บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)

สารบััญ
ข้้อมููลสรุุปทางการเงิินโดยสรุุปของบริิษััท
สารประธานกรรมการ
ข้้อมููลทั่่�วไปและรางวััลแห่่งความสำเร็็จ

2
3
4

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิิจและผลการดำเนิินงาน
1. โครงสร้้างและการดำเนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท
2. การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
3. การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน
4. การวิิเคราะห์์และคำอธิิบายของฝ่่ายจััดการและผลการดำเนิินงานของผู้้�บริิหาร
5. ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำคััญอื่่�น
ส่่วนที่่� 2 การกำกัับดููแลกิิจการ
6. นโยบายการกำกัับดููแลกิิจการ
7. โครงสร้้างการกำกัับดููแลกิิจการ และข้้อมููลสำคััญเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการคณะกรรมการชุุดย่่อย
ผู้้�บริิหาร พนัักงานและอื่่�นๆ
8. รายงานผลการดำเนิินงานสำคััญด้้านการกำกัับดููแลกิิจการ
9. การควบคุุมภายในและรายการระหว่่างกััน
ส่่วนที่่� 3 งบการเงิิน
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31
33
43
57
58
62
72
79
82

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำนาจควบคุุม
ผู้้�ที่ไ่� ด้้รับั มอบหมายให้้รับั ผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีีและการเงิิน
ผู้้�ที่ไ่� ด้้รับั มอบหมายให้้รับั ผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแลการทำบััญชีี เลขานุุการบริิษััท
และตััวแทนติิดต่่อประสานงานกรณีีเป็็นบริิษััทต่่างประเทศ
เอกสารแนบ 2 รายละเอีียดเกี่่ย� วกัับกรรมการของบริิษัทั ย่่อย (ทางตรง)
เอกสารแนบ 3 รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
และหััวหน้้างาน กำกัับดููแลการปฏิิบััติิงานของบริิษััท (Compliance)
เอกสารแนบ 4 ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจและรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับรายการประเมิินราคาทรััพย์์สิิน
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิิบััติิการกำกัับดููแลกิิจการ ฉบัับเต็็ม
และจรรยาบรรณธุุรกิิจฉบัับเต็็มที่่�บริิษััทได้้จััดทำ
เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ข้้อมููลสรุุปทางการเงิิน
ข้้อมููลทางการเงิิน ณ. 31 ธัันวาคม 2564
งบการเงิินรวม
รายการ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2564
ล้้านบาท

2563
ล้้านบาท

2562
ล้้านบาท

2564
ล้้านบาท

2563
ล้้านบาท

2562
ล้้านบาท

รวมรายได้้

474.30

796.11

946.41

470.39

793.46

947.99

รวมค่่าใช้้จ่่าย

462.69

757.04

1,109.34

449.97

738.44

1,094.97

กำไรสำหรัับปีี

13.67

35.87

(151.88)

23.48

52.61

(135.49)

570.51

570.51

570.51

570.51

570.51

570.51

1,401.53

1,474.93

1,561.60

1,450.55

1,522.30

1,593.21

105.34

159.47

253.48

104.86

149.70

244.70

1,296.19

1,315.46

1,308.12

1,345.69

1,372.60

1,348.51

849.79

886.50

879.15

902.28

929.19

905.10

จำนวนหุ้้�นที่่�ชำระแล้้ว
รวมสิินทรััพย์์
รวมหนี้้�สิิน
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
กำไรสะสม (ที่่�ยัังไม่่ได้้จััดสรร)

อััตราส่่วนทางการเงิิน
รายการ

งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2564

2563

2562

2564

2563

2562

อััตรากำไรสุุทธิิต่อ่ รายได้้รวม (%)

2.88

4.51

(16.05)

4.99

6.63

(14.29)

อััตราผลตอบแทนต่่อส่่วนของผู้้ถื� อื หุ้้น� (เท่่า)

1.05

2.73

(10.92)

1.73

3.87

(9.57)

อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนผู้้�ถืือหุ้้�น(เท่่า)

0.08

0.12

0.19

0.08

0.11

0.18

กำไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น (บาท)

0.02

0.06

(0.27)

0.04

0.09

(0.24)

มููลค่่าหุ้้�นตามบััญชีีต่่อหุ้้�น (บาท)

2.27

2.31

2.29

2.36

2.41

2.36

เงิินปัันผลต่่อหุ้้�น (บาท)**

0.09

0.09

0.00

0.09

0.09

0.00

** เงิินปัันผลต่่อหุ้้�นปีี 2564 ประกอบด้้วยเงิินปัันผลระหว่่างกาล เมื่่�อวัันที่่� 6 กัันยายน 2564 อััตราหุ้้�นละ 0.06 บาทและเงิินปัันผลเพิ่่�มเติิมอััตรา
หุ้้�นละ 0.03 รวมเป็็นอััตรา 0.09 บาท ซึ่่�งที่่�ประชุุมคณะกรรมการครั้้�งที่่� 1/2565 เมื่่�อวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2565 มีีมติิเห็็นควรให้้นำเสนอต่่อที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)

สารประธานกรรมการ
ปีี 2564 เป็็นปีีแห่่งความปั่่�นป่่วน การระบาดของโควิิด 19 รอบใหม่่และการขยาย
มาตรการการจำกััดในด้้านต่่างๆ เพื่่�อควบคุุมการระบาด ทำให้้การฟื้้�นตััวหยุุดชะงััก ยิ่่�งไป
กว่่านั้้�น ราคาเหล็็กที่่สููงขึ้้
� น� กระทบต่่อต้้นทุุนของโครงการ ในขณะที่่ค� วามไม่่แน่่นอนยัังดำเนิิน
อยู่่�ต่่อไป โครงการที่่�น่่าจะเป็็นหลายโครงการก็็ถููกชะลอหรืือลดขนาดลง
รายได้ร้ วมของบริิษัทั ในปีี 2564 เท่่ากัับ 470 ล้้านบาท ลดลง 323 ล้้านจากปีี 2563
ซึ่่�งมีีรายได้้ 793 ล้้านบาท กำไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีีของปีี 2564 เท่่ากัับ 23 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบ
กัับกำไร 53 ล้้านบาทในปีีก่่อนหน้้า ในส่่วนของงบการเงิินรวม กำไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีี
สำหรัับปีี 2564 เท่่ากัับ 14 ล้้านบาท เปรีียบเทีียบกัับ 36 ล้้านบาทในปีี 2563 รายได้้ที่่�ลด
ลงในปีีนี้้�เป็็นผลมาจากการแข่่งขัันในอุุตสาหกรรมที่่�รุุนแรงขึ้้�น เนื่่�องด้้วยปริิมาณงานทีี่่�ลดลง
สำหรัับประเทศไทย การคาดการณ์์อััตราการขยายตััวเศรษฐกิิจในปีี 2565 อยู่่�ที่่� 4% จากการที่่�หลายประเทศตััดสิินใจที่่�จะ
เปิิดประเทศและเปิิดธุุรกิิจอีีกครั้้�ง เราอาจคาดการณ์์ ได้้ว่่าโครงการหลายแห่่งที่่�มีีการชะลอไปในช่่วงปีีที่่�ผ่่านมาจะมีีการรื้้�อฟื้้�นกลัับมาใหม่่
รวมถึึงการย้้ายฐานการผลิิตจากประเทศจีีนมายัังประเทศในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ น่่าจะเป็็นโอกาสทางธุุรกิิจแก่่ยููนิิมิิต
เมื่่�อมองไปที่่�พม่่า ภาวะฉุุกเฉิินยัังคงดำเนิินอยู่่�ต่่อไป ซึ่่�งจะทำให้้ปีี 2565 ยัังเป็็นอีีกปีีที่่�มีีความไม่่แน่่นอน อย่่างไรก็็ตามพม่่า
เป็็นประเทศที่่�มีีทรััพยากรน้้ำมัันและก๊๊าซจำนวนมาก เรายัังเชื่่�อมั่่�นว่่าโอกาสทางธุุรกิิจในพม่่าภายหลัังเปิิดประเทศยัังมีีอยู่่�สููง ระหว่่างนี้้�
เราตััดสิินใจที่่�จะเปิิดดำเนิินงานโรงงานที่่�พม่่าบางส่่วนตั้้�งแต่่เดืือนมีีนาคม 2565 เป็็นต้้นไป เพื่่�อความคุุมต้้นทุุนการดำเนิินงาน
โอกาสนี้้� ผมขอขอบคุุณ พนัักงาน ผู้้�บริิหาร คู่่�ค้้า ลููกค้้า และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย สำหรัับความไว้้วางใจและการสนัับสนุุน
อย่่างต่่อเนื่่�องตลอดปีี 2564 และการสนัับสนุุนต่่อไปในปีี 2565 นี้้�

นายไพบููลย์์ เฉลิิมทรััพยากร
(ประธานกรรมการ)
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)

ข้้อมููลทั่่�วไปของบริิษััท
ชื่่�อบริิษััท

: บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำกััด (มหาชน)
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็มเอไอ (MAI)

ประเภทธุุรกิิจ

:	ดำเนิินธุุรกิิจวิิศวกรรมด้้านการรัับจ้้างออกแบบ ผลิิต ประกอบ ขึ้้�นรููป การติิดตั้้�ง ผลิิตภััณฑ์์และ
อุุปกรณ์์โลหะต่่างๆ ที่่�ใช้้ในกระบวนการผลิิตของโรงงานอุุตสาหกรรมทั้้�งในและต่่างประเทศ

ชื่่�อย่่อ

: UEC

ก่่อตั้้�ง

: 21 เมษายน พ.ศ. 2525

ทะเบีียนบริิษััทเลขที่่�

: 0107548000323 (เดิิมทะเบีียนเลขที่่� 0107574800323)

ที่่�ตั้้�งสำนัักงาน

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

ที่่�ตั้้�งโรงงาน 1

: 10/7-8 หมู่่� 3 ถนนชลบุุรีี-บ้้านบึึง-ป่่ายุุบ (3289) ต.หนองชาก อ.บ้้านบึึง จ.ชลบุุรีี 20170
โทรศััพท์์ 038 485561-64 โทรสาร 038 485565 Email: marketing@unimit.com

ที่่�ตั้้�งโรงงาน 2

: 10/4 หมู่่� 1 ต.หนองชาก อ.เมืือง จ.ชลบุุรีี 20170
โทรศััพท์์ 038 485561-64 โทรสาร 038 485565 Email: marketing@unimit.com

ที่่�ตั้้�งโรงงาน 3

: 99/9 หมู่่� 8 ต.มาบข่่า อ.นิิคมพััฒนา จ.ระยอง 21180
โทรศััพท์์ 038 485561-64 โทรสาร 038 485565 Email: marketing@unimit.com

โฮมเพจบริิษััท

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

ทุุนจดทะเบีียน

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

ทุุนจดทะเบีียนที่่�ชำระแล้้ว

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

มููลค่่าหุ้้�นสามััญหุ้้�นละ

: 0.25 บาท

จำนวนหุ้้�นสามััญ

: 570,510,600 หุ้้�น (เดิิมจำนวนหุ้้�นสามััญ 572,000,000 หุ้้�น)

นายทะเบีียนหุ้้�นสามััญ

: บริิษััทศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำกััด
อาคารสถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
2/7 หมู่่� 4 โครงการ นอร์์ธปาร์์ค ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต 62 แขวงทุ่่�งสองห้้อง
เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพมหานคร 10210
โทรศััพท์์ 02 5969000 โทรสาร 02 8394994
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
ผู้้�สอบบััญชีีอนุุญาต

: นางสาวกรองแก้้ว ลิิมป์์กิิตติิกุุล ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ทะเบีียนเลขที่่� 5874
บริิษััท สำนัักงาน อีีวาย จำกััด
193/136-137 อาคารเลครััชดา ออฟฟิิศคอมเพล็็กซ์์ ชั้้�น 33 ถนนรััชดาภิิเษก
แขวงคลองเตย กรุุงเทพฯ 10110
โทรศััพท์์ 02 2649090 โทรสาร 02 2640789-90

ค่่าสอบบััญชีี

: 1,200,000 บาท

ค่่าบริิการอื่่�น

: ไม่่มีี

ผู้้�ตรวจสอบภายใน

: บริิษััท ไอ.เอ.พีี. อิินเทอร์์นอล ออดิิท จำกััด
57 ชั้้�น 1 ห้้อง 1F203 ถนนรััตนาธิิเบศร์์ ตำบลลากระสอ อำเภอเมืือง จัังหวััดนนทบุุรีี 11000
โทรศััพท์์ 02 4084366 โทรสาร 02 4084367

นิิติิบุุคคลที่่�บริิษััทถืือหุ้้�น
ตั้้�งแต่่ ร้้อยละ 10 ขึ้้�นไป

: ไม่่มีี

บุุคคลอ้้างอิิงอื่่�นๆ

: ไม่่มีี

รางวััลแห่่งความสำเร็็จ ปีี 2564
ENVIRONMENT การจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ได้้ใบรัับรอง “ Green Industry, กระทรวงอุุตสาหกรรม” รัับรองว่่า
เป็็นอุุตสาหกรรมสีีเขีียว ระดัับที่่� 3 ระบบสีีเขีียว (Green System):
การบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็นระบบ มีีการติิดตามประเมิินผล
และทบทวนเพื่่�อการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง ระยะเวลา ตั้้�งแต่่ 2559 ถึึง 2565

SOCIAL การจััดการด้้านสัังคม

ได้้รัับรางวััลเกีียรติิยศ “CSR-DIW Continuous Award 2021”
มาตรฐานความรัับผิิดชอบของผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรมต่่อสัังคม
โดยกรมโรงงาน กระทรวงอุุตสาหกรรม ต่่อเนื่่�อง 10 ปีี ตั้้�งแต่่ปีี 2554 – ปััจจุุบััน

GOVERNANCE การดำเนิินธุุรกิิจภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีี

ได้้รัับผลการประเมิินในระดัับดีีมาก
(Very Good CG Scoring)
ประกาศ ณ วัันที่่� 26 ตุุลาคม 2564 โดยสมาคม
ส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (Thai IOD)

ANTI-CORRUPTION การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน

ได้้การรัับรองเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต (CAC)
ระยะเวลาวัันที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ 2562 – 3 กุุมภาพัันธ์์ 2565 โดยสมาคมสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย (IOD) ปััจจุุบัันอยู่่�ในช่่วงระยะเวลาการขอยื่่�นต่่ออายุุการรัับรอง
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิิจและผลการดำเนิินงาน
1. โครงสร้้างและการดำเนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำกััด (มหาชน) ได้้เริ่่�มดำเนิินการประกอบธุุรกิิจ โดยจดทะเบีียนก่่อตั้้�ง เมื่่�อวัันที่่� 21 เมษายน 2525
ด้ว้ ยทุุนจดทะเบีียนจำนวน 9 ล้้านบาท โดยเช่่าพื้้�นที่่เ� พื่่อ� สร้้างโรงงานประมาณ 3 ไร่่ ที่่อ� ำเภอพระประแดง จัังหวัดั สมุุทรปราการ ในขณะนั้้�น
มีีการขุุดพบก๊๊าซธรรมชาติิในอ่่าวไทย และทางรััฐบาลได้้ส่่งเสริิมให้้ใช้้ก๊๊าซปิิโตรเลีียมเหลว (LPG) ทดแทนการใช้้ถ่่านไม้้และน้้ำมััน ทำให้้
ความต้้องการใช้้ถัังเก็็บก๊๊าซขนาดใหญ่่เพิ่่�มปริิมาณมากขึ้้�น ทั้้�งถัังติิดตั้้�งบนรถบรรทุุกเพื่่�อการขนส่่ง ถัังเก็็บก๊๊าซสถานีีบริิการ ถัังเก็็บก๊๊าซ
โรงอััดบรรจุุก๊๊าซและโรงงานอุุตสาหกรรมต่่างๆ ถัังเก็็บก๊๊าซขนาดใหญ่่ทั้้�งหมดในช่่วงเวลาดัังกล่่าวจะต้้องนำเข้้าจากต่่างประเทศ เนื่่�องจาก
ยัังไม่่มีีการผลิิตในประเทศไทย ทำให้้คนในวงการก๊๊าซร่่วมกัับวิิศวกรชาวไต้้หวัันผู้้ซึ่� งมีี
่� ความรู้้� ความชำนาญและประสบการณ์์ในการออกแบบ
และผลิิตถัังเก็็บก๊๊าซขนาดใหญ่่ ร่่วมมืือกัันก่่อตั้้�งบริิษััทขึ้้�นในประเทศไทยเพื่่�อดำเนิินธุุรกิิจผลิิตถัังเก็็บก๊๊าซขนาดใหญ่่ทดแทนการนำเข้้า
จากต่่างประเทศ ซึ่่�งได้้มาตรฐานเป็็นที่่�ยอมรัับ โดยผ่่านการทดสอบและตรวจสอบ พร้้อมทั้้�งได้้รัับการอนุุมััติิเห็็นชอบจากกรมธุุรกิิจพลัังงาน
(กระทรวงพลัังงาน) ซึ่่งถั
� งั เก็็บก๊๊าซที่่ผ� ลิิตขึ้้น� นี้้� ใช้้มาตรฐานการผลิิตตามมาตรฐานสากล (ASME, JIS) ถัังเก็็บก๊๊าซขนาดใหญ่่ความจุุขนาดต่่างๆ
เป็็นถัังที่่�ทนแรงดัันหรืือกำลัังอััดได้้ไม่่ต่่ำกว่่า 17.6 kg/cm2 ตััวถัังใช้้เหล็็กที่่�มีีคุุณภาพพิิเศษ รวมทั้้�งการเชื่่�อมทุุกจุุดจะต้้องผ่่านการ X-Ray
และทำการทดสอบแรงดัันด้้วยน้้ำ (Hydrostatic Test) เนื่่�องจากใช้้บรรจุุวััสดุุไวไฟหรืือก๊๊าซปิิโตรเลีียมเหลว (LPG) จึึงต้้องมีีมาตรฐาน
ความปลอดภััยสููงสุุด
บริิษััทฯ ประสบความสำเร็็จในการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำให้้ต้้องทำการเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนเรื่่�อยมาเพื่่�อขยายกิิจการ อีีกทั้้�ง
พััฒนาปรัับปรุุงกระบวนการผลิิตสินิ ค้้าที่่ใ� ช้้วััตถุุดิบิ หลัักเป็็นเหล็็กให้้มีีความหลากหลาย เพื่่อ� ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าในอุุตสาหกรรมอื่่น� ๆ
ได้้มากขึ้้�น โดยอาศััยประสบการณ์์ ความสามารถและความชำนาญของพนัักงาน รวมทั้้�งเครื่่�องจัักรที่่�มีีอยู่่� จนบริิษััทฯได้้รัับการยอมรัับจาก
ลููกค้้าทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ในการเป็็นผู้้ผ� ลิิตสินิ ค้้าต่่างๆ โดยเฉพาะถัังเก็็บก๊๊าซปิิโตรเลีียมเหลวและก๊๊าซอื่่น� ๆ รวมถึึงภาชนะความดััน
อื่่�นๆ ที่่�ได้้มาตรฐานสากล

1.1.1 วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ เป้้าหมายและกลยุุทธการดำเนิินธุุรกิิจ

วิิสััยทััศน์์
บริิษััทฯ มุ่่�งที่่�จะเป็็นผู้้�นำในธุุรกิิจการประกอบโลหะอย่่างครบวงจร เพื่่�อที่่�จะเป็็นทางเลืือกที่่�ดีีที่่�สุุดในตลาดโลก
พัันธกิิจ
• เป็็นพัันธมิิตรทางการค้้าที่่ช่� ว่ ยเสริิมมููลค่่าด้้วยการนำเสนอผลิิตภัณ
ั ฑ์์และการบริิการที่่มีีคุุ
� ณภาพอย่่างต่่อเนื่่อ� งให้้กัับลููกค้้าทุุกราย
• สร้้างผลตอบแทนสููงสุุดให้้กัับผู้้มีีส่
� ว่ นได้้เสีีย (Stakeholders) ด้้วยการปฏิิบัติั งิ านและวางแผนในด้้านการจััดการที่่มีีป
� ระสิิทธิภิ าพ
• ให้้ความสำคััญสููงสุุดกัับการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมและความปลอดภััยของพนัักงานและในขณะเดีียวกััน สร้้างภาวะการทำงาน
ที่่�เหมาะสมเพื่่�อให้้พนัักงานได้้ทำงาน เรีียนรู้้�และเติิบโตในสายอาชีีพ
เป้้าหมาย และกลยุุทธ์์ การดำเนิินธุุรกิิจ
บริิษััทตั้้ง� เป้้าหมายในการรัักษาความเป็็นหนึ่่ง� ในผู้้น� ำภายในประเทศด้้านภาชนะบรรจุุชนิิดทนแรงดััน (Pressure Vessel) ซึ่่ง� ใช้้
ในอุุตสาหกรรมขั้้�นพื้้�นฐาน ได้ัั�แก่่ อุุตสาหกรรมพลัังงานและอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี นอกจากนี้้�บริิษัทั ฯ ยัังมีีแผนขยายฐานลููกค้้าต่่างประเทศ
เช่่น กลุ่่�มประเทศแถบตะวัันออกกลางและออสเตรเลีีย เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเป็็นการกระจายความเสี่่�ยงด้้านรายได้้และลดการพึ่่�งพารายได้้จาก
อุุตสาหกรรมในประเทศ อีีกทั้้�งจะเป็็นผลให้้มีีรายได้้และกำไรที่่เ� ติิบโตต่่อเนื่่อ� งในอนาคต เนื่่อ� งจากปััจจุุบัันลููกค้้าต่่างประเทศเชื่่อ� มั่่�นในคุุณภาพ
ผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััท และราคาสามารถแข่่งขัันได้้ จากการที่่�บริิษััทฯ มีีต้้นทุุนต่่ำกว่่าประเทศคู่่�แข่่งโดยเฉพาะค่่าแรงงาน ในขณะที่่�คุุณภาพ
เป็็นไปตามมาตรฐานสากล
บริิษััทมีีการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ๆ โดยเฉพาะผลิิตภััณฑ์์ที่่�เพิ่่�มคุุณค่่า เช่่น การพััฒนาเพื่่�อผลิิตถัังที่่�มีีความหนา มากกว่่า 5 นิ้้�ว
ถัังไครโอจีีนิิค (Cryogenic) และถัังติิดรถบรรทุุก มีีเป้้าหมายที่่�จะขยายฐานลููกค้้าและตลาดให้้กว้้างขึ้้�น ทั้้�งในและต่่างประเทศ
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

1.1.2 การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำคััญในช่่วง 3 ปีีที่่�ผ่่านมา

ปีี 2525 - ก่่อตั้้�งบริิษััทฯ สร้้างโรงงานเนื้้�อที่่�ประมาณ 3 ไร่่ ที่่�อำเภอพระประแดง สมุุทรปราการ
ปีี 2532 - สร้้างโรงงานแห่่งที่่� 2 บนที่่�ดิินประมาณ 20 ไร่่ ที่่�อำเภอบ้้านบึึง จัังหวััดชลบุุรีี
ปีี 2537 - ได้้รัับประกาศนีียบััตรรัับรองมาตรฐานการผลิิตจาก The American Society of Mechanical Engineering of U.S.A.
(ASME) และ The National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspector (NBIC) จากประเทศ สหรััฐอเมริิกา
ประกอบด้้วย
: ได้้รัับตรารัับรอง “U” ในการผลิิตและติิดตั้้�งภาชนะทนแรงดััน (Pressure Vessels)
: ได้้รัับตรารัับรอง “U2” ในการผลิิตและติิดตั้้ง� ภาชนะทนแรงดัันระดัับ 2 ตามมาตรฐานคณะกรรมการตรวจสอบถัังบอยเลอร์์
และภาชนะทนแรงดัันแห่่งประเทศสหรััฐอเมริิกา
: ได้้รัับตรารัับรอง “S” ในการผลิิตและติิดตั้้�งถัังบอยเลอร์์ (Boiler)
: ได้้รัับตรารัับรอง “R” เป็็นการรัับรองการซ่่อมแซมและยกระดัับถัังบอยเลอร์์ และภาชนะทนแรงดััน ที่่อ� อกโดย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ถัังบอยเลอร์์และภาชนะทนแรงดัันแห่่งประเทศสหรััฐอเมริิกา
ปีี 2541 - ขยายพื้้�นที่่โ� รงงานที่่อ� ำเภอบ้้านบึึงเพิ่ม่� เป็็น 44 ไร่่ เพื่่อ� ขยายกำลัังการผลิิต ย้้ายโรงงานที่่พ� ระประแดงไปรวมกัับโรงงานบ้้านบึึง
โดยพระประแดงยัังคงเป็็นสำนัักงาน
ปีี 2543 - ได้้รัับประกาศนีียบััตรรัับรองมาตรฐานจาก RWTUV ประเทศเยอรมััน
: เครื่่�องหมายมาตรฐาน AS-Merkblatt HP O/TED 201 มาตรฐานด้้านการประกอบ และเชื่่�อมอุุปกรณ์์ การทดสอบ
เครื่่�องมืือ และการควบคุุมการทดสอบเครื่่�องมืือ
: เครื่่�องหมายมาตรฐาน DIN EN 729-2 แสดงถึึงมาตรฐาน ด้้านกระบวนการเชื่่�อมโลหะ
ปีี 2548 - แปรสภาพเป็็นบริิษััท มหาชน และเพิ่่�มทุุนจาก 100 ล้้านบาท เป็็น 143 ล้้านบาท เข้้าทำการซื้้�อขายในฐานะบริิษััทมหาชน
(ใช้้ชื่่�อย่่อว่่า “UEC”) ในตลาด หลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ (MAI) เมื่่�อวัันศุุกร์์ที่่� 25 พฤศจิิกายน 2548
ปีี 2549 -	ซื้้�อที่่�ดิินขยายโรงงานเดิิม 3.38 ไร่่ (3 ไร่่ – 1 งาน - 52 ตารางวา)
- ซื้้�อที่่�ดิินด้้านหลัังโรงงานเดิิมที่่�อำเภอบ้้านบึึง 100 ไร่่ เพื่่�อขยายกำลัังการผลิิตเป็็นโรงงานที่่�สอง
ปีี 2550 - จดทะเบีียนเครื่่�องหมายการค้้า ต่่อสำนัักงานเครื่่�องหมายการค้้า กรมทรััพย์์สิินทางปััญญา
: เลขทะเบีียน ค293773 วัันที่่� 9 ก.พ. 2550 จำพวกที่่� 6
(ถัังหรืือคอนเทนเนอร์์สำหรัับบรรจุุ, เก็็บ หรืือจ่่ายก๊๊าซ, น้้ำมััน, อากาศเหลวหรืือสารเคมีีทุุกชนิิดทำด้้วยโลหะ ถัังสำหรัับ
ใช้้ในกระบวนการผลิิต ทำด้้วยโลหะ ท่่อ และ อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ร่่วมกัับท่่อทำด้้วยโลหะ, เครื่่�องแลกเปลี่่�ยนความร้้อน, หม้้อน้้ำ
หรืือเครื่่�องกำเนิินไอน้้ำ และ ส่่วนประกอบทำด้้วยโลหะ ฯลฯ)
: เลขทะเบีียน บ38015 วัันที่่� 9 ก.พ. 2550 จำพวกที่่� 37
(รัับเหมาก่่อสร้้าง รัับจ้้าง ซ่่อมแซม บำรุุงรัักษา สร้้าง ประกอบ ทดสอบและติิดตั้้�ง ถัังบรรจุุก๊๊าซ, บรรจุุน้้ำมัันหรืือบรรจุุเคมีี
ทุุกชนิิด, วางระบบท่่อทุุกชนิิด, ชิ้้�นส่่วนและ อุุปกรณ์์เครื่่�องจัักร และโครงสร้้างเหล็็ก)
: เลขทะเบีียน บ38016 วัันที่่� 9 ก.พ. 2550 จำพวกที่่� 42
(ให้้คำปรึึกษาด้้านวิิศวกรรม, ออกแบบผลิิตภััณฑ์์ และให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการออกแบบด้้านวิิศวกรรม)
- ได้้รัับประกาศนีียบััตรรัับรองระบบบริิหารคุุณภาพ ISO 9001:2000
- ได้้ติิดอัันดัับในการจััดอัันดัับประจำปีี “Top 200 Best Under 1 Billion” ของนิิตยสาร Forbes Asia
- ได้้ติิดอัันดัับในการจััดอัันดัับประจำปีี “Asia’s Best Managed Company Small Cap Corporate of the Year”
- แปลงมููลค่่าที่่ต� ราไว้้ (par) จากหุ้้น� ละ 1 บาท เป็็นหุ้้น� ละ 0.25 บาท โดยเริ่่มซื้้
� อ� ขายหุ้้น� ราคาใหม่่ใน วัันที่่� 15 พฤศจิิกายน 2550
ปีี 2551 - เริ่่มด
� ำเนิินการโรงงานแห่่งที่่ส� องที่่บ้้� านบึึง โดยได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุน ซื้้อ� ที่่ดิ� นิ ขนาด 24 ไร่่เศษ เพื่่อ� สร้้างโรงงานแห่่งที่่ส� าม
ที่่�ตำบลมาบข่่า อำเภอบ้้านค่่าย จัังหวััดระยอง
- ได้้ติิดอัันดัับในการจััดอัันดัับประจำปีี “Top 200 Best Under 1 Billion” ของนิิตยสาร Forbes Asia เป็็นปีีที่่�สอง
ปีี 2552 - เริ่่�มดำเนิินการโรงงานแห่่งที่่�สามที่่�จัังหวััดระยองเพื่่�อประกอบชิ้้�นงานขนาดใหญ่่สำหรัับลููกค้้าแถบจัังหวััดระยอง
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
ปีี 2553 - ได้้รัับประกาศนีียบััตรรัับรอง จาก Lloyd’s Register
:	ตามมาตรฐาน OHSAS 18001: 2007 ระบบบริิหารอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
:	ตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 ระบบบริิหารสิ่่�งแวดล้้อม
:	ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ระบบบริิหารคุุณภาพ
ปีี 2554 - ได้้รัับประกาศนีียบััตรรัับรอง จาก Lloyd’s Register
:	ตามมาตรฐาน ISO 3834-2 : 2005 ระบบการจััดการคุุณภาพงานเชื่่�อม
- ได้้รัับรางวััล “CSR-DIW Continuous Award 2011 “ มาตรฐานความรัับผิิดชอบของผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรมต่่อสัังคม
จากกรมโรงงาน กระทรวงอุุตสาหกรรม
- ก่่อสร้้างอาคารสำนัักงาน 3 ชั้้�น เสร็็จเรีียบร้้อยและเริ่่�มใช้้งานได้้ตั้้�งแต่่ ไตรมาส 4/2554
ปีี 2556 - พััฒนาและจดทะเบีียนสิิทธิิบััตร รถขนส่่งก๊๊าซแอลพีีจีีภััณฑยาน (Self-supporting LPG Lorry Tank)
- ได้้ใบรัับรอง “Green Industry กระทรวงอุุตสาหกรรม” รัับรองว่่าเป็็นอุุตสาหกรรมสีีเขีียว ระดัับที่่� 3 (Green System)
ปีี 2557 - ก่่อตั้้�งบริิษััทย่่อยทางตรงชื่่�อ บริิษััท ยููนิิมิิต (ฮ่่องกง) จำกััด (UHK) ที่่�ฮ่่องกง ประกอบธุุรกิิจลงทุุนในบริิษััทอื่่�น (Holding
Company) เพื่่�อลงทุุนในพม่่า โดยบริิษััทเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งหมด 100%
- ก่่อตั้้�งบริิษััทย่่อยทางอ้้อมชื่่�อ บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง (เมีียรมาร์์) จำกััด (UEM) ที่่�ประเทศพม่่า ประกอบธุุรกิิจขึ้้�นรููป
ประกอบ และติิดตั้้�ง ผลิิตภััณฑ์์โลหะตามสััญญา โดยบริิษััท ยููนิิมิิต (ฮ่่องกง) จำกััด เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งหมด 100% โรงงานตั้้�งอยู่่�
ในเขตเศรษฐกิิจพิิเศษถิิระวาห์์ ใกล้้กรุุงย่่างกุ้้�ง
ปีี 2558 - ลดทุุนจดทะเบีียนจาก 572,000,000 หุ้้�น เป็็นเงิิน 143,000,000 บาท เป็็น 570,510,600 หุ้้�น เป็็นเงิิน 142,627,650 บาท
มููลค่่าที่่ต� ราไว้้ (par) หุ้้น� ละ 0.25 บาท โดยลดหุ้้น� ทุุนซื้้อ� คืืน จำนวน 1,489,400 หุ้้น� มููลค่่าหุ้้น� ละ 0.25 บาท เป็็นเงิิน 372,350 บาท
ปีี 2559 - ได้้ใบรัับรอง “ Green Industry กระทรวงอุุตสาหกรรม” รัับรองว่่าเป็็นอุุตสาหกรรมสีีเขีียว ระดัับที่่� 3 ระบบสีีเขีียว (Green
System) การบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็นระบบ มีีการติิดตามประเมิินผล และทบทวนเพื่่�อการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ระยะเวลาตั้้�งแต่่ 2 กัันยายน 2559 ถึึง กัันยายน 2562
ปีี 2560 - จดทะเบีียนเพิ่่�มทุุนที่่� บริิษััท ยููนิิมิิต (ฮ่่องกง) จำกััด (UHK) ในเดืือนธัันวาคม 2560 เป็็นเงิิน 98,000,000 ล้้านบาท (USD
3 million dollars) เพื่่�อลงทุุนก่่อสร้้างโรงงานที่่� บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง (เมีียรมาร์์) จำกััด (UEM)
- ยื่่�นแบบประเมิินตนเองเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต (CAC)
ปีี 2562 - ได้้รัับประกาศนีียบััตรเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต (CAC) จากสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษัทั ไทย (IOD) โดยได้้รัับรอง ตามมติิคณะกรรมการแนวร่่วมปฏิิบัติั ฯิ ครั้้ง� ที่่� 4/2561 เมื่่อ� วัันที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ 2562
- ได้้ใบรัับรอง “Green Industry กระทรวงอุุตสาหกรรม” รัับรองว่่าเป็็นอุุตสาหกรรมสีีเขีียว ระดัับที่่� 3 ระบบสีีเขีียว (Green
System) การบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็นระบบ มีีการติิดตามประเมิินผล และทบทวนเพื่่�อการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ระยะเวลาตั้้�งแต่่ 2562 ถึึง 2565
ปีี 2563 - ได้้รัับโล่่เชิิดชููเกีียรติิที่่�ชำระภาษีีภายในกำหนดระยะเวลาและสม่่ำเสมอ จากเทศบาลเมืืองลััดหลวง จ.สมุุทรปราการ
- บริิษััทยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง เมีียนมาร์์ จำกััด (UEM) เปิิดดำเนิินการผลิิต มิิ.ย. 2563
ปีี 2564 - หยุุดดำเนิินกิิจการชั่่�วคราวของ บริิษััทยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง เมีียนมาร์์ จำกััด (UEM) ตั้้�งแต่่ 1 มิิ.ย. – 31 ธ.ค. 2564 เนื่่�องจาก
สถานะการณ์์ของประเทศพม่่า
1.1.3 วััตถุุประสงค์์ของการระดมทุุน
-ไม่่มีี-

1.1.4 ข้้อผููกพัันที่่�บริิษััทให้้คำมั่่�นไว้้ในแบบแสดงรายการข้้อมููลการเสนอขายหลัักทรััพย์์
-ไม่่มีี-
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

1.1.5 สถานที่่�ตั้้�ง สำนัักงานใหญ่่ และข้้อมููลบริิษััท

สำนัักงาน
109/92-95 หมู่่� 19 ซอยสุุขสวััสดิ์์� 66 ต.บางพึ่่�ง อ.พระประแดง จ.สมุุทรปราการ 10130
ประเภทธุุรกิิจ	ดำเนิินธุุรกิิจวิิศวกรรมด้้านการรัับจ้้างออกแบบ ผลิิต ประกอบ ขึ้้�นรููป การติิดตั้้�ง ผลิิตภััณฑ์์และอุุปกรณ์์
โลหะต่่างๆ ที่่�ใช้้ในกระบวนการผลิิตของโรงงานอุุตสาหกรรมทั้้�งในและต่่างประเทศ
ทะเบีียนบริิษััท	
0107548000323
โทรศััพท์์
02 4630100
โทรสาร
02 4631910
Email
marketing@unimit.com
เว็็บไซต์์บริิษััท	
www.unimit.com , www.unimit.co.th
ทุุนจดทะเบีียนที่่�ชำระแล้้ว 142,627,650 บาท
มููลค่่าหุ้้�นสามััญหุ้้�นละ
0.25 บาท
จำนวนหุ้้�นสามััญ
570,510,600 หุ้้�น (เดิิมจำนวนหุ้้�นสามััญ 572,000,000 บาท)

1.2 การประกอบธุุรกิิจ
1.2.1 โครงสร้้างรายได้้

บริิษััทฯ มีีรายได้้จากธุุรกิิจออกแบบ ประกอบ ติิดตั้้�ง ซ่่อมแซม แปรรููป รวมทั้้�งบริิการอื่่�นเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์โลหะทั้้�งภายใน
ประเทศ และส่่งออกไปยัังต่่างประเทศ
ปีี 2564 รายได้้ส่่วนใหญ่่ประมาณ 90% ได้้จากงานภายในประเทศ อีีก 7% ได้้จากงานส่่งออก

บริิษััทฯ แบ่่งแยกรายได้้ตามส่่วนงานภููมิิศาสตร์์ ดัังนี้้�
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
รายได้้จากส่่วนงานภููมิิศาสตร์์
ส่่วนงานภููมิิศาสตร์์
รายได้้จากค่่างาน-ในประเทศ
รายได้้จากค่่างาน-ต่่างประเทศ
รวม
รายได้้อื่่�น ๆ (รวมดอกเบี้้�ย)
รวมรายได้้

ปีี 2564
ล้้านบาท
%
429
90
35
7
464
97
12
3
476
100

ปีี 2563
ล้้านบาท
%
740
92
53
7
793
99
7
1
800
100

รายได้้จากกิิจการ UEC
ล้้านบาท
%
460
97
2
0
1
0
7
2
3
1
473
100

รายได้้จากบริิษััทย่่อย
ล้้านบาท
%
4
133
0
0
-1
-33
0
0
0
0
3
100

ปีี 2562
ล้้านบาท
%
826
87
62
7
888
94
62
6
950
100

แหล่่งรายได้้
ลัักษณะรายได้้
รายได้้ตามสััญญา
รายได้้ทางการเงิิน
รายได้้ทางการเงิินจากบริิษััทย่่อย
กำไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยนสุุทธิิ
รายได้้อื่่�น ๆ
รวมรายได้้

รวมรายได้้ทั้้�งหมด
ล้้านบาท
%
464
97
2
0
0
0
7
2
3
1
476
100

ลููกค้้าส่่วนใหญ่่ของบริิษััทฯ เป็็นกลุ่่�มอุุตสาหกรรมพลัังงาน อุุตสาหกรรมปิิโตเคมีี และกลุ่่�มอุุตสาหกรรมอื่่�นๆ ลัักษณะงาน
ของบริิษััทอาจแบ่่งประเภทหลัักเป็็นงานสร้้างประกอบภาชนะความดััน งานชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักรโครงสร้้างเหล็็ก ภาชนะบรรจุุสารเคมีี
และติิดตั้้�งเครื่่�องจัักรอุุปกรณ์์ โดยงานภาชนะความดัันมีีสััดส่่วนประมาณ 74% ของงานทั้้�งหมด

ตารางแสดงรายได้้ตามประเภทผลิิตภััณฑ์์ และบริิการ
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน
รายได้้ตามประเภทผลิิตภััณฑ์์ และบริิการ
ประเภทของผลิิตภััณฑ์์ และบริิการ
ภาชนะความดััน
ชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักร
โครงสร้้างเหล็็ก
ภาชนะบรรจุุสารเคมีี
การติิดตั้้�งเครื่่�องจัักร
รวม
รายได้้อื่่�น ๆ
รวมรายได้้
รายได้้รวม
ภายในประเทศ
ต่่างประเทศ
รวม
รวมรายได้้อื่่�น (รวมดอกเบี้้�ย)
รายได้้รวม

ปีี 2564
ล้้านบาท
%
353
74
10
2
0
0
98
20
3
1
464
97
12
3
476
100

ปีี 2563
ล้้านบาท
%
645
81
16
2
0
0
105
13
27
3
793
99
7
1
800
100

ปีี 2562
ล้้านบาท
%
650
68
99
11
0
0
49
5
90
9
888
93
62
7
950
100

ปีี 2564 (ล้้านบาท) ปีี 2563 (ล้้านบาท) ปีี 2562 (ล้้านบาท)
429
743
826
35
50
62
464
793
888
12
7
62
476
800
950

1.2.2 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์

(1) ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์และบริิการ และพััฒนานวััตกรรมธุุรกิิจ
บริิษััทฯ ดำเนิินธุุรกิิจวิิศวกรรมด้้านการรัับจ้้างออกแบบ การผลิิต ประกอบ ติิดตั้้�ง ซ่่อมแซม แปรรููป รวมทั้้�งบริิการอื่่�นๆ
เกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์โลหะต่่างๆ ที่่�ใช้้ในกระบวนการผลิิตของโรงงานอุุตสาหกรรม โดยผลิิตตามคำสั่่�งซื้้�อของลููกค้้าเป็็นหลััก ซึ่่�งฐานลููกค้้า
ส่่วนใหญ่่ของบริิษััทฯ อยู่่�ในอุุตสาหกรรมพลัังงาน และปิิโตรเคมีี ทั้้�งภายในประเทศไทย และต่่างประเทศ บริิษััทฯ มีีความเชี่่�ยวชาญเฉพาะ
ในการออกแบบ ผลิิต และติิดตั้้ง� ภาชนะความดััน (Pressure Vessel) ซึ่่งผู้
� บ้� ริิหารประเมิินว่่าบริิษัทั ฯ มีีส่่วนแบ่่งการตลาดในการผลิิตภาชนะ
ความดัันประมาณร้้อยละ 25 ของผู้้�ประกอบการภายในประเทศ นอกจากนี้้�บริิษััทฯ สามารถนำเหล็็กมาแปรรููปเป็็นชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักร
(Machinery Parts) ในกระบวนการผลิิตได้้อีีกมากมาย เช่่น ชิ้้�นส่่วนเครื่่�องปรัับอุุณหภููมิิอากาศ (Part of Air Preheater) ชิ้้�นส่่วนเตาเผา
(Part of Incinerator) ปล่่องควัันไอเสีียโรงงาน (Stack) และเสื้้�อพััดลม (Fan Casing) เป็็นต้้น ปััจจุุบััน บริิษััทฯ จััดได้้ว่่าเป็็นผู้้�นำในด้้าน
การผลิิตภาชนะความดััน Pressure vessels
นอกจากผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าวแล้้ว บริิษััทฯ สามารถผลิิต และติิดตั้้�งโครงสร้้างเหล็็ก (Steel Structure) สำหรัับใช้้ในงานก่่อสร้้าง
และภาชนะบรรจุุสารเคมีี (Chemical Tank) รวมถึึงการติิดตั้้�งเครื่่�องจัักร และอุุปกรณ์์ (Mechanical Installation) เช่่น การวางระบบท่่อ
ในโรงงานปิิโตรเคมีี เป็็นต้้น
บริิษััทฯ มีีประสบการณ์์ในการดำเนิินธุุรกิิจนี้้�มาประมาณ 40 ปีี และได้้ทำการพััฒนาคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์ และบริิการ
อย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่งผลให้้ผลิิตภััณฑ์์ และบริิการของบริิษััทฯ ได้้รัับการยอมรัับจากลููกค้้าทั้้�งในประเทศ และต่่างประเทศอย่่างกว้้างขวาง
โดยบริิษัทั ฯ สามารถผลิิตผลิิตภัณ
ั ฑ์์ต่า่ งๆ ได้อ้ ย่่างหลากหลายทั้้�งในด้า้ นของรููปแบบ ขนาด และประเภทของวััสดุุที่่ใ� ช้้ในการผลิิต ซึ่่งคุุ
� ณสมบััติิ
ที่่�เหมาะสมของอุุปกรณ์์แต่่ละประเภทจะขึ้้�นกัับลัักษณะการใช้้งานของผลิิตภััณฑ์์นั้้�นๆ โดยบริิษััทฯ มีีทีีมงานวิิศวกรที่่�มีีความชำนาญ และ
ความเข้้าใจในผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ ในการให้้คำแนะนำกัับลููกค้้า ซึ่่�งผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทฯ เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีมาตรฐานสููงได้้รัับการตรวจสอบ
คุุณภาพในทุุกขั้้น� ตอนของกระบวนการผลิิต และการติิดตั้้ง� โดยบริิษัทั ฯ ได้้รัับประกาศนีียบััตรรัับรองมาตรฐาน ต่่างๆ จากสถาบัันที่่มีีชื่
� อ่� เสีียง
ได้้แก่่ มาตรฐานจากสถาบััน The American Society of Mechanical Engineers (ASME) แบ่่งเป็็น 2 ประเภท ได้้แก่่มาตรฐาน S
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
เป็็นมาตรฐานสำหรัับผลิิตภััณฑ์์ด้้าน Fired Pressure Vessels และมาตรฐาน U และ U2 เป็็นมาตรฐานสำหรัับภาชนะความดัันซึ่่�งเป็็น
ผลิิตภััณฑ์์ด้้าน Unfired Pressure Vessels นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังได้้รัับมาตรฐานจาก The National Board of Boiler and Pressure
Vessel Inspectors (NBIC) และRWTUV โดยมาตรฐานจากสถาบััน The American Society of Mechanical Engineers (ASME)
และ The National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors (NBIC) จะมีีเจ้้าหน้้าที่่�จากแต่่ละสถาบัันเข้้ามาตรวจสอบทุุกๆ
3 ปีี ในขณะที่่�มาตรฐาน RWTUV ไม่่มีีกำหนดการตรวจสอบจากเจ้้าหน้้าที่่�เพิ่่�มเติิมแต่่จะมีีเจ้้าหน้้าที่่�เข้้ามาทำการตรวจสอบภายในบริิษััทฯ
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามมาตรฐานดัังกล่่าวเอง ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
เครื่่�องหมาย
มาตรฐาน
S
U
U2

R

คำอธิิบายเกี่่�ยวกัับมาตรฐาน
มาตรฐานด้้านการผลิิต ประกอบ และติิดตั้้�งหม้้อไอน้้ำ
มาตรฐานด้้านการผลิิต และติิดตั้้�งภาชนะความดัันประเภท
Unfired Pressure Vessel
มาตรฐานด้้านการผลิิต และติิดตั้้�งภาชนะความดััน ประเภท
Unfired Pressure Vessel ระดัับ 2 ซึ่่�งมีีระดัับมาตรฐานสููงกว่่า
มาตรฐาน U
มาตรฐานในการซ่่อมแซม และปรัับปรุุงหม้้อไอน้้ำ
และภาชนะความดััน

AD-Merkblatt มาตรฐานด้้านการประกอบ และเชื่่�อมอุุปกรณ์์
HP 0 /TRD 201 การควบคุุมการเชื่่�อมอุุปกรณ์์ การทดสอบเครื่่�องมืือ
และการควบคุุมการทดสอบเครื่่�องมืือ
DIN EN 729-2 มาตรฐานด้้านกระบวนการเชื่่�อมโลหะ

สถาบัันที่่�ให้้การรัับรองมาตรฐาน

ประเทศ

The American Society of
Mechanical Engineers (ASME)

สหรััฐอเมริิกา

The National Board of Boiler
and Pressure Vessel Inspectors
(NBIC)
RWTUV

สหรััฐอเมริิกา
เยอรมััน

ผลิิตภััณฑ์์ และบริิการ
ผลิิตภััณฑ์์ และบริิการของบริิษััทฯ ในปััจจุุบัันสามารถแบ่่งเป็็น 5 ประเภทหลััก ได้้แก่่
1. ภาชนะความดััน (Pressure Vessel) ขนาดใหญ่่สามารถแยกออกเป็็นสิินค้้าประเภทต่่างๆ ได้้ อีีกหลายชนิิด ประกอบด้้วย
ถัังขนาดใหญ่่ ทรงกลม (Sphere), ทรงแนวตั้้�ง (Vertical), ทรงแนวนอน (Horizontal) ใช้้บรรจุุก๊๊าซปิิโตรเลีียมเหลว (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�นน้้ำมัันหรืือปิิโตรเคมีีประเภทต่่างๆ
- Reactor เตาปฏิิกรณ์์ใช้้ในอุุตสาหกรรมต่่างๆ
- Jacketed Vessel ภาชนะความดััน 2 ชั้้�น ใช้้ในอุุตสาหกรรมอาหาร
- หม้้อน้้ำ (Boilers) ที่่�ใช้้ตามโรงงานอุุตสาหกรรมทั่่�วไป
- Heat Exchanger ใช้้ตามโรงกลั่่�นน้้ำมััน และโรงงานปิิโตรเคมีี
- Air Receiver and Steam Drums ถัังลม ถัังเก็็บไอน้้ำ ใช้้ตามโรงงานไฟฟ้้า
- Cryogenic Tank ถัังบรรจุุก๊๊าซเหลวทุุกชนิิด เช่่น LNG, Oxygen, Nitrogen and other Liquid
- Self – Supporting LPG Lorry Tank รถขนส่่งก๊๊าซแอลพีีจีีภััณฑยาน
2. ชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักร (Machinery Parts) การนำเหล็็กชนิิดต่า่ งๆ มาแปรรููป และประกอบเป็็นชิ้้�นงานต่่างๆ ตามแบบ
และความต้้องการของลููกค้้า ประกอบด้้วย
-	ปล่่องควัันไอเสีีย (Stack) และชิ้้�นส่่วนเตาเผา (Part of Incinerator) ที่่�ใช้้ในโรงงานอุุตสาหกรรม
- เสื้้�อพััดลม (Fan Casing) และชิ้้�นส่่วนเครื่่�องปรัับอุุณหภููมิิอากาศ (Part of Air Preheater) ที่่�ใช้้ในโรงงานผลิิตไฟฟ้้า
- ระบบบำบััดน้้ำเสีีย และระบบทำน้้ำทะเลให้้เป็็นน้้ำจืืด
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน
3. โครงสร้้างเหล็็ก (Steel Structure) ส่่วนใหญ่่เป็็นงานก่่อสร้้างในอุุตสาหกรรมพลัังงาน และปิิโตรเคมีี ประกอบกัับ
ผลิิตภััณฑ์์อื่่�นๆ โดยเฉพาะภาชนะความดััน และระบบท่่อ
4. ภาชนะบรรจุุสารเคมีี (Chemical Tank) เช่่น ถัังน้้ำมัันขนาดใหญ่่ (Tank Farm) ตามโรงกลั่่�นต่่างๆ ถัังบรรจุุสารเคมีี
หรืือเม็็ดพลาสติิกขนาดใหญ่่ที่่�ไม่่ใช่่ภาชนะความดััน
5. การติิดตั้้�งเครื่่�องจัักร และอุุปกรณ์์ (Mechanical Installation) การประกอบ และติิดตั้้�งระบบการผลิิตในโรงงาน
อุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง ส่่วนใหญ่่จะต้้องใช้้ผลิิตภััณฑ์์อื่่�นๆ เช่่น ภาชนะความดััน โครงสร้้างเหล็็ก ท่่อ และอุุปกรณ์์อื่่�นๆ เป็็นต้้น
ผลิิตภััณฑ์์ และบริิการของบริิษััทฯ แบ่่งออกเป็็น 5 ประเภท ได้้แก่่ ภาชนะความดััน (Pressure Vessel) ชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักร
(Machinery Parts) โครงสร้้างเหล็็ก (Steel Structure) ภาชนะบรรจุุสารเคมีี (Chemical Tank) และงานติิดตั้้�งเครื่่�องจัักร และอุุปกรณ์์
(Mechanical Installation) โดยมีีรายละเอีียดของผลิิตภััณฑ์์แต่่ละประเภทดัังนี้้�
1. ภาชนะความดััน (Pressure Vessel)
ภาชนะความดััน ได้้แก่่ ภาชนะบรรจุุสารเคมีีที่่�ถููกออกแบบให้้สามารถทนต่่อแรงดัันในกระบวนการผลิิตของโรงงาน
อุุตสาหกรรมได้้ โดยส่่วนใหญ่่จะใช้้สำหรัับบรรจุุสารเคมีีในระหว่่างกระบวนการผลิิต ซึ่่�งในกระบวนการผลิิตจะต้้องมีีการควบคุุมความดััน
ตามกระบวนการทางวิิศวกรรม ดัังนั้้�นภาชนะดัังกล่่าวจะต้้องมีีคุุณสมบััติิในการรัับแรงดัันในกระบวนการผลิิตได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เพื่่�อไม่่ให้้สารเคมีีรั่่�วไหลหรืือเกิิดระเบิิด และก่่อให้้เกิิดอัันตรายได้้ โดยส่่วนใหญ่่ภาชนะความดัันจะนำไปบรรจุุสารเคมีีซึ่่�งมีีสถานะเป็็นก๊๊าซ
หรืือเป็็นของเหลว เช่่น ก๊๊าซปิิโตรเลีียมเหลว (LPG, Liquefied Petroleum Gas) แอมโมเนีีย, คาร์์บอนไดออกไซด์์ และไนโตรเจน เป็็นต้้น
ปััจจุุบััน บริิษััทฯ สามารถผลิิตภาชนะความดัันที่่�สามารถรัับแรงดัันได้้สููงสุุดประมาณ 250 บาร์์ และใช้้เหล็็กที่่�มีีความหนา
ไม่่เกิิน 125 มิิลลิิเมตร โดยภาชนะความดัันที่่�บริิษััทฯ ดำเนิินการผลิิตสามารถแบ่่งออกได้้หลายประเภท ดัังนี้้�
ประเภทของภาชนะความดััน
Unfired Pressure Vessels

Fired Pressure Vessels

Heat Exchangers
Distillation Tower
Jacketed Vessels
Reactors
Transportable Vessels

คำอธิิบาย
ภาชนะความดัั น ที่่� ไ ม่่ มีี การออกแบบให้้สามารถสัั มผัั ส ความร้้อนในกระบวนการผลิิ ต เช่่ น
ถัังปิิโตรเลีียมเหลว ถัังคาร์์บอนไดออกไซด์์ และถัังแอมโมเนีีย เป็็นต้้น
ภาชนะความดัันที่่�มีีการออกแบบให้้สามารถสััมผััสกัับความร้้อนในกระบวนการผลิิต เช่่น หม้้อ
ไอน้้ำ (Boilers) ใช้้ในการเผาไหม้้เชื้้อ� เพลิิงเพื่่อ� ให้้ความร้้อนในกระบวนการผลิิต เครื่่อ� งฆ่่าเชื้้อ� ด้ว้ ย
ไอน้้ำ (Steam Sterilizer) ใช้้ในอุุตสาหกรรมอาหาร และเครื่่�องอบแห้้งภายใต้้ความดัันสููง
(Autoclave) ใช้้การอบแห้้งอิิฐมวลเบา เป็็นต้้น
ภาชนะความดัันประเภทหนึ่่ง� ที่่ใ� ช้้ในการปรัับอุุณหภููมิิของสารเคมีีให้้เพิ่่มขึ้้
� น� หรืือลดลง ในขั้้น� ตอน
ของกระบวนการผลิิต
หอกลั่่�นที่่�ใช้้ในการกลั่่�นน้้ำมัันดิิบออกเป็็นน้้ำมัันประเภทต่่างๆ
ภาชนะความดัันที่่�มีีภาชนะสองชั้้�น และโดยทั่่�วไปจะใช้้ไอน้้ำในการให้้ความร้้อนระหว่่างภาชนะ
ชั้้�นนอก และภาชนะชั้้�นใน ส่่วนใหญ่่นำไปใช้้ในอุุตสาหกรรมอาหาร
เตาปฏิิกรณ์์สำหรัับการทำปฏิิกิิริิยาระหว่่างสารเคมีีตั้้�งแต่่สองชนิิดขึ้้�นไป เพื่่�อเป็็นสารเคมีี
อีีกประเภทหนึ่่�ง ภายใต้้อุุณหภููมิิ และความดัันของกระบวนการ
ภาชนะความดัันที่่�สามารถเคลื่่�อนที่่�ได้้ เช่่น ถััง LPG บนรถบรรทุุก เป็็นต้้น (สำหรัับภาชนะ
ความดัันประเภทอื่่�นๆ ถ้้าติิดตั้้�งแล้้ว ในการใช้้งานจะไม่่ทำการเคลื่่�อนที่่�)

ส่่วนประกอบหลัักของภาชนะความดััน ได้้แก่่ ตััวภาชนะ (Shell) และหััวภาชนะ (Formed Head) ซึ่่�งผลิิตจากเหล็็กแผ่่น
ที่่�มีีความแข็็งแรงสููงสามารถรัับแรงดัันที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนการผลิิตได้้ ส่่วนอุุปกรณ์์ประกอบภาชนะความดัันอื่่�นๆ ได้้แก่่ วาว์์ลเพื่่�อควบคุุม
การไหลของสารเคมีี มาตรวััดความดััน ท่่อ หน้้าแปลน และข้้อต่่อต่่างๆ เป็็นต้้น ในบางกรณีีสำหรัับภาชนะความดัันขนาดใหญ่่ อาจมีี
การทำประตููเข้้าออก เพื่่�อให้้พนัักงานสามารถเดิินเข้้าไปซ่่อมแซมหรืือทำตรวจสอบรอยรั่่�วของภาชนะความดัันได้้ หรืือภาชนะความดััน
อาจมีีช่่องกระจก (Sight Glass) ที่่�ตััวภาชนะเพื่่�อให้้สามารถสัังเกตการเปลี่่�ยนแปลง และมองเห็็นสารเคมีีที่่�อยู่่�ด้้านในได้้ เป็็นต้้น
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
ในการผลิิตภาชนะความดัันนั้้�น โดยทั่่�วไป ทีีมงานวิิศวกรจะเน้้นการออกแบบเพื่่�อให้้มีีความปลอดภััยในการใช้้งานเป็็นหลััก
ซึ่่�งทีีมงานวิิศวกรของบริิษััทฯ จะมีีการออกแบบรููปทรง และความหนาของเหล็็กเพื่่�อให้้มีีความสามารถรัับแรงดัันในกระบวนการผลิิตตามที่่�
ลููกค้้าได้้กำหนดไว้้ สำหรัับระบบความปลอดภััยเพิ่่�มเติิม อาจทำการติิดตั้้�งระบบการควบคุุมแบบ Feedback control โดยหากมาตร
วััดความดัันวััดค่่าความดัันได้้เกิินกว่่าระดัับที่่�กำหนดไว้้ Safety Valve จะเปิิดโดยอััตโนมััติิเพื่่�อปล่่อยสารเคมีีออกมาภายนอก เพื่่�อลด
ความดัันลงจนกระทั่่�งความดัันภายในภาชนะมีีความเหมาะสม และในบางครั้้ง� อาจมีีการออกแบบโดยการต่่อท่่อเพื่่อ� ให้้สารเคมีีไหลย้้อนกลัับ
เพื่่�อนำสารเคมีีนั้้�นกลัับไปใช้้งานต่่อไป
บริิษััทฯ สามารถผลิิตภาชนะความดัันได้้ 3 รููปทรง ได้้แก่่ ทรงกระบอกหััวโค้้ง (Drum) ทรงกระบอกตั้้�ง (Column) และ
ทรงกลม (Sphere) โดยภาชนะความดัันในแต่่ละรููปทรงจะสามารถรัับแรงดััน และมีีความเหมาะสมในการใช้้งานที่่�แตกต่่างกััน โดยภาชนะ
ทรงกลม (Sphere) สามารถรัับแรงดัันได้้สููงสุุด (ความหนาของเหล็็กเท่่ากัันทุุกรููปทรง) เนื่่�องจากแรงดัันสามารถกระจายไปได้้ทุุกทิิศทาง
ในขณะที่่�ภาชนะความดัันรููปทรงกระบอกหััวโค้้ง (Drum) และทรงกระบอกตั้้�ง (Column) จะสามารถรัับแรงดัันได้้รองลงมา ซึ่่�งการรัับแรง
ดัันจะมากน้้อยเพีียงใดขึ้้�นกัับการออกแบบลัักษณะของหััวโค้้ง โดยภาชนะความดัันในรููปทรงกระบอกตั้้�ง (Column) มีีความเหมาะสม
กัับการใช้้งานในบริิเวณที่่มีีพื้้
� น� ที่่จ� ำกััด และอุุปกรณ์์ซึ่ง่� การออกแบบทางวิิศวกรรมสามารถใช้้แรงโน้้มถ่่วงของโลกช่่วยในการไหลของสารเคมีี
เช่่น หอกลั่่�น (Distillation Tower) เป็็นต้้น
นอกจากบริิษััทฯ จะสามารถผลิิตภาชนะความดัันได้้หลายรููปทรงแล้้ว บริิษััทฯ ยัังสามารถผลิิตภาชนะความดัันได้้มากมาย
หลายขนาดตามที่่�ลููกค้้าต้้องการอีีกด้้วย โดยหากภาชนะความดัันมีีขนาดใหญ่่มากไม่่สามารถประกอบเสร็็จจากโรงงานของบริิษััทฯ และ
ขนส่่งไปยัังลููกค้้าได้้ บริิษััทฯ จะผลิิตเป็็นชิ้้�นส่่วนแล้้วขนส่่งเพื่่�อนำไปประกอบ และติิดตั้้�งตามสถานที่่�ที่�่ลููกค้้ากำหนด ซึ่่�งรายละเอีียดขนาด
สููงสุุดของภาชนะความดัันในแต่่ละรููปแบบที่่�บริิษััทฯ มีีประสบการณ์์ในการผลิิต แสดงได้้ดัังนี้้�
รููปทรง
ทรงกระบอกหััวโค้้ง (Drum)
ทรงกระบอกตั้้�ง (Column)
ทรงกลม (Sphere)

ความยาว (เมตร)
44.0
104.0
-

เส้้นผ่่าศููนย์์กลาง (เมตร)
4.0
4.4
23.2

น้้ำหนััก (ตััน)
153.0
528.0
800.0

ภาชนะความดัันเป็็นผลิิตภััณฑ์์หลัักในการสร้้างรายได้้ให้้กัับบริิษััทฯ โดยบริิษััทฯ ได้้รัับการยอมรัับอย่่างมากจากลููกค้้า
ในอุุตสาหกรรมพลัังงาน และปิิโตรเคมีี ในด้้านการผลิิตภาชนะความดัันที่่�มีีมาตรฐานทััดเทีียมกัับต่่างประเทศ โดย บริิษััทฯ ให้้ความสำคััญ
ตั้้�งแต่่ การออกแบบ การผลิิต การทดสอบ การติิดตั้้�ง และการตรวจสอบคุุณภาพในทุุกขั้้�นตอนของกระบวนการผลิิต เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่า
ภาชนะความดัันที่่�ผลิิตมีีคุุณภาพ และความปลอดภััยในการใช้้งาน มีีความเหมาะสมที่่�จะนำไปใช้้ในกระบวนการผลิิตของโรงงาน
ประเภทต่่างๆ ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ ใช้้โปรแกรมสำเร็็จรููปเฉพาะทาง เพื่่�อช่่วยในการคำนวณความหนาของเหล็็กที่่�จะนำมาใช้้ในการผลิิต ให้้มีี
ความเหมาะสมกัับระดัับความดััน และอุุณหภููมิิภายในภาชนะ ตามมาตรฐานของสถาบััน The American Society of Mechanical
Engineers (ASME) โดยผ่่านกระบวนการประกอบ และกระบวนการเชื่่�อมโลหะที่่�ได้้มาตรฐานของสถาบััน RWTUV หลัังจากผลิิตเสร็็จ
ภาชนะความดัันจะถููกทำการทดสอบด้ว้ ยแรงดัันน้้ำ (Hydrostatic test) เพื่่อ� ตรวจสอบการรั่่ว� ซึึมของสารเคมีีที่่แ� นวเชื่่อ� มต่่างๆ และผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ของ บริิษัทั ฯ ได้้ผ่่านการชุบุ สัังกะสีีหรืือใช้้ยางเคลืือบภายในเพื่่อ� ป้้องกัันการเกิิดสนิิม ซึ่่ง� ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของบริิษัทั ฯ จะทำการรัับประกัันคุุณภาพ
ในช่่วง 1-3 ปีี นอกจากนี้้� บริิษััทฯ มีีบริิการซ่่อมแซม และปรัับปรุุงคุุณภาพภาชนะความดัันให้้กัับโรงงานต่่างๆ อีีกด้้วย
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน
ภาชนะความดัันทรงกระบอกหััวโค้้ง
ถัังเก็็บแอมโมเนีีย

ถัังขจััดออกซิิเจน

ภาชนะความดัันทรงกระบอกตั้้�ง
หอกลั่่�น อุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี

ภาชนะความดัันทรงกลม
คลัังเก็็บก๊๊าซ อุุตสาหกรรมพลัังงาน
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
2. ชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักร (Machinery Parts)
ทีีมงานวิิศวกรในการให้้คำปรึึกษาทั้้�งในด้้านการออกแบบ และการผลิิต ตััวอย่่างของชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักร เช่่น
•	ปล่่องควัันไอเสีียโรงงาน (Stack) นำไปใช้้ในโรงงานอุุตสาหกรรมที่่�มีีการเผาไหม้้ของเชื้้�อเพลิิง
• เสื้้�อพััดลม (Fan Casing) ซึ่่�งเป็็นอุุปกรณ์์ในการควบคุุมทิิศทางการเคลื่่�อนที่่�ของอากาศ ส่่วนใหญ่่นำไปใช้้ในโรงงาน
อุุตสาหกรรมไฟฟ้้า
•	ชิ้้�นส่่วนเตาเผา (Part of Incinerator) นำไปใช้้ในโรงงานอุุตสาหกรรมที่่�มีีการเผาของเสีียประเภทต่่างๆ
•	ชิ้้�นส่่วนเครื่่�องปรัับอุุณหภููมิิอากาศ (Part of Air Preheater) นำไปใช้้ในโรงงานอุุตสาหกรรมไฟฟ้้า เป็็นต้้น

ปล่่องควัันไอเสีียโรงงาน (Stack)

ชิ้้�นส่่วนเตาเผา (Incinerator)

เสื้้�อพััดลม (Fan Casing)

3. โครงสร้้างเหล็็ก (Steel Structure)

งานโครงสร้้างเหล็็กของบริิษััทฯ โดยส่่วนใหญ่่เป็็นงานก่่อสร้้างในโรงงานอุุตสาหกรรมพลัังงาน และอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี
โดยใช้้เหล็็กรููปพรรณ เช่่น เหล็็กเอชบีีม เหล็็กไอบีีม เหล็็กรางน้้ำ และเหล็็กฉาก เป็็นต้้น ในการก่่อสร้้าง นอกจากนี้้�สำหรัับบางโครงการ
ที่่�ต้้องการใช้้เหล็็กรููปพรรณที่่�ไม่่ได้้เป็็นรููปแบบหรืือขนาดมาตรฐาน บริิษััทฯ สามารถนำเหล็็กแผ่่นมาแปรรููปเป็็นเหล็็กรููปพรรณที่่�มีีรููปแบบ
และขนาดให้้ตรงกัับความต้้องการของลููกค้้าได้้ ตััวอย่่างงานโครงสร้้างเหล็็กของบริิษััทฯ ที่่�นำมาใช้้ในโรงงานอุุตสาหกรรม ได้้แก่่ โครงสร้้าง
เหล็็กอาคารโรงงาน โครงสร้้างเหล็็กรัับท่่อ (Pipe Bridge & Pipe Rack) ใช้้สำหรัับเป็็นทางเดิินของสารเคมีีข้้ามบริิเวณซึ่่�งไม่่สามารถเดิินท่่อ
ใต้้ดิินได้้ และโครงสร้้างเครนเคลื่่�อนที่่�สำหรัับโรงงานอุุตสาหกรรม (Traveling Crane) เป็็นต้้น

