
 
 
 
 

บริษทั ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย 
 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2559 

และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินแบบยอ่ (“ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาล”) ของบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

และของเฉพาะบริษทั ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอ

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้

ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ

กิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์

เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถให้

ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ  ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงิน

ระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 

ขา้พเจา้ขอใหสั้งเกตตามหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 2 เก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีของการร่วมการงานประเภทการดาํเนินงานร่วมกนั 

ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองท่ีเนน้ดงักล่าว 

 

 

(นายอภิชาติ สายะสิต)                                

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4229 

บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอด็ไวเซอร์ร่ี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 

 



หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�  2

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ�ง แอนด์ คอนสตรัคชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 มีนาคม 2559

สินทรัพย์

31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว" "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 485,044               326,489               384,441               235,023               

เงินลงทุนระยะสั�น 5 4,311                   4,302                   4,310                   4,301                   

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุทธิ 6, 13

- บริษัทย่อย 4 -                       -                       925,323               943,825               

- บริษัทอื�น 637,976               1,588,744            625,899               1,575,763            

ลูกหนี�การค้าที�ยังไม่เรียกเก็บ 13 10,769,550          10,069,390          9,828,129            9,043,707            

เงินทดรองแก่บริษัทย่อย 4 -                       -                       2,436,669            2,027,089            

เงินทดรองแก่ผู้ร่วมการงาน -                       2,700                   -                       2,700                   

สินค้าคงเหลือ 7, 13 594,659               832,376               586,445               823,745               

ส่วนของลูกหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน

ที�ครบกําหนดภายในหนึ�งปี 8 2,219                   2,186                   -                       -                       

เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา - สุทธิ 6 194,640               203,560               185,761               194,045               

ลูกหนี�เงินประกันผลงาน 121,912               42,231                 121,912               42,231                 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น

- ภาษีซื�อที�ยังไม่ได้ใบกํากับภาษี 319,650               343,068               250,637               267,776               

- ลูกหนี�ภาษีมูลค่าเพิ�ม 272,389               205,240               168,988               117,974               

- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 113,768               83,129                 97,159                 68,315                 

- อื�น ๆ 24,407                 24,528                 14,661                 17,899                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 13,540,525          13,727,943          15,630,334          15,364,393          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในเงินฝากประจําที�มีข้อจํากัดในการใช้ 9, 13, 22 526,067               578,419               525,720               578,073               

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 8 8,445                   9,012                   -                       -                       

ลูกหนี�เงินประกันผลงาน 21,038                 154,426               21,038                 154,426               

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10, 15 -                       -                       984,795               984,795               

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11, 13, 15, 16 4,209,687            4,300,525            677,637               701,824               

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 12 9,204                   7,834                   8,895                   7,503                   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 19 53,220                 37,920                 12,210                 11,784                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

- ภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่าย 116,256               147,428               60,904                 104,536               

- ภาษีซื�อขอคืน 8,928                   6,260                   8,869                   5,669                   

- อื�น ๆ 14,197                 19,500                 13,945                 18,620                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,967,042            5,261,324            2,314,013            2,567,230            

รวมสินทรัพย์ 18,507,567          18,989,267          17,944,347          17,931,623          

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ�ง แอนด์ คอนสตรัคชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 มีนาคม 2559

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว" "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 6, 7, 9, 11, 13 2,444,003            3,099,269            2,420,623            3,098,475            

เจ้าหนี�การค้า เจ้าหนี�อื�น และตั�วเงินจ่าย - สุทธิ 6

- บริษัทย่อยและบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 4 38,748                 35,523                 3,124,577            2,748,530            

- บริษัทอื�น 4,557,264            4,222,491            3,686,891            3,426,714            

เงินทดรองจากบริษัทย่อย 4 -                       -                       34,498                 34,528                 

เงินทดรองจากผู้ร่วมการงาน 42,098                 46,428                 42,098                 46,428                 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 10, 11, 15 402,664               408,000               62,464                 67,800                 

ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 11, 16 784,505               780,363               102,323               103,737               

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - สุทธิ 6 2,226,455            2,312,862            2,226,455            2,312,862            

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 60,087                 41,598                 44,768                 33,701                 

หนี�สินหมุนเวียนอื�น

- ภาษีขายไม่ถึงกําหนด 60,141                 43,518                 58,416                 41,104                 

- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4 123,359               207,708               81,048                 104,599               

- เงินปันผลค้างจ่าย 18 295,881               4,007                   295,881               4,007                   

- อื�น ๆ 22 41,869                 33,008                 30,163                 25,445                 

รวมหนี�สินหมุนเวียน 11,077,074          11,234,775          12,210,205          12,047,930          

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 10, 11, 15 413,740               510,404               10,990                 22,604                 

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 11, 16 700,181               837,950               87,246                 98,478                 

เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา 4 210,051               181,439               161,619               135,438               

ประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 14 72,102                 64,846                 28,764                 26,627                 

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 467                      467                      -                       -                       

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 1,396,541            1,595,106            288,619               283,147               

รวมหนี�สิน 12,473,615          12,829,881          12,498,824          12,331,077          

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

- ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ 1,081,016,253 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 1,081,016            1,081,016            1,081,016            1,081,016            

- ทุนที�ออกและชําระแล้ว (หุ้นสามัญ 1,081,016,253 หุ้น หุ้นละ 1 บาท) 1,081,016            1,081,016            1,081,016            1,081,016            

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 2,462,874            2,462,874            2,462,874            2,462,874            

กําไรสะสม

- จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 17 108,151               108,151               108,151               108,151               

- ยังไม่ได้จัดสรร 2,381,799            2,507,236            1,793,482            1,948,505            

ส่วนของผู้ถือหุ้นที�เป็นของบริษัทใหญ่ 6,033,840            6,159,277            5,445,523            5,600,546            

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 112                      109                      -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,033,952            6,159,386            5,445,523            5,600,546            

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 18,507,567          18,989,267          17,944,347          17,931,623          

งบการเงินรวม

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ�ง แอนด์ คอนสตรัคชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2559

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

หมายเหตุ 2559 2558 2559 (ปรับปรุงใหม)่

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 2,413,017            2,115,558            2,363,143            1,728,681            

ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง 4 (1,921,092)          (1,700,973)          (1,965,011)          (1,526,644)          

กําไรขั�นต้นจากการรับเหมาก่อสร้าง 491,925              414,585              398,132              202,037              

รายได้อื�น 4 16,159                16,194                16,218                15,121                

ค่าใช้จ่ายทั�วไปและบริหาร 4 (154,044)             (147,971)             (133,100)             (120,923)             

ค่าชดเชยความเสียหายจากคดีความ 22 (40,000)               -                      (40,000)               -                      

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 4 (13,478)               (6,054)                 (12,501)               (5,475)                 

ต้นทุนทางการเงิน (89,946)               (78,938)               (55,823)               (45,636)               

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 210,616              197,816              172,926              45,124                

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 19 (44,176)               (44,674)               (36,075)               (13,025)               

กําไรสําหรับงวด 166,440              153,142              136,851              32,099                

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 166,440              153,142              136,851              32,099                

การแบ่งปันกําไรสําหรับงวด

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 166,437              153,142              136,851              32,099                

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 3                         -                      -                      -                      

166,440              153,142              136,851              32,099                

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 166,437              153,142              136,851              32,099                

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 3                         -                      -                      -                      

166,440              153,142              136,851              32,099                

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) 20 0.154                  0.142                  0.127                  0.030                  



หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี� 5

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ�ง แอนด์ คอนสตรัคชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2559

ทุนเรือนหุ้น ส่วนของ ส่วนได้เสียที�

ที�ออกและ ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรเป็นสํารอง ผู้ถือหุ้นที�เป็นของ ไม่มีอํานาจ

หมายเหตุ ชําระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร บริษัทใหญ่ ควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2558 1,081,016                 2,462,874                 108,151                    2,000,012                 5,652,053                 74                             5,652,127                 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                           -                           -                           153,142                    153,142                    -                           153,142                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2558 1,081,016                 2,462,874                 108,151                    2,153,154                 5,805,195                 74                             5,805,269                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2559 1,081,016                 2,462,874                 108,151                    2,507,236                 6,159,277                 109                           6,159,386                 

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นในฐานะที�เป็นเจ้าของ

- จ่ายเงินปันผล 18 -                           -                           -                           (291,874)                   (291,874)                   -                           (291,874)                   

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                           -                           -                           166,437                    166,437                    3                               166,440                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2559 1,081,016                 2,462,874                 108,151                    2,381,799                 6,033,840                 112                           6,033,952                 

งบการเงินรวม (พันบาท)

กําไรสะสม



หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี� 6

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ�ง แอนด์ คอนสตรัคชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2559

ทุนเรือนหุ้น

ที�ออกและ ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรเป็นสํารอง

หมายเหตุ ชําระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 - ตามที�เคยรายงาน 1,081,016                 2,462,874                 108,151                    1,454,881                 5,106,922                 

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 -                           -                           -                           251,816                    251,816                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 - ปรับปรุงใหม่ 1,081,016                 2,462,874                 108,151                    1,706,697                 5,358,738                 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (ปรับปรุงใหม)่ 2 -                           -                           -                           32,099                      32,099                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2558 - ปรับปรุงใหม่ 1,081,016                 2,462,874                 108,151                    1,738,796                 5,390,837                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 1,081,016                 2,462,874                 108,151                    1,948,505                 5,600,546                 

