Corporate Social Responsibility, Department of
Industrial Works: (CSR-DIW) by Ministry of Industry.
- To reduce the registered capital from 572,000,000 shares amount 143,000,000 baht (par value 0.25 baht
each) to 570,510,600 shares amount 142,627,650 baht (par value 0.25 baht each) by deducting the number
of treasury shares 1,489,400 shares (par value 0.25 baht each) amount 372,350 baht.
2016 - Certified “CSR-DIW Continuous Award 2016” Standard for Corporate Social Responsibility, Department of
Industrial Works: (CSR-DIW) by Ministry of Industry.
- Certified “Green Industry by Ministry of Industry”. To ensure green industry level 3 ( Green System ) for the
systematic management of the environment, the evaluation follow up, and continuing review the
development. Duration from September 2, 2016 to September 2019.
2017 - Certified “CSR-DIW Continuous Award 2017” Standard for Corporate Social Responsibility, Department of
Industrial Works: (CSR-DIW) by Ministry of Industry.
- Received a certificated of Environmental Governance Project Awarded from the Ministry of Industry as an
industrial firm that operates in accordance with environmental governance principles.
- Increasing registered share capital of Unimit (Hong Kong) Co., Ltd. in December 2017 amount 98 Million Baht
(USD 3 million dollars) for invest in factory building at indirect subsidiary, Unimit Engineering (Myanmar)
Company Limited, Myanmar.
2018 - Self declaration to be member of Private Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)
- Additional increasing registered share capital of Unimit (Hong Kong) Company Limited in October 2018
amount 49 Million Baht ( USD 1.5 million dollars) for invest in factory building at indirect subsidiary,
Unimit Engineering (Myanmar) Company Limited, Myanmar.
- Certified “CSR-DIW Continuous Award 2018” Standard for Corporate Social Responsibility, Department of
Industrial Works: (CSR-DIW) by Ministry of Industry.
2019 - Received a certificated as a member of Private Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) from
Thai Institute of Directors (IOD) by resolution of CAC’s board of director no.4/2018 dated 4 February 2019.
- Certified “CSR-DIW Continuous Award 2019” Standard for Corporate Social Responsibility, Department of
Industrial Works: (CSR-DIW) by Ministry of Industry.
- Certified “Green Industry by Ministry of Industry”. To ensure green industry level 3 (Green System)
- The company receives a Certified paying tax within the period and consistently
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6 REVENUE STRUCTURE
The Company had main revenue from the design, fabrication, erection, and modification of steel products for
both domestic and export markets.
In 2019, major revenue of approximately 94% was from domestic projects, and 6% was from overseas projects.
Revenue by Geographical Segment was shown as following:
2019

Geographical Segment

2018

2017

Million Bath

%

Million Baht

%

Million Baht

%

Contract revenues - Domestic

826

87

781

89

615

77

Contract revenues - Export

62

6

65

7

164

21

Total

888

93

846

96

779

98

Others income (interest included )

64

7

34

4

21

2

Total revenues

952

100

880

100

800

100

In 2018, wholly full revenue earned from Unimit due to its new established subsidiaries not yet has income.

Source of Revenues
Kind of Revenues

Revenues from UEC

Revenues from subsidiaries

Total Revenues

Million Bath

%

Million Baht

%

Million Baht

%

888

93

-

-

888

93

Interest income

4

1

-

-

4

1

Net foreign exchange gain

-

-

-

-

-

-

Other income

60

6

-

-

60

6

Total income

952

100

-

-

952

100

Contract revenues

Our main clients were from the energy, petrochemicals, and oil & gas industries. Main business segments
can be divided into pressure vessels, non-pressure vessels, machinery parts, steel structures, and mechanical
installation, with pressure vessels accounting for 68% of total work.
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7 STATE OF THE INDUSTRY AND COMPETITION
To those in 2020 that are an investment plan of Oil & Gas and Petrochemical sector as to improve their
efficiency and environment friendly as well as an expansion of Energy sector and an increase number of Power plant;
they will generate more work to Unimit. However, Unimit are still facing a competitive market and a skill labor
shortage.

8 RISK FACTORS
Unimit is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and currency exchange
rates and from non-performance of contractual obligations by counterparties. All risks were closely managed by The
Board of Executive Director.

Industry Risk

Unimit’s products and services are heavily concentrated in the Petrochemicals, Oil & Gas, and Energy
sectors. Therefore, any factors, which will impact the investment and capital expansion of Unimit’s customers in these
industries will also, affect Unimit. As much as possible, Unimit will seek to minimize such risks by diversifying to new
or related products and services as well as geographical markets.

Financial Risks
Interest Rate Risk

The Company currently has no outstanding long terms loans and is therefore not exposed to changing
interest rates.

Foreign Currency Risk

The Company is exposed to foreign currency risk relating to purchase of imported materials and export
sales which are denominated in foreign currencies. The company mitigates this risk by opening saving accounts in U.S.
Dollars for liquidity of assets and liabilities which are denominated in foreign currency and utilizes forward exchange
contracts with maturities of less than one year to hedge such financial assets and liabilities denominated in foreign
currencies.

Credit Risk

Most of Unimit’s customers are well-established and financially stable corporations in the energy and
petrochemical industries. Management has analyzed the financial condition of each customer consistently. We found
no significant credit risk from its debt collection.
Management will consider provision for bad debt on a case-by-case basis, according to the client’s financial
history and ability to resume business operations of the debtor.

Raw Material Risk

Material costs account for a substantial part of the total production costs. To control this portion of the
production costs, Unimit will quote to customers based on quoted costs from the vendors. After an order is received
from the customer, and provided that the offer is still within the validity date, Unimit will place order for the necessary
raw materials with these vendors, based on the valid quotation received previously from the vendors. In this way,
Unimit can try to minimize fluctuation in the costs of the raw materials, especially that of the steel plates.
According to long time business with continue good relation, Unimit has alliance supplier of raw material
both local and abroad. To maintain alliance relation and minimize risk, the company has routine meetings with these
suppliers.
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Country Risk

Most of our major customers are private non-government entities; therefore, any changes in the political
power balance will not have a significant direct impact on Unimit’s line of business However, any changes in
government policies which affects business operations and investment environment in our related industries, and
any factors which affect the government’s ability to function properly, will have impact on Unimit’s business.
The Company has monitored the political movement regularly.

Regulation Risk

Just as the current growth in the alternate energy sources is spearheaded by the government’s energy policy,
any changes or new regulations by the government will continue to impact, directly and indirectly, Unimit’s business.
To reduce regulation risk that may affect the company, management has monitored new related regulation
changes closely.

Social and Environment Risk

Any changes to the environmental policy and regulations (regarding emission, waste water, etc.) will also
have an impact on the investments in the energy and petrochemical industries.
The Company’s policy is friendly to the environment and to contribute back to the community, such as
hiring an outside agency to properly dispose the waste materials that can be harmful (quantity), to participate
community’s useful activities in suitable occasions, providing CSR unit for this at.
In recent years, the company got award in the social and environmental as follows;
2010
- Certified for ISO 14001:2004 “The Environmental Management System”
2011
- Received a certificate of industrial enterprises’ compliance to social responsibility standard, BE 2011
(CSR-DIW) , Department of Industrial Works .
2012
- Announce to be the CSR-DIW Network Member as per industrial enterprises’ compliance to social
responsibility, Department of Industrial
- Received a certificate of industrial enterprises’ compliance to social responsibility standard in continuous
(CSR-DIW Continuous Award), BE 2012 (CSR-DIW), Department of Industrial Works.
2013
- Received a certificate of industrial enterprises’ compliance to social responsibility standard in continuous
(CSR-DIW Continuous Award-2013), BE 2013 (CSR-DIW), Department of Industrial Works .
- Certified “Green Industry by Ministry of Industry”. To ensure green industry level 3 ( Green System ) for
the systematic management of the environment, the evaluation follow up, and continuing review the
development
2014
- Received a certificate of industrial enterprises’ compliance to social responsibility standard in continuous
(CSR-DIW Continuous Award-2014), BE 2014 (CSR-DIW), Department of Industrial Works .
2015
- Received a certificate of industrial enterprises’ compliance to social responsibility standard in continuous
(CSR-DIW Continuous Award-2015), BE 2015 (CSR-DIW), Department of Industrial Works.
2016
- Received a certificate of industrial enterprises’ compliance to social responsibility standard in continuous
(CSR-DIW Continuous Award-2015), BE 2016 (CSR-DIW), Department of Industrial Works.
- Certified “Green Industry by Ministry of Industry”. To ensure green industry level 3 ( Green System ) for
the systematic management of the environment, the evaluation follow up, and continuing review the
development Duration from September 2, 2016 to September 2019.
2017
- Received a certificate of industrial enterprises’ compliance to social responsibility standard in continuous
(CSR-DIW Continuous Award-2017), BE 2017 (CSR-DIW), Department of Industrial Works .
2018
- Received a certificate of industrial enterprises’ compliance to social responsibility standard in continuous
(CSR-DIW Continuous Award-2018), BE 2018 (CSR-DIW), Department of Industrial Works.
2019
- Received a certificate of industrial enterprises’ compliance to social responsibility standard in continuous
(CSR-DIW Continuous Award-2019), BE 2019 (CSR-DIW), Department of Industrial Works.
CSR Report: http://www.unimit.com/cdr_th.htm
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9 STRUCTURE OF SHAREHOLDING AND MANAGEMENT
Major Shareholder of December 31, 2019
No.

Name

No. of Share

Percentage

1

Ms.

Patra

Chalermsaphayakorn

29,430,000

5.16

2

Ms.

Pannida

Chalermsaphayakorn

28,780,000

5.04

3

Mr.

Pongchalerm Chalermsaphayakorn

28,650,500

5.02

4

Mr.

Jit

Sriwannawit

22,664,000

3.97

5

Mr.

Anuthra

Asawanonda

22,656,164

3.97

6

Mr.

Pongthep

Utaisincharoen

22,293,880

3.91

7

Mr.

Phaibul

Chalermsaphayakorn

17,894,100

3.14

8

Mrs.

Pimpa

Utaisincharoen

17,258,520

3.03

9

MRS. LU PAI,

CIN-ZU

16,000,000

2.80

10

MRS. LI-CHU

CHAO

15,161,120

2.66

220,788,284

38.70

Total

The Board of Director of the company in 2019
No.

Name

Position

Share
of
31.12.2019

During
2018

Share Director Skill and
of
Responsibility
31.12.2018 Training 2019

1

Mr. Phaibul

Chalermsaphayakorn Chairman
17,894,100
(Spouse or underage children)
0

0
0

17,894,100
0

2

Mr. Paisan

Sirichantaradilok

Director
3,411,160
(Spouse or underage children)
0

0
0

3,411,160
0

*3

Mr. Prasit

Hanpiyavatanasakul

Director
(Spouse or underage children)

0
0

0
0

4

Mr. Thailuck Leetavorn

Director
4,831,504
(Spouse or underage children)
0

0
0

4,831,504
0

5

Mr. Pongchalerm Chalermsaphayakorn Director
28,650,500
(Spouse or underage children)
0

0
0

28,650,500
0

*6

Mr. Keerin

7

Chutumstid

0
0

Director
(Spouse or underage children)

0
0

0
0

0
0

Mr. Pongsak Utaisincharoen
Ms. Chalanda Utaisincharoen

Director
Spouse

20
0

0
–800

20
800

8

Mr. Pongsak Angsupun

Independent Director
(Spouse or underage children)

0
0

0
0

0
0

9

Mr. Natthaphon Lilawatthananun Independent Director
(Spouse or underage children)

0
0

0
0

0
0

10

Mr. Suchart

Thammapitagkul

Independent Director
(Spouse or underage children)

0
0

0
0

0
0

11

Mr. Vinai

Laohaprasit

Independent Director
1,114,500
(Spouse or underage children)
0

0
0

1,114,500
0

–800

55,902,584

Total

55,901,784

* New Director
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- DAP 168/2020
- CFO in Practice
Program 9/2019

Meeting sessions of each Board during 2019
No.

Board of Director’s Name

Position

1
*
*
2
3
4
*
5
6
7
8

Mr. Phaibul Chalermsaphayakorn
Mr. Young Tai Lu
Ms. Vilai
Siripoonkiatikul
Mr. Paisan Sirichantaradilok
Mr. Thailuck Leetavorn
Mr. Pongchalerm Chalermsaphayakorn
Mr. Nit
Poophitayastaporn
Mr. Pongsak Utaisincharoen
Mr. Pongsak Angsupun
Mr. Natthaphon Lilawatthananun
Mr. Suchart Thammapitagkul

Chaiman
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Independent Director
Independent Director
Independent Director

9 Mr. Vinai
**10 Mr. Keerin
**11 Mr. Prasit

Board of
Director
5/5
4/4
3/4
5/5
5/5
4/5
1/2
5/5
5/5
4/5
5/5

100%
100%
75%
100%
100%
80%
50%
100%
100%
80%
100%

Laohaprasit
Independent Director 4/5 80%
Chutumstid
Director
1/2 50%
Hanpiyavatanasakul Director
1/1 100%
Total
86.79%

Nomination Risk Management
Executive Audit
and
Committee and
Committee Committee Remuneration
Corporate
Committee
Governance

10/10
8/8
5/5
6/6
-

6/6
6/6
6/6

3/3
3/3
3/3

-

5/5
100%

4/6
91.67%

2/3
91.67%

100%

* Director resigned
** New Director

Director’s Remuneration 2019
No.

Board of Director’s Name

Position

1
*
*
2
3
4
*
5
6
7
8

Mr. Phaibul Chalermsaphayakorn
Mr. Young Tai Lu
Ms. Vilai
Siripoonkiatikul
Mr. Paisan Sirichantaradilok
Mr. Thailuck Leetavorn
Mr. Pongchalerm Chalermsaphayakorn
Mr. Nit
Poophitayastaporn
Mr. Pongsak Utaisincharoen
Mr. Pongsak Angsupun
Mr. Natthaphon Lilawatthananun
Mr. Suchart Thammapitagkul

Chaiman
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Independent Director
Independent Director
Independent Director

9 Mr. Vinai
**10 Mr. Keerin
**11 Mr. Prasit

Nomination

Risk Management

Board of Executive Audit
and
Committee and
Corporate
Director Committee Committee Remuneration
Committee

Governance

352,400
285,046
285,046
341,400
341,400
341,400
120,990
341,400
341,400
341,400
341,400

157,600
118,200
98,500
78,800
-

158,100
87,100
87,100

8,000
8,000
10,000

-

Laohaprasit
Independent Director 341,400
Chutumstid
Director
220,410
Hanpiyavatanasakul Director
45,832
Total
4,040,923
Total amount

19,700
472,800

87,100
419,400

8,000
34,000

15,000
15,000
4,982,123

* Director resigned
** New Director
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Education and Shareholding of Management as of December 31, 2019
No.

Name

Position

Education

1

Mr. Paisan Sirichantaradilok

President
(Spouse or underage children)

*2

Mr. Young Tai Lu

Bachelor
Degree
Master
Degree
Master
Degree
Bachelor
Degree
Master
Degree
Bachelor
Degree
Bachelor
Degree
Master
Degree
Bachelor
Degree
High
Vocational
Bachelor
Degree

*3
**4
5

President
(Spouse or underage children)
Ms. Vilai Siripoonkiatikul
Vice President Account & Finance
(Spouse or underage children)
Mr. Prasit Hanpiyavatanasakul Vice President Account & Finance
(Spouse or underage children)
Mr. Bundit

Lertprasertsuk Vice President Marketing
(Spouse or underage children)
*6 Mr. Mongkol Boontem
Vice President Factory
Mrs. Chawanut Boontem
Spouse
7 Mr. Suphonchai Vorasaeng Vice President Quality Assurance
(Spouse or underage children)
8 Mr. Suchart Vilaivaravit
Assistant Vice President Finance
(Spouse or underage children)
9 Mr. Nikorn Khoonkaew Assistant Vice President HR&GA
(Spouse or underage children)
10 Mr. Apichai Nitaskusol
Assistant Vice President Factory
Ms. Suwanna Nitaskusol
Spouse
**11 Mr. Chairat Keawha
Assistant Vice President Factory
(Spouse or underage children)

Share
of
31.12.2019
3,411,160
0

0
0

Share
of
31.12.2018
3,411,160
0

1,062,820
0
6,486,880
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1,062,820
0
6,486,880
0
0
0

280,000
0
0
1,150,000
200,000
0
0
0
0
0
0
805,320
80,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

280,000
0
0
1,150,000
200,000
0
0
0
0
0
0
805,320
80,000
0

During 2018

* Management resigned
** New Management
่

Remuneration of Directors and Executives

Detail of financial remuneration of Directors and Executive in fiscal year 2019 consisted of
- Director’s Remuneration 2019 : 12 Directors of the company were awarded at total of 5 million Baht by
approval from 2019 Annual General Meeting date 26 April ,2019
- Travelling Allowance
: Paid to Directors whose attended Directors Meeting amount 5,000 Baht each
attendance
- Executives’ Remuneration
: Total 11 Assistant Vice President and higher positions person were awarded in
form of salaries and bonus of 18.7 million Baht, provident fund contributions,
social welfare tax and group health insurance of 1.6 million Baht

Dividend Policy

The company has the policy to annually pay dividend no less than 40% of the net profit corporate tax and
reserve each year, except the company has necessary to use the cash to expand business. The dividend payment
shall be approved by the shareholder meeting.
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10   SUPERVISION OF BUSINESS
1. Supervision of Business

The Board of Directors of the Company is always adhered to the principle of good governance for listed
companies. The Board of Directors will determine policy and directions of the Company’s business, and will supervise
operation of the management to ensure guidelines are as followed. The supervision covers such aspects as rights and
equality of shareholders and interested parties, including roles, duties, responsibilities and independence of the Board
of Directors, disclosure of information and transparency, risk control and management and business code.

