ที่

11 /2564
วันที่ 6 สิ งหาคม 2564

เรื่ อง

ชี้แจงผลการดําเนินงาน

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน) (ยูนิมิต/UEC) ขอเรี ยนชี้แจงผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 2 ปี 2564
ซึ่งเปลี่ยนแปลงเกิน 20% เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ดังนี้
บริ ษทั ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั )
สําหรับงวดสามเดือน ไตรมาส 2 ปี 2564 บริ ษทั มีรายได้รวม 103 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 46 จากงวดเดียวกันปี ก่อนที่ 191 ล้าน
บาท กําไรขั้นต้นของไตรมาส 2 ปี 2564 และไตรมาส 2 ปี 2563 คิดเป็ นอัตราร้อยละ 24 และ 14 ตามลําดับ ค่าใช่จ่ายในการขาย
และบริ หารของไตรมาส 2 ปี 2564 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 2563 สาเหตุหลักจากการกลับรายการสํารองหนี้ สูญในไตรมาส 2 ปี
2563 โดยรวมไตรมาส 2 ปี 2564 บริ ษทั มีกาํ ไรสุทธิ 6 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2563 ที่ 10 ล้านบาท

สําหรับงวดหกเดื อน ครึ่ งปี แรก ปี 2564 บริ ษทั มีรายได้รวม 290 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34 จากงวดเดียวกันปี ก่อนที่ 437 ล้าน
บาท กําไรขั้นต้นของครึ่ งปี แรก ปี 2564 และ ครึ่ งปี แรกปี 2563 คิดเป็ นอัตราร้อยละ 29 และ 14 ตามลําดับ ค่าใช่จ่ายในการขาย
และบริ หารของครึ่ งปี แรก ปี 2564 เพิ่มขึ้นจากครึ่ งปี แรก ปี 2563 สาเหตุหลักจากการกลับรายการสํารองหนี้ สูญในไตรมาส 2 ปี
2563 โดยรวมครึ่ งปี แรก ปี 2564 บริ ษทั มีกาํ ไรสุทธิ 48 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับครึ่ งปี แรก ปี 2563 ที่ 30 ล้านบาท
บริ ษทั ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ ง ( เมียนมาร์) จํากัด ( UEM , บริ ษทั ย่อย )
สําหรับงวดสามเดือน ไตรมาส 2 ปี 2564 บริ ษทั ย่อยในพม่ามีรายได้รวม 0.3 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันปี ก่อนที่ 0.1
ล้านบาท ขาดทุนขั้นต้น 1 ล้านบาทของไตรมาส 2 ปี 2564 ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2563 ที่ 2 ล้านบาท ค่าใช่จ่ายในการขายและ
บริ หารของไตรมาส 2 ปี 2564 ลดลงจาก 2 ล้านบาทของไตรมาส 2 ปี 2563 เหลือ 1 ล้านบาท โดยรวมไตรมาส 2 ปี 2564 มี
ขาดทุนสุทธิ 3 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2563 ที่ขาดทุน 4 ล้านบาท
เนื่ องจากเกิดสถาวะความไม่สงบทางการเมืองที่พม่า เมื่องานตามสัญญาที่ เหลืออยูไ่ ด้ส่งมอบให้ลูกค้า และงานในระหว่าง
การติดต่อได้ตกลงยินยอมยกเลิกกันแล้ว ในกลางเดือน เมษายน 2564 คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้ตดั สิ นใจให้ปิดโรงงานที่
พม่าชัว่ คราวตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็ นต้นไป การเปิ ดโรงงานใหม่ยงั ไม่ได้ตดั สิ นใจ ต้องขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ปัจจุบนั