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นในฐานะที�เป็นเจ้าของ

- จ่ายเงินปันผล 18 -                           -                           -                           (291,874)                   (291,874)                   

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                           -                           -                           136,851                    136,851                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2559 1,081,016                 2,462,874                 108,151                    1,793,482                 5,445,523                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

กําไรสะสม

กก กกกก



หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี� 7

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ�ง แอนด์ คอนสตรัคชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงินสด "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2559

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559 2558 2559 (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับงวด 166,440                 153,142                 136,851                 32,099                   

รายการปรับกระทบกําไรสําหรับงวดเป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)

กิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมสิ�นและค่าตัดจําหน่าย 210,109                 192,938                 54,621                   59,093                   

กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร (34)                         (160)                       (30)                         (159)                       

ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่าย 1,169                     -                         1,169                     -                         

กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนระยะสั�น -                         (144)                       -                         -                         

ประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงานเมื�อเกษียณอายุ 4,361                     1,841                     2,137                     1,461                     

ประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื�น 2,895                     2,008                     -                         -                         

ดอกเบี�ยรับ (1,192)                    (3,551)                    (1,192)                    (3,540)                    

ดอกเบี�ยจ่าย 89,946                   78,938                   55,823                   45,636                   

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 44,176                   44,674                   36,075                   13,025                   

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น):

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 950,768                 (117,579)                968,366                 (136,218)                

ลูกหนี�การค้าที�ยังไม่เรียกเก็บ (700,160)                (641,469)                (784,422)                (544,129)                

เงินทดรองแก่บริษัทย่อย -                         -                         (409,580)                (187,700)                

เงินทดรองแก่ผู้ร่วมการงาน 2,700                     -                         2,700                     -                         

สินค้าคงเหลือ 237,717                 159,934                 237,300                 174,485                 

เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา 8,920                     5,256                     8,284                     5,124                     

ลูกหนี�เงินประกันผลงาน 53,707                   (28,621)                  53,707                   (28,621)                  

ลูกหนี�ภาษีมูลค่าเพิ�มและภาษีซื�อขอคืน (46,399)                  (15,931)                  (37,075)                  (219,507)                

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (32,550)                  (119,923)                (27,108)                  107,199                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 5,303                     (47)                         4,675                     3                            

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง):

เจ้าหนี�การค้า เจ้าหนี�อื�นและตั�วเงินจ่าย 337,998                 (483,595)                636,224                 (360,036)                

เงินทดรองจากบริษัทย่อย -                         -                         (30)                         29,179                   

เงินทดรองจากผู้ร่วมการงาน (4,330)                    (6)                           (4,330)                    -                         

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า (86,407)                  (119,891)                (86,407)                  (119,891)                

หนี�สินหมุนเวียนอื�น (53,650)                  (11,188)                  3,821                     (13,419)                  

เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา 28,612                   (2,908)                    26,181                   (8,591)                    

ภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่ายได้รับคืน 52,847                   -                         52,316                   -                         

จ่ายภาษีเงินได้ (63,453)                  (39,489)                  (35,439)                  (21,032)                  

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 1,209,493              (945,771)                894,637                 (1,175,539)             



หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี� 8

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ�ง แอนด์ คอนสตรัคชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงินสด (ต่อ) "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2559

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559 2558 2559 (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในเงินฝากประจําที�มีข้อจํากัดในการใช้ลดลง 52,352                   755,012                 52,353                   755,012                 

เงินลงทุนระยะสั�นลดลง (เพิ�มขึ�น) (9)                           299,988                 (9)                           299,844                 

เงินสดรับจากลูกหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน 534                        -                         -                         -                         

เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 192                        162                        116                        159                        

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (41,055)                  (113,047)                (13,569)                  (5,223)                    

ซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,998)                    -                         (1,998)                    -                         

เงินสดรับจากดอกเบี�ยรับ 2,846                     4,776                     2,846                     4,776                     

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 12,862                   946,891                 39,739                   1,054,568              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง) (655,266)                348,714                 (677,852)                299,395                 

จ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน (209,932)                (180,915)                (28,991)                  (24,706)                  

จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (102,000)                (37,500)                  (16,950)                  (16,950)                  

จ่ายเงินปันผล -                         (12)                         -                         (12)                         

จ่ายดอกเบี�ย (96,602)                  (79,668)                  (61,165)                  (46,300)                  

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,063,800)             50,619                   (784,958)                211,427                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นสุทธิ 158,555                 51,739                   149,418                 90,456                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 326,489                 627,468                 235,023                 467,502                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นงวด 485,044                 679,207                 384,441                 557,958                 

ข้อมูลเพิ�มเติมประกอบกระแสเงินสด

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย :

- เงินสด 2,092                     2,560                     2,092                     1,960                     

- เงินฝากธนาคาร 482,952                 676,647                 382,349                 555,998                 

รวม 485,044 679,207 384,441 557,958

2. ซื�อสินทรัพย์ถาวรโดย :

- สัญญาเช่าการเงิน 76,305                   65,090                   16,345                   2,846                     

- จ่ายเงินสด 41,055                   113,047                 13,569                   5,223                     

รวม 117,360                 178,137                 29,914                   8,069                     

3. ดอกเบี�ยจ่ายจากเงินกู้ยืมบันทึกเป็นต้นทุนของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,441                     -                         -                         -                         



 
 
 
บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

1. เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาลและหลกัการจัดทํางบการเงินรวม 

 

บริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทัยูนิค”) ไดจ้ดัทาํบญัชีโดยบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน  ทั้งน้ี  งบการเงินระหวา่งกาลมีวตัถุประสงคท่ี์จดัทาํข้ึนเพ่ือแสดงฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเท่านั้น    

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเป็น

ปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ  เพ่ือไม่ใหข้อ้มลูท่ีนาํเสนอซํ้าซอ้นกบัขอ้มลูท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

เพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน กลุ่มบริษัทยูนิคได้จัดทาํงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงิน       

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศเท่านั้น 

 

งบการเงินระหว่างกาลรวมสําหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 และงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 ไดร้วมงบการเงินของกลุ่มบริษทัยนิูคดงัน้ี 

 

 สดัส่วน (ร้อยละ) 

    วนัท่ี 31   วนัท่ี 31   วนัท่ี 31  

  ลกัษณะธุรกิจ  มีนาคม 2559  ธนัวาคม 2558  มีนาคม 2558 

บริษัทย่อย         

บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั  การรับเหมาก่อสร้าง การพฒันา

ท่ีดินและก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์

เพื่อขาย 

 99.99  99.99  99.99 

         

บริษทั กิจการร่วมคา้ ยคิูว-เอสอาร์ซี จาํกดั  ประมูลงานในอนาคต  จนถึง

ปัจจุบนั บริษทัยงัไมไ่ดเ้ร่ิมดาํเนิน

พาณิชยกิจใด ๆ  

 89.99        89.99  89.99 

         

บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จาํกดั  ใหบ้ริการเช่าเคร่ืองจกัร  99.99  99.99  99.99 

         

บริษทั ยนิูค ฟาวนเ์ดชัน่ จาํกดั  ผลิตวสัดุเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง  99.99  99.99  99.99 

         

บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จาํกดั  การรับเหมาก่อสร้าง  99.99  99.99  99.99 

         

บริษทั ยนิูค พลสั เทคโนโลย ีจาํกดั  ใหบ้ริการเก่ียวกบังานระบบ

สาธารณูปโภคและโทรคมนาคม  

จนถึงปัจจุบนั บริษทัยงัไม่ไดเ้ร่ิม

ดาํเนินพาณิชยกิจใด ๆ 

 99.99  99.99  99.99 

         

บริษทั โกลเดน้ เอสเตท พลสั จาํกดั  การจาํหน่ายทราย  99.99  99.99  99.99 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

 
 สดัส่วน (ร้อยละ) 

    วนัท่ี 31   วนัท่ี 31   วนัท่ี 31  

  ลกัษณะธุรกิจ  มีนาคม 2559  ธนัวาคม 2558  มีนาคม 2558 

บริษทั ยนิูค ซิสเทม็ จาํกดั  บริการเก่ียวกบังานระบบ

สาธารณูปโภค   

 99.99  99.99  99.99 

         

บริษทั ยนิูค บิลท ์จาํกดั  ใหบ้ริการเก่ียวกบังานรับเหมา

ก่อสร้างอาคาร   

 99.99  99.99  99.99 

         

บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จาํกดั  ใหบ้ริการโรงหล่องานคอนกรีต

และคอนกรีตสาํเร็จรูป   

 99.99  99.99  99.99 

         

บริษทั ยนิูค พรูเดนซ ์จาํกดั  ใหบ้ริการควบคุมตน้ทุนและ

ประเมินราคา   

 99.99  99.99  99.99 

         

บริษทั ยนิูค เมทลั จาํกดั  ใหบ้ริการเก่ียวกบังานเช่ือม กลึง 

และงานเหลก็ 

 99.97  99.97  99.97 

         

บริษทั ยนิูค แพรคติกา้ จาํกดั  ใหบ้ริการงานติดตั้งประกอบ  99.97  99.97  99.97 

         

บริษทั ยนิูค เอก็ซพลอเรชัน่ จาํกดั  ใหบ้ริการสาํรวจ รังวดั วางผงัและ

ทาํระดบั 

 99.97  99.97  99.97 

         

บริษทั ยนิูค มาสเตอร์ จาํกดั  ใหบ้ริการดา้นวิศวกรรมและ

สถาปัตยกรรม  จนถึงปัจจุบนั 

บริษทัยงัไมไ่ดเ้ร่ิมดาํเนินพาณิชย

กิจใด ๆ 

 99.97  99.97  99.97 

         

บริษทั ยนิูค อีควิปเมน้ท ์เซอร์วิส จาํกดั  ใหบ้ริการซ่อมแซมและบาํรุงรักษา

เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้

 99.97  99.97  99.97 

         

บริษทั ซนั เทคโนโลยี แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั  เพื่อประมูลงานในอนาคต  จนถึง

ปัจจุบนั บริษทัยงัไมไ่ดเ้ร่ิมดาํเนิน

พาณิชยกิจใด ๆ 

 99.99  99.99  99.99 

         

การดาํเนินงานร่วมกนั         

Chun Wo Construction & Engineering Co., Ltd. 

และบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์  คอนสตรัคชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) (ช่ือตามท่ีจดทะเบียน “กิจการร่วมคา้    

ยนิูค ชุนโว”) 

 การรับเหมาก่อสร้างโครงการ

ระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 

ช่วงบางซ่ือ-ตล่ิงชนั กบัการรถไฟ

แห่งประเทศไทย 

 85.00  85.00  85.00 

         

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สามประสิทธ์ิ และบริษทั ยนิูค 

เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

(ช่ือตามท่ีจดทะเบียน “กิจการร่วมคา้ ยเูอน็ – เอสจี”) 

 การรับเหมาก่อสร้างโครงการผนั

นํ้าจากพื้นท่ีลุ่มนํ้าเจา้พระยาฝ่ัง

ตะวนัออก-อ่างเกบ็นํ้าบางพระ 

จงัหวดัชลบุรี กบักรมชลประทาน 

 50.00  50.00  50.00 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 
 

 สดัส่วน (ร้อยละ) 

    วนัท่ี 31   วนัท่ี 31   วนัท่ี 31  

  ลกัษณะธุรกิจ  มีนาคม 2559  ธนัวาคม 2558  มีนาคม 2558 

Sinohydro Corporation Limited และบริษทั ยนิูค 

เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

(ช่ือตามท่ีจดทะเบียน “กิจการร่วมคา้ เอสเอช – ยเูอน็”) 

 การรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบ

รถไฟฟ้าเตาปูน-ท่าพระ (สายสี     

นํ้าเงิน) ช่วงหวัลาํโพง-บางแค และ

ช่วงบางซ่ือ-ท่าพระ (สญัญาท่ี 3) กบั

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย 

 50.00  50.00  50.00 

         

บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) (ช่ือตามท่ีจดทะเบียน “กิจการร่วมคา้ ไอทีดี –  

ยนิูค”) 

 การรับเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือ

อเนกประสงคค์ลองใหญ่ ใน

จงัหวดัตราด กบักรมเจา้ท่า 

 40.00  40.00  40.00 

         

บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทั  ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์

คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  (ช่ือตามท่ีจดทะเบียน 

“กิจการร่วมคา้ เอส ย”ู) 

 การรับเหมาก่อสร้างโครงการ

ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพ 

(สายสีแดง) สญัญาท่ี 1 งานโยธา

สาํหรับสถานีกลางบางซ่ือและศูนย์

ซ่อมบาํรุง กบัการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย 

 40.00  40.00  40.00 

         

บริษทั แพร่ธาํรงวิทย ์จาํกดั  และบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง 

แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

(ช่ือตามท่ีจดทะเบียน “กิจการร่วมคา้ พยี”ู) 

 จนถึงปัจจุบนั กิจการร่วมคา้

ดงักล่าวยงัไม่เร่ิมดาํเนินการใด ๆ 

 90.00  90.00  90.00 

         

Sinohydro Corporation Limited, China Harbour 

Engineering Company Limited  และบริษทั ยนิูค      

เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)    

(ช่ือตามท่ีจดทะเบียน “กิจการร่วมคา้ UN-SH-CH”) 

 การรับเหมาก่อสร้างโครงการ

ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพ 

สายสีเขียว (เหนือ) สญัญาท่ี 2 การ

ก่อสร้างงานโยธา ช่วงสะพานใหม-่

คูคต กบัการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย 

 50.00  50.00          - 

         

บริษทั อสิตากิจ จาํกดั และบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง 

แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) (ช่ือตามท่ีจด

ทะเบียน “กิจการร่วมคา้ ยเูอ”) 

 การรับเหมาก่อสร้างโครงการถนน

ต่อเช่ือมถนนราชพฤกษ-์ถนน

กาญจนาภิเษก (แนวเหนือ – ใต)้  

- ตอน NS1 

- ตอน NS2 

- ตอน NS3 

- ตอน CD Road 

  

 

 

40.00 

50.00 

50.00 

30.00 

        

 

 

        - 

        - 

        - 

        - 

        

 

 

        - 

        - 

        - 

        - 
         

บริษทั อสิตากิจ จาํกดั และบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง 

แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) (ช่ือตามท่ีจด

ทะเบียน “กิจการร่วมคา้ ยนิูค - อสิตากิจ”) 

 จนถึงปัจจุบนั กิจการร่วมคา้

ดงักล่าวยงัไม่เร่ิมดาํเนินการใด ๆ 

 50.00          -          - 

 

รายการบญัชีระหวา่งกลุ่มบริษทัยนิูคท่ีมีนยัสาํคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินระหวา่งกาลรวมน้ีแลว้ 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 

กลุ่มบริษทัยนิูคไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ไวแ้ล้วในหมายเหตุประกอบ           

งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัยนิูคไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัยนิูค 

 

กลุ่มบริษทัยนิูคไดใ้ชน้โยบายการบญัชีท่ีสําคญัในงบการเงินระหว่างกาลสําหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 

เช่นเดียวกบัท่ีใชส้าํหรับงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558   

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนไดเ้สียใน

การร่วมคา้ ซ่ึงไดถู้กยกเลิกไป มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการท่ีลงทุนในกิจการใด ๆ ตอ้งพิจารณาว่าตนมีการควบคุมร่วม (Joint control) 

กบัผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการนั้นหรือไม่ หากกิจการมีการควบคุมร่วมกบัผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้นแลว้ใหถื้อวา่กิจการนั้นเป็นการ

ร่วมการงาน (Joint arrangement) หลงัจากนั้น กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการกาํหนดประเภทของการร่วมการงานนั้นว่าเป็นการดาํเนินงาน

ร่วมกนั (Joint operation) หรือ การร่วมคา้ (Joint venture) และบนัทึกส่วนไดเ้สียจากการลงทุนให้เหมาะสมกบัประเภทของการร่วมการงาน 

กล่าวคือ หากเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั ให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแต่ละรายการของการดาํเนินงาน

ร่วมกนัตามสัดส่วนท่ีตนมีสิทธิตามสัญญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมคา้ ให้กิจการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้

ตามวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียหรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีราคา

ทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ฝ่ายบริหารของบริษทัพิจารณาว่ามีเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจาํนวน 9 แห่งท่ีเป็นการร่วมการงานประเภทการดาํเนินงานร่วมกนั 

(Joint operation) ระหว่างบริษทัและผูร่้วมดาํเนินงานอ่ืน (Other joint operators) ตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานฉบบัน้ี บริษทัจึงเปล่ียนแปลง

วิธีการบันทึกบญัชีจากการบันทึกเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกันตามวิธีรวมตามสัดส่วนในงบการเงินรวมและตามวิธีราคาทุนใน         

งบการเงินเฉพาะกิจการ มาบนัทึกสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ของการดาํเนินงานร่วมกนัเฉพาะส่วนของตนทั้งในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบเพ่ือสะท้อนผลของการเปล่ียนแปลงขา้งต้น         

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่กระทบต่องบการเงินรวม 

 

จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 

มีนาคม 2558 มีดงัน้ี 
 

    ลา้นบาท 

รายไดร้วมเพ่ิมข้ึน    393 

ค่าใชจ่้ายรวมเพ่ิมข้ึน    367 

กาํไรสาํหรับงวดเพ่ิมข้ึน    26 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน (บาท)    0.024 

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เพ่ิมข้ึน    252 

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 เพ่ิมข้ึน    278 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

3. การประมาณการและการใช้ดุลยพนิิจ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ี ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนด

นโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชดุ้ลยพินิจอย่างมีนัยสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัยนิูค 

และแหล่งขอ้มูลสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกันในการจดัทาํงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 

 

4. รายการบัญชีกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกัน  

 

ส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนกับบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกันโดยมีผูถื้อหุ้น 

และ/หรือ การเป็นกรรมการร่วมกนั งบการเงินน้ีไดร้วมผลของรายการดงักล่าว 

 

รายการซ่ึงมีสาระสาํคญัท่ีเกิดข้ึนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