2. Rights and Equality of Shareholders

The company recognizes the importance of shareholders and develops policy on equal treatment to all
shareholders in accordance with the law. The policy includes such matters are right to attend shareholders’ meeting,
right to express opinion and advice and right to consider any business matters of the company, right of proxy and
right to vote by proxy, right of election and remove each director, right to vote for appointment and to determine
fees for auditors and right to access database of operating result and administrative policy of the Company.

3. Rights of Interested Parties

The Company recognizes the importance of all groups of interested parties such as shareholders, clients,
business partners, management, staff, society and environment. The Company also recognizes the right of interested
parties by complying with the laws, ensuring that such rights will be protected, and that the principle of equal
treatment is adhered to. The Company supports good collaboration among interested companies and parties with
the aim to create stability, more employments and even steadier position in the business.

4. Shareholders’ Meeting

The Company highly considers the importance of shareholders’ meeting. This is well reflected in annual
ordinary meeting that is held once in every year. The Board of Directors will consider and determine what agenda to
be put in the meeting, and what other agenda that will be required in order to allow equal rights for all shareholders
to raise questions, express opinion and give advice to the meeting following those agenda.
The Company operates his policy of running a meeting that is transparent and in accordance with the laws
and regulations of the Stock Exchange of Thailand. All shareholders will enjoy the right and equality in having the
access to sufficient information required for making their decision. In addition, shareholders will be assured of
convenience in votes will be given to shareholders before the meeting actually takes place.

5. Leadership and Visions of the Board of Directors

The Board of Directors consists of professionals that demonstrate leadership, good vision and independence
to make decision and to take responsibility of supervising the Company’s business to maximize benefits for the
Company and all shareholders. The role of the Board of Directors is to consider and give approval for the
determination of mission, goals, business plans and budgets of the Company as proposed by the management. Its
role is also to supervise and ensure that the operation is carried out following the established guidelines effectively.
There is a clear separation of roles and duties between the Board of Director and the management, and between
the Board of Directors and shareholders.

6. Related Transaction and Prevention of Conflicts of Interest

The Board of Directors is always cautious about the related transactions and conflicts of interest. The
Company has carefully determined steps and processes of consideration based on the principle of good faith, sound
reasons and independence within the scope of good business ethics. The Company also values sufficient disclosure
of information to prevent any conflicts of interest. As regards the use of internal information, no directors and
management of the Company may use and/or disclose the information for the purpose of purchase, sell, transfer
and take the transfer of securities issued by the Company prior to the public disclosure of information. All directors
and management officers acknowledge the requirements of the SEC and the SET in respect of disclosing information
on the security trading and strictly comply with such requirements.
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7. Business Ethics

To ensure that the Code of Business Conduct is strictly adhered to, the Company promotes transparent
business guidelines based on the principle of good faith and fairness. The Board of Directors, management officers
and all staff are well informed of the Company’s missions and objectives including scope of liability under the laws
and the Company’s regulations.

8. Balance of Powers of Non-Executive Directors

The Board of Directors of the Company consists of no less than 5 directors. The Board of Directors shall
select one of them to become the Chairman of the Board of Directors. The Board of Directors may also select one
or several directors to become the Vice-Chairman if it is deemed appropriate.
The Board of Directors of the Company consists of independent directors at least one-third of the Board
of Directors, but no less than 4 directors for the purpose of balancing the power of the directors. The Board of Directors has the term of office of 2 years.
As at year end 2019 there are in total 11 directors:
• 5 Non-Executive Directors
• 2 Executive Director
• 4 Independent Directors

9. Amalgamation or Separation of Powers

The Company has separated powers and determined interrelated roles and duties in developing policies
on supervision and routine management. No one may hold the position of Chairman of the Board of Directors the
same time when holding the position of Managing Director. In addition, the Board of Directors of the Company consists
of independent directors resulting in the balance of powers and in the supervision of performance. There is also
separation of powers and determination of interrelated roles and duties in developing policies on supervision and
routine management in a manner that no one in the Board of Directors may have absolute and unlimited powers.

10. Remunerations

The Company has fixed remunerations for directors taking into consideration transparency and approval
from shareholders. The remunerations are fixed commensurate with roles and duties that each director has and with
the financial status of the Company. Each director that is assigned to take the position of director in other boards will
be entitled to receive additional remunerations proportionate to the increased works.
Remunerations of executives and staff are fixed in accordance with policies, criteria and rates established
by the Board of Directors by taking into consideration operating results of the Company and the performance of each
executive and staff.

11. Meeting of the Board of Directors

The Company has fixed one meeting of the Board of Directors in every 3 months. There may be additional
meeting when necessary. The Secretary of the Board of Directors will distribute invitation to meeting and other
necessary documents to the Board of Directors approximately 7 days in advance of the date scheduled for meeting
in order to allow sufficient time for the Board of Directors to consider any matter. Clearly provided in the invitation
to the meeting are agenda and related documents. The matters discussed in the meeting will be recorded in writing
and minutes of meeting will be certified by the Board of Directors before inspection by related parties.
Attendance of no less than one-half of all directors will be required to constitute a quorum in each
meeting. The final decision of the meeting shall be reached by the majority of the meeting.

12. Sub-Committee

The Company has a number of sub-committees to perform the duties of carrying out studies and scrutinizing
business matters when necessary, especially in case when neutral opinion is required in reaching a decision and when
there is a need to determine policies, roles, duties and work process Example is the case when there is a meeting
and the minutes of meeting are required for the Board of Directors’ inspection. Sub-Committees consist of:
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12.1 Audit Committee
The Board of Directors appoint Audit Committee to have the duties of supervising business of the Company
by auditing and ensuring that the Company operates business in accordance with policies and regulations of the
Company. Other duties include ensuring that the Company has internal control system and careful risk management
system that is appropriate, timely and effective.
Audit Committee has 4 members. At least one of these 4 members must have good knowledge of accounting / finance. Audit Committee must possess qualifications of independence pursuant to the notifications of the Stock
Exchange of Thailand regarding qualifications and scope of works of Audit Committee. Each member of the Audit
Committee has the term of office of 2 years.
12.2 Executive Committee
The Board of Directors appoint Executive Committee to have the duties of supervising business of the
Company by auditing and ensuring that the Company operates business in accordance with policies and regulations
of the Company. Included setting management policy as well as resolving operation problem closely.
12.3 Nomination and Remuneration Committee (NRC).
The Nomination and Remuneration Committee was established by the resolution of the Board of Directors’
Meeting No.1/2018 on February 22, 2018 to support the good governance of the company. The committee is responsible
for setting the company’s policy and criteria in the selection of directors and determining the remuneration of the
Board of Directors and sub-committees. Also, to recruit, select, and nominate the right person to be a director as well
as to set the remuneration for a director. This includes working on other assigned tasks and present to the Board of
Directors and /or The Share holders’ Meeting of such case.
The Nomination and Remuneration Committee has 4 members by more than one-half of the total number
of NRC’s members must be independent directors. Each member of the Nomination and Remuneration Committee
has the term of office of 3 years.
12.4 Risk Management Committee and Corporate Governance.
The Risk Management Committee and Corporate Governance was established by the resolution of the Board
of Directors’ Meeting No. 1/2018 held on February 22, 2018. Having realized the importance in developing the
company’s internal risk management system, which is one of the key tools in managing the company’s group. And
to encourage to uphold good corporate governance principles so that they could undertake business management
with efficiency and transparency and strengthen confidence among their shareholders, investors and stakeholders, as
well as add value and promote sustainable growth in order to encourage the business operation of the company’s
group in accordance with the Principles of Good Corporate Governance.
The Risk Management Committee and Corporate Governance has not less than five persons who are
directors and executives.

13. Internal Control and Audit System

The Board of Directors has arranged to have internal control and audit system that covers all aspects of
business, namely financial control, operational control and risk management with the aim to ensure compliance with
related laws, rules and regulations. P&L Internal Audit Company Limited is an independent work unit having duties
of carrying out internal control and audit for the Company, assessing sufficiency and appropriateness of internal
control and audit, and reporting results of audit directly to the managing director and the audit committee.
The internal Control and Audit Office also has duties of providing measures that prevent directors and
executives from trading securities by using insider trading and from committing abusive self-dealing.

14. Report of the Directors

The Board of Directors of the Company has powers and duties to operate business of the Company in
accordance with laws, objectives and regulations of the Company and with the resolution of the shareholders’ meeting in good faith and in the interest of the Company. The Board of Directors also has to comply with criteria and
regulations of the Stock Exchange of Thailand and Securities and Exchange Commission, and to take the highest
level of liability for the approval given to the financial statements of the Company. The Board of Directors has thoroughly considered and viewed that such annual reports are prepared in accordance with accounting principles, and
that there has been sufficient disclosure of important information in the notes to the financial statements.
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15. Relationship with Investors

The Board of Directors operators operates a policy of disclosing necessary information, either financial or
non-financial, on the business and operating results of the Company in a manner that is correct, sufficient, timely and
transparent with the aim to ensure equal access to information for all shareholders and interested parties of the
Company. There are representatives of the Company to be responsible for investor relations and to convey useful
information to shareholders, investors, securities analysts and any concerned persons. The Company disseminates its
information via medium of the Stock Exchange of Thailand, newspapers and website of the Company.

16. Code of Conduct

To comply standard operation in business by substantial, the Company has prepared written code of
conduct. The code of conduct adapts Unimit’s working practice to rules, regulations and guidelines from the
Securities and Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand (SET). The handbook is prepared as
operation annual of all level employees to acknowledge and practice and to ensure all stakeholders that Unimit run
business with ethics and comply with law and regulation. The code of conduct guides to following eight topics;
1. To comply with laws and regulations.
2. To do duty with responsibility, honesty, assiduous and discipline.
3. Conflicts of Interest
4. To keep confidential information of the company.
5. To take care company’s assets.
6. Anti-corruption, bribery and providing incentives for performance.
7. To exercise of social and political issues.
8. To treat stakeholders fairly.
Details are set out in Unimit’s code of conduct.
Download Code of conduct:
http://www.unimit.com/TH/investor_th/GoodCorporateGovernace/Business%20Ethics.pdf

17. Whistle Blowing and Request

UNIMIT Board of Directors will organize the measuring of whistle blowing to covering any breaking the law,
ethic, or any acting, which might cause, to the bribery and corruption of UNIMIT personnel and agents. This to be
included the Invalid financial report, internal control defective and mechanisms for protection of the informant in
order to have overall taking care of company’s benefit from any shareholder.
SUBJECT OF INFORMATION FOR WHISTLE BLOWING AND REQUEST
• Any breaking of the law, company rule, bribery and corruption by UNIMIT personnel and agents.
• Irregular of financial report and internal control system.
• Any effect to the benefit or reputation of the company.
NOTIFICATION CHANNEL FOR WHISTLE BLOWING AND REQUEST
• Feedback Box inside the Company.
• E-mail Address of the President at paisansi@unimit.com
• Letter to:
UNIMIT President
UNMIT Engineering Public Company Limited (Prapadaeng office)
109/92-95 Village No. 19 Soi Suksawat 66, Suksawat Road
Bangpueng Sub-district, Prapadaeng District, Samutprakarn Province 10130
Thailand
And, the internal auditor address following;
P&L Internal Audit Company Limited
73/290-294 The fifth AVENUE Building-B First Floor Krung Thep- Nonthaburi Road
Bangkhen Sub-district, Nonthaburi Province 1100
Thailand
• www.unimit.com
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11 COMPANY INFORMATION
Company Name
Company name

: Unimit Engineering Public Company Limited
Listed on MAI Stock Exchange

Business Type

: Business engineering design, shop fabrication, field installation and erection of steel products
Used in the production process of industrial plants at local and export.

Trading Name

: UEC

Established

: April 21, 1982

Registration No.

: 0107548000323 (Previous No. 0107574800323)

Address-Office

: 109/92-95 Moo 19, Soi Suksawat 66, Suksawat Road, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130
Tel. 02 4630100 Fax. 02 4631910 Email : finance@unimit.com

Address-Factory 1

: 10/7-8 Moo 3, Chonburi-Banbung-Payub Road, Nongchak, Banbung, Chonburi 20170
Tel. 038 485561-4 Fax. 038 485565 Email : marketing@unimit.com

Address-Factory 2

: 10/4 Moo 1 Nongchak, Banbung, Chonburi 20170
Tel. 038 485561-4 Fax. 038 485565

Address-Factory 3

: 99/9 Moo 8, Mabka, Nikompattana, Rayong 21180
Tel. 038 636120

Website

: www.unimit.com, www.unimit.co.th

Capital-Registered

: 142,627,650 Baht (Previous 143,000,000 Baht)

Capital-Paidup

: 142,627,650 Baht (Previous 143,000,000 Baht)

Par Value per Share

: 0.25 Baht

No. of Share

: 570,510,600 Ordinary share (Previous 572,000,000 Ordinary share)

Registrar

: Thailand Securities Depository Co.,Ltd.
The Capital Market Academy Building
2/7 Moo 4, North Park, Viphavadi Rangsit 62 Road., Laksi District, Bangkok 10210
Tel. 02 5969000 Fax. 02 8394994

Auditor

: Ms. Chanarat Chanwa
CPA (Thailand) Registration No.9052
KPMG Phomchai Audit Co., Ltdใ.
21 Floor, Empire Tower, 195 South Sathorn Road, Bangkok 10120
Tel. 02 6772000 Fax. 02 6772222

Auditor’s fee

: 1,435,000 Baht

Other fee

: None
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Internal Auditor

: P&L Internal Audit Company Limited
73/290-94 The Fifth Avenue Building B, 2nd Floor, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000
Tel. 02 5266100 Fax. 02 5267811

Other company in
which the proportion
of share held is 10%
or greater

: None

Other references

: None

Direct Subsidiary
Company name

: Unimit (Hong Kong) Co. Limited

Type of business

: Investing in other company

Owenership interest

: 100%

Address-Office

: Suite B, 12th Floor, Two Chinachem Plaza, 135 Des Voeux Road Central

Capital-Registered

: USD 6,560,000

Capital-Paidup

: USD 6,560,000

Indirect Subsidiary
Company name

: Unimit Engineering (Myanmar) Company Limited

Type of business

: Shop fabication, field installation and erection of steel products

Owenership interest

: 100%

Address-Office

: Lot No.C-11, Thilawa Special Economic Zone A, Yangon Region, Myanmar

Capital-Registered

: USD 6,500,000

Capital-Paidup

: USD 6,500,000
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THE COMPANY’S GROUP CHART AS AT 31 December 2019
Company Name

Share Holder Name

Unimit Engineering Public Company
Limited (UEC)

No. of shares share hold Par value Paid up capital
(shares)
(%)
(Baht)
(Baht)
570,510,600
0.25
142,627,650

100%

Company Name
Unimit ( Hong Kong) Company
Limited (UHK)

100%

Company Name
Unimit Engineering (Myanmar)
Company Limited (UEM)

No. of shares share hold Par value Paid up capital
(shares)
(%)
(USD)
(USD)
Unimit Engineering Public Company 6,560,000
100
1
6,560,000
Limited (UEC)
Share Holder Name

Share Holder Name
Unimit (Hong Kong ) Company
Limited (UHK)

No. of shares share hold Par value Paid up capital
(shares)
(%)
(USD)
(USD)
650,000
100
10
6,500,000
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12 ORGANIZATION CHART
Board of Directors
Risk Management Committee
and Corporate Governance

Executive Committee

Nomination and
Remuneration Committee

Audit Committee

Company Secretary

President
Internal Audit

Vice President

Vice President

Vice President

Vice President

Account and Finance

Marketing

Quality Assurance

Factory

Asst. Vice President

Asst. Vice President Asst. Vice President Asst. Vice President

Finance

Factory
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Factory

HR and Admin

13 MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS: MD&A
“Group of company” consist of Unimit Engineering Public Company Limited (“Company”) in Thailand and
its subsidiaries Unimit (Hong Kong) Company Limited (“Unimit Hong Kong”) and Unimit Engineering (Myanmar)
Company Limited (“Unimit Myanmar”)

