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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท  / Financial Summary

หมายเหตุ : * จำานวนหุ้นคำานวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก 

 ** เงินปันผลต่อหุ้นปี 2556 ประกอบด้วยเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 อัตราหุ้นละ 0.10 บาท,เมื่อวันที่  ต่อ

พาร์ 0.25 บาทและเงินปันผลเพิ่มเติมอัตราหุ้นละ 0.18 บาท ต่อพาร์ 0.25 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557  

มีมติเห็นควรให้นำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

Remarks : * Number of share calculated by Weighted Average.

 ** Dividend per share of 2013 consists of interim dividend paid on September 6, 2013 rate 0.10 Baht per share of par 0.25 

Baht and additional dividend rate 0.18  Baht per share of par 0.25 Baht, which the  Board of Director Meeting No.1/2014 held on 24 

February  2014 approved to propose to the annual general meeting of  the shareholders.

ข้อมูลจากงบการเงิน ณ. วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 /  Data from Financial Statement as of December  31 , 2013
 (หน่วย Unit : ล้านบาท  /  Million Baht)

อัตราส่วนทางการเงิน  /  Financial Ratio

2556/2013 2555/2012
(ปรับปรุงใหม่)
(Restated)

2554/2011
(ปรับปรุงใหม่) 
(Restated)

รายได้รวม

Total Revenues

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

Total Cost and Expenses

กำาไรสุทธิ

Net Profit

จำานวนหุ้นที่ชำาระแล้ว

Number of Paid-up Shares

สินทรัพย์รวม

Total Assets

หนี้สินรวม

Total Liabilities

ส่วนของผู้ถือหุ้น ( ล้านบาท )

Shareholder’s Equity

กำาไรสะสม (ที่ยังไม่ได้จัดสรร)

Retained Earning

1,638.60

1,384.78

203.11

572.00

1,910.40

290.14

1,620.27

1,176.48

1,641.08

1,334.07

250.31

572.00

1,932.31

353.82

1,578.50

1,134.71

1,238.52

1,016.45

173.08

572.00

1,749.68

285.67

1,464.01

1,020.23

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)

Net Profit Margin (%)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

Return on Equity (%)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

Debt Equity Ratio (times)

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

Net Profit per Share (Baht)

มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

Book Value per Share (Baht)

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) **

Dividend per Share (Baht)

12.40

12.70

0.18

0.36

2.83

0.28

15.25

16.45

0.22

0.44

2.76

0.28

13.97

12.16

0.20

0.30

2.56

0.20
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s 1. Mr.Phaibul  Chalermsaphayakorn Chairman

 นายไพบูลย์  เฉลิมทรัพยากร ประธานกรรมการ
2. Mr.Paisan  Sirichantaradilok Co-President / Director
 นายไพศาล  สิริจันทรดิลก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม / กรรมการ 
3. Mr.Young Tai Lu Co-President  / Director
 นายยัง ไท่ หลู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม / กรรมการ
4.  Ms.Vilai  Siripoonkiatikul Director
 นางสาววิไล  ศิริพูลเกียรติกุล กรรมการ
5. Mr.Thailuck  Leetavorn Director
 นายไทยลักษณ์  ลี้ถาวร กรรมการ
6. Mr.Pongsak  Utaisincharoen Director
 นายพงศ์ศักดิ์  อุทัยสินธุเจริญ กรรมการ
7. Mr.Nit  Poophitayastaporn Director
 นายนิตย์  พู่พิทยาสถาพร กรรมการ
8. Mr.Pongchalerm  Chalermsaphayakorn Director
 นายพงศเฉลิม  เฉลิมทรัพยากร กรรมการ 
9.. Mr.Pongsak  Angsupun Director / Independent  Director
 นายพงษ์ศักดิ์  อังสุพันธ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ
10. Mr.Natthaphon  Lilawatthananun Director / Independent Director
 นายณัฐพล  ลีลาวัฒนานันท์ กรรมการ / กรรมการอิสระ 
11. Mr.Suchart  Thammapitagkul Director / Independent Director
 นายสุชาติ  ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการ / กรรมการอิสระ
12. Mr.Vinai  Laohaprasit Director / Independent Director
 นายวินัย  เลาหประสิทธิ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ
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สารประธาน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่คงที่ตั้งแต่ปี  2555  จนถึงไตรมาส 4 ของปี 2556  ประกอบกับการเริ่มฟื้นตัวและการปฏิรูป
ทางเศรษฐกิจของยุโรปและสหรัฐอเมริกา  ทำาให้สัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศมีสูงถึง 90.5% ของรายได้รวมของบริษัท ในปี 2556

อย่างไรก็ตามภาวะความตึงเครียดทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในการลงทุนและการขยายงานของโครงการต่างๆ  
รวมถึงการที่หน่วยงานราชการ และสำานักงานหลายแห่งถูกบังคับให้ต้องปิดลงหรือเปิดดำาเนินงานเพียงบางส่วน ซึ่งมีผลกระทบต่อลูกค้า
ของบริษัทเช่นกัน

ปี 2556  บริษัทฯ มีรายได้รวม  1,639 ล้านบาท ใกล้เคียงกับรายได้ในปี 2555  ที่ 1,641 ล้านบาท  กำาไรสุทธิในปี 2556 จำานวน 
203 ล้านบาท  ลดลง 19% จากกำาไร 250 ล้านบาท ในปี 2555   อัตรากำาไรสุทธิในปี 2556 ลดลงเหลือ 12.4% จาก 15.2% ในปี 2555   
โดยใน 7 เดือนแรกของปี 2555  บริษัทยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสิมการลงทุนอยู่ ซึ่งมีผลให้อัตราภาษีในปี  2555 
เท่ากับ 18.5% เมื่อเทียบกับ  20% ในปี 2556

ในปี 2556 ราคาน้ำามันคงอยู่ที่ระดับ 100-110 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการสกัด  
shale gas (ก๊าซธรรมชาติในหินดินดาน) และ shale oil (น้ำามันดิบในหินดินดาน) ทำาให้การนำาพลังงานจากแหล่งเหล่านี้มาใช้มีความคุ้ม
ค่าเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น  นักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่า shale gas และ shale oil จะช่วยเพิ่มปริมาณอุปทานของพลังงานในรูปของ
ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งอาจเป็นการเสริมหรือทดแทนอุปสงค์ในบางส่วนของก๊าซธรรมชาติและน้ำามันดิบที่ผลิตจากแหล่งทั่วไป 

บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเข้าไปลงทุนในพม่า  อย่างไรก็ตาม สภาวะการลงทุนในปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอทั้งในแง่ของ
กฎหมาย  และขั้นตอน  รวมถึงราคาที่ดินที่สูงมากด้วย

ผมขอขอบคุณพนักงานและผู้บริหารของยูนิมิต  รวมถึง ผู้ขายสินค้าและบริการ  ลูกค้า  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายที่ให้ความ
สนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา  ปี 2557 จะเป็นอีกปีหนี่งที่มีความท้าทายเช่นกัน  ผมขอให้ทุกท่านให้ความสนับสนุนแก่บริษัทเช่นเดิม 