 

   พนับาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

         2558 

 ความสัมพนัธ์  2559  2558  2559  (ปรับปรุงใหม่) 

รายได้อืน่          

บริษทั ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  969  1,195 

          

บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  1,703  80 

          

บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  1,488  606 

          

บริษทั โกลเดน้ เอสเตท พลสั จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  10  - 

          

บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  156  102 

          

บริษทั ยนิูค แพรคติกา้ จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  3,940  16 

          

บริษทั ยนิูค เมทลั จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  1,894  - 

          

บริษทั ยนิูค อีควปิเมน้ท ์เซอร์วสิ จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  82  19 

          

บริษทั ยนิูค บิลท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  1,826  504 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

 
   พนับาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

         2558 

 ความสัมพนัธ์  2559  2558  2559  (ปรับปรุงใหม่) 

ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง          

บริษทั ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  52,396  159,279 

          

บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  41,957  21,967 

          

บริษทั โกลเดน้ เอสเตท พลสั จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  14,377  16,153 

          

บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  76,969  127,740 

          

บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  245,943  235,578 

          

บริษทั ยนิูค ซิสเทม็ จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  12,959  4,902 

          

บริษทั ยนิูค บิลท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  105,041  48,802 

          

บริษทั ยนิูค พรูเดนซ์ จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  2,865  2,710 

          

บริษทั ยนิูค เอก็ซพลอเรชัน่ จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  13,977  9,351 

          

บริษทั ยนิูค แพรคติกา้ จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  178,899  38,901 

          

บริษทั ยนิูค เมทลั จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  266,692  107,587 

          

บริษทั ยนิูค อีควปิเมน้ท ์เซอร์วสิ จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  10,583  9,141 

          

ค่าเช่าดาํเนินงานและค่าใช้จ่ายอืน่          

บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์          

ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  3,694  3,622 

          

ค่าเบีย้ประกนัภัย          

บริษทั ไทยศรีประกนัภยั  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

จาํกดั (มหาชน) (กรรมการร่วมกนั)  5,769  7,828  2,856  3,580 

 

14 



 
 
 

บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหารซ่ึงเป็นรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 

2558 มีดงัน้ี 
 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทของค่าตอบแทน  2559  2558  2559  2558 

เงินเดือน   6,108  4,985  5,568  4,505 

โบนสั  6,100           -  5,800           - 

ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ  281  354  244  326 

เบ้ียประชุม  375  375  375  375 

เงินสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพส่วนของบริษทั  109  100  98  91 

อ่ืน ๆ  505  240  416  178 

รวม  13,478  6,054  12,501  5,475 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ ณ     ยอดคงเหลือ ณ  

 วนัท่ี      วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2558  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 มีนาคม 2559 

เจ้าหนี้การค้า        

บริษทั เวร์ิคทีม แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 35,523  3,225  -   38,748 

        

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย        

บริษทั ชยัรัชกิจ จาํกดั 2,010  -   -   2,010 
 

 
      

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ ณ       ยอดคงเหลือ ณ 

 วนัท่ี      วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2558  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 มีนาคม 2559 

ลูกหนี้การค้า         

บริษทั ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จาํกดั 740,361  -   7,127  733,234 

บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จาํกดั 71,873  -   340  71,533 

บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จาํกดั 71,872  -   -   71,872 

รวมลูกหน้ีการคา้ 884,106  -   7,467  876,639 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ ณ       ยอดคงเหลือ ณ 

 วนัท่ี      วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2558  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 มีนาคม 2559 
        

ลูกหนี้อืน่        

บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จาํกดั 26,204  1,813  16,547  11,470 

บริษทั ยนิูค บิลท ์จาํกดั 3,458  1,954  671  4,741 

บริษทั ยนิูค เมทลั จาํกดั 7,275  2,026  349  8,952 

บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จาํกดั 4,450  1,592  714  5,328 

บริษทั ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จาํกดั 8,849  1,037  1,665  8,221 

บริษทั โกลเดน้ เอสเตท พลสั จาํกดั 120  11  79  52 

บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จาํกดั 1,213  167  1,223  157 

บริษทั ยนิูค แพรคติกา้ จาํกดั 7,823  4,216  2,576  9,463 

บริษทั ยนิูค อีควปิเมน้ท ์เซอร์วสิ จาํกดั 327  87  114  300 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 59,719  12,903  23,938  48,684 

รวม 943,825  12,903  31,405  925,323 

        

เงินทดรองแก่        

บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จาํกดั 341,246  32,734  26,730  347,250 

บริษทั ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จาํกดั 448,282  80,366  7,399  521,249 

บริษทั โกลเดน้ เอสเตท พลสั จาํกดั 325,993  36,367  190  362,170 

บริษทั ยนิูค เมทลั จาํกดั 280,785  45,778  3,643  322,920 

บริษทั ยนิูค แพรคติกา้ จาํกดั 179,119  13,764  7,524  185,359 

บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จาํกดั 67,080  12,439  1,759  77,760 

บริษทั ยนิูค บิลท ์จาํกดั 133,620  38,133  7,029  164,724 

บริษทั ยนิูค เอก็ซพลอเรชัน่ จาํกดั 57,938  13,114  3,416  67,636 

บริษทั ยนิูค ซิสเทม็ จาํกดั 36,424  13,905  3,643  46,686 

บริษทั ยนิูค อีควปิเมน้ท ์เซอร์วสิ จาํกดั 24,571  7,153  4,750  26,974 

บริษทั ยนิูค พรูเดนซ์ จาํกดั 13,308  -   -   13,308 

บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จาํกดั 118,722  195,249  13,339  300,632 

บริษทั กิจการร่วมคา้ ยคิูว-เอสอาร์ซี จาํกดั 1  -   -   1 

รวม 2,027,089  489,002  79,422  2,436,669 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ ณ       ยอดคงเหลือ ณ 

 วนัท่ี      วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2558  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 มีนาคม 2559 
        

เจ้าหนี้การค้า        

บริษทั ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จาํกดั 611,755  52,396  74,098  590,053 

บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จาํกดั 130,660  41,957  34,615  138,002 

บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จาํกดั 129,457  76,969  84,523  121,903 

บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จาํกดั 623,243  245,943  136,235  732,951 

บริษทั โกลเดน้ เอสเตท พลสั จาํกดั 69,795  14,377  7,783  76,389 

บริษทั ยนิูค บิลท ์จาํกดั 295,797  105,041  46,941  353,897 

บริษทั ยนิูค ซิสเทม็ จาํกดั 92,578  12,959  2,884  102,653 

บริษทั ยนิูค เมทลั จาํกดั 379,154  266,692  56,112  589,734 

บริษทั ยนิูค เอก็ซพลอเรชัน่ จาํกดั 50,900  13,977  9,793  55,084 

บริษทั ยนิูค แพรคติกา้ จาํกดั 274,783  178,899  180,552  273,130 

บริษทั ยนิูค พรูเดนซ์ จาํกดั 18,126  2,865  5,578  15,413 

บริษทั ยนิูค อีควปิเมน้ท ์เซอร์วสิ จาํกดั 30,284  10,583  14,568  26,299 

บริษทั เวร์ิคทีม แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 35,523  3,225  -   38,748 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 2,742,055  1,025,883  653,682  3,114,256 

        

เจ้าหนี้อืน่        

บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 6,446  3,765  -   10,211 

บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จาํกดั 8  57  -   65 

บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จาํกดั 21  24  -   45 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 6,475  3,846  -   10,321 

        

รวม 2,748,530  1,029,729  653,682  3,124,577 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ ณ       ยอดคงเหลือ ณ 

 วนัท่ี      วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2558  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 มีนาคม 2559 

        

เงินทดรองจาก        

บริษทั ซนั เทคโนโลย ีแอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 24,651  -   30  24,621 

บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 5,295  -   -   5,295 

บริษทั ยนิูค พลสั เทคโนโลย ีจาํกดั 4,488  -   -   4,488 

บริษทั ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จาํกดั 49  -   -   49 

บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จาํกดั 23  -   -   23 

บริษทั ยนิูค บิลท ์จาํกดั 13  -   -   13 

บริษทั โกลเดน้ เอสเตท พลสั จาํกดั 6  -   -   6 

บริษทั ยนิูค เมทลั จาํกดั 3  -   -   3 

รวม 34,528  -   30  34,498 

 

บริษทัมีสัญญาเช่าพ้ืนท่ีโครงการ4 0อสังหาริมทรัพย์4 0และคลงัสินคา้ของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงเพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนท่ีจดัเก็บช้ินงานและวสัดุก่อสร้างใน

โครงการก่อสร้างของกลุ่มบริษทัยนิูคสาํหรับระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  โดยบริษทัมีสิทธิท่ีจะขอต่ออายุสัญญาเช่าโดย

อตัโนมติัไดใ้นวนัส้ินสุดของสัญญา ค่าเช่าภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญามีจาํนวนเงินรวมปีละ 10.7 ลา้นบาท  

 

5. เงินลงทุนระยะส้ัน 

 

 พนับาท 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม

2559 

 31 ธนัวาคม 

2558 

 31 มีนาคม

2559 

 31 ธนัวาคม 

2558 

 31 มีนาคม

2559 

 31 ธนัวาคม 

2558 

            