Pipe spools
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

Platform and Ladder
4. ภาชนะบรรจุุสารเคมีี (Chemical Tank)
นอกจากการรัับจ้้างผลิิตภาชนะความดัันแล้้ว บริิษััทฯ สามารถรัับจ้้างผลิิตภาชนะบรรจุุสารเคมีีทั่่�วไป ซึ่่�งภาชนะดัังกล่่าว
ไม่่ได้้ออกแบบเพื่่�อให้้สามารถรัับความดัันในกระบวนการผลิิต จึึงสามารถรัับความดัันได้้ในระดัับหนึ่่�งเท่่านั้้�น ซึ่่�งโดยทั่่�วไปจะใช้้เป็็นถัังเก็็บ
สารเคมีี เช่่น ถัังเก็็บน้้ำมััน และถัังเก็็บเม็็ดพลาสติิก เป็็นต้้น

5. การติิดตั้้�งเครื่่�องจัักร และอุุปกรณ์์ (Mechanical Installation)
บริิษัทั ฯ ให้้บริิการติิดตั้้ง� เครื่่อ� งจัักร และอุุปกรณ์์ในกระบวนการผลิิตของโรงงานอุุตสาหกรรมซึ่่ง� เป็็นการติิดตั้้งทั้้
� ง� เครื่่อ� งจัักร
และอุุปกรณ์์ที่บ่� ริิษัทั ฯ เป็็นผู้้ผ� ลิิต และการรัับจ้้างเฉพาะการติิดตั้้ง� เช่่น การติิดตั้้ง� เตาปฏิิกรณ์์ (Reactor) และการติิดตั้้ง� ระบบท่่อในโรงงาน
ปิิโตรเคมีี เพื่่อ� เป็็นช่่องทางในการส่่งผ่า่ นสารเคมีีในกระบวนการผลิิต การติิดตั้้ง� เครื่่อ� งจัักร อุุปกรณ์์ และโครงสร้้างเหล็็กในพื้้�นที่่บ� ริิเวณท่่าเรืือ
เป็็นต้้น
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)

(2) การตลาดและการแข่่งขััน
(ก) การทำการตลาดของผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�สำคััญ
นโยบายการตลาดปีีที่่�ผ่่านมา
การดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ นั้้�นต้้องอาศััยความเชื่่�อมั่่�นจากผลงานที่่�ผ่่านมาเป็็นหลััก และจากผลงานที่่�ผ่่านมาของบริิษััทฯ
ซึ่่�งได้้พิิสููจน์์ถึึงการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพ และบริิการที่่�ดีีให้้กัับลููกค้้ามาประมาณ 40 ปีี ทำให้้ได้้รัับความไว้้วางใจ บริิษััทฯ ตระหนััก
และเน้้นให้้ความสำคััญกัับปััจจััยดัังกล่่าว ทำให้้มีีผลงานเป็็นที่่ป� ระจัักษ์์ และยอมรัับอย่่างกว้้างขวาง และทำให้้เกิิดการแนะนำระหว่่างลููกค้้า
ด้้วยกััน ส่่งผลให้้บริิษััทฯ มีีฐานลููกค้้าเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยบริิษััทฯ มีีกลยุุทธ์์การแข่่งขัันดัังนี้้�
กลยุุทธ์์การแข่่งขััน
ด้้านคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์ และบริิการที่่�ได้้มาตรฐาน
บริิษััทฯ เน้้นให้้ความสำคััญกัับคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์ และบริิการ โดยบริิษััทฯ ทำการตรวจสอบคุุณภาพทุุกขั้้�นตอน
การผลิิตตามมาตรฐานกระบวนการผลิิต และติิดตั้้�ง โดยวิิศวกร และช่่างเทคนิิคซึ่่�งมีีความรู้้�ความเข้้าใจในผลิิตภััณฑ์์ เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่า
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของบริิษัทั ฯ มีีคุุณภาพ และความปลอดภััยในการใช้้งาน เนื่่อ� งจากผลิิตภัณ
ั ฑ์์ส่ว่ นใหญ่่ของบริิษัทั ฯ ถููกนำไปใช้้ในกระบวนการผลิิต
ของโรงงานอุุตสาหกรรมขนาดใหญ่่ เช่่น โรงกลั่่�นน้้ำมััน โรงแยกก๊๊าซ โรงไฟฟ้้า และโรงงานปิิโตรเคมีี เป็็นต้้น หรืือนำไปใช้้เป็็นส่่วนประกอบ
สำหรัับงานก่่อสร้้างโครงการสำคััญประเภทต่่างๆ เช่่น โครงสร้้างเหล็็กของอาคารโรงงาน ดัังนั้้�นคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์ และบริิการ
ที่่�ได้้มาตรฐานจึึงมีีความจำเป็็น และมีีความสำคััญมาก
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน
บริิษัทั ฯ ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานด้า้ นคุุณภาพจากหลายสถาบัันซึ่่ง� เป็็นการรัับรองคุุณภาพทั้้�งในการผลิิต และการให้้บริิการ
ในการซ่่อมแซมภาชนะความดััน และหม้้อไอน้้ำที่่�ได้้มาตรฐานในระดัับสากล ส่่งผลให้้ผลิิตภััณฑ์์ และบริิการของบริิษััทฯ ได้้รัับการยอมรัับ
จากลููกค้้าทั้้�งใน และต่่างประเทศ นอกจากการตรวจสอบคุุณภาพงานภายในตามมาตรฐานสากลแล้้ว ในบางกรณีีหากลููกค้้าต้้องการ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญภายนอกในการตรวจสอบผลิิตภััณฑ์์ บริิษััทฯ จะจััดให้้องค์์กรที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญในการตรวจสอบคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์มารัับรอง
คุุณภาพผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทฯ เพิ่่�มเติิม เช่่น บริิษััท เอสจีีเอส (ประเทศไทย) จำกััด และบริิษััท ควอลลีีเทค จำกััด เป็็นต้้น ซึ่่�งทั้้�งสองบริิษััทฯ
มีีความเชี่่ย� วชาญ มีีมาตรฐานเฉพาะในการตรวจสอบภาชนะความดััน และเป็็นที่่ย� อมรัับของลููกค้้า โดยทำการตรวจสอบคุุณภาพของผลิิตภัณ
ั ฑ์์
แบบไม่่ทำลาย (Non-Destructive Examination) ซึ่่�งการตรวจสอบลัักษณะนี้้�จะไม่่ทำให้้ผลิิตภััณฑ์์ได้้รัับความเสีียหาย เช่่น การตรวจสอบ
แนวเชื่่�อมโดยใช้้รัังสีี (Radiographic test) และคลื่่�นแม่่เหล็็ก (Magnetic test) เป็็นต้้น ซึ่่�งจากการตรวจสอบของบริิษััทที่่�ให้้การรัับรอง
คุุณภาพผลิิตภััณฑ์์ที่่�ผ่่านมา พบว่่าผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทฯ มีีมาตรฐานทั้้�งในด้้านคุุณภาพ และมีีความปลอดภััยในการใช้้งานในระดัับ
ที่่�ได้้มาตรฐานตามที่่�กำหนด
ด้้านความหลากหลายของผลิิตภััณฑ์์ และบริิการ
บริิษััทฯ ดำเนิินธุุรกิิจวิิศวกรรมด้้านการรัับจ้้างออกแบบ การผลิิต และการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ต่่างๆ ที่่�ใช้้ในกระบวนการผลิิต
ของโรงงานอุุตสาหกรรม โดยการนำเหล็็กมาแปรรููปเป็็นอุุปกรณ์์ และชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักรต่่างๆ ได้้อย่่างหลากหลาย ทั้้�งในด้้านของรููปแบบ
และขนาดตามการออกแบบของลููกค้้า โดยบริิษััทฯ รัับจ้้างผลิิต และให้้บริิการตามคำสั่่�งของลููกค้้า (Made to order) ซึ่่�ง บริิษััทฯ สามารถ
ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าได้้เป็็นอย่่างดีี ในปััจจุุบัันบริิษััทฯ สามารถผลิิตผลิิตภััณฑ์์ได้้แก่่ ภาชนะความดััน ชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักร
โครงสร้้างเหล็็ก และภาชนะบรรจุุสารเคมีี รวมถึึงมีีการให้้บริิการติิดตั้้ง� เครื่่อ� งจัักร และอุุปกรณ์์ในกระบวนการผลิิตของโรงงานอุุตสาหกรรม
เพื่่�อสนัับสนุุนงานโครงการของลููกค้้าอีีกด้้วย
จุุดเด่่นในกระบวนการผลิิตของบริิษััทฯ ซึ่่�งแตกต่่างกัับผู้้�ผลิิตรายอื่่�นๆ คืือบริิษััทฯ สามารถผลิิตหััวภาชนะความดััน
(Formed Head) ซึ่่ง� เป็็นส่่วนประกอบที่่ส� ำคััญของภาชนะความดััน โดยบริิษัทั ฯ มีีเครื่่อ� งจัักรที่่ส� ามารถขึ้้�นรููปหััวภาชนะความดัันที่่มีี� ความหนา
ของเหล็็กสููงสุุดได้้ถึึง 50 มิิลลิิเมตร ในขณะที่่ผู้� ผ�้ ลิิตรายอื่่น� ในประเทศสามารถขึ้้�นรููปเหล็็กที่่มีี� ความหนาสููงสุุดได้เ้ พีียง 25 มิิลลิิเมตร โดยส่่วนใหญ่่
บริิษัทั ฯ ทำการผลิิตเพื่่อ� ใช้้เป็็นส่่วนประกอบสำหรัับภาชนะความดัันของบริิษัทั ฯ และรัับจ้้างผลิิตให้้กัับบริิษัทอื่
ั น่� บางส่่วน ในปีี 2550-2551
บริิษััทฯ ได้้ซื้้�อเครื่่�องจัักรเพิ่่�มเติิมเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ และรองรัับการขยายงาน โดยเฉพาะเครื่่�องม้้วนที่่�สามารถม้้วนเหล็็กได้้หนาถึึง
125 มิิลลิิเมตร เพื่่�อผลิิตภาชนะที่่�ทนแรงดัันสููง รวมทั้้�งจััดซื้้�ออุุปกรณ์์ในการผลิิต Heat Exchanger เพิ่่�มเติิมอีีกด้้วยซึ่่�งจะทำให้้สามารถ
รัับงานที่่�มีีมููลค่่าสููงได้้
นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังมีีการเพิ่่�มความหลากหลายของผลิิตภััณฑ์์ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าต่่างประเทศ
เพิ่่�มมากขึ้้�น เช่่น การผลิิตเสื้้�อพััดลม (Fan Casing) ให้้กัับลููกค้้ารายหนึ่่�งซึ่่�งเป็็นผู้้�นำในด้้านการผลิิตพััดลมอุุตสาหกรรมของโลก โดยบริิษััทฯ
ได้้รัับความรู้้� และเทคโนโลยีีที่่มีี� ความจำเป็็นต้้องใช้้ในการผลิิตเสื้้อ� พััดลม ทำให้้บริิษัทั ฯ สามารถพััฒนาการผลิิตเสื้้อ� พััดลมให้้มีีความหลากหลาย
มากขึ้้�น
ด้้านการส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ และบริิการที่่�มีีความตรงต่่อเวลา
บริิษััทฯ เน้้นให้้ความสำคััญกัับการส่่งมอบสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพได้้ตามเวลาที่่�กำหนด เนื่่�องจากการส่่งมอบงานที่่�ตรงเวลา
เป็็นปััจจััยสำคััญ ในการที่่�ลููกค้้าจะพิิจารณาตััดสิินใจเลืือกสั่่�งซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ และบริิการ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งหากเป็็นอุุปกรณ์์ที่่�มีีความจำเป็็น
และเป็็นส่่วนหนึ่่�งในกระบวนการผลิิตของโรงงานอุุตสาหกรรมขนาดใหญ่่ซึ่่�งต้้องมีีการวางแผนในการประสานงานกัันเป็็นระบบระหว่่าง
หลายหน่่วยงาน หากบริิษััทฯ มีีการส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ และบริิการล่่าช้้าอาจจะส่่งผลกระทบทำให้้เกิิดความเสีียหายต่่อการดำเนิินงาน
ของทั้้�งโครงการ ดัังนั้้น� ก่่อนที่่บ� ริิษัทั ฯ จะรัับงานจากลููกค้้า บริิษัทั ฯ จะทำการตรวจสอบระยะเวลาการสั่่งซื้้
� อ� วััตถุุดิบิ ประมาณการระยะเวลา
ที่่�ใช้้ในการผลิิต และติิดตั้้�ง เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทฯ สามารถผลิิต และติิดตั้้�งผลิิตภััณฑ์์ให้้กัับลููกค้้าได้้ทัันตามระยะเวลาที่่�กำหนด สำหรัับ
บางกรณีีบริิษััทฯ มีีการจ้้างแรงงานจากผู้้�รัับเหมารายย่่อยเข้้ามาช่่วยในกระบวนการผลิิต โดยมีีทีีมวิิศวกรของบริิษััทฯ ควบคุุมการทำงาน
อย่่างใกล้้ชิิดเพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน และความต้้องการของลููกค้้า หรืือหากลููกค้้าต้้องการให้้จััดส่งสิ
่ นิ ค้้าเร็็วขึ้้น� บริิษัทั ฯ จะเพิ่ม่� การทำงาน
ล่่วงเวลา บริิษััทฯ ใช้้ระยะเวลาตั้้�งแต่่ทำสััญญากัับลููกค้้าจนสามารถส่่งมอบสิินค้้าให้้กัับลููกค้้าได้้โดยเฉลี่่�ย 3-12 เดืือน ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับขนาด
และความซัับซ้้อนของงานในแต่่ละโครงการ และระยะเวลาในการสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบ
ด้้านการขยายฐานลููกค้้า
ปััจจุุบััน บริิษัทั ฯ เป็็นหนึ่่ง� ในผู้้น� ำตลาดในด้้านการรัับจ้้างผลิิตภาชนะความดัันในประเทศ โดยผู้้บ� ริิหารประเมิินว่่า บริิษัทั ฯ
มีีส่่วนแบ่่งการตลาดประมาณร้้อยละ 15 และเป็็นผู้้�นำในด้้านการรัับจ้้างผลิิตภาชนะความดัันประเภท Unfired Pressure Vessels โดย
ผู้้บ� ริิหารประเมิินว่่าบริิษัทั ฯ มีีส่่วนแบ่่งการตลาดประมาณร้้อยละ 25 บริิษัทั ฯ มีีแนวทางในการรัักษาส่่วนแบ่่งการตลาด และขยายฐานลููกค้้า
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
ในประเทศ โดยการติิดตามข่่าวสารการขยายการลงทุุนของผู้้�ประกอบการโรงงานอุุตสาหกรรม ได้้แก่่ อุุตสาหกรรมพลัังงาน และปิิโตรเคมีี
ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายของบริิษััทฯ อย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ มีีการศึึกษารายละเอีียดของโครงการต่่างๆ เพื่่�อที่่�จะนำเสนอผลิิตภััณฑ์์
และบริิการแก่่ลููกค้้าแต่่ละรายได้้อย่่างเหมาะสม และรวดเร็็วตรงตามความต้้องการของลููกค้้า
ใน 2564 บริิษััทฯ มีีรายได้้จากการรัับจ้้างผลิิตผลิิตภััณฑ์์ให้้กัับลููกค้้าต่่างประเทศในอััตราร้้อยละ 7 โดยมีีช่่องทาง
การขยายงาน โดยรัับงานผ่่านผู้้รั� บั เหมาโครงการหลััก ซึ่่ง� เป็็นผู้้รั� บั เหมารายใหญ่่ระดัับนานาชาติิ ทั้้�งนี้้ส� ำหรัับการรัับจ้้างผลิิตให้้กัับผู้้รั� บั เหมา
โครงการหลััก ทางบริิษัทั ฯ จะส่่งมอบผลิิตภัณ
ั ฑ์์ตามสถานที่่ที่� ผู้่� ว่้� า่ จ้้างกำหนด โดยบริิษัทั เหล่่านั้้�นจะนำผลิิตภัณ
ั ฑ์์ไปส่่งมอบหรืือติิดตั้้ง� ให้้กัับ
ลููกค้้าต่่อไป
สำหรัับผลิิตภััณฑ์์ภาชนะเก็็บก๊๊าซปิิโตรเลีียมเหลว บริิษััทฯ มีีการขยายตลาดต่่างประเทศโดยตรงมากยิ่่�งขึ้้�น โดยการ
ออกงานแสดงสิินค้้าที่่�เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ผลิิตอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ในโรงงานอุุตสาหกรรมพบกัับผู้้�ประกอบการโรงงานอุุตสาหกรรมโดยตรง เช่่น
การออกแสดงงานที่่�ประเทศศรีีลัังกา เป็็นต้้น
นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังได้้มีีการเผยแพร่่ข้้อมููลเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์ และบริิการของบริิษััทฯ ผ่่านทาง Website:
www.unimit.com และ www.unimit.co.th เพื่่�อเป็็นการอำนวยความสะดวกให้้กัับลููกค้้าในการติิดต่่อ และเป็็นการประชาสััมพัันธ์์
ผลิิตภััณฑ์์ และบริิการของบริิษััทฯ ให้้กัับลููกค้้าทั้้�งในประเทศ และต่่างประเทศ
ด้้านการขยายพื้้�นที่่�การผลิิตเพื่่�อให้้สามารถรัับงานจากลููกค้้าได้้เพิ่่�มขึ้้�น
จากภาวะอุุตสาหกรรมพลัังงาน และปิิโตรเคมีีของประเทศไทยที่่�มีีการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องตามการเจริิญเติิบโต
ของเศรษฐกิิจ ทำให้้ผู้้ป� ระกอบการในอุุตสาหกรรมมีีการขยายกำลัังการผลิิต และปรัับปรุุงโรงงานเพิ่ม่� เติิม เพื่่อ� รองรัับความต้้องการผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น ส่่งผลต่่อเนื่่�องทำให้้เกิิดความต้้องการอุุปกรณ์์ต่่างๆ ที่่�ใช้้ในกระบวนการผลิิตเพิ่่�มขึ้้�น ในช่่วงปีี 2548-2550 บริิษััทฯ ไม่่สามารถ
รัับงานจากลููกค้้าติิดต่่อเข้้ามาได้้ทั้้งหมด
�
เนื่่อ� งจากบริิษัทั ฯ มีีข้้อจำกััดในเรื่่อ� งของพื้้�นที่่โ� รงงานที่่ไ� ม่่เพีียงพอในการรองรัับการประกอบผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ดัังนั้้�น นอกจากการขยายโรงงานปััจจุุบัันอีีกประมาณ 3.38 ไร่่ ในปีี 2549 แล้้ว ในปีี 2550 บริิษััทฯ ยัังได้้สร้้างโรงงานอีีกแห่่งหนึ่่�งบนที่่�ดิิน
ขนาด 100 ไร่่ ด้้านหลัังโรงงานแรกอีีกด้้วย โดยงานก่่อสร้้างเสร็็จในเดืือนธัันวาคม 2550 และสามารถใช้้ประโยชน์์ได้้เต็็มที่่�ในปีี 2551 ซึ่่�ง
ทำให้้บริิษััทฯ สามารถรัับงานจากลููกค้้าได้้เพิ่่�มขึ้้�น และสามารถส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ และบริิการได้้ตามกำหนดการ ในขณะที่่�บริิษััทฯ ยัังคง
ให้้ความสำคััญกัับการรัักษาคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์ และการให้้บริิการที่่�ได้้มาตรฐาน ในเดืือนกรกฎาคม 2551 บริิษััทได้้ซื้้�อที่่�ดิินขนาด
ประมาณ 24 ไร่่เพื่่อ� สร้้างโรงงานเพิ่มอีี
่� กแห่่งหนึ่ง่� ที่่อ� ำเภอ มาบข่่า ใกล้้ท่่าเรืือมาบตาพุุด จัังหวัดั ระยอง เพื่่อ� รองรัับชิ้้น� งานที่่มีี� ขนาดใหญ่่มากๆ
จากกลุ่่�มโรงงานอุุตสาหกรรมขนาดใหญ่่แถบชลบุุรีีระยอง และงานส่่งออก การสร้้างโรงงานนี้้�เป็็นไปตามแผนการขยายโรงงานตั้้�งแต่่ปีี
2549-2550 โดยโรงงานดัังกล่่าวจะทำให้้ประหยััดค่่าขนส่่งเป็็นจำนวนมาก และทำให้้ราคาสามารถแข่่งขัันในตลาดได้้
ในเดืือนมีีนาคม 2559 บริิษัทั ได้้เข้้าทำสััญญาเช่่าที่่ดิ� นิ เขตเศรษฐกิิจพิิเศษถิิระวาห์์ ประเทศพม่่า พื้้�นที่่� 21,079 ตารางเมตร
ระยะเวลาเช่่า 48 ปีี 2 เดืือน สััญญาสิ้้�นสุุดวัันที่่� 4 มิิถุุนายน 2607 เพื่่�อรองรัับการขยายธุุรกิิจในอนาคต โดยมีีกำหนดการก่่อสร้้างโรงงาน
บนที่่�ดิินดัังกล่่าวในต้้นปีี 2561 และเปิิดดำเนิินการได้้ในปีี 2563
ด้้านการพััฒนาบุุคลากร
จากการที่่�ผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ มีีประสบการณ์์ในการประกอบธุุรกิิจวิิศวกรรมด้้านการรัับจ้้างออกแบบ การผลิิต และ
การติิดตั้้งอุุป
� กรณ์์ต่า่ งๆ ที่่ใ� ช้้ในกระบวนการผลิิตของโรงงานอุุตสาหกรรม มาประมาณ 39 ปีี ทำให้้มีีความรู้้� และความเข้้าใจในการดำเนิินธุุรกิิจ
เป็็นอย่่างดีี ในปััจจุุบัันบริิษัทั ฯ เป็็นหนึ่่ง� ในผู้้น� ำตลาดด้า้ นการรัับจ้้างผลิิตภาชนะความดัันในประเทศ บริิษัทั ฯ มีีบุุคลากรที่่มีี� ความรู้้ค� วามสามารถ
โดยมีีทั้้�งทีีมงานด้้านวิิศวกรรมที่่มีี� ความเชี่่ย� วชาญในการออกแบบผลิิตภัณ
ั ฑ์์ และการควบคุุมกระบวนการผลิิต รวมถึึงช่่างฝีีมืือที่่มีี� ความเชี่่ย� วชาญ
ในการแปรรููปเหล็็กเป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์ประเภทต่่างๆ ดัังนั้้น� บุุคลากรทุุกระดัับของบริิษัทั ฯ จึึงเป็็นปััจจััยสำคััญที่่ช่� ว่ ยส่่งเสริิมให้้บริิษัทั ฯ มีีศัักยภาพ
ในการผลิิตผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่มีีคุุ
่� ณภาพ และสร้้างความแตกต่่างเหนืือคู่่�แข่่งในอุุตสาหกรรม โดยบริิษัทั ฯ มีีนโยบายในการพััฒนาบุุคลากรในทุุกระดัับ
โดยมีีการฝึึกอบรมทั้้�งภายใน และส่่งไปอบรมนอกบริิษััทฯ รวมถึึงมีีการกำหนดผลตอบแทนที่่�เหมาะสมตามความสามารถของแต่่ละบุุคคล
ลัักษณะของกลุ่่�มลููกค้้า
ลููกค้้าส่่วนใหญ่่ของบริิษััทฯ ประมาณ 80-90 % เป็็นกลุ่่�มธุุรกิิจอุุตสาหกรรมพลัังงาน และปิิโตรเคมีี เช่่น โรงงานปิิโตรเคมีี
โรงกลั่่�น โรงไฟฟ้้า โรงแยกแก๊๊ส โรงบรรจุุแก๊๊ส ปั้้�มน้้ำมััน ปั้้�มแก๊๊ส ที่่�เหลืือเป็็นอุุตสาหกรรมอื่่�น เช่่น อุุตสาหกรรมเครื่่�องเย็็น อุุตสาหกรรม
อาหาร บริิษััทรัับจ้้างแปรรููปเหล็็กทั่่�วไป เป็็นต้้น
ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ มีีสััดส่ว่ นรายได้้จากลููกค้้าในประเทศประมาณร้้อยละ 90 และส่่งออกต่่างประเทศร้้อยละ 7 โดยที่่ผ่� า่ นมา
บริิษัทั ฯ เน้้นการรัับจ้้างผลิิต และส่่งมอบผลิิตภัณ
ั ฑ์์ภายในประเทศเป็็นหลัักเพื่่อ� เป็็นการรัักษาฐานลููกค้้า และส่่วนแบ่่งการตลาดภายในประเทศ
อย่่างไรก็็ตามบริิษัทั ฯ ยัังมีีการผลิิตผลิิตภัณ
ั ฑ์์ให้้กัับลููกค้้าต่่างประเทศ ตััวอย่่างเช่่น ประเทศสหรััฐอเมริิกา ประเทศสหราชอาณาจัักร ประเทศญี่่ปุ่่�� น
และประเทศออสเตรเลีีย เป็็นต้้น ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นการรัับจ้้างผลิิตผลิิตภััณฑ์์ให้้กัับผู้้�รัับเหมาโครงการหลััก
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน
ช่่องทางการในการรัับงาน
บริิษััทฯ มีีช่่องทางในการรัับงานจาก 2 ช่่องทาง ได้้แก่่ 1. ผู้้�รัับเหมาโครงการหลััก และ 2. เจ้้าของโครงการ ซึ่่�งเป็็นลููกค้้า
ภาคเอกชนที่่�ทำธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ โดยตรง โดยมีีสััดส่่วนรายได้้ประมาณร้้อยละ 60 และ 40 ตามลำดัับ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ผู้้�รัับเหมาโครงการหลััก
บริิษััทฯ รัับจ้้างผลิิตผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆผ่่านทางผู้้�รัับเหมาโครงการหลััก ซึ่่�งเป็็นผู้้�ประกอบธุุรกิิจรัับเหมาก่่อสร้้างโรงงาน
อุุตสาหกรรมรายใหญ่่ที่่�รัับงานจากเจ้้าของโครงการ และแบ่่งส่่วนงานให้้กัับบริิษััทฯ หรืือผู้้�รัับเหมาโครงการรองรายอื่่�นๆ ต่่อไป
ผู้้รั� บั เหมาโครงการหลัักเหล่่านี้้�จะมีีรายชื่่อ� บริิษัทั ที่่ส� ามารถผลิิตอุุปกรณ์์กระบวนการผลิิตที่่มีีคุุ
� ณภาพ และมาตรฐานที่่ใ� ช้้
ในโรงงานอุุตสาหกรรมต่่างๆ (Approved vendor list) ทั้้�งในประเทศไทย และในทวีีปเอเชีีย ซึ่่�งบริิษััทฯ มีีชื่่�ออยู่่�ในรายชื่่�อดัังกล่่าว
เนื่่อ� งจากบริิษัทั ฯ ได้้รัับการยอมรัับในด้้านการผลิิตภาชนะความดัันที่่มีีคุุ
� ณภาพ และมาตรฐานในระดัับสากล รวมถึึงการผลิิตชิ้้น� ส่่วนเครื่่อ� งจัักร
ต่่างๆ อุุปกรณ์์ และโครงสร้้างที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกััน กอปรกัับคุุณภาพของงานเป็็นที่่�ยอมรัับอย่่างกว้้างขวาง ทำให้้บริิษััทฯ ได้้รัับการแนะนำจาก
ผู้้�รัับเหมาโครงการหลัักเหล่่านี้้�ให้้เข้้าร่่วมในการนำเสนอผลิิตภััณฑ์์อย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยทั่่�วไป โครงการในการก่่อสร้้างโรงงานอุุตสาหกรรมขนาดใหญ่่โดยเฉพาะในอุุตสาหกรรมพลัังงาน และปิิโตรเคมีี
ผู้้�รัับเหมาโครงการหลัักเหล่่านี้้�จะเป็็นผู้้�ที่่�มีีขีีดความสามารถสููงทั้้�งด้้านเม็็ดเงิินลงทุุน และการปฏิิบััติิงาน รวมถึึงผลงาน และประสบการณ์์
ในการทำงาน ส่่วนใหญ่่เป็็นผู้้รั� บั เหมางานโครงการขนาดใหญ่่ระดัับโลก เช่่น ผู้้รั� บั เหมาโครงการในประเทศอัังกฤษ สหรััฐอเมริิกา และประเทศ
ญี่่�ปุ่่�น เป็็นต้้น
ผู้้�รัับเหมาโครงการหลัักจะเป็็นผู้้�เข้้าไปประมููลงานโครงการใหญ่่ แล้้วแบ่่งส่่วนงานรวมถึึงเป็็นผู้้�ว่่าจ้้างให้้บริิษััทฯ เป็็น
ผู้้�ดำเนิินการต่่อ ดัังนั้้�นลููกค้้าของบริิษััทฯ จึึงเป็็นผู้้�รัับเหมาโครงการหลััก
เจ้้าของโครงการ
บริิษััทฯ รัับจ้้างผลิิตผลิิตภััณฑ์์ให้้กัับเจ้้าของโครงการโดยตรง ลููกค้้ากลุ่่�มนี้้�ส่่วนมากเป็็นเจ้้าของโรงงานอุุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่่ที่่�มีีชื่่�อเสีียง และเป็็นผู้้�นำในอุุตสาหกรรมขั้้�นพื้้�นฐานของประเทศ และเป็็นกลุ่่�มโรงงานอุุตสาหกรรมที่่�มีีแผนงานในการขยาย
กำลัังการผลิิตเพิ่่�มเติิมหรืือมีีการปรัับปรุุงโรงงานให้้มีีประสิิทธิิภาพดีีขึ้้�น ได้้แก่่ โรงงานอุุตสาหกรรมต่่างๆ และบริิษััทแปรรููปเหล็็กทั่่�วไป เช่่น
โรงกลั่่�นน้้ำมััน โรงแยกก๊๊าซ โรงไฟฟ้้า และโรงงานปิิโตรเคมีี เป็็นต้้น
ลููกค้้ากลุ่่�มนี้้�จะเป็็นลููกค้้าที่่�มีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับบริิษััทฯ มาเป็็นเวลานาน โดยลููกค้้าจะพิิจารณาจากผลงานที่่�ผ่่านมา
ของบริิษััทฯ และติิดต่่อมายัังบริิษััทฯ เพื่่�อให้้ทำใบเสนอราคาหรืือยื่่�นซองประมููลงานโดยตรงตามขั้้�นตอนในการจััดซื้้�อของแต่่ละบริิษััท
ซึ่่�งงานส่่วนใหญ่่จะเป็็นงานที่่�เป็็นส่่วนต่่อเติิมส่่วนขยายที่่�ไม่่ต้้องใช้้ผู้้�รัับเหมาโครงการหลััก ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ จะทำสััญญาโดยตรงกัับเจ้้าของ
โครงการตามที่่�ตกลงกััน
สำหรัับการเข้้าถึึงกลุ่่�มลููกค้้าที่่�เป็็นเจ้้าของโครงการนั้้�น บริิษััทฯ จะติิดต่่อลููกค้้าเพื่่�อนำเสนอผลิิตภััณฑ์์ และบริิการ
ผ่่านลููกค้้าโดยตรง ทั้้�งนี้้บ� ริิษัทั ฯ มีีการติิดตามข่่าวสารการขยายการลงทุุนของผู้้ป� ระกอบการโรงงานอุุตสาหกรรมอย่่างต่่อเนื่่อ� ง และสามารถ
นำเสนอผลิิตภััณฑ์์ และบริิการได้้ตรงกัับความต้้องการของลููกค้้า
(ข) สภาพการแข่่งขัันภายในอุุตสาหกรรมในปีีที่่�ผ่่านมา
โดยรวมเศรษฐกิิจฟื้้�นตััวดีีขึ้้�น มีีโครงการเปิิดตััวอย่่างต่่อเนื่่�อง
ขณะเดีียวกัันราคาเหล็็กได้้มีีการปรัับตััวสููงทำให้้ราคาโครงการสููงกว่่างบประมาณที่่�วางไว้้ ส่่งผลให้้หลาย ๆ โครงการ
ต้้องมีีการขยายเวลา เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนแบบให้้ราคาเป็็นไปตามงบประมาณที่่�วางไว้้และ/หรืือชะลอตััวลงไป
ด้้วยปััจจััยดัังกล่่าวข้้างต้้น การแข่่งขัันด้้านราคามีีความรุุนแรง
การแข่่งขััน และแนวโน้้มอุุตสาหกรรมในแต่่ละผลิิตภััณฑ์์มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ภาชนะความดััน
เนื่่�องจากบริิษััทฯ มีีความเชี่่�ยวชาญโดยเฉพาะในการผลิิตภาชนะความดััน โดยบริิษััทฯ ได้้รัับมาตรฐานด้้านการผลิิต
และติิดตั้้�งภาชนะความดัันจากประเทศสหรััฐอเมริิกา ส่่งผลให้้ภาชนะความดัันของบริิษััทฯ เป็็นที่่�ยอมรัับทั้้�งในประเทศ และต่่างประเทศ
ความสามารถในการแข่่งขัันของธุุรกิิจขึ้้�นอยู่่�กัับคุุณภาพ และการส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ที่่�ตรงต่่อเวลา รวมถึึงความสามารถ
ในการตอบสนองความต้้องการที่่�หลากหลายของลููกค้้าได้้ บริิษััทฯ เป็็นหนึ่่�งในผู้้�นำตลาดด้้านการรัับจ้้างผลิิตภาชนะความดัันในประเทศ
โดยผู้้�บริิหารประเมิินว่่าบริิษััทฯ มีีส่่วนแบ่่งการตลาดประมาณร้้อยละ 15 สำหรัับผู้้�ผลิิตภาชนะความดัันในประเทศ ในปััจจุุบัันบริิษััทฯ
มีีคู่่�แข่่งที่่�มีีศัักยภาพจำนวนน้้อยราย โดยผู้้�ผลิิตแต่่ละรายจะมีีความเชี่่�ยวชาญในการผลิิตภาชนะความดัันในแต่่ละประเภทที่่�แตกต่่างกััน
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
ทั้้�งนี้้บ� ริิษัทั ฯ เป็็นผู้้น� ำในด้้านการรัับจ้้างผลิิตภาชนะความดัันประเภท Unfired Pressure Vessels โดยผู้้บ� ริิหารประเมิินว่่าบริิษัทั ฯ มีีส่่วนแบ่่ง
การตลาดประมาณร้้อยละ 25 ส่่วนผู้้�นำในด้้านการรัับจ้้างผลิิตภาชนะความดัันประเภทอื่่�นได้้แก่่ บริิษััท วััฒนไพศาลเอ็็นยิิเนีียริ่่�ง จำกััด
เป็็นผู้้�นำในด้้านการรัับจ้้างผลิิตภาชนะความดัันประเภทหม้้อไอน้้ำ (Boiler) บริิษััท สล็็อท-นานไก จำกััด เป็็นผู้้�นำในด้้านการรัับจ้้างผลิิต
ภาชนะความดัันประเภทอุุปกรณ์์แลกเปลี่่�ยนความร้้อน (Heat Exchangers) ส่่วนที่่�เหลืือเป็็นผู้้�ประกอบการรายกลางประมาณ 5 ราย
และรายย่่อยอีีกประมาณ 10 ราย
ต้้นทุุนที่่เ� ป็็นปััจจััยหลัักในการแข่่งขันั ได้แ้ ก่่ ค่่าแรงในการผลิิต ค่่าขนส่่ง และวััตถุุดิบิ คู่่�แข่่งขันั ของบริิษัทั ฯ ในต่่างประเทศ
ส่่วนใหญ่่จะผู้้ผ� ลิิตในทวีีปเอเชีีย เช่่น ประเทศเกาหลีีใต้้ ประเทศมาเลเซีีย และประเทศอิินโดนีีเซีีย เป็็นต้้น ส่่วนผู้้ผ� ลิิตในประเทศญี่่ปุ่่�� น อเมริิกา
และประเทศในทวีีปยุุโรปมีีต้้นทุุนค่่าแรงที่่�สููงกว่่าผู้้�ผลิิตในประเทศไทยมาก ทำให้้ต้้นทุุนรวมสููงกว่่าต้้นทุุนของบริิษััทฯ มาก ดัังนั้้�นผู้้�ผลิิต
ในประเทศเหล่่านี้้�จึึงไม่่ได้้เป็็นคู่่�แข่่งขัันกัับบริิษััทฯ
ค่่าขนส่่งเป็็นต้้นทุุนสำคััญของภาชนะความดััน โดยทั่่�วไปค่่าขนส่่งคิดิ เป็็นต้้นทุุนกว่่าร้้อยละ 20 ของราคาภาชนะความดััน
ซึ่่�งเป็็นสััดส่่วนที่่�สููง ในขณะที่่�ค่่าขนส่่งภายในประเทศ ซึ่่�งเป็็นการขนส่่งทางบก มีีต้้นทุุนค่่าขนส่่งเพีียงประมาณร้้อยละ 3 ของราคาภาชนะ
ความดััน ดัังนั้้น� โรงงานอุุตสาหกรรมต่่างๆในประเทศจึึงมีีแนวโน้้มในการสั่่ง� ผลิิตภาชนะความดัันจากผู้้ผ� ลิิตในประเทศเพิ่มม
่� ากขึ้้น� เนื่่อ� งจาก
มีีคุุณภาพได้้มาตรฐาน และราคาโดยรวมถููกกว่่าเมื่่�อพิิจารณาจากปััจจััยด้้านค่่าขนส่่ง และค่่าแรงในการผลิิต
ชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักร
ตลาดผลิิตภัณ
ั ฑ์์ชิ้้น� ส่่วนเครื่่อ� งจัักรที่่บ� ริิษัทั ฯ เป็็นผู้้ผ� ลิิตมีีการแข่่งขันั ไม่่สููง เนื่่อ� งจากมีีผู้้ผ� ลิิตจำนวนน้้อยราย โดยบริิษัทั ฯ
ได้้รัับความไว้้วางใจในเรื่่�องของคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์จากลููกค้้าจำนวนมากทำให้้เป็็นที่่�ยอมรัับ และมีีฐานลููกค้้าที่่�ส่่งงานให้้กัับบริิษััทฯ
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยผลิิตภััณฑ์์แต่่ละประเภทเป็็นผลิิตภััณฑ์์ซึ่่�งลููกค้้าสั่่�งทำพิิเศษเฉพาะสำหรัับลููกค้้าแต่่ละรายซึ่่�งแตกต่่างจากคู่่�แข่่งขััน ส่่งผล
ให้้บริิษััทฯ ไม่่สามารถประเมิินส่่วนแบ่่งการตลาดได้้ ผลิิตภััณฑ์์ชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักร เช่่น เสื้้�อพััดลม (Fan Casing) และชิ้้�นส่่วนเครื่่�องปรัับ
อุุณหภููมิิอากาศ (Part of Air Preheater) ชิ้้�นส่่วนเตาเผา (Part of Incinerator) และปล่่องควัันไอเสีียโรงงาน (Stack) เป็็นต้้น โดยบริิษััทฯ
รัับจ้้างผลิิตให้้กัับผู้้�รัับเหมาโครงการหลัักเป็็นส่่วนใหญ่่
บริิษัทั ฯ มีีแผนงานในการเพิ่่ม� การรัับจ้้างผลิิตชิ้้น� ส่่วนเครื่่อ� งจัักรโดยการสร้้างความสััมพันั ธ์์ที่ดีีกั
่� บั ผู้้รั� บั เหมาโครงการหลััก
เช่่น การรัับจ้้างผลิิตเสื้้�อพััดลม (Fan Casing) เพื่่�อเป็็นชิ้้�นส่่วนประกอบในการผลิิตพััดลมอุุตสาหกรรม ซึ่่�งหากผู้้�รัับเหมาโครงการหลััก
มีีโครงการในการสร้้างโรงงานอุุตสาหกรรม บริิษััทฯ จะมีีโอกาสที่่�จะได้้รัับงานในการผลิิตชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักร นอกจากนี้้� จากชื่่�อเสีียงในด้้าน
การผลิิตภาชนะความดัันที่่มีีคุุ
� ณภาพ และได้้มาตรฐาน ทำให้้ผู้้รั� บั เหมาโครงการหลัักมีีความมั่่�นใจในคุุณภาพของผลิิตภัณ
ั ฑ์์ชิ้้น� ส่่วนเครื่่อ� งจัักร
ของบริิษััทฯ ด้้วย
ผู้้ผ� ลิิตชิ้้น� ส่่วนเครื่่อ� งจัักรในประเทศที่่มีีขีีด
� ความสามารถในระดัับใกล้้เคีียงกัับบริิษััทฯ ได้้แก่่ บริิษัทั วิิศวกิิจพััฒนา จำกััด
ซึ่่งมีี
� ความเชี่่ย� วชาญในด้า้ นการผลิิตชิ้้น� ส่่วนที่่ไ� ม่่ได้้รัับแรงดัันของอุุปกรณ์์หม้้อไอน้้ำ (Boiler Housing) บริิษัทั ไทย โรตารี่่� เอ็็นจิิเนีียริ่่ง� จำกััด
(มหาชน) เป็็นต้้น
โครงสร้้างเหล็็ก
ในส่่วนของตลาดผลิิตภััณฑ์์โครงสร้้างเหล็็กเป็็นตลาดที่่�มีีการแข่่งขัันสููง และมีีคู่่�แข่่งขัันค่่อนข้้างมาก โดยมีีการแข่่งขััน
ในด้้านราคาเป็็นปััจจััยหลััก คู่่�แข่่งที่่�สำคััญ ได้้แก่่ บริิษััท เอสทีีพีี แอนด์์ ไอ จำกััด (มหาชน) บริิษััท วััฒนไพศาลเอ็็นยิิเนีียริ่่�ง จำกััด และบริิษััท
ไทย เฮอร์์ริิค จำกััด เป็็นต้้น โดยสามารถผลิิตโครงสร้้างเหล็็กซึ่่�งใช้้เป็็นโครงสร้้างหลัักในโรงงานอุุตสาหกรรม เช่่น โครงสร้้างของอาคาร
โรงงานอุุตสาหกรรม เป็็นต้้น ในขณะที่่�บริิษััทฯ รัับงานด้้านโครงสร้้างเหล็็กในประเภทที่่�แตกต่่างจากคู่่�แข่่ง ซึ่่�งได้้แก่่ โครงสร้้างเหล็็กบนเรืือ
ขุุดเจาะน้้ำมััน เป็็นต้้น ส่่งผลให้้บริิษััทฯ ไม่่สามารถประเมิินส่่วนแบ่่งการตลาดได้้ และหากเปรีียบเทีียบคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทฯ
กัับผู้้�ประกอบการรายอื่่�น บริิษััทฯ มีีผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพมาตรฐานในระดัับสากลเช่่นเดีียวกััน ที่่�ผ่่านมาบริิษััทฯ มีีข้้อจำกััดในด้้านพื้้�นที่่�
เพื่่�อผลิิตโครงสร้้างเหล็็ก อย่่างไรก็็ตาม ในอนาคตบริิษััทฯ มีีแผนการขยายพื้้�นที่่�โรงงานเพิ่่�มขึ้้�น ส่่งผลให้้บริิษััทฯ มีีความพร้้อม และสามารถ
รัับงานโครงสร้้างเหล็็กขนาดใหญ่่ขึ้้�นได้้ ดัังนั้้�นงานโครงสร้้างเหล็็กเป็็นอีีกสายธุุรกิิจหนึ่่�งที่่�จะสร้้างรายได้้อย่่างต่่อเนื่่�องให้้กัับบริิษััทฯ ต่่อไป
ภาชนะบรรจุุสารเคมีี
อุุตสาหกรรมการผลิิตภาชนะบรรจุุสารเคมีีเป็็นตลาดที่่�มีีการแข่่งขัันสููง และมีีคู่่�แข่่งขัันจำนวนมาก ทำให้้มีีการแข่่งขััน
ด้้านราคาเป็็นหลััก เนื่่�องจากผู้้�ประกอบการสามารถผลิิตผลิิตภััณฑ์์ได้้โดยใช้้เทคโนโลยีีการผลิิตที่่�ไม่่ซัับซ้้อน ทำให้้มีีผู้้�ผลิิตจำนวนมากเข้้ามา
ในธุุรกิิจนี้้�เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับการผลิิตภาชนะความดััน โดยบริิษััทฯ มีีคู่่�แข่่งขัันที่่�สำคััญ ได้้แก่่ บริิษััท ไทย โรตารี่่� เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำกััด ซึ่่�งมีี
ความเชี่่�ยวชาญในด้้านการผลิิตภาชนะบรรจุุสารเคมีีที่่�มีีขนาดใหญ่่ เช่่น ถัังเก็็บน้้ำมััน เป็็นต้้น สำหรัับคู่่�แข่่งขัันรายอื่่�นๆ ได้้แก่่ บริิษััทแปรรููป
เหล็็กทั่่�วไป
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน
การติิดตั้้�งเครื่่�องจัักร และอุุปกรณ์์
การให้้บริิการติิดตั้้�งเครื่่�องจัักร และอุุปกรณ์์มีีคู่่�แข่่งขัันจำนวนมาก โดยคู่่�แข่่งของบริิษััทฯ ได้้แก่่ บริิษััทที่่�ดำเนิินธุุรกิิจ
ด้า้ นการให้้บริิการทางวิิศวกรรมทั่่�วๆไป อย่่างไรก็็ตามบริิษัทั ฯ มีีประสบการณ์์ และความเชี่่ย� วชาญในการติิดตั้้ง� ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ได้้อย่่างหลากหลาย
เช่่น ภาชนะความดัันประเภทต่่างๆ และโครงสร้้างเหล็็ก เป็็นต้้น ทำให้้บริิษััทฯ ได้้รัับความเชื่่�อมั่่�นในการให้้บริิการติิดตั้้�งเครื่่�องจัักร และ
อุุปกรณ์์จากลููกค้้าเป็็นอย่่างดีี
(3) การจััดหาผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์บริิษัทั ฯ จะเป็็นการผลิิตตามคำสั่่งซื้้
� อ� ของลููกค้้าเป็็นหลััก (Made to order) โดยใช้้เทคนิิคด้้านวิิศวกรรม ประสบการณ์์
และความเชี่่�ยวชาญของพนัักงานในการออกแบบ การประเมิินระยะเวลาตั้้�งแต่่การจััดหาวััตถุุดิิบ ระยะเวลาที่่�ต้้องใช้้ในกระบวนการผลิิต
และระยะเวลาในการติิดตั้้�งได้้อย่่างแม่่นยำ โดยบริิษััทฯ ใช้้ระยะเวลาตั้้�งแต่่ทำสััญญากัับลููกค้้าจนสามารถส่่งมอบสิินค้้าให้้กัับลููกค้้าได้้
โดยเฉลี่่�ย 3-12 เดืือน ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นกัับระยะเวลาในการสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบ ประเภท ปริิมาณ และความซัับซ้้อนของผลิิตภััณฑ์์ที่่�ลููกค้้าสั่่�งผลิิต บริิษััทฯ
มีีการวางแผน และบริิหารการผลิิตอย่่างมีีประสิิทธิิภาพรวมถึึงการประสานความร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีีของทุุกๆ ฝ่่ายในบริิษััทฯ โดยบริิษััทฯ
มีีนโยบายสำคััญในการให้้ความสำคััญกัับคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์ และระยะเวลาการผลิิต เพื่่�อให้้ลููกค้้าได้้รัับความพึึงพอใจ และมั่่�นใจว่่าจะได้้รัับ
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพได้้มาตรฐานตามเวลาที่่�กำหนด
บริิษััทฯ มีีขั้้�นตอนมาตรฐานการทำงานในการผลิิตภาชนะความดััน ภาชนะบรรจุุสารเคมีี ชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักร และโครงสร้้าง
เหล็็ก ดัังแผนภาพต่่อไปนี้้�
การออกแบบ

การจััดซื้้�อวััตถุุดิิบ

การผลิิต

การจััดส่่ง และการติิดตั้้�ง

การทดสอบ

การจััดส่่ง และการติิดตั้้�ง

การทดสอบ

1) การออกแบบ
ขั้้�นตอนแรกของกระบวนการทำงานเริ่่�มจากการตรวจสอบความต้้องการ และข้้อมููลเบื้้�องต้้นที่่�ได้้รัับจากลููกค้้า โดยทีีมงาน
ด้า้ นวิิศวกรรมจะนำรายละเอีียดของงานที่่ไ� ด้้รัับจากลููกค้้ามาวิิเคราะห์์เพื่่อ� นำมาออกแบบภายใต้้มาตรฐานการออกแบบที่่ลูู� กค้้าเป็็นผู้้ก� ำหนด
และนำเสนอผลิิตภััณฑ์์ให้้ตรงกัับความต้้องการของลููกค้้า และตรวจสอบความเป็็นไปได้้ในการปฏิิบััติิงานจากงบประมาณของลููกค้้า และ
ระยะเวลาที่่�จะต้้องส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์
บริิษัทั ฯ ได้ใ้ ช้้โปรแกรมสำเร็็จรููปเฉพาะทางเพื่่อ� ช่่วยในการออกแบบผลิิตภัณ
ั ฑ์์ ตััวอย่่างเช่่น ในการออกแบบภาชนะความดััน
ทีีมงานด้้านวิิศวกรรมได้้ใช้้โปรแกรมสำเร็็จรููปซึ่่�งใช้้สำหรัับการออกแบบภาชนะความดัันโดยเฉพาะในการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ โดยยึึดถืือ
ค่่าตััวแปรต่่างๆในกระบวนการใช้้งาน (Process Parameters) ของภาชนะความดัันนั้้�นและข้้อกำหนดด้้านเทคนิิคเพิ่่�มเติิมของลููกค้้า
เพื่่�อให้้ได้้แบบที่่�ใช้้ในการผลิิตภาชนะความดัันนั้้�น ถููกต้้องตามความเหมาะสมในการนำไปใช้้งานและเป็็นไปตามความต้้องการของลููกค้้า
เป็็นต้้น
2) การจััดซื้้�อวััตถุุดิิบ
หลัังจากการออกแบบผลิิตภัณ
ั ฑ์์ บริิษัทั ฯ จะทำการตรวจสอบวััตถุุดิบิ กัับผู้้จ� ำหน่่ายวััตถุุดิบิ หลายรายในด้า้ นการจััดหาวััตถุุดิบิ
ได้้ตามข้้อกำหนดด้้านเทคนิิค ปริิมาณ ราคา และความสามารถในการจััดส่่งวััตถุุดิิบให้้ตรงตามเวลาที่่�กำหนด เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
และลดความเสี่่�ยงจากการสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบจากผู้้�จััดจำหน่่ายรายใดรายหนึ่่�ง ทั้้�งนี้้�สำหรัับเหล็็กที่่�ต้้องนำเข้้าจากต่่างประเทศ บริิษััทฯ ต้้องได้้รัับ
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
การยืืนยัันจากผู้้�จััดจำหน่่ายวััตถุุดิิบตามเงื่่�อนไขที่่�ตกลงกัันเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรทั้้�งในด้้านราคา และปริิมาณ บริิษััทฯ จึึงทำสััญญากัับลููกค้้า
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทฯ มีีวััตถุุดิิบแน่่นอน สามารถส่่งมอบงานได้้ตามระยะเวลาที่่�กำหนด และไม่่เกิิดการขาดแคลนวััตถุุดิิบหลัังจากที่่�ได้้รัับ
งานจากลููกค้้า เพื่่อ� ขจััดความเสี่่ย� งจากการที่่ผู้� จั้� ดั จำหน่่ายวััตถุุดิบิ อาจจะมีีการเปลี่่ย� นแปลงเงื่อ่� นไขต่่างๆในช่่วงการผลิิตซึ่่ง� อาจส่่งผลกระทบ
กัับบริิษััทฯ ส่่วนเหล็็กที่่�สามารถจััดซื้้�อได้้จากผู้้�จำหน่่ายในประเทศ บริิษััทฯ ได้้ตรวจสอบราคา และปริิมาณจากผู้้�จััดจำหน่่ายก่่อนเช่่นกััน
และบริิษััทฯ จะทยอยจััดซื้้�อเหล็็กในประเทศตามแผนกระบวนการผลิิต
3) การผลิิต
เมื่่�อบริิษััทฯ ได้้รัับวััตถุุดิิบจากผู้้�จััดจำหน่่ายแล้้ว บริิษััทฯ จะเริ่่�มนำวััตถุุดิิบมาแปรรููปผลิิตเป็็นผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ ตาม
กระบวนการทางวิิศวกรรมภายใต้้มาตรฐานการผลิิตของ The American Society of Mechanical Engineers (ASME) หรืือมาตรฐานสา
กลอื่่�นๆ ตามที่่�ลููกค้้าต้้องการ โดยกระบวนการผลิิตเริ่่�มจาก บริิษััทฯ นำเหล็็กแผ่่นมาตััดเพื่่�อให้้ได้้ตามขนาดที่่�ได้้ออกแบบไว้้ แล้้วนำชิ้้�นส่่วน
ต่่างๆ ผ่่านกระบวนการขึ้้�นรููปเสร็็จและจึึงนำมาประกอบและเชื่่�อมโดยช่่างฝีีมืือที่่�มีีความชำนาญเฉพาะ หลัังจากนั้้�นจึึงผ่่านกระบวนการ
อบด้้วยความร้้อน (Heat Treatment) เพื่่�อปรัับปรุุงคุุณสมบััติิของเหล็็กให้้เหมาะสมในการนำไปใช้้งาน เสร็็จแล้้วจึึงทำการตรวจสอบ
และทดสอบ แล้้วจึึงนำไปขััดผิวิ และพ่่นสีี ก่่อนที่่จ� ะจััดส่ง่ ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ให้้กัับลููกค้้าหรืือนำชิ้้น� ส่่วนผลิิตภัณ
ั ฑ์์ไปประกอบ และติิดตั้้ง� ในกระบวนการ
ผลิิตของโรงงานอุุตสาหกรรม
4) การจััดส่่ง และการติิดตั้้�ง
บริิษััทฯ สามารถให้้บริิการในการจััดส่่งผลิิตภััณฑ์์ และติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ และเครื่่�องจัักรต่่างๆที่่�โรงงานอุุตสาหกรรมของลููกค้้า
โดยหากผลิิตภััณฑ์์มีีขนาดใหญ่่มากไม่่สามารถประกอบเสร็็จจากโรงงานของบริิษััทฯ และขนส่่งไปยัังโรงงานของลููกค้้าได้้ บริิษััทฯ จะผลิิต
เป็็นชิ้้�นส่่วน แล้้วขนส่่งเพื่่�อนำไปประกอบ และติิดตั้้�งภายในโรงงานของลููกค้้า
5) การทดสอบ
หลัังจากที่่ติ� ดตั้้
ิ งอุุป
� กรณ์์ และเครื่่อ� งจัักรต่่างๆ เสร็็จเรีียบร้้อย บริิษัทั ฯ จะดำเนิินการทดสอบเบื้้�องต้้นสำหรัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์ต่า่ งๆ
ตามที่่�ได้้ออกแบบไว้้ โดยบริิษััทฯ ให้้บริิการคำแนะนำในการใช้้งาน และพร้้อมแก้้ไข ซ่่อมแซมหากมีีข้้อบกพร่่องเกิิดขึ้้�นในการใช้้งาน
โดยผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของบริิษัทั ฯ มีีระยะเวลาการรัับประกัันในช่่วง 1-3 ปีี ขึ้้น� กัับประเภทของผลิิตภัณ
ั ฑ์์ สำหรัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์บางประเภท โดยเฉพาะ
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีขนาดเล็็ก บริิษััทฯ จะทำการทดสอบที่่�โรงงานของบริิษััทฯ ก่่อน แล้้วจึึงจััดส่่งหรืือติิดตั้้�งอุุปกรณ์์หรืือชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักรต่่างๆ
ให้้กัับลููกค้้า
บริิษัทั ฯ ทำการตรวจสอบคุุณภาพในทุุกๆขั้้น� ตอนของกระบวนการผลิิต โดยการตรวจสอบ และควบคุุมดููแลของฝ่่ายประกััน
คุุณภาพ เพื่่�อให้้ผลิิตภััณฑ์์แต่่ละประเภทของบริิษััทฯ มีีคุุณสมบััติิตรงตามความต้้องการของลููกค้้า และมีีคุุณภาพเป็็นไปตามมาตรฐานที่่�
บริิษััทฯ ได้้รัับการรัับรองจากสถาบัันต่่างๆ
ปััจจุุบัันบริิษััทฯ มีีโรงงานการผลิิตอยู่่� 3 แห่่ง โดยโรงงาน 2 แห่่งในอำเภอบ้้านบึึงจัังหวััดชลบุุรีี จะเป็็นฐานการผลิิตหลััก
ส่่วนโรงงานอีีก 1 แห่่งในอำเภอนิิคมพััฒนาจัังหวััดระยอง จะเป็็นโรงงานประกอบชิ้้�นส่่วนผลิิตภััณฑ์์ขนาดใหญ่่ที่่�ตั้้�งอยู่่�ใกล้้โรงงานของกลุ่่�ม
ลููกค้้าหลััก โดยทั้้�ง 3 โรงงานมีีกำลัังการผลิิตรวมดัังนี้้�

Factory 1 ชลบุุรีี
พื้้�นที่่� 71,200 ตร.ม.

Factory 2 ชลบุุรีี
พื้้�นที่่� 123,216 ตร.ม.
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Factory 3 ระยอง
พื้้�นที่่� 38,400 ตร.ม.

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน
การจััดหาวััตถุุดิิบ
จากนโยบายในการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ ที่่ใ� ห้้ความสำคััญในเรื่่อ� งของคุุณภาพผลิิตภัณ
ั ฑ์์ และการส่่งมอบงานที่่ต� รงต่่อเวลา
บริิษััทฯ จึึงให้้ความสำคััญในการควบคุุมคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์ตั้้�งแต่่การจััดซื้้�อวััตถุุดิิบ โดยมีีนโยบายในการจััดซื้้�อวััตถุุดิิบภายในประเทศ
เป็็นหลััก หากวััตถุุดิบิ ดัังกล่่าวมีีคุุณภาพดีีตรงกัับความต้้องการของลููกค้้า และมีีราคาเหมาะสม เนื่่อ� งจากมีีระยะเวลาการสั่่�งซื้้อ� สั้้น� กว่่า และ
ค่่าขนส่่งถููกกว่่า ส่่งผลให้้บริิษััทฯ สามารถส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ได้้เร็็วขึ้้�น โดยมีีปริิมาณจััดซื้้�อวััตถุุดิิบในประเทศอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 58
วััตถุุดิิบที่่�ใช้้ในกระบวนการผลิิตของบริิษััทฯ ได้้แก่่ เหล็็กแผ่่น เหล็็กรููปพรรณ อุุปกรณ์์เชื่่�อมต่่อท่่อ (Pipe Fitting) เช่่น
ข้้อต่่อ ข้้องอ และหน้้าแปลน เป็็นต้้น อุุปกรณ์์ประกอบภาชนะ (Tank Accessories) เช่่น วาวล์์ มาตรวััดความดััน เป็็นต้้น และวััตถุุดิิบอื่่�นๆ
เช่่น ท่่อเหล็็ก ลวดเชื่่อ� ม น็็อต สกรูู และสีี เป็็นต้้น โดยทั่่�วไปวััตถุุดิบิ ส่่วนใหญ่่จะสั่่งซื้้
� อ� จากในประเทศ เช่่นเหล็็กแผ่่นเกรดพิิเศษที่่ใ� ช้้ในการผลิิต
ภาชนะความดััน โดยได้้นำเข้้าจากประเทศญี่่ปุ่่�� น เกาหลีี ไต้้หวััน และประเทศในกลุ่่�มยุุโรป เป็็นต้้น เนื่่อ� งจากผู้้ผ� ลิิตในประเทศไทยยัังไม่่สามารถ
ผลิิตเหล็็กแผ่่นเกรดพิิเศษที่่ใ� ช้้ผลิิตภาชนะความดัันได้้ โดยบริิษัทั ฯ พิิจารณาสั่่งซื้้
� อ� วััตถุุดิบิ หลัักที่่มีีคุุ
� ณภาพจากผู้้จั� ดั จำหน่่ายวััตถุุดิบิ หลายราย
เพื่่�อเป็็นการกระจายความเสี่่�ยงไม่่ให้้เกิิดการผููกขาดจากผู้้�จััดจำหน่่ายรายใดรายหนึ่่�ง
บริิษััทฯ จััดซื้้�อเหล็็กจากผู้้�จััดจำหน่่ายในประเทศหลายราย ซึ่่�งเป็็นคู่่�ค้้าที่่�มีีการติิดต่่อซื้้�อวััตถุุดิิบกัับบริิษััทฯ มานาน โดยมีี
ระยะเวลาส่่งมอบประมาณ 14 วัันหลัังการสั่่�งซื้้�อ ดัังนั้้�น บริิษััทฯ ไม่่มีีความจำเป็็นที่่�จะต้้องสั่่�งวััตถุุดิิบในประเทศเพื่่�อสำรองมากนััก และ
ได้้รัับเครดิิตเทอมจากผู้้�จััดจำหน่่ายโดยเฉลี่่�ย 30-90 วััน โดยการสั่่�งซื้้�อจะพิิจารณาจากราคา และระยะเวลาในการจััดส่่งวััตถุุดิิบเป็็นปััจจััย
สำคััญ นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังมีีการจััดซื้้�อเหล็็กจากต่่างประเทศ โดยผ่่านบริิษััทผู้้�จำหน่่ายหลายรายซึ่่�งบริิษััทฯ มีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับคู่่�ค้้า
แต่่ละรายมากว่่า 10 ปีี โดยทั่่�วไปจะมีีการสั่่งซื้้
� อ� โดยเฉลี่่ย� 3-7 เดืือนจึึงจะได้้รัับสิินค้้า บริิษัทั ฯ จะจััดซื้้อ� เมื่่อ� ลููกค้้าได้้เซ็็นสััญญาแล้้ว และจััดซื้้อ�
เหล็็กที่่�จำเป็็นต้้องใช้้ในการผลิิตของแต่่ละผลิิตภััณฑ์์ภายในครั้้�งเดีียว เนื่่�องจากมีีระยะเวลาการจััดส่่งนาน และเพื่่�อควบคุุมต้้นทุุนวััตถุุดิิบ
โดยเหล็็กที่่บ� ริิษัทั ฯ จััดซื้้อ� จากต่่างประเทศมีีความแข็็งแรงสููง ทั้้�งนี้้ก� ารจััดซื้้อ� วััตถุุดิบิ จากผู้้จั� ดั จำหน่่ายทั้้�งในประเทศ และต่่างประเทศ บริิษัทั ฯ
ไม่่ได้้พึ่่�งพิิงผู้้�จััดจำหน่่ายรายใดรายหนึ่่�งเกิินร้้อยละ 10 ของมููลค่่าวััตถุุดิิบ โดยบริิษััทฯ จะจััดซื้้�อจากผู้้�จััดจำหน่่ายที่่�ให้้เงื่่�อนไขโดยรวม เช่่น
ราคา เวลาในการจััดส่่ง และเครดิิตเทอม ซึ่่�งเป็็นประโยชน์์กัับบริิษััทฯ มากที่่�สุุด
(4) ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ
4.1 สิินทรััพย์์ถาวร
สิินทรััพย์์ถาวรของบริิษััทฯ ที่่�แสดงในงบการเงิินแสดง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 มีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
ประเภทของ
สิินทรััพย์์

รายละเอีียดทรััพย์์สิิน

• โรงงานที่่� 1 บ้้านบึึง ที่่�ดิินรวม 46-3-59 ไร่่ ประกอบด้้วย:
ที่่�ดิินโฉนดเลขที่่� 11674 จำนวน 23-3-35 ไร่่
ที่่�ดิินโฉนดเลขที่่� 11673 จำนวน 10-2-97 ไร่่
ที่่�ดิินโฉนดเลขที่่� 65056-65063, 32216 จำนวน 8-3-75 ไร่่ และ
ที่่�ดิินโฉนดเลขที่่� 679-683 จำนวน 3-1-52 ไร่่ ตามลำดัับ
ที่่�ดิิน
• โรงงานที่่� 2 บ้้านบึึง: ที่่�ดิินโฉนดเลขที่่� 34551 จำนวน 100-0-0 ไร่่
และ
• โรงงานที่่� 3 ระยอง: ที่่�ดิินโฉนดเลขที่่� 1123 จำนวน 23-3-60 ไร่่
ส่่วนปรัับปรุุง
• ส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิินของโรงงานที่่� 1 บ้้านบึึง
ที่่�ดิิน
ตั้้�งอยู่่�ที่่�ตำบลหนองชาก อำเภอบ้้านบึึง จัังหวััดชลบุุรีี
• ส่่วนงานปรัับปรุุงที่่�ดิินของโรงงานที่่� 2 บ้้านบึึง
ตั้้�งอยู่่�ที่่� 10/4 หมู่่� 1 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้้านบึึง จัังหวััดชลบุุรีี
• ส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิินของโรงงานที่่� 3 ระยอง
ตั้้�งอยู่่�ที่่� 99/9 หมู่่� 8 ตำบลมาบข่่า อำเภอนิิคมพััฒนา จัังหวััดระยอง
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เสื่่�อม (ล้้านบาท) และ ภาระผููกพัันธ์์
28.02
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75.50
9.69
3.34
19.02
3.72

บริิษััทเป็็นเจ้้าของ
และ
ไม่่มีีภาระผููกพัันธ์์

บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
ประเภทของ
สิินทรััพย์์

อาคาร

มููลค่่าสุุทธิิหลัังหัักค่่า ลัักษณะกรรมสิิทธิ์์�
เสื่่�อม (ล้้านบาท) และ ภาระผููกพัันธ์์

รายละเอีียดทรััพย์์สิิน
• อาคารโรงงานที่่� 1 บ้้านบึึง:
ตั้้�งอยู่่�ที่่� 10/7-8 หมู่่� 3 ต.หนองชาก อ.บ้้านบึึง จ.ชลบุุรีี
• อาคารโรงงานที่่� 2 บ้้านบึึง:
ตั้้�งอยู่่�ที่่� 10/4 หมู่่� 1 ต.หนองชาก อ.บ้้านบึึง จ.ชลบุุรีี
• สิ่่�งปลููกสร้้าง: ตั้้�งบนที่่�ดิินเช่่าโฉนดเลขที่่� 5119 และ 5182
เลขที่่� 109/92-95 ตำบลบางพึ่่�ง อำเภอพระประแดง
จัังหวััดสมุุทรปราการ
• อาคารโรงงานที่่� 3 ระยอง:
ตั้้�งอยู่่�ที่่� 99/9 หมู่่� 8 ต.มาบข่่า อ.นิิคมพััฒนา จ.ระยอง

23.53
66.66
0.53
6.88

งานระหว่่าง • อาคาร, เครื่่�องจัักร และเครื่่�องมืือ ระหว่่างสร้้างโรงงานที่่� 1
ก่่อสร้้าง
และโรงงานที่่� 2, ชลบุุรีี

5.82

เครื่่�องจัักร
และอุุปกรณ์์

28.98

เครื่่�องมืือ

6.22

บริิษััทเป็็นเจ้้าของ
และ
ไม่่มีีภาระผููกพัันธ์์

บริิษััทเป็็นเจ้้าของ
และ
ไม่่มีีภาระผููกพัันธ์์
บริิษััทเป็็นเจ้้าของ
และ
ไม่่มีีภาระผููกพัันธ์์
บริิษััทเป็็นเจ้้าของ
และ
ไม่่มีีภาระผููกพัันธ์์

เครื่่�องตกแต่่ง
ติิดตั้้�ง
และเครื่่�องใช้้
สำนัักงาน

1.41

บริิษััทเป็็นเจ้้าของ
และ
ไม่่มีีภาระผููกพัันธ์์

ยานพาหนะ

2.22

บริิษััทเป็็นเจ้้าของ
และ
ไม่่มีีภาระผููกพัันธ์์

รวมสิินทรััพย์์บริิษััท

281.54
160.75
20.98
0.39
182.12
463.66

• อาคารโรงงาน
สิินทรััพย์์
• เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
บริิษััทย่่อย
• เครื่่�องตกแต่่งและติิดตั้้�ง เครื่่�องใช้้สำนัักงาน
รวมสิินทรััพย์์บริิษััทย่่อย
รวมสิินทรััพย์์บริิษััท และ บริิษััทย่่อย