Overview of business

Unimit Engineering Plc. in Thailand (“Company”) has 100% wholly-owned direct subsidiary Unimit (Hong
Kong) Co., Limited which was established in Hong Kong on August 4, 2014. The principal business is to invest in
other companies as a holding company. As of December 31, 2018, its registered capital was $6.56 Million (Baht 214
Million) with the Company’s holding 100% equity shares. The Company also has another indirect subsidiary Unimit
Engineering (Myanmar) Co., Limited, which was established in Myanmar on December 26, 2014 and is 100%
wholly-owned by Unimit Hong Kong. The principal businesses are shop fabrication, field installation and erection of
steel products. As of December 31, 2018, Unimit Myanmar has authorized capital $6.5 Million (Baht 212 Million)
As at December 31, 2019, the Company and its subsidiaries have total assets of Baht 1,562 million, of which
Baht 964 million are Current assets (cash and bank deposit Baht 404 million, accounts receivable Baht 250 million,
unbilled contract work in progress Baht 128 million, inventory Baht 182 million) and Baht 598 million are Non-current
assets (property, plant, equipment Baht 533 million, land use rights in Myanmar Baht 40 million and others Baht 25
million). Total Liabilities of Baht 254 million are made up of current liabilities Baht 194 million and Non-current liabilities Baht 60 million, with most of the current liabilities being trade accounts payable. The company had no longterm loan or long-term debt. Shareholders’ equity of Baht 1,308 million included un-appropriate retained earnings
Baht 879 million.
The company financial structure has sufficient liquidity to invest or expand in suitable opportunity.
Year 2019’s liquidity ratio is 5.0 times (2018: 9.0 times), debt equity ratio is 0.2 times (2018: 0.1 times).
Business in 2019 was challenging among very intense competition. The economy was still in the process of
unrecovered from 2018 with limited capital expenditures projects under slowdown of the economy. Results of
projects, which we got during 2018 were mostly underestimated. In addition, the company had shortened of skilled
workers in the 1st half of 2019, which was caused of delayed delivery.
For the year 2019, the company’s group had net loss of Baht 152 million, or loss increased by Baht 115
million. Total revenue Baht 950 million, increased by Baht 70 million from last year (Baht 880 million). The main
causes for the higher net loss was because of higher work volume and gain from sales a plot of land over of Baht 55
million. Cost of contract work and selling & administrative expenses of Baht 1,109 million (2018: Baht 919 million)
was also higher by Baht 190 million (21%) from last year.
The company’s group had gross margin -8.0% (2018: 5.7%), operating margin -17.9% (2018: -4.6%), net
profit margin -16.0% (2018: -4.2%), return on equity (ROE) -10.9% (2018: -2.5%), return on assets (ROA) -9.5%
(2018: -2.3%) respectively.
As the company’s group performance had faced a significant loss and intense competition continue in this
year. In addition, Myanmar factory has finished in January 2020. The company requires some additional investment
for project in Myanmar. As results, the company expected no dividend payment in 2019 (2018: no dividend payment).
This needs to be approved at the annual shareholder’s meeting.
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Discussion and Analysis: MD&A Financial Position of Company and its subsidiaries
Total assets

As at December 31, 2019 the company and its subsidiaries’ total assets amounted to Baht 1,562 million
down Baht 85 million (5.2%) from the last year. The major cause was from decreases in short term deposits at
financial institutions, unbilled contract work in progress and increases in cash, accounts receivable and property, plant
and equipment (mostly increasing is plant under construction in Myanmar).
Majority of Unimit assets are in Thailand and Myanmar, except Baht 404 million for the cash and cash
equivalents in subsidiaries’ bank deposits at Hong Kong and Myanmar Baht 1 million and Baht 17 million respectively,
land lease rights Baht 40 million, factory under construction Baht 184 million in Myanmar, which is finished and
commissioned in February 2020.
Changes in financial statement

Current assets

- Cash and cash equivalents Baht 404 million (26% of total assets) increased by Baht 94 million (30%)
from last year. It resulted from cash outflow from operating activities Baht 121 million, interest received of Baht
4 million, received in short term deposit Baht 250 million and proceeds from sales of land Baht 67 million, used of
fund for office building, equipment and expanding business and intangible assets of Baht 106 million. Major cash
deposited in Thailand. The company’s cash management policy is to look for highest return and lowest risk without
compromising liquidity.
- In 2019, short term deposits at finance institutions of Baht 250 million had been invested and operated
by lending to a subsidiary company for $2 million or equivalent to Baht 60 million in Myanmar. This was a cash
management to match with our investment plan.
Trade accounts receivable of Baht 200 million (13% of total assets) increased by Baht 118 million (145%)
from last year according to payment term of contract.
Aging analysis and payments are tracked regularly. The allowance for doubtful accounts is assessed
primarily on payment histories and future payment expectations of customer. Bad debts are written off when incurred.
At the end of year 2019, allowance for doubtful accounts was assessed at Baht 18 million. With major overdue
account receivable to be settled within 2020. Any outstanding debt overdue of more than 12 months will be notified
by lawyer as necessary and economical.
- Others receivable Baht 50 million increased by Baht 6 million (14%). Major accounts receivable is
Revenue Department, increase of Baht 7 million to be Baht 40 million (due to withholding tax more than income tax
expenses of 2019 amounting of Baht 24 million and 2018 amounting of Baht 17 million). The rest are normal trading
transaction.
Others receivable consisting mainly of account receivable Revenue Department, advance pay for
procurement of goods or service, prepaid expenses, accrued interest income, etc.
- Unbilled contract work in process of Baht 128 million (8% of total assets) showed a decrease of Baht
101 million (44%) from last year. This was a consequence of work completion and billing to customer according to
term of agreement.
Unbilled contract work in progress is a pro-rated value of the portion of work in progress, calculated by
the percentage of work completed method, instead of according to payment terms of contract.
The company has regularly reviewed the progress of work. Any expected loss on a contract is
immediately recognized in profit or loss.
- Inventories of Baht 182 million (12% of total assets) decreased by Baht 7 million (4%) from last year,
and mainly consisted of Baht 129 million of key raw materials such as steel plates, tank accessories, pipes, flanges
and pipe fittings and others such as work in progress, spare parts and supplies, goods in transit and allowance for
decline in value.
According to company’s policy, procurement would be made after customer confirmed order. Allowance
for decline in value of inventories for Baht 6 million set up from disposal inventory.
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Non-current assets

- Property, plant and equipment net amount of Baht 533 million (34% of total assets) increased by Baht
55 million (12%) from last year due to investing in fixed asset and construction of plant in Myanmar Baht 106 million.
There were depreciation Baht 37 million. Fixed assets’ increasing for improve capacity and maintenance or replacement
purpose, which are increasing of property, plant and equipment Baht 5 million, furniture and fixture Baht 2 million,
asset under construction and installation Baht 99 million (included factory under construction at Myanmar increased
Baht 97 million) . All Property, plant and equipment are owned by the company and free from obligation.
- Land lease, rights amounting of Baht 40 million (3% of total assets) decreased by Baht 6 million from
last year due to amortization.
On 25 March 2015, subsidiary in Myanmar (UEM) entered in land use rights agreement with a company
to use right in Myanmar in the amount of USD 1.55 million. This land use right has contract period for 49 years
2 months and will expire in June 2064.
- Intangible assets (mostly software patents) amounted to Baht 5 million (0.3 % of total assets), nearly
same as last year.
- Deferred tax assets amounted to Baht 20 million, increase of Baht 7 million from last year. Major deferred
tax assets derived from temporary difference between the accounting and the tax base of allowance for possible
expenses and provision of the future liabilities.
Deferred tax assets and liabilities are the amount of income tax paid or repaid in the future, respectively. This is caused by the temporary difference between the carrying amounts of assets and liabilities presented in the
statement of financial position and the tax base of the assets and liabilities and unused tax losses.
- Other non-current assets Baht 0.2 million nearly same last year.

Total Liabilities

As at December 31, 2019 the Company and its subsidiaries’ total liabilities amounted to Baht 253 million,
increased by Baht 80 million (46%) from 2018, majority change of liabilities is normal course of business. The
company had no long-term loan or long-term debt.
Total liabilities consisted of trade accounts payable Baht 136 million, other payables Baht 47 million, excess
of progress billings over contract work in progress Baht 9 million, other current liability Baht 1 million and employee
benefit obligations Baht 58 million.
Changes in financial statement

Current liabilities

Current liabilities amount Baht 194 million an increasing of Baht 71 million (58%) from 2018. This increase
was due to higher balance in trade accounts payable Baht 42 million, others account payable Baht 31 million
(Including liquidate damages Baht 17 million, other construction payable Baht 10 million), other current liability Baht
3 million.

Non-current liabilities

Employee benefit obligations increased by Baht 7 million (15%) up from Baht 51 million in 2018 to Baht 58
million. In accordance with the latest changes in labor protection act, the employee benefit obligation was provided
for, based on actuarial which estimated future expenses for retiring employee.

Shareholders’ Equity of company and subsidiary

As at 2019, yearend shareholders’ equity decreased by Baht 166 million (11%) from Baht 1,474 million to
Baht 1,308 million. This decreased by the un-appropriate retained earnings of Baht 152 million from Baht 1,031
million to Baht 879 million. Other components of equity were reduced to be Baht -14 million (Foreign exchange
translation differences).
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The decrease of un-appropriate retained earnings Baht 152 million was due to companies’ net operating
loss Baht 152 million in 2019.
The group of company’s Debt Equity Ratio changed to 0.2 times at the end of 2019 from 0.1 times at the
end of 2018.
The company and its’ subsidiaries had declared no dividend payout from operating results of 2019 and 2018.

Discussion and Analysis: MD&A Result of Operation of company and its subsidiaries
Overview Result of company and its subsidiary

2019’s total earnings were solely from the Company and not its subsidiaries. The construction of subsidiary’s
plant, Unimit Engineering (Myanmar) Co., Ltd. has been completed and commissioned in January. This factory has
been started an operation in February 2020.
Major revenue of the Company came from the design, fabrication, erection, and modification of steel products for both domestic and export markets of which approximately 93% was from domestic projects, and 7% was
from overseas projects. Revenue by Geographical Segment is shown as below;

Revenue by Geographical Segment
2019

2018

2017

Geographical Segment

Million
Million
Million
%
%
%
Baht
Baht
Baht
Contract revenues - Domestic
826
87
781
89
615
77
Contract revenues - Export
62
7
65
7
164
21
Total
888
94
846
96
779
98
Others income (interest included )
62
6
34
4
21
2
Total revenues
950
100
880
100
800
100
Our main clients were from the energy, petrochemicals, and oil & gas industries. Main business segments
can be divided into pressure vessels, non-pressure vessels, machinery parts, steel structures, and mechanical
installation, with pressure vessels accounting for 68% of total work in 2019.

Revenue by product and service
2019
2018
2017
Product
Million
Million
Million
%
%
Baht
Baht
Baht
Pressure Vessels
650
68
565
64
552
Machinery Parts
99
10
42
5
53
Steel Structure
Chemical Tank
49
5
96
11
37
Mechanical Installation
90
10
143
16
137
Total contract revenue
888
93
846
96
779
Other incomes
62
7
34
4
21
Total income
950
100
880
100
800
The company has recognized over time based on stage of completion of the contract.
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%
69
7
5
17
98
2
100

Group’s Corporate Revenue

In 2019, the Company and its subsidiaries’ total earnings amounted to Baht 950 million, consisting of
contract revenue Baht 888 million, interest Baht 4 million, gain from sales a plot of land Baht 55 million and others
income Baht 3 million, totally increased by Baht 70 million or 8% from 2018.
The changings are as follow:
Contract revenue of 2019 amounting of Baht 888 million increased by Baht 43 million or 5% from last year
(2018 : Baht 846 million) as stated reason above.
Interest income amounting of Baht 4 million decreased by Baht 6 million from last year.
Gain from sales a plot of land amounting of Baht 55 million.
Other income amounting of Baht 3 million decreased by Baht 16 million from last year, this included
compensation of Baht 15 million for another party’s breach of agreement received in 2018.

Costs and Expenses

In 2019, total costs and expenses is amounting of Baht 919 million, increased by Baht 190 million (21%)
from last year to Baht 1,109 million. This resulted from work overload and shortage of skilled workers Q4/2018 and
into Q1/2019, resulting on cost overrun in subcontractor cost to complete the work in its’ time frame. And another
reason is a one-time charge of Baht 13 million to adjust the retirement benefits in accordance with the latest
changes in Labor Protection Act.

The changings are as follow:

Cost of contract work amounting to Baht 959 million increased by Baht 161 million (20%) effect from above
mentioned.
Selling and administration expenses amount to Baht 150 million increased by Baht 29 million (19%) from
last year. This expense included administration expenses of its subsidiaries amounting to Baht 14 million and
allowance for doubtful accounts amounting to Baht 17 million.

Tax expense (- income)

2019’s Tax income amounting of Baht 7 million was from recognized deferred tax asset. The corporate
income tax rate at 20% is the same as last year.

Net Loss

For the year 2019, the Company and its subsidiaries’ net loss amounting to Baht 152 million (2018: Loss
Baht 37 million) loss increased by Baht 115 million from last year.
Using the weighted average method, basic loss per share were Baht -0.27 and Baht -0.07 for the year 2019
and 2018 (par 0.25 Baht/share) respectively.

Liquidity

As of December 31, 2019, the group of Company’s liquidity are in cash and cash equivalent totally
amounting to Baht 404 million, decreased by Baht 156 million from last year (2018 : Baht 560 million).
Cash generate in 2019 was Baht 310 million, which came from cash at beginning of the year, of which Baht
121 million use in operating activities, get of Baht 215 million from investment activities.
Group of company’s Liquidity ratio was 5.0 times (2018: 9.0 times). Cash flow liquidity ratio equal to -0.8
times (2018: -1.4 times). The Company continues to maintain sufficient liquidity for its ongoing operations.
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Return on investment and dividend to shareholders

Return on Equity (ROE) of 2019, 2018 and 2017 was -10.9, -2.5, 0.8 times respectively.
In additional to the meeting of the board of directors no. 1/2020 held on 25 February 2010 proposed
a resolution approving no dividend payment of 2019’s operating results. However, this resolution must be approved
at the annual general meeting of the shareholders.

Discussion and Analysis: MD&A Result of Operation of company
Total assets

As at December 31, 2019 the company’s total assets amounted to Baht 1,593 million down Baht 64 million
(4%) from the last year. This resulted from decreasing in short term deposits at financial institutions, unbilled contract
work in progress, inventory, property, plant and equipment (mostly increasing is plant under construction in Myanmar)
and increases in cash, accounts receivable and long-term loan to a subsidiary company.
Changes in financial statement

Current assets

- Cash and cash equivalents Baht 386 million (24% of total assets) increased by Baht 143 million (59%)
from last year. It resulted from cash outflow from operating activities Baht 110 million, interest received of Baht
4 million, received in short term deposit Baht 250 million, used cash for office building, equipment and intangible
assets of Baht 8 million and proceeds from sales of land Baht 67 million and loan to a subsidiary company Baht 60
million. The company’s cash management policy is to look for highest return and lowest risk without compromising liquidity.
- In 2019, short term deposits at finance institutions of Baht 250 million had been invested and operated
by lending to a subsidiary company for $2 million or equivalent to Baht 60 million in Myanmar. This was a cash
management to match with our investment plan.
Trade accounts receivable of Baht 200 million (13% of total assets) increased by Baht 118 million (145%)
from last year according to payment term of contract.
Aging analysis and payments are regularly tracked. The allowance for doubtful accounts is assessed
primarily on payment histories and future payment expectations of customer. Bad debts are written off when incurred.
At the end of year 2019, allowance for doubtful accounts was assessed at Baht 18 million. With major overdue
account receivable to be settled within 2020. Any outstanding debt overdue of more than 12 months will be notified
by lawyer as necessary and economical.
- Others receivable Baht 48 million increased by Baht 3 million (6%). Major accounts receivable are
Revenue Department increase of Baht 7 million to be Baht 40 million (due to withholding tax more than income tax
expenses of 2019 amounting of Baht 24 million and 2018 amounting of Baht 16 million). The rest are normal trading
transaction.
Others receivable consisting mainly of accounts receivable Revenue Department, advance pay for
procurement of goods or service, amount due from affiliated company, prepaid expenses, accrued interest income, etc.
- Unbilled contract work in process of Baht 128 million (8% of total assets) showed a decrease of Baht
101 million (44%) from last year. This was a consequence of work completion and billing to customer according to
term of agreement.
Unbilled contract work in progress is a pro-rated value of the portion of work in progress, calculated by
the percentage of work completed method, instead of according to payment terms of contract.
The company has regularly reviewed the progress of work. Any expected loss on a contract is
immediately recognized in profit or loss.
- Inventories amount of Baht 183 million (11% of total assets) decreased by Baht 7 million (4%) from last
year, and mainly consisted of Baht 129 million of key raw materials such as steel plates, tank accessories, pipes,
flanges and pipe fittings and others such as work in progress, spare parts and supplies, goods in transit and allowance
for decline in value.
According to company’s policy, procurement would be made after customer confirmed order. Allowance
for decline in value of inventories for Baht 6 million set up from disposal inventory.
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Non-current assets

- Investment in Subsidiaries amounting of Baht 214 million (13% of total assets)
Unimit Engineering Plc. in Thailand (“Company”) has 100% wholly owned direct subsidiary Unimit (Hong
Kong) Co., Limited which was established in Hong Kong on August 4, 2014. The principal business is to invest in
other companies as a holding company. As of December 31, 2018, its registered capital was $6.56 Million (Baht 214
Million) with the Company’s holding 100% equity shares. The Company also has another indirect subsidiary Unimit
Engineering (Myanmar) Co., Limited, which was established in Myanmar on December 26, 2014 and is 100% wholly
own by Unimit Hong Kong. The principal businesses are shop fabrication, field installation and erection of steel
products. As of December 31, 2018, Unimit Myanmar has authorized capital $6.5 Million (Baht 212 Million)
- Property, plant and equipment net amount of Baht 351 million (22% of total assets) increased by Baht
36 million (9%) from last year due to investing in fixed asset to improve and to replace some items amounting of
Baht 11 million. There were depreciation Baht 37 million. Fixed assets’ increasing for improve capacity and
maintenance or replacement purpose which are increasing of property, plant and equipment Baht 5 million, furniture
and fixture Baht 1 million, motor vehicle Baht 3 million and assets under construction and installation Baht 2 million.
All Property, plant and equipment are owned by the company and free from obligation.
- Intangible assets (mostly software patents) amounted to Baht 5 million (0.3 % of total assets), nearly
same as last year.
- Deferred tax assets amounted to Baht 20 million, increase of Baht 7 million from last year. Major deferred
tax assets derived from temporary difference between the accounting and the tax base of allowance for possible
expenses and provision of the future liabilities.
Deferred tax assets and liabilities are the amount of income tax paid or repaid in the future respectively.
This is caused by the temporary difference between the carrying amounts of assets and liabilities presented in the
statement of financial position and the tax base of the assets and liabilities and unused tax losses.
- Other non-current assets Baht 0.2 million nearly same last year.