เงินลงทุนในเงินฝากประจาํ 0.85 - 1.25  0.85 - 1.25  4,311  4,302  4,310  4,301 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

6. ลูกหนีก้ารค้า ลูกหนี้อืน่ เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อืน่และต๋ัวเงินจ่าย - สุทธิ 

 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

ลูกหน้ีการคา้        

- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -             -   876,639  884,106 

- บริษทัอ่ืน 756,355  1,769,415  756,355  1,769,415 

รวมลูกหน้ีการคา้ 756,355  1,769,415  1,632,994  2,653,521 

หกั เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (153,921)  (215,329)  (153,921)  (215,329) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 602,434  1,554,086  1,479,073  2,438,192 

ลูกหน้ีอ่ืน        

- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -             -   48,684  59,719 

- บริษทัอ่ืน 43,542  42,658  31,465  29,677 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 43,542  42,658  80,149  89,396 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีอ่ืน (8,000)  (8,000)  (8,000)  (8,000) 

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 35,542  34,658  72,149  81,396 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน – สุทธิ 637,976  1,588,744  1,551,222  2,519,588 
        

หน้ีสงสยัจะสูญในระหวา่งปี           -   8,000            -   8,000 

 

การวเิคราะห์อายลุูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม

2559 

 31 ธนัวาคม 

2558 

 31 มีนาคม

2559 

 31 ธนัวาคม 

2558 

• อยูใ่นกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี 387,470  816,512  425,819  833,275 

• คา้งชาํระเกินกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี        

       - นอ้ยกวา่ 6 เดือน 389,485  973,599  405,136  1,082,216 

       - มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 1,112  644  86,265  78,976 

       - มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 21,830  21,318  795,923  748,450 

รวม 799,897  1,812,073  1,713,143  2,742,917 

หกั เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (153,921)  (215,329)  (153,921)  (215,329) 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีอ่ืน (8,000)  (8,000)  (8,000)  (8,000) 

สุทธิ 637,976  1,588,744  1,551,222  2,519,588 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

ฝ่ายบริหารเช่ือวา่จะเก็บหน้ีจากลูกหน้ีดงักล่าวไดเ้ตม็จาํนวน เน่ืองจากลูกหน้ีส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการซ่ึงมีความแน่นอนอย่างมากท่ีจะ

เก็บเงินไดโ้ดยไม่มีผลขาดทุนท่ีเป็นสาระสาํคญั  

 

กลุ่มบริษทัยนิูคไดแ้สดงยอดลูกหน้ีการคา้สุทธิจากเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขการรับชาํระเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา 

 

บริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคไดโ้อนสิทธิรับเงินค่างวดตามโครงการก่อสร้างของบริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคเพ่ือคํ้ าประกันวงเงินสินเช่ือจาก

ธนาคารในประเทศหลายแห่งตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 

 

เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืนและตัว๋เงินจ่าย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม

2559 

 31 ธนัวาคม 

2558 

 31 มีนาคม

2559 

 31 ธนัวาคม 

2558 

เจา้หน้ีการคา้        

- บริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38,748  35,523  3,114,256  2,742,055 

- บริษทัอ่ืน 1,925,047  1,936,197  1,054,674  1,213,674 
        

เจา้หน้ีอ่ืน – บริษทัยอ่ย           -             -   10,321  6,475 

ตัว๋เงินจ่าย - บริษทัอ่ืน 2,665,599  2,333,917  2,665,599  2,260,663 

รวม 4,629,394  4,305,637  6,844,850  6,222,867 

หกั เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา (33,382)  (47,623)  (33,382)  (47,623) 

สุทธิ 4,596,012  4,258,014  6,811,468  6,175,244 

 

40กลุ่มบริษทัยนิูคไดแ้สดงยอดเจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืนและตัว๋เงินจ่ายสุทธิจากเงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขการจ่ายชาํระ

เงินค่าก่อสร้าง40ตามเง่ือนไขของสัญญา กลุ่มบริษทัยนิูคหกัเงินประกนัการปฏิบติัตามสัญญาจากผูรั้บเหมาในอตัราร้อยละต่าง ๆ กนัของมูลค่า

งานก่อสร้างท่ีผูรั้บเหมาเรียกเก็บ  โดยกลุ่มบริษทัยนิูคจะคืนเงินประกนัน้ีแก่ผูรั้บเหมาเม่ืองานนั้น ๆ ไดแ้ลว้เสร็จและผูรั้บเหมามิไดผ้ิดสัญญา

ขอ้หน่ึงขอ้ใด 

 

7. สินค้าคงเหลอื 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม

2559 

 31 ธนัวาคม 

2558 

 31 มีนาคม

2559 

 31 ธนัวาคม 

2558 

งานระหวา่งก่อสร้าง – โครงการอสังหาริมทรัพย ์ 453,762  453,762  453,762  453,762 

งานระหวา่งก่อสร้าง – โครงการก่อสร้าง 69,213  47,239  73,033  48,650 

วสัดุก่อสร้าง 71,684  331,375  59,650  321,333 

รวม 594,659  832,376  586,445  823,745 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

40ณ วนัท่ี 4031 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 งานระหวา่งก่อสร้างสาํหรับโครงการอสังหาริมทรัพย ์(รวมท่ีดิน) ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่า

ตามบญัชีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงินรวม 453.8 ลา้นบาท ไดน้าํไปจดจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะส้ัน

จากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 

 

40ณ วนัท่ี 4031 มีนาคม 2559 และ40วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มลูค่าท่ีดินบนโครงการอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัซ่ึงมีราคาทุนจาํนวนเงิน 453.8 ลา้น

บาท มีราคาประเมิน (ราคาตลาดยุติธรรม) ตามรายงานของบริษทัผูป้ระเมินราคาอิสระ (บริษทั แอคคิวเรท แอดไวเซอร่ี จาํกัด) ลงวนัท่ี 25 

พฤศจิกายน 2558 เป็นจาํนวนเงินรวม 472.0 ลา้นบาท 

 

8. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินมีระยะเวลาตามสัญญา 58 เดือน และมีกาํหนดการรับชาํระ

ค่างวดเท่ากนัทุกเดือน ซ่ึงลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินแบ่งตามระยะเวลาการครบกาํหนดชาํระตามสัญญา โดยสรุปไดด้งัน้ี  

 

    งบการเงินรวม (พนับาท) 

      31 มีนาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย      12,150  12,851 

หกั รายไดท้างการเงินรอการรับรู้      (1,486)  (1,653) 

มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย      10,664  11,198 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี – สุทธิจากรายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (2,219)  (2,186) 

สุทธิ      8,445  9,012 

 

9. เงินลงทุนในเงินฝากประจําท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ 

 

บญัชีน้ี ไดแ้ก่ เงินลงทุนในเงินฝากประจาํของบริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคกบัธนาคารในประเทศบางแห่ง  ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.40 ต่อปี 

ถึงร้อยละ 401.75 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และร้อยละ 0.375 ต่อปี ถึงร้อยละ 401.625 ต่อปี ณ วนัท่ี 4031 ธนัวาคม 2558  

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 4 031 ธันวาคม 2558 บริษทัไดน้าํบญัชีเงินฝากประจาํจาํนวนเงินรวมประมาณ 524.1 ลา้นบาท และ 4 0576.5    

ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปจาํนําไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกันวงเงินสินเช่ือของธนาคารในประเทศหลายแห่งตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 4 031 ธันวาคม 2558 บริษทัไดน้าํบญัชีเงินฝากประจาํจาํนวนเงินประมาณ 1.6 ลา้นบาท ไปเป็น

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัใหไ้วต่้อศาลตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 22 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 4 031 ธันวาคม 2558 บริษทัย่อยไดน้าํบัญชีเงินฝากประจาํจาํนวนเงินรวม 0.4 ลา้นบาท และ 0.3 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ไปจาํนาํไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง40ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 4031 ธนัวาคม 2558 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 

 

                  พนับาท  

 ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน              วิธีราคาทุน  

           (ลา้นบาท)               (ร้อยละ)  (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

       2559       2558        2559       2558        2559       2558  

- บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 500 500 99.99 99.99 288,000 288,000 

- บริษทั ยนิูค ฟาวนเ์ดชัน่ จาํกดั 20 20 99.99 99.99 20,000 20,000 

- บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จาํกดั 20 20 99.99 99.99 20,000 20,000 

- บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จาํกดั 5 5 99.99 99.99 5,000 5,000 

- บริษทั ยนิูค พลสั เทคโนโลย ีจาํกดั 5 5 99.99 99.99 5,000 5,000 

- บริษทั กิจการร่วมคา้ ยคิูว-เอสอาร์ซี จาํกดั 2 2 89.99     89.99  1,799 1,799 

- บริษทั โกลเดน้ เอสเตท พลสั จาํกดั 200 200 99.99 99.99 200,000 200,000 

- บริษทั ยนิูค ซิสเทม็ จาํกดั 5 5 99.99 99.99 5,000 5,000 

- บริษทั ยนิูค บิลท ์จาํกดั 5 5 99.99 99.99 5,000 5,000 

- บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จาํกดั 400 400 99.99 99.99 400,000 400,000 