บริิษััทเป็็นเจ้้าของ
และ
ไม่่มีีภาระผููกพัันธ์์

4.2 เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย และบริิษััทร่่วม
บริิษััทฯ ได้้จััดตั้้�งบริิษััทย่่อย ชื่่�อ บริิษััท ยููนิิมิิต (ฮ่่องกง) จำกััด ที่่�ฮ่่องกง เมื่่�อวัันที่่� 4 สิิงหาคม 2557 โดยบริิษััทเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น
ทั้้�งหมด ประกอบธุุรกิิจลงทุุนในบริิษััทอื่่�น (Holding Company) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 บริิษััท ยููนิิมิิต (ฮ่่องกง) จำกััด มีีทุุนจดทะเบีียน
6.56 ล้้านเหรีียญดอลลาร์์สหรััฐ หรืือเทีียบเท่่าประมาณ 214 ล้้านบาท และเมื่่อ� วัันที่่� 26 ธัันวาคม 2557 บริิษัทย่
ั อ่ ยในประเทศฮ่่องกงได้้จััดตั้้ง�
บริิษัทั ยููนิิมิติ เอนจิิเนีียริ่่ง� (เมีียนมาร์์) จำกััด ที่่ป� ระเทศพม่่า โดยเป็็นผู้้ถื� อื หุ้้น� ทั้้�งหมด เพื่่อ� ประกอบธุุรกิิจขึ้้น� รููป ประกอบ และติิดตั้้ง� ผลิิตภัณ
ั ฑ์์
โลหะตามสััญญา
ณ. วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง (เมีียนมาร์์) จำกััด มีีทุุนจดทะเบีียน 6.5 ล้้านเหรีียญดอลลาร์์สหรััฐ
และมีีทุุนชำระแล้้ว 6.5 ล้้านเหรีียญดอลลาร์์สหรััฐ เทีียบเท่่าประมาณ 212 ล้้านบาท
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน
4.3 สรุุปสััญญาเช่่าที่่�สำคััญ
สััญญาเช่่าพื้้�นที่่�สำนัักงาน
บริิษััทฯ เช่่าช่่วงที่่�ดิินบางส่่วนของโฉนดเลขที่่� 5119, 5182 ซอยสุุขสวััสดิ์์� 66 ตำบลบางพึ่่�ง อำเภอพระประแดง จัังหวััด
สมุุทรปราการ จำนวนเนื้้�อที่่�โฉนดรวม 3 ไร่่ 1 งาน 3 ตารางวา กรรมสิิทธิิที่่�ดิินของ ซาฟิิอีี–มาเรีียม มููลนิิธิิ เพื่่�อใช้้เป็็นพื้้�นที่่�สำนัักงาน
โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
ผู้้�เช่่า
: บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำกััด (มหาชน)
ผู้้�ให้้เช่่า
: บริิษััท ไทยฮิิราคาวา จำกััด (เป็็นผู้้�เช่่าที่่�ดิิน และไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ และส่่วนได้้เสีียกัับบริิษััทฯ)
ระยะเวลา : 12 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 เมษายน 2553 ถึึง 31 มีีนาคม 2565 (บริิษััทฯ ยัังไม่่ได้้ดำเนิินการจดทะเบีียนกัับ
กรมที่่�ดิิน)
ค่่าเช่่า
:	ช่่วงตั้้�งแต่่ 1 เมษายน 2553 ถึึง 31 มีีนาคม 2556 ค่่าเช่่า 516,000 บาทต่่อปีี
ช่่วงตั้้�งแต่่ 1 เมษายน 2556 ถึึง 31 มีีนาคม 2559 ค่่าเช่่า 576,000 บาทต่่อปีี
ช่่วงตั้้�งแต่่ 1 เมษายน 2559 ถึึง 31 มีีนาคม 2562 ค่่าเช่่า 624,000 บาทต่่อปีี
ช่่วงตั้้�งแต่่ 1 เมษายน 2562 ถึึง 31 มีีนาคม 2565 ค่่าเช่่า 672,000 บาทต่่อปีี
เจ้้าของที่่�ดิิน :	ซาฟิิอีี–มาเรีียม มููลนิิธิิ
สััญญาให้้เช่่าอาคาร
เนื่่�องจากบริิษััทฯ ได้้ย้้ายหน่่วยงานโรงงานและสำนัักงานส่่วนใหญ่่ไปที่่�บ้้านบึึงแล้้ว คงเหลืือหน่่วยงานบััญชีีและการเงิิน
จึึงได้้แบ่่งอาคารโรงงานพระประแดงให้้เช่่า โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
ผู้้�เช่่า
: บริิษััท ไทยฮิิราคาวา จำกััด (ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ และส่่วนได้้เสีียกัับบริิษััทฯ)
ผู้้�ให้้เช่่า
: บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำกััด (มหาชน)
ระยะเวลา : 12 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 เมษายน 2564 ถึึง 31 มีีนาคม 2564
ค่่าเช่่า
:	ปีีละ 360,000 บาท ตลอดสััญญาเช่่า
สััญญาเช่่าที่่�ดิินเพื่่�อทำที่่�จอดรถ
บริิษััทฯ เช่่าที่่�ดิินแปลงหน้้าบริิษััทฯ ตำบลหนองซาก อำเภอบ้้านบึึง จัังหวััดชลบุุรีี จำนวนเนื้้�อที่่�รวม 3 งาน 70 ตารางวา
เพื่่�อใช้้เป็็นพื้้�นที่่�จอดรถ โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
ผู้้�เช่่า
: บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำกััด (มหาชน)
ผู้้�ให้้เช่่า
: นายไพรััช วงศ์์วรรณานต์์ (ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ และส่่วนได้้เสีียกัับบริิษััทฯ )
ระยะเวลา : 1 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2564 ถึึง 31 ธัันวาคม 2564
ค่่าเช่่า
: 189,473 บาทต่่อปีี
(5) งานที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ
โดยทั่่�วไปธุุรกิิจของบริิษัทั เป็็นลัักษณะรัับจ้้างทำงานตามสััญญากำหนดการส่่งมอบงานจะแตกต่่างกัันตามที่่ลูู� กค้้ากำหนด บริิษัทั
คำนวณมููลค่่างานที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ และรัับรู้้�รายได้้ตามมาตรฐานการบััญชีี โดยวิิธีีอััตราร้้อยละของงานที่่�เสร็็จ (Percentage of Work
Completion)
ณ. วัันสิ้้�นงวด 31 ธัันวาคม 2564 งานที่่�ยัังไม่่ส่่งมอบแต่่รัับรู้้�รายได้้แล้้วคิิดเป็็นมููลค่่า 80 ล้้านบาท และ 2563 จำนวน 137
ล้้านบาท ตามลำดัับ
โครงการที่่�มีีมููลค่่าตั้้�งแต่่ 10% ของรายได้้รวมตามงบการเงิินรวม
-ไม่่มีี-
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
1.3 โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท
1.3.1 โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท

นโยบายการแบ่่งการดำเนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท
บริิษัทั ได้ล้ งทุุนจััดตั้้ง� บริิษัทย่
ั อ่ ยทางตรงของบริิษัทั ยููนิิมิติ (ฮ่่องกง) จำกััด ซึ่่ง� เป็็น Holding Company เพื่่อ� ลงทุุนผ่่านบริิษัทย่
ั อ่ ย
ทางอ้้อมที่่�ประเทศพม่่าคืือ บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง (เมีียนม่่าร์์) จำกััด เพื่่�อประกอบธุุรกิิจ ขึ้้�นรููป ประกอบ และติิดตั้้�งผลิิตภััณฑ์์โลหะ
โดยพิิจารณาปััจจััยต่่างๆ ได้แ้ ก่่ ขนาดของประชากรพม่่า ความมั่่�งคั่่ง� ในทรััพยากรธรรมชาติิและความได้เ้ ปรีียบทางภููมิิศาสตร์์เพื่่อ� ออกสู่่�ตลาด
อิินเดีีย / ตะวัันออกกลาง / ยุุโรป ถืือว่่าพม่่าเป็็นตลาดที่่มีีศั
� กั ยภาพสำหรัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของบริิษัทั และด้้วยความต้้องการใช้้ก๊๊าซแอลพีีจีีที่่เ� พิ่่มขึ้้
� น�
จะส่่งผลให้้ความต้้องการใช้้ถัังเก็็บแก๊๊ส LPG และคลัังแก๊๊ส เพิ่่�มขึ้้�นตามมา และคาดว่่าความต้้องการใช้้ LPG จะเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว
แผนภาพการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท

สถานที่่�ตั้้�งสำนัักงานกลุ่่�มบริิษััท
บริิษััทย่่อยทางตรง : Unimit (Hong Kong) Company Limited. (UHK)
สััดส่่วนความเป็็นเจ้้าของ	
:	ร้้อยละ 100
ทุุนจดทะเบีียน และชำระเต็็มแล้้ว : USD 6,560,000ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญจำนวน 6,560,000 หุ้้�น
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ US$ 1
ที่่�ตั้้�งสำนัักงาน
: Suite B, 12th Floor, Two Chinachem Plaza, 135 Des Voeux Road Central
บริิษััทย่่อยทางอ้้อม : Unimit Engineering (Myanmar) Company Limited. (UEM)
สััดส่่วนความเป็็นเจ้้าของ	
:	ร้้อยละ 100 ผ่่าน Unimit (Hong Kong) Co., Limited
ทุุนจดทะเบีียนและชำระเต็็มแล้้ว : USD 6,500,000 ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญจำนวน 650,000 หุ้้�น
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ US$ 10
ที่่�ตั้้�งสำนัักงาน
: Lot No.C-11,Thilawa Special Economic Zone A, Yangon Region, Myanmar

1.3.2 บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
-ไม่่มีี-
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

1.3.3 ความสััมพัันธ์์กัับกลุ่่�มธุุรกิิจของผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
-ไม่่มีี-

1.3.4 ผู้้�ถืือหุ้้�น

(1) รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ 10 อัันดัับแรก
ลำดัับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่่�อ - สกุุล
นางสาว ภััทรา
เฉลิิมทรััพยากร
นางสาว พััณิิดา
เฉลิิมทรััพยากร
นาย พงศเฉลิิม
เฉลิิมทรััพยากร
นาย จิิตต์์
ศรีีวรรณวิิทย์์
นาย อนุุตร์์	อััศวานนท์์
นาย พงศ์์เทพ
อุุทััยสิินธุุเจริิญ
นาย ไพบููลย์์
เฉลิิมทรััพยากร
นาง พิิมพา
อุุทััยสิินธุุเจริิญ
บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำกััด
นาย วีีรชััย
เดชอมรธััญ
รวม

จำนวนหุ้้�น
29,430,000
28,780,000
28,650,500
25,783,400
22,656,164
22,293,880
17,996,900
17,268,520
17,021,174
15,960,000

ร้้อยละ
5.16
5.04
5.02
4.52
3.97
3.91
3.15
3.03
2.98
2.80

225,840,538

39.59

จำนวนหุ้้�น
17,996,900
29,430,000
28,780,000
28,650,500
104,857,400
22,656,164
6,806,056
6,000,000
6,000,000
6,000,000
1,200,000
48,662,220
22,293,880
17,268,520
220,000
800
20
39,783,220

ร้้อยละ

กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท 10 อัันดัับแรก
ลำดัับ
1

2

3

นาย ไพบููลย์์
นางสาว ภััทรา
นางสาว พััณิิดา
นาย พงศเฉลิิม	

ชื่่�อ - สกุุล
เฉลิิมทรััพยากร
เฉลิิมทรััพยากร
เฉลิิมทรััพยากร
เฉลิิมทรััพยากร

เฉลิิมทรััพยากร
นาย อนุุตร์์	อััศวานนท์์
นาง ล้้วนมณีี	อััศวานนท์์
นาย ศุุภลัักษณ์์	อััศวานนท์์
นางสาว ศรีีสุุรางค์์	อััศวานนท์์
นาย ประวิิตร	อััศวานนท์์
นาง สุุภาภััศร	อััศวานนท์์
	อััศวานนท์์
นาย พงศ์์เทพ	อุุทััยสิินธุุเจริิญ
นาง พิิมพา	อุุทััยสิินธุุเจริิญ
นาง วิิวรรณ	อุุทััยสิินธุุเจริิญ
นาง ชลัันดา	อุุทััยสิินธุุเจริิญ
นาย พงศ์์ศัักดิ์์�	อุุทััยสิินธุุเจริิญ
อุุทััยสิินธุุเจริิญ
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18.38

8.53

6.97

บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
ลำดัับ
4

ชื่่�อ - สกุุล
นาย จิิตต์์
ศรีีวรรณวิิทย์์
ศรีีวรรณวิิทย์์
MRS. LI-CHU
CHAO
5
MR. CLARENCE
YANG
MISS BELLE CHUN CHAO YANG
CHAO
6
นาย วีีรชััย
เดชอมรธััญ
นางสาว วิิลาสิิณีี	
เดชอมรธััญ
นาง ทััศนีีย์์
เดชอมรธััญ
นาย ปิิยชััย
เดชอมรธััญ
นางสาว นัันทิิยา
เดชอมรธััญ
เดชอมรธััญ
7
บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำกััด
ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำกััด
8
นาย อนุุวััฒน์์	ลิ่่�มกัังวาฬมงคล
นาง สิิริิกุุล	ลิ่่�มกัังวาฬมงคล
ลิ่่�มกัังวาฬมงคล
9
นางสาว เบ็็ญจา	หาญภัักดีี
นาย สุุรศัักดิ์์�	หาญภัักดีี
หาญภัักดีี
10
นางสาว วิิไล	ศิิริิพููลเกีียรติิกุุล
นางสาว วิิภา	ศิิริิพููลเกีียรติิกุุล
ศิิริิพููลเกีียรติิกุุล
รวมจำนวนหุ้้�นกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ 10 อัันดัับแรก

จำนวนหุ้้�น
25,783,400
25,783,400
15,161,120
2,000,000
2,000,000
19,161,120
15,960,000
2,587,400
50,000
50,000
29,400
18,676,800
17,021,174
17,021,174
8,735,280
1,800,000
10,535,280
8,633,000
97,900
8,730,900
6,486,880
1,746,980
8,233,860
301,445,374

ร้้อยละ
4.52

3.36

3.27
2.98

1.85

1.53

1.44
52.84

(2) การถืือหุ้้�นในบริิษััทอื่่�น (Holding Company)
บริิษััทถืือหุ้้�น Unimit (Hong Kong) Co, Ltd. ซึ่่�งจดทะเบีียนเป็็น Holding Company เพื่่�อลงทุุนใน บริิษััท Unimit
Engineering (Myanmar) Company Limited ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย โดยบริิษััทถืือหุ้้�น 100%
(3) ข้้อตกลงระหว่่างผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
-ไม่่มีี-

1.4 ทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำระแล้้ว
1.4.1 ทุุนจดทะเบีียน/ทุุนชำระแล้้ว/จำนวนหุ้้�น

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีทุุนจดทะเบีียน 142,627,650 บาท เป็็นหุ้้�นสามััญ 570,510,600 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้
หุ้้�นละ 0.25 บาท โดยทุุนที่่�ออก และชำระแล้้ว 142,627,650 บาท เป็็นหุ้้�นสามััญ จำนวน 570,510,600 หุ้้�น
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1.4.2	หุ้้�นประเภทอื่่�นที่่�มีีสิิทธิิหรืือเงื่่�อนไขแตกต่่างจากหุ้้�นสามััญ
-ไม่่มีี-

1.4.3 หุ้้�นหรืือหลัักทรััพย์์แปลงสภาพของบริิษััทเป็็นหลัักทรััพย์์อ้้างอิิงในการอออกหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวม
เพื่่�อผู้้�ลงทุุนซึ่่�งเป็็นคนต่่างด้้าว

-ไม่่มีี-

1.5 การออกหลัักทรััพย์์อื่่�น
1.5.1 กรณีีมีีหลัักทรััพย์์แปลงสภาพ
-ไม่่มีี-

1.5.2 หลัักทรััพย์์ที่่�เป็็นตราสารหนี้้�
-ไม่่มีี-

1.6 นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
บริิษััทฯ มีีนโยบายจ่่ายเงิินปัันผลในอััตราไม่่ต่่ำกว่่าร้้อยละ 40 ของกำไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีีเงิินได้้ และหัักสำรองตามกฎหมาย ทั้้�งนี้้�
ต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วย เว้้นแต่่บริิษััทฯ มีีความจำเป็็นต้้องใช้้เงิินเพื่่�อการขยายกิิจการ

ข้้อมููลการจ่่ายเงิินปัันผลย้้อนหลััง

เฉพาะบริิษััท
2564
2563
อััตรากำไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น (บาท)
0.04
0.09
อััตราเงิินปัันผลต่่อหุ้้�น (บาท)
0.09
0.09
อััตราการจ่่ายเงิินปัันผลต่่อกำไรสุุทธิิ (%)
218.72
97.59
เงิินปัันผลของปีี 2564 ยัังมีีความไม่่แน่่นอน เนื่่�องจากต้้องรอการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

2562
-0.24
0
0

2. การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษััทฯ จััดตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อบรููณาการบริิหารความเสี่่�ยงควบคู่่�ไปกัับการจััดการแผนบริิหารความเสี่่�ยงให้้
มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล สอดคล้้องกัับเป้้าหมาย และกลยุุทธ์์ขององค์์กร โดยความเสี่่�ยงต่่างๆ นั้้�นมาจากการทุุกหน่่วยงาน และ
ควบคุุมความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ระดัับที่่�ยอมรัับได้้

2.2 ปััจจััยความเสี่่�ยงการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท
บริิษัทั ฯ มีีความเสี่่ย� งจากการดำเนิินธุุรกิิจตามปกติิ จากภาวะเศรษฐกิิจ จากการเปลี่่ย� นแปลงอััตราตลาดของดอกเบี้้�ย อััตราแลกเปลี่่ย� น
เงิินตรา และจากการไม่่ปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำหนดตามสััญญาของคู่่�สััญญา ซึ่่ง� คณะกรรมการบริิหารได้้จััดการบริิหารความเสี่่ย� งในทุุกๆ ด้้านดัังกล่่าว
อย่่างใกล้้ชิิดดัังนี้้�

ความเสี่่�ยงด้้านอุุตสาหกรรม

งานส่่วนใหญ่่ของยููนิิมิติ ได้้มาจากภาคอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี, น้้ำมััน, แก๊๊ส และพลัังงาน ปััจจััยใดๆ ที่่ส่� ง่ ผลกระทบต่่อการลงทุุน
และการลงทุุนเพิ่่�มเติิมในอุุตสาหกรรมเหล่่านี้้�ย่่อมกระทบต่่อบริิษััทเช่่นกััน เพื่่�อให้้ความเสี่่�ยงด้้านนี้้�ลดต่่ำ ลง บริิษััทพยายามจะขยายธุุรกิิจ
ไปในตลาดใหม่่ให้้มากที่่�สุุดเพื่่�อลดการพึ่่�งพิิงตลาดเดีียว รวมทั้้�งคิิดค้้นผลิิตภััณฑ์์ใหม่่เพื่่�อขยายสายผลิิตภััณฑ์์ด้้วย
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน

1. ความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ย
ในปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ไม่่มีีเงิินกู้้�ระยะยาว จึึงไม่่มีีปััจจััยเสี่่�ยง จากการเปลี่่�ยนแปลงอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�
2. ความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
บริิษัทั ฯ มีีความเสี่่ย� งจากอััตราแลกเปลี่่ย� น ซึ่่ง� เกิิดจากการซื้้อ� สิินค้้า และการขายสิินค้้าที่่เ� ป็็นเงิินตราต่่างประเทศ บริิษัทั ลดความเสี่่ย� ง
จากอััตราแลกเปลี่่ย� นโดยการเปิิดบัญ
ั ชีีเงิินฝากสกุุลเงิินเหรีียญสหรััฐอเมริิกา เพื่่อ� รองรัับรายการหมุุนเวีียนของสิินทรััพย์์ และหนี้้�สินิ ดัังกล่่าว
และบริิษัทั ได้้ทำสััญญาซื้้อ� และขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า ซึ่่ง� รายการดัังกล่่าวจะมีีอายุุไม่่เกิินหนึ่่งปี
� ี เพื่่อ� ป้้องกัันความเสี่่ย� งของสิินทรััพย์์
และหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศ
3. ความเสี่่�ยงด้้านสิินเชื่่�อ
ลููกค้้าส่่วนใหญ่่ของบริิษััทฯ อยู่่�ในอุุตสาหกรรมพลัังงาน และปิิโตรเคมีี ซึ่่�งมีีขนาดใหญ่่และฐานะมั่่�นคง ที่่�ผ่่านมาฝ่่ายบริิหาร
ได้้วิิเคราะห์์ฐานะทางการเงิินของลููกค้้าแต่่ละรายอย่่างสม่่ำเสมอ และไม่่พบความเสี่่�ยงด้้านสิินเชื่่�อที่่�เป็็นสาระสำคััญจากการเก็็บหนี้้�ไม่่ได้้
บริิษััทฯ จะพิิจารณาการตั้้�งสำรองหนี้้�สููญเป็็นรายลููกค้้าโดยพิิจารณาจากประวััติิ ฐานะการเงิิน และความสามารถในการดำเนิิน
ธุุรกิิจของลููกหนี้้�

ความเสี่่�ยงทางด้้านวััตถุุดิิบ

วััตถุุดิบิ เป็็นต้้นทุุนหลัักในการผลิิตของบริิษัทั เพื่่อ� เป็็นการควบคุุมต้้นทุุนส่่วนนี้้�บริิษัทั ฯ จะติิดตามความเคลื่่อ� นไหว ของราคาวััตถุุดิบิ
โดยเฉพาะเหล็็กแผ่่นอย่่างใกล้้ชิิด ในการเสนอราคาต่่อลููกค้้าบริิษััทจะสอบราคาตลาดของวััตถุุดิิบเพื่่�อใช้้เป็็นฐานการคิิดราคา กรณีีที่่�ลููกค้้า
ตอบรัับการจ้้างบริิษััทจะดำเนิินการสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบตามรายการของงานที่่�ได้้จากลููกค้้าแต่่ละราย ทั้้�งนี้้�เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากความผัันผวน
ของราคาวััตถุุดิิบโดยเฉพาะราคาของเหล็็กแผ่่นให้้น้้อยที่่�สุุด
เนื่่อ� งจากบริิษัทั ฯ ดำเนิินธุุรกิิจมาเป็็นเวลานานปีี และมีีความสััมพันั ธ์์ที่ดีีกั
่� บั ผู้้ค้้� าเหล็็กค้้ามาโดยตลอด จึึงมีีพัันธมิิตรที่่เ� ป็็นผู้้ค้้� าเหล็็ก
ทั้้�งใน และต่่างประเทศเป็็นแหล่่งวััตถุุดิิบหลายแห่่ง โดยบริิษััทฯ มีีการพบปะเพื่่�อกระชัับความสััมพัันธ์์กัับพ้้นธมิิตรคู่่�ค้้าเหล่่านี้้�อย่่างใกล้้ชิิด
สม่่ำเสมอเพื่่�อลดความเสี่่�ยงในด้้านแหล่่งวััตถุุดิิบ

ความเสี่่�ยงด้้านการเมืือง

ลููกค้้าส่่วนใหญ่่ของบริิษััทอยู่่�ในภาคเอกชน การเปลี่่�ยนแปลงด้้านการเมืืองจึึงไม่่มีีผลกระทบโดยตรงต่่อธุุรกิิจ แต่่อย่่างไรก็็ตาม
บริิษัทั จะได้้รัับผลกระทบจากนโยบายของรััฐที่่มีี� ผลต่่อการทำงาน และการลงทุุนในอุุตสาหกรรมที่่เ� กี่่ย� วข้้อง บริิษัทมีี
ั การติิดตามการเคลื่่อ� นไหว
ด้้านการเมืืองอย่่างสม่่ำเสมอ

ความเสี่่�ยงด้้านกฎหมาย

ในปััจจุุบัันอุุตสาหกรรมพลัังงานทางเลืือกเติิบโตขึ้้�นตามนโยบายพลัังงานของภาครััฐ การเปลี่่ย� นแปลงนโยบายหรืือกฎหมายใหม่่
ย่่อมมีีผลกระทบต่่อธุุรกิิจบริิษััทฯ ทั้้�งทางตรง และทางอ้้อม
บริิษัทั ฯ ติิดตามข่่าวสารการเปลี่่ย� นแปลงด้า้ นกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับธุุรกิิจอย่่างใกล้้ชิิด เพื่่อ� ลดความเสี่่ย� งจากการเปลี่่ย� นแปลง
ด้้านกฎหมายที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อบริิษััทฯ

ความเสี่่�ยงด้้านสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม

การเปลี่่�ยนแปลงนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม (เช่่น มลพิิษ, บำบััดน้้ำเสีียฯลฯ) ยัังส่่งผลกระทบต่่อการลงทุุนในอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี
และพลัังงานด้้วย
บริิษััทฯ มีีนโยบายเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม และชุุมชน เช่่น การจ้้างหน่่วยงานภายนอกฉพาะในการกำจััดวััสดุุเหลืือใช้้ที่่�อาจเป็็น
อัันตราย(ปริิมาณน้้อย), การเข้้าร่่วมกิิจกรรมที่่ส� ร้้างความสััมพันั ธ์์หรืือประโยชน์์ต่อ่ ชุุมชนตามโอกาส โดยจััดให้้มีีหน่่วยงาน (CSR) ทำหน้้าที่่�
รัับผิิดชอบงานด้้านนี้้�
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ความเสี่่�ยงด้้านการขาดแคลนบุุคลากร

บริิษััทมีีการวางแผนด้้านกำลัังคนในระยะยาว และมีีการพััฒนาและเตรีียมความพร้้อมบุุคลากรภายในให้้มาทดแทนตำแหน่่งที่่�
สำคััญขององค์์กรว่่างลง และสร้้างเครืือข่่ายกัับสถาบัันการศึึกษาเพื่่�อเป็็นช่่องทางในการขจััดหาบุุคลากรเข้้าทำงาน

ความเสี่่�ยงจากความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์

บริิษัทั เล็็งเห็็นความสำคััญของการดำเนิินการเชิิงป้อ้ งกัันและลดผลกระทบ และเพื่่อ� ควบคุุมความเสี่่ย� งที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� โดยดููแลการ
จำกััดสิิทธิ์์�เข้้าใช้้ระบบ ติิดตามข่่าวสารภััยทางด้้านไซเบอร์์ตลอดเวลา โดยบริิษััทได้้ให้้แผนก IT ดููแลอย่่างใกล้้ชิิด

ความเสี่่�ยงเนื่่�องมาจากผลกระทบของโรคโควิิด19 (COVID-19)

สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด19 บริิษััทฯ ได้้ดำเนิินการจััดตั้้�งคณะทำงานเฉพาะกิิจบริิหารสถานการณ์์โควิิด19 โดย
มีีการติิดตามข่่าวสารสถานการณ์์จากกรมควบคุุมโรค จััดให้้มีีการประชุุมคณะทำงานเพื่่อ� กำหนดมาตรการ การป้้องกัันและควบคุุมโรค โดย
ให้้พนัักงานทุุกคนปฏิิบััติิตามมาตรการป้้องกัันดัังกล่่าว

2.2.1 ความเสี่่�ยงต่่อการลงทุุนของผู้้�ถืือหลัักทรััพย์์

ความเสี่่�ยงจากในการจ่่ายปัันผลไม่่เป็็นไปตามที่่�ผู้้�ลงทุุนคาดหวััง
บริิษัทมีี
ั นโยบายจ่่ายเงิินปัันผลไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 40 ของกำไรสุุทธิิหลังหั
ั กั ภาษีีรายได้้ และหัักสำรองตามกฎหมาย เว้้นแต่่บริิษัทั
มีีความจำเป็็นต้้องใช้้เงิินเพื่่�อการขยายกิิจการ
ซึ่่�งปััจจััยดัังกล่่าวข้้างต้้นอาจส่่งผลกระทบต่่อคการจ่่ายเงิินปัันผลไม่่เป็็นไปตามที่่�ผู้้�ลงทุุนคาดหวัังได้้ได้้

2.2.2 ความเสี่่�ยงต่่อการลงทุุนในหลัักทรััพย์์ต่่างประเทศ
-ไม่่มีี-

3. การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน
บริิษัทั ยููนิิมิติ เอนจิิเนีียริ่่ง� จำกััด (มหาชน) ก่่อตั้้ง� ในปีี พ.ศ. 2525 มีีความมุ่่�งมั่่�นในการผลิิตชิ้้น� งานเหล็็กที่่มีีคุุ
� ณภาพ และให้้บริิการที่่ดีี�
บริิษัทหนึ่
ั ง่� ในประเทศไทย บริิษัทั ฯ ได้้เพิ่่ม� เงิินลงทุุน ขยายโรงงาน และปรัับปรุุงเครื่่อ� งมืือการผลิิต เพื่่อ� การเพิ่่มศั
� กั ยภาพในการ ให้้บริิการที่่ดีี�
ต่่อลููกค้้าภายใต้้สภาวะตลาดที่่มีี� การแข่่งขันั ปััจจุุบัันบริิษัทั ฯ ให้้บริิการ งานผลิิต และงานก่่อสร้้างปีีละ 25,000 ซึ่่ง� เราหวัังว่า่ การตั้้ง� ใจปฏิิบัติั ติ าม
ความมุ่่�งมั่่�นดัังกล่่าว จะทำให้้ผู้้มีีส่
� ว่ นได้เ้ สีียทุุกกลุ่่�มขององค์์กรมีีความสุุข ผู้้อุุป
� โภค-บริิโภคสิินค้้าและบริิการของเราจะมั่่น� ใจได้้ว่่า สิ่่ง� ที่่เ� ขาใช้้
ไม่่ได้้มาจากการเอารััดเอาเปรีียบด้้านแรงงาน ไม่่ผิิดกฎหมาย ไม่่ทำลายสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม เพราะเราเชื่่�อมั่่�นว่่าสิินค้้าและบริิการที่่�ดีี
นอกจากจะมาจากกระบวนการผลิิตที่่�ดีีแล้้ว จะต้้องมาจากองค์์กรที่่�ดีีและมีีความสุุข เพราะนั่่�นคืือ สััญลัักษณ์์ของการมุ่่�งในการทำความดีี
รัักษาสิ่่�งแวดล้้อม และตอบแทนสัังคมให้้ดีีขึ้้�น เพื่่�อสร้้างโอกาสการเติิบโตของธุุรกิิจในกลุ่่�มประชาคมอาเซีียน กระตุ้้�นเศรษฐกิิจของประเทศ
และพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของสัังคมไทยไปพร้้อมกััน

3.1 นโยบายและเป้้าหมาย การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน
นโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมอย่่างมีีส่่วนร่่วมและยั่่�งยืืน

บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำกััด (มหาชน) มีีนโยบาย ดำเนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Stakeholder)
ตระหนัักและให้้ความสำคััญในการสนัับสนุุนการดำเนิินกิิจกรรมเพื่่อ� สัังคม รวมทั้้�งมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะส่่งมอบ “ผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการ”, ภาชนะ
ความดััน, ชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักรกล, ถัังที่่�ไม่่ใช้้แรงดััน, โครงสร้้างเหล็็ก, การติิดตั้้�งเครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์ทั้้�งการจััดทำ ณ โรงงาน และ
การประกอบภาคสนามที่่�มีีคุุณภาพและความปลอดภััย ใส่่ใจ และรัับผิิดชอบต่่อปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม และป้้องกัันมลพิิษตลอดจนชีีวอนามััย
และความปลอดภััยของพนัักงานและชุุมชนโดยรอบและมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาและปรัับปรุุงกระบวนการผลิิตและการบริิหารจััดการสิ่่ง� แวดล้้อม
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง รวมถึึงสร้้างรากฐานของความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรตลอดห่่วงโซ่่อุุปาทานอย่่างต่่อเนื่่อ� งและยั่่งยืื
� น
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
เพื่่�อให้้บรรลุุความมุ่่�งมั่่�นดัังกล่่าวบริิษััทฯ จะดำเนิินการดัังนี้้�
1. ส่่งมอบ “ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ” ที่่�มีีคุุณภาพและความปลอดภััยตามมาตรฐานสากลและข้้อผููกพัันอื่่�นๆ ที่่�บริิษััทฯ ทำ
ข้้อตกลงไว้้
2. ปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับกฎหมาย นโยบายมาตรฐานและข้้อกำหนดอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ ข้้อผููกพัันต่่างๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิ่่�งแวดล้้อม อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย รวมทั้้�งมีีการทบทวนและปรัับปรุุงให้้เหมาะสมอย่่างต่่อเนื่่�อง
3. ปรัับปรุุงและพััฒนาระบบการผลิิตที่่�ใช้้ทรััพยากรและพลัังงานอย่่างประหยััดและคุ้้�มค่่า ลดผลกระทบและป้้องกัันมลพิิษ
ต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม และขจััดความเสี่่ย� งของการบาดเจ็็บ การเจ็็บป่่วยจากการทำงานและส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีสุุขภาพที่่ดีี� รวมถึึง
เฝ้้าระวัังการเกิิดโรคจากการทำงาน การให้้คำปรึึกษา การมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานเพื่่อ� ให้้เกิิดสมรรถนะในการทำงานก่่อเกิิด
ผลประโยชน์์สููงสุุดแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
4. ให้้การสนัับสนุุนทรััพยากรอย่่างเหมาะสม เพื่่�อเสริิมสร้้างจิิตสำนึึกและพฤติิกรรมที่่�ดีีด้้านคุุณภาพ, ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ,
การอนุุรัักษ์์ และลดมลพิิษต่่อสิ่่�งแวดล้้อม อาชีีวอนามััยและความปลอดภััยแก่่พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
5. มุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะดำเนิินการให้้พนัักงานทุุกคนได้้รัับการเคารพสิิทธิิ และการคุ้้ม� ครองตามกฎหมายและ ข้้อกำหนดที่่เ� กี่่ย� วข้้องด้้านแรงงาน
6. ดำเนิินธุุรกิิจอย่่างซื่่�อสััตย์์ มีีจริิยธรรม โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ และมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ การพััฒนาอย่่างมีีส่่วนร่่วม
และยั่่�งยืืน

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental)

ปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับกฎหมาย และข้้อผููกพัันอื่่�นๆ ที่่�บริิษััทฯทำข้้อตกลงไว้้เกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อม อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
ปรัับปรุุงและพััฒนาระบบการผลิิตที่่�ใช้้ทรััพยากร และพลัังงานอย่่างประหยััด และคุ้้�มค่่า เพื่่�อให้้บรรลุุถึึงพัันธกิิจที่่�ต้้องปฏิิบััติิ เช่่น การลด
ผลกระทบและป้้องกัันมลพิิษ รวมถึึงการปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิบทองค์์กรและขจััดอัันตรายความเสี่่�ยงของการบาดเจ็็บ
ป่่วยจากการทำงานอย่่างต่่อเนื่่อ� ง การส่่งเสริิมให้้พนัักงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร เพื่่อ� ให้้ได้้มาซึ่่ง� สมรรถนะที่่ดีีขึ้้
� น� ด้า้ นระบบบริิหาร, ด้า้ นสิ่่ง� แวดล้้อม,
ด้า้ นอาชีีวอนามััย และความปลอดภััย รวมทั้้�งทบทวนวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายของระบบบริิหารฯ เป็็นระยะเพื่่อ� ให้้เหมาะสมและทัันสมััย
ต่่อสถานการณ์์ ให้้การสนัับสนุุนทรััพยากรอย่่างเหมาะสมและยั่่�งยืืน เพื่่�อเสริิมสร้้างจิิตสำนึึกและพฤติิกรรมที่่�ดีีด้้านคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์
และบริิการ, การอนุุรัักษ์์ และลดมลพิิษต่่อสิ่่�งแวดล้้อม อาชีีวอนามััย และความปลอดภััยแก่่พนัักงานและผู้้�ที่่�มีีส่่วนร่่วม (Stakeholder)

ด้้านสัังคม (Social)

ดำเนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบ คำนึึงถึึงหลัักสิิทธิมนุุ
ิ ษยชน ปกป้้องสิิทธิแิ รงงาน ความปลอดภััยสุุขอนามััย และสร้้างสภาพแวดล้้อม
ในการทำงานที่่�ดีีควบคู่่�กัับการบริิหาร และพััฒนาความรู้้�ความสามารถ ทัักษะที่่�จำเป็็นของบุุคลากรอย่่างต่่อเนื่่�อง พร้้อมยกระดัับคุุณภาพ
ชีีวิิตของชุุมชน และสัังคม ให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน

ด้้านบรรษััทภิิบาล (Governance)

ปฏิิบัติั ติ ามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่ดีี� มีีจริิยธรรมปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย ข้้อกำหนดที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ของประเทศที่่เ� ข้้าไปดำเนิินธุุรกิิจ
และแนวปฏิิบััติิในระดัับสากล เปิิดเผยข้้อมููลและผลการดำเนิินงานอย่่างโปร่่งใส พร้้อมทั้้�งบริิหารจััดการความเสี่่�ยง ปรัับตััวให้้ทัันต่่อ
การเปลี่่ย� นแปลงและแสวงหาโอกาสให้้เหมาะสมกัับธุุรกิิจ เพื่่อ� การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนและลดผลกระทบจากการดำเนิินงานตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า
รวมทั้้�งตอบสนองต่่อความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

3.2 การจััดการผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
3.2.1 ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ (Value Chain)
บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำกััด (มหาชน) ดำเนิินธุุรกิิจตามหลัักธรรมาภิิบาล โดยคำนึึงถึึงผลกระทบรอบด้้าน ทั้้�งด้้านสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อขัับเคลื่่�อนองค์์กรให้้มีีการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน รวมถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััท และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการผลิิต
เพื่่�อตอบสนองความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยมุ่่�งเน้้นในการส่่งเสริิมให้้เกิิดความร่่วมมืือในการดำเนิินธุุรกิิจไปพร้้อมกัันอย่่างยั่่�งยืืน

กิิจกรรมหลััก
(Primary
Activities)

กิิจกรรม
สนัับสนุุน
(Support
Activities)

การบริิหาร
การกระจาย
การตลาด
การบริิการ
การปฏิิบััติิการ
ปััจจััยการผลิิต
สิินค้้าและบริิการ
และการขาย
หลัังการขาย
- การออกแบบ
- การคำนึึงถึึง
การขนส่่ง/ส่่งมอบ กำหนดราคา
การรัับประกัันสิินค้้า
โครงการที่่�เป็็นมิิตร ความปลอดภััยและ สิินค้้าและบริิการ
อย่่างเหมาะสมและ และความพึึงพอใจ
กัับสิ่่�งแวดล้้อม
ผลกระทบต่่อชุุมชน ที่่�มีีคุุณภาพและ
เป็็นธรรม
- การสรรหาวััตถุุดิิบ - การลดของเสีีย
ตรงเวลา
ที่่�มีีคุุณภาพ
และผลกระทบ
- การจััดซื้้�อจััดหา
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
วััสดุุที่่�มีีคุุณภาพ
ในกระบวนการผลิิต
โครงสร้้างพื้้�นฐาน (Infrastructure)
-	ระบบบััญชีีและการเงิิน
-	การบริิหารจััดการองค์์กร
การบริิหารจััดการทรััพยากรบุุคคล (Human Resources Management)
-	การสรรหา จััดจ้้าง พนัักงานที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ
-	การพััฒนาบุุคลากรของบริิษััท ส่่งเสริิมให้้พนัักงานได้้รัับการอบรมพััฒนาอย่่างสม่่ำเสมอ รวมทั้้�งให้้โอกาส
ในการเติิบโตก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ
การพััฒนาเทคโนโลยีี (Technology Development)
-	การปรัับปรุุงเทคโนโลยีี นำเทคโนโลยีีสมััยใหม่่มาใช้้เพื่่�อตอบสนองความต้้องการ และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
-	พััฒนานวััตกรรมธุุรกิิจ นำเสนอผลิิตภััณฑ์์รููปแบบใหม่่ เพื่่�อเพิ่่�มทางเลืือกและโอกาส
การจััดซื้้�อจััดหา (Procurement)
-	จััดหาอุุปกรณ์์เครื่่�องมืือและวััตถุุดิิบ ในการทำงานที่่�มีีคุุณภาพ มีีประสิิทธิิภาพ ด้้วยความโปร่่งใส ให้้ความเป็็นธรรม
แก่่บริิษััทคู่่�ค้้า ตามแนวทางต่่อต้้านทุุจริิตที่่�บริิษััทยึึดมั่่�น

3.2.2 การวิิเคราะห์์ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ

บริิษััทฯ ตระหนัักดีีว่่าผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วนในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจมีีความสำคััญต่่อการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััทอัันเป็็น
ส่่วนสำคััญที่่�จะทำให้้ธุุรกิิจสามารถเจริิญเติิบโตได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน บริิษััทจึึงมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาและไม่่หยุุดยั้้�งที่่�จะสร้้างคุุณค่่า
สิินค้้าของบริิษััท เพื่่�อตอบสนองความต้้องการและความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ทั้้�งภายในและ-ภายนอกองค์์กร ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้
ทำการวิิเคราะห์์เพื่่�อชี้้�บ่่งผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ ประเมิินผลกระทบในกระบวนการดำเนิินธุุรกิิจ ความคาดหวััง และ
การตอบสนองความคาดหวัังดัังกล่่าวของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
การวิิเคราะห์์ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย บนห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ (Stakeholder)
กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายในองค์์กร

พนัักงาน

-

ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

การดููแลสวััสดิิการ ความปลอดภััยในการทำงาน
ความมั่่�นคงในการทำงาน
การให้้ผลตอบแทนอย่่างเป็็นธรรม
การเปิิดโอกาส เพิ่่�มทัักษะ และความก้้าวหน้้าในสายงาน
การมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจและเปิิดโอกาสให้้แสดง
ความคิิดเห็็น

- การบริิหารมีีความโปร่่งใส ตรวจสอบได้้
- การเจริิญเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์กร
- รายได้้ ผลกำไร เงิินปัันผลที่่�สม่่ำเสมอ

การตอบสนองความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
- ผู้้�บริิหารประชุุมกัับคณะกรรมการสวััสดิิการปีีละ 6 ครั้้�ง
- ผู้้บ� ริิหารประชุุมกัับคณะกรรมการความปลอดภััย
เดืือนละ 1 ครั้้�ง
- การสื่่อ� สารผ่่านบอร์์ดประชาสััมพันั ธ์์, อีีเมล์์, Morning Talk
- การสััมมนาและฝึึกอบรม
- ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นปีีละ 1 ครั้้�ง
- การสื่่�อสารทางเว็็บไซต์์บริิษััท

ผู้้�ถืือหุ้้�น
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอกองค์์กร

ชุุมชน

- การสนัับสนุุนกิิจกรรมและมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชน
- เข้้าร่่วมประชุุมกัับภาครััฐ ผู้้�นำชุุมชน และตััวแทนชุุมชน
- มีีช่่องทางในการสื่่�อสารและแสดงความคิิดเห็็น
ประจำทุุกเดืือน
- การควบคุุมผลกระทบที่่�อาจเกิิดจากการประกอบกิิจการ - เข้้าร่่วมสานเสวนากัับชุุมชน
ให้้เกิิดความปลอดภััยต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
- ร่่วมกิิจกรรมกัับชุุมชนตามวาระต่่างๆ

ลููกค้้า

-

ผู้้�ส่่งมอบ

คู่่�แข่่ง

ภาครััฐ

การให้้ข้้อมููลผลิิตภััณฑ์์ถููกต้้องครบถ้้วน
การทำสััญญาในการซื้้�อขายผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ความไว้้วางใจ โปร่่งใส เป็็นธรรมและตรวจสอบได้้
สิินค้้าปลอดภััยไม่่ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

-

แบบสำรวจความพึึงพอใจ ปีีละ 2 ครั้้�ง
การสนทนากลุ่่�มย่่อยเดืือนละ 2 ครั้้�ง
สื่่�อสารทางเว็็บไซด์์บริิษััท
พบปะลููกค้้าประจำเดืือน

- ความโปร่่งใส ความถููกต้้องขององค์์กร
- การคััดเลืือกอย่่างเป็็นธรรมและเป็็นกลาง
- การค้้าอย่่างเป็็นธรรม

- การสนทนากลุ่่�มย่่อยประจำเดืือน
- การสื่่�อสารทางเว็็บไซต์์บริิษััท

- การแข่่งขัันอย่่างเป็็นธรรม
- เคารพต่่อสิิทธิ์์�ในทรััพย์์สิิน และทรััพย์์สิินทางปััญญา

- การสื่่�อสารทางเว็็บไซต์์บริิษััท

- การส่่งเสริิม และพััฒนาอย่่างสมดุุล
- การให้้ข้้อมููลและแนะนำอย่่างถููกต้้อง และปฏิิบััติิตาม
กฎหมาย

- การดำเนิินงานตามกิิจกรรมของภาครััฐ
- การเข้้าร่่วมประชุุม สััมมนา
- สนัับสนุุนกิิจกรรมต่่างๆ ของภาครััฐ
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การจััดลำดัับความสำคััญของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
3.3 การจััดการด้้านความยั่่�งยืืนในมิิติิสิ่่�งแวดล้้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

บริิษัทั ได้้จััดทำนโยบายสิ่่ง� แวดล้้อมและกำหนดแนวทางปฏิิบัติั ไิ ว้้เป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร ประกาศให้้พนัักงานและผู้้มีีส่
� ว่ นได้้ส่่วนเสีีย
ทุุกหน่่วยงานได้้รัับทราบและยึึดถืือปฏิิบััติิ
ที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ได้้ให้้ความใส่่ใจปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมและผลกระทบต่่อชุุมชนมาโดยตลอด จึึงได้้เข้้าร่่วมโครงการธรรมมาภิิบาล
ในปีี 2560 โดยมุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะนำหลัักธรรมมาภิิบาล สิ่่ง� แวดล้้อมมาปฏิิบัติั ใิ นสถานประกอบกิิจการให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่ก่� ำหนดและมุ่่�งเน้้น
การป้้ อ งกัั น รัั ก ษาสิ่่�ง แวดล้้อมร่่ ว มกัั บ ชุุมชนและสัั ง คมท้้องถิ่่� น บริิ ษัั ท ฯ ยัั งรััก ษาระบบการจัั ด การสิ่่�ง แวดล้้อมตามระบบมาตรฐาน
ISO14001: 2015 โดยครอบคลุุมกระบวนการผลิิต และด้้วยความมุ่่�งมั่่�นของผู้้�บริิหารสููงสุุดที่่�ต้้องการให้้เกิิดการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
และในปีี พ.ศ.2561 บริิษััทได้้ยื่่�นขอใบรัับรองเปลี่่�ยน version ใหม่่คืือจากระบบ OHSAS18001:2007 เป็็นระบบ ISO45001:2018
และเปิิดเผยอยู่่�ในเว็็บไซต์์บริิษััท www.unimit.com

3.3.2 ผลการดำเนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

บริิษััทได้้ดำเนิินงานที่่�เกี่่�ยวกัับการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม โดยประเด็็นที่่�สำคััญกัับการดำเนิินงาน เช่่นการจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก
การจััดการพลัังงาน น้้ำ ขยะทั่่�วไป ขยะอัันตราย และมลพิิษต่่างๆ
1. การจััดการเพื่่�อลดปััญหาก๊๊าซเรืือนกระจก
ในปีี พ.ศ. 2564 บริิษัทั อยู่่�ในขั้้น� ตอนของการศึึกษาข้้อมููล เพื่่อ� วางแผนนโยบายลดปััญหาก๊๊าซเรืือนกระจก ที่่ถูู� กต้้องและเหมาะสม
ในการดำเนิินกิิจกรรม โดยบริิษััทให้้ความสำคััญกัับการจััดการเพื่่�อลดก๊๊าซเรืือนกระจก ซึ่่�งเป็็นสาเหตุุสำคััญของการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ และสภาวะโลกร้้อน และได้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้เกิิดการตระหนััก ลดในการก่่อมลพิิษ
และลดภาระของสัังคมตามธรรมาภิิบาลสิ่่�งแวดล้้อม และมีีมาตรการในการอนุุรัักษ์์พลัังงาน เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคน
ร่่วมกัันใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่า และเกิิดประโยชน์์สููงสุุด
ทั้้�งนี้้�ในปีี พ.ศ. 2565 บริิษััทมีีแผนดำเนิินการจััดจ้้างที่่�ปรึึกษาการจััดทำคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์องค์์กร ตามข้้อกำหนดฉบัับปรัับปรุุง
ใหม่่ขององค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (อบก.) ให้้มีีการดำเนิินการจััดทำรายงานก๊๊าซเรืือนกระจกและจััดให้้มีีการทวนสอบโดย
ผู้้�ทวนสอบที่่�ขึ้้�นทะเบีียนกัับ อบก.หรืือผู้้�ทวนสอบที่่�บริิษััทเห็็นว่่ามีีผลงานเป็็นที่่�ยอมรัับอย่่างแพร่่หลายในระดัับสากล
2. การจััดการด้้านพลัังงาน
บริิษััทให้้ความสำคััญกัับการใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและการอนุุรัักษ์์พลัังงานอย่่างต่่อเนื่่�อง มีีระบบการจััดเก็็บข้้อมููล
การใช้้พลัั งง านของกระบวนการผลิิ ต เพื่่� อ การวิิ เ คราะห์์ แ ละวางแผนการควบคุุมการใช้้พลัั งง าน กำหนดนโยบายอนุุรัั ก ษ์์ พลัั งง าน
ตามวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายการอนุุรัักษ์์พลัังงาน ซึ่่�งสอดคล้้องกัับสถานภาพการใช้้พลัังงานและเหมาะสมกัับโรงงาน
รณรงค์์และกระตุ้้�น ให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมในการลดการใช้้พลัังงาน ประชาสััมพัันธ์์เตืือน การปิิดไฟทุุกครั้้�งเมื่่�อเลิิกใช้้งาน
ปิิดหน้้าจอคอมพิิวเตอร์์ การเปลี่่�ยนแปลงอุุปกรณ์์ต่่างๆ ที่่�ประหยััดปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้ามากขึ้้�น เช่่น เปลี่่�ยนการใช้้หลอด LED ที่่�ประหยััด
พลัังงาน และการใช้้โคมไฟ Solar Cell LED 300 W รวมถึึงการวางแผนตรวจสอบและบำรุุงรัักษาระบบไฟฟ้้าให้้มีีความปลอดภััย
พร้้อมใช้้งานอยู่่�เสมอ
3. การจััดการน้้ำ
บริิษััท มีีการใช้้น้้ำประปา โดยมีีการบำรุุง ปรัับปรุุง รัักษาและตรวจสภาพของระบบการจ่่ายน้้ำภายในกระบวนการผลิิตให้้ได้้
มาตรฐาน พร้้อมทั้้�งมีีการจััดการน้้ำทิ้้�งอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
3.1 ทำความสะอาดท่่อระบายน้้ำภายในโรงงาน เป็็นประจำทุุกสััปดาห์์
3.2 ระบบบำบััดน้้ำเสีียภายในโรงงาน จะเป็็นแบบผ่่านถัังดักั ไขมััน มีีการกำหนดระยะเวลาและผู้้รั� บั ผิิดชอบ ในการทำความสะอาด
ตรวจสอบระบบการไหลของน้้ำ และระดัับไขมััน ซึ่่�งการดำเนิินการเป็็นไปตามมาตราฐานกำหนด
น้้ำที่่ปล่
� อ่ ยออกจากระบบบำบััด จะต้้องถููกตรวจคุุณภาพน้้ำจาก บริิษัทั ภายนอกที่่ไ� ด้้รัับการรัับรอง จากกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
เป็็นประจำทุุกปีี ตามกฎหมายกำหนด ผลการตรวจที่่ผ่� า่ นมา เป็็นไปตามมาตรฐานกำหนดและได้้รัับเอกสารรัับรองการตรวจ จากกรมโรงงาน
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน
4. การจััดการขยะและของเสีีย
เพื่่�อการจััดการให้้เป็็นระบบ บริิษััทได้้จััดทำระเบีียบปฏิิบััติิเรื่่�องการกำจััดขยะ เพื่่�อควบคุุมการจััดการขยะทุุกชนิิดในโรงงาน
ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อสภาพแวดล้้อม เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับกฎหมายและข้้อกำหนดอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
บริิษััทได้้จำแนกของเสีียที่่�เกิิดขึ้้�นในกิิจกรรมการดำเนิินธุุรกิิจออกเป็็น 2 ประเภท ได้้แก่่
ก. ของเสีียที่่�เกิิดจากพนัักงาน ซึ่่�งเป็็นขยะมููลฝอยทั่่�วไป ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นจากกิิจกรรมต่่างๆ เช่่น สำนัักงาน หรืือ โรงอาหาร
ทางบริิษััทได้้จััดเตรีียมถัังรองรัับ ไปวางตามจุุดต่่างๆ อย่่างพอเพีียง แบ่่งออกเป็็น 3 ประเภท
- ขยะทั่่�วไป (สีีเขีียว)
การจััดการของเสีีย = ส่่งเทศบาลนำไปกำจััด
- ขยะรีีไซเคิิล (สีีเหลืือง) การจััดการของเสีีย = แยกประเภทก่่อนติิดต่่อให้้ผู้้�รัับซื้้�อ นำกลัับไปใช้้ประโยชน์์ต่่อไป
ได้้ทั้้�งหมด
- ขยะอัันตราย (สีีแดง) การจััดการของเสีีย = รวบรวมก่่อนติิดต่่อให้้หน่่วยงานที่่�ได้้รัับอนุุญาตจากกรมโรงงาน
อุุตสาหกรรม รัับไปกำจััดต่่อไป
ข. ของเสีียจากขบวนการผลิิต ได้้แบ่่งประเภทของเสีียจากการผลิิต ดัังนี้้�
- ขยะทั่่�วไป	
> กำจััดโดย
=	วิิธีีฝัังกลบ
- เศษ Scrap
> กำจััดโดย
= บริิษััท รัับหลอมใหม่่
- ขยะที่่�มีีราคา ได้้แก่่ เหล็็กจากการปาด/กลึึง เศษกระดาษ เศษพลาสติิก
		
> กำจััดโดย
=	ส่่งขายบริิษััทที่่�รัับซื้้�อ
- ขยะปนเปื้้�อน ได้้แก่่ วััสดุุปนเปื้้�อน ภาชนะปนเปื้้�อน นำมัันหล่่อลื่่�นผ่่านการใช้้งาน
		
> กำจััดโดย
=	ตามกฎหมายกำหนด
การกำจััดขยะ การส่่งกำจััดขยะแต่่ละประเภท ผู้้�รัับกำจััด จะเป็็นบริิษััทที่่�ได้้รัับการอนุุญาตจากกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
เป็็นผู้้�จััดเก็็บ รวบรวม ขนส่่งของเสีีย อัันตราย
5. การจััดการด้้านมลพิิษ
5.1 มลพิิษทางอากาศ
มีีการตรวจวััดคุุณภาพอากาศที่่จ� ะส่่งผลกระทบต่่อชุุมชน และต่่อพนัักงาน ได้แ้ ก่่ ตรวจจากปล่่องระบายอากาศ การตรวจวััด
บรรยากาศการทำงาน การตรวจวััดคุุณภาพอากาศที่่�ติิดกัับตััวผู้้�ปฏิิบััติิงาน
5.2 มลพิิษทางเสีียง
มีีการตรวจวััดเสีียงในบรรยากาศ ที่่จ� ะกระทบต่่อชุุมชนข้้างเคีียง และต่่อพนัักงาน นอกจากนี้้� บริิษัทยั
ั งต
ั ระหนััก ถึึงความปลอดภััย
ของพนัักงานจึึงทำการตรวจวััด สภาพแวดล้้อมในด้้านอื่่�น เช่่น ความร้้อน แสงสว่่าง สารเคมีี ที่่�เป็็นไปตามการปฏิิบััติิงานจริิง
ที่่�ผ่่านมา ทางบริิษััทไม่่ได้้รัับเรื่่�องร้้องเรีียนที่่�เกี่่�ยวกัับผลกระทบจากการดำเนิินงานด้้าน ความปลอดภััย และสิ่่�งแวดล้้อม
จากชุุมชนและบริิษััทที่่�อยู่่�ใกล้้เคีียงแต่่อย่่างใด
6. การจััดการความปลอดภััย และอาชีีวอนามััย
6.1 ความปลอดภััย
เจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััย ของบริิษััท ดููแลรัับผิิดชอบ การดำเนิินการด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับ
การปฏิิบััติิตามให้้สอดคล้้องตามกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง บริิหารจััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยอย่่างมืืออาชีีพ ดำเนิินการประเมิิน
ความเสี่่�ยงอัันตรายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทำงาน แนะนำโปรแกรมการฝึึกอบรมความปลอดภััยในการทำงานที่่�จำเป็็นประเมิินความเสี่่�ยง
การทำงานที่่�เหมาะสมกัับ ธุุรกิิจและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องของบริิษััทฯ ดำเนิินการตรวจสอบอุุบััติิเหตุุจากการทำงาน รวมถึึงเหตุุการณ์์
ที่่�ใกล้้จะเกิิดอุุบััติิเหตุุ เพื่่�อวิิเคราะห์์ลำดัับชั้้�นที่่�ควรควบคุุม แนะนำการดำเนิินการแก้้ไข ป้้องกัันที่่�เหมาะสม เพื่่�อขจััดการเกิิดซ้้ำในอนาคต
ตรวจสอบข้้อบ่่งชี้้�ที่่�สำคััญในเชิิงวิิเคราะห์์ เพื่่�อจััดการการแจ้้งเตืือนเชิิงป้้องกัันที่่�รวดเร็็ว กำหนดแนวทางปฏิิบััติิในการเตรีียมความพร้้อม
แผนเผชิิญเหตุุฉุุกเฉิิน ติิดตามข้้อกำหนดด้้านกฎระเบีียบใหม่่ๆ ตลอดจนปรัับปรุุงสภาพความปลอดภััยในพื้้�นที่่�ทำงาน
นอกจากนี้้�คณะทำงานความปลอดภััยที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งในระดัับหััวหน้้างาน ระดัับบริิหาร มุ่่�งมั่่�นในการบริิหารจััดการ
เพื่่�อความปลอดภััยในสุุขภาพ และความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของพนัักงาน ความรัับผิิดชอบในแต่่ละระดัับ ช่่วยให้้มั่่�นใจว่่าพนัักงานทั้้�งหมดมีีส่่วนร่่วม
อย่่างเต็็มที่่� และปรัับปรุุงอย่่างต่่อเนื่่�อง ด้้วยทรััพยากรที่่�เพีียงพอ และมีีการจััดสรรเงิินงบประมาณ
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
6.2 อาชีีวอนามััย
บริิษัทป้
ั อ้ งกัันไม่่ให้้พนัักงานเกิิดการเจ็็บป่่วยอัันเนื่่อ� งมาจากการทำงานทุุกกรณีี นอกจากนี้้ยั� งมีี
ั การส่่งเสริิมให้้พนัักงานใส่่ใจ
ในสุุขภาพอนามััยและไม่่กระทำการใดๆ ที่่�เป็็นผลร้้ายต่่อสุุขภาพแก่่ตััวพนัักงานเองและลููกค้้าของบริิษััท และมีีการตรวจสุุขภาพพนัักงาน
พื้้�นฐานและ ตามปััจจััยเสี่่�ยงเป็็นประจำทุุกปีี ผลการตรวจเป็็นไปตามมาตรฐานที่่�กำหนด
จััดสถานที่่�ทำงานให้้ถููกสุุขลัักษณะและมีีความปลอดภััยอยู่่�เสมอ มีีห้้องพยาบาลและพยาบาลวิิชาชีีพดููแล มีีโรงอาหาร
และมุุมพัักผ่่อนของพนัักงานที่่�ถููกสุุขลัักษณะ

3.4 การจััดการความยั่่�งยืืนในมิิติิสัังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านสัังคม

การใช้้สิิทธิิทางสัังคมและการเมืือง
กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน มีีสิิทธิิ และเสรีีภาพที่่�จะเข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่างๆ ในสัังคมได้้ โดยหลีีกเลี่่�ยงการกระทำใดๆ
อัันเป็็นการไม่่ถููกต้้อง ขััดกัับกฎหมายหรืือศีีลธรรม ที่่�จะทำให้้สัังคมไม่่สงบสุุขและรัักษาไว้้ซึ่่�งเกีียรติิและศัักดิ์์�ศรีีแห่่งตน ให้้เป็็นที่่�ยอมรัับ
ตามสมควรแก่่สถานะในสัังคมและชุุมชนที่่�บริิษััทฯตั้้�งอยู่่�
การปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียด้้วยความเป็็นธรรม
1. ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุน
บริิษัทั ฯ มีีนโยบายในการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างซื่่อ� สััตย์สุุ์ จริิต มีีคุุณธรรมและจริิยธรรม โดยพยายามที่่จ� ะพััฒนากิิจการให้้เจริิญเติิบโต
ก้้าวหน้้า มีีผลประกอบการที่่�ดีี เพื่่�อสร้้างผลตอบแทนที่่�เหมาะสมให้้กัับการลงทุุนของผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนอย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน โดยยึึด
หลัักการ การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน
2. ลููกค้้า
บริิษัทั ฯ เอาใจใส่่และรัับผิิดชอบต่่อลููกค้้าด้้วยการจััดหา และส่่งมอบผลิิตภัณ
ั ฑ์์พร้้อมทั้้�งบริิการที่่มีีคุุ
� ณภาพ และความปลอดภััย
ตามมาตรฐานสากล ที่่เ� ป็็นไปตามข้้อกำหนดของลููกค้้า มีีการรัักษาความลัับของลููกค้้าและจััดให้้มีีหน่่วยงานที่่ติ� ดิ ต่่อรวมทั้้�งรับั ฟัังข้้อเสนอแนะ
และข้้อคิิดเห็็นจากลููกค้้า
3. ลููกค้้าและหรืือเจ้้าหนี้้�
บริ�ษััทฯ มีีนโยบายที่่จ� ะสร้้างความสััมพันั ธ์์ที่ดีีท
่� างธุุรกิิจกัับคู่่�ค้้า และหรืือเจ้้าหนี้้�โดยดำเนิินธุุรกิิจบนพื้้�นฐานของความเกื้้อ� หนุุน
ที่่เ� ป็็นธรรมต่่อทั้้�งสองฝ่่าย ให้้การปฏิิบัติั ต่ิ อ่ คู่่�ค้้า และหรืือเจ้้าหนี้้�อย่่างเสมอภาค โดยคำนึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดของบริิษัทั ฯ หลีีกเลี่่ย� งสถานการณ์์
ที่่�ทำให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ รวมทั้้�งปฏิิบััติิตามพัันธสััญญาอย่่างเคร่่งครััดเพื่่�อบรรลุุผลประโยชน์์ร่่วมกััน
4. คู่่�แข่่งทางการค้้า
บริิษััทฯมีีนโยบายที่่�จะปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้า โดยตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของกติิกา การแข่่งขัันที่่�ยุุติิธรรม ไม่่แสวงหาข้้อมููล
ที่่�เป็็นความลัับของคู่่�แข่่งทางการค้้า ด้้วยวิิธีีการที่่�ไม่่สุุจริิตหรืือไม่่เหมาะสม
5. พนัักงาน
บริิษัทั ฯให้้ความสำคััญกัับพนัักงาน ซึ่่ง� เป็็นทรััพยากรสำคััญของบริิษัทั ฯ ซึ่่ง� จะมีีส่่วนช่่วยส่่งเสริิมและผลัักดัันให้้องค์์กรบรรลุุ
ถึึงเป้้าหมายในการดำเนิินธุุรกิิจ ดัังนั้้�นบริิษััทฯ จึึงมีีนโยบายที่่�จะดููแลพนัักงานให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี โดยมีีสภาพการจ้้างงานที่่�ยุุติิธรรม
ได้้รัับสวััสดิิการที่่�เหมาะสม มีีโอกาสที่่�จะพััฒนา มีีความก้้าวหน้้า รวมทั้้�งมีีสภาพการทำงานที่่�ปลอดภััยและถููกสุุขอนามััย
6. รััฐบาล
บริิษััทฯ ดำเนิินธุุรกิิจเพื่่�อการเสริิมสร้้างและพััฒนาความเจริิญก้้าวหน้้าของประเทศ โดยยึึดถืือและปฏิิบััติิตามกฎหมาย
ข้้อบัังคัับและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องและเป็็นไปตามครรลองประเพณีี ในการดำเนิินธุุรกิิจโดยทั่่�วไป
7. ชุุมชนและสัังคม
บริิษััทฯ ดำเนิินธุุรกิิจโดยมีีส่่วนร่่วมรัับผิิดชอบต่่อชุุมชน สัังคม ด้้วยการให้้ความสำคััญกัับการปฏิิบััติิตามมาตรฐานต่่างๆ
ที่่�เกี่่�ยวกัับความปลอดภััย ความมั่่�นคง สุุขอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างถููกต้้องเหมาะสม โดยคำนึึงถึึงผลกระทบที่่�มีีต่่อทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม

- 40 -

รายงานประจำปีี 2564 | แบบ 56-1 One Report

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

3.4.2 ผลการดำเนิินงานด้้านสัังคม

(1) พนัักงานและแรงงาน
บริิษััทปฏิิบััติิตามหลัักสิิทธิิมนุุษยชนตั้้�งแต่่การจ้้างงานจนถึึงการดููแลพนัักงานและบุุคลากร โดยมีีคณะกรรมการสวััสดิิการ
ในสถานประกอบกิิจการ ร่่วมประชุุมและประสานงานดููแลสวััสดิิการต่่างๆของพนัักงาน เพื่่อ� ให้้พนัักงานและบุุคลากรทุุกคน มีีความเป็็นอยู่่�ที่ดีี่�
และเกิิดความมั่่�นคงในหน้้าที่่�การทำงานกัับบริิษััท
การจ้้างงานในปีี 2564
จำนวนพนัักงาน (541) : ชาย 432 (79.9%) ; หญิิง 109 (20.1%)
การฝึึกอบรมพนัักงาน
ในปีี 2564 บริิษััทได้้ดำเนิินการฝึึกอบรมยกระดัับฝีีมืือแรงงาน โดยเฉลี่่�ยต่่อคน 7.8 ชั่่�วโมง
(2) ลููกค้้า
บริิษััทดำเนิินการพััฒนาสิินค้้าและบริิการอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อตอบสนองความพึึงพอใจของลููกค้้าด้้วยความรัับผิิดชอบ ซื่่�อสััตย์์
และมีีจริิยธรรม โดยดำเนิินการสำรวจความพึึงพอใจของลููกค้้าด้้วยความสม่่ำเสมอ

(%)

ความพึึงพอใจของลููกค้้า

ปีี

(ครึ่่�งแรก)

(3) ชุุมชนและสัังคม
บริิษััทดำเนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนและสัังคม โดยให้้ความสำคััญกัับการลดผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมและหลีีกเลี่่�ยง
การดำเนิินงานที่่อ� าจสร้้างผลกระทบเชิิงลบต่่อคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชนรอบสถานประกอบการ ในปีี พ.ศ. 2564 ไม่่พบข้้อร้้องเรีียนจากชุุมชน
ในประเด็็นด้้านสัังคมหรืือสิ่่�งแวดล้้อม
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังมีีส่่วนในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชน โดยบริิษััทได้้มีีกิิจกรรมร่่วมกัับชุุมชน
โครงการสอนทัักษะวิิชาคหกรรม และวิิชาช่่าง ให้้กัับ โรงเรีียนชุุมชนบ้้านอ่่างเวีียน นัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่�2 เข้้าร่่วมเรีียนวิิชาคหกรรม
และวิิชาช่่าง
ผล: มีีการจััดทดสอบนัักเรีียน ทั้้�งภาคทฤษฎีีและปฏิิบััติิ ของวิิชาคหกรรมและวิิชาช่่าง นัักเรีียนชายและหญิิงสามารถสอบภาค
ทฤษฎีีและปฏิิบััติิ ได้้มากกว่่า 80%
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4. การวิิเคราะห์์และคำอธิิบายฐานะการเงิินและผลการดำเนิินงานของผู้้�บริิหาร
“กลุ่่�มบริิษัทั ” ประกอบด้้วย บริิษัทั ยููนิิมิติ เอนจิิเนีียริ่่ง� จำกััด (มหาชน) ในประเทศไทย หรืือ “บริิษัทั ” และ บริิษัทย่
ั อ่ ยในต่่างประเทศ
ได้แ้ ก่่ บริิษัทั ยููนิิมิติ (ฮ่่องกง) จำกััด และบริิษัทั ยููนิิมิติ เอนจิิเนีียริ่่ง� (เมีียนมาร์์) จำกััด