(ไพบูลย์   เฉลิมทรัพยากร)
ประธานกรรมการ
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คณะกรรมการการตรวจสอบของบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ นายณัฐพล ลีลา
วัฒนานันท์ นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล และนายวินัย เลาหประสิทธิ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์
และคณะกรรมการกำาหนด โดยในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมทุกไตรมาส จำานวน 4 ครั้งเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม
วาระที่กำาหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบเพื่อให้ม่ันใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำาหนดต่าง ๆ ที่กำาหนดขึ้นโดยบริษัทเอง หรือของหน่วยงานอื่น ๆ และ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ตลอดจนกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
รวมทั้งได้มีการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้บริษัทฯ ได้มีการรายงานฐานะทางการเงินที่ถูกต้องโปร่งใสเป็นไปตามหลักการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไปก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นในการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัทสอบบัญชี
ธรรมนิติ จำากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในและบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีในรอบปี 2556  

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำาปี และรายงานผลการตรวจสอบตามแผนที่กำาหนด ซึ่ง
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด  ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำาเสนอแผนการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบตามข้อเท็จจริงที่พบ ข้อคิด
เห็น/เสนอแนะ การดำาเนินการ และติดตามการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนั้นคณะกรรมการได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุมทุกไตรมาส เพื่อรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินและข้อ
สังเกตที่พบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและการตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสม การจัดทำารายงานทางการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องอย่างสม่ำาเสมอ ไม่พบสิ่งผิดปกติที่จะส่งผลกระทบและเกิดความเสียหาย ตลอดจนไม่พบการกระทำาที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมาย
หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำาหรับปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้
สอบบัญชี โดยนายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509  หรือนายเอกสิทธิ์  ชูธรรมสถิตย์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195  
หรือ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 เป็นผู้สอบบัญชีปี 2557 ของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำาการตรวจ
สอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำาหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจำานวน 1,120,000.00 บาท เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

( นายพงษ์ศักดิ์   อังสุพันธ์ )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ช่วงต้นทศวรรษ 2523 มีการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย รัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมให้ใช้ก๊าซ แอล พี จี (LPG) ทำาให้เกิด
ความต้องการมากมายมหาศาลที่จะใช้ถังเก็บ-จ่ายก๊าซ เพื่อลดการนำาเข้าจากต่างประเทศ

 
เพื่อเติมเต็มความต้องการดังกล่าว บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) จึงก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2525 จากความร่วม

มือของกลุ่มบุคคลในธุรกิจค้าก๊าซและวิศวกรชาวไต้หวันผู้ซึ่งมีความรู้ ความชำานาญและประสบการณ์เชี่ยวชาญในการออกแบบและสร้าง
ถังเก็บและจ่ายก๊าซขนาดใหญ่ บริษัทฯ ได้เริ่มดำาเนินการออกแบบและสร้าง ด้วยมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด โดยใช้เหล็กคุณภาพ
สูงชนิดพิเศษ ขั้นตอนกรรมวิธีของการเชื่อมที่พิถีพิถันและมีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน รวมทั้งมีการตรวจสอบที่เข้มงวดด้วยการ
เอ็กซเรย์ (X-RAY) และทดสอบแรงดันด้วยน้ำา (Hydro-static test)

 
บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนแล้วหลายรอบเพื่อขยายกิจการและก้าวตามความต้องการของลูกค้า ตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ 

ได้พัฒนากระบวนการผลิตใหม่ ๆ เพื่อแปรสภาพเป็นธุรกิจต่อเนื่องอื่น ๆ สำาหรับอุสาหกรรมต่าง ๆ นอกเหนือจากอุตสาหกรรมน้ำามันและ
ปิโตรเคมีถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะเริ่มจากการเป็นผู้ผลิตถังเก็บและจ่ายก๊าซ แอล พี จี (LPG) ก๊าซอื่นๆ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเพิ่มและ
แบ่งธุรกิจหลักออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

 
1. ภาชนะทนแรงดัน พร้อมอุปกรณ์และชิ้นส่วนอื่นๆ ( ตามมาตรฐาน ASME) ประกอบด้วย
• ถังขนาดใหญ่ ทรงกลม (Sphere) , ทรงแนวตั้ง(Vertical) , ทรงแนวนอน(Horizontal)ใช้บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG), ก๊าซ
  แอมโมเนีย (NH3), ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ก๊าซไนโตรเจนเหลว (N2) เป็นต้น 
• Transportable Vessel ถังเก็บก๊าซขนาดใหญ่ที่ติดตั้งบนรถบรรทุก (Lorry Tank) หรือถังเก็บก๊าซขนาดใหญ่ติดตั้งบนแคร่รถไฟ 
  (Wagon Tank)
• Distillation Tower/Columns หอกลั่น/ หอคอย ที่ใช้กลั่นน้ำามันหรือปิโตรเคมีประเภทต่างๆ
• Reactor เตาปฏิกรณ์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
• Jacketed Vessel ภาชนะความดัน 2 ชั้น ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
• หม้อน้ำา (Boilers) ที่ใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
• Heat Exchanger ใช้ตามโรงกลั่นน้ำามันและโรงงานปิโตรเคมี
• Air receiver and steam drums ถังลม ถังเก็บไอน้ำา ใช้ตามโรงงานไฟฟ้า
• Lorry Tank ถังแก๊สติดรถบรรทุก
• Cryogenic Tank ถังบรรจุก๊าซเหลวทุกชนิด เช่น LNG, Oxygen, Nitrogen and Other Liquid

2. ชิ้นส่วนเครื่องจักร (Machinery Parts) ประกอบด้วย
• เสื้อพัดลม (Fan Casing) และชิ้นส่วนเครื่องปรับอุณหภูมิอากาศ (Part of Air Preheater) ที่ใช้ในโรงงานผลิตไฟฟ้า
• ปล่องควันไอเสีย (Stack) และชิ้นส่วนเตาเผา (Part of Incinerator) ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
• ระบบบำาบัดน้ำาเสีย และระบบทำาน้ำาทะเลให้เป็นน้ำาจืด

3. ถังที่ไม่ใช้แรงดัน (Non-Pressure Tank) เช่น ถังเก็บสารเคมีและเรซิน รวมถึงถังปิโตรเลียมในโรงงานกลั่นน้ำามัน 
4. โครงสร้างเหล็กต่างๆ (Steel Structure) ได้แก่ ท่อ, ขาตั้ง, กระบะค้ำายัน ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลังงาน และสารเคมี
5. การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Mechanical Installation) การประกอบและติดตั้งระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วน
  ใหญ่จะต้องใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ภาชนะความดัน โครงสร้างเหล็ก ท่อ และ  อุปกรณ์อื่นๆ  เป็นต้น แต่อาจเป็นโครงการ
  เดี่ยวก็ได้

วิสัยทัศน์
• บริษัทฯ มุ่งที่จะเป็นผู้นำ�ในธุรกิจก�รประกอบโลหะอย่�งครบวงจร เพื่อที่จะเป็นท�งเลือกที่ดีที่สุดในตล�ดโลก