- บริษทั ยนิูค พรูเดนซ ์จาํกดั 5 5 99.99 99.99 5,000 5,000 

- บริษทั ยนิูค เมทลั จาํกดั 1 1 99.97 99.97 1,000 1,000 

- บริษทั ยนิูค แพรคติกา้ จาํกดั 1 1 99.97 99.97 1,000 1,000 

- บริษทั ยนิูค เอก็ซพลอเรชัน่ จาํกดั 1 1 99.97 99.97 999 999 

- บริษทั ยนิูค มาสเตอร์ จาํกดั 1 1 99.97 99.97 999 999 

- บริษทั ยนิูค อีควิปเมน้ท ์เซอร์วิส จาํกดั 1 1 99.97 99.97 999 999 

- บริษทั ซนั เทคโนโลยี แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 25 25 99.99 99.99   24,999   24,999 

รวม     984,795 984,795 

 

บริษทัเป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยสองแห่งตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 

 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 

 

11. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 4,300,525  701,824 

เพ่ิมข้ึน 117,360  29,914 

บนัทึกดอกเบ้ียจ่ายเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ 1,441  -  

ลดลง/โอนออก (158)  (86) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (209,481)  (54,015) 

ยอดยกไปตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 4,209,687  677,637 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

40บริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคมีสัญญาเช่าการเงินหลายฉบบักบับริษทัลิสซ่ิงหลายแห่งเพ่ือเช่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรหลายรายการตามท่ีกล่าวไวใ้น

หมายเหตุ 16 

 

ในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดบ้นัทึกดอกเบ้ียจ่ายจากเงินกูย้มืเป็นตน้ทุนอาคารโรงหล่อแบบของบริษทั

ยอ่ยดงักล่าวจาํนวนเงิน 1.4 ลา้นบาท (2558 : ไม่มี) 

 

ท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีรวม 206.7 ลา้นบาท และ 213.5  ลา้นบาท (ของกลุ่มบริษทัยนิูคมีมูลค่าสุทธิ

ตามบญัชีรวม 1,963.4 ลา้นบาท และ 1,165.8 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ตามลาํดบั ไดจ้าํนอง/จาํนาํเป็น

หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินหลายแห่งตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 13 และ 15  นอกจากน้ี กรมธรรมป์ระกนัภยัสําหรับ

เคร่ืองจกัรและอาคารไดมี้การโอนใหแ้ก่ผูใ้หกู้ย้มืเป็นผูรั้บผลประโยชน์ 

 

มลูค่าตน้ทุนของอาคารและอุปกรณ์บางรายการของบริษทั ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาเต็มจาํนวนแลว้ แต่บริษทัยงัสามารถใชป้ระโยชน์ในสินทรัพย์

เหล่านั้นได ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจาํนวนเงินรวมประมาณ 879.0 ลา้นบาท และ 4 0870.6 ลา้นบาท (ของกลุ่ม

บริษทัยนิูคมีจาํนวนเงินประมาณ 904.3 ลา้นบาท และ 40895.9 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 7,834  7,503 

เพ่ิมข้ึน 1,998  1,998 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (628)  (606) 

ยอดยกไปตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 9,204  8,895 

 

มูลค่าตน้ทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนบางรายการของบริษทัและกลุ่มบริษทัยูนิคซ่ึงคิดค่าตดัจาํหน่ายเต็มจาํนวนแลว้แต่บริษทัยงัสามารถใช้

ประโยชน์ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเหล่านั้นได ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจาํนวนเงินรวมประมาณ 3.4 ลา้นบาท 

 

13. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 

 พนับาท 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2559 

 31 ธนัวาคม

2558 

 31 มีนาคม

2559 

 31 ธนัวาคม 

2558 

 31 มีนาคม

2559 

 31 ธนัวาคม 

2558 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 7.375  7.375  21,098  17,183  17,497  17,179 

หน้ีสินจากการทาํ            

ทรัสตรี์ซีทส์ 6.875  6.875  6,627  24,763  6,627  23,973 

ตัว๋เงินจ่ายธนาคาร 3.600 – 7.375  4.000 – 7.375  2,416,278  3,057,323  2,396,499  3,057,323 

รวม     2,444,003  3,099,269  2,420,623  3,098,475 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารในประเทศหลายแห่งจาํนวนเงินรวม 54.7 ลา้นบาท และ 99.7 

ลา้นบาท ตามลาํดับ บริษัทและกลุ่มบริษทัยูนิคมีวงเงินสินเช่ืออ่ืนจากธนาคารในประเทศหลายแห่งจาํนวนเงินรวม 4 051,738.9 ลา้นบาท และ 

4053,916.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงคํ้าประกนัดว้ยเงินฝากประจาํของบริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคจาํนวนเงินรวม 4 0524.1 ลา้นบาท และ 4 0524.5 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั  ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9  และการโอนสิทธิรับเงินค่างวดงานตามโครงการก่อสร้างของบริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคตามท่ีกล่าวไวใ้น

หมายเหตุ 6  งานระหว่างก่อสร้าง - โครงการอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัจาํนวนเงิน 453.8 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7  สินทรัพยถ์าวร

บางรายการของบริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 และคํ้าประกนัเพ่ิมเติมโดยบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

 

ภายใตเ้ง่ือนไขสัญญาทรัสต์รีซีทส์ บริษทัไดรั้บวตัถุดิบท่ีส่ังเขา้มาโดยการใช้เครดิตของสถาบนัการเงิน ดงันั้น บริษทัจึงมีภาระผูกพนัต่อ

สถาบนัการเงินสาํหรับค่าวตัถุดิบดงักล่าวทั้งท่ีเก็บไวห้รือจาํหน่ายไป 

 

14. ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม

2559 

 31 ธนัวาคม 

2558 

 31 มีนาคม

2559 

 31 ธนัวาคม 

2558 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ  50,135  45,774  28,764  26,627 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานระยะยาวอ่ืน  21,967  19,072  -  - 

รวม  72,102  64,846  28,764  26,627 

 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 แสดงดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 45,774  26,627 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,108  1,990 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 253  147 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 50,135  28,764 

 

จาํนวนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,108  1,561  1,990  1,287 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 253  280  147  174 

รวม 4,361  1,841  2,137  1,461 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

  31 มีนาคม 2559  31 ธนัวาคม 2558 

อตัราคิดลด  ร้อยละ 2.21  ร้อยละ 2.21 

อตัราการเพ่ิมของเงินเดือนท่ีคาดไว ้  ร้อยละ 3.00  ร้อยละ 3.00 

อตัรามรณะ  ตามตารางอตัรามรณะ       

ปี 2551 (TMO2008) 

 ตามตารางอตัรามรณะ       

ปี 2551 (TMO2008) 

 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 19,072  - 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,802  - 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 93  - 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 21,967  - 

 

15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ  

 

 พนับาท 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม

2559 

 31 ธนัวาคม

2558 

 31 มีนาคม

2559 

 31 ธนัวาคม 

2558 

 31 มีนาคม

2559 

 31 ธนัวาคม 

2558 

เงินกูย้มืจากธนาคาร            

ในประเทศแห่งหน่ึง 5.775 – 6.525  5.775 – 6.525  816,404  918,404  73,454  90,404 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   (402,664)  (408,000)  (62,464)  (67,800) 

สุทธิ     413,740  510,404  10,990  22,604 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

บริษัท 

 

เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2553 บริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงจาํนวนเงินรวม 575 ลา้นบาท เพ่ือโครงการโรงหล่อ

แบบ (Yard Project) ของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 

 

                        ประเภทของสินเช่ือ  วงเงิน (ลา้นบาท)                 อตัราดอกเบ้ีย        ระยะเวลาการจ่ายชาํระ  

ก)  วงเงิน Term loan (ค่าท่ีดิน) 

 (ใหเ้บิกจ่ายไม่เกินยอดหน้ีท่ีจะคืนเงินแก่

เจา้หน้ีธนาคารของบริษทัยอ่ย) 

 

209 - อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 

0.75 ต่อปี ในปีแรก  

- อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 

0.50 ต่อปี ในปีต่อ ๆ ไป 

งวดรายเดือนจาํนวน 84 เดือน 

เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 2.50 ลา้นบาท 

    

ข) วงเงิน Term loan (ค่าก่อสร้าง) 

 (ให้เบิกเงินกู้ได้ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของ

มูลค่างานท่ี เ กิดข้ึนจริงในแต่ละงวดตาม

รายงานของบริษทัประเมิน) 

76 อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าต่อปี งวดรายเดือนจาํนวน 84 เดือน 

เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 0.91 ลา้นบาท 

    

ค) วงเงินสินเช่ือเพ่ือใชซ้ื้อเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

 (ให้เบิกเงินกู้ได้ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของ

มูลค่างานท่ีเกิดข้ึนจริงตามรายงานของบริษทั

ประเมิน) 

188 อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าต่อปี งวดรายเดือนจาํนวน 84 เดือน 

เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 2.24 ลา้นบาท 

    

ง) วงเงินคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 2 อตัราร้อยละ 1 ต่อปี ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน 

    

จ) วงเงินสัญญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 100 กาํหนดโดยธนาคาร ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน 

รวม 575   

 