ภาพรวมธุุรกิิจ
บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำกััด (มหาชน) ในประเทศไทย มีีบริิษััทย่่อยทางตรง ชื่่�อ บริิษััท ยููนิิมิิต (ฮ่่องกง) จำกััด จััดตั้้�งที่่�ฮ่่องกง
เมื่่�อวัันที่่� 4 สิิงหาคม 2557 ประกอบธุุรกิิจลงทุุนในบริิษััทอื่่�น (Holding Company) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีทุุนจดทะเบีียน
6.56 ล้้านเหรีียญสหรััฐ (214 ล้้านบาท) โดยบริิษัทั เป็็นผู้้ถื� อื หุ้้น� ทั้้�งหมด นอกจากนี้้�บริิษัทมีี
ั บริิษัทย่
ั อ่ ยทางอ้้อม ชื่่อ� บริิษัทั ยููนิิมิติ เอนจิิเนีียริ่่ง�
(เมีียนมาร์์) จำกััด ที่่�ประเทศพม่่า ซึ่่�งจััดตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 26 ธัันวาคม 2557 โดยบริิษััทย่่อยทางตรงในประเทศฮ่่องกงเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งหมด
เพื่่�อประกอบธุุรกิิจขึ้้�นรููป ประกอบและติิดตั้้�งผลิิตภััณฑ์์โลหะตามสััญญา ณ วัันสิ้้�นปีี บริิษััทที่่�พม่่ามีีทุุนจดทะเบีียน 6.5 ล้้านเหรีียญสหรััฐ
(212 ล้้านบาท)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีสิินทรััพย์์รวมมููลค่่า 1,401 ล้้านบาท หนี้้�สิินรวม 105 ล้้านบาท และมีีส่่วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น รวม 1,296 ล้้านบาท
สิินทรััพย์์ของบริิษััท และบริิษััทย่่อยส่่วนใหญ่่อยู่่�ในประเทศไทย นอกจากรายการเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดจำนวน
549 ล้้านบาทที่่ร� วมเงิินฝากธนาคารของบริิษัทย่
ั อ่ ยที่่ฮ่� อ่ งกงและพม่่า จำนวน 0.5 ล้้านบาทและ 2 ล้้านบาทตามลำดัับ และค่่าสิิทธิกิ ารใช้้ที่่ดิ� นิ
สำหรัับสร้้างโรงงานที่่�ประเทศพม่่าจำนวน 42 ล้้านบาท และโรงงานและเครื่่�องจัักรอุุปกรณ์์(สุุทธิิ) ที่่�พม่่าจำนวน 187 ล้้านบาท
โครงสร้้างทางการเงิินของบริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีสภาพคล่่องและมีีความมั่่�นคงเพีียงพอที่่�จะลงทุุนหรืือขยายกิิจการได้้ตามโอกาส
เหมาะสม โดยมีีอััตราส่่วนสภาพคล่่อง 16.09 เท่่า (2563: 8.83 เท่่า) อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น 0.08 เท่่า (2563 : 0.12 เท่่า)
การดำเนิินธุุรกิิจในปีี 2564 เป็็นไปอย่่างยากลำบากท่่ามกลางการแข่่งขันั ที่่รุุ� นแรงมาก อัันเป็็นผลจากราคาเหล็็กแผ่่นซึ่่ง� เป็็นต้้นทุุนหลััก
เพิ่มขึ้้
่� น� ทำให้้โครงการที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� หลายแห่่งชะลอการลงทุุนไปก่่อน
ปีี 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีกำไรสุุทธิิ 14 ล้้านบาท ลดลง 22 ล้้านบาท จากปีี 2563 ที่่�มีีผลกำไร 36 ล้้านบาท มีีรายได้้รวม
ดอกเบี้้�ย 476 ล้้านบาท ลดลง 324 ล้้านบาทจากปีีก่อ่ นที่่� 800 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่จากรายได้จ้ ากตามสััญญาที่่ล� ดลง 330 ล้้านบาท (42%)
สาเหตุุหลัักเนื่่�องจากปริิมาณงานตามสััญญาลดลง มีีต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่าย รวม 462 ล้้านบาทลดลง 295 ล้้านบาท (39%) จากปีี 2563
ที่่� 757 ล้้านบาท
ปีี 2564 บริิษัทั และบริิษัทย่
ั อ่ ยมีีอััตรากำไรขั้้น� ต้้น 19.79 % (2563 : 15.33%), อััตรากำไรจากการดำเนิินงาน 2.51% (2563: 4.93%),
อััตรากำไรสุุทธิิ 2.88% (2563: 4.51%), อััตราผลตอบแทนผู้้ถื� อื หุ้้น� (ROE) 1.05 % (2563 : 2.73%), อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ (ROA)
0.95% (2563 : 2.36%) ตามลำดัับ
บริิษััทคาดว่่าปีี 2565 จะเป็็นปีีที่่�ท้้าทายอีีกปีีหนึ่่�ง จากสภาวะเศรษฐกิิจในประเทศที่่�ยัังไม่่ฟื้้�นตััวต่่อเนื่่�องจากปีีก่่อน สำหรัับที่่�พม่่า
สภาวะโดยทั่่�วไปก็็ยังั ไม่่เอื้้อ� ต่่อการลงทุุน แต่่มีีธุุรกิิจที่่เ� กี่่ย� วเนื่่อ� งกัับงานของบริิษัทั บางอุุตสาหกรรมในพม่่า เช่่น Oil & Gas เริ่่มมีีสั
� ญ
ั ญาณดีีขึ้้�น
บริิษััทจะเริ่่�มกลัับเข้้าไปบางส่่วนในไตรมาส 1-2 ปีี 2565 นี้้�
อย่่างไรก็็ดีีหลังั จากพิิจารณาแล้้วคณะกรรมการเห็็นควรเสนอให้้ที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� พิิจารณาจ่่ายปัันผล เพิ่ม่� ในอััตรา 0.03 บาทต่่อหุ้้น�
รวมปัันผลระหว่่างกาลที่่จ่� า่ ยในเดืือนกัันยายน 2564 แล้้วในอััตรา 0.06 บาทต่่อหุ้้น� รวมเป็็นปัันผลอััตรา 0.09 บาทต่่อหุ้้น� (2563 : จ่่ายปัันผล
อััตราหุ้้น� ละ 0.09 บาทต่่อหุ้้น� ) โดยต้้องได้้รัับอนุุมััติจิ ากที่่ป� ระชุุมสามััญผู้้ถื� อื หุ้้น� ด้้วย

การวิิเคราะห์์ฐานะการเงิินของบริิษััท และบริิษััทฯ ย่่อย
สิินทรััพย์์รวม

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 สิินทรััพย์์รวมของบริิษััท และบริิษััทย่่อย มีีมููลค่่า 1,401 ล้้านบาท ประกอบด้้วยสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
857 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่เป็็นเงิินสดและเงิินฝากธนาคาร ลููกหนี้้�การค้้า สิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญา สิินค้้าคงเหลืือ และสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
544 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่เป็็นที่่�ดิินอาคารและอุุปกรณ์์
สิินทรััพย์์รวมปีี 2564 ลดลง 74 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับสิ้้�นปีี 2563 ที่่�มีีมููลค่่า 1,475 ล้้านบาท หรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 5
ส่่วนใหญ่่เป็็นผลจากการลดลงของสิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญา สิินค้้าคงเหลืือ ลููกหนี้้�ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น และ ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์กว่่า
122 ล้้านบาท มีีเงิินสดเพิ่่�ม 45 ล้้านบาท และรายการอื่่�นๆ เพิ่่�มสุุทธิิ 3 ล้้านบาท
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
รายการเปลี่่�ยนแปลงได้้แก่่
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
- เงิินสดจำนวน 549 ล้้านบาท (39% ของสิินทรััพย์์รวม) เพิ่่�มขึ้้�น 45 ล้้านบาทหรืือเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราร้้อยละ 9 เมื่่�อเทีียบกัับ
ปีีก่่อน เนื่่�องจากบริิษััทฯ ได้้รัับเงิินในกิิจกรรมดำเนิินงาน 104 ล้้านบาท ใช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุน 1 ล้้านบาท และใช้้ในกิิจกรรมจััดหาเงิิน
รวมจ่่ายเงิินปัันผล 58 ล้้านบาท โดยเงิินสดส่่วนใหญ่่เป็็นเงิินฝากธนาคารในประเทศไทย บริิษััทฯ มีีนโยบายบริิหารเงิินสดส่่วนเกิินให้้มีีผล
ตอบแทนสููงสุุดและมีีความเสี่่�ยงต่่ำสุุด โดยไม่่กระทบสภาพคล่่อง
-	ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น 74 ล้้านบาท (5% ของสิินทรััพย์์รวม) เพิ่่�มขึ้้�น 11 ล้้านบาทหรืือเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราร้้อยละ 17
เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน) ส่่วนใหญ่่เป็็นลููกหนี้้�การค้้าเพิ่่�มขึ้้�น เป็็นไปตามเงื่่�อนไขการชำระเงิินในสััญญา
บริิษัทั ฯ มีีการวิิเคราะห์์และติิดตามการรัับชำระหนี้้�อย่่างสม่่ำเสมอ และจะประเมิินค่่าเผื่่อ� หนี้้�สงสััยจะสููญโดยการวิิเคราะห์์
ประวััติกิ ารชำระหนี้้�และคาดการณ์์เกี่่ย� วกัับการชำระหนี้้�ในอนาคตของลููกค้้า ลููกหนี้้�จะถููกจำหน่่ายบััญชีีเมื่่อ� ทราบว่่าเป็็นหนี้้�สููญ ลููกหนี้้�ที่เ่� กิิน
กำหนดชำระส่่วนใหญ่่ได้้รัับชำระในปีี 2565 ในกรณีีจำเป็็นและสมควรบริิษััทฯ จะมอบให้้ทนายความติิดตามทวงถามลููกหนี้้�ที่่�เกิินกำหนด
ชำระมากกว่่า 12 เดืือน ในระหว่่างปีี 2564 ไม่่มีีรายการหนี้้�สููญ
-	สิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญา 107 ล้้านบาท (8% ของสิินทรััพย์์รวม) ลดลง 53 ล้้านบาท หรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 33
เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน เป็็นผลจากงานตามสััญญาแล้้วเสร็็จ และมีีการเรีียกเก็็บเงิินกัับลููกค้้าตามข้้อผููกพัันตามสััญญา
	สิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญา หมายถึึง งานระหว่่างทำที่่�คำนวณตามวิิธีีอััตราร้้อยละของงานที่่�เสร็็จ ในส่่วนที่่�ยัังไม่่สามารถ
เรีียกเก็็บเงิินจากลููกค้้าตามเงื่่�อนไขในสััญญา
บริิษััทฯ มีีการสอบทานผลสำเร็็จของงานตามสััญญาอย่่างสม่่ำเสมอ ผลขาดทุุนที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นจากงานตามสััญญา
รัับรู้้�ในกำไรหรืือขาดทุุนทัันทีี
-	สิินค้้าคงเหลืือ 107 ล้้านบาท (8% ของสิินทรััพย์์รวม) ลดลง 23 ล้้านบาท หรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 17 สิินค้้าคงเหลืือ
ส่่วนใหญ่่เป็็นวััตถุุดิิบจำนวน 89 ล้้านบาทประกอบด้้วย เหล็็กแผ่่น, อุุปกรณ์์ถััง, ท่่อ, หน้้าแปลนและอุุปกรณ์์ประกอบท่่อ ซึ่่�งเป็็นวััตถุุดิิบ
หลัักของงาน นอกนั้้�นเป็็น งานระหว่่างทำ, อะไหล่่และวััสดุุ, สิินค้้าระหว่่างทาง
บริิษัทมีี
ั นโยบายการสั่่งซื้้
� อ� ตามงานที่่ไ� ด้้รัับแล้้ว รวมทั้้�งมีีการประเมิินคุุณภาพวััตถุุดิบิ ที่่ไ� ม่่สามารถใช้้งานได้้หรืือเสื่่อ� มสภาพ
และบัันทึึกสำรองค่่าเผื่่�อมููลค่่าสิินค้้าลดลง ณ วัันสิ้้�นปีีบััญชีีสำรองค่่าเผื่่�อมููลค่่าสิินค้้าลดลงมีีจำนวน 6 ล้้านบาท
-	สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบััน จำนวน 12 ล้้านบาท ลดลง 6 ล้้านบาท หรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 34 เนื่่�องจาก
ในปีี 2564 ขอคืืนภาษีีเงิินได้้ 12 ล้้านบาทและปีี 2563 ขอคืืนภาษีีเงิินได้้ 18 ล้้านบาท
-	สิินทรััพย์หมุุ
์ นเวีียนอื่่น� 8 ล้้านบาท ลดลง 3 ล้้านบาทจากปีีก่อ่ นที่่� 11 ล้้านบาท หรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 24 เป็็นรายการ
เปลี่่�ยนแปลงตามปกติิการค้้า
	สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น ประกอบด้้วย รายได้้ค้้างรัับ ค่่าใช้้จ่่ายล่่วงหน้้า เงิินจ่่ายล่่วงหน้้าเพื่่�อซื้้�อสิินค้้าหรืือบริิการตาม
ข้้อตกลงการค้้า ฯลฯ
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
-	ลููกหนี้้�ไม่่หมุุนเวีียนอื่่น� (ลููกหนี้้�สรรพากร) จำนวน 18 ล้้านบาท ลดลง 22 ล้้านบาท ลดลงในอััตราร้้อยละ 55 เมื่่อ� เปรีียบเทีียบ
กัับปีี 2563 ที่่�จำนวน 40 ล้้านบาท จำนวนที่่�ลดลงเนื่่�องจากในปีี 2564 มีีภาษีีที่่�ยัังไม่่ได้้รัับคืืน (ภาษีีปีี 2563) จำนวน 18 ล้้านบาท และภาษีี
ที่่�ได้้รัับคืืนแล้้ว (ภาษีีปีี 2562 และปีี 2561) จำนวน 40 ล้้านบาท
- ที่่�ดิิน อาคาร อุุปกรณ์์ ณ วัันสิ้้�นปีี 2564 จำนวนสุุทธิิ 467 ล้้านบาท (33% ของสิินทรััพย์์รวม) มููลค่่าลดลง 24 ล้้านบาท
หรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 5 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน ส่่วนใหญ่่เนื่่�องจากการซื้้�อเพื่่�อปรัับปรุุงคุุณภาพ การบำรุุงรัักษา หรืือเปลี่่�ยนทดแทน ฯลฯ
จำนวน 2 ล้้านบาท มีีผลต่่างจาการแปลงค่่างบการเงิิน 13 ล้้านบาท และมีีค่่าเสื่่�อมราคาของปีี 2564 จำนวน 39 ล้้านบาท สิินทรััพย์์ถาวร
ทั้้�งหมดเป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของบริิษััทฯและไม่่มีีภาระผููกพัันธ์์
-	สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ 44 ล้้านบาท (3% ของสิินทรััพย์์รวม) เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน 3 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่เกิิดจากผลต่่างจาก
การแปลงค่่างบการเงิิน และตััดค่่าเสื่่�อมราคา
	สิินทรััพย์สิ์ ทธิ
ิ กิ ารใช้้ ประกอบด้ว้ ย สิิทธิกิ ารเช่่าใช้้ที่่ดิ� นิ ในพม่่า 38 ล้้านบาท ยานพาหนะ 2 ล้้านบาท ผลต่่างจากการแปลง
ค่่างบการเงิิน 4 ล้้านบาท
เมื่่�อวัันที่่� 25 มีีนาคม 2558 บริิษััทย่่อยในพม่่า(UEM) เข้้าทำสััญญาเพื่่�อใช้้สิิทธิิในการใช้้ที่่�ดิินในพม่่ากัับบริิษััทแห่่งหนึ่่�ง
เป็็นเงิิน 1.55 ล้้านเหรีียญสหรััฐ ซึ่่�งสิิทธิิดัังกล่่าวมีีอายุุ 49 ปีี 2 เดืือน และจะสิ้้�นสุุดในเดืือน มิิถุุนายน 2607
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน
- สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน 3 ล้้านบาท (0% ของสิินทรััพย์์รวม) ลดลงจากปีีก่่อน 1 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่เป็็นลิิขสิิทธิ์์�ซอฟต์์แวร์์
-	สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี 12 ล้้านบาท ลดลงจากปีีก่่อน 1 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่เกิิดจากผลแตกต่่างชั่่�วคราว
ระหว่่างมููลค่่าทางบััญชีีและฐานภาษีีจากการปรัับสำรองค่่าใช้้จ่่ายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นและประมาณการหนี้้�สิินในอนาคต
	สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีคืือ จำนวนภาษีีเงิินได้้ที่่�กิิจการได้้รัับคืืนหรืือต้้องจ่่ายในอนาคตตามลำดัับ
ซึ่่ง� เกิิดจากผลแตกต่่างชั่่�วคราวระหว่่างมููลค่่าทางบััญชีีของสิินทรััพย์แ์ ละหนี้้�สินิ ที่่แ� สดงในงบแสดงฐานะการเงิินกัับฐานภาษีีของสิินทรััพย์แ์ ละ
หนี้้�สิินนั้้�น และขาดทุุนทางภาษีีที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้
-	สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น 0.2 ล้้านบาท ใกล้้เคีียงกัับปีีก่่อน

หนี้้�สิินรวม

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีหนี้้�สิินรวมมููลค่่า 105 ล้้านบาท ลดลง 54 ล้้านบาท หรืือลดลงในอััตรา
ร้้อยละ 34 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 รายการหนี้้�สิินที่่�เปลี่่�ยนแปลงส่่วนใหญ่่เป็็นการเปลี่่�ยนแปลงตามปกติิการค้้า และในปีีที่่�ผ่่านมาบริิษััทฯ
ไม่่มีีเงิินกู้้�ยืืมระยะยาว
หนี้้�สินิ รวม ประกอบด้้วย หนี้้�สินิ หมุุนเวีียน 53 ล้้านบาท ได้แ้ ก่่เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่น่� 44 ล้้านบาท, หนี้้�สินิ ที่่เ� กิิดจากสััญญา
3 ล้้านบาท หนี้้�สินิ หมุุนเวีียนอื่่น� รวมส่่วนของหนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่าที่่ถึึง
� กำหนดชำระในหนึ่่งปี
� ี 6 ล้้านบาท และหนี้้�สินิ ไม่่หมุุนเวีียน 52 ล้้านบาท
ได้้แก่่ สำรองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน 51 ล้้านบาท และอื่่�นๆ 1 ล้้านบาท
รายการเปลี่่�ยนแปลงหลัักได้้แก่่
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนรวม 53 ล้้านบาท ลดลง 47 ล้้านบาทหรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 47 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 ส่่วนใหญ่่เกิิดจาก
เจ้้าหนี้้�การค้้าลดลง 22 ล้้านบาท, เจ้้าหนี้้�อื่น่� ลดลง 14 ล้้านบาท หนี้้�สินิ ที่่เ� กิิดจากสััญญาลดลง 8 ล้้านบาท หนี้้�สินิ หมุุนเวีียนอื่่น� ลดลง 3 ล้้านบาท
(หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�นประกอบด้้วยค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่ายและสำรองค่่าใช้้จ่่ายที่่�อาจเกิิดขึ้้�น)
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
หนี้้�สินิ ไม่่หมุุนเวีียนจำนวน 52 ล้้านบาท ลดลงจากปีีก่อ่ น 7 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่เป็็นสำรองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน
ลดลงจำนวน 7 ล้้านบาท ที่่�เหลืือเป็็นหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า-สุุทธิิจากส่่วนที่่�ถึึงกำหนดในหนึ่่�งปีี และหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี
ณ สิ้้�นปีี 2564 สำรองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน จำนวน 51 ล้้านบาท เปรีียบเทีียบกัับปีี 2563 ที่่� 58 ล้้านบาท
สำรองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานเป็็นหนี้้�สิินที่่�จััดทำตามมาตรฐานบััญชีี คำนวณโดยนัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย โดยประมาณ
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�อาจต้้องจ่่ายตามกฎหมายแรงงานให้้แก่่พนัักงานที่่�เกษีียณอายุุในอนาคต

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

ณ. วัันสิ้้�นปีี 2564 ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯและบริิษััทย่่อย จำนวน 1,296 ล้้านบาท ลดลงจากปีีก่่อน 20 ล้้านบาท
จากกำไรสะสมยัังไม่่ได้้จััดสรรที่่�ลดลง 37 ล้้านบาทหรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 4 จากปีีก่่อน และองค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
เพิ่่�มขึ้้�น 17 ล้้านบาท
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นประกอบด้้วยทุุนที่่�ออกและชำระแล้้ว 143 ล้้านบาท ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นสามััญ 286 ล้้านบาท ทุุนสำรอง
ตามกฎหมาย 14 ล้้านบาท กำไรสะสมยัังไม่่ได้้จััดสรร จำนวน 850 ล้้านบาท องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (เกิิดจากผลต่่างอััตรา
แลกเปลี่่�ยนงบดุุล) 3 ล้้านบาท
อััตราส่่วนของหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทและบริิษััทย่่อยลดลงเหลืือ 0.08 เท่่า ณ สิ้้�นปีี 2564 จาก 0.12 เท่่า
ณ สิ้้�นปีี 2563
บริิษัทั และบริิษัทย่
ั อ่ ยได้้จ่่ายปัันผลระหว่่างกาลของผลประกอบการของปีี 2564 ในอััตรา 0.06 บาท ต่่อหุ้้น� เมื่่อ� วัันที่่� 6 กัันยายน
2564 และคณะกรรมการมีีมติิเมื่่�อวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2565 อนุุมััติิให้้เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อจ่่ายเพิ่่�มในอััตราหุ้้�นละ 0.03 บาท
รวมปัันผลปีี 2564 อััตราหุ้้�นละ 0.09 บาท (ปีี 2020 จ่่ายปัันผลหุ้้�นละ 0.09 บาทต่่อหุ้้�น)
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
การวิิเคราะห์์ผลการดำเนิินงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ มีีรายได้จ้ ากธุุรกิิจออกแบบ ประกอบ ติิดตั้้ง� ซ่่อมแซม แปรรููป รวมทั้้�งบริิการอื่่น� เกี่่ย� วกัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์โลหะทั้้�งภายในประเทศ
และส่่งออกไปยัังต่่างประเทศ รายได้้งานส่่วนใหญ่่ประมาณ 90% ได้้จากงานภายในประเทศ ที่่�เหลืือได้้จากงานส่่งออก บริิษััทฯ แบ่่งแยก
รายได้้ตามส่่วนงานภููมิิศาสตร์์ ดัังนี้้�
ตารางแสดงรายได้้ตามส่่วนงานภููมิิศาสตร์์
ส่่วนงานภููมิิศาสตร์์
รายได้้จากค่่างาน – ในประเทศ

2564
ล้้านบาท
%

2563
ล้้านบาท
%

2562
ล้้านบาท
%

รายได้้อื่่�น (รวมดอกเบี้้�ย)

429
35
464
12

90
7
97
3

740
53
793
7

92
7
99
1

826
62
888
62

รวมรายได้้

476

100

800

100

950

รายได้้จากค่่างาน – ต่่างประเทศ
รวม

87
7
94
6
100

ลููกค้้าส่่วนใหญ่่ของบริิษััทฯ เป็็นกลุ่่�มอุุตสาหกรรมพลัังงาน อุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี และกลุ่่�มอุุตสาหกรรมอื่่�น ลัักษณะงาน
ของบริิษัทั อาจแบ่่งประเภทหลัักเป็็นงานสร้้างประกอบภาชนะความดััน งานชิ้้น� ส่่วนเครื่่อ� งจัักร งานโครงสร้้างเหล็็ก งานภาชนะบรรจุุสารเคมีี
และงานการติิดตั้้�งเครื่่�องจัักรอุุปกรณ์์ โดยงานภาชนะความดัันมีีสััดส่่วนมากที่่�สุุด โดยปีี 2564 มีีสััดส่่วนประมาณ 74% ของปริิมาณ
งานทั้้�งหมด
ตารางแสดงรายได้้ตามประเภทผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
2564
2563
ล้้านบาท
%
ล้้านบาท
ภาชนะแรงดััน
353
74
645
ชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักร
10
2
16
โครงสร้้างเหล็็ก
ภาชนะบรรจุุสารเคมีี
98
20
105
การติิดตั้้�งเครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
3
1
27
รวม
464
97
793
รายได้้อื่่�นๆ (รวมดอกเบี้้�ย)
12
3
7
รวมรายได้้
476
100
800
บริิษััทฯ รัับรู้้�รายได้้ตามวิิธีีอััตราส่่วนร้้อยละของงานที่่�เสร็็จ ณ วัันที่่�รายงาน
ประเภทผลิิตภััณฑ์์และบริิการ

รายได้้ของบริิษััทและบริิษััทย่่อย

%
81
2
13
3
99
1
100

2562
ล้้านบาท
650
99
49
90
888
62
950

%
68
11
5
9
93
7
100

ปีี 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีรายได้้รวม 476 ล้้านบาท ลดลง 324 ล้้านบาท หรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 40 เนื่่�องจากปริิมาณ
งานลดลง รายได้้รวมประกอบด้้วย รายได้้ตามสััญญา 464 ล้้านบาท กำไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยน 7 ล้้านบาท รายได้้อื่่�น 3 ล้้านบาท
และดอกเบี้้�ยรัับ 2 ล้้านบาท
รายการเปลี่่�ยนแปลงดัังนี้้�
- รายได้้ตามสััญญาของปีี 2564 จำนวน 464 ล้้านบาท ลดลง 329 ล้้านบาท หรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 42 เมื่่�อเทีียบกัับ
งวดเดีียวกัันของปีีก่่อน (ปีี 2563 จำนวน 793 ล้้านบาท) ตามเหตุุผลที่่�ได้้ชี้้�แจงข้้างต้้น
- รายได้้ทางการเงิิน (ดอกเบี้้�ยรัับ) 2 ล้้านบาท ลดลงจากปีีก่่อน 2 ล้้านบาท
- กำไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยน 7 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 6 ล้้าน
- รายได้้อื่่�น 3 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 1 ล้้านบาท
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

ต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่าย

ปีี 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายรวม จำนวน 462 ล้้านบาท ลดลง 295 ล้้านบาท หรืือลดลงในอััตรา
ร้้อยละ 39 สาเหตุุหลัักจากต้้นทุุนการผลิิตลดลงตามปริิมาณงานที่่�ลดลง ค่่าใช้้จ่่ายการขายและบริิหารลดลง เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 และ
มีีรายการโอนกลัับค่่าเผื่่อ� ผลขาดทุุนด้า้ นเครดิิตที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� (กลัับรายการค่่าเผื่่อ� หนี้้�สงสััยจะสููญของปีี 2562 ซึ่่ง� เก็็บเงิินได้ใ้ นปีี 2563)
รายการเปลี่่�ยนแปลงดัังนี้้�
- ต้้นทุุนงานตามสััญญา 372 ล้้านบาท ลดลง 300 ล้้านบาท หรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 45 ตามเหตุุผลที่่�ชี้้�แจงข้้างต้้น
- ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร 90 ล้้านบาท ลดลง 13 ล้้านบาท หรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 12
- โอนกลัับค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น 0 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 18 ล้้านบาท ดัังกล่่าวข้้างต้้น

ผลประโยชน์์ (ค่่าใช้้จ่่าย) ภาษีีเงิินได้้

ปีี 2564 บริิษััทฯ มีีผลประโยชน์์ภาษีีเงิินได้้ จำนวน 0.03 ล้้านบาท เปรีียบเทีียบกัับปีี 2563 มีีค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ 7 ล้้านบาท
โดยอััตราภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลของปีี 2563 (20%) และ 2562 (20%) ไม่่เปลี่่�ยนแปลง

กำไรสุุทธิิ
ตามลำดัับ

ปีี 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีกำไรสุุทธิิ 14 ล้้านบาท เปรีียบเทีียบกัับปีี 2563 ที่่�กำไรสุุทธิิ 36 ล้้านบาท
กำไร ต่่อหุ้้น� ขั้้น� พื้้�นฐานปีี 2564 และปีี 2563 จำนวน 0.02 บาท และ 0.06 บาท ต่่อหุ้้น� (ต่่อมููลค่่าที่่ต� ราไว้้ par 0.25 บาทต่่อหุ้้น� )

สภาพคล่่อง

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มบริิษััทฯ มีียอดเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด 549 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 45 ล้้านบาท
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 ที่่� 504 ล้้านบาท
เงิินสดที่่�เพิ่่�มขึ้้�นได้้จากกิิจกรรมดำเนิินงาน 104 ล้้านบาท ใช้้ไปในกิิจกรรมการลงทุุน 1 ล้้านบาท และใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิิน
58 ล้้านบาท (ส่่วนใหญ่่จ่่ายปัันผล 57 ล้้านบาท)
กลุ่่�มบริิษัทั ฯมีีอััตราส่่วนสภาพคล่่อง 16.09 เท่่า (2563 : 8.83 เท่่า) อััตราส่่วนสภาพคล่่องกระแสเงิินสด 1.36 เท่่า (2563 : 0.88 เท่่า)
จะเห็็นว่่ากลุ่่�มบริิษััทยัังมีีสภาพคล่่องเพีียงพอที่่�จะดำเนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง

ผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�นและการจ่่ายเงิินปัันผลของกลุ่่�มบริิษััทฯ

อััตราผลตอบแทนของผู้้�ถืือหุ้้�น (ROE) ในปีี 2564, 2563 และ 2562 มีีค่่าเท่่ากัับร้้อยละ 1.05, 2.73, และ -10.92 ตามลำดัับ
อััตราผลตอบแทนของผู้้ถื� อื หุ้้น� ปีี 2564 ได้ค้ ำนวณรวมอััตราเงิินปัันผลเพิ่่ม� เติิมตามมติิที่ป่� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 1/2565
วัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ที่่�มีีมติิให้้เสนอจ่่ายเงิินปัันผลเพิ่่�มจากเงิินปัันผลระหว่่างกาลที่่�จ่่ายแล้้วในอััตราหุ้้�นละ 0.06 บาท เสนอจ่่ายเพิ่่�ม
ในอััตราหุ้้�นละ 0.03 บาท รวมเงิินปัันผลสำหรัับผลประกอบการปีี 2564 เป็็นอััตราหุ้้�นละ 0.09 บาท อััตราที่่�เพิ่่�มยัังมีีความไม่่แน่่นอน
เนื่่�องจากมติิดัังกล่่าวต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วย

การวิิเคราะห์์ฐานะการเงิินเฉพาะของบริิษััทฯ
สิินทรััพย์์รวม

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 สิินทรััพย์์รวมของบริิษััท มีีมููลค่่า 1,451 ล้้านบาท ประกอบด้้วยสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน 853 ล้้านบาท
ส่่วนใหญ่่เป็็นเงิินสดและเงิินฝากธนาคาร ลููกหนี้้� สิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญา สิินค้้าคงเหลืือ และสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน 598 ล้้านบาท
ส่่วนใหญ่่เป็็นเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย ที่่�ดิินอาคารและอุุปกรณ์์
สิินทรััพย์์รวมปีี 2564 ลดลง 71 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับสิ้้�นปีี 2563 ที่่�มีีมููลค่่า 1,522 ล้้านบาท หรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 5
ส่่วนใหญ่่เป็็นผลจากการลดลงของสิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญา สิินค้้าคงเหลืือ ลููกหนี้้�ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น และ ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์กว่่า
129 ล้้านบาท มีีเงิินสดเพิ่่�ม 49 ล้้านบาท และรายการอื่่�นๆ เพิ่่�มสุุทธิิ 9 ล้้านบาท

- 47 -

รายงานประจำปีี 2564 | แบบ 56-1 One Report

บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
รายการเปลี่่�ยนแปลงได้้แก่่
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
- เงิินสดจำนวน 547 ล้้านบาท (38% ของสิินทรััพย์์รวม) เพิ่่�มขึ้้�น 49 ล้้านบาทหรืือเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราร้้อยละ 10 เมื่่�อเทีียบกัับ
ปีีก่่อน เนื่่�องจากบริิษััทฯ ได้้รัับเงิินในกิิจกรรมดำเนิินงาน 106 ล้้านบาท ได้้จากกิิจกรรมลงทุุน 1 ล้้านบาท และใช้้ในกิิจกรรมจััดหาเงิินรวม
จ่่ายเงิินปัันผล 58 ล้้านบาท โดยเงิินสดส่่วนใหญ่่เป็็นเงิินฝากธนาคารในประเทศไทย บริิษัทั ฯ มีีนโยบายบริิหารเงิินสดส่่วนเกิินให้้มีีผลตอบแทน
สููงสุุดและมีีความเสี่่�ยงต่่ำสุุด โดยไม่่กระทบสภาพคล่่อง
-	ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น 74 ล้้านบาท (5% ของสิินทรััพย์์รวม) เพิ่่�มขึ้้�น 12 ล้้านบาทหรืือเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราร้้อยละ 18
เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน ส่่วนใหญ่่เป็็นลููกหนี้้�การค้้าเพิ่่�มขึ้้�น เป็็นไปตามเงื่่�อนไขการชำระเงิินในสััญญา
บริิษัทั ฯ มีีการวิิเคราะห์์และติิดตามการรัับชำระหนี้้�อย่่างสม่่ำเสมอ และจะประเมิินค่่าเผื่่อ� หนี้้�สงสััยจะสููญโดยการวิิเคราะห์์
ประวััติิการชำระหนี้้�และคาดการณ์์เกี่่�ยวกัับการชำระหนี้้�ในอนาคตของลููกค้้า ลููกหนี้้�จะถููกจำหน่่ายบััญชีีเมื่่�อทราบว่่าเป็็นหนี้้�สููญ ลููกหนี้้�
ที่่เ� กิินกำหนดชำระส่่วนใหญ่่ได้้รับั ชำระในปีี 2565 ในกรณีีจำเป็็นและสมควรบริิษัทั ฯ จะมอบให้้ทนายความติิดตามทวงถามลููกหนี้้�ที่เ่� กิินกำหนด
ชำระมากกว่่า 12 เดืือน ในระหว่่างปีี 2564 ไม่่มีีรายการหนี้้�สููญ
-	สิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญา 106 ล้้านบาท (7% ของสิินทรััพย์์รวม) ลดลง 53 ล้้านบาท หรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 33
เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน เป็็นผลจากงานตามสััญญาแล้้วเสร็็จ และมีีการเรีียกเก็็บเงิินกัับลููกค้้าตามข้้อผููกพัันตามสััญญา
	สิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญา หมายถึึง งานระหว่่างทำที่่�คำนวณตามวิิธีีอััตราร้้อยละของงานที่่�เสร็็จ ในส่่วนที่่�ยัังไม่่สามารถ
เรีียกเก็็บเงิินจากลููกค้้าตามเงื่่�อนไขในสััญญา
บริิษัทั ฯ มีีการสอบทานผลสำเร็็จของงานตามสััญญาอย่่างสม่่ำเสมอ ผลขาดทุุนที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� จากงานตามสััญญารัับรู้้�
ในกำไรหรืือขาดทุุนทัันทีี
-	สิินค้้าคงเหลืือ 107 ล้้านบาท (7% ของสิินทรััพย์์รวม) ลดลง 23 ล้้านบาท หรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 17 สิินค้้าคงเหลืือ
ส่่วนใหญ่่เป็็นวััตถุุดิิบจำนวน 87 ล้้านบาทประกอบด้้วย เหล็็กแผ่่น, อุุปกรณ์์ถััง, ท่่อ, หน้้าแปลนและอุุปกรณ์์ประกอบท่่อ ซึ่่�งเป็็นวััตถุุดิิบ
หลัักของงาน นอกนั้้�นเป็็น งานระหว่่างทำ, อะไหล่่และวััสดุุ, สิินค้้าระหว่่างทาง
บริิษัทมีี
ั นโยบายการสั่่งซื้้
� อ� ตามงานที่่ไ� ด้้รัับแล้้ว รวมทั้้�งมีีการประเมิินคุุณภาพวััตถุุดิบิ ที่่ไ� ม่่สามารถใช้้งานได้้หรืือเสื่่อ� มสภาพ
และบัันทึึกสำรองค่่าเผื่่�อมููลค่่าสิินค้้าลดลง ณ วัันสิ้้�นปีีบััญชีีสำรองค่่าเผื่่�อมููลค่่าสิินค้้าลดลงมีีจำนวน 6 ล้้านบาท
-	สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบััน จำนวน 12 ล้้านบาท ลดลง 6 ล้้านบาท หรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 34 เนื่่�องจาก
ในปีี 2564 ขอคืืนภาษีี 12 ล้้านบาทและปีี 2563 ขอคืืนภาษีี 18 ล้้านบาท
-	สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น 7 ล้้านบาท ลดลง 1 ล้้านบาทจากปีีก่่อนที่่� 8 ล้้านบาท หรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 21 เป็็น
รายการเปลี่่�ยนแปลงตามปกติิการค้้า
	สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น ประกอบด้้วย รายได้้ค้้างรัับ ค่่าใช้้จ่่ายล่่วงหน้้า เงิินจ่่ายล่่วงหน้้าเพื่่�อซื้้�อสิินค้้าหรืือบริิการตาม
ข้้อตกลงการค้้า ฯลฯ
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
- เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย 214 ล้้านบาท (14% ของสิินทรััพย์์รวม) ไม่่เปลี่่�ยนแปลง
ความเป็็นมา : บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำกััด (มหาชน) จััดตั้้�งบริิษััทย่่อยทางตรง ชื่่�อ บริิษััท ยููนิิมิิต (ฮ่่องกง) จำกััด
ที่่�ฮ่่องกง เมื่่�อวัันที่่� 4 สิิงหาคม 2557 ประกอบธุุรกิิจลงทุุนในบริิษััทอื่่�น (Holding Company) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีทุุนจดทะเบีียน
6.56 ล้้านเหรีียญสหรััฐ (214 ล้้านบาท) โดยบริิษััทเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งหมด นอกจากนี้้�บริิษััทยัังมีีบริิษััทย่่อยทางอ้้อม ชื่่�อ บริิษััท ยููนิิมิิต
เอนจิิเนีียริ่่�ง (เมีียนมาร์์) จำกััด ที่่�ประเทศพม่่า ซึ่่�งจััดตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 26 ธัันวาคม 2557 โดยบริิษััทย่่อยทางตรงในประเทศฮ่่องกงเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น
ทั้้�งหมด เพื่่อ� ประกอบธุุรกิิจขึ้้น� รููป ประกอบและติิดตั้้ง� ผลิิตภัณ
ั ฑ์์โลหะตามสััญญา ณ วัันสิ้้น� ปีี 2564 บริิษัทั ที่่พม่
� า่ มีีทุุนจดทะเบีียน (Authorized
capital) 6.50 ล้้านเหรีียญสหรััฐ (212 ล้้านบาท)
-	ลููกหนี้้�ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น จำนวน 21 ล้้านบาท ลดลง 19 ล้้านบาท ลดลงในอััตราร้้อยละ 48 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนที่่�
40 ล้้านบาท ประกอบด้้วยมีีเงิินทดรองจ่่ายแก่่บริิษััทย่่อย 3 ล้้านบาท และลููกหนี้้�กรมสรรพากร 18 ล้้านบาท
- เงิินให้้กู้้ยืืม
� ระยะยาวแก่่บริิษัทย่
ั อ่ ย ณ สิ้้น� ปีี 2564 มีีจำนวน 66 ล้้านบาท เพิ่่มขึ้้
� น� 6 ล้้านบาท จากปีี 2563 ที่่� 60 ล้้านบาท
เป็็นผลจากอััตราแลกเปลี่่�ยนสููงขึ้้�น
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาวเป็็นเงิินให้้กู้้�แก่่บริิษััทย่่อยที่่�พม่่า จำนวน 2 ล้้านเหรีียญสหรััฐ เพื่่�อสร้้างโรงงานและซื้้�อเครื่่�องจัักร
รวมทั้้�งเป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนในกิิจการ
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน
- ที่่�ดิิน อาคาร อุุปกรณ์์ ณ วัันสิ้้�นปีี 2564 จำนวนสุุทธิิ 280 ล้้านบาท (19% ของสิินทรััพย์์รวม) มููลค่่าลดลง 34
ล้้านบาทหรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 11 เมื่่อ� เทีียบกัับปีีก่อ่ น ส่่วนใหญ่่เนื่่อ� งจากค่่าเสื่่อ� มราคาของปีี 2564 จำนวน 34 ล้้านบาท สิินทรััพย์ถ์ าวร
ทั้้�งหมดเป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของบริิษััทฯและไม่่มีีภาระผููกพัันธ์์
-	สิินทรััพย์สิ์ ทธิ
ิ กิ ารใช้้ 2 ล้้านบาท (0% ของสิินทรััพย์ร์ วม) ใกล้้เคีียงกัับปีีก่อ่ น
-	สิินทรััพย์ไ์ ม่่มีีตัวั ตน 3 ล้้านบาท (0% ของสิินทรััพย์ร์ วม) ลดลงจากปีีก่อ่ น 1 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่เป็็นลิิขสิิทธิ์์ซ� อฟต์์แวร์์
-	สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี 12 ล้้านบาท ลดลงจากปีีก่่อน 1 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่เกิิดจากผลแตกต่่างชั่่�วคราว
ระหว่่างมููลค่่าทางบััญชีีและฐานภาษีีจากการปรัับสำรองค่่าใช้้จ่่ายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นและประมาณการหนี้้�สิินในอนาคต
	สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีคืือ จำนวนภาษีีเงิินได้้ที่่�กิิจการได้้รัับคืืนหรืือต้้องจ่่ายในอนาคต
ตามลำดัับ ซึ่่�งเกิิดจากผลแตกต่่างชั่่�วคราวระหว่่างมููลค่่าทางบััญชีีของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิินกัับฐานภาษีี
ของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินนั้้�น และขาดทุุนทางภาษีีที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้
-	สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น 0.2 ล้้านบาท ใกล้้เคีียงกัับปีีก่่อน

หนี้้�สิินรวม

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษัทมีีหนี้้
ั
สิ� นิ รวมมููลค่่า 105 ล้้านบาท ลดลง 44 ล้้านบาท หรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 30 เมื่่อ� เทีียบกัับ
ปีี 2563 รายการหนี้้�สิินที่่�เปลี่่�ยนแปลงส่่วนใหญ่่เป็็นการเปลี่่�ยนแปลงตามปกติิการค้้า และในปีีที่่�ผ่่านมาบริิษััทฯ ไม่่มีีเงิินกู้้�ยืืมระยะยาว
หนี้้�สินิ รวม ประกอบด้้วย หนี้้�สินิ หมุุนเวีียน 53 ล้้านบาท ได้แ้ ก่่เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่น่� 43 ล้้านบาท, หนี้้�สินิ ที่่เ� กิิดจากสััญญา
3 ล้้านบาท หนี้้�สินิ หมุุนเวีียนอื่่น� รวมส่่วนของหนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่าที่่ถึึง
� กำหนดชำระในหนึ่่งปี
� ี 7 ล้้านบาท และหนี้้�สินิ ไม่่หมุุนเวีียน 52 ล้้านบาท
ได้้แก่่ สำรองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน 51 ล้้านบาท อื่่�นๆ 1 ล้้านบาท
รายการเปลี่่�ยนแปลงหลัักได้้แก่่
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนรวม 53 ล้้านบาท ลดลง 37 ล้้านบาทหรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 41 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 ส่่วนใหญ่่เกิิดจาก
เจ้้าหนี้้�การค้้าลดลง 22 ล้้านบาท, เจ้้าหนี้้�อื่น่� ลดลง 5 ล้้านบาท หนี้้�สินิ ที่่เ� กิิดจากสััญญาลดลง 8 ล้้านบาท ส่่วนของหนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่าที่่ถึึง
�
กำหนดชำระในหนึ่่งปี
� แี ละหนี้้�สินิ หมุุนเวีียนอื่่น� ลดลง 2 ล้้านบาท
(หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�นประกอบด้้วยค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่ายและสำรองค่่าใช้้จ่่ายที่่�อาจเกิิดขึ้้�น)
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
หนี้้�สินิ ไม่่หมุุนเวีียนจำนวน 52 ล้้านบาท ลดลงจากปีีก่อ่ น 7 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่เป็็นสำรองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน
ที่่�ลดลงประมาณ 7 ล้้านบาท ที่่�เหลืือเป็็นหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า-สุุทธิิจากส่่วนที่่�ถึึงกำหนดในหนึ่่�งปีี และหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี
ณ สิ้้�นปีี 2564 สำรองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน จำนวน 51 ล้้านบาท เปรีียบเทีียบกัับปีี 2563 ที่่� 58 ล้้านบาท
สำรองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานเป็็นหนี้้�สินิ ที่่จั� ดท
ั ำตามมาตรฐานบััญชีี คำนวณโดยนัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย โดยประมาณค่่าใช้้จ่่าย
ที่่�อาจต้้องจ่่ายตามกฎหมายแรงงานให้้แก่่พนัักงานที่่�เกษีียณอายุุในอนาคต

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

ณ. วัันสิ้้�นปีี 2564 ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯและบริิษััทย่่อย จำนวน 1,346 ล้้านบาท ลดลงจากปีีก่่อน 27 ล้้านบาท
จากกำไรสะสมยัังไม่่ได้้จััดสรรที่่�ลดลง 27 ล้้านบาทหรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 3 จากปีีก่่อน
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นประกอบด้้วยทุุนที่่�ออกและชำระแล้้ว 143 ล้้านบาท ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นสามััญ 286 ล้้านบาท ทุุนสำรอง
ตามกฎหมาย 14 ล้้านบาท กำไรสะสมยัังไม่่ได้้จััดสรร จำนวน 903 ล้้านบาท
อััตราส่่วนของหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทลดลงเหลืือ 0.08 เท่่า ณ สิ้้�นปีี 2564 จาก 0.11 เท่่า ณ สิ้้�นปีี 2563
บริิษััทได้้จ่่ายปัันผลระหว่่างกาลของผลประกอบการของปีี 2564 ในอััตรา 0.06 บาท ต่่อหุ้้�น เมื่่�อวัันที่่� 6 กัันยายน 2564 และ
คณะกรรมการมีีมติิเมื่่�อวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2565 อนุุมััติิให้้เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อจ่่ายเพิ่่�มในอััตราหุ้้�นละ 0.03 บาท รวมปัันผล
ปีี 2564 อััตราหุ้้�นละ 0.09 บาท (ปีี 2020 จ่่ายปัันผลหุ้้�นละ 0.09 บาทต่่อหุ้้�น)
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
การวิิเคราะห์์ผลการดำเนิินงานเฉพาะของบริิษััทฯ
บริิษัทั ฯ มีีรายได้จ้ ากธุุรกิิจออกแบบ ประกอบ ติิดตั้้ง� ซ่่อมแซม แปรรููป รวมทั้้�งบริิการอื่่น� เกี่่ย� วกัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์โลหะทั้้�งภายในประเทศ
และส่่งออกไปยัังต่่างประเทศ รายได้้งานส่่วนใหญ่่ประมาณ 90% ได้้จากงานภายในประเทศ ที่่�เหลืือได้้จากงานส่่งออก บริิษััทฯ แบ่่งแยก
รายได้้ตามส่่วนงานภููมิิศาสตร์์ ดัังนี้้�

ตารางแสดงรายได้้ตามส่่วนงานภููมิิศาสตร์์
2564
2563
2562
ล้้านบาท
%
ล้้านบาท
%
ล้้านบาท
%
รายได้้จากค่่างาน – ในประเทศ
425
90
738
92
826
87
รายได้้จากค่่างาน – ต่่างประเทศ
35
7
53
7
62
6
รวม
460
97
791
99
888
93
รายได้้อื่่�น (รวมดอกเบี้้�ย)
13
3
7
1
64
7
รวมรายได้้
473
100
798
100
952
100
ลููกค้้าส่่วนใหญ่่ของบริิษััทฯ เป็็นกลุ่่�มอุุตสาหกรรมพลัังงาน อุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี และกลุ่่�มอุุตสาหกรรมอื่่�น ลัักษณะงาน
ของบริิษัทั อาจแบ่่งประเภทหลัักเป็็นงานสร้้างประกอบภาชนะความดััน งานชิ้้น� ส่่วนเครื่่อ� งจัักร งานโครงสร้้างเหล็็ก งานภาชนะบรรจุุสารเคมีี
และงานการติิดตั้้�งเครื่่�องจัักรอุุปกรณ์์ โดยงานภาชนะความดัันมีีสััดส่่วนมากที่่�สุุด โดยปีี 2564 มีีสััดส่่วนประมาณ 74% ของปริิมาณงาน
ทั้้�งหมด
ส่่วนงานภููมิิศาสตร์์

ตารางแสดงรายได้้ตามประเภทผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
2564
2563
ล้้านบาท
%
ล้้านบาท
ภาชนะแรงดััน
349
74
643
ชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักร
10
2
16
โครงสร้้างเหล็็ก
ภาชนะบรรจุุสารเคมีี
98
20
105
การติิดตั้้�งเครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
3
1
27
รวม
460
97
791
รายได้้อื่่�นๆ (รวมดอกเบี้้�ย)
13
3
7
รวมรายได้้
473
100
798
บริิษััทฯ รัับรู้้�รายได้้ตามวิิธีีอััตราส่่วนร้้อยละของงานที่่�เสร็็จ ณ วัันที่่�รายงาน
ประเภทผลิิตภััณฑ์์และบริิการ

รายได้้ของบริิษััท

%
81
2
13
3
99
1
100

2562
ล้้านบาท
650
99
49
90
888
64
952

%
68
11
5
9
93
7
100

ปีี 2564 บริิษััทมีีรายได้้รวม 473 ล้้านบาท ลดลง 325 ล้้านบาท หรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 41 เนื่่�องจากปริิมาณงานลดลง
รายได้้รวมประกอบด้้วย รายได้้ตามสััญญา 460 ล้้านบาท กำไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยน 7 ล้้านบาท รายได้้อื่่�น 3 ล้้านบาท และดอกเบี้้�ยรัับ
3 ล้้านบาท
รายการเปลี่่�ยนแปลงดัังนี้้�
รายได้้ตามสััญญาของปีี 2564 จำนวน 460 ล้้านบาท ลดลง 331 ล้้านบาท หรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 42 เมื่่�อเทีียบกัับ
งวดเดีียวกัันของปีีก่่อน (ปีี 2563 จำนวน 791 ล้้านบาท) ตามเหตุุผลที่่�ได้้ชี้้�แจงข้้างต้้น
ดอกเบี้้�ยรัับ 3 ล้้านบาท ลดลงจากปีีก่่อน 1 ล้้านบาท
กำไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยน 7 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 6 ล้้าน
รายได้้อื่่�น 3 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 1 ล้้านบาท
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

ต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่าย

ปีี 2564 บริิษัทมีีต้้
ั นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายรวม จำนวน 450 ล้้านบาท ลดลง 289 ล้้านบาท หรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 39 สาเหตุุหลััก
จากต้้นทุุนการผลิิตลดลง ตามปริิมาณงานที่่�ลดลง ค่่าใช้้จ่่ายการขายและบริิหารลดลง เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 และมีีรายการโอนกลัับค่่า
เผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น (กลัับรายการค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญของปีี 2562 ซึ่่�งเก็็บเงิินได้้ในปีี 2563)
รายการเปลี่่�ยนแปลงดัังนี้้�
-	ต้้นทุุนงานตามสััญญา 365 ล้้านบาท ลดลง 298 ล้้านบาท หรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 45 ตามเหตุุผลที่่�ชี้้�แจงข้้างต้้น
-	ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร 85 ล้้านบาท ลดลง 9 ล้้านบาท หรืือลดลงในอััตราร้้อยละ 9
- โอนกลัับค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น 0 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 18 ล้้านบาท ดัังกล่่าวข้้างต้้น

ผลประโยชน์์ (ค่่าใช้้จ่่าย) ภาษีีเงิินได้้

ปีี 2564 บริิษััทฯ มีีผลประโยชน์์ภาษีีเงิินได้้ จำนวน 0.45 ล้้านบาท เปรีียบเทีียบกัับปีี 2563 มีีค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ 7 ล้้านบาท
โดยอััตราภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลของปีี 2563 (20%) และ 2562 (20%) ไม่่เปลี่่�ยนแปลง

กำไรสุุทธิิ
ตามลำดัับ

ปีี 2564 บริิษััทมีีกำไรสุุทธิิ 23 ล้้านบาท เปรีียบเทีียบกัับปีี 2563 ที่่�กำไรสุุทธิิ 53 ล้้านบาท
กำไร ต่่อหุ้้น� ขั้้น� พื้้�นฐานปีี 2564 และปีี 2563 จำนวน 0.04 บาท และ 0.09 บาทต่่อหุ้้น� (ต่่อมููลค่่าที่่ต� ราไว้้ par 0.25 บาทต่่อหุ้้น� )

สภาพคล่่อง

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษัทั ฯ มีียอดเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด 547 ล้้านบาท เพิ่่มขึ้้
� น� 49 ล้้านบาท เมื่่อ� เทีียบกัับ
ปีี 2563 ที่่� 498 ล้้านบาท
เงิินสดที่่�เพิ่่�มขึ้้�นได้้จากกิิจกรรมดำเนิินงาน 106 ล้้านบาท ได้้จากกิิจกรรมการลงทุุน 1 ล้้านบาท และใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิิน
58 ล้้านบาท (ส่่วนใหญ่่จ่่ายปัันผล 57 ล้้านบาท)
บริิษัทั ฯมีีอััตราส่่วนสภาพคล่่อง 16.09 เท่่า (2563 : 9.66 เท่่า) อััตราส่่วนสภาพคล่่องกระแสเงิินสด 1.48 เท่่า (2563 : 1.01 เท่่า)
จะเห็็นว่่าบริิษััทยัังมีีสภาพคล่่องเพีียงพอที่่�จะดำเนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง

ผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�นและการจ่่ายเงิินปัันผลของกลุ่่�มบริิษััทฯ

อััตราผลตอบแทนของผู้้�ถืือหุ้้�น (ROE) ในปีี 2564, 2563 และ 2562 มีีค่่าเท่่ากัับร้้อยละ 1.73, 3.87, และ -9.57 ตามลำดัับ
อััตราผลตอบแทนของผู้้ถื� อื หุ้้น� ปีี 2564 ได้ค้ ำนวณรวมอััตราเงิินปัันผลเพิ่่ม� เติิมตามมติิที่ป่� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 1/2565
วัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ที่่�มีีมติิให้้เสนอจ่่ายเงิินปัันผลเพิ่่�มจากเงิินปัันผลระหว่่างกาลที่่�จ่่ายแล้้วในอััตราหุ้้�นละ 0.06 บาท เสนอจ่่ายเพิ่่�ม
ในอััตราหุ้้�นละ 0.03 บาท รวมเงิินปัันผลสำหรัับผลประกอบการปีี 2564 เป็็นอััตราหุ้้�นละ 0.09 บาท อััตราที่่�เพิ่่�มยัังมีีความไม่่แน่่นอน
เนื่่�องจากมติิดัังกล่่าวต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วย
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม ปีี 2564 - 2562
งบการเงิินรวม ( ตรวจสอบ)
รายการ

2564
บาท

งบการเงิินรวม ( ตรวจสอบ)

2563
%

บาท

2562
%

บาท

2564
%

บาท

2563
%

บาท

2562
%

บาท

%

สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
สิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญา
สิินค้้าคงเหลืือ
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบััน
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
ลููกหนี้้�ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาวแก่่บริิษััทย่่อย
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
รวมสิินทรััพย์์
หนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
เจ้้าหนี้้�การค้้า
หนี้้�สิินที่่�เกิิดจากสััญญา
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าที่่�ถึึงกำหนดชำระ
ภายในหนึ่่�งปีี
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น
รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า-สุุทธิิจากส่่วนที่่�ถึึง
กำหนดชำระภายในหนึ่่�งปีี
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สำรองผลผลประโยชน์์ระยะยาว
ของพนัักงาน
รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
รวมหนี้้�สิิน
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุนออกจำหน่่ายและชำระเต็็มมููลค่่าแล้้ว
ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นสามััญ
กำไรสะสม
จััดสรรแล้้ว - สำรองตามกฎหมาย
ยัังไม่่ได้้จััดสรร
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

549,466,540
74,004,358

39.20 504,434,716
5.28 63,298,438

34.20 403,659,321
4.29 181,347,768

25.85 547,271,819
11.61 73,922,189

37.73 497,831,687
5.07 62,685,279

32.70 385,597,219
4.05 179,262,031

24.20
11.22

106,681,029 7.61
107,327,249 7.66
11,850,572 0.85
7,844,269
0.56
857,174,017 61.16

159,421,553 10.81 149,002,932 9.54 106,181,401 7.32
130,085,180 8.82 182,555,768 11.69 107,004,783 7.38
18,017,247 1.22 23,756,163 1.52 11,850,572 0.82
10,304,429 0.70 6,884,208
0.44 6,481,825
0.45
885,561,563 60.04 947,206,160 60.66 852,712,589 58.79

158,695,492 10.42 149,002,932 9.35
129,697,459 8.52 182,555,768 11.46
18,017,247 1.18 23,756,163 1.49
8,220,162
0.54 6,884,208
0.43
875,147,326 57.49 927,058,321 58.19

0
18,017,247
0
467,475,519
44,075,268
2,850,432
11,762,183
172,000
544,352,649
1,401,526,666

1.29
33.35
3.14
0.20
0.84
0.01
38.84
100.00

0
40,415,460
0
490,687,358
41,094,220
4,033,657
12,970,278
172,000
589,372,973
1,474,934,536

2.74
33.27
2.79
0.27
0.88
0.01
39.96
100.00

0
16,659,297
0
530,634,904
42,486,959
4,905,499
19,533,567
174,400
614,394,626
1,561,600,786

1.07
33.98
2.72
0.31
1.25
0.01
39.34
100.00

214,000,000
21,017,247
66,493,800
279,987,948
1,552,185
2,850,432
11,762,183
172,000
597,835,795
1,450,548,384

14.75
1.45
4.58
19.30
0.11
0.20
0.81
0.01
41.21
100.00

214,000,000
40,415,460
59,734,800
313,849,392
1,975,148
4,033,657
12,970,278
172,000
647,150,735
1,522,298,061

14.06
2.65
3.92
20.62
0.13
0.26
0.85
0.01
42.51
100.00

214,000,000
0
59,953,400
350,924,973
0
4,905,499
19,533,567
174,400
649,491,839
1,593,209,457

13.43
3.76
22.03
0.31
1.23
0.01
41.81
100.00

43,820,519
3,170,890

3.13
0.23

79,612,640
11,228,901

5.40
0.76

173,375,343
9,169,346

11.10
0.59

43,535,777
3,170,890

3.00
0.22

70,235,953
10,894,134

4.61
0.72

164,591,833
9,169,346

10.33
0.58

676,495
5,604,305
53,272,209

0.05
637,195
0.40 8,850,049
3.80 100,328,785

0.04
600,178
0.04
676,495
0.60 10,550,195 0.68 5,599,770
6.80 193,695,062 12.40 52,982,932

0.05
0.39
3.65

637,195
8,785,998
90,553,280

0.04
600,178
0.04
0.58 10,550,195 0.66
5.95 184,911,552 11.61

435,268

0.03

1,111,764

0.08

1,748,960

0.11

435,268

0.03

1,111,764

0.07

1,748,960

0.11

192,890
51,439,202

0.01
3.67

0
58,032,478

3.93

0
58,038,165

3.72

0
51,439,202

3.55

0
58,032,478

3.81

0
58,038,165

3.64

52,067,360
105,339,569

3.72 59,144,242 4.01 59,787,125 3.83 51,874,470
7.52 159,473,027 10.81 253,482,187 16.23 104,857,402

3.58 59,144,242
7.23 149,697,522

3.89 59,787,125 3.75
9.83 244,698,677 15.36

142,627,650
286,487,187

10.18 142,627,650
20.44 286,487,187

9.83 142,627,650
19.75 286,487,187

9.37 142,627,650
18.82 286,487,187

14,300,000
849,785,242
2,987,018
1,296,187,097
1,401,526,666

1.02
60.63
0.21
92.48
100.00

14,300,000
886,504,507
-14,457,835
1,315,461,509
1,474,934,536

9.67 142,627,650
19.42 286,487,187
0.97
60.10
-0.98
89.19
100.00

14,300,000
879,153,529
-14,449,767
1,308,118,599
1,561,600,786
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9.13 142,627,650
18.35 286,487,187
0.92
56.30
-0.93
83.77
100.00

14,300,000
902,276,145
0
1,345,690,982
1,450,548,384
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0.99
62.20
92.77
100.00

14,300,000
929,185,702
0
1,372,600,539
1,522,298,061

0.94
61.04
90.17
100.00

14,300,000
905,095,943
0
1,348,510,780
1,593,209,457

8.95
17.98
0.90
56.81
84.64
100.00

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

งบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำหรัับปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม ปีี 2564 - 2562
งบการเงิินรวม ( ตรวจสอบ)
2564

รายการ

บาท

งบการเงิินรวม ( ตรวจสอบ)

2563
%

บาท

2562
%

บาท

2564
%

บาท

2563
%

บาท

2562
%

บาท

%

กำไรขาดทุุน
รายได้้
รายได้้จากสััญญาที่่�ทำกัับลููกค้้า
กำไรจากการขายที่่�ดิิน

463,507,564 97.72 793,275,920 99.64 888,222,907 93.85 459,495,369 97.68 790,631,283 99.64 888,222,907 93.70
0

0.00

0

0.00

55,445,482

0.00

0

0.00

0

0.00

55,445,482

5.85

กำไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยนสุุทธิิ

7,308,569

1.54

957,976

0.12

0

0.00

7,413,566

1.58

957,976

0.12

-

-

รายได้้อื่่�น

3,483,831

0.73

1,880,659

0.24

2,737,693

0.29

3,482,824

0.74

1,874,824

0.24

4,325,360

0.46

รวมรายได้้

474,299,964 100.00 796,114,555 100.00 946,406,082 100.00 470,391,759 100.00 793,464,083 100.00 947,993,749 100.00

ค่่าใช้้จ่่าย
ต้้นทุุนขายและให้้บริิการ

371,789,085 78.39 671,684,511 84.37 958,858,749 101.32 365,116,322 77.62 662,606,976 83.51 958,858,749 101.15

ค่่าใช้้จ่่ายในการจััดจำหน่่าย

14,528,966

3.06

14,189,806

1.78

2.79

14,287,987

3.04

13,860,023

1.75

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

76,370,694

16.10

89,048,572

11.19 120,756,744 12.76

70,569,359

15.00

79,848,399

10.06 106,394,374 11.22

ขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยนสุุทธิิ

0

0.00

0

0

โอนกลัับค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิต
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

0

0.00

0.00

(17,879,521) (2.25)

26,365,176
3,356,655

0.35

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0.00

(17,879,521) (2.25)

26,365,176

2.78

3,356,655

0.35

0

0.00

รวมค่่าใช้้จ่่าย

462,688,745 97.55 757,043,368 95.09 1,109,337,324 117.22 449,973,668 95.66 738,435,877 93.06 1,094,974,954 115.50

กำไร / (ขาดทุุน) จากการดำเนิินงาน

11,611,219

2.45

39,071,187

4.91 (162,931,242) (17.22) 20,418,091

4.34

55,028,206

6.94 (146,981,205) (15.50)

รายได้้ทางการเงิิน

1,880,899

0.40

3,491,717

0.44

3,815,097

0.40

2,693,713

0.57

4,273,479

0.54

4,252,203

0.45

ต้้นทุุนทางการเงิิน

(87,604)

(0.02)

(124,622)

(0.02)

(55,288)

(0.01)

(87,604)

(0.02)

(124,622)

(0.02)

(55,288)

(0.01)

กำไร / (ขาดทุุน) ก่่อนภาษีีเงิินได้้

13,404,514

2.83

42,438,282

5.33 (159,171,433) (16.82) 23,024,200

4.89

59,177,063

7.46 (142,784,290) (15.06)

ผลประโยชน์์ (ค่่าใช้้จ่่าย)ภาษีีเงิินได้้

261,353

0.06

(6,563,289)

(0.82)

0.10

(6,563,289)

(0.83)

13,665,867

2.88

35,874,993

4.51

4.99

52,613,774

6.63 (135,494,891) (14.29)

0.00

0.00

กำไร (ขาดทุุน) สำหรัับปีี

7,289,399

0.77

451,375

-151,882,034 (16.05) 23,475,575

7,289,399

0.77

กำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น:
รายการที่่�จะถููกบัันทึึกในส่่วนของกำไร
หรืือขาดทุุนในภายหลััง
ผลต่่างของอััตราแลกเปลี่่�ยนจากการแปลง
ค่่างบการเงิิน ที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศ

0.00

17,444,853

3.68

(8,068)

ผลกำไรจากการประมาณการตามหลััก
คณิิตศาสตร์์ประกัันภััย-สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้

6,637,878

1.40

0

กำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำหรัับปีี

24,082,731

5.08

(8,068)

กำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำหรัับปีี

37,748,598

7.96

35,866,925

(0.00) (13,725,349) (1.45)

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0.00

6,637,878

1.41

0

0.00

0

0.00

(0.00) (13,725,349) (1.45)

6,637,878

1.41

0

0.00

0

0.00

4.51 (165,607,383) (17.50) 30,113,453

6.40

52,613,774

รายการที่่�จะไม่่ถููกบัันทึึกในส่่วนของกำไร
หรืือขาดทุุนในภายหลััง
0.00

0
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6.63 (135,494,891) (14.29)

บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
ตารางสรุุปงบกระแสเงิินสดของบริิษััทฯ ปีี 2562 - ปีี 2564
รายการ

งบการเงิินรวม (ตรวจสอบ)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ (ตรวจสอบ)

2564

2563

2562

2564

2563

2562

13,404,514

42,438,282

(159,171,433)

23,024,200

59,177,063

(142,784,290)

42,386,147

44,598,851

39,099,795

36,472,688

38,448,842

37,987,039

โอนกลัับค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

-

(17,879,521)

(กำไร) ขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิง

(23,060)

39,622

1,343,667

(6,782,060)

258,222

1,343,667

-

17,879,521

-

-

17,879,521

(315,173)

83,879

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำเนิินงาน
กำไร (ขาดทุุน) ก่่อนภาษีีเงิินได้้
ปรัับกระทบกำไร (ขาดทุุน) ก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้เป็็นเงิินสด
รัับ (จ่่าย) จากกิิจกรรมดำเนิินงาน
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำหน่่าย

หนี้้�สงสััยจะสููญ
(กำไร) ขาดทุุนจากการเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่ายุุติิธรรม
ของตราสารอนุุพัันธ์์

(315,173)

83,879

กลัับรายการขาดทุุนจากการปรัับมููลค่่าสิินค้้า
(กำไร) ขาดทุุนจากการจำหน่่าย/ตััดจำหน่่าย
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

(17,879,521)

(464,407)

(464,407)

55,830

(132,412)

(60,884,979)

55,830

(132,412)

(57,923,221)

สำรองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน

4,910,852

10,545,511

22,968,123

4,910,852

10,545,511

22,968,123

รายได้้ทางการเงิิน

(1,880,899)

(3,491,717)

(3,815,097)

(2,693,713)

(4,273,479)

(4,252,203)