พันธกิจ
• เป็นพันธมิตรท�งก�รค้�ที่ช่วยเสริมมูลค่�ด้วยก�รนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และก�รบริก�รที่มีคุณภ�พอย่�งต่อเนื่องให้กับลูกค้�ทุกร�ย  
• สร้�งผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ด้วยก�รปฏิบัติง�นและว�งแผนในด้�นก�รจัดก�รที่มีประสิทธิภ�พ 
• ให้คว�มสำ�คัญสูงสุดกับก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมและคว�มปลอดภัยของพนักง�นและในขณะเดียวกัน สร้�งภ�วะก�รทำ�ง�นที่เหม�ะสมเพื่อ
ให้พนักง�นได้ทำ�ง�น เรียนรู้และเติบโตในส�ยอ�ชีพ
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พัฒนาการสำาคัญของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา
พ.ศ. 2525 : ก่อตั้งบริษัทฯ สร้างโรงงานเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ที่อำาเภอพระประแดง สมุทรปราการ
พ.ศ. 2532 : สร้างโรงงานแห่งที่ 2 บนที่ดินประมาณ 20 ไร่ ที่อำาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  
พ.ศ. 2537 : ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการผลิตจาก The American Society of Mechanical Engineering of U.S.A (ASME)
  และ The National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspector (NBIC) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย 
  • ได้รับตรารับรอง “U” ในการผลิตและติดตั้งภาชนะทนแรงดัน (Pressure Vessels).
  • ได้รับตรารับรอง “U2” ในการผลิตและติดตั้งภาชนะทนแรงดันระดับ 2 ตามมาตรฐานคณะกรรมการตรวจสอบถังบอยเล่อร์และ
    ภาชนะทนแรงดันแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ได้รับตรารับรอง “S” ในการผลิตและติดตั้งถังบอยเล่อร์ ( Boiler )
  • ได้รับตรารับรอง “R” เป็นการรับรองการซ่อมแซมและยกระดับถังบอยเล่อร์ และภาชนะทนแรงดัน ที่ออกโดยคณะกรรมการ
    ตรวจสอบ ถังบอยเล่อร์และภาชนะทนแรงดันแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  
พ.ศ.  2541 : ขยายพื้นที่โรงงานที่อำาเภอบ้านบึงเพิ่มเป็น 44 ไร่ เพื่อขยายกำาลังการผลิต ย้ายโรงงานที่พระประแดงไปรวมกับโรงงานบ้านบึง
  โดยพระประแดงยังคงเป็นสำานักงาน
พ.ศ. 2543 : ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานจาก RWTUR  ประเทศเยอรมัน
    • เครื่องหมายมาตรฐาน AS-Merklatt HP O/TED 201 แสดงถึงมาตรฐานด้านการประกอบ และเชื่อมอุปกรณ์การทดสอบเครื่องมือ
      และการควบคุมการทดสอบเครื่องมือ
    • เครื่องหมายมาตรฐาน DIN EN 729-2 แสดงถึงมาตรฐาน ด้านกระบวนการเชื่อมโลหะ
พ.ศ. 2548 : แปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน และเพิ่มทุนจาก 100 ล้านบาท เป็น 143 ล้านบาท
    • เข้าทำาการซื้อขายในฐานะบริษัทมหาชน (ใช้ชื่อย่อว่า “UEC”) ในตลาด หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2548
พ.ศ. 2549 : ซื้อที่ดินขยายโรงงานเดิม 3.38 ไร่ (3 ไร่ – 1 งาน - 52 ตารางวา)
    • ซื้อที่ดินด้านหลังโรงงานเดิมที่อำาเภอบ้านบึง 100 ไร่ เพื่อขยายกำาลังการผลิตเป็นโรงงานที่สอง
พ.ศ. 2550 : จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต่อสำานักงานเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
    • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 
    • ได้ติดอันดับในการจัดอันดับประจำาปี “Top 200 Best Under 1 Billion” ของนิตยสาร Forbes Asia
    • ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 62 บริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ที่ได้เข้าร่วมในรายการ “Thailand Focus 2007-Platfrms of Growth”
        • ได้ติดอันดับในการจัดอันดับประจำาปี “Asia’s Best Managed Company, Small Cap Corporate of the Year” ของนิตยสาร ASIAMONEY’s
พ.ศ.2551 : เริ่มดำาเนินการโรงงานแห่งที่สองที่บ้านบึง โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุน
    • ซื้อที่ดินขนาด 24 ไร่เศษ เพื่อสร้างโรงงานแห่งที่สาม ที่ตำาบลมาบข่า อำาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
    • ได้ติดอันดับในการจัดอันดับประจำาปี “Top 200 Best Under 1 Billion” ของนิตยสาร Forbes Asia เป็นปีที่สอง
พ.ศ. 2552 : เริ่มดำาเนินการโรงงานแห่งที่สามที่จังหวัดระยอง เพื่อประกอบชิ้นงานขนาดใหญ่สำาหรับลูกค้าแถบจังหวัดระยอง
พ.ศ. 2553 : ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001 : 2007 
    • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหาร  สิ่งแวดล้อม  ตามมาตราฐาน ISO 14001 : 2004 
    • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพ  ตามมาตรฐานใหม่ ISO 9001 : 2008 
พ.ศ. 2554 : ได้รับประกาศนียบัตรระบบการจัดการคุณภาพงานเชื่อม ตามมาตรฐาน ISO 3834-2 : 2005 
    • ได้รับประกาศนียบัตรปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม พ.ศ 2554 (CSR-DIW) B.E. 
      2554  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
    • ก่อสร้างอาคารสำานักงาน 3 ชั้น เสร็จเรียบร้อยและเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ไตรมาส 4/2554 อาคารตั้งอยู่บริเวรด้านหน้าโรงงานที่ 1
      เลขที่ 10/7-8 หมู่ 3 ถนนชลบุรี-บ้านบึง-ป่ายุบ ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
พ.ศ. 2555 : ได้รับประกาศการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย CSR-DIW Network ตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม
  ต่อสังคม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
    • ได้รับประกาศนียบัตรปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง CSR-DIW
      Continuous Award  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2556 : ได้รับประกาศนียบัตรปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง CSR-DIW
  Continuous Award - 2556 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
    • พัฒนาและจดทะเบียนสิทธิบัตรรถขนส่งก๊าซแอลพีจีภัณฑยาน (Self – Supporting LPG Lorry Tank)
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โครงสร้างรายได้

บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม แปรรูป รวมทั้งบริการอื่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะทั้งภายในประเทศ
และส่งออกไปยังต่างประเทศ   

ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ   ลักษณะงานของ
บริษัทอาจแบ่งประเภทหลักเป็นงานสร้างประกอบภาชนะความดัน  งานชิ้นส่วนเครื่องจักร โครงสร้างเหล็ก  ภาชนะบรรจุสารเคมี  และ
การติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยงานภาชนะความดันมีสัดส่วนประมาณ 88% ของงานทั้งหมด

ปี 2556 รายได้ส่วนใหญ่ประมาณ 90% ได้จากงานภายในประเทศ อีก 9% ได้จากงานส่งออก
บริษัทฯ แบ่งแยกรายได้ตามส่วนงานภูมิศาสตร์ ดังนี้

ส่วนงานภูมิศาสตร์

ปี 2556
รายได้

ปี 2555
รายได้

ปี 2554
รายได้

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากค่างาน – ในประเทศ 1,470 90 1,318 80 1,043 84