เงินกูย้มืน้ีค ํ้าประกนัดว้ยการจาํนองท่ีดินของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง รวมถึงท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรของบริษทัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตตามท่ี

กล่าวในหมายเหตุ 11 และคํ้าประกันเพ่ิมเติมโดยบริษัทย่อยแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10  นอกจากน้ี บริษทัต้องได้รับความ

เห็นชอบจากธนาคารดงักล่าวก่อนการจ่ายเงินปันผล 

 

26 



 
 
 

บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

บริษัทย่อย 

 

เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2557 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงจาํนวนเงินรวม 1,898 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้น

การดาํเนินกิจการจาํหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและหล่อแบบคอนกรีตของบริษทัยอ่ย ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2558 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้าํ

สัญญาแกไ้ขเงินกูก้บัธนาคารดงักล่าว วงเงินสินเช่ือประกอบดว้ย 

 

                        ประเภทของสินเช่ือ  วงเงิน (ลา้นบาท)                 อตัราดอกเบ้ีย        ระยะเวลาการจ่ายชาํระ  

ก)  วงเงิน Term loan (ค่าท่ีดิน)  

 (ให้เบิกเงินกู้ได้ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของ

ราคาตามหนังสือสัญญาขายท่ีดินแต่ไม่เกิน

วงเงิน Term loan) 

211 อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 0.75 

ต่อปี  

 

งวดรายเดือนจาํนวน 96 เดือน 

เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 2.25 ลา้นบาท

ในเดือนท่ี 1 - 19 และ ไม่ตํ่ากวา่ 

2.35 ลา้นบาท ในเดือนท่ี 20 - 96 
    

ข) วงเงิน Term loan (ค่าพฒันาท่ีดิน และ

สาธารณูปโภค)  

 (ให้เบิกเงินกู้ได้ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของ

มูลค่างานท่ีเกิดข้ึนจริงตามรายงานประเมิน

ราคาของบริษัทประเมินราคาภายนอกท่ี

ธนาคารได้ข้ึนทะเบียนไว ้แต่ไม่เกินวงเงิน 

Term loan) 

413 อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 0.75 

ต่อปี 

 

งวดรายเดือนจาํนวน 96 เดือน 

เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 4.5 ลา้นบาท 

ในเดือนท่ี 1 - 19 และ ไม่ตํ่ากวา่ 

5.4 ลา้นบาท ในเดือนท่ี 20 – 96 

    

ค) วงเงิน Term loan (ค่าก่อสร้างส่ิงปลูกสร้าง

และงานระบบ)   

 (ให้เบิกเงินกู้ได้ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของ

มูลค่างานท่ีเกิดข้ึนจริงตามรายงานประเมิน

ราคาของบริษัทประเมินราคาภายนอกท่ี

ธนาคารได้ข้ึนทะเบียนไว ้แต่ไม่เกินวงเงิน 

Term loan) 

137 อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 0.75 

ต่อปี 

 

งวดรายเดือนจาํนวน 84 เดือน 

เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 2.2 ลา้นบาท 

    

ง) วงเงิน Term loan (ค่าเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์/

ส่วนประกอบ)  

 (ใหเ้บิกเงินกูไ้ดใ้นสัดส่วนร้อยละ 75 ของ

ราคาประเมิน ตามรายงานประเมินราคาของ

บริษทัประเมินราคาภายนอกท่ีธนาคารไดข้ึ้น

ทะเบียนไว)้ 

957 อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 0.75 

ต่อปี  

 

งวดรายเดือนจาํนวน 84 เดือน 

เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 12.2 ลา้นบาท 

ในเดือนท่ี 1 - 19 และ ไม่ตํ่ากวา่ 

13.8 ลา้นบาท ในเดือนท่ี 20 - 84 

    

จ) วงเงินเบิกเกินบญัชี 30 อตัราเงินเบิกเกินบญัชีขั้นตํ่า ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 
 

                        ประเภทของสินเช่ือ  วงเงิน (ลา้นบาท)                 อตัราดอกเบ้ีย        ระยะเวลาการจ่ายชาํระ  
    

ฉ) วงเงินหนงัสือคํ้าประกนั 100 - อตัราร้อยละ 1 ต่อปี สาํหรับ

หนงัสือคํ้าประกนั 

- อตัราร้อยละ1.8 ต่อปี สาํหรับ

เลตเตอร์ออฟเครดิต  

- MOR สาํหรับตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

และสัญญาทรัสตรี์ซีทส์ 

ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน 

    

ช) วงเงินสัญญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 50 กาํหนดโดยธนาคาร ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน 

รวม 1,898   

 

เงินกูย้มืน้ีค ํ้าประกนัดว้ยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร รวมถึงท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้างของบริษทัย่อยดงักล่าวท่ีจะเกิดข้ึน

ในอนาคตตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 และคํ้าประกนัเพ่ิมเติมโดยบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตาม

เง่ือนไขในสัญญาเงินกู ้
 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2557 บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงจาํนวนเงินรวม 324.2 ลา้นบาท เพ่ือใช้

ในการดาํเนินกิจการขดุและจาํหน่ายทรายของบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย 
 

                        ประเภทของสินเช่ือ  วงเงิน (ลา้นบาท)                 อตัราดอกเบ้ีย        ระยะเวลาการจ่ายชาํระ  

ก)  วงเงิน Term loan (ท่าเรือ) 

 (ให้เบิกเงินกู้ได้ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของ

ตน้ทุนซ้ือตามหนังสือสัญญาขายท่ีดินในวนั

โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน) 

236.2 - อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 

0.75 ต่อปี ในปีแรก  

- อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 

0.25 ต่อปี ในปีต่อ ๆ ไป 

งวดรายเดือนจาํนวน 72 เดือน 

เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 3.45 ลา้นบาท 

    

ข) วงเงิน Term loan (ท่ีดินบ่อทราย) 

 (ให้เบิกเงินกู้ได้ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของ

ตน้ทุนซ้ือตามหนังสือสัญญาขายท่ีดินในวนั

โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน) 

50.0 - อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 

0.75 ต่อปี ในปีแรก 

- อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 

0.25 ต่อปี ในปีต่อ ๆ ไป 

งวดรายเดือนจาํนวน 48 เดือน 

เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 1.15 ลา้นบาท 

    

ค) วงเงินสินเช่ือเพ่ือใชซ้ื้อเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

 (ให้เบิกเงินกู้ได้ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของ

มูลค่าท่ีเกิดข้ึนจริงของการก่อสร้างกะพอ้ลา้ง

ทราย และ/หรือ เรือดูดทราย ท่ีไดส้ร้างเสร็จ

แลว้ ร้อยละ 100 ตามรายงานประเมินราคา

ของบริษทัประเมินราคาภายนอกท่ีธนาคารได้

ข้ึนทะเบียนไว)้ 

18.0 - อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 

0.75 ต่อปี ในปีแรก 

- อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 

0.25 ต่อปี ในปีต่อ ๆ ไป 

งวดรายเดือนจาํนวน 36 เดือน 

เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 0.58 ลา้นบาท 

    

ง) วงเงินเบิกเกินบญัชี 15.0 อตัราเงินเบิกเกินบญัชีขั้นตํ่า ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน 
    

จ) วงเงินหนงัสือคํ้าประกนั 5.0 อตัราร้อยละ 1 ต่อปี ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน 

รวม 324.2   
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

เงินกูย้มืน้ีค ํ้าประกนัดว้ยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร รวมถึงท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้างของบริษทัย่อยดงักล่าวท่ีจะเกิดข้ึน

ในอนาคตตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 และคํ้าประกนัเพ่ิมเติมโดยบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตาม

เง่ือนไขในสัญญาเงินกู ้

 

16. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 

 

บริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคมีสัญญาเช่าการเงินหลายฉบบักบับริษทัลิสซ่ิงหลายแห่งเพ่ือเช่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรหลายรายการตามท่ีกล่าวไวใ้น

หมายเหตุ 11 สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลาเช่าส้ินสุดในระยะเวลาต่าง ๆ กนัจนถึงปี 2563 กรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์ซ้ือภายใตสั้ญญาเช่าการเงินน้ี

จะโอนเป็นของบริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคต่อเม่ือบริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคชาํระเงินทั้งหมดใหแ้ก่บริษทัลิสซ่ิงดงักล่าวแลว้  โดยสรุปไดด้งัน้ี 

 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม

2559 

 31 ธนัวาคม 

2558 

 31 มีนาคม

2559 

 31 ธนัวาคม 

2558 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  1,567,098  1,715,554  199,642  213,398 

หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (82,412)  (97,241)  (10,073)  (11,183) 

มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่า  1,484,686  1,618,313  189,569  202,215 

หกั หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี         

– สุทธิจากดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (784,505)  (780,363)  (102,323)  (103,737) 

สุทธิ  700,181  837,950  87,246  98,478 

 

17. สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรเป็นทุนสํารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี

หลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองดงักล่าวมีจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียน  ทุนสํารองน้ีจะนาํไปจ่าย

เป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

18. จ่ายเงินปันผล 

 

เงินปันผลจ่ายในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี (2558 : ไม่มี) 

 