ต้้นทุุนทางการเงิิน

87,604

124,622

55,288

87,604

124,622

55,288

58,625,815

76,327,117

(142,989,522)

54,760,228

86,352,727

(125,190,483)

ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น

(10,677,168)

132,947,039

(131,593,281)

(11,208,158)

133,677,243

(129,808,167)

สิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญา

52,740,524

(9,674,785)

101,237,498

52,514,091

(8,948,723)

101,237,498

สิินค้้าคงเหลืือ

22,757,931

52,470,588

7,819,627

22,692,676

52,858,309

7,819,627

สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น

2,693,308

(1,245,145)

2,784,580

(1,800,766)

กำไรจากการดำเนิินงานก่่อนการเปลี่่�ยนแปลง
ในสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินดำเนิินงาน
สิินทรััพย์์จากการดำเนิินงาน (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง

ลููกหนี้้�ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

(3,000,000)

สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

2,400

-

2,400

-

หนี้้�สิินจากการดำเนิินงานเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น

(35,787,023)

(95,659,378)

69,293,940

(26,695,078)

(96,316,608)

60,760,066

หนี้้�สิินที่่�เกิิดจากสััญญา

(8,058,011)

2,060,643

(30,383)

(7,723,244)

1,725,877

(30,383)

หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น

(3,163,719)

134,839

(3,104,203)

134,839

79,131,657

157,363,318

(96,262,121)

81,020,892

167,685,298

(85,211,842)

จ่่ายภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

(11,850,572)

(18,017,247)

(23,756,659)

(11,850,572)

(18,017,247)

(23,756,659)

รัับคืืนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

40,415,460

-

14,680,698

40,415,460

-

14,680,698

จ่่ายผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน

(3,206,780)

(10,551,198)

(15,591,014)

(3,206,780)

(10,551,198)

(15,591,014)

เงิินสดสุุทธิิจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมดำเนิินงาน

104,489,765

128,794,873

(120,929,096)

106,379,000

139,116,853

(109,878,817)

เงิินสดจาก / (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมดำเนิินงาน
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

ตารางสรุุปงบกระแสเงิินสดของบริิษััทฯ ปีี 2562 - ปีี 2564 (ต่่อ)
รายการ

งบการเงิินรวม (ตรวจสอบ)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ (ตรวจสอบ)

2564

2563

2562

-

160,000

67,289,456

เงิินสดจ่่ายเพื่่�อซื้้�ออาคารและอุุปกรณ์์

(3,214,114)

(2,773,853)

(105,984,487)

เงิินสดจ่่ายเพื่่�อซื้้�อสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน

-

(371,128)

1,880,899

3,491,717

4,263,933

เงิินฝากระยะสั้้�นกัับสถาบัันการเงิิน (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง

-

250,000,000

เงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

-

-

(1,333,215)

506,736

จ่่ายชำระเงิินต้้นของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

(637,196)

(637,196)

จ่่ายดอกเบี้้�ย

(87,604)

(87,604)

เงิินปัันผลจ่่าย

(57,023,010)

(28,524,015)

(57,747,810)

ผลต่่างจากการแปลงค่่างบการเงิิน

2564

2563

2562

160,000

67,289,456

(1,071,676)

(2,133,027)

(7,997,791)

-

(371,128)

1,880,618

4,710,585

4,263,933

-

250,000,000

-

-

(59,953,400)

215,568,902

808,942

2,366,430

253,602,198

(278,000)

(637,196)

(637,196)

(278,000)

(87,604)

(87,604)

-

(57,023,010)

(28,524,015)

-

(29,248,815)

(278,000)

(57,747,810)

(29,248,815)

(278,000)

(376,916)

722,600

(529,503)

-

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น-สุุทธิิ

45,031,824

100,775,394

93,832,303

49,440,132

112,234,468

143,445,381

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ต้้นปีี

504,434,716

403,659,321

309,827,018

497,831,687

385,597,219

242,151,838

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ปลายปีี

549,466,540

504,434,715

403,659,321

547,271,819

497,831,687

385,597,219

149,430

160,220

149,430

160,220

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุน
เงิินสดรัับจากการจำหน่่ายที่่�ดิินอาคารและอุุปกรณ์์

เงิินสดรัับจากดอกเบี้้�ยรัับ

เงิินสดสุุทธิิจาก / (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมลงทุุน
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน

เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิิน

ข้้อมููลกระแสเงิินสดเปิิดเผยเพิ่่�มเติิม
รายการที่่�ไม่่ใช่่เงิินสด
รายการซื้้�ออุุปกรณ์์ที่่�ยัังไม่่ได้้จ่่ายชำระ
ซื้้�อที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ภายใต้้สััญญาเช่่าการเงิิน

2,571,850

- 55 -

รายงานประจำปีี 2564 | แบบ 56-1 One Report

2,571,850

บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
อััตราส่่วนทางการเงิินของบริิษััท
งบการเงิินรวม

รายการ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2564

2563

2562

2564

2563

2562

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง (เท่่า)

16.09

8.83

4.89

16.09

9.66

5.01

อััตราส่่วนสภาพคล่่องหมุุนเร็็ว (เท่่า)

11.70

5.65

2.76

11.72

6.18

3.05

อััตราส่่วนสภาพคล่่องกระแสเงิินสด (เท่่า)

1.36

0.88

-0.77

1.48

1.01

-0.72

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง (Liquidity Ratio)

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนลููกหนี้้�การค้้า (เท่่า)

6.82

6.13

6.64

6.79

6.58

7.11

ระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ย (วััน)

52.78

58.74

54.25

53.05

54.75

50.61

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนสิินค้้าคงเหลืือ (เท่่า)*

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

ระยะเวลาขายสิินค้้าเฉลี่่�ย (วััน)*

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

อััตราส่่วนหมุุนเวีียนเจ้้าหนี้้� (เท่่า)

9.09

7.55

8.71

8.93

7.45

8.71

ระยะเวลาชำระหนี้้� (วััน)

39.60

47.67

41.32

40.32

48.33

41.32

วงจรเงิินสด (วััน)*

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

อััตรากำไรขั้้�นต้้น (%)

19.79

15.33

-7.95

20.54

16.19

-7.95

อััตรากำไรจากการดำเนิินงาน (%)

2.51

4.93

-18.34

4.44

6.96

-16.55

อััตราส่่วนเงิินสดต่่อการทำกำไร (%)

อััตราส่่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)

899.90

329.64

74.55

521.00

252.81

74.76

อััตราส่่วนกำไรสุุทธิิ (%)

2.88

4.51

-16.05

4.99

6.63

-14.29

อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น ROE (%)

1.05

2.73

-10.92

1.73

3.87

-9.57

อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ ROA (%)

0.95

2.36

-9.47

1.58

3.38

-8.34

อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ถาวร (%)

11.70

15.76

-22.37

20.19

27.49

-26.53

อััตราการหมุุนของสิินทรััพย์์ (เท่่า)

0.33

0.52

0.59

0.32

0.51

0.58

อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (เท่่า)

0.08

0.12

0.19

0.08

0.11

0.18

อััตราส่่วนความสามารถชำระดอกเบี้้�ย (เท่่า)

1190.77

1087.15

-2327.68

1210.16

1169.98

-2118.23

1.71

3.98

-1.14

1.81

4.38

-1.03

375.72

143.12

0.00

218.72

97.59

0.00

จำนวนหุ้้�นทั้้�งหมด-ก่่อนหัักหุ้้�นซื้้�อคืืน

570,510,600

570,510,600

570,510,600

570,510,600

570,510,600

570,510,600

จำนวนหุ้้�นทั้้�งหมด-หลัังหัักหุ้้�นซื้้�อคืืน

570,510,600

570,510,600

570,510,600

570,510,600

570,510,600

570,510,600

มููลค่่าหุ้้�นตามบััญชีี -ก่่อนหัักหุ้้�นซื้้�อคืืน) (บาท)

2.27

2.31

2.29

2.36

2.41

2.36

มููลค่่าหุ้้�นตามบััญชีี -หลัังหัักหุ้้�นซื้้�อคืืน (บาท) Fully Diluted)

2.27

2.31

2.29

2.36

2.41

2.36

กำไร (ขาดทุุน) สุุทธิิต่่อหุ้้�น-ก่่อนหัักหุ้้�นซื้้�อคืืน

0.02

0.06

-0.27

0.04

0.09

-0.24

กำไร (ขาดทุุน) สุุทธิิต่่อหุ้้�น-หลัังหัักหุ้้�นซื้้�อคืืน (Fully Diluted)

0.02

0.06

-0.27

0.04

0.09

-0.24

เงิินปัันผลต่่อหุ้้�น -หลัังหัักหุ้้�นซื้้�อคืืน ***

0.09

0.09

0.00

0.09

0.09

0.00

อััตราส่่วนแสดงประสิิทธิิภาพในการดำเนิินงาน (Efficiency Ratio)

อััตราส่่วนวิิเคราะห์์นโยบายการเงิิน (Financial Policy Ratio)

อััตราส่่วนความสามารถชำระภาระผููกพััน (เท่่า)
อััตราการจ่่ายเงิินปัันผล (%)
ข้้อมููลต่่อหุ้้�น**

หมายเหตุุ
* เนื่่�องจากบริิษััทฯ รัับจ้้างผลิิตตามคำสั่่�งลููกค้้า บริิษััทฯจึึงไม่่มีีสิินค้้าสำเร็็จรููป ส่่งผลให้้ไม่่สามารถคำนวณอััตราส่่วนหมุุนเวีียน
สิินค้้าคงเหลืือ ระยะเวลาขายสิินค้้าคงเหลืือ และวงจรเงิินสดได้้
** ข้้อมููลต่่อหุ้้�นคำนวนโดยใช้้ราคาพาร์์ 0.25 บาท
*** ที่่�ประชุุมคณะกรรมการฯ ครั้้�งที่่� 1/2565 วัันที่่� 23.2.2565 มีีมติิให้้เสนอที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�ออนุุมััติิจ่่ายเงิินปัันผลประจำปีี
เพิ่่�มเติิมจากเงิินปัันผลระหว่่ากาล (หุ้้�นละ 0.06) ในอััตราหุ้้�นละ 0.03 บาท รวมเป็็นปัันผลปีี 2564 อััตราหุ้้�นละ 0.09 บาท เงิินปัันผล
ของปีี 2564 จึึงยัังมีีความไม่่แน่่นอน เนื่่�องจากต้้องรอการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
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ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน

5. ข้้อมููลทั่่�วไป และข้้อมููลสำคััญอื่่�น
5.1 ข้้อมููลทั่่�วไป
รายละเอีียดอยู่่�ในหััวข้้อ ข้้อมููลทั่่�วไปหน้้า 3

5.2 ข้้อมููลสำคััญอื่่�น
-ไม่่มีี-

5.3 ข้้อพิิพาททางกฎหมาย
-ไม่่มีี-

5.4 ตลาดรอง
-ไม่่มีี-

5.5 สถาบัันการเงิินที่่�ติิดต่่อประจำ
ธนาคาร ยููโอบีี จำกััด (มหาชน) สาขาสี่่�พระยา

295 ถนนสี่่�พระยา แขวงสี่่�พระยา เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500 โทร. 02 6315440 - 1

ธนาคารกรุุงเทพ จำกััด (มหาชน) สำนัักงานใหญ่่

333 ถนนสีีลม กรุุงเทพฯ 10500 โทร. 05 2336080 - 9

ธนาคารกรุุงไทย จำกััด (มหาชน) สาขาพระประแดง

152 หมู่่� 16 ตำบลบางพึ่่�ง อำเภอพระประแดง จัังหวััดสมุุทราการ 10130 โทร. 02 4626824

ธนาคารกสิิกรไทย จำกััด (มหาชน) พระประแดง

119/11 หมู่่� 14 ตำบลบางพึ่่�ง อำเภอพระประแดง จัังหวััดสมุุทราการ 10130 โทร. 02 4631976

ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำกััด (มหาชน) สาขาบิ๊๊�กซีีสุุขสวััสดิ์์�

94 หมู่่�ที่่� 18 ตำบลบางพึ่่�ง อำเภอพระประแดง จัังหวััดสมุุทราการ 10130 โทร. 02 4644222

ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำกััด (มหาชน) สาขาบ้้านบึึง

325 ถนนชลบุุรีี-บ้้านบึึง ตำบลบ้้านบึึง อำเภอบ้้านบึึง จัังหวััดชลบุุรีี 20170 โทร. 038 444019 – 20

ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกััด (มหาชน) สาขาพระประแดง

127/27 หมู่่� 14 ถนนสุุขสวััสดิ์์� ตำบลบางพึ่่�ง อำเภอประแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ 10130 โทร. 02 4633872 - 4
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)

ส่่วนที่่� 2 การกำกัับดููแลกิิจการ
6. นโยบายการกำกัับดููแลกิิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิิบััติิการกำกัับดููแลกิิจการ
บริิษััทมีีนโยบายการปฏิิบััติิตามนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการให้้คณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานปฏิิบััติิตาม อีีกทั้้�งบริิษััทฯ
ได้้ปฏิิบััติิตามหลัักการของการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี 15 ข้้อ ตามแนวทางของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เนื่่�องจากการกำกัับดููแล
กิิจการที่่�ดีีจะช่่วยให้้บริิษััทฯ มีีความน่่าเชื่่�อถืือเพิ่่�มขึ้้�น สร้้างความสามารถในการแข่่งขัันระยะยาวกัับบริิษััทอื่่�นๆ ได้้ โดยมีีรายละเอีียด
แต่่ละข้้อดัังนี้้�
• การปฏิิบััติิ ดููแลให้้ความเป็็นธรรมต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างเท่่าเทีียมกััน
• การจััดให้้มีีกำหนดโครงสร้้างบทบาทหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการอย่่างชััดเจน
• การดำเนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใสและเน้้นให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างชััดเจนและถููกต้้องต่่อนัักลงทุุนในเวลาที่่�เหมาะสม
• การจััดให้้มีีระบบการควบคุุมและบริิหารความเสี่่�ยง โดยดำเนิินธุุรกิิจด้้วยความระมััดระวััง และมีีการประเมิินความเสี่่�ยง
พร้้อมวางกลยุุทธ์์แก้้ไข และติิดตามการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างสม่่ำเสมอ และเหมาะสม
• การดููแลสนัับสนุุนให้้ผู้้�บริิหาร และพนัักงานปฏิิบััติิงานอย่่างมีีจริิยธรรมในการประกอบธุุรกิิจอย่่างถููกต้้องและชอบธรรม
การกำกัับดููแลการดำเนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
บริิษััทฯ จะควบคุุมดููแลและกำหนดนโยบายโดยส่่งกรรมการบริิหาร เข้้าไปเป็็นตััวแทนในบริิษััทย่่อย และหากบริิษััทย่่อยมีีการ
ดำเนิินการที่่ก� ระทบต่่อบริิษัทั ฯ อย่่างมีีนััยสำคััญ เช่่นการทำสััญญาทางธุุรกิิจกัับบริิษัทคู่่�ค้้
ั าเพิ่่ม� เติิม บริิษัทย่
ั อ่ ยจะต้้องเสนอเรื่่อ� ง และขออนุุมััติิ
จากที่่�ประชุุมคณะกรรมการของบริิษััทฯ ก่่อน

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริิษัทั ได้้มุ่่�งมั่่น� และยึึดถือื ในการปฏิิบัติั ติ ามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่ดีี� สำหรัับกรรมการบริิษัทั จดทะเบีียนด้้วยดีี
อย่่างเสมอมา โดยคณะกรรมการบริิษัทั จะเป็็นผู้้ก� ำหนดนโยบายและทิิศทางในการดำเนิินธุุรกิิจ ทั้้�งคอยกำกัับดููแลการดำเนิินงานของฝ่่ายจััดการ
ให้้เป็็นไปในแนวทางที่่�ถููกต้้อง โดยครอบคลุุมหลัักการสิิทธิิและความเท่่าเทีียมกัันของผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย รวมถึึงบทบาท หน้้าที่่�
ความเป็็นอิิสระของคณะกรรมการ การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส การควบคุุม และการบริิหารความเสี่่�ยง และจริิยธรรมทางธุุรกิิจ
โดยกำหนดหััวข้้อการกำกัับดููแลกิิจการดัังนี้้�
1. บทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้มีีส่่วนร่่วมในการกำหนดกลยุุทธ์์ เป้้าหมาย แผนธุุรกิิจ และงบประมาณของบริิษััทฯ ตลอดจน
กำกัับดููแลให้้ฝ่่ายจััดการดำเนิินการให้้เป็็นไปตามแผนธุุรกิิจ และงบประมาณที่่�กำหนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และประสิิทธิิผล รวมทั้้�ง
จััดให้้มีีระบบควบคุุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม นอกจากนี้้�ยัังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้้าที่่�
ของคณะกรรมการบริิษััทฯ คณะกรรมการบริิหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน คณะกรรมการ
ความเสี่่�ยงและกำกัับดููแลกิิจการ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร เพื่่�อแบ่่งแยกหน้้าที่่�รัับผิิดชอบได้้อย่่างชััดเจน ตลอดจนกำหนดให้้มีี
การรายงานทางการเงิินอย่่างสม่่ำเสมอภายใต้้การดููแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อให้้บริิษััทฯ สามารถบรรลุุได้้ตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้
และเพิ่่�มมููลค่่าทางเศรษฐกิิจสููงสุุดให้้บริิษััทฯ และผลตอบแทนสููงสุุดให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
2. การรวมหรืือแยกตำแหน่่ง
ประธานกรรมการบริิษัทั ฯ ไม่่มีีความสััมพันั ธ์์ใดๆ กัับประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร และไม่่เป็็นบุุคคลเดีียวกััน เพื่่อ� เป็็นการแบ่่งแยก
หน้้าที่่ใ� นการกำหนดนโยบายกำกัับดููแล และบริิหารงานประจำ บริิษัทั ฯ มีีการกำหนดขอบเขตหน้้าที่่ข� องคณะกรรมการแต่่ละคณะอย่่างชััดเจน
ทำให้้ประธานกรรมการบริิษััทฯ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารไม่่สามารถควบคุุมบริิษััทฯ ได้้ทั้้�งหมด
3. การถ่่วงดุุลกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
บริิษััทฯ มีีกรรมการทั้้�งหมด 10 ท่่าน ที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร 9 ท่่าน คิิดเป็็นร้้อยละ 90 ของกรรมการทั้้�งหมด ทั้้�งนี้้�สััดส่่วน
ของกรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหารดัังกล่่าวสููงพอที่่�จะถ่่วงดุุลอำนาจในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องในการบริิหารงาน
นอกจากนี้้� กรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหารทั้้�งหมด มีีจำนวน 4 ท่่านที่่�เป็็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีีคุุณสมบััติิของกรรมการตรวจสอบ
ตามประกาศตลาดหลัักทรััพย์์ว่่าด้้วยคุุณสมบััติิ และขอบเขตการดำเนิินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งถืือเป็็นตััวแทนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ส่่วนน้้อยที่่�จะทำหน้้าที่่�กำกัับดููแลการดำเนิินงานของบริิษััทฯ ให้้มีีความถููกต้้อง และโปร่่งใส
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ส่่วนที่่� 2 การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
4. ค่่าตอบแทนกรรมการ
บริิษััทได้้กำหนดค่่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึึงถึึงกระบวนการกำหนดค่่าตอบแทนคณะกรรมการที่่�โปร่่งใสและได้้รัับ
การอนุุมััติิจากผู้้�ถืือหุ้้�น โดยพิิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้้องกัับภาระรัับผิิดชอบของงาน รวมถึึงสถานการณ์์การเงิินของบริิษััท
โดยกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้เป็็นกรรมการในคณะกรรมการชุุดอื่่�น จะได้้รัับค่่าตอบแทนเพิ่่�มตามปริิมาณงานที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
5. การประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััทได้้กำหนดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท 3 เดืือน ต่่อ 1 ครั้้�ง และอาจมีีการประชุุมพิิเศษเพิ่่�มเติิมได้้ตาม
ความจำเป็็น โดยเลขานุุการคณะกรรมการจะจััดส่งหนั
่ งสืื
ั อเชิิญประชุุมและเอกสารให้้คณะกรรมการก่่อนการประชุุมประมาณ 7 วััน เพื่่อ� ให้้
กรรมการ มีีระยะเวลาในการพิิจารณาอย่่างเพีียงพอ และในหนัังสืือเชิิญประชุุมแจ้้งวาระไว้้อย่่างชััดเจน พร้้อมทั้้�งเอกสารประกอบการ
พิิจารณาที่่�ครบถ้้วนและชััดเจน สำหรัับการประชุุมแต่่ละครั้้�ง มีีการจดบัันทึึกการประชุุมเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร จััดเก็็บรายงานการประชุุม
ที่่�ผ่่านการรัับรองจากคณะกรรมการพร้้อมให้้คณะกรรมการและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องตรวจสอบได้้
ในการประชุุมแต่่ละครั้้�งจะต้้องมีีกรรมการมาประชุุมไม่่น้้อยกว่่าครึ่่�งนึึงของจำนวนกรรมการทั้้�งหมด จึึงจะเป็็นองค์์ประชุุม
และการวิินิิจฉััยชี้้�ขาดในที่่�ประชุุมให้้ถืือเสีียงข้้างมาก
6. จััดตั้้�งคณะอนุุกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััท ให้้มีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ เพื่่�อช่่วยศึึกษาและกลั่่�นกรองงานตามความจำเป็็น
โดยเฉพาะในกรณีีที่่�ต้้องอาศััยความเป็็นกลางในการวิินิิจฉััย และควรกำหนดนโยบาย บทบาท หน้้าที่่�รัับผิิดชอบ กระบวนการทำงาน เช่่น
การดำเนิินการประชุุม และการรายงานต่่อคณะกรรมการไว้้อย่่างชััดเจน คณะกรรมการชุุดย่่อยประกอบด้้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำกัับดููแลกิิจการ
7. แต่่งตั้้�งเลขานุุการบริิษััท
คณะกรรมการเป็็นผู้้แ� ต่่งตั้้ง� เลขานุุการบริิษัทั เพื่่อ� ทำหน้้าที่่ดูู� แลการประชุุมคณะกรรมการและการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� ให้้เป็็นไป
อย่่างราบรื่่�นและโปร่่งใส เป็็นไปตามระเบีียบและกฎหมาย
8. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััท มีีอำนาจและหน้้าที่่�ในการดำเนิินกิิจการของบริิษััทให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ข้้อบัังคัับ
ของบริิษััท ตลอดจนมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตและระมััดระวัังรัักษาผลประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวม
ทั้้�งในปััจจุุบัันและในระยะยาว รวมถึึงการปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์และข้้อบัังคับั ของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย และสำนัักงาน
คณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลากทรััพย์์ ตลอดจนเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบสููงสุุดต่่อการอนุุมััติิงบการเงิินประจำปีีของบริิษััท โดย
คณะกรรมการบริิษััทได้้พิิจารณาอย่่างรอบคอบแล้้ว รายงานประจำปีีดัังกล่่าว ได้้จััดทำขึ้้�นอย่่างถููกต้้องตามมาตรฐานการบััญชีี รวมทั้้�ง
การเปิิดเผยข้้อมููลสำคััญอย่่างเพีียงพอในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
9. การพััฒนาคณะกรรมการ
บริิษััทกำหนดให้้มีีการปฐมนิิเทศกรรมการเข้้าใหม่่ทุุกครั้้�ง เพื่่�อสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจในธุุรกิิจ และทิิศทางการดำเนิินงาน
ของบริิษััท เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการ โดยมีีเลขานุุการบริิษััทเป็็นผู้้�ประสานงานในดัังนี้้�
1. เรื่่�องโครงสร้้างธุุรกิิจและโครงสร้้างกรรมการ ขอบเขต อำนาจหน้้าที่่� กฎหมายที่่�ควรทราบ
2. ความรู้้�ทั่่�วไปของธุุรกิิจ แนวทางการดำเนิินงาน และการเยี่่�ยมชมกระบนการผลิิต
3. พบปะหารืือกัับประธานกรรมการ กรรมการ เกี่่�ยวกัับการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท
บริิษัทั ได้ส้ นัับสนุุนให้้กรรมการ เข้้าร่่วมสััมมนาหลัักสููตรที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ การปฏิิบัติั หน้้
ิ าที่่� เพื่่อ� เข้้าอบรมหลัักสููตรกรรมการ
ของสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย เช่่น Director Certification Program (DCP) และ Directors Accreditation Program (DAP) เป็็นต้้น
10. การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน
บริิษััทฯ มีีนโยบายและวิิธีีการในการดููแลผู้้�บริิหารในการนำข้้อมููลภายในของบริิษััทฯ ไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตน รวมทั้้�ง
ซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ โดยเฉพาะในช่่วง 1 เดืือนก่่อนที่่�งบการเงิินเผยแพร่่ต่่อสาธารณชนในระหว่่างที่่�หลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ เป็็นหลัักทรััพย์์
จดทะเบีียนในบริิษััทฯ ดัังนี้้�
• การให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�บริิหารในฝ่่ายต่่างๆ เกี่่�ยวกัับหน้้าที่่�ผู้้�บริิหารที่่�ต้้องรายงานการถืือหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ และ
บทกำหนดโทษตามพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑ์์ข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
• บริิษััทฯ กำหนดให้้กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ รายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือหลัักทรััพย์์ต่่อสำนัักงาน
คณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่่งพระราชบััญญััติหลั
ิ กั ทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535
• บริิษััทฯ ได้้ดำเนิินการส่่งหนัังสืือเวีียนแจ้้งให้้ผู้้�บริิหารทราบว่่า ผู้้�บริิหารที่่�ได้้รัับทราบข้้อมููลภายในไม่่ควรซื้้�อหรืือขาย
หลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ ภายในช่่วง 1 เดืือนก่่อนการเผยแพร่่งบการเงิินต่่อสาธารณชน พร้้อมแจ้้งให้้ทราบถึึงบทลงโทษทางกฎหมาย
และบทลงโทษของบริิษััทฯ หากพนัักงานหรืือผู้้�บริิหารไม่่ให้้ความร่่วมมืือหรืือหากพบว่่าผู้้�บริิหารได้้ใช้้ข้้อมููลภายในหรืือมีีความประพฤติิ
ที่่�ส่่อไปในทางที่่�บริิษััทฯ ได้้รัับความเสีียหาย

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวกัับผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

1. สิิทธิิความเท่่าเทีียมกัันของผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษัทต
ั ระหนัักถึึงความสำคััญของผู้้ถื� อื หุ้้น� และมีีนโยบายปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้ถื� อื หุ้้น� ทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน และเป็็นไปตามที่่ก� ฎหมาย
กำหนด อัันประกอบด้้วย สิิทธิใิ นการเข้้าร่่วมประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� แสดงความคิิดเห็็น ให้้ข้้อเสนอแนะ และร่่วมพิิจารณาในกิิจการต่่าง ๆ ของบริิษัทั
สิิทธิใิ นการมอบฉัันทะและออกเสีียงลงคะแนนแทน สิิทธิใิ นการเลืือกตั้้ง� และถอดถอนกรรมการเป็็นรายบุุคคล สิิทธิใิ นการลงคะแนนแต่่งตั้้ง�
และกำหนดสิินจ้้างผู้้�สอบบััญชีี และสิิทธิิในการ รัับทราบข้้อมููล ผลการดำเนิินงาน และนโยบายการบริิหารของบริิษััท
2. สิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
บริิษััทให้้ความสำคััญกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม อัันได้้แก่่ ผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า คู่่�ค้้า ฝ่่ายจััดการพนัักงาน สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
และได้้คำนึึงถึึงสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยปฏิิบััติิตามกฎหมายกำหนดและดููแลให้้ความมั่่�นใจว่่าสิิทธิิดัังกล่่าวได้้รัับการคุ้้�มครอง และปฏิิบััติิ
ด้้วยดีีอย่่างเท่่าเทีียมกััน ทั้้�งนี้้� ยัังคอยสนัับสนุุนให้้มีีการร่่วมมืือกัันระหว่่างบริิษััทและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในการสร้้างความมั่่�นคงสร้้างงาน
และสร้้างกิิจการให้้มีีความมั่่�นคง
3. รายการที่่�เกี่่�ยวโยงและการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
บริิษััทได้้มีีมาตรการความระมััดระวัังกัับรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันและรายการที่่�มีีความขััดแย้้งของผลประโยชน์์ โดยบริิษััท
มีีการกำหนดขั้้�นตอนพิิจารณาไว้้อย่่างรอบคอบ ด้้วยความซื่่อ� สััตย์สุุ์ จริิต อย่่างมีีเหตุุมีีผลและเป็็นอิิสระภายในกรอบจริิยธรรมอัันดีี ตลอดจน
มีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างครบถ้้วน เพื่่อ� มิิให้้เกิิดความขััดแย้้งของผลประโยชน์์ของบริิษัทั โดยรวม เป็็นสำคััญ สำหรัับการดููแลเรื่่อ� งการใช้้ข้้อมููล
ภายในนั้้�น บริิษัทห้้
ั ามมิิให้้กรรมการและผู้้บ� ริิหารของบริิษัทั ใช้้และ/หรืือเปิิดเผยข้้อมููลภายในเพื่่อ� ทำการซื้้อ� ขาย โอน และรัับโอนหลัักทรััพย์์
ที่่�ออกโดยบริิษััทก่่อนข้้อมููลดัังกล่่าวจะเปิิดเผยต่่อสาธารณะชน ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการและผู้้�บริิหารทุุกท่่านรัับทราบถึึงข้้อกำหนดของ ก.ล.ต
และ ตลท. เรื่่�องการรายงานซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ และปฏิิบััติิตามข้้อกำหนดดัังกล่่าวอย่่างถููกต้้อง
4. การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
บริิษััทยึึดมั่่�นในการดำเนิินธุุรกิิจด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต โปร่่งใส เป็็นธรรม และเป็็นไปตามหลัักการกำกัับกิิจการที่่�ดีี และ
ไม่่ยอมรัับการทุุจริิตและคอร์์รััปชัันทุุกรููปแบบ บริิษััทได้้จััดทำนโยบายการต่่อต้้านทุุจริิตและคอร์์รััปชััน และจััดทำแนวทางปฏิิบััติิเรื่่�อง
การต่่อต้้านคอร์์รััปชััน และแนวทางปฏิิบััติิการติิดสิินบน หรืือการให้้สิ่่�งจููงใจในการดำเนิินการ เพื่่�อเป็็นแนวทางปฏิิบััติิของ บริิษััทย่่อย
กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
วัันที่่� 13 มีี.ค. 2561 บริิษััทยื่่�นประกาศเจตนารมณ์์เข้้าร่่วมเป็็นแนวร่่วมปฏิิบััติิภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต (CAC) และ
14 ธ.ค. 2561 บริิษััทยื่่�นแบบประเมิินตนเองเพื่่�อขอรัับรองเป็็นแนวร่่วมปฏิิบััติิ และได้้รัับเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทย
ในการต่่อต้้านทุุจริิต (CAC) และได้้รัับประกาศนีียบััตรเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบัติั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต (CAC) จากสมาคม
ส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD) โดยได้้รัับรอง ตามมติิคณะกรรมการแนวร่่วมปฏิิบัติั ฯิ ครั้้ง� ที่่� 4/2561 เมื่่อ� วัันที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ 2562
5. มาตรการดำเนิินการกัับผู้้�กระทำไม่่เป็็นไปตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิ
บริิษััทจััดให้้มีีมาตรการในการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนการกระทำผิิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรืือพฤติิกรรมที่่�อาจส่่อถึึง
การทุุจริิตหรืือประพฤติิมิชิ อบ ของบุุคคลในองค์์กร ทั้้�งจากพนัักงานและผู้้มีีส่
� ว่ นได้เ้ สีียอื่่น� รวมถึึงรายงานทางการเงิินที่่ไ� ม่่ถููกต้้อง หรืือระบบ
ควบคุุมภายในที่่�บกพร่่อง และมีีกลไกในการคุ้้�มครองผู้้�แจ้้งเบาะแส เพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียมีีส่่วนร่่วมในการสอดส่่องดููแลผลประโยชน์์
ของบริิษััทฯ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น

- 60 -

รายงานประจำปีี 2564 | แบบ 56-1 One Report

ส่่วนที่่� 2 การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

6.2 จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ
บริิษััทฯ ได้้กำหนดให้้กรรมการบริิษััทปฏิิบััติิตามข้้อพึึงปฏิิบััติิที่่�ดีีสำหรัับกรรมการบริิษััทจดทะเบีียน (Code of Best Practices)
โดยคณะกรรมการได้้รัับทราบถึึงบทบาทหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบที่่�จะใช้้ความรู้้�ความสามารถ และประสบการณ์์ที่่�จะเป็็นประโยชน์์
ต่่อการดำเนิินธุุรกิิจ และมีีจริิยธรรมในการดำเนิินธุุรกิิจ และต้้องปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วิิสััยทััศน์์ วััตถุุประสงค์์ เป้้าหมาย
และข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ ตลอดจนมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วยความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต และคำนึึงถึึงผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ และผู้้�ถืือหุ้้�น
เป็็นสำคััญ พร้้อมกัับได้้มีีการกำหนดข้้อบัังคับั เกี่่ย� วกัับการทำงานเพื่่อ� ให้้พนัักงานทั่่�วไป ยึึดถือื เป็็นแนวทางในการปฏิิบัติั งิ านด้ว้ ยความซื่่อ� สััตย์์
สุุจริิต ซึ่่�งได้้กำหนดในข้้อบัังคัับดัังกล่่าวให้้มีีการกำหนดบทลงโทษ หากมีีการฝ่่าฝืืนข้้อบัังคัับดัังกล่่าวด้้วย
เพื่่อ� ให้้เป็็นไปมาตรฐานในการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างเป็็นรููปธรรม บริิษัทั ฯ จึึงจััดทำคู่่�มืือจรรยาบรรณธุุรกิิจขึ้้น� มาเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร
โดยได้้รวบรวมกฏระเบีียบ หลัักเกณฑ์์ และแนวปฏิิบััติิต่่างๆ จากสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์ และ
ตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทยมาปรัับเข้้ากัับหลัักปฏิิบัติั ขิ องบริิษัทั ฯ แนวทางนี้้�จัดท
ั ำขึ้้น� เพื่่อ� เป็็นหลัักเกณฑ์์ในการทำงาน ให้้ผู้้มีีส่
� ว่ นเกี่่ย� วข้้อง
ทั้้�งหมดมั่่น� ใจว่่า การดำเนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ เป็็นไปตามหลัักจริิยธรรม และสอดคล้้องตามกฎหมาย และเป็็นความรัับผิิดชอบของพนัักงาน
ทุุกคนที่่�ต้้องรัับทราบ และปฏิิบััติิ ตามแนวทาง 8 หััวข้้อดัังนี้้�
1. การปฏิิบััติิตามกฎหมาย และระเบีียบปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรัับผิิดชอบ ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ขยัันหมั่่�นเพีียร และมีีระเบีียบวิินััย
3. ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
4. การรัักษาข้้อมููลอัันเป็็นความลัับของบริิษััทฯ
5. การรัักษาทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ
6. การต่่อต้้านคอร์์รััปชััน การติิดสิินบน และการให้้สิ่่�งจููงใจในการดำเนิินงาน
7. การใช้้สิิทธิิทางสัังคม และการเมืือง
8. การปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียด้้วยความเป็็นธรรม
รายละเอีียดได้้แสดงไว้้ในคู่่�มืือจรรยาบรรณทางธุุรกิิจของ บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำกััด (มหาชน) (ตามเอกสารแนบ) หรืือ
ดาวน์์โหลดคู่่�มืือจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ: https://www.unimit.com/th/about/about-sense/23

6.3 การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำคััญของนโยบายแนวปฏิิบััติิ และระบบการกำกัับดููแลกิิจการในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
6.3.1 การทบทวนนโยบาย แนวปฏิิบัติั ิ และระบบการกำกัับดููแลกิิจการ หรืือกฎบััตรคณะกรรมการในรอบปีีที่ผ่่� า่ นมา

บริิษััทได้้มีีการทบทวน ปรัับปรุุง นโยบาย แนวทางการปฏิิบััติิ ระบบการกำกัับดููแลกิิจการดัังนี้้�
การทวบทวนขอบเขตอำนาจอนุุมััติขิ องระดัับบริิหาร พิิจารณาอนุุมััตินิ โยบายการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั นั และอนุุมััติแิ บบประเมิิน
ความเสี่่�ยงเชิิงคุุณภาพของบริิษััท

6.3.2 บริิษััทยัังมิิได้้นำหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�สำหรัับบริิษััทจดทะเบีียนในเรื่่�องใดมาปฏิิบััติิ

บริิษัทั จะดำเนิินการทวบทวนเกณฑ์์ของโครงการกำกัับดููแลกิิจการ Corporate Governance Report (CGR) ในส่่วนที่่ยั� งมิ
ั ไิ ด้้ปฏิิบัติั ิ
โดยจะทบทวนตามลำดัับเกณฑ์์ความสำคััญตามเป้้าวััตถุุประสงค์์ขององค์์กร เพื่่�อนำไปสู่่� เกณฑ์์ “ดีีเลิิศ” หรืือ 5 ดาว

6.3.3 การปฏิิบััติิตามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในเรื่่�องอื่่�นๆ

ผลสำรวจกำกัับดููแลกิิจการของบริิษััทของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััท (IOD) ตามโครงการสำรวจการกำกัับดููแล
กิิจการบริิษััทจดทะเบีียนประจำปีี 2564 Corporate Governance Report (CGR) อยู่่�ในเกณฑ์์ “ดีีมาก” หรืือ 4 ดาว
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
7. โครงสร้้างการกำกัับดููแลกิิจการและข้้อมููลสำคััญเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อย ผู้้�บริิหาร
พนัักงานและอื่่�นๆ
7.1 โครงสร้้างการกำกัับดููแลกิิจการ

แผนผัังองค์์กร

คณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
และกำกัับดููแลกิิจการ

คณะกรรมการบริิหาร

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ผู้้�อำนวยการ

ฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนัักงานตรวจสอบภายใน

ผู้้�อำนวยการ

ผู้้�อำนวยการ

ฝ่่ายการตลาด

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายการเงิิน

ฝ่่ายโรงงาน

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบริิหารทรััพยากรบุุคคลและธุุรการ

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายโรงงาน

7.2 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
7.2.1 องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััท

ปััจจุุบัันคณะกรรมการบริิษััท มีีจำนวน 10 ท่่าน ประกอบด้้วย
• กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร 9 ท่่าน คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 90 ของกรรมการทั้้�งหมด
• กรรมการที่่�เป็็นอิิสระ 4 ท่่าน คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 40 ของกรรมการทั้้�งหมด
• กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 1 ท่่าน
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ผู้้�อำนวยการ

ฝ่่ายประกัันคุุณภาพ

ส่่วนที่่� 2 การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

7.2.2 ข้้อมููลคณะกรรมการและผู้้�มีีอำนาจควบคุุมบริิษััท

รายชื่่�อคณะกรรมการบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ประกอบด้้วย
ลำดัับ
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่่�อกรรมการ
นายไพบููลย์์ เฉลิิมทรััพยากร
นายไพศาล สิิริิจัันทรดิิลก
นายไทยลัักษณ์์ ลี้้�ถาวร
นายพงศเฉลิิม เฉลิิมทรััพยากร
นายพงศ์์ศัักดิ์์� อุุทััยสิินธุุเจริิญ
นายคีีริินทร์์ ชููธรรมสถิิตย์์
นายพงษ์์ศัักดิ์์� อัังสุุพัันธุ์์�
นายสุุชาติิ ธรรมาพิิทัักษ์์กุุล
นายณััฐพล ลีีลาวััฒนานัันท์์
นายวิินััย เลาหประสิิทธิ์์�

ตำแหน่่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ / ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหากำหนดค่่าตอบแทน
กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน /
ประธานบริิหารความเสี่่�ยงและกำกัับดููแลกิิจการ
11. นายประสิิทธิ์์� หาญปิิยวััฒนสกุุล กรรมการ (ลาออก มีีผลตั้้�งแต่่ 28 ก.พ. 2564)
กรรมการผู้้�มีีอำนาจลงนามผููกพััน นายไพบููลย์์ เฉลิิมทรัพั ยากร นายไทยลัักษณ์์ ลี้้ถ� าวร นายไพศาล สิิริจัิ นั ทรดิิลก กรรมการสองในสามคนนี้้�
ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกััน และประทัับตราสำคััญของบริิษััทฯ

7.2.3 บทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััทฯ มีีดัังนี้้�
1. อำนาจหน้้าที่่�ตามพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำกััด และกฎหมายอื่่�นใดที่่�กำหนดให้้เป็็นอำนาจหน้้าที่่�ของกรรมการหรืือ
คณะกรรมการในบริิษััทมหาชน
2. อำนาจหน้้าที่่�ตามข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ ที่่�กำหนดให้้เป็็นของคณะกรรมการ
3. กำหนดเป้้าหมาย ทิิศทางการดำเนิินงาน และนโยบายรวมถึึงพิิจารณาอนุุมััติิแผนงานระยะยาว แผนงานงบประมาณ
และงบลงทุุนประจำปีี
4.	มีีหน้้าที่่�เปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย
5.	พิิจารณางบการเงิินประจำปีี
6.	พิิจารณางบประมาณการปรัับเงิินเดืือนประจำปีี งบประมาณจ่่ายโบนััสพนัักงาน สวััสดิิการที่่�สำคััญของผู้้�บริิหาร นำเสนอ
เบี้้�ยประชุุมและบำเหน็็จกรรมการ และอััตราจ่่ายเงิินปัันผลต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
7.	พิิจารณาโครงสร้้างบริิหาร แต่่งตั้้�งคณะผู้้�บริิหาร ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และคณะกรรมการอื่่�นตามความเหมาะสม
8. ควบคุุมดููแลการดำเนิินงานของบริิษััทฯ ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ และข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ ตลอดจนมติิ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ทั้้�งนี้้� กำหนดให้้รายการที่่�กรรมการหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้เสีีย หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่่�นใด
กัับบริิษััทฯ ให้้กรรมการซึ่่�งมีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องนั้้�น ไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่�องนั้้�น
นอกจากนั้้�น ในกรณีีต่่อไปนี้้�จะต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการและที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วยคะแนนเสีียง
ไม่่น้้อยกว่่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เข้้าประชุุม และมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
- การขายหรืือโอนกิิจการของบริิษััทฯ ทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนที่่�สำคััญ
- การซื้้�อหรืือรัับโอนกิิจการของบริิษััทอื่่�น หรืือบริิษััทเอกชนมาเป็็นของบริิษััทฯ
- การทำ แก้้ไข หรืือเลิิกสััญญาเกี่่�ยวข้้องการให้้เช่่ากิิจการของบริิษััทฯ ทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนที่่�สำคััญ การมอบหมายให้้บุุคคล
อื่่�นเข้้าจััดการธุุรกิิจของบริิษััทฯ หรืือการรวมกิิจการกัับบุุคคลอื่่�นโดยมีีวััตถุุประสงค์์จะแบ่่งกำไรขาดทุุนกััน
- การแก้้ไขเพิ่่�มเติิมหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิหรืือข้้อบัังคัับ
- การเพิ่่�มทุุน การลดทุุน การออกหุ้้�นกู้้� การควบหรืือเลิิกบริิษััทฯ
ปีี 2564 มีีการประชุุม 5 ครั้้�ง เป็็นวาระปกติิ 4 ครั้้�ง และวาระพิิเศษ 1 ครั้้�ง
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
7.3 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการชุุดย่่อย
คณะกรรมการชุุดย่่อยประกอบด้้วย

7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริิษััทฯ มีีกรรมการตรวจสอบทั้้�งสิ้้�น 4 ท่่าน จำนวน 3 ท่่านแต่่งตั้้�งโดยมติิที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ครั้้�งที่่� 2/2548 เมื่่�อวัันที่่� 7 เมษายน 2548 และจำนวน 1 ท่่าน แต่่งตั้้�งโดยมติิที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำปีี 2553 เมื่่�อวัันที่่� 20 เมษายน
2553 โดยจััดให้้มีีการประชุุมอย่่างน้้อย 4 ครั้้�ง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระทั้้�งหมดจำนวน 4 ท่่าน มีีรายชื่่�อดัังต่่อไปนี้้�
ลำดัับ
1.
2.
3.
4.

รายชื่่�อ-นามสกุุล
นายพงษ์์ศัักดิ์์� อัังสุุพัันธุ์์�
นายสุุชาติิ ธรรมาพิิทัักษ์์กุุล
นายณััฐพล ลีีลาวััฒนานัันท์์
นายวิินััย เลาหประสิิทธิ์์�

ตำแหน่่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงิินของบริิษััทฯ ให้้เป็็นไปตามมาตรฐานบััญชีีที่่�เพีียงพอ และเชื่่�อถืือได้้
2. สอบทานให้้บริิษััทฯ มีีระบบควบคุุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่่�เหมาะสม และมีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
มีีการดำเนิินกิิจการที่่�โปรงใส และไม่่ขััดแย้้งต่่อนโยบายทุุจริิตคอร์์รััปชััน และปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน
โดยสอบทานร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีภายนอก และหน่่วยงานตรวจสอบภายใน
3.	พิิจารณาคััดเลืือกเสนอแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย และเลิิกจ้้างผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ รวมถึึงพิิจารณาเสนอค่่าตอบแทน
ของผู้้�ตรวจสอบภายใน
4.	พิิจารณาคััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�งและเลิิกจ้้างผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ รวมถึึงพิิจารณาเสนอ ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
โดยคำนึึงถึึงความน่่าเชื่่�อถืือ ความเพีียงพอของทรััพยากร และปริิมาณงานตรวจสอบของสำนัักงานตรวจสอบบััญชีีนั้้�น
รวมถึึงประสบการณ์์ของบุุคคลากรที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้ทำการตรวจสอบบััญชีีของบริิษััทฯ
5.	ดููแลให้้บริิษัทั ฯ ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายว่่าด้ว้ ยหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำหนดของตลาด หลัักทรััพย์์ หรืือกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ
6.	ดููแลไม่่ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ระหว่่างบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
7.	จััดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีี เพื่่�อเสนอในรายงานประจำปีีของบริิษััทฯ ซึ่่�งเป็็นการสรุุปการปฏิิบััติิ
งานในปีีที่่�ผ่่านมา
8.	ปฏิิบัติั กิ ารอื่่น� ใด ตามที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทั ฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบ เห็็นชอบด้ว้ ย เช่่น ทบทวนนโยบาย
การบริิหารทางการเงิิน และการบริิหารความเสี่่�ยง ทบทวนการปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณทางธุุรกิิจของผู้้�บริิหาร ทบทวน
ร่่วมกัับผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ในรายงานสำคััญที่่�ต้้องเสนอต่่อสาธารณชนตามที่่�กฎหมายกำหนด ได้้แก่่ บทรายงาน และ
การวิิเคราะห์์ของฝ่่ายบริิหาร เป็็นต้้น
วาระการดำรงตำแหน่่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีีวาระอยู่่�ในตำแหน่่งคราวละ 2 ปีี กรรมการตรวจสอบซึ่่�งพ้้นจากตำแหน่่งตามวาระอาจแต่่งตั้้�ง
ให้้กลัับมาใหม่่ได้้ ในกรณีีที่่�ตำแหน่่งกรรมการตรวจสอบว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�นใดนอกจากถึึงคราวออกตามวาระ ให้้คณะกรรมการบริิษััทฯ
แต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนเป็็นกรรมการตรวจสอบเพื่่�อให้้กรรมการตรวจสอบมีีจำนวนครบตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทฯ กำหนด
โดยบุุคคลที่่�เข้้าเป็็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่่�ในตำแหน่่งได้้เพีียงวาระที่่�เหลืืออยู่่�ของกรรมการตรวจสอบซึ่่�งตนทดแทน
ปีี 2564 มีีการประชุุม 6 ครั้้�ง วาระปกติิ 4 ครั้้�ง วาระพิิเศษ 2 ครั้้�ง โดยมีีการรายงานต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการ ทั้้�งนี้้�
คณะกรรมการตรวจสอบได้้รายงานผลการปฏิิบััติิงานประจำปีีไว้้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้้ว
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ส่่วนที่่� 2 การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

7.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำนวน 4 ท่่าน ได้้จััดตั้้�งขึ้้�นโดยมติิของที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 1/2561 เมื่่�อวัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2561 เพื่่�อส่่งเสริิมหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยรัับผิิดชอบในการกำหนด
หลัักเกณฑ์์ และนโยบายในการสรรหา และกำหนดค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััท และกรรมการชุุดย่่อย รวมทั้้�งสรรหา คััดเลืือก และเสนอ
บุุคคลที่่�เหมาะสมให้้ดำรงตำแหน่่งกรรมการบริิษััท และกำหนดค่่าตอบแทนสำหรัับกรรมการบริิษััท ตลอดจนปฏิิบััติิงานด้้านอื่่�นๆ ตามที่่�ได้้
รัับมอบหมาย และนำเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้วแต่่กรณีี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน ประกอบด้้วยกรรมการจำนวน 4 ท่่าน โดยกำหนดให้้ประธาน และคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนทั้้�งหมดเป็็นกรรมการอิิสระ โดยจััดให้้มีีหรืือเรีียกประชุุมตามที่่�เห็็นสมควร อย่่างน้้อยปีีละ 2 ครั้้�ง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระทั้้�งหมดจำนวน 4 ท่่าน
มีีรายชื่่�อดัังต่่อไปนี้้�
ลำดัับ
1.
2.
3.
4.

รายชื่่�อ-นามสกุุล
นายสุุชาติิ ธรรมาพิิทัักษ์์กุุล
นายพงษ์์ศัักดิ์์� อัังสุุพัันธุ์์�
นายณััฐพล ลีีลาวััฒนานัันท์์
นายวิินััย เลาหประสิิทธิ์์�

ตำแหน่่ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน

ขอบเขต หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
ด้้านการสรรหา
1. กำหนดหลัักเกณฑ์์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริิษััท และกรรมการชุุดย่่อย โดยพิิจารณาความเหมาะสมของ
จำนวน โครงสร้้าง และองค์์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุุณสมบััติิของกรรมการ เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการ
บริิษััท และ/หรืือเสนอขออนุุมััติิต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้วแต่่กรณีี
2.	พิิจารณาสรรหา คััดเลืือก และเสนอบุุคคลที่่เ� หมาะสมให้้ดำรงตำแหน่่ง กรรมการบริิษัทั ที่่ค� รบวาระ และ/หรืือ มีีตำแหน่่ง
ว่่างลง และ/หรืือ แต่่งตั้้�งเพิ่่�ม
3.	ปฏิิบััติิการอื่่�นใดเกี่่�ยวกัับการสรรหาตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย
4.	ประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของผู้้บ� ริิหารสููงสุุดของบริิษัทั ฯ เพื่่อ� เสนอต่่อที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทท
ั ราบเพื่่อ� พิิจารณา
อนุุมััติิ
ด้้านการกำหนดค่่าตอบแทน
1.	จััดทำหลัักเกณฑ์์ และนโยบายในการกำหนดค่่าตอบแทนของคณะกรรมการบริิษััท และกรรมการชุุดย่่อย เพื่่�อเสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือเสนอขออนุุมััติิต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้วแต่่กรณีี
2. กำหนดค่่าตอบแทนที่่�จำเป็็น และเหมาะสมทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิิน และมิิใช่่ตััวเงิินของคณะกรรมการบริิษััทเป็็นรายบุุคคล
โดยการกำหนดค่่าตอบแทนของคณะกรรมการบริิษััทให้้พิิจารณาความเหมาะสมกัับภาระหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ
ผลงาน และเปรีียบเทีียบกัับบริิษััทในธุุรกิิจที่่�คล้้ายคลึึงกััน และประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับจากกรรมการ เพื่่�อเสนอให้้
คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณา และนำเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อขออนุุมััติิ
3.	รัับผิิดชอบต่่อคณะกรรมการบริิษััท และมีีหน้้าที่่�ให้้คำชี้้�แจง ตอบคำถามเกี่่�ยวกัับค่่าตอบแทนของกรรมการบริิษััท
ในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
4. รายงานนโยบาย หลัักการ/เหตุุผลของการกำหนดค่่าตอบแทนกรรมการ และผู้้บ� ริิหาร ตามข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์ฯ์
โดยเปิิดเผยไว้้ในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำปีี (56-1) และรายงานประจำปีี ของบริิษััทฯ
5.	ปฏิิบััติิการอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการกำหนดค่่าตอบแทนตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย
โดยฝ่่ายบริิหาร และหน่่วยงานต่่างๆ จะต้้องรายงานหรืือนำเสนอข้้อมููล และเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อ คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่่าตอบแทน เพื่่อ� สนัับสนุุนการปฏิิบัติั งิ านของ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่่าตอบแทน ให้้บรรลุุตามหน้้าที่่ที่� ไ่� ด้้รัับมอบหมาย
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
วาระการดำรงตำแหน่่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนมีีวาระอยู่่�ในตำแหน่่งคราวละ 3 ปีี กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
ซึ่่งพ้้
� นจากตำแหน่่งตามวาระอาจแต่่งตั้้ง� ให้้กลัับมาใหม่่ได้้ ในกรณีีที่่ต� ำแหน่่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนว่่างลงเพราะเหตุุอื่่น� ใด
นอกจากถึึงคราวออกตามวาระ ให้้คณะกรรมการบริิษัทั ฯ แต่่งตั้้งบุุ
� คคลที่่มีีคุุ
� ณสมบััติคิ รบถ้้วนเป็็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
เพื่่�อให้้กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนมีีจำนวนครบตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทฯ กำหนด โดยบุุคคลที่่�เข้้าเป็็นกรรมการสรรหา
และกำหนดค่่าตอบแทน อยู่่�ในตำแหน่่งได้้เพีียงวาระที่่�เหลืืออยู่่�ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนซึ่่�งตนทดแทน
ปีี 2564 มีีการประชุุม 2 ครั้้�ง วาระปกติิ 2 ครั้้�ง โดยมีีการรายงานต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการ

7.3.3 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำกัับดููแลกิิจการ

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำกัับดููแลกิิจการ ประกอบด้้วยกรรมการและผู้้�บริิหาร จำนวนอย่่างน้้อย 5 ท่่าน โดยได้้
จััดตั้้งขึ้้
� น� ตามมติิของคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 1/2561 เมื่่อ� วัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2561 ได้้ตระหนัักถึึงความสำคััญในการพััฒนาระบบบริิหาร
ความเสี่่�ยงที่่�เป็็นระบบขึ้้�นภายในองค์์กร ซึ่่�งถืือเป็็นเครื่่�องมืือสำคััญประการหนึ่่�งของการบริิหารจััดการของกลุ่่�มบริิษััทฯ และเพื่่�อสนัับสนุุน
ให้้การปฏิิบััติิงานของกลุ่่�มบริิษััทเป็็นไปตามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (GCG : Good Corporate Governance) เพื่่�อเพิ่่�มความเชื่่�อมั่่�น
ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ลงทุุน และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย ตลอดจนเป็็นการเพิ่่�มมููลค่่า และส่่งเสริิมการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนของกลุ่่�มบริิษััทฯ รวมทั้้�ง
บรรลุุนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการที่่�กำหนดขึ้้�น จััดให้้มีีหรืือเรีียกประชุุมตามที่่�เห็็นสมควร อย่่างน้้อยปีีละ 3 ครั้้�ง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำกัับดููแลกิิจการ ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 1 ท่่าน
ดำรงตำแหน่่งเป็็นประธาน และผู้้�บริิหารจำนวน 7 ท่่านเป็็นคณะกรรมการ ดัังนี้้�
ลำดัับ
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.

รายชื่่�อกรรมการ
นายวิินััย เลาหประสิิทธิ์์�
นายไพศาล สิิริิจัันทรดิิลก
นางสาววิิไล ศิิริิพููลเกีียรติิกุุล
นายบััณฑิิตย์์ เลิิศประเสริิฐสุุข
นายชััยรััตน์์ แก้้วหา
นายสุุพรชััย วระแสง
นายสุุรสิิทธิ์์� ทองทวีีชััยกิิจ
นายนิิกร คููณแก้้ว

ตำแหน่่ง
ประธานบริิหารความเสี่่�ยงและกำกัับดููแลกิิจการ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
ผู้้�อำนวยการฝ่่ายการตลาด
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการฝ่่ายโรงงาน
ผู้้�อำนวยการฝ่่ายประกัันคุุณภาพ
ผู้้�จััดการแผนกจััดซื้้�อ
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการฝ่่ายบริิหารทรััพยากรบุุคคลและธุุรการ (เลขานุุการคณะกรรมการฯ)

ขอบเขต หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำกัับดููแลกิิจการ
ด้้านบริิหารความเสี่่�ยง
1.	พิิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบาย และกรอบการบริิหารความเสี่่ย� ง ให้้แก่่คณะกรรมการบริิษัทั เพื่่อ� พิิจารณาอนุุมััติิ
2.	พิิจารณาสอบทาน และให้้ความเห็็นชอบความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริิษััท
เพื่่�อรัับทราบ
3. กำกัับดููแลกิิจการการพััฒนา และการปฏิิบัติั ติ ามนโยบาย และกรอบการบริิหารความเสี่่ย� งอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� ให้้กลุ่่�มบริิษัทั ฯ
มีีระบบบริิหารความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิภาพทั่่�วทั้้�งองค์์กร และมีีการปฏิิบััติิตามอย่่างต่่อเนื่่�อง
4. สอบทานรายงานการบริิหารความเสี่่ย� ง เพื่่อ� ติิดตามความเสี่่ย� งที่่มีี� สาระสำคััญ และดำเนิินการเพื่่อ� ให้้มั่่�นใจว่่า องค์์กรมีีการ
จััดการความเสี่่�ยงอย่่างเพีียงพอ และเหมาะสม
5.	ประสานงานกัับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงที่่�สำคััญ และมีีหน่่วยงานตรวจสอบภายในเป็็นผู้้�สอบทาน
เพื่่อ� ให้้มั่่�นใจว่่า บริิษัทั ฯ มีีระบบการควบคุุมภายในที่่เ� หมาะสมต่่อการจััดการความเสี่่ย� ง รวมทั้้�งการนำระบบการบริิหาร
ความเสี่่�ยงมาปรัับใช้้อย่่างเหมาะสม และมีีการปฏิิบััติิตามทั่่�วทั้้�งองค์์กร
6. รายงานคณะกรรมการบริิษััทเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยง และการจััดการความเสี่่�ยงที่่�สำคััญอย่่างสม่่ำเสมอ
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ส่่วนที่่� 2 การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
7. ให้้คำแนะนำ และคำปรึึกษากัับคณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง (Sub Risk-Management Committee : SRM)
และ/หรืือหน่่วยงาน และ/หรืือคณะทำงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารความเสี่่�ยง รวมทั้้�งพิิจารณาแนวทางที่่�เหมาะสม
ในการแก้้ไขข้้อมููลต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการพััฒนาระบบการบริิหารความเสี่่�ยง
8.	พิิจารณาแต่่งตั้้ง� อนุุกรรมการ และ/หรืือบุุคลากรเพิ่ม่� เติิมหรืือทดแทนในคณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง และ/หรืือ
หน่่วยงาน และ/หรืือคณะทำงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารความเสี่่�ยงตามความเหมาะสม รวมทั้้�งกำหนดบทบาทหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบ เพื่่�อประโยชน์์ในการดำเนิินการตามวััตถุุประสงค์์
9.	ปฏิิบััติิการอื่่�นใดเกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย
ด้้านการกำกัับดููแลกิิจการ
1. นำเสนอแนวนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (Corporate Governance Policy) และจริิยธรรมธุุรกิิจ (Code of
Business Ethics) ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
2.	ติิดตาม และกำกัับดููแลเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และจริิยธรรม
ธุุรกิิจที่่�กลุ่่�มบริิษััทฯ กำหนด
3.	พิิจารณาทบทวนเกี่่�ยวกัับนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการ และจริิยธรรมธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ อย่่างสม่่ำเสมอ เพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับแนวทางปฏิิบััติิของสากล และ/หรืือข้้อเสนอแนะของสถาบััน และ/หรืือหน่่วยงานทางการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และนำเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
4.	พิิจารณานำเสนอข้้อพึึงปฏิิบัติั ที่ิ ดีี่� (Code of Best Practices) ต่่อคณะกรรมการบริิษัทั และ/หรืือคณะกรรมการชุุดย่่อย
ต่่างๆ ของกลุ่่�มบริิษััทฯ
5.	ส่่งเสริิมการเผยแพร่่วััฒนธรรมในการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีให้้เป็็นที่่�เข้้าใจทั่่�วทุุกระดัับ และมีีผลในแนวทางปฏิิบััติิ
6.	พิิจารณาแต่่งตั้้�ง และกำหนดบทบาทหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของคณะทำงานชุุดย่่อย เพื่่�อทำหน้้าที่่�สนัับสนุุนงาน
การกำกัับดููแลกิิจการ และจริิยธรรมธุุรกิิจได้้ตามความเหมาะสม
7.	ปฏิิบััติิงานอื่่�นตามคณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย
วาระการดำรงตำแหน่่งของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำกัับดููแลกิิจการ
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำกัับดููแลกิิจการมีีวาระอยู่่�ในตำแหน่่งคราวละ 3 ปีี กรรมการความเสี่่�ยงและกำกัับดููแล
กิิจการซึ่่�งพ้้นจากตำแหน่่งตามวาระอาจแต่่งตั้้�งให้้กลัับมาใหม่่ได้้ ในกรณีีที่่�ตำแหน่่งกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำกัับดููแลกิิจการว่่างลง
เพราะเหตุุอื่่น� ใดนอกจากถึึงคราวออกตามวาระ ให้้คณะกรรมการบริิษัทั ฯ แต่่งตั้้งบุุ
� คคลที่่มีีคุุ
� ณสมบััติคิ รบถ้้วนเป็็นกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง
และกำกัับดููแลกิิจการเพื่่�อให้้กรรมการความเสี่่�ยงและกำกัับดููแลกิิจการมีีจำนวนครบตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทฯ กำหนด โดยบุุคคล
ที่่�เข้้าเป็็นกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำกัับดููแลกิิจการแทนอยู่่�ในตำแหน่่งได้้เพีียงวาระที่่�เหลืืออยู่่�ของกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
และกำกัับดููแลกิิจการซึ่่�งตนทดแทน
ปีี 2564 มีีการประชุุม 1 ครั้้�ง วาระปกติิ 1 ครั้้�ง และมีีการติิดตามความคืืบหน้้าในแบบระเมิินความเสี่่�ยงเชิิงคุุณภาพ เนื่่�องจาก
สถานะการณ์์ไวรััสโคโรนา (COVID-19) โดยมีีการรายงานต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการ

7.3.4 คณะกรรมการบริิหาร

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการบริิหาร ประกอบด้้วยกรรมการจำนวน 2 ท่่าน และผู้้บ� ริิหาร 2 ท่่าน มีีรายชื่่อ� ดัังต่่อไปนี้้�
ลำดัับ
1.
2.
3.
4.

รายชื่่�อกรรมการ
นายไพศาล สิิริิจัันทรดิิลก
นายไพบููลย์์ เฉลิิมทรััพยากร
นายบััณฑิิตย์์ เลิิศประเสริิฐสุุข
นางสาววิิไล ศิิริิพููลเกีียรติิกุุล

ตำแหน่่ง
ประธานกรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร (ไม่่มีีเงิินเดืือนประจำ)
ผู้้�บริิหาร (ผู้้�อำนวยการฝ่่ายการตลาด)
ผู้้�บริิหาร (ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน)

- 67 -

รายงานประจำปีี 2564 | แบบ 56-1 One Report

บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
ขอบเขตอำนาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหาร
1. มีีอำนาจ สั่่�งการ วางแผน และดำเนิินกิิจการของบริิษััทฯ ให้้เป็็นไปตามนโยบายที่่�คณะกรรมการบริิษััทฯ กำหนด
2. กำหนดกลยุุทธ์์ทางการตลาด
3. กำหนดนโยบายเกี่่�ยวกัับการลงทุุน และการระดมทุุน
4. มีีอำนาจอนุุมััติิค่่าใช้้จ่่ายหรืือการจ่่ายเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำเนิินธุุรกิิจ หรืือการลงทุุนในโครงการใหม่่หรืือการซื้้�อขาย
ทรััพย์์สิินถาวรของบริิษััทฯ แต่่ละครั้้�ง โดยมีีมููลค่่าไม่่เกิิน 200 ล้้านบาท
5. มีีอำนาจจ้้าง แต่่งตั้้�ง ปลดออก ให้้ออก ไล่่ออก กำหนดอััตราค่่าจ้้าง ให้้บำเหน็็จรางวััล ปรัับขึ้้�นเงิินเดืือน ค่่าตอบแทน
เงิินโบนััส สำหรัับพนัักงานระดัับผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการฝ่่ายขึ้้�นไป
6. มีีอำนาจพิิจารณากำหนดสวััสดิิการพนัักงานให้้เหมาะสมกัับสภาพการณ์์ ประเพณีีปฏิิบััติิ และสอดคล้้องกัับกฎหมาย
ที่่�บัังคัับใช้้อยู่่�
7. พิิจารณาการเข้้าทำสััญญาของบริิษััทฯ เกี่่�ยวกัับการเงิิน การกู้้�ยืืม การค้้ำประกััน
8. พิิจารณาวาระต่่างๆ ก่่อนเสนอขออนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทฯ
9. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััทฯ เป็็นคราวๆ ไป
ทั้้�งนี้้�การอนุุมััติิรายการของคณะกรรมการบริิหารข้้างต้้นจะไม่่รวมถึึงการอนุุมััติิรายการที่่�คณะกรรมการบริิหารหรืือบุุคคล
ที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้เสีียหรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในลัักษณะอื่่�นใดกัับบริิษััทฯ รวมทั้้�งรายการที่่�กำหนดให้้ต้้องขอ
ความเห็็นชอบจากผู้้�ถืือหุ้้�นในการทำรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน และการได้้มาหรืือจำหน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ที่่�สำคััญของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้สอดคล้้อง
กัับข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์ ซึ่่�งการอนุุมััติิในลัักษณะดัังกล่่าวจะต้้องเสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการ และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
(แล้้วแต่่กรณีี) เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิรายการดัังกล่่าว ตามที่่�ข้้อบัังคัับของบริิษััทหรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกำหนด
ปีี 2564 มีีการประชุุม 13 ครั้้�ง โดยมีีการรายงานต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการ

7.4 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร
7.4.1 รายชื่่�อผู้้�บริิหาร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

ผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทฯ (ตั้้�งแต่่ระดัับผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการฝ่่ายขึ้้�นไป)
ลำดัับ
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.