Total Liabilities

As at December 31, 2019, the Company total liabilities amounted to Baht 245 million, increased by Baht
72 million (42%) from 2018, majority change of liabilities is normal course of business and the adjustment of
retirement benefits in accordance with the latest changes in Labor Protection Act amounting of Baht 13 million.
The company had no long-term loan or long-term debt.
Total liabilities consisted of trade accounts payable Baht 136 million, other payables Baht 38 million, excess
of progress billings over contract work in progress Baht 9 million, other current liability Baht 2 million and employee
benefit obligations Baht 58 million.
Changes in financial statement

Current liabilities

Current liabilities amounting of Baht 185 million an increasing of Baht 63 million (51%) from 2018. This
increase was due to higher balance in trade accounts payable Baht 42 million, others account payable Baht 23 million
(Including liquidate damages Baht 17 million) and other current liability Baht 2 million.

Non-current liabilities

Employee benefit obligations increased by Baht 7 million (15%) up from Baht 51 million in 2018 to Baht 58
million. In accordance with the latest changes in labor protection act, the employee benefit obligation was provided
for, based on actuarial which estimated future expenses for retiring employee.
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Shareholders’ Equity of company

As at 2019, yearend shareholders’ equity decreased by Baht 135 million (11%) from Baht 1,474 million to
Baht 1,349 million. This decreased by the un-appropriate retained earnings of Baht 135 million from Baht 1,041
million to Baht 905 million.
The decrease of un-appropriate retained earnings Baht 135 million was due to company net operating loss in 2019.
The company’s Debt Equity Ratio changed to 0.2 times at the end of 2019 from 0.1 times at the end of 2018.

Discussion and Analysis: MD&A Result of Operation of company
Overview Result of company

2019’s total earnings were solely from the Company. The construction of subsidiary’s plant, Unimit
Engineering (Myanmar) Co., Ltd. has been completed and commissioned in January. This factory has been started an
operation in February 2020.
Major revenue of the Company came from the design, fabrication, erection, and modification of steel
products for both domestic and export markets of which approximately 93% was from domestic projects, and 7%
was from overseas projects. Revenue by Geographical Segment is shown as below;

Revenue by Geographical Segment
2019

2018

2017

Geographical Segment

Million
Million
Million
%
%
%
Baht
Baht
Baht
Contract revenues - Domestic
826
87
781
89
615
77
Contract revenues - Export
62
6
65
7
164
21
Total
888
93
846
96
779
98
Others income (interest included )
64
7
34
4
21
2
Total revenues
952
100
880
100
800
100
Our main clients were from the energy, petrochemicals, and oil & gas industries. Main business segments
can be divided into pressure vessels, non-pressure vessels, machinery parts, steel structures, and mechanical
installation, with pressure vessels accounting for 68% of total work in 2019.

Revenue by product and service
2018
2017
2016
Product
Million
Million
Million
%
%
%
Baht
Baht
Baht
Pressure Vessels
649
68
565
64
552
69
Machinery Parts
100
11
42
5
53
7
Steel Structure
Chemical Tank
49
5
96
11
37
5
Mechanical Installation
90
9
143
16
137
17
Total contract revenue
888
93
846
96
779
98
Other incomes
64
7
34
4
21
2
Total income
952
100
880
100
800
100
The company has recognized over time based on stage of completion of the contract.
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Corporate Revenue

In 2019, the Company’s total earnings amounted to Baht 952 million, consisting of contract revenue Baht
888 million, interest Baht 4 million, gain from sales a plot of land Baht 55 million and others income Baht 4 million,
totally increased Baht 72 million or 8% from 2018.
The changings are as follow:
Contract revenue of 2019 amounting of Baht 888 million increased by Baht 43 million or 5% from last year
(2018 : Baht 846 million) as stated reason above.
Interest income amounting of Baht 4 million decreased by Baht 5 million from last year.
Gain from sales a plot of land amounting of Baht 55 million.
Other income amounting of Baht 3 million decreased by Baht 14 million from last year, this included
compensation of Baht 15 million for another party’s breach of agreement received in 2018.

Costs and Expenses

In 2019, total costs and expenses is amounting of Baht 1,095 million, increased by Baht 178 million (19%)
from last year. This resulted from work overload and shortage of skilled workers Q4/2018 and into Q1/2019, resulting
on cost overrun in subcontractor cost to complete the work in its’ time frame. And another reason is a one-time
charge of Baht 13 million to adjust the retirement benefits in accordance with the latest changes in Labor Protection Act.
The changings are as follow:
Cost of contract work amounting to Baht 959 million increased by Baht 161 million (20%) effect from above
mentioned.
Selling and administration expenses is amounting of Baht 136 million increased by Baht 17 million (13%)
from last year. This expense included an allowance for doubtful accounts amounting to Baht 17 million.

Tax expense (- income)

2019’s Tax income amounting of Baht 7 million was from recognized deferred tax asset. The corporate
income tax rate at 20% is the same as last year.

Net Loss

For the year 2019, the Company net loss was amounting of Baht 135 million (2018: Loss Baht 35 million)
decreased by Baht 101 million from last year.
Using the weighted average method, basic loss per share were Baht -0.24 and Baht -0.06 for the year 2019
and 2018 (par 0.25 Baht/share) respectively.

Liquidity

As of December 31, 2019, the Company’s liquidity is in cash and cash equivalent totally amounting to Baht
386 million, decreased by Baht 106 million from last year (2018 : Baht 492 million).
Cash generate in 2019 was Baht 386 million, which came from cash at beginning of the year, of which Baht
110 million use in operating activities, get of Baht 254 million from investment activities.
The Company’s Liquidity ratio was 5.1 times (2018: 8.5 times). Cash flow liquidity ratio equal to -0.7 times
(2018: -0.9 times). The Company continues to maintain sufficient liquidity for its ongoing operations.

Return on investment and dividend to shareholders

Return on Equity (ROE) of 2019, 2018 and 2017 was -9.6, -2.3, 1.0 times respectively.
In additional to the meeting of the board of directors no. 1/2020 held on 25 February 2010 proposed a
resolution approving no dividend payment of 2019’s operating results. However, this resolution must be approved
at the annual general meeting of the shareholders.
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14   INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

Unimit Engineering Public Company Limited
and its Subsidiaries
Financial statements for the year ended
31 December 2019
and
Independent Auditor’s Report
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Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of Unimit Engineering Public Company Limited
Opinion
I have audited the consolidated and separate financial statements of Unimit Engineering Public Company
Limited and its subsidiaries (the “Group”), and of Unimit Engineering Public Company Limited (the
“Company”), respectively, which comprise the consolidated and separate statements of financial position as
at 31 December 2019, the consolidated and separate statements of comprehensive income, changes in equity
and cash flows for the year then ended, and notes, comprising a summary of significant accounting policies
and other explanatory information.
In my opinion, the accompanying consolidated and separate financial statements present fairly, in all material
respects, the financial position of the Group and the Company, respectively, as at 31 December 2019 and their
financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting
Standards (TFRSs).
Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing (TSAs). My responsibilities under those
standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and Separate
Financial Statements section of my report. I am independent of the Group and the Company in accordance
with the Code of Ethics for Professional Accountants issued by the Federation of Accounting Professions that
is relevant to my audit of the consolidated and separate financial statements, and I have fulfilled my other
ethical responsibilities in accordance with these requirements. I believe that the audit evidence I have obtained
is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my audit
of the consolidated and separate financial statements of the current period. These matters were addressed in
the context of my audit of the consolidated and separate financial statements as a whole, and in forming my
opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.
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Contract revenue and expense recognition
Refer to Note 3, 9 and 20 to the consolidated and separate financial statements.
The key audit matter
How the matter was addressed in the audit
According to the contracting nature of the business, In this area, my audit procedures included:
revenue recognition involves a significant degree of
judgment, with estimates being made with respect - reading key contracts and inquiring of the Company
to:
to gain on understanding of the contractual terms and
specific risks to assist me in considering the
appropriateness of the recognition of the revenue and
- assessing the total contract costs; including
contract expenditure;
forecasted costs to complete;
- assessing the stage of completion of the contract;
- assessing and testing the operating effectiveness of
and
internal controls related to recognition of the contract
- appropriately providing for loss making contracts
revenue and expenditure;
Because of the magnitude of the amounts and the
judgments and estimates involved, this is a - assessing the estimates of the Company on a sample
basis to test through the examination of externally
focused area in my audit.
generated evidence, such as customer correspondence
about stage of work in progress as identified in
contracts. Also, inquiring and evaluating key judgments
used in the Company’s estimates for total contract
costs and forecasted costs to complete by taking into
account the accuracy of historical estimates and
comparing such estimates to the recognition of the
actual costs historically incurred and current progress
of the contracts and testing the calculations; and
- assessing the adequacy of the disclosures in
accordance with the Thai Financial Reporting
Standards.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the information
included in the annual report, but does not include the consolidated and separate financial statements and my
auditor’s report thereon. The annual report is expected to be made available to me after the date of this auditor’s
report.
My opinion on the consolidated and separate financial statements does not cover the other information and
I will not express any form of assurance conclusion thereon.
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In connection with my audit of the consolidated and separate financial statements, my responsibility is to read
the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other
information is materially inconsistent with the consolidated and separate financial statements or my knowledge
obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.
When I read the annual report, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to
communicate the matter to those charged with governance and request that the correction be made.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated and Separate
Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated and separate financial
statements in accordance with TFRSs, and for such internal control as management determines is necessary
to enable the preparation of consolidated and separate financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated and separate financial statements, management is responsible for assessing the
Group’s and the Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related
to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to
liquidate the Group and the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s and the Company’s financial
reporting process.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and Separate Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated and separate financial
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a
guarantee that an audit conducted in accordance with TSAs will always detect a material misstatement when
it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis
of these consolidated and separate financial statements.
As part of an audit in accordance with TSAs, I exercise professional judgment and maintain professional
skepticism throughout the audit. I also:






Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated and separate financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain
audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting
a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may
involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness
of the Group’s and the Company’s internal control.
Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates
and related disclosures made by management.
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Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based
on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that
may cast significant doubt on the Group’s and the Company’s ability to continue as a going concern. If I
conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the
related disclosures in the consolidated and separate financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date
of my auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Group and the Company to
cease to continue as a going concern.
Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated and separate financial
statements, including the disclosures, and whether the consolidated and separate financial statements
represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business
activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. I am responsible
for the direction, supervision and performance of the group audit. I remain solely responsible for my audit
opinion.

I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that
I identify during my audit.
I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that
may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of
most significance in the audit of the consolidated and separate financial statements of the current period and
are therefore the key audit matters. I describe these matters in my auditor’s report unless law or regulation
precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a
matter should not be communicated in my report because the adverse consequences of doing so would
reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

(Chanarat Chanwa)
Certified Public Accountant
Registration No. 9052
KPMG Phoomchai Audit Ltd.
Bangkok
25 February 2020
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  FINANCIAL
STATEMENTS
Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of financial position

Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries

Statement of financial position

Assets

Note

Assets

Note

Current assets
Cash and cash equivalents
Current assets
Short-term deposits at financial institutions
Cash and cash equivalents
Trade accounts receivable
Short-term deposits at financial institutions
Other accounts receivable
Trade accounts receivable
Unbilled contract work in progress
Other accounts receivable
Inventories
Unbilled contract work in progress
Total current assets
Inventories

Separate

financial statements
Consolidated
31 December
financial statements
2019
2018
31 December

financial statements
Separate
31 December
financial statements
2019
2018
31 December

2019

2018

(in Baht)

2019

(in Baht)
309,827,018
385,597,219

2018

5

403,659,321

6
5
7
6
4, 8
7
9
4, 8
10
9

403,659,321
199,961,455
49,943,585
199,961,455
127,745,328
49,943,585
182,555,768
127,745,328
963,865,457
182,555,768

250,000,000
309,827,018
81,606,030
250,000,000
43,866,880
81,606,030
228,982,826
43,866,880
189,910,988
228,982,826
1,104,193,742
189,910,988

385,597,219
199,961,455
47,857,848
199,961,455
127,745,328
47,857,848
182,555,768
127,745,328
943,717,618
182,555,768

250,000,000
242,151,838
81,606,030
250,000,000
45,172,075
81,606,030
228,982,826
45,172,075
189,910,988
228,982,826
1,037,823,757
189,910,988

963,865,457

1,104,193,742

943,717,618

1,037,823,757

214,000,000

214,000,000

10

Total current assets
Non-current assets
Investments in subsidiaries
Non-current assets
Long-term loans
Investments in subsidiaries
Property, plant and equipment
Long-term loans
Land use rights
Property, plant and equipment
Intangible assets
Land use rights
Deferred tax assets
Intangible assets
Other non-current assets
Deferred tax assets
Total non-current assets
Other non-current assets

Consolidated

-

11

-

242,151,838

532,944,342
40,177,521
532,944,342
4,905,499
40,177,521
19,533,567
4,905,499
174,400
19,533,567
597,735,329
174,400

477,700,901
46,419,454
477,700,901
6,093,712
46,419,454
12,244,168
6,093,712
174,400
12,244,168
542,632,635
174,400

59,953,400
214,000,000
350,924,973
59,953,400
350,924,973
4,905,499
19,533,567
4,905,499
174,400
19,533,567
649,491,839
174,400

214,000,000
386,520,393
386,520,393
6,093,712
12,244,168
6,093,712
174,400
12,244,168
619,032,673
174,400

Total non-current assets
Total assets

597,735,329
1,561,600,786

542,632,635
1,646,826,377

649,491,839
1,593,209,457

619,032,673
1,656,856,430

Total assets

1,561,600,786

1,646,826,377

1,593,209,457

1,656,856,430

4
11
12
4
13
12
14
13
24
14
24

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
5
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of financial position

Liabilities and equity

Note

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

31 December

31 December

2019

2018

2019

2018

(in Baht)
Current liabilities
Trade accounts payable

15

136,212,462

93,785,465

136,212,462

93,785,465

Other accounts payable

16

46,683,545

15,882,273

37,900,035

15,632,637

9

9,169,346

9,003,523

9,169,346

9,003,523

Excess of progress billings over
contract work in progress
Current portion of finance lease liabilities

600,178

Other current liabilities
Total current liabilities

-

600,178

-

1,029,531

3,768,078

1,029,531

3,768,078

193,695,062

122,439,339

184,911,552

122,189,703

Non-current liabilities
Finance lease liabilities

1,748,960

Non-current provisions for employee benefits

-

1,748,960

-

58,038,165

50,661,056

58,038,165

50,661,056

59,787,125

50,661,056

59,787,125

50,661,056

253,482,187

173,100,395

244,698,677

172,850,759

Authorised share capital

142,627,650

142,627,650

142,627,650

142,627,650

Issued and paid-up share capital

142,627,650

142,627,650

142,627,650

142,627,650

18

286,487,187

286,487,187

286,487,187

286,487,187

19

14,300,000

14,300,000

14,300,000

14,300,000

879,153,529

1,031,035,563

905,095,943

1,040,590,834

17

Total non-current liabilities
Total liabilities
Equity
Share capital

18

Additional paid-in capital
Share premium on ordinary shares
Retained earnings
Appropriated
Legal reserve
Unappropriated
Other components of equity