    อตัราหุน้ละ  จาํนวนหุน้สามญั  จาํนวนเงินปันผล   

  อนุมติัโดย  (บาท)  (หุน้)  (พนับาท)  วนัท่ีจ่าย 

2559           

เงินปันผลสาํหรับ  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้         

ผลการดาํเนินงานของบริษทั   ประจาํปี 2559 เม่ือวนัท่ี         

ปี 2558  29 มีนาคม 2559  0.27  1,081,016,253  291,874  27 เมษายน 2559 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

19.  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

2559 

  

2558 

  

2559 

 2558 

(ปรับปรุงใหม่) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 59,476  47,618  36,501  13,727 

บวก (หัก) ผลกระทบจากค่าภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ของรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

       

- ผลขาดทุนสะสมทางภาษี (13,253)  355  (23)  -  

- เงินลงทุนระยะส้ัน -   (138)  -   (138) 

- หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (596)  (2,391)  25  (271) 

-   ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน        

 เม่ือเกษียณอาย ุ (872)  (368)  (428)  (293) 

-   ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานระยะยาวอ่ืน (579)  (402)  -   -  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 44,176  44,674  36,075  13,025 

 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีโดยใชอ้ตัราภาษีสําหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

2559 

  

2558 

  

2559 

 2558 

(ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรก่อนภาษีทางบญัชี 210,616  197,816  172,926  45,124 

        

ภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัราร้อยละ 20 42,123  39,563  34,585  9,025 

บวก (หกั) :  ผลกระทบทางภาษีจากการไม่ไดรั้บรู้        

         ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 21  (418)  21  -  

         ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่        

         สามารถนาํมาหกัภาษีได ้ 2,032  5,529  1,469  4,000 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 44,176  44,674  36,075  13,025 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

รายละเอียดของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

  บนัทึกเป็นรายไดใ้น  

   กาํไร  กาํไรเบด็เสร็จอ่ืน   

 31 ธนัวาคม 2558  สาํหรับงวด  สาํหรับงวด  31 มีนาคม 2559 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี        

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 3,000  -   -   3,000 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 1,600  -   -   1,600 

ผลประโยชนจ์ากขาดทุนสะสมทางภาษี 1,939  13,253  -   15,192 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 18,412  596  -   19,008 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน        

เม่ือเกษียณอาย ุ 9,155  872  -   10,027 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานระยะยาวอ่ืน 3,814  579  -   4,393 

รวม 37,920  15,300  -   53,220 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

  บนัทึกเป็น (ค่าใชจ่้าย) รายได ้  

   กาํไร  กาํไรเบด็เสร็จอ่ืน   

 31 ธนัวาคม 2558  สาํหรับงวด  สาํหรับงวด  31 มีนาคม 2559 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 3,000  -   -   3,000 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 1,600  -   -   1,600 

ผลประโยชนจ์ากขาดทุนสะสมทางภาษี 18  23  -   41 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,841  (25)  -   1,816 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ 5,325  428  -   5,753 

รวม 11,784  426  -   12,210 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีไม่ได้รับรู้ 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัยนิูคไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลขาดทุนสะสมทาง

ภาษีของการดาํเนินงานร่วมกันสองแห่งจาํนวนเงินรวม 24.8 ลา้นบาท เน่ืองจากไม่มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีการดาํเนินงานร่วมกัน

ดงักล่าวจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํขาดทุนสะสมทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ได ้
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

20. กาํไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่คาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับแต่ละงวดดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกใน

ระหวา่งงวด 

 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน) สาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 คาํนวณไดด้งัน้ี 

 

  ลา้นหุน้ 

      2559  2558 

จาํนวนหุน้ท่ีมีอยู ่ณ วนัตน้งวด       1,081.0  1,081.0 

ผลกระทบจากหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายในระหวา่งงวด                -            - 

จาํนวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน)      1,081.0  1,081.0 

 

21. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

กลุ่มบริษทัยนิูคดาํเนินกิจการในส่วนงานหลกั คือ การรับเหมาก่อสร้างและการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และดาํเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในส่วนงาน

ทางภูมิศาสตร์ภายในประเทศ ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัยนิูคไม่มีกิจกรรมท่ีเป็นสาระสาํคญั

ในส่วนงานการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ดงันั้น จึงไม่มีการแสดงขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงานในงบการเงินระหว่างกาลสําหรับแต่ละ

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558   ปัจจุบนักลุ่มบริษทัยนิูคมีลูกคา้รายใหญ่เป็นหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวสิาหกิจทั้งหมด 

 

22. อืน่ ๆ 

 

ก) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคมีภาระผกูพนัตามสัญญาการจดัซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ค่าท่ีปรึกษาโครงการ 

ค่าก่อสร้างโครงการต่าง ๆ และการบริการตามสัญญารับเหมาและใบส่ังซ้ือวสัดุก่อสร้างเป็นจาํนวนเงินรวม 6,964.9 ลา้นบาท และ 

407,966.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 : 6,616.5 ลา้นบาท และ 7,338.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 

ข) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัและกลุ่มบริษทัยูนิคมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศหลายแห่งออกหนังสือคํ้า

ประกนัและสินเช่ืออ่ืน ๆ ต่อหน่วยงานรัฐบาลและบริษทัในประเทศหลายแห่งเป็นจาํนวนเงินรวม 14,734.1 ลา้นบาท และ 4 014,752.1 

ลา้นบาท ตามลาํดบั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 : 16,799.0 ลา้นบาท และ 16,817.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 

ค) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัอาจจะถูกสํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร ยึดเงินคํ้าประกนัการยื่นซอง

ในการประมลูจา้งก่อสร้างโครงการถนนหทยัราษฎร์   (สุวนิทวงศ-์สายไหม) จาํนวนเงิน 61.3 ลา้นบาท  เน่ืองจากบริษทัไม่ไดเ้ขา้ร่วม

การเสนอราคาในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2551 ตามระเบียบในการประมลูดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์  เพราะผูแ้ทนบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมาย

ใหเ้ขา้ร่วมเสนอราคาประสบอุบติัเหตุทางรถยนต ์ ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นเหตุการณ์สุดวสัิยของบริษทั  และบริษทัไดย้ืน่ฟ้องต่อศาล

ปกครองกลางใหเ้พิกถอนคาํส่ังยดึเงินคํ้าประกนัดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2556 ผลท่ีสุดของคดีดงักล่าวยงัไม่สามารถทราบ

ไดใ้นขณะน้ี 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

วันท่ี 31 มีนาคม 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

ง)  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการผดิสัญญาจาํนวน 2 คดี  ซ่ึงผลท่ีสุดของ

คดีดงักล่าวไม่สามารถทราบไดใ้นขณะน้ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 

 มลูฟ้อง 

(ลา้นบาท) 

  

สถานะของคดี 

  

หมายเหตุ 

คดีท่ี 1 1.4  อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของศาลฎีกา 

 คํ้ าประกนัโดยส่วนหน่ึงของเงินลงทุนในเงินฝากประจําท่ีมี

ข้อจาํกัดในการใช้จาํนวนเงิน 1.6 ล้านบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้น  

หมายเหตุ 409  และบริษทัไดต้ั้งค่าเผือ่ผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก

คดีฟ้องร้องดงักล่าวไวใ้นบญัชีจาํนวนเงิน 402.1 ลา้นบาท  
      

คดีท่ี 2 0.7  อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของศาลฎีกา 

 ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้บริษทัตอ้งชดใช้เป็นจาํนวนเงิน 1 ใน 3 

ของทุนทรัพยท่ี์ฟ้อง  และบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อผลเสียหายท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนจากคดีฟ้องร้องดงักล่าวไวใ้นบญัชีจาํนวนเงิน 0.4 ลา้นบาท 

 

จ) บริษทัมีขอ้พิพาทกบัผูร่้วมการงานรายหน่ึงและไดท้าํการยื่นขอ้พิพาทดงักล่าวต่ออนุญาโตตุลาการตามเง่ือนไขของสัญญาผูร่้วมคา้ 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาประนีประนอมยอมความกับผูร่้วมการงานดงักล่าวโดยบริษทัไดจ่้ายเงินชดเชย

ใหก้บัผูร่้วมการงานดงักล่าวจาํนวนเงิน 40 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ในการน้ี คู่กรณีทั้งสองฝ่ายไดด้าํเนินการถอนฟ้องในคดี

ดงักล่าวแลว้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559  

 

ฉ) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดคดีหน่ึงเป็น

จาํนวนเงิน 0.2 ลา้นบาท ซ่ึงอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นตน้ ผลท่ีสุดของคดีดงักล่าวไม่สามารถทราบไดใ้นขณะน้ี  ดงันั้น

บริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่ไดต้ั้งสาํรองค่าเผือ่ผลเสียหายสาํหรับมลูหน้ีดงักล่าว 

 

23.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดร่้วมลงนามในสัญญาจา้งก่อสร้างกบักรมทางหลวงชนบทเพ่ือดาํเนินการโครงการก่อสร้างถนนสาย 

นย.3001 แยก ทล.305 - บ. บางนํ้าเปร้ียว นครนายก ฉะเชิงเทรา 

 

24. การอนุมติังบการเงิน 

 

คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินระหว่างกาลน้ีเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 
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