รายชื่่�อกรรมการ
นายไพศาล สิิริิจัันทรดิิลก
นางสาววิิไล ศิิริิพููลเกีียรติิกุุล
นายบััณฑิิตย์์ เลิิศประเสริิฐสุุข
นายชััยรััตน์์ แก้้วหา
นายสุุพรชััย วระแสง
นายอภิิชััย นิิทััศน์์กุุศล
นายนิิกร คููณแก้้ว
นายประสิิทธิ์์� หาญปิิยวััฒนสกุุล

ตำแหน่่ง
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน (แต่่งตั้้�งแทนลำดัับที่่� 8)
ผู้้�อำนวยการฝ่่ายการตลาด
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการฝ่่ายโรงงาน
ผู้้�อำนวยการฝ่่ายประกัันคุุณภาพ
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการฝ่่ายโรงงาน
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการฝ่่ายบริิหารทรััพยากรบุุคคลและธุุรการ
ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน (ลาออกมีีผลตั้้�งแต่่ 28 ก.พ. 2564)

ขอบเขตอำนาจหน้้าที่่�ของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
1. เป็็นผู้้�กำกัับดููแลการปฏิิบััติิงานของเจ้้าหน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตามนโยบายบริิษััทฯ รวมถึึงการกำกัับดููแลการดำเนิินงานโดยรวม
ผลผลิิต ความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า และรัับผิิดชอบต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ
2. ดำเนิินการให้้มีีการจััดทำ และส่่งมอบแผนยุุทธศาสตร์์ นโยบายแผนงาน และงบประมาณประจำปีี ตามที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจาก
คณะกรรมการบริิษััทฯ
3. มีีอำนาจอนุุมััติิค่่าใช้้จ่่าย หรืือการจ่่ายเงิินตามโครงการ หรืือการลงทุุน หรืือการซื้้�อขายทรััพย์์สิินถาวรของบริิษััทฯ ตามที่่�
ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิหารแล้้ว
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ส่่วนที่่� 2 การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
4. มีีอำนาจอนุุมััติิค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินธุุรกรรมตามปกติิของบริิษััทฯ ในวงเงิินไม่่เกิิน 2 ล้้านบาทต่่อครั้้�ง ยกเว้้นการจััดซื้้�อ
วััตถุุดิิบ เพื่่�อทำงานให้้ลููกค้้าตามสััญญา
5. มีีอำนาจอนุุมััติิเพื่่�อ การรัับงาน การเสนอราคางานต่่างๆ ที่่�เป็็นการดำเนิินธุุรกิิจปกติิของบริิษััทฯ สำหรัับงานที่่�มีีมููลค่่า
โครงการละไม่่เกิิน 150 ล้้านบาท กรณีีที่่�มููลค่่าโครงการเกิิน 150 ล้้านบาท ให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารขออนุุมััติิจาก
คณะกรรมการบริิหาร
6. มีีอำนาจอนุุมััติกิ ารจััดซื้้อ� จััดจ้้าง การเข้้าทำสััญญา หรืือนิิติกิ รรมใดๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับธุุรกิิจการค้้าประจำวััน ตามวััตถุุประสงค์์
ของบริิษััทฯ
7. ดููแลในเรื่่�องการบริิหารสิินเชื่่�อ และการเงิินของบริิษััทฯ
8. มีีอำนาจจ้้าง แต่่งตั้้�ง ปลดออก ให้้ออก ไล่่ออก กำหนดอััตราค่่าจ้้าง ให้้บำเหน็็จรางวััล ปรัับขึ้้�นเงิินเดืือน ค่่าตอบแทน
เงิินโบนััส สำหรัับพนัักงานระดัับต่่ำกว่่าผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการฝ่่ายลงมา
9. อนุุมััติิการแต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษาด้้านต่่างๆ ที่่�จำเป็็นต่่อการดำเนิินงาน
10. ดำเนิินกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารงานทั่่�วไปของบริิษััทฯ
แต่่ทั้้�งนี้้�การอนุุมััติิรายการของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารข้้างต้้น จะไม่่รวมถึึงการอนุุมััติิรายการที่่�ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
หรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้เสีียหรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในลัักษณะอื่่�นใดกัับบริิษััทฯ รวมทั้้�งรายการที่่�กำหนด
ให้้ต้้องขอความเห็็นชอบจากผู้้�ถืือหุ้้�นในการทำรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน และการได้้มาหรืือจำหน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ที่่�สำคััญของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์ ซึ่่�งการอนุุมััติิในลัักษณะดัังกล่่าวจะต้้องเสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการ และ/หรืือ ที่่�ประชุุม
ผู้้ถื� อื หุ้้น� (แล้้วแต่่กรณีี) เพื่่อ� พิิจารณาอนุุมััติริ ายการดัังกล่่าว ตามที่่ข้้� อบัังคับั ของบริิษัทหรืื
ั อกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องกำหนด ซึ่่งป
� ระธานเจ้้าหน้้าที่่�
จะต้้องรัับผิิดชอบต่่อคณะกรรมการบริิษััท

7.4.2 นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการบริิหารและผู้้�บริิหาร

ค่่าตอบแทนกรรมการบริิหาร ได้้รัับการพิิจารณากลั่่�นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน เพื่่�อเสนอต่่อ
ที่่�ประชุุมกรรมการ และได้้รัับการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดยค่่าตอบแทนอยู่่�ในระดัับเดีียวกัับอุุตสาหกรรม และสููงเพีียงพอที่่�จะดููแล
และรัักษากรรมการบริิหารที่่�มีีคุุณสมบััติิที่่�ต้้องการ
ค่่าตอบแทนผู้้บ� ริิหารระดัับผู้้ช่� ว่ ยผู้้อ� ำนวยการขึ้้น� ไป ได้้รัับการพิิจารณาการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านจากที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการ
บริิหาร ค่่าตอบแทนผู้้บ� ริิหารเป็็นไปตามหลัักการ และนโยบายที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทั ฯ กำหนด ซึ่่ง� เชื่่อ� มโยงกัับผลการดำเนิินงานของบริิษัทั ฯ
และผลการดำเนิินงานของผู้้�บริิหารแต่่ละท่่าน โดยใช้้ข้้อมููลค่่าตอบแทนของบริิษััทในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน และมีีขนาดใกล้้เคีียงกััน รวมทั้้�ง
ผลประกอบการของบริิษััทฯ มาประกอบการพิิจารณา

7.4.3 ค่่าตอบแทนกรรมการบริิหารและผู้้�บริิหาร

ค่่าตอบแทนกรรมการบริิหาร
บริิษัทั ได้ก้ ำหนดค่่าตอบแทนกรรมการบริิหาร ที่่ไ� ด้้รัับมีี 2 ท่่าน โดยการจ่่ายเพิ่่ม� เติิมจากค่่าตอบแทนกรรมการเพิ่่ม� เติิม 157,000
บาท/คน/ปีี ได้้แก่่ นายไพศาล สิิริิจัันทรดิิลก และ นายไพบููลย์์ เฉลิิมทรััพยากร (ไม่่มีีเงิินเดืือนประจำ)
ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
ณ วัันสิ้้�น ปีี 2564 และปีี 2563 ผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทฯ (ตั้้�งแต่่ระดัับผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการฝ่่ายขึ้้�นไป) มีีจำนวนทั้้�งสิ้้�น 8 ท่่าน
โดยค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููงในปีี 2564 และปีี 2563 จำนวน 17.54 และ 19.40 ล้้านบาท ตามลำดัับ
ค่่าตอบแทนอื่่�นๆ
บริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน ทิิสโก้้ จำกััด เพื่่�อบริิหารกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ เมื่่�อเดืือนกัันยายน 2548
และทำกรมธรรม์์ประกัันสุุขภาพกลุ่่�มกัับ บริิษััท โตเกีียวมารีีน ประกัันภััย จำกััด
ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้จ่่ายเงิินสมทบกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ ประกัันสัังคม และจ่่ายค่่าเบี้้�ยประกัันสุุขภาพกลุ่่�มให้้ผู้้�บริิหารใน
ฐานะพนัักงานของบริิษััทฯ จำนวนรวม 0.03 ล้้านบาท
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
7.5 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับพนัักงาน
นโยบายในการพััฒนาพนัักงาน

บริิษัทั ฯ โดยคณะกรรมการบริิษัทั จััดให้้มีีนโยบายในการพััฒนาบุุคลากรอย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยจััดอบรมให้้ความรู้้ค� วามเข้้าใจในเรื่่อ� ง
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับหน่่วยงานนั้้�นๆอย่่างสม่่ำเสมอ เช่่น ความรู้้ท� างด้า้ นวิิศวกรรม และเทคนิิคต่่างๆ และกฎระเบีียบต่่างๆ เพื่่อ� ให้้ได้้มาตรฐานตาม
ที่่บ� ริิษัทั ฯ กำหนดโดยทำการอบรมทั้้�งภายในสถานที่่� เช่่น การปฐมนิิเทศพนัักงานใหม่่เพื่่อ� ให้้พนัักงานเข้้าใจวััฒนธรรมขององค์์กร และเข้้าใจ
ระเบีียบปฏิิบััติิรวมทั้้�งระบบการทำงานของบริิษััทฯ และการให้้ความรู้้�เฉพาะเรื่่�องเป็็นครั้้�งคราวตามความเหมาะสม นอกจากนี้้� บริิษััทฯ
ยัังจััดให้้มีีการฝึึกอบรมภายนอกสถานที่่� โดยการส่่งพนัักงานไปอบรมสััมมนาทั้้�งในประเทศ และต่่างประเทศ เช่่น การอบรมสััมมนา
การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ และการศึึกษากระบวนการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ของลููกค้้าในต่่างประเทศ

จำนวนพนัักงานทั้้�งหมด และแต่่ละสายงานหลััก

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯ มีีพนัักงานทั้้�งหมด 557 และ 827คน ตามลำดัับ โดยแบ่่งออกเป็็น
ฝ่่ายต่่างๆ ดัังนี้้�
ฝ่่าย (คน)

2564
7
12
16
411
19
39
53
557

1. บริิหารจััดการ
2. บััญชีี และการเงิิน
3. การตลาด
4. โรงงาน
5. โครงการ
6. ประกัันคุุณภาพ
7. การบริิหารจััดการทั่่�วไป
รวม

2563
7
12
19
642
22
66
59
827

ผลตอบแทนรวมและลัักษณะผลตอบแทนที่่�ให้้กัับพนัักงาน

ค่่าตอบแทนของพนัักงานบริิษััท ในปีี 2564 และปีี 2563 แยกตามลัักษณะค่่าตอบแทน ดัังนี้้�
ประะเภทค่่าตอบแทน (ล้้านบาท)
2564
2563
เงิินเดืือน ค่่าแรง และโบนััส
158
181
ค่่าล่่วงเวลา
7
44
โครงการสมทบเงิินที่่�กำหนดไว้้
3
5
โครงการผลประโยชน์์ที่่�กำหนดไว้้
8
10
รวม
176
240
บริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุนทิิสโก้้ จำกััด เพื่่�อบริิหารกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ เมื่่�อเดืือนกัันยายน 2548
นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ไม่่มีีข้้อพิิพาทด้้านแรงงานที่่�สำคััญในปีีที่่�ผ่่านมา

ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน

บริิษัทั ฯ ปฏิิบัติั ติ าม มาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 19 เรื่่อ� งผลประโยชน์์พนักั งาน (มีีผลบัังคับั ใช้้ 1 มกราคม 2554) ตั้้ง� แต่่ 1 มกราคม 2553
บริิษััทฯ จััดการโครงการบำเหน็็จบำนาญพนัักงานตามข้้อกำหนดของพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้้
ผลประโยชน์์เมื่่�อเกษีียณแก่่พนัักงานตามสิิทธิ์์�และอายุุงาน โดยประมาณการภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน และบัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่่าย
ในงบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จพร้้อมทั้้�งรัับรู้้�เป็็นหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน (ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน)
มููลค่่าประมาณการของภาระผููกพัันดัังกล่่าว คำนวณโดยหลัักการคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยตามข้้อสมมุุติิฐานที่่�แจ้้งไว้้ในรายงาน
บริิษัทั ฯ ได้ส้ ำรองผลประโยชน์์หลังั ออกจากงาน โครงการผลประโยขน์์ที่ก่� ำหนดไว้้สำหรัับผู้้บ� ริิหารในปีี 2564 เป็็นเงิิน 0.48 ล้้านบาท
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ส่่วนที่่� 2 การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

การอบรมพนัักงานทุุกระดัับในปีี 2564

บริิษัทั ฯ ได้เ้ ล็็งเห็็นความสำคััญและตั้้ง� เป้้าหมายในการอบรมให้้กัับพนัักงานทุุกระดัับ โดยแบ่่งตามความสำคััญและความจำเป็็น
ตามกลุ่่�มลัักษณะดัังนี้้�
• หลัักสููตรภาคบัังคัับที่่�พนัักงานต้้องเข้้าฝึึกอบรม
• หลัักสููตรเพื่่�อถ่่ายทอดความรู้้�ความชำนาญงานของยููนิิมิิตและเสริิมสร้้างทััศนคติิ
• หลัักสููตรที่่�เปิิดให้้เลืือกอบรมตามความจำเป็็นในงาน
• หลัักสููตรการฝึึกอบรมตามสถาบัันต่่างๆ ตามความต้้องการจากแผนกต่่างๆ
KPI: พนัักงานต้้องได้้เข้้ารัับการฝึึกอบรมไม่่น้้อยกว่่า 16 ชม./คน/ปีี
เฉลี่่�ยปีี 2564 พนัักงานได้้รัับการอบรม 7.8 ชม./คน/ปีี ซึ่่�งพนัักงานที่่�ได้้รัับการอบรมคิิดเป็็น 61%
เนื่่อ� งจาก ปีีดังั กล่่าว มีีสถานการณ์์โควิิด19 ที่่รุุ� นแรงไม่่สามารถจััดอบรมภายในและส่่งพนักั งานอบรมภายนอกได้้ ทำให้้ปีีนี้้� พนัักงาน
ไม่่เป็็นไปตามแผน KPI ที่่�กำหนดไว้้

7.6 ข้้อมููลสำคััญอื่่�น
7.6.1 ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมาย

ผู้้�รัับผิิดชอบควบคุุมดููแลการทำบััญชีี
ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแลการทำบััญชีีของบริิษััทปััจจุุบัันได้้แก่่
นางสาววิิไล ศิิริิพููลเกีียรติิกุุล ซึ่่�งดำรงตำแหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มีีนาคม 2564 รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมแสดงในรายละเอีียดประวััติิ
ผู้้�บริิหารในเอกสารแนบ 1
เลขานุุการบริิษััท
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทจดทะเบีียนในหมวดความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการและตาม พรบ.
หลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์ คณะกรรมการได้แ้ ต่่งตั้้ง� เลขานุุการบริิษัทั โดยมีีภาระหน้้าที่่ใ� ห้้คำแนะนำด้า้ นกฎหมายและกฏเกณฑ์์ต่า่ งๆ
ที่่�คณะกรรมการต้้องทราบและปฏิิบััติิ การจััดการประชุุม รวมทั้้�งจััดทำและเก็็บรัักษาเอกสาร อาทิิ ทะเบีียนกรรมการ หนัังสืือนััดประชุุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุุม และรายงานประจำปีีของบริิษััท หนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและเก็็บรัักษา
รายงานการมีีส่่วนได้้เสีียที่่�รายงานโดยกรรมการและผู้้�บริิหาร
คณะกรรมการได้้แต่่งตั้้�งเลขานุุการบริิษััทมีีมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการ ครั้้�งที่่� 1/2554 เมื่่�อวัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2554 จนถึึง
ปััจจุุบััน ได้้แต่่งตั้้�ง นางสาวสุุภาพ แก้้ววงเมืือง ปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการบริิษััท รายละเอีียดเพิ่่�มแสดงในรายละเอีียดประวััติิผู้้�บริิหาร
ในเอกสารแนบ 1
หน่่วยงานตรวจสอบภายใน
บริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำคััญต่่อระบบควบคุุมภายในทั้้�งในระดัับบริิหารและระดัับปฏิิบััติิงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ จึึงได้้กำหนดภาระ
หน้้าที่่� อำนาจการดำเนิินการของผู้้�ปฏิิบััติิงาน ผู้้�บริิหาร ไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร มีีการควบคุุมดููแลการใช้้ทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ ให้้เกิิด
ประโยชน์์ และมีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่ผู้� ป้� ฏิิบัติั งิ าน ผู้้ติ� ดต
ิ ามควบคุุม และประเมิินผลออกจากกััน เพื่่อ� ให้้เกิิดการถ่่วงดุุล และตรวจสอบระหว่่าง
กัันอย่่างเหมาะสม นอกจากนี้้�ยัังมีีการควบคุุมภายในเกี่่�ยวกัับระบบการเงิิน โดยบริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีระบบรายงานทางการเงิินเสนอผู้้�บริิหาร
สายงานที่่รั� บั ผิิดชอบ ในด้า้ นการบริิหารความเสี่่ย� ง บริิษัทั ฯ จััดให้้มีีการระบุุ และประเมิินความเสี่่ย� งทั้้�งทางด้า้ นธุุรกิิจ และการเงิินอย่่างครบถ้้วน
เพื่่อ� ให้้บริิษัทั ฯ สามารถกำหนดวิิธีีการป้้องกััน และลดความเสี่่ย� งลงในขณะที่่ยั� งมีี
ั ผลตอบแทนอยู่่�ในระดัับที่่บ� ริิษัทั ฯ คาดหวัังไว้้ และปััจจุุบััน
บริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งสำนัักงานตรวจสอบภายในจากบริิษััท ไอ.เอ.พีี อิินเทอร์์นอล ออดิิท จำกััด เพื่่�อทำหน้้าที่่�ตรวจสอบภายในให้้กัับบริิษััทฯ
มติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบที่่� 3 /2564 วัันที่่� 25 มีี.ค. 2564 เพื่่�อทำหน้้าที่่�ตรวจสอบภายในให้้กัับบริิษััท หััวหน้้าตรวจสอบภายใน
ได้้แก่่ นายวััฒนา จัันทร์์นาคิิน และ นายธนสาร วาสัันธิ์์� รายละเอีียดเพิ่่�มแสดงในรายละเอีียดประวััติิผู้้�บริิหารในเอกสารแนบ 1
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
หััวหน้้านัักลงทุุนสััมพัันธ์์ และข้้อมููลเพื่่�อการติิดต่่อ
คณะกรรมการบริิษััทฯ ตระหนัักดีีว่่าข้้อมููลของบริิษััทฯ ทั้้�งทางด้้านการเงิิน และที่่�ไม่่ใช่่การเงิิน ล้้วนมีีผลต่่อกระบวนการตััดสิิน
ใจของผู้้�ลงทุุน และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััทฯ บริิษััทมีีนโยบายที่่�จะเปิิดสารสนเทศที่่�สำคััญของบริิษััทฯ อย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน ทัันเวลา
และโปร่่งใส ตามมาตรฐาน และเกณฑ์์ที่ก่� ำหนดโดยตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย โดยปััจจุุบััน ได้้มอบหมาย นายไพบููลย์์ เฉลิิมทรััพยากร
ในฐานะประธานกรรมการ เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น นัักวิิเคราะห์์ ผู้้�ลงทุุน และผู้้�ที่่�สนใจทั่่�วไป ในการให้้ข้้อมููลที่่�สำคััญ
ของบริิษััทฯ กัับนัักลงทุุน
ทั้้�งนี้้�นัักลงทุุนหรืือบุุคคลทั่่�วไปสามารถติิดต่่อ โทรศััพท์์ 02 4630100

7.6.3 ค่่าธรรมเนีียมการปฏิิบััติิงานสอบบััญชีี (Audit Fee)

บริิษััทฯ จ่่ายค่่าตอบแทนการสอบบััญชีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ปีี 2564 บริิษััทสำนัักงาน อีีวาย จำกััด ค่่าตอบแทนจำนวนเงิินรวม 1,200,000 บาท ไม่่มีีค่่าบริิการอื่่�น
ปีี 2563 บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำกััด ค่่าตอบแทนจำนวนเงิินรวม 1,470,000 ไม่่มีีค่่าบริิการอื่่�น

8. รายงานผลการดำเนิินงานสำคััญด้้านการกำกัับดููแลกิิจการ
8.1 สรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
8.1.1 การสรรหา พััฒนา และประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ

(1) กรรมการอิิสระ
หลัักเกณฑ์์ในการคััดเลืือกกรรมการอิิสระ
นโยบายในการสรรหากรรมการอิิสระให้้สอดคล้้องกัับประกาศคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์ โดยมีี
คุุณสมบััติิดัังนี้้�
1. ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของทุุนชำระแล้้วของบริิษััทฯ
2. เป็็นกรรมการที่่�ไม่่มีีส่่วนร่่วมในการบริิหารงานในบริิษััทฯ และบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3. เป็็นกรรมการที่่ไ� ม่่เป็็นลููกจ้้าง พนัักงาน หรืือที่่ปรึึ
� กษาที่่ไ� ด้้รัับเงิินเดืือนประจำจากบริิษัทั ฯ บริิษัทั ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง หรืือผู้้ถื� อื หุ้้น�
รายใหญ่่ของบริิษััทฯ
4. เป็็นกรรมการที่่ไ� ม่่มีีผลประโยชน์์หรืือส่่วนได้้เสีียไม่่ว่า่ ทางตรงหรืือทางอ้้อมทั้้�งในด้้านการเงิิน และการบริิหารงานของบริิษัทั ฯ
บริิษััทในเครืือ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััทฯ
5. เป็็นกรรมการที่่ไ� ม่่มีีผลประโยชน์์หรืือส่่วนได้เ้ สีียในลัักษณะตามหััวข้้อ 4 มาก่่อนในระยะเวลา 1 ปีี ก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้ง�
เป็็นกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิิสระ
6. เป็็นกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือญาติิสนิิทของผู้้�บริิหารหรืือผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััทฯ
7. เป็็นกรรมการที่่�ไม่่ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�นเป็็นตััวแทนเพื่่�อรัักษาผลประโยชน์์ของกรรมการบริิษััทฯ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ
ผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััทฯ
8. สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่� แสดงความเห็็น หรืือรายงานผลการปฏิิบััติิงานตามหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริิษัทั ฯ โดยมีีความเป็็นอิิสระ ไม่่อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมของผู้้บ� ริิหารหรืือผู้้ถื� อื หุ้้น� รายใหญ่่ของบริิษัทั ฯ รวมทั้้�งผู้ที่้� เ่� กี่่ย� วข้้อง
หรืือญาติิสนิิทของบุุคคลดัังกล่่าว
นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้พิิจารณาคุุณสมบััติใิ นด้า้ นอื่่น� ๆ ประกอบด้ว้ ย เช่่น ประสบการณ์์ ความรู้้� ความเชี่่ย� วชาญ และจริิยธรรม
เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััทฯ
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ส่่วนที่่� 2 การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
(2) การสรรหากรรมการ และผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุด
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนจะทำหน้้าที่่ส� รรหา และคััดเลืือกบุุคคลที่่จ� ะเข้้าดำรงตำแหน่่งคณะกรรมการบริิษัทั ฯ
โดยมีีการพิิจารณาจากความรู้้�ความสามารถ และประสบการณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ หรืือพิิจารณาจากผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััทฯ
ที่่�มีีประสบการณ์์ อย่่างไรก็็ตามการแต่่งตั้้�งกรรมการใหม่่จะผ่่านการพิิจารณาจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ซึ่่�งมีีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริิหารร่่วมอยู่่�ด้้วย
นอกจากนี้้�การแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการจะต้้องผ่่านมติิที่ป่� ระชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� ตามข้้อบัังคับั ของบริิษัทั ฯ ทั้้�งนี้้ข้้� อบัังคับั ของบริิษัทั ฯ กำหนดให้้
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเลืือกตั้้�งกรรมการตามหลัักเกณฑ์์ และวิิธีีการดัังต่่อไปนี้้�
(ก)	ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับหนึ่่�งหุ้้�นต่่อเสีียงหนึ่่�ง
(ข)	ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละคนจะต้้องใช้้คะแนนเสีียงที่่�มีีอยู่่�ทั้้�งหมดตาม (1) เลืือกตั้้�งบุุคคลคนเดีียว หรืือหลายคนเป็็นกรรมการก็็ได้้
แต่่จะแบ่่งคะแนนเสีียงให้้แก่่ผู้้�ใดมากน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้
(ค)	บุุคคลผู้้�ซึ่่�งได้้รัับคะแนนเสีียงสููงสุุดตามลำดัับลงมาเป็็นผู้้�ที่่�ได้้รัับการเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการ เท่่าจำนวนกรรมการที่่�จะพึึงมีี
หรืือจะพึึงเลืือกตั้้ง� ในครั้้งนั้้
� น� ในกรณีีที่่บุุ� คคลซึ่่ง� ได้้รัับการเลืือกตั้้ง� ในลำดัับถััดลงมามีีคะแนนเสีียงเท่่ากัันเกิินจำนวนกรรมการ
ที่่�จะพึึงมีีหรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�นให้้ผู้้�เป็็นประธานเป็็นผู้้�ออกเสีียงชี้้�ขาด
ในการประชุุมสามััญประจำปีีทุุกครั้้�ง ให้้กรรมการออกจากตำแหน่่งเป็็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้้าจำนวนกรรมการที่่�จะแบ่่งออกให้้ตรง
เป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ ก็็ให้้ออกโดยจำนวนใกล้้ที่่�สุุดกัับส่่วน 1 ใน 3 กรรมการที่่�จะต้้องออกจากตำแหน่่งในปีีแรก และปีีที่่�สองภายหลัังจดทะ
เบีียนบริิษัทั ฯ ให้้จัับสลากกัันว่่าผู้้ใ� ดจะออก ส่่วนปีีหลังั ๆ ต่่อไป ให้้กรรมการคนที่่อ� ยู่่�ในตำแหน่่งนานที่่สุุดนั้้
� น� เป็็นผู้้อ� อกจากตำแหน่่ง กรรมการ
ที่่�ออกตามวาระนั้้�นอาจได้้รัับเลืือกเข้้ามาดำรงตำแหน่่งใหม่่ก็็ได้้

8.1.2 การเข้้าร่่วมประชุุมและการจ่่ายค่่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุุคคล

ค่่าตอบแทนกรรมการ: บริิษัทั ฯ ได้้กำหนดนโยบายค่่าตอบแทนกรรมการไว้้อย่่างชััดเจน และโปร่่งใส โดยค่่าตอบแทนอยู่่�ในระดัับ
เดีียวกัับอุุตสาหกรรม และสููงเพีียงพอที่่�จะดููแล และรัักษากรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิที่่�ต้้องการ กรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้เป็็นกรรมการ
ตรวจสอบได้้รัับค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสม
อนึ่่ง� ที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ฯ มีีมติิให้้จััดตั้้ง� คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน เมื่่อ� วัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2561
ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระทั้้�งชุุดจำนวน 4 ท่่าน เป็็นกรรมการชุุดย่่อย เพื่่�อทำหน้้าที่่�พิิจารณาความเหมาะสมของค่่าตอบแทนกรรมการ
ให้้เป็็นไปตามนโยบายบริิษััท และนำเสนอผ่่านคณะกรรมการเพื่่�อเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
ค่่าตอบแทนกรรมการที่่�เป็็นตััวเงิิน
ค่่าตอบแทนกรรมการ: บริิษัทั ฯ ได้้กำหนดนโยบายค่่าตอบแทนกรรมการไว้้อย่่างชััดเจน และโปร่่งใส โดยค่่าตอบแทนอยู่่�ในระดัับ
เดีียวกัับอุุตสาหกรรม และสููงเพีียงพอที่่จ� ะดููแล และรัักษากรรมการที่่มีีคุุ
� ณสมบััติที่ิ ต้้่� องการกรรมการที่่ไ� ด้้รัับมอบหมายให้้เป็็นกรรมการตรวจ
สอบได้้รัับค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสม
อนึ่่ง� ที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ฯ มีีมติิให้้จััดตั้้ง� คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน เมื่่อ� วัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2561
ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระทั้้�งชุุดจำนวน 4 ท่่าน เป็็นกรรมการชุุดย่่อย เพื่่�อทำหน้้าที่่�พิิจารณาความเหมาะสมของค่่าตอบแทนกรรมการ
ให้้เป็็นไปตามนโยบายบริิษััท และนำเสนอผ่่านคณะกรรมการเพื่่�อเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ค่่าตอบแทนคณะกรรมการบริิษััทฯ
ในปีี 2564 กรรมการบริิษััทฯ มีีจำนวนทั้้�งสิ้้�น 11 ท่่าน และลาออก 1 ท่่าน ระหว่่างปีี บริิษััทฯ จ่่ายค่่าตอบแทนในรููปของ
ค่่าบำเหน็็จ และค่่าพาหนะสำหรัับการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท รายละเอีียดดัังตาราง
รายชื่่�อ
1. นายไพบููลย์์ เฉลิิมทรััพยากร
2. นายไพศาล สิิริิจัันทรดิิลก
3. นายไทยลัักษณ์์ ลี้้�ถาวร
4. นายพงศเฉลิิม เฉลิิมทรััพยากร
5. นายพงศ์์ศัักดิ์์� อุุทััยสิินธุุเจริิญ
6. นายพงษ์์ศัักดิ์์� อัังสุุพัันธุ์์�
7. นายณััฐพล ลีีลาวััฒนานัันท์์
8. นายสุุชาติิ ธรรมาพิิทัักษ์์กุุล
9. นายวิินััย เลาหประสิิทธิ์์�
10.นายคีีริินทร์์ ชููธรรมสถิิตย์์
11.นายประสิิทธิ์์� หาญปิิยวััฒสกุุล
(ลาออก มีีผลตั้้�งแต่่ 28 กุุมภาพัันธ์์ 2564)
นายยััง ไท่่ หลูู (ลาออก)
นางสาววิิไล ศิิริิพููลเกีียรติิกุุล (ลาออก)
รวม

ปีี 2564
ค่่าบำเหน็็จ
ค่่าพาหนะ
(บาท)
(บาท)
510,000
25,000
499,000
25,000
341,400
25,000
341,400
25,000
341,400
25,000
507,500
25,000
436,500
20,000
438,500
25,000
451,500
25,000
341,400
25,000
83,167
0

ปีี 2563
ค่่าบำเหน็็จ
ค่่าพาหนะ
(บาท)
(บาท)
510,000
25,000
499,000
25,000
341,400
25,000
341,400
25,000
341,400
25,000
507,500
25,000
436,500
20,000
438,500
25,000
451,500
25,000
341,400
25,000
439,785
25,000

4,291,767

28,996
28,996
4,706,374

245,000

0
0
270,000

ทั้้�งนี้้� จากการประชุุมสามััญผู้้ถื� อื หุ้้น� ประจำปีี 2564 ที่่ป� ระชุุมมีีมติิจ่า่ ยค่่าตอบแทนแก่่คณะกรรมการปีี 2564 เป็็นจำนวนเงิิน
รวม 4,707,600 บาท และจ่่ายค่่าพาหนะแก่่กรรมการที่่�เข้้าร่่วมประชุุมครั้้�งละ 5,000 บาท ปีี 2564 มีีการประชุุมกรรมการ 5 ครั้้�ง
เป็็นการประชุุมออนไลน์์ 3 ครั้้�ง
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1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายไพบููลย์์ เฉลิิมทรััพยากร
นายไพศาล สิิริิจัันทรดิิลก
นายไทยลัักษณ์์ ลี้้�ถาวร
นายพงศเฉลิิม เฉลิิมทรััพยากร
นายพงศ์์ศัักดิ์์� อุุทััยสิินธุุเจริิญ
นายคีีริินทร์์ ชููธรรมสถิิตย์์
นายพงษ์์ศัักดิ์์� อัังสุุพัันธุ์์�
นายสุุชาติิ ธรรมาพิิทัักษ์์กุุล
นายณััฐพล ลีีลาวััฒนานัันท์์
นายวิินััย เลาหประสิิทธิ์์�
นายประสิิทธิ์์� หาญปิิยวััฒสกุุล
(ลาออก มีีผลตั้้�งแต่่ 28 กุุมภาพัันธ์์ 2564)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการ

5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/5
5/5
0/1

X
X
X
X
X
X
5/5
4/5
4/5
5/5
X

X
X
X
X
X
X
2/2
2/2
2/2
2/2
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
1/1
X

คณะกรรมการบริิหาร

ตำแหน่่ง

คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการความเสี่่�ย
งและกำกัับดููแลกิิจการ

รายชื่่�อกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดัับ

คณะกรรมการบริิษััท

การเข้้าร่่วมประชุุมกรรมการกรรมการรายบุุคคล

13/13
13/13
X
X
X
X
X
X
X
X
X

การพััฒนาความรู้้�
บริิษัทั ได้้สนัับสนุุนให้้กรรมการ และผู้้บ� ริิหาร เข้้าร่่วมสััมมนาหลัักสููตรที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ การปฏิิบัติั หน้้
ิ าที่่� โดยเลขานุุการบริิษัทั
จะเป็็นผู้้�ประสานงานกัับกรรมการบริิษััท เพื่่�อเข้้าอบรมหลัักสููตรกรรมการของสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย เช่่น หลัักสููตร Directors
Certification Program (DCP) และ Directors Accreditation Program (DAP) เป็็นต้้น
ปีี 2564 มีีกรรมการที่่�ได้้รัับการอบรมดัังนี้้�
รายชื่่�อกรรมการ
หััวข้้ออบรม
ผู้้�จััดสััมมนา / อบรม
นายวิินััย เลาหประสิิทธิ์์�
- บทบาทหน้้าที่่�ของกรรมการตรวจสอบ ในการกำกัับ - สำนัักงานกำกัับหลัักทรััพย์์และ
กรรมการอิิสระ /
ดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการดููแลคุุณภาพ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.)
กรรมการตรวจสอบ /
ของการจััดทำรายงานทางการเงิิน โดยการคััดเลืือก
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ผู้้ส� อบบััญชีีที่่มีีคุุ
� ณภาพ และเล็็งเห็็นถึึงคุุณค่่าของงาน
และกำกัับดููแลกิิจการ
สอบบััญชีี เพื่่อ� ยกระดัับคุุณภาพการกำกัับดููแลกิิจการ
และคุุณภาพรายงานทางการเงิินให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น

8.1.3 การกำกัับดููแลการดำเนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม

บริิษััทฯ จะควบคุุมดููแล และกำหนดนโยบายโดยจะส่่งกรรมการบริิหาร เข้้าไปเป็็นตััวแทนในบริิษััทย่่อย และหากบริิษััทย่่อย
มีีการดำเนิินธุุรกิิจที่่�กระทบต่่อบริิษััทฯ อย่่างมีีนััยสำคััญ เช่่น การทำสััญญาทางธุุรกิิจกัับบริิษััทคู่่�ค้้าเพิ่่�มเติิม บริิษััทย่่อยจะต้้องเสนอ
เรื่่�อง และขออนุุมััติิจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการของบริิษััทฯ ก่่อน
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
8.1.4 การติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิในการกำกัับดููแลกิิจการ

(1) ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
บริิษัทั ฯ ได้้มีีมาตรการในการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ โดยได้ก้ ำหนดให้้กรรมการตรวจสอบเข้้าร่่วมพิิจารณาอนุุมััติิ
รายการระหว่่างกัันตามรายละเอีียดในหััวข้้อ 11 (รายการระหว่่างกััน) นอกจากนี้้�ทางบริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยรายละเอีียดของรายการระหว่่าง
กัันที่่�เกิิดขึ้้�นในงบการเงิินตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�กำหนด ทางบริิษััทฯ ได้้มีีนโยบายห้้ามไม่่ให้้กรรมการ และผู้้�บริิหารนำข้้อมููลของบริิษััทฯ
ไปใช้้ไม่่ ว่่ า ทางตรงหรืือทางอ้้อม โดยได้้ ก ำหนดนโยบายไว้้ นอกจากนี้้� ภ ายหลัั ง จากที่่� น ำหลัั ก ทรัั พย์์ ข องบริิ ษัั ท ฯ เข้้าจดทะเบีียน
ในตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ บริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติิตามประกาศตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยที่่�ใช้้บัังคัับกัับการทำรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
ของบริิษััทจดทะเบีียน หรืือการได้้มา และจำหน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ของบริิษััทจดทะเบีียนแล้้ว แต่่กรณีี
(2) การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน
บริิษัทั ฯ มีีนโยบาย และวิิธีีการในการดููแลกรรมการ ผู้้บ� ริิหารในการนำข้้อมููลภายในของบริิษัทั ฯ ไปใช้้เพื่่อ� ประโยชน์์ส่ว่ นตน รวมทั้้�ง
ซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ โดยเฉพาะในช่่วง 1 เดืือนก่่อนที่่�งบการเงิินเผยแพร่่ต่่อสาธารณชนในระหว่่างที่่�หลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ เป็็นหลัักทรััพย์์
จดทะเบีียนในบริิษััทฯ ดัังนี้้�
• การให้้ความรู้้แ� ก่่ผู้บ�้ ริิหารในฝ่่ายต่่างๆ เกี่่ย� วกัับหน้้าที่่ผู้� บ�้ ริิหารที่่ต้้� องรายงานการถืือหลัักทรััพย์ข์ องบริิษัทั ฯ และบทกำหนดโทษ
ตามพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑ์์ข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
• บริิษัทั ฯ กำหนดให้้กรรมการ และผู้้บ� ริิหารของบริิษัทั ฯ รายงานการเปลี่่ย� นแปลงการถือื หลัักทรััพย์ต่์ อ่ สำนัักงานคณะกรรมการ
กำกัับหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535
• บริิษัทั ฯ ได้้ดำเนิินการส่่งหนังสืื
ั อเวีียนแจ้้งให้้กรรมการ ผู้้บ� ริิหารทราบว่่า ผู้้บ� ริิหารที่่ไ� ด้้รัับทราบข้้อมููลภายในไม่่ควรซื้้อ� หรืือขาย
หลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ ภายในช่่วง 1 เดืือนก่่อนการเผยแพร่่งบการเงิินต่่อสาธารณชน พร้้อมแจ้้งให้้ทราบถึึงบทลงโทษทางกฎหมาย
และบทลงโทษของบริิษััทฯ หากพนัักงานหรืือผู้้�บริิหารไม่่ให้้ความร่่วมมืือหรืือหากพบว่่าผู้้�บริิหารได้้ใช้้ข้้อมููลภายในหรืือมีีความประพฤติิ
ที่่�ส่่อไปในทางที่่�บริิษััทฯ ได้้รัับความเสีียหาย
(3) การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน
บริิษััทได้้มีีนโยบายต่่อต้้านทุุจริิตและคอร์์รััปชััน และได้้จััดทำแนวปฏิิบััติิเรื่่�องการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน และแนวทางปฏิิบััติิเรื่่�อง
การติิดสินิ บน และการให้้สิ่่�งจููงใจในการในการดำเนิินงาน เพื่่อ� ให้้เป็็นแนวทางปฏิิบัติั ขิ องบริิษัทั บริิษัทย่
ั อ่ ย กรรมการ ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงาน
ทุุกระดัับ โดยนโยบายดัังกล่่าวได้้รัับความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ และได้้รัับการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััท
แนวทางปฏิิบััติิ เรื่่�องการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
- กำชัับและตรวจสอบการปฏิิบัติั งิ านของพนัักงานให้้เป็็นไปตามกฎหมายของราชการ การปฏิิบัติั ติ ามระเบีียบ คำสั่่ง� ของบริิษัทั
อย่่างเคร่่งครััด
- สร้้างระบบบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ที่่�มีีมาตรฐาน โปร่่งใส และตรวจสอบได้้
- สร้้างระบบควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อป้้องกััน และตรวจสอบอย่่างทัันท่่วงทีี
-	ดำเนิินการทางวิินััย และ/หรืืออาญากัับผู้้�กระทำผิิดอย่่างเคร่่งครััด
แนวทางปฏิิบััติิเรื่่�องการติิดสิินบน และการให้้สิ่่�งจููงใจในการดำเนิินงาน
เพื่่�อให้้กระบวนการจััดซื้้�อจััดจ้้างเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และเหมาะสม
-	หลีีกเลี่่ย� งการรัับของขวััญ และ/หรืือของกำนััลที่่มีีมูู
� ลค่่าสููงเกิินปกติิวิสัิ ยั จากผู้้เ� กี่่ย� วข้้องทางธุุรกิิจหรืือผู้้อื่� น่� ซึ่่ง� อาจได้้ประโยชน์์
จากการปฏิิบััติิงานของพนัักงาน
-	หลีีกเลี่่�ยงการรัับเลี้้�ยง จากผู้้�เกี่่�ยวข้้องทางธุุรกิิจหรืือผู้้�อื่่�น ซึ่่�งอาจได้้ประโยชน์์จากการปฏิิบััติิงานของพนัักงาน
- ให้้ความรู้้� และสร้้างความตระหนัักหรืือฝึึกอบรมเรื่่�องคอร์์รััปชััน วิิธีีการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน การกำจััดการติิดสิินบนและ
การให้้สิ่่�งจููงใจในการดำเนิินงาน ให้้กัับลููกจ้้าง ผู้้�แทนองค์์กร ผู้้�รัับเหมา และผู้้�ส่่งมอบ รวมทั้้�งสนัับสนุุนให้้ลููกจ้้างคู่่�ค้้า
ผู้้�แทนองค์์กร ผู้้�รัับเหมา และผู้้�ส่่งมอบ นำแนวปฏิิบััติิในการต่่อต้้านคอร์์รััปชัันไปใช้้ และทำรายงานการปฏิิบััติิด้้าน
การต่่อต้้านคอร์์รััปชัันขององค์์กรนั้้�นๆ และได้้เปิิดเผยข้้อมููลในเว็็บไซต์์ของบริิษััท
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ส่่วนที่่� 2 การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
นอกจากนี้้�ตามมติิที่่�ประชุุมครั้้�งที่่� 1/2561 วัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2561 ได้้อนุุมััติิให้้เข้้าร่่วมประกาศเจตนารมณ์์ และขอ
รัับรองเป็็นแนวร่่วมกัับโครงการปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต CAC โดยให้้บริิษััทพีีแอนด์์แอล เทรนนิ่่�ง เซ็็นเตอร์์ จำกััด
เป็็นที่่�ปรึึกษาโครงการ
30 พฤศจิิกายน 2560 ที่่ปรึึ
� กษาได้้จััดอบรมให้้ความรู้้แ� ก่่ผู้บ้� ริิหาร และหััวหน้้างาน ในหััวข้้อ “ Anti-Corruption เพื่่อ� องค์์กร
สู่่�ความยั่่�งยืืน”
13 มีีนาคม 2561 : บริิษััทยื่่�นประกาศเจตนารมณ์์แนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต
14 ธัันวาคม 2561 : บริิษััทยื่่�นแบบประเมิินตนเองเพื่่�อขอการรัับรองเป็็นแนวร่่วมปฏิิบััติิฯ
4 กุุมภาพัันธ์์ 2562 : คณะกรรมการแนวร่่วมปฏิิบััติิฯ ซึ่่�งสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD) เป็็นเลขานุุการ
โครงการฯ มีีมติิรับั การรัับรอง บริิษัทั ยููนิิมิติ เอนจิิเนีียริ่่ง� จำกััด (มหาชน) เป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบัติั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต
ตั้้�งแต่่ 4 ก.พ. 2562 - 4 ก.พ. 2565
ปััจจุุบััน : บริิษััทกำลัังได้้ยื่่�นขอต่่อการรัับรองของแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของภาคเอกชนไทย (CAC)
(4) การแจ้้งเบาะแส
เพื่่�อให้้มีีการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายอย่่างเท่่าเทีียมกััน และมีีความเป็็นธรรม บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีช่่องทางรัับแจ้้งเบาะแส
หรืือข้้อร้้องเรีียน หรืือข้้อคิิดเห็็น หรืือข้้อเสนอแนะใดๆ ที่่�แสดงว่่าผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียได้้รัับผลกระทบ หรืือมีีความเสี่่�ยงที่่�จะได้้รัับผลกระทบ
อัันจะก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มจากการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ หรืือจากการปฏิิบััติิของพนัักงานของบริิษััทฯ
เกี่่�ยวกัับการกระทำผิิดกฎหมายหรืือจรรยาบรรณ รวมถึึงพฤติิกรรมที่่�อาจส่่อถึึงการทุุจริิต การปฏิิบััติิอย่่างไม่่เท่่าเทีียมกััน หรืือการกระทำ
ที่่�ขาดความระมััดระวััง และขาดความรอบคอบ และการถููกละเมิิดสิิทธิิ ด้้วยการแจ้้งเบาะแสโดยตรง ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ จะดำเนิินการตรวจสอบ
ตามขั้้�นตอน และบัันทึึกการสอบสวนไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร โดยไม่่เปิิดเผยชื่่�อผู้้�แจ้้งเบาะแส รวมทั้้�งดำเนิินการจััดเก็็บข้้อมููลการร้้องเรีียน
เป็็นความลัับ เพื่่�อคุ้้�มครองผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับผู้้�แจ้้งเบาะแสดัังกล่่าว
กรณีีการร้้องเรีียนในเรื่่อ� งที่่ท� ำให้้เกิิดความเสีียหายต่่อบริิษัทั คณะกรรมการบริิษัทม
ั อบหมายให้้กรรมการอิิสระหรืือคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็็นผู้้�รัับรายงานหรืือข้้อร้้องเรีียนดัังกล่่าว เพื่่�อนำไปสอบสวน และนำเสนอรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทต่่อไป
กลไกการคุ้้�มครองผู้้�แจ้้งเบาะแส
	จััดทำระบบฐานข้้อมููลเก็็บความลัับของข้้อมููลผู้้�แจ้้งเบาะแส และกำหนดบทลงโทษ สำหรัับเจ้้าหน้้าที่่�ผู้�้รัับผิิดชอบ
ข้้อมููลดัังกล่่าวเมื่่�อข้้อมููลถููกเปิิดเผย
 การเข้้าระบบฐานข้้อมููลดัังกล่่าวจะต้้องสามารถกระทำได้้โดยผู้้�บริิหารระดัับผู้้�อำนวยการขึ้้�นไปเท่่านั้้�น
เรื่่�องที่่�รัับแจ้้งเบาะแสหรืือร้้องเรีียน
 การกระทำผิิดกฎหมาย ระเบีียบบริิษััทฯ การทุุจริิตหรืือทำผิิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงาน
 ความผิิดปกติิของรายงานทางการเงิิน ระบบควบคุุมภายในที่่�บกพร่่อง
 เรื่่�องที่่�มีีผลกระทบต่่อประโยชน์์ หรืือชื่่�อเสีียงของบริิษััทฯ
ช่่องทางแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน
 กล่่องรัับเรื่่�องร้้องเรีียน : ภายในองค์์กร ของทุุกสาขา
 จดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่� E-Mail Address : ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร (paisansi@unimit.com)
 จดหมายธรรมดา : ถึึงประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำกััด (มหาชน)
สำนัักงานพระประแดง
ที่่�อยู่่� 109/92-95 หมู่่� 19 ซอยสุุขสวััสดิ์์� 66 ถนนสุุขสวััสดิ์์� ต. บางพึ่่�ง อ. พระประแดง
จ. สมุุทรปราการ 10130
และผู้้�ตรวจสอบภายใน : บริิษััท ไอ.เอ.พีี. อิินเทอร์์นอล ออดิิท จำกััด
ที่่�อยู่่� 57 ชั้้�น 1 ห้้อง 1F203 ถนนรััตนาธิิเบศร์์ ตำบลลากระสอ อำเภอเมืือง
จัังหวััดนนทบุุรีี 11000 โทรศััพท์์ 02 4084366 โทรสาร 02 4084367
 www.unimit.com
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
8.2 รายงานผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้้มีีการประชุุม 6 ครั้้�ง เพื่่�อพิิจารณาข้้อสัังเกตของผู้้�สอบบััญชีีและรายงานผลการตรวจสอบ
ของผู้้�สอบภายใน แล้้วนำเสนอคณะกรรมการพิิจารณา โดยสรุุปสาระสำคััญต่่อการดำเนิินการในด้้านต่่างๆ โดยรวม ดัังนี้้�
1. สอบทานรายงานงบการเงิินรายไตรมาส และงบประจำปีี 2564 ซึ่่�งได้้ผ่่านการตรวจสอบของผู้้�สอบบััญชีี โดยเห็็นว่่า
รายงานดัังกล่่าวมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ และเชื่่�อถืือได้้ ถููกต้้องตามมาตรฐานการบััญชีี
2. สอบทานการทำธุุรกรรมของบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องและรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งผลประโยชน์์เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าเป็็นรายการ
ที่่�สมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััท
3. อนุุมััติิแผนการตรวจสอบภายในประจำปีี และกำกัับดููแลให้้มีีการตวจสอบตามแผนที่่�กำหนดไว้้ รวมทั้้�งติิดตามประเมิินผล
ของการตรวจสอบ ซึึ่่�งไม่่พบข้้อบกพร่่องที่่�มีีผลกระทบอย่่างมีีสาระสำคััญ
4. สอบทานข้้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งและติิดตามผลเพื่่อ� ลดความเสี่่ย� งในด้้านต่่างๆ ให้้อยู่่�ระดัับที่่ย� อมรัับได้้
5. สอบทานการปฏิิบัติั ติ ามกฏหมายและข้้อบัังคับั ต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง และกำกัับให้้บริิษัทป
ั ฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย เพื่่อ� ให้้การดำเนิิน
เป็็นธุุรกิิจอย่่างถููกต้้อง

8.2.1 จำนวนครั้้�งการประชุุมและการเข้้าประชุุม
ลำดัับ
1.
2.
3.
4.

รายชื่่�อคณะกรรมการตรวจสอบ
นายพงษ์์ศัักดิ์์� อัังสุุพัันธุ์์�
นายสุุชาติิ ธรรมาพิิทัักษ์์กุุล
นายณััฐพล ลีีลาวััฒนานัันท์์
นายวิินััย เลาหประสิิทธิ์์�

ตำแหน่่ง
กรรมการอิิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ

จำนวนเข้้าประชุุม
5/5
4/5
4/5
5/5

8.2.2 ผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้้มีีการแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และผู้้�ตรวจสอบภายในรายใหม่่รายละเอีียดดัังนี้้�
1. พิิจารณาแต่่งตั้้�งเสนอผู้้�สอบบััญชีีรายใหม่่ได้้แก่่ บริิษััท สำนัักงาน อีีวาย จำกััด
2. พิิจารณาอนุุมััติิแต่่งตั้้�งผู้้�ตรวจสอบภายในรายใหม่่ ได้้แก่่ บริิษััทไอ.เอ.พีี อิินเทอร์์นอล ออดิิท จำกััด

8.3 สรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการชุุดย่่อยอื่่�นๆ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่่�อกรรมการ

ตำแหน่่ง

นายไพบููลย์์ เฉลิิมทรััพยากร
นายไพศาล สิิริิจัันทรดิิลก
นายพงษ์์ศัักดิ์์� อัังสุุพัันธุ์์�
นายสุุชาติิ ธรรมาพิิทัักษ์์กุุล
นายณััฐพล ลีีลาวััฒนานัันท์์
นายวิินััย เลาหประสิิทธิ์์�

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
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X
X
2/2
2/2
2/2
2/2

X
X
X
X
X
1/1

คณะกรรมการบริิหาร

ลำดัับ

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการความเสี่่�ยง
และกำกัับดููแลกิิจการ

8.3.1 จำนวนครั้้�งการประชุุมและการเข้้าประชุุม

13/13
13/13
X
X
X
X

ส่่วนที่่� 2 การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

8.3.2	ผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
ปีี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน ได้้มีีการประชุุมเพื่่�อนำเสนอค่่าตอบแทนกรรมการประจำปีี 2564
เสนอให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการพิิจารณา เพื่่�อนำเสนอที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิ
คณะกรรมการความเสี่่�ยงและกำกัับดููแลกิิจการ
ปีี 2564 คณะกรรมการความเสี่่�ยงและกำกัับดููแลกิิจการ ได้้มีีการแต่่งตั้้�งคณะทำงานใหม่่ โดยกำหนดให้้ผู้้�บริิหารทุุกหน่่วยงาน
เป็็นคณะทำงาน ได้้มีีการประชุุมทวบทวนแนวทางปฏิิบัติั คิ วามเสี่่ย� งในองค์์กรที่่เ� คยได้้รัับอนุุมััติจิ ากที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการ อีีกทั้้�งได้้ปรัับปรุุง
และเพิ่่�มเติิมหััวข้้อความเสี่่�ยงให้้เข้้ากัับสถานะการณ์์ปััจจุุบััน อาทิิเช่่น ความเสี่่�ยงด้้านการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (PDPA) ความเสี่่�ยงเรื่่�อง
โรคระบาดไวรััสโคโรนา 2019 (Covid-19) กัับผู้้�บริิหารทุุกหน่่วยงาน เพื่่�อเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิต่่อไป
คณะกรรมการบริิหาร
ปีี 2564 คณะกรรมการบริิหาร มีีการประชุุมร่่วมกัันประจำทุุกเดืือน โดยคณะกรรมการบริิหารประกอบด้้วย ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร ผู้้บ� ริิหารจากหน่่วยงานที่่ไ� ด้้รัับการแต่่งตั้้ง� ได้้แก่่ ผู้้บ� ริิหารจากฝ่่ายการตลาด และโรงงานฝ่่ายผลิิต และผู้้บ� ริิหารจากฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

9. การควบคุุมภายในและรายการระหว่่างกััน
9.1 การควบคุุมภายใน
9.1.1	ความเพีียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุุมภายใน

คณะกรรมการบริิษััทฯ มีีความเห็็นว่่าระบบควบคุุมภายในของบริิษััทฯ มีีความเพีียงพอเหมาะสมและสามารถป้้องกัันทรััพย์์สิิน
ของบริิษัทั ฯ อัันเกิิดจากการที่่ผู้� บ้� ริิหารนำไปใช้้โดยมิิชอบหรืือโดยไม่่มีีอำนาจ เช่่น มีีการกำหนดอำนาจอนุุมััติสั่่ิ ง� การและมีีการจััดทำระเบีียบ
ปฏิิบััติิงานที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร มีีระบบการจััดเก็็บเอกสารสำคััญที่่�เป็็นระบบทำให้้กรรมการหรืือผู้้�สอบบััญชีี สามารถเข้้ามาตรวจสอบได้้
ปััจจุุบัันบริิษััทฯ มีีคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้้�ง 4 ท่่าน เพื่่�อดููแลให้้ระบบการควบคุุมภายในเป็็นไปข้้อกำหนดของ ก.ล.ต.
และ ตลาดหลัักทรััพย์ฯ์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุุมกัันอย่่างน้้อยปีีละ 4 ครั้้ง� และจะจััดทำรายงานความเห็็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่่�อให้้คณะกรรมการบริิษััทฯ พิิจารณาตามข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งให้้ บริิษััท ไอ.เอ.พีี อิินเทอร์์นอล ออดิิท จำกััด เป็็นหน่่วยงานตรวจสอบภายในจากภายนอก
เพื่่อ� ทำหน้้าที่่ต� รวจสอบภายในให้้กัับบริิษัทั ฯ รวมทั้้�งมีีการประชุุมและจััดทำรายงานเสนอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมุ่่�งเน้้นการตรวจสอบ
ครอบคลุุมทุุกหน่่วยงานขององค์์กร เพื่่อ� ประเมิินการควบคุุมภายในของแต่่ละกิิจกรรมสำคััญ และความมีีประสิิทธิภิ าพของแต่่ละหน่่วยงาน
ปีี 2564 บริิษััท บริิษััทไอ.เอ.พีี อิินเทอร์์นอล ออดิิท จำกััด ได้้เข้้ามาประเมิินในเรื่่�องเกี่่�ยวกัับเรื่่�องดัังนี้้�
1. ระบบการควบคุุมกระบวนการผลิิต และการตรวจสอบ/ ทดสอบคุุณภาพ และสอบทาน CAC
2. การบริิหารงานโครงการ
3. การจััดซื้้�อจััดจ้้างและการรัับของ
4. การประเมิินการควบคุุมภายในตามแนวทาง COSO
โดยมีีความเห็็นว่่าบริิษัทั ฯ มีีกระบวนการดำเนิินงานและการบริิหารจััดการที่่มีี� การควบคุุมภายในที่่เ� พีียงพอ สามารถให้้ความมั่่�นใจ
ได้้ว่่าบริิษััทฯ จะบรรลุุเป้้าหมายตามที่่�คาดหวัังได้้

9.1.2 มีีข้้อบกพร่่องเกี่่�ยวกัับระบบควบคุุมภายในในเรื่่�องใดบ้้าง แก้้ไขเสร็็จสิ้้�นแล้้วหรืือไม่่ เพราะเหตุุใด
ที่่�ผ่่านมาบริิษััทฯ ไม่่มีีข้้อบกพร่่องเกี่่�ยวกัับระบบควบคุุมภายใน

9.1.3 ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีีต่่างจากความเห็็นของคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการตรวจสอบไม่่มีีความเห็็นต่่างจากคณะกรรมการบริิษััท
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
9.1.4 ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ว่่าได้้ดููแลให้้ ผู้้�ดำรงตำแหน่่งหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน มีีวุุฒิิการศึึกษา
ประสบการณ์์ การอบรม ที่่�เหมาะสมเพีียงพอกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดัังกล่่าวแล้้วหรืือไม่่ อย่่างไร
คณะกรรมการตรวจสอบ มีีการพิิจารณาแล้้วหััวหน้้างานตรวจสอบภายในของบริิษััท ไอ.เอ.พีี อิินเทอร์์นอล ออดิิท จำกััด
มีีวุุฒิิการศึึกษา ความรู้้� ความสามารถ ได้้รัับการอบรมด้้านการตรวจสอบภายใน และมีีประสบการณ์์โดยตรง เหมาะสมเพีียงพอกัับ
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้กัับบริิษััท

9.1.5 การแต่่งตั้้�ง ถอดถอน และโยกย้้าย ผู้้�ดำรงตำแหน่่งหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีีอำนาจหน้้าที่่� แต่่งตั้้�ง โยกย้้าย และเลิิกจ้้างผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ รวมถึึงพิิจารณาเสนอ
ค่่าตอบแทนของผู้้�ตรวจสอบภายใน

9.2 รายการระหว่่างกััน
9.2.1 ข้้อมููลรายการระหว่่างกัันกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง

มููลค่่าและยอดคงค้้างของรายการระหว่่างบริิษััทฯ กัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งกััน
- 3 ปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทไม่่มีีมููลค่่าและยอดคงค้้าง
ความจำเป็็นและความสมเหตุุสมผล
- ไม่่มีี -

9.2.2 ความจำเป็็นและความสมเหตุุสมผลของรายการระหว่่างกััน
- ไม่่มีีรายการระหว่่างกััน -

9.2.3 นโยบายหรืือแนวโน้้มการทำรายการระหว่่างกัันในอนาคต และการปฏิิบััติิตามข้้อผููกพัันที่่�บริิษััทให้้ไว้้
ในหนัังสืือชี้้�ชวน

ในอนาคตถ้้าหากบริิษัทั ฯ มีีการทำรายการระหว่่างกัันกัับบุุคคลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งกััน บริิษัทั ฯ มีีนโยบายในการเข้้าทำรายการ
ระหว่่างกัันในกรณีีที่่�เป็็นรายการที่่�เกิิดขึ้้�นตามปกติิและต่่อเนื่่�อง โดยจะมีีการกำหนดเงื่่�อนไขต่่างๆ ให้้เป็็นไปตามลัักษณะการดำเนิินการค้้า
ปกติิในราคาตลาด ซึ่่�งสามารถเปรีียบเทีียบได้้กัับราคาที่่�เกิิดขึ้้�นกัับบุุคคลภายนอกและเป็็นไปตามราคาที่่�ยุุติิธรรมมีีความสมเหตุุสมผลและ
สามารถตรวจสอบได้้ บริิษััทฯ จะจััดให้้ผ่่านที่่�ประชุุมคณะกรรมการที่่�มีีกรรมการตรวจสอบเข้้าร่่วมประชุุมโดยนำเสนอให้้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็็นผู้้พิ� จิ ารณาหลัักเกณฑ์์และแนวทางในการปฏิิบัติั ดัิ งั กล่่าว ในกรณีีที่่ก� รรมการตรวจสอบไม่่มีีความชำนาญในการพิิจารณารายการ
ระหว่่างกัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�น บริิษััทฯ จะให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระหรืือผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯเป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว
เพื่่อ� นำไปใช้้ประกอบการตััดสินิ ใจของคณะกรรมการหรืือผู้้ถื� อื หุ้้น� ตามแต่่กรณีี โดยคณะกรรมการบริิษัทั ฯจะต้้องปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็นไปตามกฎหมาย
ว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์และข้้อบัังคัับ ประกาศ คำสั่่�ง หรืือข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวมตลอดถึึง
การปฏิิบััติิตามข้้อกำหนดเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลการทำรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันและการได้้มาหรืือจำหน่่ายทรััพย์์สิินที่่�สำคััญของบริิษััทฯ
ทั้้�งนี้้ย� กเว้้นรายการระหว่่างกัันที่่เ� ป็็นรายการปกติิธุุรกิิจ และมีีนโยบายในการกำหนดราคาและเงื่อ่� นไขซึ่่ง� เป็็นราคาตลาดหรืือไม่่ต่า่ งจากบุุคคล
ภายนอก

โดยตรง

9.2.4 เหตุุผลที่่บุุคคลที่
�
อ่� าจมีีความขััดแย้้งถืือหุ้้น� ในบริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม เกิินกว่่า 10% แทนการถืือหุ้้น� ของบริิษัทั
- ไม่่มีีบุุคคลที่่�มีีความขััดแย้้ง -
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ส่่วนที่่� 2 การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
มาตรการหรืือขั้้�นตอนการอนุุมััติิการทำรายการระหว่่างกััน
บริิษััทฯ มีีนโยบายในการลดการทำรายการระหว่่างกัันกัับบุุคคลอื่่�นที่่�อาจมีีความขััดแย้้งกัันให้้น้้อยลง เพื่่�อเพิ่่�มความโปร่่งใส
และเพิ่ม่� ความเชื่่อ� มั่่�นให้้กัับนัักลงทุุน โดยจะพิิจารณาเพีียงรายการที่่เ� ป็็นการดำเนิินธุุรกิิจปกติิที่จ่� ะก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดกับั บริิษัทั เท่่านั้้�น
และจะพิิจารณาในเงื่่�อนไขเดีียวกัันกัับบริิษััทคู่่�ค้้าอื่่�น
รายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการและผู้้�บริิหาร
บริิษััทกำหนดนโยบายให้้กรรมการ และผู้้�บริิหาร 4 ลำดัับแรกที่่�รัับตำแหน่่งใหม่่ทุุกคนต้้องจััดทำรายงานให้้บริิษััททราบถึึง
การมีีส่่วนได้้เสีียของตนหรืือบุุคคลที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ซึ่่ง� เป็็นส่่วนได้้เสีียที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการบริิหารจััดการกิิจการของบริิษัทั ต่่อประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายในเจ็็ดวัันทำการนัับแต่่วัันที่่�มีีรายการส่่วนได้้เสีียเกิิดขึ้้�น
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิิน
บริ ษทั ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิิน

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ยูนิมิต เอนจิ เนี ยริ่ ง จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ยูนิมิต เอนจิ เนี ยริ่ ง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ และได้ตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ยูนิมิต เอนจิ เนี ยริ่ ง จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ยูนิมิต เอนจิเนี ยริ่ ง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของ
บริ ษทั ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุใน
ข้อกําหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื่ องเหล่านี้
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่ อง
เหล่านี้ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงั ต่อไปนี้
การรับรู้ รายได้ และการบันทึกสํ ารองเผื่อผลขาดทุนจากสั ญญาทีท่ าํ กับลูกค้ า
ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าจํานวน 464 ล้านบาท และ 459 ล้านบาท
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ ตามลําดับ รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่
มีสาระสําคัญ โดยกลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้ดงั กล่าวตามนโยบายการบัญชีที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
4.1 ข้าพเจ้าให้ความสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการในการวัดมูลค่ารวมถึงรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับรู ้รายได้
จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าและประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่ องจากเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งใช้ดุลยพินิจที่มีนยั สําคัญ
ของผูบ้ ริ หารในการประเมินขั้นความสําเร็ จของงานตามสัญญาและความน่าจะเป็ นของโอกาสที่จะเกิดผลขาดทุนและ
วัดมูลค่าผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่ งทําให้เกิดความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู ้รายได้จากสัญญาที่
ทํากับลูกค้าและประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเรื่ องการรับรู ้รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าและการบันทึกสํารองเผื่อผลขาดทุนสําหรับ
โครงการตามสัญญา ดังนี้
• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่กลุ่มบริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีข้ ึนเพื่อควบคุมกระบวนการในการ
จัดซื้ อจัดจ้าง การประมาณการและการปรับเปลี่ยนต้นทุนงานตามสัญญา การบันทึกรับรู ้รายได้ และการ
ประมาณการขั้นความสําเร็ จของงานและผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการตามสัญญา โดยการสอบถาม
ผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมที่กลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้
• อ่านสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าเพื่อพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับรู ้รายได้ และสอบถามผูบ้ ริ หารที่
รับผิดชอบและทําความเข้าใจกระบวนการที่กลุ่มบริ ษทั ใช้ในการประเมินขั้นความสําเร็ จของงานและการ
ประมาณต้นทุนโครงการตามสัญญาตลอดทั้งโครงการ ตรวจสอบประมาณการต้นทุนงานตามสัญญากับแผน
งบประมาณสําหรับแต่ละโครงการ ตรวจสอบต้นทุนงานตามสัญญาที่เกิดขึ้นจริ งกับเอกสารประกอบรายการ
ทดสอบการคํานวณขั้นความสําเร็ จของงานจากต้นทุนงานตามสัญญาที่เกิดขึ้นจริ ง
• วิเคราะห์เปรี ยบเทียบอัตรากําไรขั้นต้นของงานตามสัญญา วิเคราะห์เปรี ยบเทียบขั้นความสําเร็ จของงานที่
ประมาณโดยวิศวกรโครงการกับขั้นความสําเร็ จของงานที่เกิดจากต้นทุนงานตามสัญญาที่เกิดขึ้นจริ ง
• ประเมินการประมาณผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นของผูบ้ ริ หารโดยการวิเคราะห์สัดส่ วนต้นทุนงานตามสัญญาที่
เกิดขึ้นจริ งของแต่ละองค์ประกอบที่สาํ คัญของต้นทุนงานตามสัญญากับประมาณการต้นทุนงานตามสัญญา
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เรื่ องอื่น
งบการเงินรวมของบริ ษทั ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษทั ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีท่านอื่น ซึ่ งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้
ความเชื่อมัน่ ในรู ปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่
หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อให้มี
การดําเนิ นการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง
การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับ
กิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื่ องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ใน
ระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ
หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทํา
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนิ นงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร และ
สรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนิ นงาน
ต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนิ นงานต่อเนื่ องได้
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• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรื อ
ของกิจกรรมทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
กําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้ส่ื อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ ง
ข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทํา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
สาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชี และการนําเสนอรายงานฉบับนี้

กรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบียน 5874

บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2565
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

2564

2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

7
8
9
10

549,466,540
74,004,358
106,681,029
107,327,249
11,850,572
7,844,269
857,174,017

504,434,716
63,298,438
159,421,553
130,085,180
18,017,247
10,304,429
885,561,563

547,271,819
73,922,189
106,181,401
107,004,783
11,850,572
6,481,825
852,712,589

497,831,687
62,685,279
158,695,492
129,697,459
18,017,247
8,220,162
875,147,326

11
12
6
13
16
14
22

18,017,247
467,475,519
44,075,268
2,850,432
11,762,183
172,000
544,352,649
1,401,526,666

40,415,460
490,687,358
41,094,220
4,033,657
12,970,278
172,000
589,372,973
1,474,934,536

214,000,000
21,017,247
66,493,800
279,987,948
1,552,185
2,850,432
11,762,183
172,000
597,835,795
1,450,548,384

214,000,000
40,415,460
59,734,800
313,849,392
1,975,148
4,033,657
12,970,278
172,000
647,150,735
1,522,298,061

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
สินทรัพย์ที�เกิดจากสัญญา
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ลูกหนี�ไม่หมุนเวียนอื�น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิิน
บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

2564

2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

15
9

43,820,519
3,170,890

79,612,640
11,228,901

43,535,777
3,170,890

70,235,953
10,894,134

16

676,495
5,604,305
53,272,209

637,195
8,850,049
100,328,785

676,495
5,599,770
52,982,932

637,195
8,785,998
90,553,280

16
22
17

435,268
192,890
51,439,202
52,067,360
105,339,569

1,111,764
58,032,478
59,144,242
159,473,027

435,268
51,439,202
51,874,470
104,857,402

1,111,764
58,032,478
59,144,242
149,697,522

142,627,650

142,627,650

142,627,650

142,627,650

142,627,650
286,487,187

142,627,650
286,487,187

142,627,650
286,487,187

142,627,650
286,487,187

14,300,000
849,785,242
2,987,018
1,296,187,097
1,401,526,666

14,300,000
886,504,507
(14,457,835)
1,315,461,509
1,474,934,536

14,300,000
902,276,145
1,345,690,982
1,450,548,384

14,300,000
929,185,702
1,372,600,539
1,522,298,061

-

-

-

-

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
หนี�สินที�เกิดจากสัญญา
ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ�งปี
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
หนี�สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 570,510,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 570,510,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากสัญญาที�ทํากับลูกค้า
กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน
รายได้อื�น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
โอนกลับค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรจากการดําเนินงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

19

463,507,564
7,308,569
3,483,831
474,299,964

793,275,920
957,976
1,880,659
796,114,555

459,495,369
7,413,566
3,482,824
470,391,759

790,631,283
957,976
1,874,824
793,464,083

20

371,789,085
14,528,966
76,370,694
462,688,745
11,611,219
1,880,899
(87,604)
13,404,514
261,353
13,665,867

671,684,511
14,189,806
89,048,572
(17,879,521)
757,043,368
39,071,187
3,491,717
(124,622)
42,438,282
(6,563,289)
35,874,993

365,116,322
14,287,987
70,569,359
449,973,668
20,418,091
2,693,713
(87,604)
23,024,200
451,375
23,475,575

662,606,976
13,860,023
79,848,399
(17,879,521)
738,435,877
55,028,206
4,273,479
(124,622)
59,177,063
(6,563,289)
52,613,774

22

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:
รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี

17,444,853

(8,068)

-

-

6,637,878
24,082,731

(8,068)

6,637,878
6,637,878

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

37,748,598

35,866,925

30,113,453

52,613,774

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิิน
บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

การแบ่งปันกําไร
ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

13,665,867

35,874,993

23,475,575

52,613,774

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

37,748,598

35,866,925

30,113,453

52,613,774

0.02

0.06

0.04

0.09

หมายเหตุ

กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
กําไรส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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- 92 142,627,650
142,627,650

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ทุนเรือนหุ้นที�ออก
และชําระเต็มมูลค่าแล้ว
142,627,650
142,627,650

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

286,487,187
286,487,187

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ
286,487,187
286,487,187
14,300,000
14,300,000

886,504,507
13,665,867
6,637,878
20,303,745
(57,023,010)
849,785,242

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
14,300,000
879,153,529
35,874,993
35,874,993
(28,524,015)
14,300,000
886,504,507

งบการเงินรวม

(14,457,835)
17,444,853
17,444,853
2,987,018

(14,457,835)
17,444,853
17,444,853
2,987,018
-

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ผลต่างจากการ
แปลงค่างบการเงินที� รวมองค์ประกอบอื�น
เป็นเงินตราต่างประเทศ ของส่วนของผู้ถือหุ้น
(14,449,767)
(14,449,767)
(8,068)
(8,068)
(8,068)
(8,068)
(14,457,835)
(14,457,835)

1,315,461,509
13,665,867
24,082,731
37,748,598
(57,023,010)
1,296,187,097
-

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
1,308,118,599
35,874,993
(8,068)
35,866,925
(28,524,015)
1,315,461,509

(หน่วย: บาท)

บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - กําไรสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

142,627,650
142,627,650

ทุนเรือนหุ้นที�ออก
และชําระเต็มมูลค่าแล้ว
142,627,650
142,627,650
286,487,187
286,487,187

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ
286,487,187
286,487,187
14,300,000
14,300,000

929,185,702
23,475,575
6,637,878
30,113,453
(57,023,010)
902,276,145

1,372,600,539
23,475,575
6,637,878
30,113,453
(57,023,010)
1,345,690,982
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
14,300,000
905,095,943
1,348,510,780
52,613,774
52,613,774
(28,524,015)
(28,524,015)
14,300,000
929,185,702
1,372,600,539

(หน่วย: บาท)

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิิน

บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

2564

2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

13,404,514

42,438,282

23,024,200

59,177,063

42,386,147
(23,060)

44,598,851
(17,879,521)
39,622

36,472,688
(6,782,060)

38,448,842
(17,879,521)
258,222

(315,173)
55,830
4,910,852
(1,880,899)
87,604

83,879
(132,412)
10,545,511
(3,491,717)
124,622

(315,173)
55,830
4,910,852
(2,693,713)
87,604

83,879
(132,412)
10,545,511
(4,273,479)
124,622

58,625,815

76,327,117

54,760,228

86,352,727

(10,677,168)
52,740,524
22,757,931
2,693,308
-

132,947,039
(9,674,785)
52,470,588
(1,245,145)
2,400

(11,208,158)
52,514,091
22,692,676
2,784,580
(3,000,000)
-

133,677,243
(8,948,723)
52,858,309
(1,800,766)
2,400

(35,787,023)
(8,058,011)
(3,163,719)
79,131,657
(11,850,572)
40,415,460
(3,206,780)
104,489,765

(95,659,378)
2,060,643
134,839
157,363,318
(18,017,247)
(10,551,198)
128,794,873

(26,695,078)
(7,723,244)
(3,104,203)
81,020,892
(11,850,572)
40,415,460
(3,206,780)
106,379,000

(96,316,608)
1,725,877
134,839
167,685,298
(18,017,247)
(10,551,198)
139,116,853

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
โอนกลับค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง
(กําไร) ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารอนุพันธ์
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่าย/ตัดจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี�สินดําเนินงาน
สินทรัพย์จากการดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
สินทรัพย์ที�เกิดจากสัญญา
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
ลูกหนี�ไม่หมุนเวียนอื�น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
หนี�สินจากการดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
หนี�สินที�เกิดจากสัญญา
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิิน
บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ�ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

2564

2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(3,214,114)
1,880,899
(1,333,215)

160,000
(2,773,853)
(371,128)
3,491,717
506,736

(1,071,676)
1,880,618
808,942

160,000
(2,133,027)
(371,128)
4,710,585
2,366,430

(637,196)
(87,604)
(57,023,010)
(57,747,810)
(376,916)
45,031,824
504,434,716
549,466,540
-

(637,196)
(87,604)
(28,524,015)
(29,248,815)
722,600
100,775,394
403,659,321
504,434,715
-

(637,196)
(87,604)
(57,023,010)
(57,747,810)
49,440,132
497,831,687
547,271,819
-

(637,196)
(87,604)
(28,524,015)
(29,248,815)
112,234,468
385,597,219
497,831,687
-

149,430

160,220

149,430

160,220

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากดอกเบี�ยรับ
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายชําระเงินต้นของหนี�สินตามสัญญาเช่า
จ่ายดอกเบี�ย
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม
รายการที�ไม่ใช่เงินสด
รายการซื�ออุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายชําระ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั ยูนิมิต เอนจิ เนี ยริ่ ง จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมี ภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย บริ ษทั ฯมีผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่คือกลุ่มครอบครัวเฉลิมทรัพยากร ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯคือการ
ออกแบบ ขึ้นรู ป ประกอบ และติดตั้งผลิตภัณฑ์โลหะ และก่อสร้ างตามสัญญาที่ทาํ กับลู กค้า ที่อยู่ตามที่
จดทะเบี ยนของบริ ษ ทั ฯอยู่ที่ 109/92 - 95 หมู่ 19 ซอยสุ ข สวัสดิ์ 66 ถนนสุ ข สวัสดิ์ ตํา บลบางพึ่ ง อําเภอ
พระประแดง สมุทรปราการ

1.2

สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์ ทางการเมืองในประเทศพม่ า
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ
พม่า ทํา ให้เศรษฐกิ จชะลอตัว และมี ผ ลกระทบต่อกิ จกรรมทางธุ รกิ จของกลุ่ม บริ ษ ทั ฝ่ ายบริ หารของ
กลุ่มบริ ษทั ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่า
ของสิ น ทรั พ ย์ ประมาณการหนี้ สิ น และหนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง โดยใช้ป ระมาณการและ
ดุลยพินิจในกรณี ต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1

งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ.
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ นตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าออกตามความใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที่ บ ริ ษ ทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิิน

2.2

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงิ นรวมนี้ ไ ด้จดั ทํา ขึ้ นโดยรวมงบการเงิ นของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย (ซึ่ ง ต่ อไปนี้ เรี ย กว่า
“กลุ่มบริ ษทั ”) โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อยแสดงได้ดงั ต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

Unimit (Hong Kong) Company
Limited (“UHK”)

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ลักษณะธุรกิจ

กิจการลงทุน

เขตบริ หารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
Unimit Engineering (Myanmar) ขึ้นรู ป ประกอบ และ สาธารณรัฐแห่ง
Company Limited (“UEM”) ติดตั้งผลิตภัณฑ์โลหะ สหภาพเมียนมาร์
(ถือหุน้ ทั้งหมดโดย UHK)

อัตราร้อยละของการถือหุน้
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
100
100

100

100

ข) บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการกิจกรรมที่
ส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอาํ นาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
จ) สิ นทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดย
ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็ นเงิ นบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดื อน ผลต่างซึ่ งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็ น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริ ษทั และรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงิน
รวมนี้แล้ว
ช) ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ ไม่มีอาํ นาจควบคุ ม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ข อง
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3

บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี ปั จจุ บนั กลุ่ มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งจํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ
การปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
กับผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถื อปฏิบตั ิ น้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสํา คัญต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั

3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2565
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ ซึ่ งจะมีผลบังคับ
ใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิ บตั ิทางการบัญชี และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นบางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้นชัว่ คราวกับ
ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่ ม บริ ษ ทั เชื่ อว่า การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานนี้ จะไม่มี ผลกระทบอย่า งเป็ นสาระสําคัญต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั

4.

