ที่

8 / 2565
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

เรื่อง

ชีแ้ จงผลการดําเนินงาน

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน) (UEC) ขอเรียนชีแ้ จงผลการดําเนินงานสําหรับ ไตรมาส1 ปี 2565
ซึง่ เปลีย่ นแปลงเกิน 20% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ดังนี้
บริษทั ยูนมิ ติ เอนจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน) (บริษทั )
ในไตรมาส1 ปี 2565 บริษทั มีรายได้รวม 81 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 57 จากงวดเดียวกันปี ของปี ก่อนที่ 187 ล้าน
บาท อัตรากําไรขัน้ ต้นของไตรมาส 1 ปี 2565 คิดเป็ นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564 ทีร่ อ้ ยละ 32 ค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหารของ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ใกล้เคียงกับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 สรุปผลประกอบการของไตรมาส 1 ปี
2565 บริษทั มีขาดทุนสุทธิ 23 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564 ทีก่ าํ ไร 42 ล้านบาท
บริษทั ยูนมิ ติ เอนจิเนียริง่ ( เมียนมาร์) จํากัด ( UEM , บริษทั ย่อย )
บริษทั ยังคงติดตามสถานการณ์ในพม่าอย่างใกล้ชดิ และขณะนี้ได้ตดั สินใจเลื่อนการเปิ ดโรงงานบางส่วน
ออกไปเป็ นกลางปี
บริษทั และบริษทั ย่อย
งบการเงินรวมสําหรับ ไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทั และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 81 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 57 จาก
งวดเดียวกันปี ก่อนที่ 188 ล้านบาท อัตรากําไรขัน้ ต้นของไตรมาส1 ปี 2565 และ ไตรมาส1 ปี 2564 คิดเป็ นร้อยละ 17 และ
31 ตามลําดับ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของ ไตรมาส 1 ปี 2565 ใกล้เคียงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี
2564 สรุป ผลประกอบของไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัท และบริษัท ย่ อยมีข าดทุ น สุท ธิ 25 ล้านบาทเปรีย บเทียบกับ งวด
เดียวกันปี 2564 ที่ 39 ล้านบาท
การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงานของบริษทั และบริษทั ย่อย ไตรมาส 1 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564
รายได้ของบริษทั และบริษทั ย่อย

ลูกค้า

ไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 81 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นรายได้ตามสัญญาทีท่ ํากับ

รายการเปลีย่ นแปลงดังนี้
รายได้ตามสัญญาทีท่ าํ กับลูกค้าของไตรมาส 1 ปี 2565 จํานวน 81 ล้านบาท ลดลง 104 ล้านบาท หรือลดลงใน
อัตราร้อยละ 56 จากงวดเดียวกันของปี 2564 ทีม่ จี าํ นวน185 ล้านบาท ปั จจัยหลักจากภาวะโรคระบาดโควิด 19 ทําให้
เศรษฐกิจซบเซา โครงการทีก่ าํ ลังจะเกิดขึน้ หลายแห่งชะลอโครงการต่อเนื่อง
ไตรมาส 1 ปี 2565 ไม่มกี ําไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเมื่อทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564 ทีม่ กี าํ ไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
3 ล้านบาท
รายได้อ่นื ของไตรมาส 1 ปี 2565 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564 ใกล้เคียงกัน
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทั และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายรวม 107 ล้านบาท ลดลง 43 ล้านบาท หรือลดลงในอัตรา
ร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564 ทีม่ จี าํ นวนเงิน 150 ล้านบาท จากสาเหตุตามทีก่ ล่าวข้างต้น
รายการเปลีย่ นแปลงดังนี้
ในไตรมาส 1 ปี 2565 กลุ่มบริษทั ฯมีตน้ ทุนขายและบริการจํานวน 67 ล้านบาท ลดลง 61 ล้านบาท หรือลดลง
ในอัตราร้อยละ 48 จากไตรมาส 1 ปี 2564 ทีม่ จี าํ นวน 128 ล้านบาท สืบเนื่องจากปริมาณงานลดลง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ไตรมาส 1 ปี 2565 จํานวน 22 ล้านบาทใกล้เคียงกับไตรมาส 1 ปี 2564
ไตรมาส 1 ปี 2565 มีค่าใช้จ่ายในช่วงทีไ่ ม่มกี ารผลิต 18 ล้านบาท
กําไร / ขาดทุน สุทธิ
ไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทั และบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ 25 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564 ที่มี
กําไรสุทธิ 39 ล้านบาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาว วิไล ศิรพิ ลู เกียรติกุล)
ผูม้ อี าํ นาจลงนาม