(14,449,767)

(724,418)

Total equity

1,308,118,599

1,473,725,982

1,348,510,780

1,484,005,671

Total liabilities and equity

1,561,600,786

1,646,826,377

1,593,209,457

1,656,856,430

19

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of comprehensive income

Note

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

Year ended 31 December

Year ended 31 December

2019

2019

2018

2018

(in Baht)
Income
Contract revenue

20

Interest income
Gain from sales of land

21

888,222,907

845,705,144

888,222,907

845,705,144

3,815,097

9,401,340

4,252,203

9,387,654

55,445,482

Net foreign exchange gain

-

Other income

6,383,378

55,445,482
-

6,383,378

2,737,693

18,791,998

4,325,360

18,791,998

950,221,179

880,281,860

952,245,952

880,268,174

10, 23

958,858,749

797,519,187

958,858,749

797,519,187

Distribution costs

23

26,365,176

34,500,141

26,365,176

34,500,141

Administrative expenses

23

120,756,744

87,345,260

106,394,374

84,793,484

21

Total income
Expenses
Contract costs

Net foreign exchange loss
Finance costs
Total expenses

3,356,655

-

3,356,655

-

55,288

-

55,288

-

1,109,392,612

Loss before income tax
Tax income

24

Loss for the year

919,364,588

1,095,030,242

916,812,812

(159,171,433)

(39,082,728)

(142,784,290)

(36,544,638)

(7,289,399)

(1,853,664)

(7,289,399)

(1,853,664)

(151,882,034)

(37,229,064)

(135,494,891)

(34,690,974)

(13,725,349)

(1,414,726)

-

-

(13,725,349)

(1,414,726)

-

-

(165,607,383)

(38,643,790)

(135,494,891)

(34,690,974)

(0.27)

(0.07)

(0.24)

(0.06)

Other comprehensive income
Items that will be reclassified subsequently
to profit or loss
Exchange differences on translating
foreign operations
Other comprehensive income (expense)
for the year
Total comprehensive income (expense)
for the year
Basic loss per share (in Baht)

25

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Balance at 31 December 2018

Total comprehensive income (expense) for the year

-

Other comprehensive income (expense)

-

-

8

286,487,187

-

-

-

-

286,487,187

-

142,627,650

14,300,000

-

-

-

-

-

Unappropriated

1,031,035,563

(37,229,064)

-

(37,229,064)

(11,409,052)

(11,409,052)

1,079,673,679

(in Baht)
14,300,000

reserve

(724,418)

(1,414,726)

(1,414,726)

-

-

-

690,308

operations

premium

share capital

-

26

Note

foreign

Legal

Share

paid-up

of equity

Other components
Translating

Retained earnings

Consolidated financial statements

Issued and

Loss

Comprehensive income for the year

Total distributions to owners of the Company

Dividends to owners of the Company

Distributions to owners of the Company

Transactions with owners, recorded directly in equity

Balance at 1 January 2018

Year ended 31 December 2018

Statement of changes in equity

Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries

1,473,725,982

(38,643,790)

(1,414,726)

(37,229,064)

(11,409,052)

(11,409,052)

1,523,778,824

equity

Total
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The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Balance at 31 December 2019

-

-

Other comprehensive income (expense)

Total comprehensive income (expense) for the year

-

142,627,650

9

286,487,187

-

-

-

286,487,187

14,300,000

-

-

-

14,300,000

879,153,529

(151,882,034)

-

(151,882,034)

1,031,035,563

(in Baht)

Unappropriated

(14,449,767)

(13,725,349)

(13,725,349)

-

(724,418)

operations

premium

share capital

reserve

foreign

Legal

Share

paid-up

of equity

Other components
Translating

Retained earnings

Consolidated financial statements

Issued and

Loss

Comprehensive income for the year

Balance at 1 January 2019

Year ended 31 December 2019

Statement of changes in equity

Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries

1,308,118,599

(165,607,383)

(13,725,349)

(151,882,034)

1,473,725,982

equity

Total
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The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Balance at 31 December 2018

Total comprehensive income (expense) for the year

10

142,627,650

-

-

Other comprehensive income (expense)

-

-

286,487,187

-

-

-

-

286,487,187

14,300,000

-

-

-

-

-

14,300,000

(in Baht)

reserve

Legal

1,040,590,834

(34,690,974)

-

(34,690,974)

(11,409,052)

(11,409,052)

1,086,690,860

Unappropriated

Retained earnings

Separate financial statements

-

142,627,650

premium

share capital

-

26

Note

Share

paid-up

Issued and

Loss

Comprehensive income for the year

Total distributions to owners of the Company

Dividends to owners of the Company

Distributions to owners of the Company

Transactions with owners, recorded directly in equity

Balance at 1 January 2018

Year ended 31 December 2018

Statement of changes in equity

Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries

1,484,005,671

(34,690,974)

-

(34,690,974)

(11,409,052)

(11,409,052)

1,530,105,697

equity

Total
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The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Balance at 31 December 2019

11

142,627,650

-

-

Other comprehensive income (expense)

Total comprehensive income (expense) for the year

-

286,487,187

-

-

-

14,300,000

-

-

-

14,300,000

(in Baht)

reserve

Legal

905,095,943

(135,494,891)

-

(135,494,891)

1,040,590,834

Unappropriated

Retained earnings

Separate financial statements

286,487,187

premium

share capital

142,627,650

Share

paid-up

Issued and

Loss

Comprehensive income for the year

Balance at 1 January 2019

Year ended 31 December 2019

Statement of changes in equity

Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries

1,348,510,780

(135,494,891)

-

(135,494,891)

1,484,005,671

equity

Total

Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of cash flows
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

Year ended 31 December
2019

Note

Year ended 31 December

2018

2019

2018

(in Baht)
Cash flows from operating activities
Loss for the year

(151,882,034)

(37,229,064)

(135,494,891)

(34,690,974)

(7,289,399)

(1,853,664)

(7,289,399)

(1,853,664)

Adjustments to reconcile profit (loss) to
cash receipts (payments)
Tax income

24

Finance costs

55,288

Depreciation and amortisation
Non-current provisions for employee benefits

17

Unrealised (gain) loss on exchange
Doubtful debt expense

7

Reversal of loss on inventories devaluation

10

-

55,288

-

39,099,795

38,433,358

37,987,039

37,382,612

22,968,123

7,394,313

22,968,123

7,394,313

1,343,667

(112,732)

1,343,667

(112,732)

17,879,521

-

17,879,521

-

(464,407)

(419,220)

(464,407)

(419,220)

(60,884,979)

89,861

(57,923,221)

89,861

(3,815,097)

(9,401,340)

(4,252,203)

(9,387,654)

(142,989,522)

(3,098,488)

(125,190,483)

(1,597,458)

Trade accounts receivable

(136,186,624)

(2,726,186)

(136,186,626)

(2,726,186)

Other accounts receivable

4,593,343

(7,028,167)

6,378,459

(6,603,444)

101,237,498

(109,308,454)

101,237,498

(109,308,454)

7,819,627

(51,498,930)

7,819,627

(51,498,930)

(Gain) loss on disposal and write-off of land and equipment
Interest income
Changes in operating assets and liabilities

Unbilled contract work in progress
Inventories
Other non-current assets

-

(2,400)

-

(2,400)

Trade accounts payable

41,231,215

34,044,344

41,231,215

34,044,344

Other accounts payable

30,801,272

3,973,081

22,267,398

3,909,073

Excess of progress billings over contract
work in progress
Other current liabilities

(30,383)

1,130,944

(30,383)

1,130,944

(2,738,547)

2,739,491

(2,738,547)

2,739,491

(529,503)

(883,456)

(96,791,624)

(132,658,221)

(85,211,842)

(129,913,020)

(15,591,014)

(2,307,180)

(15,591,014)

(2,307,180)

(23,756,659)

(16,659,298)

(23,756,659)

(16,659,298)

14,680,698

11,373,201

14,680,698

11,373,201

(140,251,498)

(109,878,817)

(137,506,297)

Exchange differences on translating
foreign operations
Net cash used in operating
Provisions for employee benefits paid

17

Income tax paid
Income tax refunded
Net cash used in operating activities

(121,458,599)

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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-

-

Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of cash flows
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

Year ended 31 December
2019

Note

Year ended 31 December

2018

2019

2018

(in Baht)
Cash flows from investing activities
Interest received

4,263,933

9,546,751

4,263,933

9,533,065

6

250,000,000

301,000,000

250,000,000

301,000,000

12

(105,984,487)

(104,751,145)

(7,997,791)

(17,540,386)

Decrease in short-term deposits
at financial institutions
Acquisition of building and equipment
Proceeds from sale of property and equipment

67,289,456

Payment of share subscriptions to subsidiary

11,556

-

Acquisition of intangible assets

14

-

Loans to related parties

4

-

Net cash from investing activities

215,568,902

(1,394,685)
204,412,477

67,289,456

11,556

-

(147,000,000)

-

(1,394,685)

(59,953,400)
253,602,198

144,609,550

Cash flows from financing activities
Payment by a lessee for reduction of the outstanding liability
relating to a finance lease

(278,000)

Dividends paid to owners of the Company

-

26

Net cash used in financing activities

(278,000)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at 1 January
Cash and cash equivalents at 31 December

5

(11,409,052)
(11,409,052)

(278,000)
(278,000)

(11,409,052)
(11,409,052)

93,832,303

52,751,927

143,445,381

(4,305,799)

309,827,018

257,075,091

242,151,838

246,457,637

403,659,321

309,827,018

385,597,219

242,151,838

Non-cash transaction
Purchase of property, plant and equipment
under finance leases

2,571,850

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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2,571,850

-

Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries
Notes to the financial statements
For the year ended 31 December 2019
Note

Contents
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11
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

General information
Basis of preparation of the financial statements
Significant accounting policies
Related parties
Cash and cash equivalents
Short-term deposits at financial institutions
Trade accounts receivable
Other accounts receivable
Contract work in progress
Inventories
Investments in subsidiaries
Property, plant and equipment
Land use rights
Intangible assets
Trade accounts payable
Other accounts payable
Non-current provisions for employee benefits
Share capital
Reserves
Segment information and disaggregation of revenue
Other income
Employee benefit expenses
Expenses by nature
Income tax
Basic loss per share
Dividends
Financial instruments
Commitments with non-related parties
Thai Financial Reporting Standards (TFRS) not yet adopted
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Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries
Notes to the financial statements
For the year ended 31 December 2019

These notes form an integral part of the financial statements.
The financial statements issued for Thai statutory and regulatory reporting purposes are prepared in the
Thai language. These English language financial statements have been prepared from the Thai language
statutory financial statements, and were approved and authorised for issue by the Board of Directors on
25 February 2020.

1

General information
Unimit Engineering Public Company Limited, the “Company”, is incorporated in Thailand and has its
registered office at:
Head office : 109/92 - 95, Moo 19, Soi Suksawat 66, Suksawat Road, Tumbon Bangpueng, Amphur
Prapradaeng, Samutprakarn, 10130.
Factory 1

: 10/7 - 8 Moo 3, Chonburi-Ban Bung-Pa Yub Road, Tumbon Nong Chark, Amphur Ban
Bung, Chonburi, 20170.

Factory 2

: 10/4 Moo 1, Tumbon Nong Chark, Amphur Ban Bung, Chonburi, 20170.

Factory 3

: 99/9 Moo 8, Tumbon Mabka, Aumphur Nikompattana, Rayong, 21180.

The Company was listed on the Market for Alternative Investment (MAI) in November 2005.
The principal businesses of the Company and its subsidiaries (the “Group”) are design, shop fabrication,
field installation and erection of steel products and construction works according to contracts entered
into with customers such as pressurised equipment and vessel, non-pressure storage, mechanical parts
and piping system, etc.
Detail of subsidiaries as at 31 December 2019 and 2018, were as follows:

Direct subsidiary
Unimit (Hong Kong)
Co., Limited (“UHK”)

Ownership interest
2019
2018
(%)

Type of business

Country

Investing in other company

Hong Kong Special
Administrative Region of
the People’s Republic of
China

100.00

100.00

Republic of the Union
of the Myanmar

100.00

100.00

Indirect subsidiary
Unimit Engineering (Myanmar) Shop fabrication, field
Company Limited (“UEM”)
installation and erection,
work of steel products

15
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Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries
Notes to the financial statements
For the year ended 31 December 2019
2

Basis of preparation of the financial statements

(a)

Statement of compliance
The financial statements are prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”);
guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions; and applicable rules and
regulations of the Thai Securities and Exchange Commission.
New and revised TFRS are effective for annual accounting periods beginning on or after 1 January 2019.
The initial application of these new and revised TFRS has resulted in changes in certain of the Group’s
accounting policies. There is no material impact on the Group’s financial statements. The Group has
initial applied TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers which replaces TAS 18 Revenue, TAS
11 Construction Contracts and related interpretations. The details of accounting policies are disclosed
in note 3 (r).
The Group has assessed the impact of initial adoption of TFRS 15 using the cumulative effect method,
taking into account the effect of initially applying this standard only to contracts that were not completed
before 1 January 2019. The impact on retained earnings as at 1 January 2019 was not material. Therefore,
the Group has not adjusted the retained earnings as at 1 January 2019 and not restated the information
presented for 2018, as previously reported under TAS 18 and related interpretations. The disclosure
requirements of TFRS 15 have not generally been applied to comparative information.
In addition, the Group has not early adopted a number of new and revised TFRS which are not yet
effective for the current period in preparing these financial statements. Those new and revised TFRS
that are relevant to the Group’s operations are disclosed in note 29.

(b)

Basis of measurement
The financial statements have been prepared on the historical cost basis except as stated in the
accounting policies.

(c)

Functional and presentation currency
The financial statements are prepared and presented in Thai Baht which is the Company’s functional
currency. All financial information presented in Thai Baht has been rounded in the notes to the financial
statements to the nearest thousand unless otherwise stated.

(d)

Use of estimates and judgements
The preparation of financial statements in conformity with TFRS requires management to make
judgements, estimates and assumptions that affect the application of the Group’s accounting policies.
Actual results may differ from these estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on
an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised prospectively.

16
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Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries
Notes to the financial statements
For the year ended 31 December 2019

Assumptions and estimation uncertainties
Information about assumption and estimation uncertainties at 31 December 2019 that have a significant
risk of resulting in a material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities in the next
financial year is included in the following notes:
Note 7
Note 24
Note 17

3

Measurement of allowance for doubtful debts of trade accounts receivable
Recognition of deferred tax assets
Measurement of defined benefit obligations: key actuarial assumptions; and

Significant accounting policies
The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these
financial statements.

(a)

Basis of consolidation
The consolidated financial statements relate to the Company and its subsidiaries (together referred to as
the “Group”).
Subsidiaries
Subsidiaries are entities controlled by the Group. The Group controls an entity when it is exposed to, or
has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those
returns through its power over the entity. The financial statements of subsidiaries are included in the
consolidated financial statements from the date on which control commences until the date on which
control ceases.
Loss of control
When the Group loses control over a subsidiary, it derecognises the assets and liabilities of the
subsidiary, and any related non-controlling interests and other components of equity. Any resulting gain
or loss is recognised in profit or loss. Any interest retained in the former subsidiary is measured at fair
value when control is lost.
Transactions eliminated on consolidation
Intra-group balances and transactions, and any unrealised income or expenses arising from intra-group
transactions, are eliminated. Unrealised losses are eliminated in the same way as unrealised gains, but
only to the extent that there is no evidence of impairment.

(b)

Foreign currencies
Foreign currency transactions
Transactions in foreign currencies are translated to the respective functional currencies of Group entities
at exchange rates at the dates of the transactions.
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to the functional
currency at the exchange rate at the reporting date.
Non-monetary assets and liabilities measured at cost in foreign currencies are translated to the functional
currency at the exchange rates at the dates of the transactions.
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Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries
Notes to the financial statements
For the year ended 31 December 2019

Foreign currency differences are generally recognised in profit or loss.
Foreign operations
The assets and liabilities of foreign operations are translated to Thai Baht at the exchange rates at the
reporting date.
The revenues and expenses of foreign operations are translated to Thai Baht at rates approximating the
exchange rates at the dates of the transactions.
Foreign exchange differences are recognised in other comprehensive income and presented in the
foreign currency translation reserve in equity until disposal of the investment.
When the settlement of a monetary item receivable from or payable to a foreign operation is neither
planned nor likely in the foreseeable future, exchange gains and losses arising from such a monetary
item are considered to form part of a net investment in a foreign operation and are recognised in other
comprehensive income, and presented in the foreign currency translation reserve in equity until disposal
of the investment.
(c)

Derivative
Derivatives are used to manage exposure to foreign exchange arising from operational, financial and
investment activities. Derivatives financial instruments are not used for trading purposes. However,
derivative that do not qualify for hedge accounting are accounted for as trading instruments.