นโยบายการบัญชี ทสี่ ํ าคัญ

4.1

การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสั ญญาที่ ท าํ กับลู กค้าโดยส่ วนใหญ่มี ภาระที่ ต้องปฏิ บ ตั ิภาระเดี ยว กลุ่มบริ ษ ทั รั บ รู ้
รายได้จากสัญญาที่ ทาํ กับลู กค้าตลอดช่ วงเวลาที่ ปฏิ บ ตั ิ ตามสัญญา โดยใช้วิธีปัจจัยนําเข้าในการวัดขั้น
ความสําเร็ จของงาน ซึ่ งคํานวณโดยการเปรี ยบเทียบต้นทุนงานตามสัญญาที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้ นงวดกับ
ต้นทุนงานตามสัญญาทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการปฏิบตั ิตามสัญญา
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กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาความน่าจะเป็ นในการรับรู ้ รายได้ที่เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงของสัญญา การเรี ยกร้ อง
ความเสี ยหาย ความล่าช้าในการส่ งมอบงาน และค่าปรับตามสัญญา โดยจะรับรู ้รายได้เฉพาะในกรณี ที่มีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสู งมากว่าจะไม่มีการกลับรายการที่มีนยั สําคัญของจํานวนรายได้ที่รับรู ้สะสม
เมื่อมูลค่าและความสําเร็ จของงานตามสัญญาไม่สามารถวัดได้อย่างสมเหตุสมผล รายได้จะรับรู ้ได้ตามต้นทุน
ที่เกิดขึ้นจริ งที่คาดว่าจะได้รับคืนเท่านั้น
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้โอนอํานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมี
การส่ งมอบสิ นค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบ
หลังจากหักประมาณการสิ นค้ารับคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื่อกิจการให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็ จของงาน
รายได้ ดอกเบีย้
รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ต้ นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ยจากหนี้ สินทางการเงิ นที่ วดั มูลค่าด้วยราคาทุ นตัดจําหน่ ายคํานวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ ย
ที่แท้จริ งและรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการ
เบิกใช้

4.3

ยอดคงเหลือของสั ญญาทีท่ าํ กับลูกค้ า
สิ นทรั พย์ ทเี่ กิดจากสั ญญา
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อมีรายได้ท่ีรับรู ้สะสมเกินกว่าจํานวนเงินที่เรี ยกเก็บจากลู กค้า
จนถึ งปั จจุ บนั และกลุ่ มบริ ษทั จะบันทึ กค่าเผื่อผลขาดทุ นจากการด้อยค่าของสิ นทรั พย์ที่เกิ ดจากสัญญา
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงิ นจากลูกค้าไม่ได้ สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจะ
จัดประเภทเป็ นลูกหนี้การค้าเมื่อกิจการมีสิทธิ ที่จะได้รับชําระโดยปราศจากเงื่อนไข
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หนี้สินทีเ่ กิดจากสั ญญา
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ หนี้ สินที่เกิดจากสัญญาเมื่อจํานวนเงินที่เรี ยกเก็บจากลูกค้าจนถึงปั จจุบนั เกินกว่ารายได้ที่
รับรู ้ สะสม โดยกิ จการยังมีภาระที่ตอ้ งโอนสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลู กค้า หนี้ สินที่เกิดจากสัญญาจะรับรู ้
เป็ นรายได้เมื่อกิจการได้ปฏิบตั ิตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็ จสิ้ น
4.4

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิ
ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุ นวัตถุ ดิบ แรงงานและค่า โสหุ ้ย
ในการผลิต
วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.6

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ ดินแสดงมู ลค่าตามราคาทุน อาคารและอุ ปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่ า เสื่ อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ค าํ นวณจากราคาทุ น โดยวิ ธี เ ส้ น ตรงตามอายุ ก ารให้ป ระโยชน์
โดยประมาณ ดังนี้
ที่ดินและส่ วนปรับปรุ ง
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
ยานพาหนะ

5 และ 20 ปี
20 และ 44 ปี
5 - 20 ปี
3 และ 5 ปี
5 ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุ นจาก
การจําหน่ ายหรื อตัดจํา หน่ ายสิ นทรั พย์จะรับ รู ้ ใ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุ นเมื่ อกลุ่ มบริ ษทั ตัดรายการ
สิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
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4.7

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
กลุ่มบริ ษทั ตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่
สิ นทรัพย์น้ นั เกิ ดการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัด คือซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งมีอายุการให้ประโยชน์ 3
ปี

4.8

สั ญญาเช่ า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่ า กลุ่ มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่ าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่ า
หรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิ ในการ
ควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สาํ หรับช่วงเวลาหนึ่งเพือ่ เป็ นการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าทุกสัญญา ณ วันที่
สิ นทรัพย์ที่เช่าพร้อมใช้งาน (วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล) ยกเว้นสัญญาเช่าที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน หรื อสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าตํ่ากลุ่มบริ ษทั จะบันทึกค่าเช่าเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
สิ นทรั พย์ สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรั บ ปรุ ง ด้ว ยการวัด มู ล ค่ า ของหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า ใหม่ (ถ้า มี ) ราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้
ประกอบด้วยจํานวนเงิ นของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรก และ
จํานวนเงินที่จ่ายชําระในวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้คาํ นวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรื ออายุการ
ให้ ป ระโยชน์ โ ดยประมาณของสิ น ทรั พ ย์ห ากมี ก ารโอนความเป็ นเจ้า ของในสิ น ทรั พ ย์ที่ เ ช่ า ให้ ก ับ
กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสญ
ั ญาเช่า ดังนี้
ที่ดิน
ยานพาหนะ

49 ปี 2 เดือน
5 ปี
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หนี้สินตามสั ญญาเช่ า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า
คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรื ออัตราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั หลังจาก
วันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผลมู ลค่าตามบัญชี ของหนี้ สิ นตามสัญญาเช่ าจะเพิ่มขึ้ นจากดอกเบี้ ยของหนี้ สิ นตาม
สัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชําระหนี้ สินตามสัญญาเช่า และจะถู กวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
สัญญาเช่า
4.9

รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่มีอาํ นาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั
หรื อถูกควบคุมโดยกลุ่มบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
กลุ่มบริ ษทั
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วม และบุคคลหรื อกิจการที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อม ซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับกลุ่ มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสํา คัญ
กรรมการหรื อพนักงานที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั

4.10 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเป็ นสกุลเงิ นบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ใช้ในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
รายการที่ เป็ นเงิ นตราต่า งประเทศแปลงค่ าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ ที่ เกิ ดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.11 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ทไี่ ม่ ใช่ สินทรัพย์ ทางการเงิน
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ ดิน อาคารและอุ ป กรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของกลุ่มบริ ษทั หากมีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจ
ด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่ อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่า
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึ งมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ
ขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิิน

4.12 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงิ นที่กลุ่ มบริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรั พย์ของกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พได้แยกออกจาก
สิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั เงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชี พบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิด
รายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั คํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่ วยที่ ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิ ส ระได้ทาํ การประเมิ น ภาระ
ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ต้นทุนบริ การในอดี ตจะถู กรับรู ้ ท้ งั จํานวนในกําไรหรื อขาดทุนทันทีท่ีมีการแก้ไขโครงการหรื อลดขนาด
โครงการ หรื อเมื่อกิจการรับรู ้ตน้ ทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
4.13 ประมาณการหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึ กประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุ การณ์ ในอดีต
ได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริ ษทั จะเสี ยทรัพยากรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริ ษทั สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.14 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
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ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกาํ ไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
4.15 เครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทํา
รายการเฉพาะในกรณี ที่เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
อย่างไรก็ตาม สําหรับลู กหนี้ การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ ยวกับการจัดหาเงิ นที่มีนยั สําคัญ กลุ่มบริ ษทั จะ
รับรู ้ สินทรัพย์ทางการเงิ นดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี เรื่ องการรับรู ้
รายได้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงิ น ณ วันที่รับรู ้ รายการเริ่ มแรก เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ วดั
มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรื อขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุ รกิจของกิจการในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
สินทรั พย์ทางการเงินทีว่ ัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิ นด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายเมื่ อกลุ่มบริ ษทั ถื อครองสิ นทรัพย์ทาง
การเงิ นนั้นเพื่อรับกระแสเงิ นสดตามสัญญา และเงื่ อนไขตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นก่อให้เกิ ด
กระแสเงินสดที่เป็ นการรับชําระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและต้องมีการประเมินการ
ด้อยค่า ทั้ง นี้ ผลกํา ไรและขาดทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจากการตัดรายการ การเปลี่ ย นแปลง หรื อการด้อยค่ า ของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของหนีส้ ิ นทางการเงิน
ยกเว้นหนี้ สินตราสารอนุ พนั ธ์ กลุ่ มบริ ษทั รั บรู ้ รายการเมื่ อเริ่ มแรกสําหรั บหนี้ สินทางการเงิ นด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนการทํารายการ และจัดประเภทหนี้ สินทางการเงินเป็ นหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าใน
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย โดยใช้วธิ ี ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัด
รายการหนี้ สิ นทางการเงิ นและการตัดจํา หน่ า ยตามวิธีดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง จะรั บ รู ้ ใ นส่ วนของกํา ไรหรื อ
ขาดทุน โดยการคํานวณมูลค่าราคาทุนตัดจําหน่ายคํานึงถึงค่าธรรมเนียมหรื อต้นทุนที่ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุน
ทางการเงินในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
การรับรู้ และการตัดรายการของเครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หรื อตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินในวันที่ได้มีการส่ งมอบสิ นทรัพย์น้ นั สําหรับการซื้ อ
หรื อการขายสิ นทรัพย์ทางการเงินตามปกติ
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั ได้
สิ้ นสุ ดลง หรื อได้มีการโอนสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ ยง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีการโอนการควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของหนี้ สินนั้นแล้ว มีการ
ยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรื อมีการสิ้ นสุ ดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มี
อยู่ใ ห้เป็ นหนี้ สิ นใหม่จ ากผูใ้ ห้กู้ร ายเดี ย วกัน ซึ่ ง มี ข ้อกํา หนดที่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมาก หรื อมี ก ารแก้ไ ข
ข้อกําหนดของหนี้สินที่มีอยูอ่ ย่างเป็ นสาระสําคัญ จะถือว่าเป็ นการตัดรายการหนี้ สินเดิมและรับรู ้หนี้ สินใหม่
โดยรับรู ้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ท้ งั หมดที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วย
มู ล ค่า ยุติธ รรมผ่านกําไรหรื อขาดทุ น ผลขาดทุ นด้า นเครดิ ตที่ ค าดว่า จะเกิ ดขึ้ นคํานวณจากผลต่า งของ
กระแสเงินสดที่จะครบกําหนดชําระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับชําระ
และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งโดยประมาณของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับลูกหนี้ การค้า
ดังนั้น ทุ กวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จึ งไม่มีการติ ดตามการเปลี่ ยนแปลงของความเสี่ ยง
ทางด้านเครดิต แต่จะรับรู ้ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า อ้างอิง
จากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคต
เกี่ยวกับลูกหนี้น้ นั และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นจะถู กตัดจําหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
4.16 ตราสารอนุพนั ธ์
กลุ่มบริ ษทั ใช้ตราสารอนุ พนั ธ์ เช่น สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ มูลค่าเริ่ มแรกของตราสารอนุ พนั ธ์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทาํ สัญญา และวัดมูลค่าใน
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู ้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั แสดงตราสารอนุ พนั ธ์เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิ นหรื อหนี้ สินทางการเงิ นตามแต่
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั แสดงตราสารอนุ พนั ธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงกําหนดชําระภายใน
12 เดื อน เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุ นเวียนอื่ นหรื อหนี้ สินไม่หมุ นเวียนอื่น และแสดงตราสารอนุ พนั ธ์อื่นเป็ น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนหรื อหนี้สินหมุนเวียน
4.17 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่ อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด)
ณ วันที่ วดั มู ลค่า กลุ่ มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมู ล ค่ายุติธ รรมของ
สิ นทรั พย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมู ลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อ
ไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิ ค การประเมิ นมู ล ค่ าที่ เหมาะสมกับ แต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข ้อมู ลที่ สามารถสัง เกตได้
ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข ้อ มู ล อื่ น ที่ ส ามารถสั ง เกตได้ข องสิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น ไม่ ว่า จะเป็ นข้อ มู ล ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมู ลค่า
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
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5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํา งบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจํา เป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่ องที่ มี ค วามไม่ แ น่ น อนเสมอ การใช้ดุล ยพินิ จและการประมาณการดัง กล่ า วนี้
ส่ งผลกระทบต่อจํานวนเงิ นที่ แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญ
มีดงั นี้
รายได้ จากสั ญญาทีท่ าํ กับลูกค้ า
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลู กค้าตลอดช่วงเวลาที่ปฏิ บตั ิงาน ฝ่ ายบริ หารใช้วิธีปัจจัยนําเข้า
ในการวัดขั้นความสําเร็ จของงานเพื่อให้สะท้อนถึงผลการปฏิบตั ิงานของกิจการตามภาระที่ตอ้ งปฏิ บตั ิให้
เสร็ จสิ้ น ซึ่ งคํานวณโดยการเปรี ยบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้ นงวดกับต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะ
ใช้ใ นการปฏิ บ ัติ ต ามสั ญ ญา กลุ่ ม บริ ษ ัท ประมาณการต้น ทุ น งานตามสั ญ ญาของแต่ ล ะโครงการจาก
รายละเอียดของแบบงานตามสัญญาและนํามาคํานวณจํานวนและมูลค่าวัสดุที่ตอ้ งใช้ในโครงการดังกล่าว
รวมถึ งค่าแรง ค่าโสหุ ้ย ที่ ตอ้ งใช้ในการให้บริ การงานตามสั ญญาจนเสร็ จ ประกอบกับการพิจารณาถึ ง
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กลุ่มบริ ษทั จะทําการทบทวนประมาณ
การต้นทุ นอย่างสมํ่าเสมอ และทุ กคราวที่ ตน้ ทุนที่ เกิดขึ้นจริ งแตกต่างจากประมาณการต้นทุ นอย่างเป็ น
สาระสําคัญ
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจที่สําคัญในการประเมินต้นทุนงานตามสัญญาที่เกิดขึ้นจริ งของงาน
ที่ทาํ เสร็ จจนถึ งปั จจุบนั การประมาณการรายได้จากสัญญา และการประเมินส่ วนหักรายได้ที่เกิดจากการ
ส่ งมอบงานล่ าช้า หรื อค่าปรั บตามสั ญญา โดยอาศัยประสบการณ์ และข้อมูลในอดี ต รวมถึ งข้อมู ล จาก
วิศวกรโครงการหรื อผลงานของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ถ้ามี)
สํ ารองเผื่อผลขาดทุนสํ าหรับงานตามสั ญญา
ฝ่ ายบริ หารได้ใ ช้ดุล ยพิ นิจในการประมาณการผลขาดทุ นที่ คาดว่า จะเกิ ดขึ้ นจากงานตามสัญญาแต่ละ
โครงการจากประมาณการต้นทุนที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากความคื บหน้าของงานตามสัญญา
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ ค่าแรง และสภาวะการณ์ปัจจุบนั
ค่ าเผื่อการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่า
สุ ทธิ ที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ โดยจํานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสิ นค้าคงเหลือพิจารณาจากประมาณ
การราคาขายซึ่ งอิงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน และประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้อง
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุ ปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั
ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่ เกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์ รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
ใช้ป ระโยชน์ จากผลแตกต่า งชั่วคราวและขาดทุ นนั้น ในการนี้ ฝ่ ายบริ หารจํา เป็ นต้องประมาณการว่า
กลุ่มบริ ษทั ควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวน
กําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ นตามโครงการผลประโยชน์ หลัง ออกจากงานของพนัก งานประมาณขึ้ น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ ง ต้องอาศัย ข้อสมมติ ฐานต่า ง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่ น อัตราคิ ดลด อัตราการขึ้ น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุ รกิจที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่ าว
เป็ นไปตามเงื่ อ นไขทางการค้า และเกณฑ์ ต ามที่ ต กลงกัน ระหว่า งกลุ่ ม บริ ษ ัท และบุ ค คลหรื อ กิ จ การ
ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้

รายการธุรกิจกับบริษทั ย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ดอกเบี้ยรับ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา
2564
2563
2564
2563

-

-

- 108 -

813

รายงานประจำปีี 2564 | แบบ 56-1 One Report

782 อัตราร้อยละ 1.25 ต่อปี

13
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ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี
รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563

ลูกหนีเ้ งินทดรองจ่ ายแก่ บริษทั ย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริ ษทั ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ ง (เมียนมาร์) จํากัด

-

-

3,000

-

เมื่ อวันที่ 15 กันยายน 2564 บริ ษ ทั ฯได้จ่า ยชํา ระหนี้ แทนบริ ษ ทั ยูนิมิ ต เอนจิ เนี ย ริ่ ง (เมี ย นมาร์ ) จํา กัด
เพื่ อเป็ นการระงับ หนี้ ท้ งั หมดของบริ ษ ัท ยูนิมิ ต เอนจิ เนี ย ริ่ ง (เมี ย นมาร์ ) จํา กัดให้ก ับ เจ้า หนี้ รายหนึ่ ง
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯคาดว่าจะไม่เรี ยกคืนเงินดังกล่าวภายในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า บริ ษทั ฯจึงแสดง
ลูกหนี้เงินทดรองจ่ายแก่บริ ษทั ย่อยไว้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินให้ กู้ยืมระยะยาวแก่ บริษัทย่ อย
ยอดคงค้างของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และการเคลื่อนไหว
ของเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
บริ ษทั ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ ง (เมียนมาร์) จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
กําไรจากอัตรา
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
แลกเปลี่ยนที่ยงั
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
ไม่เกิดขึ้นจริ ง
31 ธันวาคม 2564
59,735
6,759
66,494

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อยไม่มีหลักประกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้ อยละ
1.25 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืนระหว่างปี 2566 ถึง 2568
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
21,609
22,797
220
1,390
21,829
24,187

- 109 -

รายงานประจำปีี 2564 | แบบ 56-1 One Report

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
21,609
22,797
220
1,390
21,829
24,187

14

บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2564
2563
149
158
549,318
504,277
549,467
504,435

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
137
136
547,135
497,696
547,272
497,832

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงิ นฝากออมทรัพย์ และเงิ นฝากประจํามีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้ อยละ 0.05 ถึง
0.40 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.60 ต่อปี )
8.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น

ลูกหนีก้ ารค้ า
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนีอ้ ่ืน
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่ายพนักงาน
รวมลูกหนี้ อื่น
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

50,149

42,554

50,067

42,154

19,684
3,214
696
73,743
(124)
73,619

16,699
2,780
124
62,157
(124)
62,033

19,684
3,214
696
73,661
(124)
73,537

16,699
2,780
124
61,757
(124)
61,633

270
115
385
74,004

483
782
1,265
63,298

270
115
385
73,922

270
782
1,052
62,685

ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลา 30 วัน ถึง 60 วัน
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การเปลี่ ย นแปลงของบัญ ชี ค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ นของลู ก หนี้ การค้า มี
รายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2564
2563
124
18,004
(17,880)
124
124

ยอดคงเหลือต้ นปี
กลับรายการระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

9.

สิ นทรัพย์ ทเี่ กิดจากสั ญญา/หนีส้ ิ นที่เกิดจากสั ญญา

9.1

ยอดคงเหลือตามสั ญญา

สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระ
เงินประกันผลงานค้างรับ
รวมสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
รายได้รับล่วงหน้า
เงินรับล่วงหน้าจากผูว้ า่ จ้าง
รวมหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

9.2

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
124
18,004
(17,880)
124
124

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

80,350
26,331
106,681

137,421
22,001
159,422

79,850
26,331
106,181

136,694
22,001
158,695

(931)
(2,240)
(3,171)

(8,702)
(2,527)
(11,229)

(931)
(2,240)
(3,171)

(8,367)
(2,527)
(10,894)

รายได้ ทรี่ ับรู้ ทเี่ กีย่ วข้ องกับยอดคงเหลือตามสั ญญา

รายได้ที่รับรู ้ในระหว่างปี ที่เคยรวมอยูใ่ นยอด
ยกมาของหนี้สินที่เกิดจากสัญญา
รายได้ที่รับรู ้ในระหว่างปี จากการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่ งตอบแทนผันแปรที่เกี่ยวเนื่องกับ
ภาระที่ได้ปฏิบตั ิแล้วในปี ก่อน

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

8,818

7,151

8,818

7,151

42,399

(5,781)

42,400

(5,781)
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
9.3

รายได้ ทคี่ าดว่ าจะรับรู้ สําหรับภาระทีย่ งั ปฏิบัติไม่ เสร็จสิ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู ้ในอนาคตสําหรับภาระที่ยงั ปฏิบตั ิไม่เสร็ จสิ้ น
(หรื อ ยัง ไม่ เ สร็ จ สิ้ น บางส่ ว น) ของสั ญ ญาที่ ท ํา กับ ลู ก ค้า จํา นวน 146 ล้า นบาท (2563: 299 ล้า นบาท)
(เฉพาะบริ ษทั ฯ: 146 ล้านบาท 2563: 298 ล้านบาท) ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะปฏิบตั ิตามภาระที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ
ของสัญญาดังกล่าวเสร็ จสิ้ นภายในหนึ่งปี

9.4

สิ นทรัพย์ทเี่ กิดจากสั ญญา - รายได้ ทยี่ งั ไม่ ได้ เรียกชํ าระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลื อของรายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระจํานวน 80 ล้านบาท
(2563: 137 ล้านบาท) และงบเฉพาะกิจการจํานวน 80 ล้านบาท (2563: 137 ล้านบาท) ที่คาดว่าจะเรี ยกชําระ
ภายในหนึ่งปี

10.

สิ นค้ าคงเหลือ

ราคาทุน
วัตถุดิบ
งานระหว่างทํา
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

2564
89,342
9,711
13,759
739
113,551

2563
104,487
11,479
15,163
5,180
136,309

ราคาทุน
วัตถุดิบ
งานระหว่างทํา
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

2564
88,853
9,894
13,743
739
113,229

2563
103,919
11,675
15,147
5,180
135,921
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งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ
ที่จะได้รับ
2564
2563
(2,012)
(2,012)
(4,212)
(4,212)
(6,224)
(6,224)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ
ที่จะได้รับ
2564
2563
(2,012)
(2,012)
(4,212)
(4,212)
(6,224)
(6,224)
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(หน่วย: พันบาท)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2564
2563
87,330
102,475
5,499
7,267
13,759
15,163
739
5,180
107,327
130,085
(หน่วย: พันบาท)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2564
2563
86,841
101,907
5,682
7,463
13,743
15,147
739
5,180
107,005
129,697
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิิน

11.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั
Unimit (Hong Kong) Company Limited

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2564
2563
214,000
214,000

รวม

(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุน
2564
2563
214,000
214,000
214,000
214,000

สัดส่ วนเงินลงทุนได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ไม่มีเงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้น
12.

ลูกหนีไ้ ม่ หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้เงินทดรองจ่ายแก่บริ ษทั ย่อย
ลูกหนี้กรมสรรพากร
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
18,017
40,415
18,017
40,415

- 113 -

รายงานประจำปีี 2564 | แบบ 56-1 One Report

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
3,000
18,017
40,415
21,017
40,415

18

13.

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
รายการปรับปรุ งจากการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (โอนออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิม่
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

338,984

417
172,244
(13,983)
497,662
2,116
11,689
511,467

658
205,486
205,486

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง

204,828

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุ ง

362
(1,075)
23,716
(1,854)
391,397
832
(547)
2,467
394,149

370,248

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

1,837
(256)
5
61,282
186
(523)
109
61,054

59,696

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
และติดตั้ง

(2,572)
(190)
43,227
43,227

45,989

ยานพาหนะ

158
(196,618)
15,219
5,753
70
5,823

186,994

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
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(2,572)
2,774
(1,521)
(613)
1,204,807
3,204
(1,070)
14,265
1,221,206

1,206,739

รวม

(หน่วย: พันบาท)

บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
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- 115 70,578

230,400
17,414
538
248,352
267,262

62,558
3,637
66,195
142,928
139,291

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

5,823

5,753

-

-

-

467,476

490,687

(1,014)
805
753,730

(1,494)
714,120
39,819

(597)
42,416

673,795

20

39,819

671

1,075

42,556

(188)
42,152
404

(597)
832

-

2564 (จํานวน 35 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

1,834

3,091

(500)
55
59,220

(250)
58,191
1,474

1,715

42,105

รวม

42,416

56,742

(1,056)
320,819
16,890

18,943

56,726

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

ค่ าเสื่ อมราคาสําหรับปี
2563 (จํานวน 37 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

263,115

(514)
212
337,407

17,288

3,638

302,932

213,112

58,920

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
รายการปรับปรุ งจากการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่วนที่จาํ หน่าย/
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่วนที่จาํ หน่าย/
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุ ง

งบการเงินรวม (ต่อ)
เครื่ องตกแต่ง
และติดตั้ง

(หน่วย: พันบาท)

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิิน

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
รายการปรับปรุ งจากการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
658
205,486
205,486

204,828

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุ ง

(658)
338,326
338,326

338,984

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง

257
(1,075)
369,430
832
(547)
369,715

370,248

1,787
(256)
60,331
158
(522)
59,967

58,800

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องจักรและ
เครื่ องตกแต่ง
อุปกรณ์
และติดตั้ง

(2,572)
(190)
43,227
43,227

45,989

ยานพาหนะ

88
5,755
70
5,825

5,667

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
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(2,572)
2,133
(1,521)
1,022,555
1,060
(1,069)
1,022,546

1,024,516

รวม

(หน่วย: พันบาท)

บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
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- 117 240,735
111,403

66,196
142,928
139,290

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

5,825

5,755

279,988

313,849

22

(1,014)
742,558

(1,494)
708,706
34,866

(597)
37,206

673,591

34,866

670

1,075

-

-

-

-

2564 (จํานวน 31 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

1,413

2,587

42,557

(188)
42,152
405

(597)
832

42,105

รวม

37,206

35,199

50,101

(500)
58,554

(250)
57,744
1,310

1,472

56,522

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

ค่ าเสื่ อมราคาสําหรับปี
2563 (จํานวน 33 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

97,591

(1,056)
319,329
15,701

226,923
13,812

62,558
3,638
(514)
334,516

17,453

13,811

3,638

302,932

213,112

58,920

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
รายการปรับปรุ งจากการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่วนที่
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่วนที่
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุ ง

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)
เครื่ องจักรและ
เครื่ องตกแต่ง
อุปกรณ์
และติดตั้ง
ยานพาหนะ

(หน่วย: พันบาท)

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิิน

บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี อ าคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง เครื่ อ งจัก รและอุ ป กรณ์ จ าํ นวนหนึ่ ง
ซึ่ ง ตัดค่า เสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ย งั ใช้งานอยู่ มู ล ค่ า ตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรั พ ย์
ดังกล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 478 ล้านบาท (2563: 329 ล้านบาท) (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 478 ล้านบาท 2563:
329 ล้านบาท)
14.

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้ อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

18,823
372
19,195
19,195
13,918
1,243
15,161
1,184
16,345
4,034

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

2,850
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ส่่วนที่่� 3 งบการเงิิน

15.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
2564
2563
30,208
51,584
1,801
11,054
3,822
6,511
7,990
10,464
43,821
79,613

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

16.

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
30,208
51,584
1,801
1,962
3,822
6,511
7,705
10,179
43,536
70,236

สั ญญาเช่ า
กลุ่มบริ ษทั ทําสัญญาเช่าสิ นทรัพย์เพื่อใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 5 - 49 ปี
ก) สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
รายการเปลี่ ยนแปลงของบัญชี สินทรัพย์สิทธิ การใช้สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
สรุ ปได้ดงั นี้

ที่ดิน
40,178
(940)
(119)
39,119
(960)
4,364
42,523

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
ยานพาหนะ
2,398
(423)
1,975
(423)
1,552

(หน่วย: พันบาท)
รวม
42,576
(1,363)
(119)
41,094
(1,383)
4,364
44,075

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยานพาหนะ
2,398
(423)
1,975
(423)
1,552

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- 119 -

รายงานประจำปีี 2564 | แบบ 56-1 One Report

24

บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
ข) หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า

จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหน่าย
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า
หัก: ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม
2564
2563
1,172
1,896
(60)
(147)
1,112
1,749
(677)
(637)
435

1,112

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1,172
1,896
(60)
(147)
1,112
1,749
(677)
(637)
435

1,112

การวิเคราะห์การครบกําหนดของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิ ดเผยข้อมูลอยูใ่ นหมายเหตุ 29.2
ภายใต้หวั ข้อความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ค) ค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าทีร่ ับรู้ ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์
อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า

งบการเงินรวม
2564
2563
1,383
1,363
88
125
1,155
926
240

240

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
423
423
88
125
861
861
240

240

ง) อื่น ๆ
กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน
2.1 ล้า นบาท (2563: 1.9 ล้า นบาท) (เฉพาะบริ ษ ทั ฯ: 1.8 ล้า นบาท 2563: 1.8 ล้า นบาท) ซึ่ ง รวมถึ ง
กระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า
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17.

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงิ นสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงิ นชดเชยพนักงานเมื่ อออกจากงานแสดง
ได้ดงั นี้

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจ่ายชําระผลประโยชน์
ผลกําไรที่เกิดขึ้นจากการลดขนาดโครงการ
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ น
ประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
58,032
58,038
5,633
788
1,233
(2,743)

8,711
1,834
-

146
(2,347)
(6,096)
(3,207)
51,439

(10,551)
58,032

กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้าเป็ นจํานวนประมาณ
3 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 3 ล้านบาท) (2563: 5 ล้านบาท เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 5 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของกลุ่มบริ ษทั ประมาณ 16 ปี (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 16 ปี ) (2563: 18 ปี เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 18 ปี )
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1.75
2.53
1.50
3.00
0.00 - 50.00
0.00 - 48.00

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

18.

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึ้น 1%
ลดลง 1%
(4)
5
5
(4)
(5)
1

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(6)
7
8
(7)
(6)
1

สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสํารองตามกฎหมาย
ไว้ครบถ้วนแล้ว
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19.

20.

รายได้ จากสั ญญาทีท่ าํ กับลูกค้ า

ประเภทของสิ นค้ าหรื อบริการ
ขายภาชนะความดัน
ขายชิ้นส่ วนเครื่ องจักร
ขายภาชนะบรรจุสารเคมี
บริ การติดตั้งเครื่ องจักรและอุปกรณ์
รวมรายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

353,185
10,122
97,516
2,685
463,508

645,509
15,659
104,912
27,196
793,276

349,172
10,122
97,516
2,685
459,495

642,864
15,659
104,912
27,196
790,631

จังหวะเวลาในการรับรู้ รายได้
รับรู ้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
รับรู ้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ ง
รวมรายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า

3,121
460,387
463,508

4,184
789,092
793,276

3,121
456,374
459,495

4,184
786,447
790,631

ต้ นทุนขายและให้ บริการ
งบการเงินรวม
2564
2563
339,954
671,685
31,835
371,789
671,685

ต้นทุนงานตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายในช่วงที่ไม่มีการผลิต
รวม

21.

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
335,808
662,607
29,308
365,116
662,607

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าแรงรับเหมา
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
175,637
208,667
36,473
38,449
108,208
242,930
77,723
116,527

28

บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
22.

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ค่ าใช้ จ่าย (ผลประโยชน์ ) ภาษีเงินได้ ท่แี สดงอยู่ใน
กําไรหรื อขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
-

-

-

-

(258)
(3)

6,563
-

(451)
-

6,563
-

(261)

6,563

(451)

6,563

จํานวนภาษีเงิ นได้ที่เกี่ ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกําไร
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1,659

-

29

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิิน

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชี กบั อัตราภาษีที่ใช้
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้คาํ นวณในอัตราภาษีเงินได้ของ
ประเทศไทยร้อยละ 20
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่มขึ้น
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้รับรู ้ในงวดก่อน
ซึ่ งนํามาใช้ลดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ปัจจุบนั
รวม
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้
ที่แสดงอยูใ่ นกําไรหรื อขาดทุน

งบการเงินรวม
2564
2563
13,405
42,438

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
23,024
59,177

2,681

8,488

4,605

11,835

51
(1,360)
2,114

1,403
(357)
3,347

51
(1,360)
-

1,403
(357)
-

(3,747)
(2,942)

(6,318)
(1,925)

(3,747)
(5,056)

(6,318)
(5,272)

(261)

6,563

(451)

6,563
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากงานตามสัญญาระหว่างทํา
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่า
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก
การเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของ
สิ นทรัพย์
รวม
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

25
1,245

25
1,245

25
1,245

25
1,245

339
10,288
11,897

153
11,606
13,029

339
10,288
11,897

153
11,606
13,029

(88)
(47)

(16)
(43)

(88)
(47)

(16)
(43)

(193)
(328)
11,569

(59)
12,970

(135)
11,762

(59)
12,970

สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ขา้ งต้นแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 และ 2563 ดังนี้
งบการเงินรวม
2564
2563
11,762
12,970
(193)
11,569
12,970

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
11,762
12,970
11,762
12,970

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั ไม่ได้ใช้จาํ นวน 127 ล้านบาท (2563: 133
ล้านบาท) (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 83 ล้านบาท 2563: 102 ล้านบาท) ที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษี
เงิ นได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจากกลุ่ ม บริ ษ ทั พิ จารณาแล้วเห็ นว่า อาจไม่มี กาํ ไรทางภาษี ใ นอนาคตเพียง
พอที่ จะนําผลขาดทุ นทางภาษีม าใช้ป ระโยชน์ไ ด้ โดยผลขาดทุ นทางภาษี ที่ย งั ไม่ไ ด้ใ ช้จะทยอยสิ้ นสุ ด
ระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2567
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23.

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานสําหรับปี แสดงการคํานวณได้ดงั นี้

กําไรสําหรับปี (พันบาท)
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
(พันหุ น้ )
กําไรต่อหุ น้ (บาท)
24.

งบการเงินรวม
2564
2563
13,666
35,875
570,511
0.02

570,511
0.06

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
23,476
52,614
570,511
0.04

570,511
0.09

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรั พยากร
ให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จหลักในส่ วนงานดํา เนิ นงานที่ รายงานเพียงส่ วนงานเดี ยว คื อ ผลิ ตภัณฑ์โลหะ
กลุ่มบริ ษทั ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงาน
ซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานในงบการเงิน ดังนั้น
รายได้ กําไรจากการดําเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามส่ วนงาน
ดําเนินงานแล้ว
ส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี้

รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
กําไรขั้นต้น

ค่างานในประเทศ
2564
2563
428,722
740,306
90,437

118,255

ค่างานในต่างประเทศ
2564
2563
34,786
52,970
1,281

3,336

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2564
2563
463,508
793,276
91,718

121,591

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2564 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวนสองราย เป็ นจํานวนเงินประมาณ 148.3 ล้านบาท
(2563: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวนหนึ่งราย เป็ นจํานวนเงิน 337.9 ล้านบาท)
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25.

กองทุนสํ ารองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงานบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดื อนในอัตราร้ อยละ 3 - 5
ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด และจะจ่าย
ให้แก่พนักงานเมื่ อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุ นของบริ ษทั ฯ ในระหว่างปี 2564
บริ ษทั ฯรับรู ้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน 3.8 ล้านบาท (2563: 5.7 ล้านบาท)

26.

เงินปันผล
เงินปั นผล

อนุมตั ิโดย

เงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2563
รวมเงินปันผลสําหรับปี 2563
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
เงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2564
รวมเงินปันผลสําหรับปี 2564

เงินปั นผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปั นผลจ่าย
ต่อหุน้
(บาท)

28.5
28.5

0.05
0.05

22.8

0.04

34.2
57.0

0.06
0.10

เงินปั นผลสําหรับปี 2563

27.

หนังสื อคํา้ ประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯมี หนังสื อคํ้าประกันที่ ออกโดยธนาคารในนามบริ ษ ทั ฯเหลื ออยู่เ ป็ น
จํานวน 140 ล้านบาท (2563: 295 ล้านบาท) ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติ
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
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28.

ลําดับชั้ นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มบริ ษทั คือ
ตราสารอนุ พนั ธ์ ซึ่ งลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าวอยู่ในระดับ 2 ทั้งหมด
โดยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
หนีส้ ิ นทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
29.

233

-

-

(84)

เครื่ องมือทางการเงิน

29.1 ตราสารอนุพนั ธ์

สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) ตราสารอนุพนั ธ์
สิ นทรั พย์ (หนีส้ ิ น) ตราสารอนุพันธ์ ที่ไม่ ได้ กาํ หนดให้ เป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ ป้องกันความเสี่ ยง
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวมสิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) ตราสารอนุพนั ธ์

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

233
233

(84)
(84)

กลุ่มบริ ษทั ใช้สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริ หารความเสี่ ยงในการทําธุ รกรรมบางส่ วน
โดยเข้า ทํา สั ญญาซื้ อขายเงิ นตราต่ างประเทศล่ วงหน้า ในช่ วงเวลาที่ สอดคล้องกับความเสี่ ย งจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการอ้างอิงซึ่งมีอายุสัญญาโดยทัว่ ไปไม่เกินหนึ่งปี
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29.2 วัตถุประสงค์ และนโยบายการบริหารความเสี่ ยงทางการเงิน
เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ สําคัญของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด ลู กหนี้
การค้า เงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ย่อย และเงินลงทุน กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงิน
ดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ ยงด้ านเครดิต
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา เงินให้กูย้ ืม และ
เงินฝากกับธนาคาร โดยจํานวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่ อคือมูลค่าตามบัญชี
ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นตราสารอนุพนั ธ์ซ่ ึ งได้เปิ ดเผยจํานวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อาจ
ต้องสู ญเสี ยไว้ในหัวข้อความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ลูกหนี้การค้ าและสิ นทรั พย์ ทเี่ กิดจากสั ญญา
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม มีการ
ติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าและสิ นทรัพย์ที่เกิ ดจากสัญญาอย่างสมํ่าเสมอ ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงไม่
คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสําคัญ นอกจากนี้ การให้สินเชื่ อของกลุ่มบริ ษทั ไม่มีการกระจุก
ตัว เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยูจ่ าํ นวนมากราย
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสํารองของผลขาดทุ นด้าน
เครดิ ตที่ ค าดว่า จะเกิ ดขึ้ นคํา นวณโดยพิ จารณาจากอายุหนี้ ค งค้า งนับ จากวันที่ ถึ ง กํา หนดชํา ระสํา หรั บ
กลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ ยงด้านเครดิ ตที่คล้ายคลึงกัน การคํานวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคํานึ งถึงผลของความน่าจะเป็ นถ่วงนํ้าหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มี
ความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุ นได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์
ปั จจุบนั และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต
เงินฝากธนาคาร
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารโดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่
ได้รับการอนุ มตั ิ แล้วเท่านั้น กลุ่ มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของตราสารหนี้ ไม่สูงมากนักเนื่ องจาก
คู่สัญญาเป็ นธนาคารที่มีอนั ดับความน่าเชื่ อถือด้านเครดิตที่อยูใ่ นระดับสู งซึ่ งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ
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ความเสี่ ยงด้ านตลาด
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ ยงจาก
อัตราดอกเบี้ย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่ องจากการซื้ อหรื อขายสิ นค้าเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ โดยกลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงโดยการเข้าทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ซึ่ งสัญญาโดยส่ วนใหญ่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ น
สกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
0.1
0.2
2.1
2.2
0.1
0.2
0.1
0.2

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2564
2563
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
33.42
30.04
37.89
36.88

กลุ่มบริ ษทั ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ที่กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าเหมาะสมเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ ยน รายละเอี ยดของตราสารอนุ พนั ธ์เพื่อบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ ยงั มีผล
บังคับ มีดงั ต่อไปนี้

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

สกุลเงิน
ยูโร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราแลกเปลี่ยน
จํานวนที่ขาย
ตามสัญญาของจํานวนที่ขาย
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
0.5
32.8000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราแลกเปลี่ยน
จํานวนที่ขาย
ตามสัญญาของจํานวนที่ขาย
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
0.1
36.3450 - 36.3700
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กลุ่ม บริ ษ ทั คาดว่า จะไม่มีผ ลกระทบต่อ กํา ไรก่อนภาษี อย่า งเป็ นสาระสํา คัญจากการเปลี่ ย นแปลงของ
มูล ค่า ยุติธ รรมของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่เ ป็ นตัว เงิน ที่อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเปลี่ ย นแปลงของอัต รา
แลกเปลี่ ยนของสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ เป็ นสกุลเงิ นตราต่างประเทศ
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่ ม บริ ษ ทั มี ค วามเสี่ ย งจากอัตราดอกเบี้ ย ที่ สํา คัญอันเกี่ ย วเนื่ องกับ เงิ นให้กู้ยืม ระยะยาวแก่ บ ริ ษ ัท ย่อ ย
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั กลุ่ม
บริ ษทั จึงมิได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สิ นทรั พย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่ สําคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบ
กําหนด หรื อวันที่ มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่ มีการกํา หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึง ก่ อ น)
ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า 1
ภายใน 1 ปี
ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

549.3
549.3

0.2
74.0
74.2

549.5
74.0
623.5

0.05 - 0.40
-

0.7
0.7

0.4
0.4

-

43.8
43.8

43.8
1.1
44.9

0.50
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า 1
ภายใน 1 ปี
ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง

รวม

(ร้อยละต่อปี )
-

-

504.2
504.2

0.2
63.3
63.5

504.4
63.3
567.7

0.05 - 0.60
-

0.6
0.6

1.1
1.1

-

79.6
79.6

79.6
1.7
81.3

0.50

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า 1
ภายใน 1 ปี
ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ เงินทดรองจ่ายแก่บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง

รวม

(ร้อยละต่อปี )
-

66.5
66.5

547.2
547.2

0.1
73.9
3.0
77.0

547.3
73.9
3.0
66.5
690.7

0.05 - 0.40
1.25

0.7
0.7

0.4
0.4

-

43.5
43.5

43.5
1.1
44.6

0.50
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า 1
ภายใน 1 ปี
ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง

รวม

(ร้อยละต่อปี )
-

59.7
59.7

497.7
497.7

0.1
62.7
62.8

497.8
62.7
59.7
620.2

0.05 - 0.60
1.25

0.6
0.6

1.1
1.1

-

70.2
70.2

70.2
1.7
71.9

0.50

ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องโดยการรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ให้เพียงพอต่อการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าไม่มีความเสี่ ยงด้านสภาพ
คล่ องเนื่ องจากกลุ่ มบริ ษทั มี สิ นทรั พย์ทางการเงิ นระยะสั้ นสู งกว่า หนี้ สิ นทางการเงิ นที่ จะครบกํา หนด
ภายในระยะเวลา 12 เดือนเป็ นจํานวนมาก
รายละเอียดการครบกําหนดชําระของหนี้ สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนั ธ์และเครื่ องมือทางการเงิน
ที่เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่ งพิจารณาจากกระแสเงินสด
ตามสัญญาที่ยงั ไม่คิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รายการทีไ่ ม่ ใช่ ตราสารอนุพันธ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมรายการทีไ่ ม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์

43.8
0.7
44.5
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0.5
0.5

รวม
43.8
1.2
45.0
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(หน่วย: ล้านบาท)

ไม่เกิน 1 ปี
รายการทีไ่ ม่ ใช่ ตราสารอนุพันธ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมรายการทีไ่ ม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1 - 5 ปี

79.6
0.7
80.3

1.2
1.2

รวม
79.6
1.9
81.5
(หน่วย: ล้านบาท)

ไม่เกิน 1 ปี
รายการทีไ่ ม่ ใช่ ตราสารอนุพันธ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมรายการทีไ่ ม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1 - 5 ปี

43.5
0.7
44.2

0.5
0.5

รวม
43.5
1.2
44.7
(หน่วย: ล้านบาท)

ไม่เกิน 1 ปี
รายการทีไ่ ม่ ใช่ ตราสารอนุพันธ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมรายการทีไ่ ม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1 - 5 ปี

70.2
0.7
70.9
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1.2
1.2

รวม
70.2
1.9
72.1

40

บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
29.3 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมื อทางการเงิ นส่ วนใหญ่ของกลุ่ มบริ ษทั จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรื อมี อตั ราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียง
กับมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีวธิ ี การและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน ดังนี้
ก) สิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นทางการเงิ นที่ จะครบกํา หนดในระยะเวลาอันสั้ น ได้แก่ เงิ นสดและรายการ
เที ย บเท่ า เงิ น สด ลู ก หนี้ เงิ น ให้ กู้ยื ม ระยะยาวแก่ บ ริ ษัท ย่ อ ย และเจ้า หนี้ แสดงมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ข) ตราสารอนุ พนั ธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่ งคํานวณโดยใช้เทคนิ คการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจําลองตามทฤษฎี ในการประเมินมูลค่า ซึ่ งข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการประเมินมูลค่าส่ วนใหญ่ เป็ น
ข้อมู ล ที่ ส ามารถสั ง เกตได้ใ นตลาดที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น อัตราแลกเปลี่ ย นทันที และอัต ราแลกเปลี่ ย น
ล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เป็ นต้น กลุ่มบริ ษทั ได้คาํ นึ งถึงผลกระทบของความเสี่ ยงด้านเครดิ ต
ของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
ในระหว่างปี ปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
30.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สําคัญของกลุ่มบริ ษทั คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
เพื่ อสนับ สนุ นการดําเนิ นธุ รกิ จของกลุ่ม บริ ษ ทั และเสริ ม สร้ างมู ลค่าการถื อหุ ้นให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.08:1 (2563: 0.12:1) และเฉพาะของบริ ษทั ฯ
มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.08:1 (2563: 0.11:1)

31.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่ อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มีมติ เสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
พิ จารณาอนุ ม ตั ิ จ่า ยเงิ นปั นผลประจํา ปี 2564 ในอัตราหุ ้นละ 0.09 บาท รวมเป็ นเงิ นปั นผลทั้ง สิ้ น 51.3
ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั ฯได้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 0.06 บาท เป็ นจํานวนรวม 34.2
ล้านบาท ไปให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นในเดื อนกันยายน 2564 แล้ว ดังนั้นจึ งเหลื อเงิ นปั นผลงวดสุ ดท้ายอี กจํานวน
17.1 ล้านบาท (0.03 บาทต่อหุน้ )

32.

การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ประเภทรายการบัญชี บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชี ในงวดปั จจุ บนั การจัดประเภทรายการบัญชี ดงั กล่ าว
ไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ตามที่ได้เคยรายงานไว้

33.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
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เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำนาจควบคุุม ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีีและการเงิิน
ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแลการทำบััญชีี เลขานุุการบริิษััท และตััวแทนติิดต่่อประสานงานกรณีีเป็็นบริิษััท
ต่่างประเทศ

คณะกรรมการบริิษััท ณ 31 ธัันวาคม 2564

นายไพบููลย์์ เฉลิิมทรััพยากร

ประธานกรรมการ

นายไพศาล สิิริิจัันทรดิิลก

กรรมการ

(เกษีียณอายุุ 1 เมษายน 2565)

นายพงศ์์ศัักดิ์์� อัังสุุพัันธุ์์�

กรรมการอิิสระ

นายไทลัักษณ์์ ลี้้�ถาวร

กรรมการ

นายพงศเฉลิิม เฉลิิมทรััพยากร นายพงษ์์ศัักดิ์์� อุุทััยสิินธุุเจริิญ นายคีีริินทร์์ ชููธรรมสถิิตย์์

กรรมการ

นายสุุชาติิ ธรรมาพิิทัักษ์์กุุล

กรรมการ

นายณััฐพล ลีีลาวััฒนานัันท์์

กรรมการอิิสระ

กรรมการอิิสระ

ผู้้�รัับผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีีและการเงิิน

นางสาววิิไล ศิิริิพููลเกีียรติิกุุล

ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

เลขานุุการบริิษััท

นางสาวสุุภาพ แก้้ววงเมืือง

เลขานุุการบริิษััท
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กรรมการ

นายวิินััย เลาหประสิิทธิ์์�

กรรมการอิิสระ

บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
นายไพบููลย์์ เฉลิิมทรััพยากร

ประธานกรรมการ (กรรมการผู้้�มีีอำนาจลงนาม)
วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งครั้้�งแรก: 7 เมษายน 2548
อายุุ: 86 ปีี
จำนวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ: 16 ปีี
จำนวนและสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท: 17,996,900 หุ้้�น (3.15%)
จำนวนหุ้้�นของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร: นายพงศเฉลิิม เฉลิิมทรััพยากร (บุุตร)
ประวััติิการศึึกษา

• ปริิญญาโท MBA University of Leicester, U.K.
• ปริิญญาตรีี B.Com. (Hons) บริิหารธุุรกิิจ University of Delhi, India

ประวััติิการอบรม

• หลัักสููตร Director Certificate Program รุ่่�นที่่� 64 ปีี 2548

ประวััติิการทำงาน

บมจ.ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง

2548 – ปััจจุุบััน	ประธานกรรมการ / กรรมการบริิหาร

บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น
ไม่่มีี

บริิษััทอื่่�น

2547 – ปััจจุุบััน

บจก.พัันวาบีีช พรอพเพอร์์ตี้้�ส์์ / ประธานกรรมการ และ กรรมการบริิหาร

ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ไม่่มีี
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เอกสารแนบ

นายไพศาล สิิริิจัันทรดิิลก (เกษีียณอายุุ 1 เมษายน 2565)

กรรมการ / ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร (กรรมการผู้้�มีีอำนาจลงนาม)
วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งครั้้�งแรก: 7 เมษายน 2549
อายุุ: 66 ปีี
จำนวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ: 15 ปีี
จำนวน และสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท: 3,411,160 หุ้้�น (0.60%)
จำนวนหุ้้�นของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร: ไม่่มีี
ประวััติิการศึึกษา

• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาอุุตสาหการ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี.

ประวััติิการอบรม

• หลัักสููตร Directors Accreditation Program รุ่่�นที่่� 56 วัันที่่� 2 สิิงหาคม 2549

ประวััติิการทำงาน

บมจ.ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง

มิิ.ย.2562 – 1 เม.ย. 2565
2560 – มิิ.ย. 2562
2552 – 2560
2549 – 2552

กรรมการ / ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กรรมการ
กรรมการ / ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารร่่วม
กรรมการ /กรรมการบริิหาร / รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น
ไม่่มีี

บริิษััทอื่่�น
ไม่่มีี

ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ไม่่มีี
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
นายไทยลัักษณ์์ ลี้้�ถาวร

กรรมการ (กรรมการผู้้�มีีอำนาจลงนาม)
วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งครั้้�งแรก: 7 เมษายน 2548
อายุุ: 74 ปีี
จำนวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ: 16 ปีี
จำนวน และสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท: 4,831,504 หุ้้�น (0.85%)
จำนวนหุ้้�นของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร: ไม่่มีี
ประวััติิการศึึกษา

• ปริิญญาโท MA (เศรษฐศาสตร์์) มหาวิิทยาลััย Sul Ross State ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี พาณิิชยศาสตร์์(สถิิติิ) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

ประวััติิการอบรม
•
•
•
•
•

หลัักสููตร Directors Accreditation Program รุ่่�นที่่� 37 วัันที่่� 20 พฤษภาคม 2548
Director Certificate Program รุ่่�นที่่� 64 / 2005 เดืือน พฤศจิิกายน 2548
หลัักสููตรวิิทยาการตลาดทุุน CAPITAL MARKET ACADEMY (วตท CMA) รุ่่�นทีี 4 /2005
TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่่�นที่่� 1
Advised Audit Committee Program (AACP) รุ่่�น 29/2561

ประวััติิการทำงาน

บมจ.ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง
2552 – ปััจจุุบััน
2549 – 2552

บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น

2555 – ปััจจุุบััน
2560 – ปััจจุุบััน

กรรมการ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริิหาร / ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บมจ.พรพรหมเม็็ททอล / กรรมการอิิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ตะวัันออกพาณิิชย์์ลิิสซิ่่�ง / กรรมการอิิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริิษััทอื่่�น
ไม่่มีี

ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ไม่่มีี
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เอกสารแนบ

นายพงศเฉลิิม เฉลิิมทรััพยากร

กรรมการ
วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งครั้้�งแรก: 7 เมษายน 2548
อายุุ: 47 ปีี
จำนวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ: 16 ปีี
จำนวน และสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท: 28,650,500 หุ้้�น (5.02%)
จำนวนหุ้้�นของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร: บุุตรชาย นายไพบููลย์์ เฉลิิมทรััพยากร
ประวััติิการศึึกษา

• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ สาขาการเงิินและการตลาด สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาโท รััฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
• ปริิญญาตรีี BS. Entrepreneurs Studies/ Finance Babson College, USA.

ประวััติิการอบรม

• หลัักสููตร Directors Accreditation Program รุ่่�นที่่� 37 วัันที่่� 20 พฤษภาคม 2548
• หลัักสููตร TLCA Executive Development Program (EPD)รุ่่�น 10 วัันที่่� 30 พฤศจิิกายน 2555

ประวััติิการทำงาน

บมจ.ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง
2548 - ปััจจุุบััน

กรรมการ

บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น
ไม่่มีี

บริิษััทอื่่�น

2545 – ปััจจุุบััน
2551 – ปััจจุุบััน
2548 – ปััจจุุบััน

บจ.บางกอกเบีียร์์ แอนด์์ เบเวอร์์เรจ / กรรมการผู้้�จััดการ
บจ.พีีบีีพีี พรอพเพอร์์ตี้้�ส์์ / กรรมการบริิหาร
บจ.พัันวาบีีช พรอพเพอร์์ตี้้�ส์์ / กรรมการบริิหาร

ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ไม่่มีี
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
นายพงศ์์ศัักดิ์์� อุุทััยสิินธุุเจริิญ

กรรมการ
วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งครั้้�งแรก: 7 เมษายน 2548
อายุุ: 60 ปีี
จำนวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ: 16 ปีี
จำนวน และสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท: 20 หุ้้�น (0.0000%)
จำนวนหุ้้�นของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: 800 หุ้้�น (0.0002%)
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร: ไม่่มีี
ประวััติิการศึึกษา

• ปริิญญาเอก สาขาชีีวเคมีี มหาวิิทยาลััย Colorado State ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล

ประวััติิการอบรม

• หลัักสููตร Directors Accreditation Program รุ่่�นที่่� 37 วัันที่่� 20 พฤษภาคม 2548

ประวััติิการทำงาน

บมจ.ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง
2548 – ปััจจุุบััน

กรรมการ

บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น
ไม่่มีี

บริิษััทอื่่�น

2558 – ปััจจุุบััน
2545 – 2558

ศาสตราจารย์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
รองศาสตราจารย์์ ภาควิิชาจุุลชีีววิิทยา มหาวิิทยาลััยมหิิดล

ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ไม่่มีี
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เอกสารแนบ

นายคีีริินทร์์ ชููธรรมสถิิตย์์

กรรมการ
วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งครั้้�งแรก: 9 พฤษภาคม 2562
อายุุ: 58 ปีี
จำนวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ: 2 ปีี
จำนวน และสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท: ไม่่มีี
จำนวนหุ้้�นของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร: ไม่่มีี
ประวััติิการศึึกษา

• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

ประวััติิการอบรม

• หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 104
• TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่่�นที่่� 7

ประวััติิการทำงาน

บมจ.ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง
2562 – ปััจจุุบััน

บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น

2548 – ปััจจุุบััน

บริิษััทอื่่�น

2559 – ปััจจุุบััน

บมจ.ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง / กรรมการ
บมจ.เกีียรติิธนา ขนส่่ง / กรรมการ
บจก.แมกโนเลีีย ควอลิิตี้้� ดีีเวล็็อปเม้้นต์์ คอร์์ปอเรชั่่�น / กรรมการผู้้�จััดการ

ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ไม่่มีี
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
นายพงษ์์ศัักดิ์์� อัังสุุพัันธุ์์�

กรรมการอิิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งครั้้�งแรก: 7 เมษายน 2548
อายุุ: 84 ปีี
จำนวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ: 16 ปีี
จำนวน และสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท: ไม่่มีี
จำนวนหุ้้�นของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร: ไม่่มีี
ประวััติิการศึึกษา

• ปริิญญาโท เศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยแคนเทอเบอรี่่� ประเทศนิิวซีีแลนด์์
• ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

ประวััติิการอบรม

• หลัักสููตร Directors Accreditation Program รุ่่�นที่่� 10 วัันที่่� 22 มีีนาคม 2547

ประวััติิการทำงาน

บมจ.ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง
2548 - ปััจจุุบััน

บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น

2549 – ปััจจุุบััน
2544 – ปััจจุุบััน
2543 – ปััจจุุบััน

กรรมการอิิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
บมจ.ทีี.ซีี.เจ. เอเซีีย / กรรมการอิิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.สวนอุุตสาหกรรมโรจนะ / กรรมการอิิสระ และ ประธานกรรมการ
บมจ.ศููนย์์บริิการเหล็็กสยาม / กรรมการอิิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริิษััทอื่่�น
ไม่่มีี

ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ไม่่มีี
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นายสุุชาติิ ธรรมาพิิทัักษ์์กุุล

กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งครั้้�งแรก: 7 เมษายน 2548
อายุุ: 74 ปีี
จำนวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ: 16 ปีี
จำนวน และสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท: ไม่่มีี
จำนวนหุ้้�นของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร: ไม่่มีี
ประวััติิการศึึกษา

• ปริิญญาโท LL. M. (นิิติิศาสตร์์) Harvard University, USA.
• เนติิบััณฑิิตไทย
• ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

ประวััติิการอบรม

• หลัักสููตร Directors Accreditation Program รุ่่�นที่่� 27 วัันที่่� 2 พฤศจิิกายน 2547
• หลัักสููตร DCP รุ่่�นที่่� 60

ประวััติิการทำงาน

บมจ.ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง
2548 - ปััจจุุบััน

บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น

2555 – ปััจจุุบััน
2555 – ปััจจุุบััน

กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
บมจ.โมเดอร์์นฟอร์์มกรุ๊๊�ป / กรรมการอิิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.เอ็็มเอฟอีีซีี / กรรมการอิิสร และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริิษััทอื่่�น
ไม่่มีี

ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ไม่่มีี
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
นายณััฐพล ลีีลาวััฒนานัันท์์

กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งครั้้�งแรก: 7 เมษายน 2548
อายุุ: 64 ปีี
จำนวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ: 16 ปีี
จำนวน และสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท: ไม่่มีี
จำนวนหุ้้�นของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร: ไม่่มีี
ประวััติิการศึึกษา

• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาโท พััฒนาการเศรษฐกิิจ สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี เกษตรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

ประวััติิการอบรม

• หลัักสููตร DAP รุ่่�นที่่� 10 วัันที่่� 22 มีีนาคม 2547
• หลัักสููตร DCP รุ่่�นที่่� 3 วัันที่่� 15 พฤศจิิกายน 2547

ประวััติิการทำงาน

บมจ.ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง
2548 – ปััจจุุบััน

บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น

2551 – ปััจจุุบััน

บริิษััทอื่่�น

2561 – ปััจจุุบััน
2561 – ปััจจุุบััน
2556 – ปััจจุุบััน
2540 – ปััจจุุบััน

กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
บมจ.คิิวทีีซีี เอนเนอร์์ยี่่� / กรรมการอิิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้้�จััดการ บจก.จััดหางานจ็็อบมายเวย์์
กรรมการผู้้�จััดการ บจก.เอ็็กเซลเลนท์์ ดิิจิิตอล ดีีเวลล็็อปเม้้นท์์
กรรมการผู้้�จััดการ บจก.เอ็็นบีีเอส รีีเสิิร์์ซ แอนด์์คอนซััลติ้้�ง
กรรมการผู้้�จััดการ บจก.เอ็็กเซลเลนท์์ บิิสเนสแมเนจเม้้นท์์

ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ไม่่มีี
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นายวิินััย เลาหประสิิทธิ์์�

กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและกำกัับดููแลกิิจการ
วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งครั้้�งแรก: 20 เมษายน 2553
อายุุ: 76 ปีี
จำนวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ: 11 ปีี
จำนวน และสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท: 1,114,500 หุ้้�น (0.20%)
จำนวนหุ้้�นของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร: ไม่่มีี
ประวััติิการศึึกษา

• ปริิญญาโท สาขาการค้้าระหว่่างประเทศ มหาวิิทยาลััยนอร์์ทเทิิร์์นอิิลลิินอยส์์, สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตร์์ สาขาการเงิินการธนาคาร (หลัักสููตรภาษาอัังกฤษ) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

ประวััติิการอบรม

• DAP144/2018 15 ม.ค. 2561

ประวััติิการทำงาน

บมจ.ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง
2553 – ปััจจุุบััน

กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหากและกำหนดค่่าตอบแทน

บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น
ไม่่มีี

บริิษััทอื่่�น

2541 – ปััจจุุบััน

บริิษััท เจวีีเอส ที่่�ปรึึกษาการเงิิน จำกััด / ประธานกรรมการและกรรมการอำนวยการ

ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ไม่่มีี
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)

คณะผู้้�บริิหาร ณ 31 ธัันวาคม 2564

นายไพศาล สิิริิจัันทรดิิลก

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
(เกษีียณอายุุ 1 เมษายน 2565)

นางสาววิิไล ศิิริิพููลเกีียรติิกุุล

นายบััณฑิิตย์์ เลิิศประเสริิฐสุุข

ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายขายและการตลาด

ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายประกัันคุุณภาพ

นายนิิกร คููณแก้้ว

นายชััยรััตน์์ แก้้วหา

นายอภิิชััย นิิทััศน์์กุุศล

ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลและธุุรการ

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายโรงงาน
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นายสุุพรชััย วระแสง

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายโรงงาน

เอกสารแนบ

นายไพศาล สิิริิจัันทรดิิลก (เกษีียณอายุุ 1 เมษายน 2565)
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
อายุุ: 66 ปีี

จำนวน และสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท: 3,411,160 หุ้้�น (0.60%)
จำนวนหุ้้�นของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร: ไม่่มีี
ประวััติิการศึึกษา

• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาอุุตสาหการ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี.