รายได้จากค่างาน – ต่างประเทศ 150 9 306 19 178 15

รวม 1,620 99 1,624 99 1,221 99

รายได้อื่น ๆ(รวมดอกเบี้ย) 18 1 17 1 18 1

รวมรายได้ 1,638 100 1,641 100 1,239 100
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สภาวะด้านอุตสาหกรรม และการแข่งขัน
ปัจจุบันวัฏจักรเงินทุนเพื่อการขยายตัวของธุรกิจภาคปิโตรเคมี พลังงาน และน้ำามัน และก๊าซในประเทศไทยเริ่มเป็นขาลง ทำาให้การแข่งขัน

ของโครงการภายในประเทศไทยจะเพิ่มมากขึ้น ภาวะการแข่งขันจะทวีความรุนแรงโดยเฉพาะการแข่งขันกับผู้รับเหมางานระบบ (fabricators) จาก
ต่างประเทศที่มาจากประเทศที่ต้นทุนต่ำา (เช่น จีนและอินเดีย) และผู้รับเหมาจากประเทศที่ได้การสนับสนุนจากรัฐบาลในการส่งออกทำาให้
มีความได้เปรียบในการจัดหาวัตถุดิบ (เช่นเกาหลีใต้) 

ในขณะเดียวกันบริษัทไทยจำานวนมากก็กำาลังมองหามีโอกาสในการลงทุนในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ปัจจัยในการพิจารณาส่วนหนึ่งเกิดจากประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายแรงงานสูงกว่าเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน (AEC) อีกทั้งมี
กฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น และมีข้อกำาหนดมากขึ้น เช่น ความต้องการการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบกับตลาดใน
ประเทศไทยเริ่มเป็นตลาดขาลงเมื่อเทียบกับตลาดที่กำาลังเติบโตอย่างเช่นตลาดในประเทศอาเซียนอื่น ๆ อีกทั้งความวุ่นวายทางการเมือง
ในประเทศและความขัดแย้งที่เพิ่มมากขึ้นในขณะนี้ ก็เป็นแรงผลักดันให้บริษัทไทยพิจารณาย้ายการลงทุนไปต่างประเทศ

ยูนิมิตยังคงมุ่งมั่นที่จะหาโอกาสและเพิ่มศักยภาพในประเทศพม่า อย่างไรดีเนื่องจากขณะนี้พม่ายังไม่มีกฎระเบียบและขั้นตอนการ
ลงทุนสำาหรับชาวต่างประเทศที่ชัดเจน อีกทั้งราคาที่ดินยังคงสูงมาก จึงยังไม่ใช่เวลาลงทุนที่ดี  เมื่อกฎระเบียบ,ขั้นตอนต่างๆดังกล่าวและ
ราคาที่ดินเหมาะสมบริษัทก็พร้อมจะเข้าไปดำาเนินการต่อไป

ตามที่คาดไว้ตั้งแต่ปลายปี 2012 สกุลเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นถึงระดับ 28.5 บาท ต่อหนึ่งยูเอส ดอลล่าร์ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 
และในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 ที่ค่าเงินบาทแข็งค่าถึง 33 บาท ต่อหนึ่งยูเอส ดอลล่าร์ ก่อนที่จะคงอยู่ในระดับปัจจุบันที่ 32.5 บาท ต่อ
หนึ่งยูเอสดอลล่าร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลเนื่องจากการขัดแย้งทางการเมืองของไทย และ จากนโยบายการผ่อนคลายทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทั้งหมดนี้จะมีผลกระทบในทางลบต่อยูนิมิต เนื่องจาก 90%ของรายได้ ปี 2556 ได้มาจากธุรกิจในประเทศ และวัตถุดิบที่
สำาคัญสำาหรับภาชนะความดันส่วนใหญ่จะต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำาเนินธุรกิจตามปกติ จากภาวะเศรษฐกิจ จากการเปลี่ยนแปลงอัตราตลาดของดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

เงินตรา และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดตามสัญญาของคู่สัญญา ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้จัดการบริหารความเสี่ยงในทุกๆด้านดัง
กล่าวอย่างใกล้ชิด 

ความเสี่ยงด้านอุตสาหกรรม 
งานส่วนใหญ่ของยูนิมิตได้มาจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี, น้ำามันและแก๊ส,พลังงาน ปัจจัยใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนและ

การลงทุนเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมเหล่านี้ย่อมกระทบต่อบริษัทเช่นกัน เพื่อให้ความเสี่ยงด้านนี้ลดต่ำาลง บริษัทพยายามจะขยายธุรกิจไป
ในตลาดใหม่ให้มากที่สุดเพื่อลดการพึ่งพิงตลาดเดียว รวมทั้งคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขยายสายผลิตภัณฑ์ด้วย  

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
 ในปีที่ผ่านมา บริษัท ฯ ไม่มีเงินกู้ระยะยาว จึงไม่มีปัจจัยเสี่ยง จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทลดความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อรองรับรายการหมุนเวียนของสินทรัพย์และหนี้สินดัง
กล่าว และบริษัทได้ทำาสัญญาซื้อและขายเงินตนาต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของ
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
 ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯอยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี ซึ่งมีขนาดใหญ่และฐานะมั่นคง ที่ผ่านมาฝ่ายบริหารได้

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าแต่ละรายอย่างสม่ำาเสมอ และไม่พบความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เป็นสาระสำาคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้ 
 บริษัทฯจะพิจารณาการตั้งสำารองหนี้สูญเป็นรายลูกค้าโดยพิจารณาจากประวัติ ฐานะการเงิน และความสามารถในการดำาเนิน

ธุรกิจของลูกหนี้ 

ความเสี่ยงทางด้านวัตถุดิบ
วัตถุดิบเป็นต้นทุนหลักในการผลิตของบริษัท เพื่อเป็นการควบคุมต้นทุนส่วนนี้บริษัทฯจะติดตามความเคลื่อนไหว ของราคาวัตถุดิบ

โดยเฉพาะเหล็กแผ่นอย่างใกล้ชิด ในการเสนอราคาต่อลูกค้าบริษัทจะสอบราคาตลาดของวัตถุดิบเพื่อใช้เป็นฐานการคิดราคา กรณีที่ลูกค้า
ตอบรับการจ้างบริษัทจะดำาเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบตามรายการของงานที่ได้จากลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบโดยเฉพาะราคาของเหล็กแผ่นฯให้น้อยที่สุด 

เนื่องจากบริษัทฯดำาเนินธุรกิจมาเป็นเวลานานปีและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ค้าเหล็กค้ามาโดยตลอด จึงมพีันธมิตรที่เป็นผู้ค้าเหล็กทั้ง
ในและต่างประเทศเป็นแหล่งวัตถุดิบหลายแห่ง โดยบริษัทฯมีการพบปะเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับพ้นธมิตรคู่ค้าเหล่านี้อย่างใกล้ชิดสม่ำาเสมอ
เพื่อลดความเสี่ยงในด้านแหล่งวัตถุดิบ

ความเสี่ยงด้านการเมือง
ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในภาคเอกชน การเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองจึงไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตามบริษัท

จะได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐที่มีผลต่อการทำางานและการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
บริษัทมีการติดตามการเคลื่อนไหวด้านการเมืองอย่างสม่ำาเสมอ

ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกเติบโตขึ้นตามนโยบายพลังงานของภาครัฐ  การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือกฎหมายใหม่ย่อม

มีผลกระทบต่อธุรกิจบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
บริษัทฯติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้าน

กฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ 



10

ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงนโยบายสิ่งแวดล้อม (เช่น มลพิษ, บำาบัดน้ำาเสีย ฯลฯ) ยังส่งผลกระทบต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ

พลังงานด้วย
บริษัทฯมีนโยบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน เช่น การจ้างหน่วยงานภายนอกฉพาะในการกำาจัดวัสดุเหลือใช้ที่อาจเป็นอันตราย 

(ปริมาณน้อย), การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์หรือประโยชน์ต่อชุมชนตามโอกาส โดยจัดให้มีหน่วยงาน (CSR) ทำาหน้าที่รับผิดชอบ
งานด้านนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯมีพัฒนาการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

พ.ศ.2554 : ได้รับประกาศนียบัตรการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม 
พ.ศ. 2524 : (CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
พ.ศ.2555 : ได้รับประกาศการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย CSR-DIW Network ตามมาตรฐานควมรับผิดชอบของ
  ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 : ได้รับประกาศนียบัตรปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม
  อย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous Award) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
พ.ศ.2556 : ได้รับประประกาศนียบัตรปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม
  อย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous Award-2013) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  (CSR Report สามารถดาวน์โหลดได้ที่เวปไซค์ : www.unimit.com, www.unimit.co.th)
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ. วันที่  31  ธันวาคม พ.ศ. 2556

รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2556

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในรอบปี 2556

รายนามคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

นายไพบูลย์  เฉลิมทรัพยากร 4/4

นายยัง ไท่  หลู 4/4

นายไพศาล  สิริจันทรดิลก 4/4

นางสาววิไล  ศิริพูลเกียรติกุล 4/4

นายไทยลักษณ์  ลี้ถาวร                 4/4

นายพงศ์เฉลิม  เฉลิมทรัพยากร      4/4

นายนิตย์  พู่พิทยาสถาพร               4/4

นายพงศ์ศักดิ์  อุทัยสินธุเจริญ        4/4

นายพงษ์ศักดิ์  อังสุพันธ์            4/4 4/4

นายณัฐพล  ลีลาวัฒนานันท์          4/4 4/4

นายสุชาติ  ธรรมาพิทักษ์กุล 3/4 3/4

นายวินัย  เลาหประสิทธิ์ 4/4 4/4

รายชื่อ ตำาแหน่ง วุฒิการศึกษา ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ทักษะของการเป็นกรรมการ

นายไพบูลย์   เฉลิมทรัพยากร ประธานกรรมการ ปริญญาโท DCP 64

นายยัง ไท่   หลู กรรมการ ปริญญาโท DCP 112

นายไพศาล  สิริจันทรดิลก กรรมการ ปริญญาตรี DAP 56

นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล กรรมการ ปริญญาโท DCP 94

นายไทยลักษณ์  ลี้ถาวร กรรมการ ปริญญาโท DCP 64

นายพงศ์เฉลิม  เฉลิมทรัพยากร กรรมการ ปริญญาโท DAP 37

นายนิตย์  พู่พิทยาสถาพร กรรมการ ปริญญาตรี DAP 37

นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ กรรมการ ปริญญาเอก DAP 37

นายพงษ์ศักดิ์  อังสุพันธ์ กรรมการอิสระ ปริญญาโท DAP 10

นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท กรรมการอิสระ ปริญญาโท DCP 3

นายสุชาติ  ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ ปริญญาโท DAP 27

นายวินัย  เลาหประสิทธิ์ กรรมการอิสระ ปริญญาโท -

ลำาดับที่ ชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละ

1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 32,148,700 5.62

2. นางสาวภัทรา เฉลิมทรัพยากร 29,266,000 5.12

3. นางสาวพัณณิดา เฉลิมทรัพยากร 28,880,000 5.05

4. นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร 28,650,500 5.01

5. นายอนุตร์ อัศวานนท์ 22,042,264 3.85

6. นายพงศ์เทพ อุทัยสินธุเจริญ 21,863,880 3.82

7. นางพิมพา อุทัยสินธุเจริญ 17,258,520 3.02

8. นายอาจหาญ อยู่บำารุง 16,221,800 2.84

9. MRS.LU PAI, CIN ZU 16,000,000 2.80

10. MRS.LI – CHU CHAO 15,161,120 2.65

รวม 227,492,784 39.78
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ในปี พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย
 1.  นายพงษ์ศักดิ์  อังสุพันธ์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 2.  นายณัฐพล   ลีลาวัฒนานันท์ กรรมการตรวจสอบ
 3.  นายสุชาติ   ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการตรวจสอบ
 4.  นายวินัย เลาหประสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ในปีพ.ศ. 2556 ประกอบด้วย
 1.  นายไพศาล   สิริจันทรดิลก ประธานคณะกรรมการบริหาร
 2.  นายไพบูลย์   เฉลิมทรัพยากร   กรรมการบริหาร
 3.  นายยัง ไท่  หลู   กรรมการบริหาร
 4.  นางสาววิไล  ศิริพูลเกียรติกุล กรรมการบริหาร

วุฒิการศึกษาและการถือหุ้นของผู้บริหารบริษัทฯ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2556

* น�ยถนัด เต็กสงวน ล�ออกเมื่อวันที่ 26 เมษ�ยน 2556 และแต่งตั้ง น�ยธนพัฒน์  ชุมพลศิลป์ เป็นผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รทรัพย�กรบุคคล และธุรก�ร ตั้งแต่

วันที่ 1 มีน�คม 2557

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร
รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  และผู้บริหารในรอบปี 2556 ประกอบด้วย
 -  ค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2556 : มีคณะกรรมการรวม 12 ท่าน ได้รับค่าตอบแทน โดยการอนุมัติจากที่ประชุม     
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 7,700,000.-
 -  ค่าเดินทาง   : จ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ครั้งละ 5,000 บาท
 -  ค่าตอบแทนผู้บริหาร  : ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายและตำาแหน่งที่สูงกว่าทั้งหมด 9 ท่าน 
ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากบริษัทฯในปี 2556 เป็นเงินเดือนและโบนัสจำานวนเงิน 19.79 ล้านบาท, และผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน
ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม และประกันสุขภาพกลุ่มจำานวน  0.84  ล้านบาท

นโยบายจ่ายเงินปันผล
 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำากว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีรายได้ และหักสำารองตามกฎหมาย ทั้งนี้
ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่บริษัทฯมีความจำาเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ

รายชื่อ ตำาแหน่ง วุฒิการศึกษา จำานวนหุ้น ร้อยละ

นายไพศาล   สิริจันทรดิลก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ปริญญาตรี 3,411,160 0.60

นายยัง ไท่    หลู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ปริญญาโท 1,062,820 0.19

นางสาววิไล  ศิริพูลเกียรติกุล ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ปริญญาโท 6,486,880 1.13

นายบัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข ผู้อำานวยการผ่ายการตลาด ปริญญาโท 280,000 0.05

นายมงคล    บุญเต็ม ผู้อำานวยการฝ่ายโรงงาน ปริญญาตรี 0 0

นายสุชาติ    วิไลวรวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน ปริญญาโท 0 0

นายสุพรชัย  วระแสง ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายประกันคุณภาพ ปริญญาตรี 200,000 0.03

นายองอาจ   แสนพินิจ ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายโรงงาน ปริญญาตรี 0 0

นายถนัด     เต๊กสงวน ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ ปริญญาโท 0 0
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การกำากับดูแลกิจการ

1. การกำากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ได้มุ่งมั่นและยึดถือในการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนด้วยดี

อย่างเสมอมา โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำาหนดนโยบายและทิศทางในการดำาเนินธุรกิจ ทั้งคอยกำากับดูแลการดำาเนินงานของฝ่าย
จัดการให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง โดยครอบคลุมหลักการสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงบทบาท 
หน้าที่ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุม และการบริหารความเสี่ยง 
และจริยธรรมทางธุรกิจ

2. สิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของผู้ถือหุ้น และมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นไปตามที่กฎหมาย

กำาหนด อันประกอบด้วย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาในกิจการต่างๆ ของ
บริษัท สิทธิในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการลงคะแนน
แต่งตั้งและกำาหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี และสิทธิในการ รับทราบข้อมูล ผลการดำาเนินงาน และนโยบายการบริหารของบริษัท

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ฝ่ายจัดการพนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม และ

ได้คำานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยปฏิบัติตามกฎหมายกำาหนดและดูแลให้ความมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติ
ด้วยดีอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ยังคอยสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงสร้างงาน และ
สร้างกิจการให้มีความมั่นคง

4. การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการ

จะเป็นผู้พิจารณาและกำาหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกำาหนดวาระอื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน
ในการซักถามข้อสงสัย แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ

บริษัทมีนโยบายท่ีจะดำาเนินการประชุมอย่างโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยผู้ถือ
หุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอในการตัดสินใจอำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ในการออกเสียงลง
คะแนน รวมทั้งออกเสียงลงคะแนนโดยมอบฉันทะ โดยจะมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนก่อนเริ่มการประชุม

5.  ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีภาวะผู้นำา วิสัยทัศน์ มีความอิสระในการตัดสินใจและรับผิดชอบตามหน้าที่ในการกำากับดูแลกิจการ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบในการพิจารณากำาหนดภารกิจ เป้าหมายแผนธุรกิจ
และงบประมาณของบริษัท ตามที่ฝ่ายจัดการได้นำาเสนอ รวมทั้งได้ ดำาเนินการตรวจสอบและกำากับดูแลให้ดำาเนินการไปตามที่กำาหนดไว้ 
เพื่อให้การกำากับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการแบ่งแยกหน้าที่การรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ กับฝ่ายจัดการ และคณะ
กรรมการกับผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน

6. รายการที่เกี่ยวโยงและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทมีความระมัดระวังกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยบริษัทมีการ

กำาหนดขั้นตอนพิจารณาไว้อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมอันดี ตลอดจน
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งประโยชน์ของบริษัทโดยรวม เป็นสำาคัญ สำาหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล
ภายในนั้น บริษัทห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อทำาการซื้อ ขาย โอน และรับโอนหลักทรัพย์
ที่ออกโดยบริษัทก่อนข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณะชน ทั้งนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านรับทราบถึงข้อกำาหนดของ ก.ล.ต 
และ ต.ล.ท. เรื่องการรายงานซื้อขายหลักทรัพย์ และปฏิบัติตามข้อกำาหนดดังกล่าวอย่างถูกต้อง

7. จริยธรรมทางธุรกิจ
เพื่อให้เป็นไปตามจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ (Code of Business Conduct) บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการจัดทำาแนวทางการดำาเนิน

ธุรกิจที่โปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม โดยกำาหนดภารกิจและวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานทุกคนได้
ทราบและเข้าใจถึงขอบเขตความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายแลระเบียบของบริษัท

8. การถ่วงดุลกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานก็ได้
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 ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คนเพื่อ
เป็นการถ่วงดุลของกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี

 ในวันสิ้นปีปี 2555 คณะกรรมการบริษัท มีจำานวนทั้งสิ้น 12 ท่านประกอบด้วย
  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร   4  ท่าน
  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร      4  ท่าน
  กรรมการที่เป็นอิสระ          4  ท่าน
9.  การรวมหรือแยกอำานาจ
 บริษัทได้แบ่งแยกอำานาจ และกำาหนดบทบาทหน้าที่ระหว่างกันในการกำาหนดนโยบายการกำากับดูแล และการบริหารงานประจำา

ผู้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ จึงไม่เป็นบุคคลเดียวกรรมการผู้จัดการ นอกจากนี้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทยังประกอบไปด้วย
กรรมการที่เป็นอิสระ ซึ่งจะทำาให้เกิดการถ่วงดุล และการสอบทานการบริหารงาน รวมทั้งมีการแบ่งแยกอำานาจ และกำาหนดบทบาทหน้าท่ี
ระหว่างกันในการกำาหนดนโยบายการกำากับดูแล และการบริหารงานประจำาเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำานาจโดยไม่จำากัด

10.  ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทได้กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำานึงถึงกระบวนการกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใสและได้รับการอนุมัติ

จากผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบของงาน รวมถึงสถานการณ์เงินของบริษัท โดยกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดอื่น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าตอบแทนผู้บริหาร 
และพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกำาหนด ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัท และผล
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานแต่ละท่าน

11.  การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้กำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 เดือนต่อ1 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำาเป็น

โดยเลขานุการคณะกรรมการจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารให้คณะกรรมการก่อนการประชุมประมาณ 7 วัน เพื่อให้กรรมการ มี
ระยะเวลาในการพิจารณาอย่างเพียงพอ และในหนังสือเชิญประชุมแจ้งวาระไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบ
ถ้วนและชัดเจน สำาหรับการประชุมแต่ละครั้ง มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรอง
จากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และการ
วินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

12.  คณะอนุกรรมการ
บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำาเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความ

เป็นกลางในการวินิจฉัย และควรกำาหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ กระบวนการทำางาน เช่น การดำาเนินการประชุม และการ
รายงานต่อคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย

12.1 คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำากับดูแลกิจการของบริษัท 
โดยทำาหน้าที่ในการสอบทานการดำาเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบบังคับของบริษัท รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีการควบคุม
ภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยกำาหนดนโยบายและกรอบงานไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการตรวจสอบ   ประกอบด้วยกรรมการจำานวน  4 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน โดย
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการแต่ละท่านมีวาระในการดำารงตำาแหน่งคราวละ  2  ปี
12.2 คณะกรรมก�รบริห�ร คณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยกำากับดูแลกิจการของบริษัท โดยทำาหน้าที่

ในการสอบทานการดำาเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งกำาหนดนโยบายการบริหารงาน และแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกเรื่อง ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำาเนินงาน การกำากับดูแล การ

