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วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

เรื่ อง

ชี้แจงผลการดําเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2564

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน) (ยูนิมิต/UEC) ขอเรี ยนชี้แจงผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 3 ปี 2564
ซึ่งเปลี่ยนแปลงเกิน 20% เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ดังนี้
บริ ษทั ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั )
สําหรับงวดสามเดือน ไตรมาส 3 ปี 2564 บริ ษทั มีรายได้รวม 87 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 54 จากงวดเดี ยวกันปี ก่อนที่ 188 ล้าน
บาท อัตรากําไรขั้นต้นของไตรมาส 3 ปี 2564 คิดเป็ นร้อยละ 31 เทียบกับไตรมาส 3 ปี 2563 ที่ร้อยละ 18
เนื่ องจากปิ ดการใช้งานโรงงานที่ 2 ค่าเสื่ อมราคา ค่าไฟฟ้าและค่ารักษาความปลอดภัย ไตรมาส 3 ปี 2564 ของโรงงานที่ 2 ได้
บันทึ กเป็ น ”ค่าใช้จ่ายโรงงานในช่วงที่ ไม่มีการผลิต” (ไตรมาส 3 ปี 2563 บันทึ กเป็ นต้นทุนขาย) การเปลี่ยนแปลงการบันทึ ก
บัญชี ดงั กล่าวไม่มีผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานสุ ทธิ ของบริ ษทั ไตรมาส 3 ปี 2564 บริ ษทั มี กาํ ไรสุ ทธิ จํานวน 5 ล้านบาท
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2563 ที่ 17 ล้านบาท
สําหรับงวด 9 เดือนแรกสิ้นสุ ดกันยายน ปี 2564 บริ ษทั มีรายได้รวม 377 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40 จากงวดเดียวกันปี ก่อนที่ 625
ล้านบาท กําไรขั้นต้นงวด 9 เดือน ปี 2564 และ ปี 2563 คิดเป็ นอัตราร้อยละ 31 และ 15 ตามลําดับ โดยรวม 9 เดือนแรก ปี 2564
บริ ษทั มีกาํ ไรสุทธิ 53 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับ 9 เดือนแรก ปี 2563 ที่ 47 ล้านบาท
บริ ษทั ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ ง ( เมียนมาร์) จํากัด ( UEM , บริ ษทั ย่อย )
ไตรมาส 3 ปี 2564 บริ ษทั ย่อยในพม่ายังคงหยุดการดําเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่พม่า
การเปิ ดโรงงานใหม่ยงั ไม่ได้ตดั สินใจ ต้องขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ปัจจุบนั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือน ไตรมาส 3 ปี 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวม 87 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 54 จากงวด
เดี ยวกัน ปี ก่ อ นที่ 189 ล้านบาท อัต รากําไรขั้น ต้น ของไตรมาส 3 ปี 2564 และไตรมาส 3 ปี 2563 คิ ดเป็ นร้อ ยละ 31 และ 17
ตามลําดับ เมื่อเปรี ยบเที ยบกับไตรมาส 3 ปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารของไตรมาส 3 ปี 2564 ลดลง มีการบันทึ ก
ค่าใช้จ่ายโรงงานในช่วงที่ไม่มีการผลิตดังกล่าวข้างต้น โดยรวมไตรมาส 3 ปี 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุ ทธิ 2 ล้านบาท
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2563 ที่กาํ ไร 12 ล้านบาท
สําหรับงวด 9 เดื อน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวม 379 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40 จากงวดเดียวกันปี ก่อนที่ 627 ล้านบาท
อัตรากําไรขั้นต้นของงวด 9 เดื อนปี 2564 และไตรมาส 3 ปี 2563 คิดเป็ นอัตราร้อยละ 31 และ 15 ตามลําดับ โดยรวมงวด 9
เดือน ปี 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุทธิ 44 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับงวด 9 เดือน ปี 2563 ที่กาํ ไร 34 ล้านบาท

การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษทั ย่ อย ไตรมาส 3 ปี 2564 เปรียบเทียบกับ ไตรมาส 3 ปี 2563
รายได้ ของบริษัทและบริษัทย่ อย
ไตรมาส 3 ปี 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวม 87 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า 82
ล้านบาท กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 5 ล้านบาท มีรายได้อื่นเล็กน้อย
รายการเปลี่ยนแปลงดังนี้
รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าของไตรมาส 3 ปี 2564 จํานวน 82 ล้านบาท ลดลง 104 ล้านบาท หรื อลดลงในอัตรา
ร้อยละ 56 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2563 ที่มีจาํ นวน 186 ล้านบาท
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 5 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2563 ที่ 3 ล้านบาท
ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
ไตรมาส 3 ปี 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ตน้ ทุนละค่าใช้จ่ายรวมจํานวน 86 ล้านบาท ลดลง 93 ล้านบาท หรื อ
ลดลงในอัตราร้อยละ 52 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2563 ที่มีจาํ นวนเงิน 179 ล้านบาท จากสาเหตุตามที่กล่าวข้างต้น
รายการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ต้นทุนขายและให้บริ การของไตรมาส 3 ปี 2564 ลดลง 96 ล้านบาท เหลือ 57 ล้านบาท หรื อลดลงในอัตราร้อยละ
63 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2563 ล้านบาท ที่มีจาํ นวน 154 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ลดลงจํานวน 3 ล้านบาทจาก 25 ล้านบาทในไตรมาส 3 ปี 2563 เป็ น 22 ล้านบาท
ในไตรมาส 3 ปี 2564
ไตรมาส 3 ปี 2564 มีค่าใช้จ่ายโรงงานในช่วงที่ไม่มีการผลิต 7 ล้านบาท เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชี
จากต้นทุนขายเป็ นค่าใช้จ่ายโรงงานในช่วงที่ไม่มีการผลิต ส่วนใหญ่เป็ นค่าเสื่ อมราคาของโรงงานที่ปิดการใช้งาน
กําไรสําหรับงวด
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสําหรับงวด 3 ไตรมาส 3 ปี 2564 เป็ นเงิน 2 ล้านบาท ลดลง 10 ล้านบาทหรื อร้อยละ 84
เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2563 ที่มีกาํ ไรสําหรับงวด 12 ล้านบาท
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นางสาว วิไล ศิริพลู เกียรติกลุ )
ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