(d)

Hedging
Hedge of future foreign currency transactions
The Company has a policy to mitigate the foreign exchange risk by entering into forward exchange
contracts covering foreign currency monetary transactions. In this regard, all monetary transactions are
translated to Thai Baht at the rates prevailing at the reporting date, adjusted by net receivables/payables arising
from the related forward exchange contracts and the remaining deferred forward premium/discount. The
related forward premium/discount is recorded as income/expense over the forward contract term. The
amortised forward premium/discount and gains/losses on the forward exchange contracts covering
foreign currency monetary transactions are offset against the related exchange losses or gains on the
foreign currency monetary transactions being hedged.

(e)

Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents in the statements of cash flows comprise cash balances, call deposits and
highly liquid short-term investments. Bank overdrafts that are repayable on demand are a component of
financing activities for the purpose of the statement of cash flows.

(f)

Trade and other accounts receivable and contract assets
A receivable is recognised when the Group has an unconditional right to receive consideration. If
revenue has been recognised before the Group has an unconditional right to receive consideration, the
amount is presented as a contract asset.
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Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries
Notes to the financial statements
For the year ended 31 December 2019

A receivable is stated at invoice value less allowance for doubtful accounts which is determined based
on an analysis of payment histories and future expectations of customer payments. Bad debts are written
off when incurred.
Contract assets are measured at the amount of consideration that the Group is entitled to, less impairment
losses.
(g)

Inventories
Inventories are measured at the lower of cost and net realisable value.
Cost is calculated using the first-in first-out principle and comprises all costs of purchase, costs of
conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition.
In the case of work in progress, cost includes an appropriate share of production overheads based on
normal operating capacity.
Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated
costs to make the sale.

(h)

Contract work in progress
Unbilled contracts work in progress are contract assets which represent the gross amount expected to be
collected from customers for unbilled contract work in progress performed to date. They are recognised
when the Group has an unconditional right to receive consideration. They are measured at costs incurred
plus profits recognised to date (see note 3 (r)) less progress billings and recognised losses. Cost of contract
work includes all expenditure related directly to specific contracts and an allocation of fixed and variable
costs incurred in the Group’s contract activities based on normal operating capacity. Unbilled contracts
work in progress is presented separately under current assets in the statement of financial position.
If progress billings and recognised losses exceed costs incurred plus recognised profits, then the
difference is presented as excess of progress billings over contracts work in progress under current
liabilities in the statement of financial position. They are contract liabilities. A contract liability is the
obligation to transfer goods or services to the customer. A contract liability is recognised when the
Group receives or has unconditional right to receive non-refundable consideration from the customer
before the Group recognised the related revenue.

(i)

Investments in subsidiaries
Investments in subsidiaries in the separate financial statements of the Company are accounted for using
the cost method.
Disposal of investments
On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount together
with the associated cumulative gain or loss that was reported in equity is recognised in profit or loss.
If the Group disposes of part of its holding of a particular investment, the deemed cost of the part sold
is determined using the weighted average method applied to the carrying value of the total holding of
the investment.
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Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries
Notes to the financial statements
For the year ended 31 December 2019
(j)

Property, plant and equipment
Recognition and measurement
Owned assets
Property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses
(if any).
Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of selfconstructed assets includes the cost of materials and direct labour, any other costs directly attributable
to bringing the assets to a working condition for their intended use, the costs of dismantling and
removing the items and restoring the site on which they are located and capitalised borrowing costs.
Purchased software that is integral to the functionality of the related equipment is capitalised as part of
that equipment.
When parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted
for as separate items (major components) of property, plant and equipment.
Any gains and losses on disposal of an item of property, plant and equipment are determined by
comparing the proceeds from disposal with the carrying amount of property, plant and equipment, and
are recognised net in profit or loss.
Subsequent costs
The cost of replacing a part of an item of property, plant and equipment is recognised in the carrying
amount of the item if it is probable that the future economic benefits embodied within the part will flow
to the Group, and its cost can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is
derecognised. The costs of the day-to-day servicing of property, plant and equipment are recognised in
profit or loss as incurred.
Depreciation
Depreciation is calculated based on the depreciable amount, which is the cost of an asset, or other
amount substituted for cost, less its residual value.
Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of each
component of an item of property, plant and equipment. The estimated useful lives are as follows:
Land improvements
Buildings
Machinery and equipment
Furniture and fixtures
Vehicles

5 and 20
20
5, 10 and 15
3 and 5
5

years
years
years
years
years

No depreciation is provided on freehold land or assets under construction and installation.
Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and
adjusted if appropriate.
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Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries
Notes to the financial statements
For the year ended 31 December 2019
(k)

Land use rights
Land use rights are measured at cost less accumulated amortisation. Amortisation is recognised in profit
or loss on a straight-line basis over 49 years and 2 months in accordance with the terms indicated in the
land use right agreement.

(l)

Intangible assets
Intangible assets that are acquired by the Group and have finite useful lives are measured at cost less
accumulated amortisation and impairment losses (if any).
Subsequent expenditure
Subsequent expenditure is capitalised only when it increases the future economic benefits embodied in
the specific asset to which it relates.
Amortisation
Amortisation is based on the cost of the asset, or other amount substituted for cost, less its residual value.
Amortisation is recognised in profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of
assets from the date that they are available for use, since this most closely reflects the expected pattern
of consumption of the future economic benefits embodied in the asset. The estimated useful lives for
the current and comparative periods are as follows:
Software licences

3 years

Amortisation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and
adjusted if appropriate.
(m)

Impairment
The carrying amounts of the Group’s assets are reviewed at each reporting date to determine whether
there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amounts are
estimated.
An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds
its recoverable amount. The impairment loss is recognised in profit or loss.
Calculation of recoverable amount
The recoverable amount of a non-financial asset is the greater of the asset’s value in use and fair value
less costs to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present
value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money
and the risks specific to the asset. For an asset that does not generate cash inflows largely independent
of those from other assets, the recoverable amount is determined for the cash-generating unit to which
the asset belongs.
Reversals of impairment
An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the
recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount
does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or
amortisation, if no impairment loss had been recognised.
21
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(n)

Trade and other accounts payable
Trade and other accounts payable are stated at cost.

(o)

Employee benefits
Defined contribution plans
Obligations for contributions to defined contribution plans are expensed as the related service is
provided.
Defined benefit plans
The Group’s net obligation in respect of defined benefit plans is calculated separately for each plan by
estimating the amount of future benefit that employees have earned in the current and prior periods,
discounting that amount.
The calculation of defined benefit obligations is performed by a qualified actuary using the projected
unit credit method. When the calculation results in a potential asset for the Group, the recognised asset
is limited to the present value of economic benefits available in the form of any future refunds from the
plan or reductions in future contributions to the plan. To calculate the present value of economic
benefits, consideration is given to any application minimum funding requirements.
Remeasurements of the net defined benefit liability, actuarial gain or loss are recognised immediately
in other comprehensive income. The Group determines the interest expense on the net defined benefit
liability for the period by applying the discount rate used to measure the defined benefit obligation at
the beginning of the annual period, taking into account any changes in the net defined benefit liability
during the period as a result of contributions and benefit payments. Net interest expense and other
expenses related to defined benefit plans are recognised in profit or loss.
When the benefits of a plan are changed or when a plan is curtailed, the resulting change in benefit that
relates to past service or the gain or loss on curtailment is recognised immediately in profit or loss. The
Group recognises gains and losses on the settlement of a defined benefit plan when the settlement occurs.
Short-term employee benefits
Short-term employee benefits are expensed as the related service is provided. A liability is recognised
for the amount expected to be paid if the Group has a present legal or constructive obligation to pay this
amount as a result of past service provided by the employee and the obligation can be estimated reliably.

(p)

Provisions
A provision is recognised if, as a result of a past event, the Group has a present legal or constructive
obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be
required to settle the obligation. Provisions are determined by discounting the expected future cash flows
at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific
to the liability. The unwinding of the discount is recognised as finance cost.
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(q)

Measurement of fair values
The Group has an established control framework with respect to the measurement of fair values. This
includes a valuation team that has overall responsibility for overseeing all significant fair value
measurements, including Level 3 fair values, and reports directly to the chief financial officer.
The valuation team regularly reviews significant unobservable inputs and valuation adjustments. If third
party information, such as broker quotes or pricing services, is used to measure fair values, then the
valuation team assesses the evidence obtained from the third parties to support the conclusion that these
valuations meet the requirements of TFRS, including the level in the fair value hierarchy in which the
valuations should be classified.
Significant valuation issues are reported to the Group Audit Committee.
When measuring the fair value of an asset or a liability, The Group uses observable market data as far
as possible. Fair values are catagorised into different levels in a fair value hierarchy based on the inputs
used in the valuation techniques as follows:
 Level 1: quoted prices in active markets for identical assets or liabilities.
 Level 2: inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or
liability, either directly or indirectly.
 Level 3: inputs for the asset or liability that are based on unobservable input.
If the inputs used to measure the fair value of an asset or liability might be categorised in different levels
of the fair value hierarchy, then the fair value measurement is categorised in its entirety in the same level
of the fair value hierarchy as the lowest level input that is significant to the entire measurement.
The Group recognises transfers between levels of the fair value hierarchy at the end of the reporting
period during which the change has occurred.

(r)

Revenues
Accounting policies for revenue recognition in 2019
Revenue is recognised when a customer obtains control of the goods or services in an amount that
reflects the consideration to which the Group expects to be entitled, excluding those amounts collected
on behalf of third parties, value added tax and is after deduction of any trade discounts and volume
rebates.
Contract revenue
Contract revenue includes the initial amount agreed in the contract plus any variations in contract work,
claims and incentive payments. Contract revenue is recognised over time based on stage of completion
of the contract.
The stage of completion is assessed by reference to surveys of work performed and the proportion of
costs incurred to the reporting date compared to the estimated final costs of the contract at completion.
The related costs are recognised in profit or loss when they are incurred. When the outcome of a contract
cannot be estimated reliably, contract revenue is recognised only to the extent of contract costs incurred
that are likely to be recoverable. An expected loss on a contract is recognised immediately in profit or
loss.
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Accounting policies for revenue recognition in 2018
Revenue excludes value added tax and is arrived at after deduction of trade discounts.
Contract revenue
Contract revenue includes the initial amount agreed in the contract plus any variations in contract work,
claims and incentive payments to the extent that it is probable that they will result in revenue and can
be measured reliably. As soon as the outcome of a contract can be estimated reliably, contract revenue
and expenses are recognised in profit or loss in proportion to the stage of completion of the contract.
The stage of completion is assessed by reference to surveys of work performed and the proportion of
costs incurred to the reporting date compared to the estimated final costs of the contract at completion.
When the outcome of a contract cannot be estimated reliably, contract revenue is recognised only to the
extent of contract costs incurred that are likely to be recoverable. An expected loss on a contract is
recognised immediately in profit or loss.
(s)

Rental income
Rental income is recognised in profit or loss on a straight-line basis over the term of the lease. Contingent
rentals are recognised as income in the accounting period in which they are earned.

(t)

Investment income
Investment income comprises interest income from bank deposits. Interest income is recognised in profit
or loss as it accrues.

(u)

Finance costs
Interest expenses and similar costs are charged to profit or loss for the period in which they are incurred,
except to the extent that they are capitalised as being directly attributable to the acquisition, construction
or production of an asset which necessarily takes a substantial periods of time to be prepared for its
intended use or sale.

(v)

Operating leases
Payments made under operating leases are recognised in profit or loss on a straight-line basis over the
term of the lease.
Contingent lease payments are accounted for by revising the minimum lease payments over the
remaining term of the lease when the lease adjustment is confirmed.

(w)

Income tax
Income tax expense for the year comprises current and deferred tax. Current and deferred tax are
recognised in profit or loss except to the extent that they relate to a business combination, or items
recognised directly in equity or in other comprehensive income.
Current tax is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year, using
tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in
respect of previous years.
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Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets
and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax
is not recognised for the following temporary differences: the initial recognition of goodwill; the initial
recognition of assets or liabilities in a transaction that is not a business combination and that affects
neither accounting nor taxable profit or loss; and differences relating to investments in subsidiaries and
jointly-controlled entities to the extent that it is probable that they will not reverse in the foreseeable
future.
The measurement of deferred tax reflects the tax consequences that would follow the manner in which
the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its
assets and liabilities.
Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences
when they reverse, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date.
In determining the amount of current and deferred tax, the Group takes into account the impact of
uncertain tax positions and whether additional taxes and interest may be due. The Group believes that
its accruals for tax liabilities are adequate for all open tax years based on its assessment of many factors,
including interpretations of tax law and prior experience. This assessment relies on estimates and
assumptions and may involve a series of judgements about future events. New information may become
available that causes the Group to change its judgement regarding the adequacy of existing tax
liabilities; such changes to tax liabilities will impact tax expense in the period that such a determination
is made.
Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax
liabilities and assets, and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable
entity, or on different tax entities, but they intend to settle current tax liabilities and assets on a net basis
or their tax assets and liabilities will be realised simultaneously.
A deferred tax asset is recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be
available against which the temporary differences can be utilised. Future taxable profits are determined
based on the reversal of relevant taxable temporary differences. If the amount of taxable temporary
differences is insufficient to recognise a deferred tax asset in full, then future taxable profits, adjusted
for reversals of existing temporary differences, are considered, based on the business plans for individual
subsidiaries in the Group. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and reduced to the
extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realised.
(x)

Earnings (loss) per share
The Group presents basic earnings (loss) per share (EPS) data for its ordinary shares. Basic EPS is
calculated by dividing the profit or loss attributable to ordinary shareholders of the Company by the
weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

(y)

Related parties
A related party is a person or entity that has direct or indirect control, or has significant influence over
the financial and managerial decision-making of the Group; a person or entity that are under common
control or under the same significant influence as the Group; or the Group has direct or indirect control
or or has significant influence over the financial and managerial decision-making of a person or entity.
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(z)

Segment reporting
Segment results that are reported to the Group’s CEO (the chief operating decision maker) include items
directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis. Unallocated
items comprise mainly e.g. corporate assets, administrative expenses, and tax assets and liabilities.

4

Related parties
Relationships with subsidiaries are described in note 1 and 11. Other related parties that the Group had
significant transactions with during the year were as follows:
Name of entities

Country of incorporation
/nationality

Nature of relationship

Thailand

Persons having authority and responsibility
for planning, directing and controlling
the activities of the entity, directly or
indirectly, including any director
(whether executive or otherwise) of the
Group.

Key management personnel

The pricing policies for particular types of transactions are explained further below:
Transactions

Pricing policies

Sale of machinery and equipment
Management benefit expenses

Cost plus margin
As approved by the directors or board of directors (for
management benefit expenses except for directors’
remuneration) and the shareholders (for directors’
remuneration)
Contractually agreed price at 1.25% per annum

Interest income
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Significant transactions for the years ended 31 December with related parties were as follows:
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)

Year ended 31 December
Subsidiary
Interest income

-

Key management personnel
compensation
Short-term employee benefits
Post-employment benefits
Total

-

25,372
1,577
26,949

437

21,680
1,483
23,163

-

23,790
1,577
25,367

21,680
1,483
23,163

Management benefit expenses are benefits paid to directors and executives of the Group. They comprise
compensation such as salaries and related benefits and directors’ remuneration such as meeting
allowance and annual bonus.
Balances as at 31 December with related parties were as follows:
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)

Other accounts receivable
Indirect subsidiary
Unimit Engineering (Myanmar)
Company Limited
Movement of loans to
related party
2019
Unimit Engineering
(Myanmar) Company
Limited
Total

-

Interest rate
At
31 December
(% per annum)

-

At
1 January

1.25

437

1,570

Separate financial statements
Increase
Decrease
(in million US Dollars)

-

2

-

At
31 December

2
2

As at 31 December 2019, the long-term loans to Unimit Engineering (Myanmar) Company Limited
amounting to US Dollars 2 million or equivalent to Baht 59.95 million which will be repaid during 2023
to 2025 and bear interest at the rate of 1.25% per annum.
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5

Cash and cash equivalents

Cash on hand
Cash at banks - current accounts
Cash at banks - savings accounts
High liquidity short term investment
- fixed deposits with maturity
not more than 3 months
Total

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
146
223
136
177
23,499
18,279
7,027
1,066
380,014
211,325
378,434
160,909
403,659

80,000
309,827

385,597

80,000
242,152

Most of the Company’s cash at banks - saving accounts bear interest at the rates ranging between 1.25%
to 1.40% per annum.

6

Short-term deposits at financial institutions
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
Short-term deposits with maturity
more than 3 months but not more
than 1 year

-

250,000

-

250,000

The Group had short-term deposits at financial institutions as at 31 December 2018 in amount of Baht
250 million which bear interest at the rates between 1.50% to 1.55% per annum.