ในช่วงที่ ปิดโรงงาน เพื่อดูแลโรงงานให้มีความปลอดภัย บริ ษทั ย่อยได้คงจ้างพนักงานที่ จาํ เป็ นบางคนไว้ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประมาณเดือนละ 130,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันธ์ที่ตอ้ งจ่ายให้เจ้าของสัมปทานที่เช่าและค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นอื่น
เช่ น ค่าดู แลส่ วนกลาง ค่านํ้าค่าไฟ ค่ายาม เป็ นต้น ประมาณเดื อนละ 170,000 บาท รวมเป็ นเงิ นสดที่ ตอ้ งจ่ ายในช่ วงปิ ด
โรงงานประมาณเดือนละ 300,000 บาท
รายการสําคัญที่กระทบต่องบการเงินมากที่สุด คือค่าใช้จ่ายในการตัดจําหน่ายสิ ทธิ การใช้ที่ดินตามสัญญาเช่าที่ ดินที่ได้จ่าย
ล่วงหน้าไปแล้ว และค่าเสื่ อมราคาของทรัพย์สินถาวร ที่ตอ้ งบันทึกบัญชี ได้แก่ (ก) ค่าตัดจําหน่ายสิ ทธิการใช้ที่ดินตามสัญญา
เช่าที่ดิน ประมาณเดือนละ 80,000 บาท หรื อประมาณปี ละ 960,000 บาท ซึ่ งสิ ทธิตามสัญญาเช่าที่ดินนี้ ยงั มีอายุสิทธิ คงเหลือ
อีก 43 ปี บวกสิ ทธิ ในการเลือกต่ออายุ และ (ข) ค่าเสื่ อมราคาของทรัพย์สินถาวรที่บนั ทึ กตามนโยบายการตัดค่าเสื่ อมราคา
ประกอบด้วยค่าเสื่ อมราคาของ อาคารและสิ่ งปลูกสร้ าง เครื่ องจักร เครื่ องใช้สํานักงานและอุป กรณ์ ตกแต่งติ ดตั้ง รวม
ประมาณเดือนละ 450,000 บาทหรื อประมาณปี ละ 5.4 ล้านบาท ทั้งสองรายการดังกล่าวเป็ นรายการทางบัญชีที่ไม่กระทบต่อ
กระแสเงินสด ส่วนรายจ่ายที่ตอ้ งจ่ายเป็ นเงินสดในช่วงปิ ดโรงงานชัว่ คราวนี้คือประมาณเดือนละ 300,000 บาท
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดื อน ไตรมาส 2 ปี 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวม 103 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 46 จาก
งวดเดียวกันปี ก่อนที่ 191 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการชะลอการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่ องและการแข่งขัน กําไรขั้นต้น
ของไตรมาส 2 ปี 2564 และไตรมาส 2 ปี 2563 คิดเป็ นอัตราร้อยละ 23 และ 13 ตามลําดับ ค่าใช่จ่ายในการขายและบริ หารของ
ไตรมาส 2 ปี 2564 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 2563 สาเหตุหลักจากการกลับรายการสํารองหนี้ สูญในไตรมาส 2 ปี 2563 โดยรวม
ไตรมาส 2 ปี 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุ ทธิ 3 ล้านบาท เปรี ยบเที ยบกับไตรมาส 2 ปี 2563 ที่ กาํ ไร 6 ล้านบาท โดยผล
การดําเนินการหลักจากบริ ษทั ในประเทศไทย และเนื่ องจากเหตุความไม่สงบทางการเมืองในประเทศพม่า ทําให้ตอ้ งปิ ดโรงงาน
ที่พม่าชัว่ คราวตามที่กล่าวข้างต้น

การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษทั ย่ อย ไตรมาส 2 ปี 2564 เปรียบเทียบกับ ไตรมาส 2 ปี 2563
รายได้ ของบริษัทและบริษัทย่ อย
ไตรมาส 2 ปี 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวม 103 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
102 ล้านบาท กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ล้านบาท มีรายได้อื่นเล็กน้อย
รายการเปลี่ยนแปลงดังนี้

รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าของไตรมาส 2 ปี 2564 จํานวน 102 ล้านบาท ลดลง 89 ล้านบาท หรื อลดลงในอัตรา
ร้อยละ 47 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2563 ที่มีจาํ นวน 191 ล้านบาท

บาท

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 1 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2563 ที่ ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน 3 ล้าน

ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
ไตรมาส 2 ปี 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนละค่าใช้จ่ายรวมจํานวน 101 ล้านบาท ลดลง 78 ล้านบาท หรื อ
ลดลงในอัตราร้อยละ 43 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2563 ที่มีจาํ นวนเงิน 179 ล้านบาท จากสาเหตุตามที่กล่าวข้างต้น
รายการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ต้นทุนขายและให้บริ การ จํานวน 78 ล้านบาท ลดลง 88 ล้านบาท หรื อลดลงในอัตราร้อยละ 53 เมื่อเที ยบกับไตร
มาส 2 ปี 2563 ล้านบาท ที่มีจาํ นวน 166 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจํานวนรวม 23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2563 ที่มี
จํานวน 10 ล้านบาท เนื่องจากไตรมาส 2 ปี 2563 มีกลับรายการหนี้สูญของโครงการหนึ่งที่สามารถเก็บเงินได้
กําไรสําหรับงวด
ไตรมาส 2 ปี 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อ ยมี กาํ ไรสําหรั บงวด 3 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาทหรื อร้ อยละ 54 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2563 ที่มีกาํ ไรสําหรับงวด 6 ล้านบาท
จึงเรี ยนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาว วิไล ศิริพลู เกียรติกลุ )
ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