ปฏิบัติงาน และการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด 
เป็นหน่วยงานอิสระ ทำาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทรวมทั้งประเมิน ความเพียงพอ ความเหมาะสมของระบบ ควบคุม
ภายใน และรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนกำาหนดให้มีมาตรการดูแลและป้องกัน
มิให้กรรมการ และผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading) และการหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ 
(Abusive self-dealing)
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14.  รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจและหน้าที่ในการดำาเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทตลอด

จนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งในปัจจุบัน และ
ในระยะยาว รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลากทรัพย์ ตลอดจนเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดต่อการอนุมัติงบการเงินประจำาปีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว รายงานประจำาปีดังกล่าว ได้จัดทำาขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

15.  ความสัมพันธ์กับนักลงทุน
คณะกรรมการ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำาคัญ ทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผล

ประกอบการของบริษัทที่ถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศ
อย่างเท่าเทียมกันโดยกำาหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมทั้ง นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลสารสนเทศ
ของบริษัทที่สำาคัญอย่างถูกต้อง โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ของบริษัท

16. จรรยาบรรณทางธุรกิจ
เพื่อให้เป็นไปมาตรฐานในการดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ จึงจัดทำาคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

โดยได้รวบรวมกฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ จากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับเข้ากับหลักปฏิบัติของบริษัทฯ แนวทางนี้จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการทำางาน ให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งหมดมั่นใจว่า การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักจริยธรรมและสอดคล้องตามกฎหมาย และเป็นความรับผิดชอบ
ของพนักงานทุกคนที่ต้องรับทราบและปฏิบัติ ตามแนวทาง 8 หัวข้อดังนี้

  1  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
  2  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร และมีระเบียบวินัย
  3  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  4  การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ
  5  การรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ
  6  การต่อต้านคอร์รัปชั่น การติดสินบน และการให้สิ่งจูงใจในการดำาเนินงาน
  7  การใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง
  8  การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรม 
  รายละเอียดได้แสดงไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)
  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai)
ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ : UEC
ก่อตั้ง : 21  เมษายน  พ.ศ. 2525
ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 0107548000323 (เดิมเลขที่ 0107574800323)
ที่ตั้งสำานักงาน : 109 / 92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์  
  ต.บางพึ่ง  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ  10130   
  โทรศัพท์ :  02-4630100   โทรสาร : 02-4631910
  Email  : info@unimit.com 
ที่ตั้งโรงงาน 1 : 10 / 7-8 หมู่ 3  ถนนชลบุรี – บ้านบึง – ป่ายุบ 
  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี  20170 
  โทรศัพท์  : 038-297467-70  โทรสาร  :  038-297439
  Email  : factory@unimit.com
ที่ตั้งโรงงาน 2 : 10/4 หมู่ 1  ต.หนองชาก  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี  20170 
  โทรศัพท์  : 038-485561-65  โทรสาร  :  038-485557
ที่ตั้งโรงงาน 3 : 99/9 หมู่ที่ 8  ต.มาบข่า  อ.นิคมพัฒนา  จ.ระยอง 
  โทรศัพท์  :  038-636120 - 23   
โฮมเพจบริษัท : www.unimit.com,www.unimit.co.th 
ทุนจดทะเบียน : 143 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว : 143 ล้านบาท
มูลค่าหุ้นสามัญหุ้นละ : 0.25 บาท
จำานวนหุ้นสามัญ : 572 ล้านหุ้น
นายทะเบียนหุ้นสามัญ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ( ประเทศไทย ) จำากัด
  อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน
  2/7 หมู่ 4 โครงการนอร์ธปาร์ค  ถนนวิภาวดีรังสิต 62 
  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่   กรุงเทพมหานคร 10210  
  โทรศัพท์ : 02-5969000  โทรสาร : 02-8394994
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : นางศิริเพ็ญ  สุขเจริญยิ่งยง
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ทะเบียนเลขที่  3636
  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบัญชี  จำากัด
  ชั้น 50-51  เอ็มไพร์ทาวเวอร์  195  ถนนสาทรใต้  
  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10120 
  โทรศัพท์ : 02-6772000  โทรสาร : 02-6772222
ผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัท  สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด
  267/1 ถนนประชาราษฎร์  สาย 1  แขวงบางซื่อ  
  เขตบางซื่อ   กรุงเทพมหานคร 10800  
  โทรศัพท์ : 02. 587 8080  โทรสาร : 02. 586 0301
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ  10 ขึ้นไป : ไม่มี
บุคคลอ้างอิงอื่นๆ : ไม่มี
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร

ภาพรวมของธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมมูลค่า 1,910 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 1,350 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่

หมุนเวียน 560 ล้านบาท (ที่ดิน, อาคาร, อุปกรณ์ 552 ล้านบาท อื่นๆ 8 ล้านบาท) มีหนี้สินหมุนเวียน 260 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 
31 ล้านบาท รวมจำานวน 290 ล้านบาท หนี้สินส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้า บริษัทไม่มีเงินกู้ และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,620 ล้านบาท ซึ่งรวม
กำาไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร 1,176 ล้านบาท

โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯมีสภาพคล่องและมีความมั่นคงเพียงพอที่จะลงทุนหรือขยายกิจการได้ตามโอกาสที่เหมาะสม 
โดยมีอัตรา ส่วนสภาพคล่อง 5.20 เท่า (2555/4.11 เท่า) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.18 เท่า(2555/0.22 เท่า)

การดำาเนินธุรกิจในปี 2556 ภาวะเศรษกิจในอเมริกาและยุโรปเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อย ประกอบกับภาวะการเมือง
ไม่สงบในประเทศตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2556 ทำาให้การลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงานยังชะลอตัว และตลาดมีการแข่งขันเพิ่ม
สูงขึ้น  ส่งผลให้รายได้และกำาไรของบริษัทในปี 2556 ต่ำากว่าที่คาดไว้  

โดยรวมสำาหรับปี 2556 บริษัทฯมีกำาไรสุทธิ 203 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 47 ล้านบาท(19%) รายได้รวมของบริษัทฯ1,639 ล้าน
บาท ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 1,641 ล้านบาท โดยลดลง 2 ล้านบาท (0%), การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผลิตภัณฑ์ทำาให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใน
การดำาเนินงานรวมเพิ่มขึ้น 51 ล้านบาท (4%) เป็น 1,385 ล้าน, ภาษีเงินได้ลดลง 6 ล้านบาท (11%) เหลือ 51 ล้านบาท

บริษัทฯมีอัตรากำาไรขั้นต้น 24.46% (2555/25.76%), อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน 15.66% (2555/18.91%), อัตรากำาไรสุทธิ 
12.40% (2555/15.25%), อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) 12.70% (2555/16.45%), อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 10.57% 
(2555/13.60%) ตามลำาดับ

บริษัทคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลประกอบการปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท เป็นเงิน 160 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 78.85 ของกำาไรสุทธิ โดยการจ่ายปันผลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์รวมของบริษัท มีมูลค่า 1,910 ล้านบาท ลดลง 22 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2555
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 608 ล้านบาท (32% ของสินทรัพย์รวม) เพิ่มขึ้น 69 ล้านบาทหรือเพิ่มในอัตราร้อยละ 13 เมื่อ