7

Trade accounts receivable

Billed receivables
Retention receivables
Less allowance for doubtful accounts
Net

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
196,707
71,014
196,707
71,014
21,258
10,716
21,258
10,716
(18,004)
(124)
(18,004)
(124)
199,961
81,606
199,961
81,606
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Aging analyses for trade accounts receivable were as follows:
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)

Billed receivables

Within credit terms
Overdue:
Less than 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
Over 12 months
Total
Less allowance for doubtful accounts
Net
Retention receivables
Total

86,587

50,353

86,587

50,353

102,429
6,237
1,454
196,707
(18,004)
178,703
21,258
199,961

16,179
3,715
643
124
71,014
(124)
70,890
10,716
81,606

102,429
6,237
1,454
196,707
(18,004)
178,703
21,258
199,961

16,179
3,715
643
124
71,014
(124)
70,890
10,716
81,606

17,880

Doubtful expense for the year

-

17,880

-

The normal credit term granted by the Company ranges from 30 days to 90 days.

8

Other accounts receivable

Note
Receivable from Revenue Department
Prepaid expenses
Advances to suppliers
Other accounts receivable
- related party
Others
Total

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
40,415
33,596
40,415
33,596
3,395
3,914
3,395
3,786
998
1,952
998
1,952

4

5,136
49,944
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4,425
43,887

437
2,613
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1,570
4,268
45,172
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9

Contract work in progress
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)

Contract assets

Unbilled contract work in
progress
Costs and attributable profit
Less Progress billings
Net

Contract liabilities
Excess of progress billings
over contract work in progress
Progress billings
Less Costs and attributable profit
Net

10

1,223,491
(1,095,746)
127,745

599,727
(370,744)
228,983

1,223491
(1,095,746)
127,745

599,727
(370,744)
228,983

378,163
(368,994)
9,169

28,500
(19,496)
9,004

378,163
(368,994)
9,169

28,500
(19,496)
9,004

Inventories

Raw materials
Work in progress
Spare parts and supplies
Goods in transit
Total
Less Allowance for decline in value
Net

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
128,988
150,887
128,988
150,887
12,885
13,332
12,885
13,332
19,746
25,102
19,746
25,102
27,161
7,279
27,161
7,279
188,780
196,600
188,780
196,600
(6,224)
(6,689)
(6,224)
(6,689)
182,556
189,911
182,556
189,911

Inventories recognised as an
expense in ‘contract costs’
- Cost
- Reversal of write-down
Total

959,324
(465)
958,859

797,938
(419)
797,519
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11

Investments in subsidiaries
Separate
financial statements
2019
2018
(in thousand Baht)
At 1 January
Addition
At 31 December

214,000
214,000

165,000
49,000
214,000

On 8 November 2018, UHK had increased registered share capital from US Dollars 5.06 million (5.06
million shares at US Dollar 1 par value) or equivalent to Baht 165 million to US Dollars 6.56 million
(6.56 million shares at US Dollar 1 par value) or equivalent to Baht 214 million. UHK called-up these
share capital in full.
On 21 November 2018, the Company fully paid the called-up share capital to UHK amounting to US
Dollars 1.5 million or equivalent to Baht 49 million.
On 30 November 2018, UEM, an indirect subsidiary, had additionally called-up share capital amounting to
US Dollars 1.5 million (0.15 million shares at US Dollars 10 par value) or equivalent to Baht 49 million.
UHK fully paid the called-up share capital.
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6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
thousand thousand thousand thousand thousand thousand
US Dollars US Dollars US Dollars US Dollars US Dollars US Dollars 212,000
212,000

Indirect subsidiary
Unimit Engineering
(Myanmar) Company
Limited (“UEM”)
Total

212,000
212,000

214,000
214,000

Separate financial statements
Paid-up capital
At cost
2019
2018
2019
2018

6,560
6,560
6,560
6,560
6,560
6,560
thousand thousand thousand thousand thousand thousand
US Dollars US Dollars US Dollars US Dollars US Dollars US Dollars 214,000
214,000

Called-up capital
2019
2018

Direct subsidiary
Unimit (Hong Kong)
Co., Limited
(“UHK”)
Total

Authorised capital
2019
2018

Investments in subsidiaries as at 31 December 2019 and 2018 were as follows:

Notes to the financial statements
For the year ended 31 December 2019

Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries

-

-

-

-

Impairment
2019
2018
(in thousand Baht)

212,000
212,000

214,000
214,000

212,000
212,000

214,000
214,000

At cost - net
2019
2018
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Accumulated depreciation
At 1 January 2018
Depreciation charge for the year
Disposals
At 31 December 2018 and
1 January 2019
Depreciation charge for the year
Disposals
At 31 December 2019

Cost
At 1 January 2018
Additions
Transfers
Disposals
Effect of movements in exchange rates
At 31 December 2018 and
1 January 2019
Additions
Disposals
Effect of movements in exchange rates
At 31 December 2019

12 Property, plant and equipment

Notes to the financial statements
For the year ended 31 December 2019

185,513
13,788
199,301
13,811
213,112

56,956
3,725
(1,761)
58,920

338,934
50
338,984

212,891
(8,063)
204,828
53,218
3,738
-

337,949
985
-

Buildings

212,891
-

Land and
improvements

33

286,688
17,453
(1,209)
302,932

271,258
16,953
(1,523)

366,870
4,663
(1,285)
370,248

357,485
10,956
(1,571)
-

55,806
1,400
(481)
56,726

54,740
1,292
(226)

58,343
1,898
(507)
(38)
59,696

56,775
1,848
(279)
(1)

Furniture
and fixtures
(in thousand Baht)

42,953
580
(1,428)
42,105

42,187
766
-

44,829
2,588
(1,428)
45,989

44,681
148
-

Vehicles

Consolidated financial statements
Machinery
and
equipment

Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries

-

-

97,538
99,357
(9,901)
186,994

6,912
91,799
(985)
(188)

Assets under
construction
and
installation

641,704
36,969
(4,878)
673,795

606,916
36,537
(1,749)

1,119,405
108,556
(11,283)
(9,939)
1,206,739

1,016,693
104,751
(1,850)
(189)

Total
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155,935
145,908
145,908

At 31 December 2019
Owned assets
Assets under finance leases
Total

Land and
improvements

Net book value
At 31 December 2018
Owned assets

Notes to the financial statements
For the year ended 31 December 2019

125,872
125,872

139,633

Buildings

34

67,316
67,316

80,182
2,970
2,970

2,537

Furniture
and fixtures
(in thousand Baht)

3,884
3,884

1,876

Vehicles

Consolidated financial statements
Machinery
and
equipment

Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries

184,595
2,399
186,994

97,538

Assets under
construction
and
installation

530,545
2,399
532,944

477,701

Total
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Accumulated depreciation
At 1 January 2018
Depreciation charge for the year
Disposals
At 31 December 2018 and
1 January 2019
Depreciation charge for the year
Disposals
At 31 December 2019

Cost
At 1 January 2018
Additions
Transfers
Disposals
At 31 December 2018 and
1 January 2019
Additions
Disposals
At 31 December 2019

Notes to the financial statements
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185,513
13,788
199,301
13,811
213,112

56,956
3,725
(1,761)
58,920

338,934
50
338,984

212,891
(8,063)
204,828
53,218
3,738
-

337,949
985
-

Buildings

212,891
-

Land and
improvements

35

286,688
17,453
(1,209)
302,932

271,258
16,953
(1,523)

366,870
4,663
(1,285)
370,248

357,485
10,956
(1,571)

55,772
1,230
(481)
56,522

54,740
1,258
(226)

58,185
1,122
(507)
58,800

56,775
1,689
(279)

Furniture
and fixtures
(in thousand Baht)

42,953
580
(1,428)
42,105

42,187
766
-

44,829
2,588
(1,428)
45,989

44,681
148
-

Vehicles

Separate financial statements
Machinery
and
equipment

Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries

-

-

6,481
2,147
(2,961)
5,667

2,719
4,747
(985)
-

Assets under
construction
and
installation

641,670
36,799
(4,878)
673,591

606,916
36,503
(1,749)

1,028,190
10,570
(14,244)
1,024,516

1,012,500
17,540
(1,850)

Total
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At 31 December 2019
Owned assets
Assets under finance leases

Net book value
At 31 December 2018
Owned assets
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145,908
145,908

155,935

Land and
improvements

125,872
125,872

139,633

Buildings

36

67,316
67,316

80,182
2,278
2,278

2,413

Furniture
and fixtures
(in thousand Baht)

3,884
3,884

1,876

Vehicles

Separate financial statements
Machinery
and
equipment

Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries

3,268
2,399
5,667

6,481

Assets under
construction
and
installation

348,526
2,399
350,925

386,520

Total

Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries
Notes to the financial statements
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The gross amount of the Group’s and the Company’s fully depreciated plant and equipment that was
still in use as at 31 December 2019 amounted to Baht 327.24 million (2018: Baht 325.10 million).
At 31 December 2019, the Group and the Company had unutilised credit facilities with several local
banks totalling Baht 2,099.52 million (2018: Baht 2,419.11 million and US Dollars 5.80 million). Some
of the Group and Company’s credit facilities has given negative pledges to the banks and not committed
in its existing and future property, plant, machinery and equipment.

13

Land use rights
On 25 March 2015, UEM entered into land use rights agreement with a company to use land in Republic
of the Union of Myanmar in the amount of US Dollars 1.55 million or equivalent to Baht 51.56 million.
The contract period of this land use rights is 49 years and 2 months and will be expired in June 2064.

Cost
At 1 January 2018
Effect of movements in exchange rates
At 31 December 2018 and 1 January 2019
Decrease
Effect of movements in exchange rates
At 31 December 2019
Accumulated amortisation
At 1 January 2018
Amortisation for the year
Effect of movements in exchange rates
At 31 December 2018 and 1 January 2019
Amortisation for the year
Effect of movements in exchange rates
At 31 December 2019
Net book value
At 31 December 2018
At 31 December 2019

Consolidated
financial statements
Land use rights
(in thousand Baht)
50,633
(358)
50,275
(2,043)
(3,556)
44,676
2,855
1,017
(16)
3,856
942
(300)
4,498
46,419
40,178
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Intangible assets
Consolidated and
separate
financial statements
Software licences
(in thousand Baht)

Cost
At 1 January 2018
Additions
At 31 December 2018 and 2019

17,428
1,395
18,823

Accumulated amortisation
At 1 January 2018
Amortisation for the year
At 31 December 2018 and 1 January 2019
Amortisation for the year
At 31 December 2019

11,849
880
12,729
1,189
13,918

Net book value
At 31 December 2018
At 31 December 2019

15

Trade accounts payable

Trade accounts payable
- other parties
Retention payables
Total

16

6,094
4,905

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
127,259
8,953
136,212

92,645
1,140
93,785

127,259
8,953
136,212

92,645
1,140
93,785

Other accounts payable

Accrued operating expenses
Payable to the Revenue
Department
Fine payable
Others
Total

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
21,409
11,328
12,625
11,079
5,640
16,706
2,929
46,684

1,389
3,165
15,882
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1,389
3,165
15,633
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Provisions for employee benefits
The Group operates a defined benefit plan based on the requirement of Thai Labour Protection Act B.E.
2541 (1998) to provide retirement benefits to employees based on pensionable remuneration and length
of service.
The defined benefit plan exposes the Group to actuarial risks, such as longevity risk, interest rate risk
and market (investment) risk.

Statement of financial position
obligation for:
Post employment benefits
Total

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
58,038
58,038

50,661
50,661

58,038
58,038

50,661
50,661

Movements in the present value of the defined benefit obligations:

Present value of the
defined benefit obligations
At 1 January
Include in profit or loss:
Current service costs
Past service cost
Interest on obligation
Others
Benefits paid
At 31 December

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
50,661

45,574

50,661

45,574

8,070
13,280
1,618
22,968

6,284
1,110
7,394

8,070
13,280
1,618
22,968

6,284
1,110
7,394

(15,591)
(15,591)

(2,307)
(2,307)

(15,591)
(15,591)

(2,307)
(2,307)

58,038

50,661

58,038

50,661

On 5 April 2019, the Labour Protection Act was amended to include a requirement that an employee,
who is terminated after having been employed by the same employer for an uninterrupted period of
twenty years or more, receives severance payment of 400 days of wages at the most recent rate. The
Group has therefore amended its retirement plan in accordance with the changes in the Labour Protection
Act in 2019. As a result of this change, the provision for retirement benefits as well as past service cost
recognised in the consolidated and separate financial statements increased by an amount of Baht 13.28
million.

39
184

Annual Report 2019 | รายงานประจ�ำปี 2562

Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries
Notes to the financial statements
For the year ended 31 December 2019

Consolidated
financial statements
2019
2018

Principal actuarial assumptions
Discount rate
Salary increase rate
Employee turnover

2.53
3
0 - 48

2.45
3
0 - 53

(%)

Separate
financial statements
2019
2018
2.53
3
0 - 48

2.45
3
0 - 53

Assumptions regarding future mortality are based on published statistics and morality tables.
At 31 December 2019, the weighted-average duration of the defined benefit obligation was 19.13 years
(2018: 20.03 years).
Sensitivity analysis
Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant actuarial assumptions, holding
other assumptions constant, would have affected the defined benefit obligation by the amounts shown
below.
Consolidated financial statements
1% increase in assumption
1% decrease in assumption
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
(5,610)
(4,031)
6,437
4,584
6,340
6,177
(5,636)
(5,435)
(5,930)
(4,294)
1,668
1,084
462
463
(423)
(458)

Effect to the defined benefit obligation
At 31 December
Discount rate
Future salary growth
Employee turnover
Future mortality

Separate financial statements
1% increase in assumption
1% decrease in assumption
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
(5,610)
(4,031)
6,437
4,584
6,340
6,177
(5,636)
(5,435)
(5,930)
(4,294)
1,668
1,084
462
463
(423)
(458)

Effect to the defined benefit obligation
At 31 December
Discount rate
Future salary growth
Employee turnover
Future mortality

Although the analysis does not take account of the full distribution of cash flows expected under the
plan, it does provide an approximation of the sensitivity of the assumptions shown.

18

Share capital
Authorised/issued and paid-up
shares
At 1 January
- ordinary shares
At 31 December
- ordinary shares

Par value
per share
(in Baht)

2019
2018
Number
Amount
Number
Amount
(thousand shares /in thousand Baht)

0.25

570,511

142,628

570,511

142,628

0.25

570,511

142,628

570,511

142,628
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Share premium
Section 51 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires companies to set aside share subscription
money received in excess of the par value of the shares issued to a reserve account (“share premium”).
Share premium is not available for dividend distribution.

19

Reserves
Reserves comprise:
Appropriations of profit and/or retained earnings
Legal reserve
Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires that a public company shall allocate not
less than 5% of its annual net profit, less any accumulated losses brought forward, to a reserve account
(“legal reserve”), until this account reaches an amount not less than 10% of the registered authorised
capital. The legal reserve is not available for dividend distribution.
Other components of equity
Foreign exchange translation differences
Currency translation differences account within equity comprises all foreign currency differences
arising from the translation of the financial statements of the foreign operations.

20

Segment information and disaggregation of revenue
Segment information is presented in respect of the Group and the Company’s geographical information,
based on the Company’s management and internal reporting structure.
Business segment
Management considers that the Group operates in a single line of business, namely steel products, and
has, therefore, only one reportable segment.
Geographical information
In presenting information on the basis of geographical information, segment revenues and expenses are
based on the geographical location of customers. Segments assets are based on the geographical location
of assets.
Information about reportable segments:
Segment 1
Segment 2

Thailand
Other countries
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Reconciliations of reportable segment revenues, profit or loss and disaggregation of revenue
Consolidated financial statements
Segment 2
Total
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
780,752
62,064
64,953
888,223
845,705
601
780
601
780
780,752
62,665
65,733
888,824
846,485

For the year ended
31 December

Segment 1
2019
2018

Contract revenue
Other income
Total revenues

826,159
826,159

Segment profit (loss)
before income tax

(101,911)

36,225

4,750

(4,358)

Unallocated revenues
Unallocated expenses
Loss for the year

(97,161)

31,867

61,397
(128,650)
(151,882)

33,797
(102,893)
(37,229)

Separate financial statements
Total
Segment 2
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
780,752
62,064
64,953
888,223
845,705
601
780
601
780
780,752
62,665
65,733
888,824
846,485

For the year ended
31 December

Segment 1
2019
2018

Contract revenue
Other income
Total revenues

826,159
826,159

The Group applies the practical expedient not to disclose revenue expected to be recognised in the future
related to performance obligations that are unsatisfied as at 31 December 2019 when it is initially expected
that the contracts have original durations of one year or less. The Group recognises revenue in an amount that
corresponds directly with the value to the customer of the date on which the performance obligations are
satisfied.
Reconciliations of reportable segment assets and liabilities and other items
For the year ended
31 December
Trade accounts receivable
Unbilled contracts work in
progress
Property, plant and
equipment
Unallocated assets
Total assets

Consolidated financial statements
Segment 1
Segment 2
Total
2019
2018
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
196,364
78,825
3,597
2,781
199,961
81,606
122,587

215,587

5,158

13,396

127,745

228,983

334,600

386,520

184,073

91,181

518,673
700,951
1,547,330

477,701
858,536
1,646,826
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For the year ended
31 December
Excess of progress billings
over contracts work
Unallocated liabilities
Total liabilities
Interest income
Capital expenditures
Depreciations and
amortisation
Gain (loss) on sales and
disposal of land and
equipment

Consolidated financial statements
Total
Segment 1
Segment 2
2019
2018
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
9,169

9,004

-

-

9,169
244,313
253,482

9,004
164,096
173,100

3,815
10,570

9,388
18,935

103,002

13
87,211

3,815
113,572

9,401
106,146

37,987

37,383

1,113

1,051

39,100

38,434

-

-

57,923

(90)

57,923

(90)

Major customers
Revenue from the major customers of the Group’s segment 1 and 2 represents approximately Baht 217.43
million (2018: Baht 226.63 million) comprising 24.48% (2018: 26.89%) of total revenue of the Group.