ประวััติิการอบรม

• หลัักสููตร Directors Accreditation Program รุ่่�นที่่� 56 วัันที่่� 2 สิิงหาคม 2549

ประวััติิการทำงาน

บมจ.ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง
มิิ.ย.2562 –ปััจจุุบััน
2560 – มิิ.ย. 2562
2552 – 2560
2549 – 2552

กรรมการ / ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กรรมการ
กรรมการ / ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารร่่วม
กรรมการ / กรรมการบริิหาร / รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น
ไม่่มีี

บริิษััทอื่่�น
ไม่่มีี

ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ไม่่มีี
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
นายบััณฑิิตย์์ เลิิศประเสริิฐสุุข

ผู้้�อำนวยการฝ่่ายขายและการตลาด
อายุุ: 65 ปีี
จำนวน และสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท: 280,000 หุ้้�น (0.05%)
จำนวนหุ้้�นของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร: ไม่่มีี
ประวััติิการศึึกษา

• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ Fort Hays State University ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาอุุตสาหการ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี

ประวััติิการอบรม

• หลัักสููตร Anti-Corruption เพื่่�อองค์์กรสู่่�ความยั่่�งยืืน 30.11.2560

ประวััติิการทำงาน

2549 – ปััจจุุบััน	ผู้้�อำนวยการฝ่่ายขายและการตลาด บมจ. ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง
2548 – 2549	ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการฝ่่ายการตลาด บมจ. ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง
2547 – 2548	ผู้้�จััดการฝ่่ายการตลาด บมจ. ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง
2546 – 2547	ผู้้�จััดการ หจก. เลิิศพลััง
2543 – 2546	ผู้้�จััดการฝ่่ายการตลาด บจ.ฟอสเตอร์์ วีีลเลอร์์ เซอร์์วิิส (ประเทศไทย)

นายสุุพรชััย วระแสง

ผู้้�อำนวยการฝ่่ายประกัันคุุณภาพ
อายุุ: 58 ปีี
จำนวน และสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท: 200,000 หุ้้�น (0.04%)
จำนวนหุ้้�นของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร: ไม่่มีี
ประวััติิการศึึกษา

• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาอุุตสาหการ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี

ประวััติิการอบรม

• หลัักสููตร Anti-Corruption เพื่่�อองค์์กรสู่่�ความยั่่�งยืืน 30.11.2560

ประวััติิการทำงาน

1 ก.พ. 2558 – ปััจจุุบััน	ผู้้�อำนวยการฝ่่ายประกัันคุุณภาพ บมจ.ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง
2548 – 31 ม.ค. 2558	ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการฝ่่ายประกัันคุุณภาพ บมจ.ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง
2537 – 2548	ผู้้�จััดการฝ่่ายประกัันคุุณภาพ บมจ.ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง
2533 – 2537	วิิศวกรประกัันคุุณภาพ บมจ.ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง
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เอกสารแนบ

นายนิิกร คููณแก้้ว

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลและธุุรการ
อายุุ: 48 ปีี
จำนวน และสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท: ไม่่มีี
จำนวนหุ้้�นของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร: ไม่่มีี
ประวััติิการศึึกษา

• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีสุุรนารีี นครราชสีีมา

ประวััติิการอบรม

• หลัักสููตร Anti-Corruption เพื่่�อองค์์กรสู่่�ความยั่่�งยืืน 30.11.2560

ประวััติิการทำงาน

2557 – ปััจจุุบััน	ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการฝ่่ายบริิหารทรััพยากรบุุคคลและธุุรการ บมจ.ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง
2550 – 2557	ผู้้�จััดการแผนกวิิศวกรรม บจก.ชิินเอ ไฮเทค

นายอภิิชััย นิิทััศน์์กุุศล

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการฝ่่ายโรงงาน
อายุุ: 60 ปีี
จำนวน และสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท: ไม่่มีี
จำนวนหุ้้�นของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ:
คู่่�สมรส 805,320 หุ้้�น (0.14%)
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร: ไม่่มีี
ประวััติิการศึึกษา

• ปวส. ช่่างจัักรกลหนััก มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลอีีสาน

ประวััติิการอบรม

• หลัักสููตร Anti-Corruption เพื่่�อองค์์กรสู่่�ความยั่่�งยืืน 30.11.2560

ประวััติิการทำงาน

2561 – ปััจจุุบััน	ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการฝ่่ายโรงงาน บมจ.ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
นายชััยรััตน์์ แก้้วหา

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการฝ่่ายโรงงาน
อายุุ: 51 ปีี
จำนวน และสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท: 80,000 หุ้้�น (0.01%)
จำนวนหุ้้�นของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร: ไม่่มีี
ประวััติิการศึึกษา

• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมอุุสาหการ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี

ประวััติิการอบรม

• หลัักสููตร Anti-Corruption เพื่่�อองค์์กรสู่่�ความยั่่�งยืืน 30.11.2560

ประวััติิการทำงาน

2562 – ปััจจุุบััน	ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการฝ่่ายโรงงาน บมจ.ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง

นางสาววิิ ไล ศิิริิพููลเกีียรติิกุุล

ผู้้�อำนวยการ ฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
อายุุ: 69 ปีี
จำนวน และสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท: 6,486,880 หุ้้�น (1.14%)
จำนวนหุ้้�นของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร: ไม่่มีี
ประวััติิการศึึกษา

• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม
• ปริิญญาตรีี สาขาการบััญชีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• วุุฒิิบัตั รผู้้�สอบบััญชีีภาษีีอากร รุ่่�น 3

ประวััติิการอบรม
•
•
•
•
•
•
•

หลัักสููตร Directors Accreditation Program รุ่่�นที่่� 37 วัันที่่� 20.5.2548
หลัักสููตร Director Certificate Program (DCP) รุ่่�นที่่� 94/2007 4 ก.ย- 27 พ.ย.2550
Anti-Corruption เพื่่�อองค์์กรสู่่�ความยั่่�งยืืน 30.11.2560
How finance leaders are adapting within the new normal
การบริิหาร และดููแลพนัักงานในช่่วงการแพร่่ระบาดของ COVID-19
ESG Integration in Sustainable Investing
The modern CFO : Driving Digital Transformation of the Finance and Accounting

ประวััติิการทำงาน

มีี.ค.2564 – ปััจจุุบััน	ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน บมจ.ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง
2548 – 2562
กรรมการ / ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน บมจ.ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง
2542 – 2548
กรรมการ บมจ.ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง
2527 – 2548	ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน บมจ.ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง
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เอกสารแนบ

นางสาวสุุภาพ แก้้ววงเมืือง
เลขานุุการบริิษััทฯ
อายุุ: 43 ปีี

จำนวน และสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท: ไม่่มีี
จำนวนหุ้้�นของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร: ไม่่มีี
ประวััติิการศึึกษา

• ปริิญญาตรีี มหาวิิทยาลััยราชภััฏวไลยอลงกรณ์์ บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (บธ.บ) โปรแกรมวิิชา การจััดการทั่่�วไป

ประวััติิการอบรม
•
•
•
•
•
•

Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 20 ) จากสมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย
Anti- Corruption เพื่่�อองค์์กรสู่่�ความยั่่�งยืืน 13.11.2560
หลัักสููตรด้้านความยั่่�งยืืน S01-03, S04,S06
อบรมการใช้้งานระบบ Smart FSCOMP
การสรรหากรรมการมีีกระบวนการอย่่างไร ให้้ถููกต้้องตามหลััก CG
แนวทางการจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-AGM)

ประวััติิการทำงาน

2554 – ปััจจุุบััน
เลขานุุการบริิษััท บมจ.ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง
2551 – 2554
BOI Supervisor บมจ.ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง
2550 – 2551	ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการแผนก BOI บริิษััท โตว่่าไซซาคููโช จำกััด

หมายเหตุุ:	ผู้้บ� ริิหารขอรัับรองว่่า มีีจริิยธรรม มีีความสามารถ มีีประสบการณ์์ในธุุรกิิจ มีีการบริิหารงานด้้วยความซื่่อ� สััตย์์
สุุจริิต และระมััดระวัังเพื่่�อประโยชน์์ของบริิษััทฯ มีีความตั้้�งใจที่่�จะดำเนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง มีีความเข้้าใจ
และรัับผิิดชอบต่่อสาธารณชน และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามข้้อ 17 ของประกาศคณะกรรมการกำกัับหลััก
ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ กจ.12/2543 เรื่่�อง การขออนุุญาต และการอนุุญาตให้้เสนอขายหุ้้�นที่่�ออกใหม่่
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการบริิษััทย่่อย (ทางตรง)
Unimit (Hong Kong) Co., Ltd. ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ชื่่�อกรรมการ-นามสกุุล / ตำแหน่่ง อายุุ (ปีี)
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (หุ้้�น)
1. นายไพบููลย์์ เฉลิิมทรััพยากร
86 -	ปริิญญาโท MBA University of Leicester, U.K.
0
กรรมการ
-	ปริิญญาตรีี B. Com. (Hons) บริิหารธุุรกิิจ
University of Delhi, India
-	ผ่่านการอบรมหลัักสููตร Director Certificate
Program รุ่่�นที่่� 64 ปีี 2548
2. นายไพศาล สิิริิจัันทรดิิลก
66 -	ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาอุุตสาหการ
0
กรรมการ
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี
-	ผ่่านการอบรมหลัักสููตร Directors Accreditation
(เกษีียณอายุุ 1 เมษายน 2565)
Program (DAP) รุ่่�นที่่� 56 วัันที่่� 2 สิิงหาคม 2549
3. นายบััญฑิิตย์์ เลิิศประเสริิฐสุุข
65 -	ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ Fort hays State
0
กรรมการ
University ประเทศสหรััฐอเมริิกา
-	ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาอุุตสาหการ
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการบริิษััทย่่อย (ทางอ้้อม)
Unimit Engineering (Myanmar) Co., Ltd. ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ชื่่�อกรรมการ-นามสกุุล / ตำแหน่่ง อายุุ (ปีี)
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
1. นายไพบููลย์์ เฉลิิมทรััพยากร
86 -	ปริิญญาโท MBA University of Leicester, U.K.
กรรมการ
-	ปริิญญาตรีี B. Com. (Hons) บริิหารธุุรกิิจ
University of Delhi, India
-	ผ่่านการอบรมหลัักสููตร Director Certificate
Program รุ่่�นที่่� 64 ปีี 2548
2. นายไพศาล สิิริิจัันทรดิิลก
66 -	ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาอุุตสาหการ
กรรมการ
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี
-	ผ่่านการอบรมหลัักสููตร Directors Accreditation
(เกษีียณอายุุ 1 เมษายน 2565)
Program (DAP) รุ่่�นที่่� 56 วัันที่่� 2 สิิงหาคม 2549
3. นายบััญฑิิตย์์ เลิิศประเสริิฐสุุข
65 -	ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ Fort hays State
กรรมการ
University ประเทศสหรััฐอเมริิกา
-	ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาอุุตสาหการ
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี
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สััดส่่วนการถืือหุ้้�น (หุ้้�น)
0

0

0

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 3
รายละเอีียดเกี่่ย� วกัับหัวั หน้้างานตรวจสอบภายใน และหััวหน้้างาน กำกัับดูแู ลการปฏิิบัติั งิ านของบริิษัทั (Compliance)
ชื่่�อ-นามสกุุล
นายวััฒนา
จัันทร์์นาคิิน

คุุณวุุฒิิการศึึกษา/
สถาบััน
• ปริิญญาโท
•
หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจ
สาขาการบััญชีี
เพื่่�อการวางแผนและ
ควบคุุม มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์
•
• ปริิญญาตรีี
หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต
สาขาวิิชาการบััญชีี
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี •
ราชมงคลกรุุงเทพ
•

•

การเข้้าอบรมหลัักสููตร
ประสบการณ์์
ประกาศนีียบััตร/ ประสบการณ์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การตรวจสอบธุุรกิิจ
วุุฒิิบััตร
ทำงาน
การตรวจสอบภายใน
ที่่�คล้้ายคลึึง (ปีี)
โครงการอบรมเพื่่�อรัับ
• ผู้้�สอบบััญชีีรัับ กรรมการผู้้จั� ดั การ
6 ปีี
วุุฒิิบัตั รด้้านการตรวจสอบ อนุุญาต (CPA) – บริิษัทั ไอ.เอ.พีี.
(พ.ศ. 2558 –
ภายใน (IACP)
ทะเบีียนเลขที่่� อิินเทอร์์นอล
ปััจจุุบััน)
สภาวิิชาชีีพบััญชีี
8542
ออดิิท จำกััด
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
อบรมหลัักสููตร COSO
2013 กรอบแนวทาง
ระบบการควบคุุมภายใน.
(ADVANCED COURSE)
อบรมหลัักสููตร
• IAPC
กรรมการผู้้จั� ดั การ
11 ปีี
จัับประเด็็นสำคััญ
– บริิษัทั ไอ.เอ.พีี.
(พ.ศ. 2553 –
ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีี
พลััส จำกััด
ปััจจุุบััน)
ตามมาตรฐานใหม่่
อบรมหลัักสููตร
Fundamentals for New
Auditor (การปฏิิบััติิงาน
ตรวจสอบสำหรัับ
ผู้้�ตรวจสอบมืือใหม่่)
Internal Audit
Program: Prepared
Course for Certified
Internal Auditor
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
ชื่่�อ-นามสกุุล
นายธนสาร
วาสัันธิ์์�

คุุณวุุฒิิการศึึกษา/
สถาบััน
• กำลัังศึึกษา ปริิญญาเอก
หลัักสููตรปรััชญา
ดุุษฎีีบััณฑิิต
สาขาวิิชาการบััญชีี
มหาวิิทยาลััยธุุรกิิจ
บััณฑิิตย์์
• ปริิญญาโท หลัักสููตร
บััญชีีมหาบััณฑิิต
มหาวิิทยาลััย
ธุุรกิิจบััณฑิิตย์์
• ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต
มหาวิิทยาลััย
ธุุรกิิจบััณฑิิตย์์

•

•
•

•

•

การเข้้าอบรมหลัักสููตร
ประสบการณ์์
ประกาศนีียบััตร/ ประสบการณ์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การตรวจสอบธุุรกิิจ
วุุฒิิบััตร
ทำงาน
การตรวจสอบภายใน
ที่่�คล้้ายคลึึง (ปีี)
โครงการอบรมเพื่่�อรัับ
• Pre – CIA
ผู้้�จััดการ
6 ปีี
วุุฒิิบััตรด้้านการตรวจ
– บริิษัทั ไอ.เอ.พีี.
(พ.ศ. 2558 –
สอบภายใน (IACP)
อิินเทอร์์นอล
ปััจจุุบััน)
สภาวิิชาชีีพบััญชีี
ออดิิท จำกััด
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
CEO Club Thailand
(CEOC): หลัักสููตร Road
Map To IPO
Standard of Internal • IAPC
กรรมการผู้้จั� ดั การ
5 ปีี
Control สมาคม
– บริิษัทั ไอ.เอ.พีี. (พ.ศ. 2553 – 2558)
ผู้้�ตรวจสอบภายใน
พลััส จำกััด
แห่่งประเทศไทย
Business Management
for Internal Audit
สภาวิิชาชีีพบััญชีี
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
หลัักสููตร Fast Mini MBA
ผู้้�บริิหารและผู้้�จััดการ
ในยุุคใหม่่ มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์
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เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 4
ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ ในการประกอบธุุรกิิจและรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับรายการประเมิินราคาทรััพย์์สิิน
สิินทรััพย์์ถาวร
สิินทรััพย์์ถาวรของบริิษััทฯที่่�แสดงในงบการเงิินแสดง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 มีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
ประเภท
ของสิินทรััพย์์

ที่่�ดิินและ
ส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน

อาคาร

งานระหว่่างก่่อสร้้าง

รายละเอีียดทรััพย์์สิิน
• โรงงานที่่� 1 บ้้านบึึง ที่่�ดิินรวม 46-3-59 ไร่่ ประกอบด้้วย:
ที่่�ดิินโฉนดเลขที่่� 11674 จำนวน 23-3-35 ไร่่
ที่่�ดิินโฉนดเลขที่่� 11673 จำนวน 10-2-97 ไร่่
ที่่�ดิินโฉนดเลขที่่� 65056-65063, 32216 จำนวน 8-3-75 ไร่่ และ
ที่่�ดิินโฉนดเลขที่่� 679-683 จำนวน 3-1-52 ไร่่ ตามลำดัับ
• โรงงานที่่� 2 บ้้านบึึง: ที่่�ดิินโฉนดเลขที่่� 34551 จำนวน 100-0-0 ไร่่
• โรงงานที่่� 3 ระยอง: ที่่�ดิินโฉนดเลขที่่� 1123 จำนวน 23-3-60 ไร่่
• ส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิินของโรงงานที่่� 1 บ้้านบึึง
ตั้้�งอยู่่�ที่่�ตำบลหนองชาก อำเภอบ้้านบึึง จัังหวััดชลบุุรีี
• ส่่วนงานปรัับปรุุงที่่�ดิินของโรงงานที่่� 2 บ้้านบึึง
ตั้้�งอยู่่�ที่่� 10/4 หมู่่� 1 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้้านบึึง จัังหวััดชลบุุรีี
• ส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิินของโรงงานที่่� 3 ระยอง
ตั้้�งอยู่่�ที่่� 99/9 หมู่่�8 ตำบลมาบข่่า อำเภอนิิคมพััฒนา จัังหวััดระยอง
• อาคารโรงงานที่่� 1 บ้้านบึึง:
ตั้้�งอยู่่�ที่่� 10/7-8 หมู่่� 3 ต.หนองชาก อ.บ้้านบึึง จ.ชลบุุรีี
• อาคารโรงงานที่่� 2 บ้้านบึึง:
ตั้้�งอยู่่�ที่่� 10/4 หมู่่� 1 ต.หนองชาก อ.บ้้านบึึง จ.ชลบุุรีี
• สิ่่�งปลููกสร้้าง: ตั้้�งบนที่่�ดิินเช่่าโฉนดเลขที่่� 5119 และ 5182
เลขที่่� 109/92-95 ตำบลบางพึ่่�ง อำเภอพระประแดง
จัังหวััดสมุุทรปราการ
• อาคารโรงงานที่่� 3 ระยอง:
ตั้้�งอยู่่�ที่่� 99/9 หมู่่� 8 ต.มาบข่่า อ.นิิคมพััฒนา จ.ระยอง
อาคาร, เครื่่�องจัักร และเครื่่�องมืือ ระหว่่างสร้้างโรงงานที่่� 1
และโรงงานที่่� 2 ชลบุุรีี

มููลค่่าสุุทธิิ
หลัังหัักค่่าเสื่่�อม
(ล้้านบาท)
28.02

75.50
9.69
3.34

3.72

23.53
66.66
0.53

บริิษััทเป็็นเจ้้าของ
และ
ไม่่มีีภาระผููกพัันธ์์

6.88
5.82

28.98

เครื่่�องมืือ

6.22
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บริิษััทเป็็นเจ้้าของ
และ
ไม่่มีีภาระผููกพัันธ์์

19.02

เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
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ลัักษณะกรรมสิิทธิ์์�
และ ภาระผููกพัันธ์์

บริิษััทเป็็นเจ้้าของ
และ
ไม่่มีีภาระผููกพัันธ์์
บริิษััทเป็็นเจ้้าของ
และ
ไม่่มีีภาระผููกพัันธ์์
บริิษััทเป็็นเจ้้าของ
และ
ไม่่มีีภาระผููกพัันธ์์

บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
ประเภท
ของสิินทรััพย์์

รายละเอีียดทรััพย์์สิิน

มููลค่่าสุุทธิิ
หลัังหัักค่่าเสื่่�อม
(ล้้านบาท)

เครื่่�องตกแต่่ง ติิดตั้้�ง
และเครื่่�องใช้้สำนัักงาน

1.41

ยานพาหนะ

2.22

รวมสิินทรััพย์์บริิษััท
สิินทรััพย์์บริิษััทย่่อย

• อาคารโรงงาน
• เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
• เครื่่�องตกแต่่งและติิดตั้้�ง เครื่่�องใช้้สำนัักงาน

รวมสิินทรััพย์์บริิษััทย่่อย
รวมสิินทรััพย์์บริิษััท และ บริิษััทย่่อย

รายการประเมิินราคาทรััพย์์สิิน
-ไม่่มีี-
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281.54
160.75
20.98
0.39
182.12
463.66

ลัักษณะกรรมสิิทธิ์์�
และ ภาระผููกพัันธ์์
บริิษััทเป็็นเจ้้าของ
และ
ไม่่มีีภาระผููกพัันธ์์
บริิษััทเป็็นเจ้้าของ
และ
ไม่่มีีภาระผููกพัันธ์์
บริิษััทเป็็นเจ้้าของ
และ
ไม่่มีีภาระผููกพัันธ์์

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิิบััติิการกำกัับดููแลกิิจการ ฉบัับเต็็ม และจรรยาบรรณธุุรกิิจฉบัับเต็็ม ที่่�บริิษััทได้้จััดทำ
นโยบายและแนวปฏิิบััติิการกำกัับดููแลกิิจการ และจรรยาบรรณธุุรกิิจ
นโยบายการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

การกำกัับดููแลกิิจการที่่ดีีคืื
� อ การบริิหารจััดการธุุรกิิจที่่มีีป
� ระสิิทธิภิ าพและจริิยธรรม โดยมีีโครงสร้้างการจััดการการดำเนิินธุุรกิิจที่่ดีี�
รวมถึึงจรรยาบรรณธุุรกิิจ รวมทั้้�งการมีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี ระหว่่างคณะกรรมการ ฝ่่ายจััดการ และผู้้�ถืือหุ้้�น โดยคำนึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

นโยบาย การปฏิิบััติิตาม และวิินััย

การปฏิิบััติิตาม:
บริิษััท ให้้ความสำคััญในการปฏิิบััติิตาม การติิดตาม และการประเมิินผลการปฏิิบััติิตามการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและ
จรรยาบรรณธุุรกิิจของบริิษัทั โดยคณะกรรมการและผู้้บ� ริิหาร ต้้องเป็็นผู้้น� ำและเป็็นตััวอย่่างที่่ดีี� (CG Leader) ในการปฏิิบัติั ิ แนะนำ สื่่อ� สาร
และเสริิมสร้้างความรู้้ค� วามเข้้าใจเกี่่ย� วกัับการกำกัับดููแลกิิจการที่่ดีี� และจรรยาบรรณธุุรกิิจ แก่่กรรมการ ผู้้บ� ริิหาร พนัักงาน และเป็็นแบบอย่่าง
ที่่ดีี� ให้้แก่่องค์์กรอื่่น� ๆ รวมทั้้�งติดต
ิ ามให้้มีีการปฏิิบัติั ติ ามอย่่างจริิงจังั เพื่่อ� ให้้การบริิหารจััดการธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ มีีประสิิทธิภิ าพและจริิยธรรม
บริิษััทโดยความร่่วมมืือจากหน่่วยงานต่่าง ๆ ต้้องเสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจในเรื่่�องนี้้�ให้้แก่่ กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
อย่่างสม่่ำเสมอและต่่อเนื่่�อง และรายงานผลดัังกล่่าวให้้คณะกรรมการทราบ
วิินััย:
การกำกัับดููแลกิิจการที่่ดีี� รวมถึึงจรรยาบรรณธุุรกิิจของบริิษัทั เป็็นวิินัยั อย่่างหนึ่่ง� ซึ่่ง� ประธานคณะกรรมการ กรรมการ และผู้้บ� ริิหาร
ในฐานะผู้้�บัังคัับบััญชาจะต้้องสอดส่่องและแนะนำให้้ผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชาดำรงตนและปฏิิบััติิตามอย่่างเคร่่งครััด โดยกรรมการผู้้�บริิหาร
และพนัักงาน ต้้องดำรงตนและปฏิิบััติิตามอย่่างเคร่่งครััด การฝ่่าฝืืนหรืือไม่่ปฏิิบััติิตามเป็็นการทำผิิดวิินััย และจะถููกพิิจารณาลงโทษ
ตามความร้้ายแรงหรืือผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�น และผู้้�บัังคัับบััญชาจะได้้รัับการพิิจารณาโทษทางวิินััยด้้วย

คำนิิยาม

1. บริิษััท หมายถึึง บริิษััทยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำกััด (มหาชน)
2. คณะกรรมการ หรืือกรรมการ หมายถึึง คณะกรรมการ หรืือกรรมการ บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำกััด (มหาชน)
3.	ผู้้�บริิหาร หรืือฝ่่ายจััดการ หมายถึึง ผู้้�บริิหารระดัับสููง และผู้้�บริิหาร บริิษััทยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำกััด (มหาชน)
4.	พนัักงาน หมายถึึง พนัักงาน พนัักงานสััญญาจ้้าง และที่่�ปรึึกษาของ บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำกััด (มหาชน) หรืือบริิษััท
ที่่�ได้้รัับการว่่าจ้้าง และผู้้�ปฏิิบััติิงานสมทบ
5.	ผู้้มีีส่
� ว่ นได้เ้ สีีย หมายถึึง ผู้้ถื� อื หุ้้น� ลููกค้้า พนัักงาน สัังคม ชุุมชน และสิ่่ง� แวดล้้อม ผู้้ค้้� า/ผู้้ข� าย เจ้้าหนี้้� คู่่�แข่่ง ขนบธรรมเนีียมประเพณีี
และวััฒนธรรมอัันดีีงามของท้้องถิ่่�น และสิิทธิิมนุุษยชน
6.	ผู้้�มีีอำนาจอนุุมััติิ หมายถึึง ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบอำนาจจาก บริิษััทยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำกััด (มหาชน)
7. ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ หมายถึึง การดำเนิินกิิจกรรมใด ๆ ที่่�อาจมีีความต้้องการส่่วนตััว หรืือของบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ไม่่ว่่าโดยทางสายเลืือด หรืือทางอื่่�นใด เข้้ามามีีอิิทธิิพลต่่อการตััดสิินใจ ซึ่่�งอาจขััดขวางหรืือเป็็นอุุปสรรคต่่อผลประโยชน์์
สููงสุุดของ บริิษััทยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำกััด (มหาชน)
8.	บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง หมายถึึง บุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ในลัักษณะใดลัักษณะหนึ่่�งต่่อไปนี้้�
(1)	บุุคคลที่่มีี� อำนาจควบคุุมกิิจการบริิษัทั และในกรณีีที่่เ� ป็็นนิิติบุุิ คคลให้้หมายความรวมถึึง กรรมการของนิิติบุุิ คคลนั้้�นด้ว้ ย
(2)	คู่่�สมรส บุุตรหรืือบุุตรบุุญธรรมที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะของกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือบุุคคลตาม (1)
(3)	นิิติิบุุคคลที่่�บุุคคลตาม (1) หรืือ (2) มีีอำนาจควบคุุมกิิจการ
(4) 	บุุคคลอื่่�นที่่�มีีลัักษณะตามที่่�คณะกรรมการกำกัับตลาดทุุนประกาศกำหนด
เมื่่�อบุุคคลใดกระทำการด้้วยความเข้้าใจหรืือความตกลงว่่า หากบริิษััททำธุุรกรรมที่่�ให้้ประโยชน์์ทางการเงิินแก่่บุุคคลดัังกล่่าว
กรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือบุุคคลตาม (1) หรืือ (2) จะได้้รัับประโยชน์์ทางการเงิินด้้วย ให้้ถืือว่่าบุุคคลดัังกล่่าวเป็็นบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง
สำหรัับการทำธุุรกรรมนั้้�น
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
การรัักษาความลัับ

บริิษััทรัักษาข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับมิิให้้รั่่�วไหลไปยัังบุุคคลที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งข้้อมููลที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อบริิษััท
หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

การเปิิดเผยข้้อมููล

บริิษััทเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน ทัันเวลา ไม่่เกิินจริิง ทั้้�งที่่�มีีผลกระทบด้้านบวกและด้้านลบ โดยสามารถเข้้าถึึงข้้อมููล
ได้้อย่่างเท่่าเทีียมกััน สร้้างความโปร่่งใส และความเชื่่�อมั่่�นแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ผ่่านหน่่วยงานกลางที่่�ทำหน้้าที่่�ให้้ข้้อมููลแก่่สาธารณชน

การใช้้ข้้อมููลภายใน

บริิษััทไม่่ให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ใช้้ข้้อมููลภายในหาประโยชน์์ให้้แก่่ตนเองหรืือผู้้�อื่่�น เพื่่�อให้้เกิิดความยุุติิธรรม
และเสมอภาคต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และห้้ามมิิให้้ กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ในช่่วง 1 เดืือน ก่่อนถึึงวัันกำหนด
เผยแพร่่งบการเงิิน

ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

บริิษัทั กำหนดให้้กรรมการ ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงาน กระทำการใดๆ โดยยึึดถือื ผลประโยชน์์ของบริิษัทั ฯ เป็็นสำคััญ และไม่่เกี่่ย� วข้้อง
ในกิิจกรรมที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

การบััญชีีและการเงิิน

บริิษััทรัับผิิดชอบต่่อการบัันทึึกรายการ การจััดทำ การประเมิิน การเปิิดเผย และการเก็็บรัักษารายงานทางการบััญชีีและ
การเงิิน ถููกต้้อง ครบถ้้วน สมเหตุุผล เชื่่�อถืือได้้ โปร่่งใส ทัันเวลา เป็็นไปตามหลัักการบััญชีี และมาตรฐานการบััญชีีที่่�ใช้้ปฏิิบััติิและยอมรัับ
กัันโดยทั่่�วไป บริิษััทดำเนิินธุุรกรรมทางการเงิินใด ๆ โดยยึึดหลัักความซื่่�อสััตย์์ ยุุติิธรรม โปร่่งใส และมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุด
ของ บริิษััท, ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

การใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร

บริิษััทจััดให้้มีีเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร เพื่่�อใช้้ในการดำเนิินธุุรกิิจ โดยกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ต้้องใช้้
อย่่างถููกต้้อง มีีประสิิทธิิภาพ ปฏิิบััติิตามกฎหมาย และนโยบายด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััท

ความปลอดภััย มั่่�นคง อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม

บริิษััทมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำเนิินธุุรกิิจ โดยไม่่ก่่อให้้เกิิดผลกระทบด้้านความปลอดภััย มั่่�นคง อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม และกำหนด
ให้้มีีระบบการจััดการในระดัับสากล กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ให้้ความสำคััญและปฏิิบััติิตามกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน และ
ข้้อกำหนดทางด้้านความปลอดภััย มั่่�นคง อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อมของบริิษััท ในแต่่ละพื้้�นที่่�ที่่�บริิษััทเข้้าไปดำเนิินธุุรกิิจอย่่างเคร่่งครััด
และปฏิิบััติิตามกฎหมาย
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เอกสารแนบ

จรรยาบรรณและคุุณธรรมทางธุุรกิิจ
จรรยาบรรณและคุุณธรรมทางธุุรกิิจของบริิษััทยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำกััด (มหาชน)
บริิษััทยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำกััด (มหาชน) มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำเนิินธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับการผลิิตภาชนะความดััน ชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักร
โครงสร้้างเหล็็ก ภาชนะบรรจุุสารเคมีี ตลอดจนการติิดตั้้�งเครื่่�องจัักร และอุุปกรณ์์ ที่่�มีีคุุณภาพและมีีความปลอดภััย ภายใต้้หลัักการ
กำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยมีีความใส่่ใจต่่อพนัักงาน ทรััพยากรธรรมชาติิ ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม การป้้องกัันมลพิิษ ตลอดจนอาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภััยของพนัักงาน และชุุมชนโดยรอบ อย่่างมีีจริิยธรรม บริิษัทั ฯ มีีการดำเนิินการที่่โ� ปร่่งใส เป็็นกลาง และมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
เพื่่�อให้้เป็็นมาตรฐานในการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างเป็็นรููปธรรม บริิษััทฯ จึึงเห็็นสมควรที่่�จะกำหนดจรรยาบรรณและคุุณธรรม
ทางธุุรกิิจขึ้้�นมาเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร โดยได้้รวบรวมกฎ ระเบีียบ หลัักเกณฑ์์ และแนวปฏิิบััติิต่่างๆ จากสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย มาปรัับเข้้ากัับหลัักปฏิิบััติิของบริิษััทฯ แนวทางนี้้�จััดทำขึ้้�นมาเพื่่�อ
เป็็นหลัักเกณฑ์์ในการทำงาน ให้้ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมดมั่่�นใจว่่า การดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ เป็็นไปตามหลัักจริิยธรรมและสอดคล้้อง
ตามกฎหมาย โดยเป็็นความรัับผิิดชอบของพนัักงานทุุกคนที่่�ต้้องรัับทราบและปฏิิบััติิตามแนวทางดัังนี้้�

1. การปฏิิบััติิตามกฎหมายและระเบีียบปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง

บริิษััทฯ ให้้ความสำคััญในเรื่่�องการเคารพและปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ และข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องในการดำเนิินธุุรกิิจ
แนวปฏิิบััติิ
•	ปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบข้้อบัังคัับ และเคารพจารีีตประเพณีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำเนิินธุุรกิิจ ส่่งเสริิมการเคารพต่่อสิิทธิิ
ในทรััพย์์สิิน ทรััพย์์สิินทางปััญญา และภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น โดยการไม่่เข้้าร่่วมในกิิจกรรมที่่�ละเมิิดสิิทธิิในทรััพย์์สิินดัังกล่่าว
รวมไปถึึงการนำไปใช้้ที่่�ผิิดไปจากอำนาจการครอบครอง การปลอมแปลง และการละเมิิดสิิทธิ์์�
•	ปฏิิบััติิตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับด้้านการค้้าและแข่่งขัันอย่่างเป็็นธรรม รวมถึึงการให้้ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานกำกัับดููแล
•	ปฏิิบััติิตามข้้อกำหนดของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
•	ปฏิิบััติิตามระเบีียบ ข้้อบัังคัับในการทำงานของบริิษััทฯ อย่่างเคร่่งครััด

2. การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรัับผิิดชอบ ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ขยัันหมั่่�นเพีียร และมีีระเบีียบวิินััย

กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััทฯ พึึงปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรัับผิิดชอบ ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ขยัันหมั่่�นเพีียร มีีวิินััย
และ ยึึดมั่่�นในชื่่�อเสีียงของบริิษััทฯ
แนวปฏิิบััติิ
• ปฏิิบััติิงานในหน้้าที่่� ที่่�รัับผิิดชอบด้้วยความขยัันหมั่่�นเพีียรตั้้�งใจและเอาใจใส่่อุุทิิศตนให้้กัับงานของบริิษััทฯ อย่่างเต็็มกำลััง
ความสามารถและมุ่่�งมั่่�นสู่่�ความสำเร็็จของตนเพื่่�อประโยชน์์ของบริิษััทฯ เคร่่งครััดต่่อกิิจกรรมทั้้�งปวงที่่�จะเสริิมสร้้างคุุณภาพ
ประสิิทธิิภาพ และพััฒนาองค์์กรสู่่�ความเป็็นเลิิศ
•	ปฏิิบััติิงานที่่�ได้้รัับมอบหมายด้้วยความรู้้� ความสามารถอย่่างเต็็มที่่� อีีกทั้้�งมีีความสำนึึกในหน้้าที่่� และมีีความรัับผิิดชอบต่่อผล
ของการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
• ใช้้เวลาในการปฏิิบััติิงานอย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ และมีีประสิิทธิิผลตามที่่�กำหนดไว้้ รวมทั้้�งไม่่กระทำหรืือชัักจููงผู้้�อื่่�นใช้้เวลา
ปฏิิบััติิงานเพื่่�อกิิจกรรมอื่่�นที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ
•	พััฒนาตนเองให้้มีีคุุณธรรม จริิยธรรม หมั่่�นฝึึกฝน ศึึกษาหาความรู้้�เพิ่่�มเติิม เพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�ความสามารถ เพื่่�อนำมาช่่วย
พััฒนาการปฏิิบััติิงานของบริิษััทฯให้้เจริิญก้้าวหน้้ายิ่่�งขึ้้�นต่่อไป
•	พนัักงานที่่เ� ป็็นผู้้บั� งคั
ั บั บััญชาต้้องปฏิิบัติั กัิ บั ผู้้ร่� ว่ มงาน และผู้้ใ� ต้้บัังคับั บััญชาด้้วยความสุุภาพ มีีน้้ำใจ และมีีมนุุษยสััมพันั ธ์์อันั ดีี
เป็็นผู้้น� ำและแบบอย่่างที่่ดีี� เอาใจใส่่ต่อ่ ผู้้ใ� ต้้บัังคับั บััญชาทั้้�งในด้้านการปฏิิบัติั งิ าน สร้้างขวััญกำลัังใจ และยอมรัับฟัังความคิิดเห็็น
ของผู้้�ใต้้บััญชา ตลอดจนปกครองผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชาด้้วยหลัักการ และเหตุุผลที่่�ถููกต้้องตามหลัักธรรมาภิิบาล
•	พนัักงานที่่�เป็็นผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชา ต้้องไม่่แสดงความก้้าวร้้าว กระด้้างกระเดื่่�อง หรืือกระทำตนเป็็นปรปัักษ์์ต่่อผู้้�บัังคัับบััญชา
ให้้เกีียรติิ และรู้้�จัักกาลเทศะ ไม่่กระทำการใดๆ อัันเป็็นการไม่่เคารพนัับถืือต่่อผู้้�บัังคัับบััญชา
•	ร่่วมใจกัันสร้้างเสริิม ป้้องกััน และรัักษาชื่่อ� เสีียงของบริิษัทั ฯ ด้้วยการมีีทััศนคติิและเป็็นพนัักงานที่่ดีี� ของบริิษัทั ฯ โดยแสดงออก
ด้้วยความชื่่�นชมและภาคภููมิิใจรวมทั้้�งเสริิมสร้้างภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีของบริิษััทฯ ต่่อสาธารณชน
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
3. ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

บริิษััทฯ มีีนโยบายที่่�จะรัักษาผลประโยชน์์อัันชอบธรรมของบริิษััทฯ เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
แนวปฏิิบััติิ
• ไม่่กระทำการใดๆ อัันเป็็นการขััดต่่อผลประโยชน์์อัันชอบธรรมของบริิษััทฯ ได้้แก่่ การทำให้้บริิษััทฯ เสีียผลประโยชน์์ หรืือ
ได้้รัับประโยชน์์น้้อยกว่่าเท่่าที่่�ควร หรืือเป็็นการแบ่่งผลประโยชน์์จากบริิษััทฯ
•	ปฏิิบัติั ติ ามหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และการเปิิดเผยข้้อมููลรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันตามหลัักเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ละสำนัักงาน
คณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
• ไม่่กระทำการใดๆ อัันเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััทฯ
• ไม่่แสวงหาผลประโยชน์์ในกิิจการส่่วนตััวกัับบริิษััทฯ เช่่น กระทำการใดๆ เพื่่�อขายสิินค้้าและบริิการให้้กัับบริิษััทฯ

4. การรัักษาข้้อมููลอัันเป็็นความลัับของบริิษััทฯ

กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ต้้องไม่่เปิิดเผยข้้อมููลอัันเป็็นความลัับของบริิษััทฯ ต่่อบุุคคลภายนอก ไม่่ว่่าเพื่่�อประโยชน์์
ใดๆ ก็็ตาม ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบในด้้านลบกัับบริิษััทฯ
แนวปฏิิบััติิ
• ไม่่แสวงหาประโยชน์์ให้้ตนเองหรืือผู้้�อื่่�นโดยใช้้ข้้อมููลของบริิษััทฯ ให้้ใช้้ข้้อมููลเพื่่�อประโยชน์์ของบริิษััทฯ เท่่านั้้�น
• ไม่่เปิิดเผยข้้อมููลของบริิษัทั ฯ ที่่ยั� งั ไม่่ควรเปิิดเผย เว้้นแต่่เป็็นข้้อมููลที่่ผู้� มีี้� อำนาจอนุุมััติใิ ห้้เปิิดเผยได้้หรืือเป็็นข้้อมููลที่่เ� คยเผยแพร่่
ต่่อสาธารณชนแล้้ว
• ไม่่เปิิดเผยข้้อมููลเชิิงธุุรกิิจต่่อคู่่�แข่่งขััน แม้้หลัังพ้้นสภาพการเป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััทฯ

5. การรัักษาทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ
มากที่่�สุุด

กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน มีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบในการใช้้ทรััพยากร และทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ
แนวปฏิิบััติิ
• ใช้้ทรััพย์์สิินของบริิษัทั อย่่างประหยััด และเกิิดประโยชน์์สููงสุุด
•	ดููแลรัักษาทรััพย์สิ์ นิ ของบริิษัทั ฯ ให้้อยู่่�ในสภาพดีี มิิให้้ชำรุุด สููญหาย เพื่่อ� ประโยชน์์ในการใช้้งานอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพและยั่่งยืื
� น

6. การต่่อต้้านคอร์์รััปชััน การติิดสิินบนและการให้้สิ่่�งจููงใจในการดำเนิินงาน

บริิษััทฯ ได้้ดำเนิินการในการขจััดเหตุุแห่่งการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� ซึ่่�งประกอบด้้วยแนวทางดัังนี้้�
6.1 การต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
แนวปฏิิบััติิ
• กำชัับและตรวจสอบการปฏิิบัติั งิ านของพนัักงานให้้เป็็นไปตามกฎหมายของราชการ การปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบและคำสั่่ง�
ของบริิษััทฯ อย่่างเคร่่งครััด
• สร้้างระบบบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ที่่�มีีมาตรฐาน โปร่่งใส และตรวจสอบได้้
• สร้้างระบบการควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อป้้องกัันและตรวจสอบอย่่างทัันท่่วงทีี เช่่น การมีีระบบคุุณภาพและ
การจััดการต่่างๆ
•	ดำเนิินทางวิินััยและหรืืออาญากัับผู้้�กระทำผิิดอย่่างเคร่่งครััด
6.2 การติิดสิินบน และการให้้สิ่่�งจููงใจในการดำเนิินงาน
เพื่่�อให้้กระบวนการจััดซื้้�อจััดจ้้างเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเหมาะสมจึึงจััดให้้มีีแนวปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�
แนวปฏิิบััติิ
• หลีีกเลี่่ย� งการรัับของขวััญและหรืือของกำนััล ซึ่่งมีีมูู
� ลค่่าเกิินปกติิวิสัิ ยั จากผู้้ที่� เ่� กี่่ย� วข้้องทางธุุรกิิจกัับบริิษัทั ฯ หรืือจากผู้้อื่� น่�
ที่่�อาจได้้ประโยชน์์จากการปฏิิบััติิงานของพนัักงานของบริิษััทฯ
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เอกสารแนบ
•	หลีีกเลี่่�ยงการรัับเลี้้�ยงจากผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทางธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ หรืือจากผู้้�อื่่�น ซึ่่�งอาจได้้ประโยชน์์จากการปฏิิบััติิงาน
ของพนัักงานของบริิษััทฯ
• ให้้ความรู้้� สร้้างความตระหนััก หรืือฝึึกอบรมเรื่่�องคอร์์รััปชััน วิิธีีการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน การกำจััดการติิดสิินบน และ
การให้้สิ่่�งจููงใจในการดำเนิินงานให้้กัับลููกจ้้าง ผู้้�แทนองค์์กร ผู้้�รัับเหมา และผู้้�ส่่งมอบ รวมทั้้�งสนัับสนุุนให้้ลููกจ้้าง คู่่�ค้้า
ผู้้�แทนองค์์กร ผู้้�รัับเหมา และผู้้�ส่่งมอบ นำแนวปฏิิบััติิในการต่่อต้้านคอร์์รััปชัันไปใช้้ และทำรายงานการปฏิิบััติิด้้าน
การต่่อต้้านคอร์์รััปชัันขององค์์กรนั้้�นๆ

7. การใช้้สิิทธิิทางสัังคมและการเมืือง

กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน มีีสิิทธิิ และเสรีีภาพที่่�จะเข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่างๆ ในสัังคมได้้ โดยหลีีกเลี่่�ยงการกระทำใดๆ
อัันเป็็นการไม่่ถููกต้้อง ขััดกัับกฎหมายหรืือศีีลธรรม ที่่�จะทำให้้สัังคมไม่่สงบสุุข และรัักษาไว้้ซึ่่�งเกีียรติิและศัักดิ์์�ศรีีแห่่งตน ให้้เป็็นที่่�ยอมรัับ
ตามสมควรแก่่สถานะในสัังคมและชุุมชนที่่�บริิษััทฯตั้้�งอยู่่�
แนวปฏิิบััติิ
• ยึึดมั่่�นในระบอบประชาธิิปไตย ส่่งเสริิมให้้ใช้้สิิทธิิตามกฎหมายรััฐธรรมนููญและกฎหมายอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ไม่่กระทำการใดๆ อัันอาจจะทำให้้เข้้าใจได้้ว่า่ บริิษัทั ฯ มีีส่่วนเกี่่ย� วข้้อง หรืือให้้การสนัับสนุุนแก่่พรรคการเมืืองใดพรรคการเมืืองหนึ่่ง�
•	มีีความโปร่่งใสในกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการมีีส่่วนร่่วมทางการเมืือง รวมถึึงการสนัับสนุุนทางการเมืืองทั้้�งในระดัับท้้องถิ่่�น
และระดัับประเทศ
•	หลีีกเลี่่�ยงการช่่วยเหลืือทางการเมืือง ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงนัักการเมืืองหรืือผู้้�กำหนดนโยบายทางการเมืืองที่่�มีีอิิทธิิพลในทางที่่�
ไม่่เหมาะสม
• ไม่่ดำเนิินกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการให้้ข้้อมููลที่่�เป็็นเท็็จ การข่่มขู่่� หรืือการบีีบบัังคัับ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเมืือง

8. การปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียด้้วยความเป็็นธรรม

8.1 ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุน
บริิษัทั ฯมีีนโยบายในการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างซื่่อ� สััตย์สุุ์ จริิต มีีคุุณธรรมและจริิยธรรม โดยพยายามที่่จ� ะพััฒนากิิจการให้้เจริิญเติิบโต
ก้้าวหน้้า มีีผลประกอบการที่่�ดีี เพื่่�อสร้้างผลตอบแทนที่่�เหมาะสมให้้กัับการลงทุุนของผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนอย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืนโดยยึึด
หลัักการการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกัันดัังต่่อไปนี้้�
แนวปฏิิบััติิ
• ปฏิิบัติั หน้้
ิ าที่่ด้� ว้ ยความซื่่อ� สััตย์สุุ์ จริิต ตลอดจนตััดสินิ ใจดำเนิินการใดๆ ด้้วยความโปร่่งใส ระมััดระวััง รอบคอบ และเป็็นธรรม
ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวม
• นำเสนอรายงานตามสถานภาพของบริิษัทั ฯ ผลประกอบการ ฐานะข้้อมููลทางการเงิิน การบััญชีี และรายงานอื่่น� ๆ โดยสม่่ำเสมอ
และครบถ้้วนตามความจริิง
• แจ้้งให้้ผู้้ถื� อื หุ้้น� ทุุกรายทราบถึึงแนวโน้้มในอนาคตขององค์์กรทั้้�งในด้า้ นบวกและด้า้ นลบ ซึ่่งตั้้
� ง� อยู่่�ในพื้้�นฐานของความเป็็นไปได้้
มีีข้้อมููลสนัับสนุุน และมีีเหตุุผลอย่่างเพีียงพอ
• ไม่่แสวงหาผลประโยชน์์ให้้ตนเองและผู้้อื่� น่� โดยใช้้ข้้อมููลของบริิษัทั ฯ ซึ่่งยั
� งั ไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณชน หรืือดำเนิินการใดๆ
ในลัักษณะที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับองค์์กร
• สนัับสนุุนการต่่อต้้านการผููกขาดและการทุ่่�มตลาด และส่่งเสริิมการแข่่งขัันทางการค้้าอย่่างเป็็นธรรม
• กำหนดระเบีียบปฏิิบััติิและแนวทางในการป้้องกัันอื่่�นๆ เพื่่�อป้้องกัันการถููกชัักจููง หรืือการเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการต่่อต้้าน
การแข่่งขัันทางการค้้า
•	ส่่งเสริิมพนักั งานให้้มีีความตระหนัักถึึงความสำคััญของการปฏิิบัติั อิ ย่่างสอดคล้้องกัับกฎหมายการแข่่งขันั ทางการค้้า และ
การแข่่งขัันที่่�เป็็นธรรม
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
8.2 ลููกค้้า
บริิษััทฯ เอาใจใส่่ และรัับผิิดชอบต่่อลููกค้้าด้้วยการจััดหาและส่่งมอบ ผลิิตภััณฑ์์พร้้อมทั้้�งบริิการที่่�มีีคุุณภาพและความปลอดภััย
ตามมาตรฐานสากล ที่่เ� ป็็นไปตามข้้อกำหนดของลููกค้้า มีีการรัักษาความลัับของลููกค้้า และจััดให้้มีีหน่่วยงานที่่ติ� ดิ ต่่อ รวมทั้้�งรับั ฟัังข้้อเสนอแนะ
และข้้อคิิดเห็็นจากลููกค้้า
แนวปฏิิบััติิ
• ติิดต่่อลููกค้้าด้้วยความสุุภาพ สร้้างความน่่าเชื่่อ� ถืือ และความไว้้วางใจให้้กัับลููกค้้า
• ให้้ข้้อมููล ข่่าวสารที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับสิินค้้าและบริิการที่่ถูู� กต้้อง เพีียงพอ และทัันต่่อเหตุุการณ์์แก่่ลููกค้้า
•	ส่่งมอบสิินค้้าและให้้บริิการที่่มีีคุุ
� ณภาพ ทัันเวลา และตรงตามความต้้องการของลููกค้้า ในราคาที่่เ� ป็็นธรรม
•	ปฏิิบััติติ ามเงื่อ่� นไขที่่ต� กลงไว้้กัับลููกค้้าอย่่างเคร่่งครััด กรณีีที่่ไ� ม่่สามารถปฏิิบััติติ ามได้้ ต้้องรีีบแจ้้งให้้ลููกค้้าทราบ พร้้อมทั้้�ง
หาแนวทางแก้้ไข
•	จััดให้้มีีระบบรัับข้้อร้้องเรีียนจากลููกค้้า เกี่่ย� วกัับคุุณภาพของสิินค้้าและบริิการ รวมทั้้�งความรวดเร็็วในการดำเนิินการ หรืือ
การส่่งมอบ เพื่่อ� ให้้ลููกค้้าได้้รัับการตอบสนองอย่่างรวดเร็็ว
•	รัักษาความลัับของลููกค้้าและไม่่นำไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ของตนเองหรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยมิิชอบ
8.3 คู่่�ค้้าและหรืือเจ้้าหนี้้�
บริิษััทฯ มีีนโยบายที่่�จะสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีทางธุุรกิิจกัับคู่่�ค้้าและหรืือเจ้้าหนี้้�โดยดำเนิินธุุรกิิจบนพื้้�นฐานของความเกื้้�อหนุุนที่่�
เป็็นธรรมต่่อทั้้�งสองฝ่่าย ให้้การปฏิิบัติั ต่ิ อ่ คู่่�ค้้า และ/หรืือเจ้้าหนี้้�อย่่างเสมอภาค โดยคำนึึงถึึง ประโยชน์์สููงสุุดของบริิษัทั ฯ หลีีกเลี่่ย� งสถานการณ์์
ที่่�ทำให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์รวมทั้้�งปฏิิบััติิตามพัันธสััญญาอย่่างเคร่่งครััดเพื่่�อบรรลุุผลประโยชน์์ร่่วมกััน
แนวปฏิิบััติิ
• ไม่่ดำเนิินการที่่�เป็็นการทุุจริิตในการค้้ากัับคู่่�ค้้าและหรืือเจ้้าหนี้้� ในกรณีีที่่�มีีข้้อมููลว่่ามีีการดำเนิินการที่่�ไม่่สุุจริิตเกิิดขึ้้�น
ต้้องเปิิดเผยรายละเอีียดต่่อคู่่�ค้้าและหรืือเจ้้าหนี้้� เพื่่�อร่่วมกัันแก้้ไขปััญหาอย่่างรวดเร็็วและยุุติิธรรม
•	ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขต่่างๆ ที่่�มีีต่่อคู่่�ค้้า และหรืือเจ้้าหนี้้�อย่่างเคร่่งครััด กรณีีที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิตามได้้ต้้องรีีบแจ้้งให้้คู่่�ค้้า
และเจ้้าหนี้้�ทราบเพื่่�อหาแนวทางแก้้ไข
8.4 คู่่�แข่่งทางการค้้า
บริิษััทฯ มีีนโยบายที่่�จะปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้า โดยตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของกติิกา การแข่่งขัันที่่�ยุุติิธรรม ไม่่แสวงหาข้้อมููล
ที่่�เป็็นความลัับของคู่่�แข่่งทางการค้้า ด้้วยวิิธีีการที่่�ไม่่สุุจริิต หรืือไม่่เหมาะสม
แนวปฏิิบััติิ
• ไม่่ดำเนิินการอัันขััดต่่อกฎหมายและข้้อบัังคัับทางการค้้า ต้้องมีีการแข่่งขัันอย่่างเป็็นธรรม รวมถึึงสนัับสนุุนหน่่วยงาน
มีีหน้้าที่่�ตรวจสอบและกำกัับดููแล
• ไม่่พยายามทำลายชื่่�อเสีียงของคู่่�แข่่งทางการค้้าโดยการกล่่าวหาในทางร้้ายด้้วยความเท็็จ
• ไม่่ละเมิิดความลัับหรืือล่่วงรู้้�ความลัับทางการค้้าของคู่่�แข่่งด้้วยวิิธีีฉ้้อฉล
• ไม่่นำประเด็็นทางสัังคม เช่่น ความยากจน ไปสร้้างความได้้เปรีียบในการแข่่งขัันทางการค้้า
8.5 พนัักงาน
บริิษััทฯให้้ความสำคััญกัับพนัักงาน ซึ่่�งเป็็นทรััพยากรสำคััญของบริิษััทฯ ซึ่่�งจะมีีส่่วนช่่วยส่่งเสริิมและผลัักดัันให้้องค์์กรบรรลุุถึึง
เป้้าหมายในการดำเนิินธุุรกิิจ ดัังนั้้�นบริิษััทฯ จึึงมีีนโยบายที่่�จะดููแลพนัักงานให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี โดยมีีสภาพการจ้้างงานที่่�ยุุติิธรรม ได้้รัับ
สวััสดิิการที่่เ� หมาะสม มีีโอกาสที่่จ� ะพััฒนา มีีความก้้าวหน้้า รวมทั้้�งมีีสภาพการทำงานที่่ป� ลอดภััยและถููกสุุขอนามััย โดยมีีแนวทางการปฏิิบัติั ิ
ดัังต่่อไปนี้้�
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เอกสารแนบ
แนวปฏิิบััติิ
• ปฏิิบััติิตามกฎหมาย และข้้อบัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพนัักงานอย่่างเคร่่งครััด
•	จััดให้้มีีสภาพแวดล้้อมในการทำงานที่่�ถููกสุุขอนามััย ปลอดภััยต่่อชีีวิิตและทรััพย์์สิินของพนัักงาน
•	ปฏิิบััติิต่่อพนัักงานด้้วยความสุุภาพ และให้้ความเคารพต่่อความเป็็นปััจเจกชนและศัักดิ์์�ศรีีของความเป็็นมนุุษย์์
• ให้้ผลตอบแทนที่่�เป็็นธรรมต่่อพนัักงาน
• การพิิจารณาแต่่งตั้้�งและโยกย้้าย รวมทั้้�ง การให้้รางวััล และการลงโทษ กระทำด้้วยความเป็็นธรรม โดยคำนึึงถึึงความรู้้�
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนัักงานคนนั้้�นๆ เป็็นเกณฑ์์
• ให้้ความสำคััญต่่อการพััฒนาศัักยภาพของพนัักงาน โดยให้้โอกาสอย่่างทั่่�วถึึงและสม่่ำเสมอ
•	หลีีกเลี่่�ยงการกระทำใดๆ ที่่�ไม่่เป็็นธรรม ซึ่่�งอาจมีีผลกระทบต่่อความมั่่�นคงในหน้้าที่่�การงานของพนัักงาน หรืือคุุกคาม
และสร้้างความกดดัันต่่อสภาพจิิตใจของพนัักงาน
•	พนัักงานมีีสิิทธิิในการเรีียกร้้อง กรณีีที่่�ไม่่ได้้รัับความเป็็นธรรม ตามระบบและกระบวนการที่่�กำหนด
•	รัับฟัังข้้อคิิดเห็็น และข้้อเสนอแนะ จากพนัักงานทุุกระดัับอย่่างเท่่าเทีียมและเสมอภาค
8.7 รััฐบาล
บริิษัทั ฯ ดำเนิินธุุรกิิจเพื่่อ� การเสริิมสร้้างและพััฒนาความเจริิญก้้าวหน้้าของประเทศโดยยึึดถือื และปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายข้้อบัังคับั
และกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องและเป็็นไปตามครรลองประเพณีีในการดำเนิินธุุรกิิจโดยทั่่�วไป
8.8 ชุุมชนและสัังคม
บริิษัทั ฯ ดำเนิินธุุรกิิจโดยมีีส่่วนร่่วมรัับผิิดชอบต่่อชุุมชน สัังคม ด้้วยการให้้ความสำคััญกัับการปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วกัับ
ความปลอดภััย ความมั่่�นคง สุุขอนามััย และสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างถููกต้้องเหมาะสม โดยคำนึึงถึึงผลกระทบที่่มีี� ต่่อทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม
แนวปฏิิบััติิ
• สร้้างจิิตสำนึึกในเรื่่�องความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมให้้เกิิดขึ้้�นในหมู่่�พนัักงานทุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่่�อง
•	คืืนกำไรส่่วนหนึ่่�งเพื่่�อกิิจกรรมที่่�จะมีีส่่วนสร้้างสรรค์์สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างสม่่ำเสมอ
•	ดำเนิินธุุรกิิจโดยให้้มีีผลกระทบต่่อความเสีียหายของสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และคุุณภาพชีีวิิตของประชาชนน้้อยที่่�สุุด
•	ปฏิิบัติั แิ ละให้้ความร่่วมมืือ หรืือควบคุุมให้้มีีการปฏิิบัติั อิ ย่่างเคร่่งครััดตามเจตนารมณ์์ของกฎหมาย และกฎระเบีียบที่่อ� อกโดย
หน่่วยงานกำกัับดููแล
• ให้้ความสำคััญกัับกิิจกรรมของชุุมชนและสัังคม โดยมุ่่�งเน้้นให้้เกิิดการพััฒนาสัังคม ชุุมชน สิ่่�งแวดล้้อม มุ่่�งสร้้างสรรค์์
และอนุุรัักษ์์ทรัพั ยากรธรรมชาติิ รวมทั้้�งสนัับสนุุนการศึึกษาแก่่เยาวชน และสนัับสนุุนกิิจกรรมสาธารณประโยชน์์แก่่ชุุมชน
ที่่�ด้้อยโอกาสให้้เป็็นชุุมชนที่่�เข้้มแข็็งพึ่่�งพาตััวเองได้้
8.8 มาตรฐานการแจ้้งเบาะแส และกลไกคุ้้�มครองผู้้�แจ้้งเบาะแส
เพื่่�อให้้มีีการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายอย่่างเท่่าเทีียมกััน และมีีความเป็็นธรรม บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีช่่องทางรัับแจ้้งเบาะแส
หรืือข้้อร้้องเรีียน หรืือข้้อคิิดเห็็น หรืือข้้อเสนอแนะใดๆ ที่่�แสดงว่่าผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียได้้รัับผลกระทบ หรืือมีีความเสี่่�ยงที่่�จะได้้รัับผลกระทบ
อัันจะก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มจากการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ หรืือจากการปฏิิบััติิของพนัักงานของบริิษััทฯ
เกี่่�ยวกัับการกระทำผิิดกฎหมายหรืือจรรยาบรรณ รวมถึึงพฤติิกรรมที่่�อาจส่่อถึึงการทุุจริิต การปฏิิบััติิอย่่างไม่่เท่่าเทีียมกััน หรืือการกระทำ
ที่่�ขาดความระมััดระวััง และขาดความรอบคอบ ด้้วยการแจ้้งเบาะแสโดยตรง หรืือส่่งจดหมายถึึงประธานเจ้้าที่่�บริิหารบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ
จะดำเนิินการตรวจสอบตามขั้้�นตอน และบัันทึึกการสอบสวนไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร โดยไม่่เปิิดเผยชื่่�อผู้้�แจ้้งเบาะแส รวมทั้้�งดำเนิินการ
จััดเก็็บข้้อมููลการร้้องเรีียนเป็็นความลัับ เพื่่�อคุ้้�มครองผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับผู้้�แจ้้งเบาะแสดัังกล่่าว
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บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)

เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

1.
2.
3.
4.
5.

คณะกรรมการการตรวจสอบของบริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำกััด (มหาชน)
ประกอบด้ว้ ย นายพงษ์์ศักั ดิ์์� อัังสุุพันั ธุ์์� นายณััฐพล ลีีลาวััฒนานัันท์์ นายสุุชาติิ ธรรมาพิิทักั ษ์์กุุล
และนายวิิ นัั ย เลาหประสิิ ทธิ์์� ซึ่่� ง ได้้รัั บ การแต่่ งตั้้� ง เพื่่� อ ปฏิิ บัั ติิ หน้้ าที่่� รัั บ ผิิ ดช อบ ตามที่่�
ตลาดหลัักทรััพย์แ์ ละคณะกรรมการกำหนด
ในปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้้มีีการประชุุม 6 ครั้้ง� เพื่่อ� พิิจารณาข้้อสัังเกต
ของผู้้ส� อบบััญชีี และรายงานผลการตรวจสอบของผู้้ส� อบภายใน แล้้วนำเสนอคณะกรรมการ
พิิจารณา โดยสรุุปสาระสำคััญต่่อการดำเนิินการในด้้านต่่างๆ โดยรวม ดัังนี้้�
สอบทานรายงานงบการเงิินรายไตรมาส และงบประจำปีี 2564 ซึ่่ง� ได้้ผ่่านการตรวจสอบของผู้้ส� อบบััญชีี โดยเห็็นว่่ารายงาน
ดัังกล่่าวมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ และเชื่่�อถืือได้้ ถููกต้้องตามมาตรฐานการบััญชีี
สอบทานการทำธุุรกรรมของบริิษัทั ที่่เ� กี่่ย� วข้้องและรายการที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งผลประโยชน์์เพื่่อ� ให้้มั่่�นใจว่่าเป็็นรายการที่่ส� ม
เหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััท
อนุุมััติิแผนการตรวจสอบภายในประจำปีี และกำกัับดููแลให้้มีีการตรวจสอบตามแผนที่่�กำหนดไว้้ รวมทั้้�งติิดตามประเมิินผล
ของการตรวจสอบ ซึ่่�งไม่่พบข้้อบกพร่่องที่่�มีีผลกระทบอย่่างมีีสาระสำคััญ
สอบทานข้้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและติิดตามผลเพื่่�อลดความเสี่่�ยงในด้้านต่่างๆ ให้้อยู่่�ระดัับ
ที่่�ยอมรัับได้้
สอบทานการปฏิิบัติั ติ ามกฏหมายและข้้อบัังคับั ต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง และกำกัับให้้บริิษัทป
ั ฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย เพื่่อ� ให้้การดำเนิิน
เป็็นธุุรกิิจอย่่างถููกต้้อง

ประเมิินความเป็็นอิิสระและผลงานของผู้้�ตรวจสอบแล้้ว เห็็นชอบให้้เสนอคณะกรรมการพิิจารณาแต่่งตั้้�งให้้ บริิษััท สำนัักงาน
อีีวาย จำกััด เป็็นผู้้�สอบบััญชีี โดย นายศุุภชััย ปััญญาวััฒโน ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 3930 หรืือ นางสาวกรองแก้้ว ลิิมป์์กิิตติิกุุล
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 5874 หรืือ นายณััฐวุุฒิิ สัันติิเพชร สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 5730 เป็็นผู้้�สอบบััญชีีปีี 2564 ของบริิษััท
โดยให้้คนใดคนหนึ่่�งเป็็นผู้้�ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็็นต่่องบการเงิินของบริิษััท และกำหนดค่่าตอบแทน เป็็นเงิินจำนวน
1,200,000.00 บาท เพื่่�อนำเสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิต่่อไป

( นายพงษ์์ศัักดิ์์� อัังสุุพัันธุ์์� )
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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