21

Other income
In 2013, the Company, as the plaintiff, filed a lawsuit against a Company (the “defendant”) to the Civil
Court in respect of a breach of contract amounting to Baht 30.46 million together with the interest at the
rate of 7.5% per annum. Later, the Civil Court made the judgment requiring the defendant to pay the
compensation to the plaintiff amounting to Baht 2.36 million together with the interest at the rate of
7.5% per annum. Later, the plaintiff filed an appeal to the Appeal Court. The Appeal Court made the
judgment requiring the defendant to pay the compensation to the plaintiff amounting to Baht 11.57
million together with the interest at the rate of 7.5% per annum. Later, the defendant filed an appeal to
the Supreme Court. On 6 March 2018, the Supreme Court affirmed the judgment of the Appeal Court.
In July 2018, the Company received the compensation in full.
During 2019, the Company sold a plot of land in Chonburi to a company. The Company received cash
payment amounting to Baht 66.78 million. Cost of land was Baht 8.06 million.
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Employee benefit expenses
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)

Management
Salaries, wages and bonus
Director remuneration
Defined contribution plan
Defined benefit plan
Others
Other employees
Salaries, wages and bonus
Overtime
Defined benefit plan
Defined contribution plan
Others
Total employee benefit expenses

20,251
5,049
849
728
72
26,949

16,608
5,000
777
706
72
23,163

18,669
5,049
849
728
72
25,367

16,608
5,000
777
706
72
23,163

199,972
56,361
22,240
5,631
13,857
298,061

193,247
40,053
6,688
5,688
12,786
258,462

194,152
56,361
22,240
5,631
13,857
292,241

193,247
40,053
6,688
5,688
12,786
258,462

325,010

281,625

317,608

281,625

Defined benefit plan
Details of the defined benefit plan are given in note 17.
Defined contribution plan
The defined contribution plan comprises provident fund established by the Group for its employees.
Membership to the fund is on a voluntary basis. Contributions are made monthly by the employees at
the rates ranging from 3% to 5% of their basic salaries and by the Group at rates ranging from 3% to 5%
of the employees’ basic salaries. The provident fund is registered with the Ministry of Finance as a
juristic entity and is managed by a licensed fund manager.
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Expenses by nature
The statement of comprehensive income includes an analysis of expenses by function. Expenses by
nature disclosed in accordance with the requirements of various TFRS were as follows:

Included in costs of contract:
Raw materials and consumables used
Subcontract labour cost
Employee benefit expenses
Depreciation and amortisation
Others
Total
Included in distribution costs:
Employee benefit expenses
Commission expenses
Bank charges
Others
Total
Included in administrative expenses:
Employee benefit expenses
Depreciation and amortisation
Rental expenses
Penalty fee
Others
Total

24

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
305,771
278,942
241,968
33,065
99,112
958,858

451,874
47,523
207,025
32,919
58,178
797,519

305,771
278,942
241,968
33,065
99,112
958,858

451,874
47,523
207,025
32,919
58,178
797,519

15,693
6,821
3,362
489
26,365

21,771
9,291
2,590
848
34,500

15,693
6,821
3,362
489
26,365

21,771
9,291
2,590
848
34,500

67,349
6,036
2,452
265
44,655
120,757

52,829
5,515
1,206
1,354
26,441
87,345

59,947
4,923
1,199
265
40,060
106,394

52,829
4,464
1,206
1,354
24,940
84,793

Income tax
Income tax recognised in profit or loss

Deferred tax expense
Movements in temporary
differences
Total tax income

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
(7,289)
(7,289)

(1,853)
(1,853)
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Reconciliation of effective tax rate
Loss before income tax
Income tax using the Thai corporation tax rate
Expenses with additional deduction for tax proposes
Expenses not deductible for tax purposes
Current year losses for which no deferred tax
asset was recognised
Total

Loss before income tax
Income tax using the Thai corporation tax rate
Expenses with additional deduction for tax proposes
Expenses not deductible for tax purposes
Current year losses for which no deferred tax
asset was recognised
Total
Deferred tax
At 31 December
Total
Set off of tax
Net deferred tax assets
Deferred tax
At 31 December
Total
Set off of tax
Net deferred tax assets

Consolidated financial statements
2019
2018
Rate
(in thousand
Rate
(in thousand
(%)
Baht)
(%)
Baht)
(159,171)
(39,083)
20.0
(31,834)
20.0
(7,817)
(514)
(652)
58
24
4.2

25,001
(7,289)

5.3

6,592
(1,853)

Separate financial statements
2019
2018
(in thousand
Rate
(in thousand
Rate
Baht)
(%)
Baht)
(%)
(142,784)
(36,545)
20.0
(28,557)
20.0
(7,309)
(514)
(652)
58
24
5.1

21,724
(7,289)

5.6

6,084
(1,853)

Consolidated financial statements
Assets
Liabilities
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
19,733
12,248
(200)
(4)
(200)
(4)
200
4
19,533
12,244
Separate financial statements
Assets
Liabilities
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
19,733
12,248
(200)
(4)
(200)
(4)
200
4
19,533
12,244
-
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Deferred tax
Movements in total deferred tax assets and liabilities during the year were as follows:

Deferred tax assets
Trade accounts receivable
(Allowance for doubtful
accounts)
Inventories (Allowance for decline
in value)
Other current liabilities (Provision
for loss from contract work)
Provisions for employee benefits
Finance lease liabilities
Total

Consolidated and separate financial statements
(Charged) /
At
At
credited to
31 December
1 January
Profit or loss
2019
2019
(in thousand Baht)

25
1,338
753
10,132
12,248

Deferred tax liability
Forward contracts
Total

(4)
(4)

Net

12,244

Deferred tax assets
Trade accounts receivable
(Allowance for doubtful
accounts)
Inventories (Allowance for decline
in value)
Unbilled contract work in progress
(Provision for loss from unbilled
contract work)
Provisions for employee benefits
Total

(93)
2,482
1,476
44
7,485
(196)
(196)
7,289

3,601
1,245
3,235
11,608
44
19,733
(200)
(200)
19,533

Consolidated and separate financial statements
(Charged) /
At
At
credited to
31 December
1 January
Profit or loss
2018
2018
(in thousand Baht)

25
1,421
9,115
10,561

Deferred tax liability
Forward contracts
Total
Net

3,576

(170)
(170)
10,391
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(83)
753
1,017
1,687
166
166
1,853

25
1,338
753
10,132
12,248
(4)
(4)
12,244
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Unutilised tax losses that have not been recognised as deferred tax asset in the financial statements as at
31 December 2019 and 2018 were as follow:
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
72,266
39,976
59,434
30,421
72,266
39,976
59,434
30,421

Tax losses
Total

The tax losses expire in 2020 to 2024. The deductible temporary differences do not expire under current
tax legislation. The Group has not recognised these items as deferred tax assets because it is not probable
that the Group will have sufficient future taxable profit to utilise the benefits therefrom.

25

Basic loss per share
The calculations of basic loss per share for the years ended 31 December 2019 and 2018 were based on
the loss for the years attributable to ordinary shareholders of the Company and the number of ordinary
shares outstanding during the year as follows:

Loss attributable to ordinary shareholders
for the year ended 31 December
Loss for the year attributable to ordinary
shareholders of the Company
Number of ordinary
shares outstanding
Basic loss per share (in Baht)

26

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(thousand shares / in thousand Baht)

(151,882)

(37,229)

(135,495)

(34,691)

570,511
(0.27)

570,511
(0.07)

570,511
(0.24)

570,511
(0.06)

Dividends
The shareholders of the Company have approved dividends as follows:

2018
Annual dividend

Approval date

Payment schedule

Dividend rate
per share
(Baht)

Amount
(in million Baht)

25 April 2018

May 2018

0.02

11.41
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Financial instruments
Financial risk management policies
The Group is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and currency
exchange rates and from non-performance of contractual obligations by counterparties. The Group does
not hold or issue derivatives financial instruments for speculative or trading purposes.
Capital management
The Board of Directors’ policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor
and market confidence and to sustain future development of the business. The Board monitors the return
on capital, which the Group defines as result from operating activities divided by total shareholders’
equity, and also monitors the level of dividends to ordinary shareholders.
Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the results of the
Group’s operations and its cash flows. Loan to related party interest rate is mainly fixed.

Effective
interest rate

At 31 December
2019
Financial asset
Loans to related party
Total

(% per annum)
1.25

Consolidated financial statements
Maturity period
After 1 year
but within
After
5 years
5 years
Within 1 year
(in thousand Baht)
-

59,953
59,953

-

Total

59,953
59,953

Foreign currency risk
The Group is exposed to foreign currency risk relating to purchases and sales which are denominated in
foreign currencies. The Group mitigates this risk by opening savings account in U.S. Dollars for liquidity
of assets and liabilities which are denominated in foreign currency and utilises forward exchange
contracts with maturities of less than one year to hedge such financial assets and liabilities denominated
in foreign currencies. The forward exchange contracts entered into at the reporting date also relate to
anticipated purchases and sales, denominated in foreign currencies, for the subsequent period.
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At 31 December, the Group and Company were exposed to foreign currency risk in respect of financial
assets and liabilities denominated in the following currencies:
Consolidated financial statements

Assets and liabilities denominated in the foreign
currencies as at 31 December

US
Dollars

2019
Cash and cash equivalents
Trade accounts receivable
Trade accounts payable
Gross statement of financial position exposure
Currency forwards purchase
Currency forwards sales
Net exposure
2018
Cash and cash equivalents
Trade accounts receivable
Trade accounts payable
Gross statement of financial position exposure
Currency forwards purchase
Currency forwards sales
Net exposure

Euro
Others
(in thousand Baht)

Total

34,252
4,280
(64,502)
(25,970)
64,502
(4,280)
34,252

(2,247)
(2,247)
2,247
-

35,806
4,280
(66,749)
(26,663)
66,749
(4,280)
35,806

67,010
3,230
(4,652)
65,588
4,652
(3,230)
67,010

-

Assets and liabilities denominated in the foreign
currencies as at 31 December

US
Dollars

2019
Cash and cash equivalents
Trade accounts receivable
Loans to related party
Trade accounts payable
Gross statement of financial position exposure
Currency forwards purchase
Currency forwards sales
Net exposure
2018
Cash and cash equivalents
Trade accounts receivable
Trade accounts payable
Gross statement of financial position exposure
Currency forward purchase
Currency forwards sale
Net exposure

1,554
1,554
1,554
917
(20)
897
897

67,927
3,230
(4,672)
66,485
4,652
(3,230)
67,907

Separate financial statements
Euro
Others
(in thousand Baht)

Total

17,724
4,280
59,953
(64,502)
17,455
64,502
(4,280)
77,677

(2,247)
(2,247)
2,247
-

20
20
20

17,744
4,280
59,953
(66,749)
15,228
66,749
(4,280)
77,697

210
3,230
(4,652)
(1,212)
4,652
(3,230)
210

-

41
(20)
21
21

251
3,230
(4,672)
(1,191)
4,652
(3,230)
231
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Credit risk
Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or counterparty to settle
its financial and contractual obligations to the Group as and when they fall due.
Management has a credit policy in place and the exposure to credit risk is monitored on an ongoing
basis. Credit evaluations are performed on all customers requiring credit over a certain amount. At the
reporting date there were no significant concentrations of credit risk. The maximum exposure to credit
risk is represented by the carrying amount of each financial asset in the statement of financial position.
However, due to the large number of parties comprising the Group’s customer base, management does
not anticipate material losses from its debt collection.
Liquidity risk
The Group monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed
adequate by management to finance the Group’s operations and to mitigate the effects of fluctuations in
cash flows.
Carrying amount and fair values
The following table shows the carrying amounts and fair values of financial assets and financial
liabilities, including their levels in the fair value hierarchy. It does not include fair value information for
financial assets and financial liabilities not measured at fair value if the carrying amount is a reasonable
approximation of fair value.

31 December 2019
Financial assets and financial liabilities not measured at fair value
Forward exchange contracts
Loans to related party
31 December 2018
Financial assets and financial liabilities not measured at fair value
Forward exchange contracts

Consolidated and
separate financial
statements
Carrying
amount
Fair value
(in thousand Baht)
60,390

-

(1,552)
52,343

(271)

For disclosure purposes, the Group determines Level 2 fair values for forward exchange contracts based
on counterparties’ quotes. Fair values reflect the credit risk of the instrument and include adjustments
to take account of the credit risk. The Group determines Level 3 fair values for loans to related party
based on discounted cash flows. The valuation model considers the present value of expected cash
receipts, discounted using a risk-adjusted discount rate.
The fair values of the current portion of financial assets and liabilities such as trade and other accounts
receivable, and trade and other accounts payable, are taken to approximate the carrying values due to
the relatively short-term maturity of these financial instruments.
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Commitments with non-related parties
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)

Capital commitment
Contracted but not provided for:
Buildings and equipment
Land lease commitments
Within one year
After one year but within five years
Total
Other commitments
Bank guarantees
Letter of credits
Purchase orders for goods
and supplies
Total

8,332

77,843

-

-

672
840
1,512

660
1,512
2,172

672
840
1,512

660
1,512
2,172

228,778
76,409

336,574
1,640

228,778
76,409

336,574
1,640

36
305,223

2,390
340,604

36
305,223

2,390
340,604

As at 31 December 2019 and 2018, the Group had:
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(a)

land lease agreement for the Group’s office location expiring on 31 March 2022.

(b)

letters of guarantee issued by banks in favor of certain private companies and a government
agency for performance guarantees to its customers and electricity usage.

(c)

purchase forward exchange contracts with domestic banks amounting to US Dollars 2.62
million or equivalent to Baht 80.30 million (2018: US Dollars 1.56 million or equivalent to Baht
50.85 million). All of the contracts will mature during July 2020.

(d)

sale forward exchange contracts with domestic banks amounting to US Dollars 0.28 million or
equivalent to Baht 8.52 million (2018: US Dollars 0.86 million or equivalent to Baht 27.79
million). All of the contracts will mature during June 2020.

Thai Financial Reporting Standards (TFRS) not yet adopted
New and revised TFRS, which are relevant to the Group’s operations, expected to have material impact
on the consolidated and separate financial statements when initially adopted, and will become effective
for the financial statements in annual reporting periods beginning on or after 1 January 2020, are as
follows:
TFRS 7*
TFRS 9*
TFRS 16
TAS 32*
TFRIC 16*
TFRIC 19*

TFRS

Topic
Financial Instruments: Disclosures
Financial Instruments
Leases
Financial Instruments: Presentation
Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments
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* TFRS - Financial instruments standards
(a) TFRS - Financial instruments standards
These TFRS - Financial instruments standards establish requirements related to definition, recognition,
measurement, impairment and derecognition of financial assets and financial liabilities, including accounting
for derivatives and hedge accounting. When these TFRS are effective, some accounting standards,
interpretations and guidance which are currently effective will be cancelled.
Management is currently considering the potential impact from these TFRS on the financial statements
in the initial period adopted.
(b) TFRS 16 Leases
TFRS 16 introduces a single lessee accounting model for lessees. A lessee recognises a right-of-use asset
and a lease liability. There are recognition exemptions for short-term leases and leases of low-value
items. When this TFRS is effective, some accounting standards and interpretations which are currently
effective will be cancelled.
Currently, the Group recognises payments made under operating leases in profit or loss on a straightline basis over the term of the lease, and recognised assets and liabilities only to the extent that there was
a timing difference between actual lease payments and the expense recognised. Under TFRS 16, the
Group will recognise right-of-use assets and lease liabilities for its operating leases which the Group is
a lessee. As a result, the nature of expenses related to those leases will now change because the Group
will recognise depreciation of right-of-use assets and interest expense on lease liabilities.
The Group has made a preliminary assessment of the potential impact of adopting and initially applying
TFRS 16 on the consolidated and separate financial statements and expects that there will be no material
impact on the consolidated and separate financial statements in the period of initial application.
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