เทียบกับปีก่อน
บริษัทฯมีนโยบายบริหารเงินสดส่วนเกินให้มีผลตอบแทนสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำาสุด โดยไม่กระทบสภาพคล่อง โดยในปีที่ผ่าน

มาบริษัทฯ ได้เงินจากการดำาเนินงาน 248 ล้านบาท รับดอกเบี้ย 11 ล้านบาท รับเงินจากการขายอุปกรณ์ 1 ล้านบาท แต่ใช้เงินลงทุนเพื่อ
ก่อสร้างอาคาร, ซื้ออุปกรณ์, ฯลฯ เพื่อขยายธุรกิจ 31 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำานวน 160 ล้านบาท 

ลูกหนี้การค้าสุทธิ 251 ล้านบาท (13% ของสินทรัพย์รวม) ลดลง 38 ล้านบาทหรือลดในอัตราร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น
ไปตามเงื่อนไขการชำาระเงินในสัญญา

บริษัทฯมีการวิเคราะห์และติดตามการรับชำาระหนี้อย่างสม่ำาเสมอ และจะประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวัติการ
ชำาระหนี้และคาดการณ์เกี่ยวกับการชำาระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกจำาหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ ณ วันสิ้นปี 2556 มี
สำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 0.134 ล้านบาท

- ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท เป็นการเปลี่ยนแปลงตามปกติการค้า 
- มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า 272 ล้านบาท (14% ของสินทรัพย์รวม) ลดลง 48 ล้านบาท หรือลดในอัตราร้อยละ 

15 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นไปตามเงื่อนไขการส่งมอบงานตามข้อกำาหนดของสัญญา
มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า หมายถึงมูลค่างานระหว่างทำาที่คำานวนตามวิธีอัตราร้อยละของงานที่เสร็จในส่วน

ที่ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าตามเงื่อนไขในสัญญา
- สินค้าคงเหลือ 205 ล้านบาท (11% ของสินทรัพย์รวม) เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท หรือเพิ่มในอัตราร้อยละ 3 โดยสินค้าคงเหลือส่วน

ใหญ่เป็นเหล็กแผ่น ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของงาน บริษัทมีนโยบายการสั่งซื้อตามงานที่ได้รับแล้ว และมีการประเมินคุณภาพวัตถุดิบที่ไม่
สามารถใช้งานได้หรือเสื่อมสภาพ และบันทึกสำารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง ณ วันสิ้นปีบัญชีสำารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงมีจำานวน 3 
ล้านบาท
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
- ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ 552 ล้านบาท (29% ของสินทรัพย์รวม) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯและไม่มีภาระผูกพันธ์ มูลค่าลด

ลงสุทธิ 15 ล้านบาทหรือลดในอัตราร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท แต่มีค่า
เสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 45 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ อาคาร 4 ล้านบาท เครื่องจักรและอุปกรณ์ 10 ล้านบาท เครื่องตกแต่ง
สำานักงานและอุปกรณ์สำานักงาน 3 ล้านบาท ยานพาหนะ 1 ล้านบาท และงานระหว่างก่อสร้าง 12 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการสร้าง
เครื่องมือ,เครื่องจักรเพื่อใช้ในการทำางานและปรับปรุงโรงงาน

- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2 ล้านบาท เป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 
เริ่มใช้ 1 มกราคม 2556 ที่ระบุให้กิจการบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคือ จำานวนภาษีเงินได้ที่กิจการได้รับคืนหรือต้องจ่ายในอนาคตตตามลำาดับ ซึ่งเกิด
จากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้
สินนั้น และขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้  (( โปรดดูคำาอธิบายและรายละเอียดประกอบในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2556  ข้อ 3 (ข) 
หน้า 13 และ ข้อ 4 (ณ) หน้า23 ))

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2 ล้านบาท ลดลง 2 ล้านบาท เนื่องจากมีค่าตัดจำาหน่ายสะสมเพิ่มขึ้น

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหนี้สินรวมมูลค่า 290 ล้านบาท ลดลง 64 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับ

ปี 2555 หนี้สินส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้า รายการหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงตามปกติการค้า และในปีที่ผ่านมา
บริษัทฯไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาว  

หนี้สินรวมประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า 206 ล้านบาท, เจ้าหนี้อื่น 32 ล้านบาท, จำานวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างาน
ตามสัญญา* 15 ล้านบาท เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง 2 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 4 ล้านบาท ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 31 ล้านบาท

*จำานวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานตามสัญญา ประกอบด้วย เงินเก็บล่วงหน้า, เงินมัดจำา, ผลต่างระหว่างจำานวน
เงินที่เก็บตามสัญญาสูงกว่ามูลค่างานระหว่างทำาที่คำานวนตามวิธีอัตราร้อยละของงานที่เสร็จ)

หนี้สินหมุนเวียน 
หนี้สินหมุนเวียนลดลงรวม 70 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับปี 2555 ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าลดลง 1 ล้านบาท , 

เจ้าหนี้อื่นลดลง 10 ล้านบาท, จำานวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานตามสัญญาลดลง 31 ล้านบาท, เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น 
2 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 30 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน เพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท จาก 24 ล้านบาทเป็น 31 ล้านบาทหรือเพิ่มในอัตราร้อยละ 28 เมื่อ

เทียบกับปี 2555 เนื่องจากบริษัทมีการปรับปรุงประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานเพื่อให้ใกล้เคียงกับข้อมูลปัจจุบัน

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันสิ้นปี 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เพิ่มขึ้น 42 ล้านบาทจาก 1,578 ล้านบาท(ปรับปรุงใหม่) เป็น 1,620 ล้านบาท หรือ

เพิ่มในอัตราร้อยละ 3 ส่วนที่เพิ่มเกิดจากกำาไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร
โดยมีกำาไรสะสมยกมาจากปีก่อน 1,129 ล้านบาท ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี(ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) 

ทำาให้กำาไรสะสมเพิ่มขึ้นอีก 5 ล้านบาท มีกำาไรจากผลประกอบการปี 2556 จำานวน 203 ล้านบาท มีผลจากกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
อื่น(ปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์พนักงาน)ทำาให้กำาไรสะสมลดลง 1 ล้านบาท และในระหว่างปีมีการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งรวม 160 
ล้านบาท เป็นการจ่ายปันผลสำาหรับผลประกอบการปี 2555 จำานวน 103 ล้านบาท และปันผลระหว่างกาลสำาหรับผลประกอบการปี 2556 
จำานวน 57 ล้านบาท รวมเป็นกำาไรสะสมยังไม่จัดสรรสุทธิ จำานวน 1,176 ล้านบาท  

อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทคือ 0.18 เท่า ณ  สิ้นปี 2556 และ 0.22 เท่า ณ สิ้นปี 2555 
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ผลการดำาเนินงานของปี 2555  รายได้และต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัท

รายได้ของบริษัท
ปี 2556 บริษัทมีรายได้จาก ค่างานตามสัญญา จากกิจกรรมปกติ 1,620 ล้านบาท (ไม่มีรายได้ BOI) ลดลง 4 ล้านบาท หรือลดลง

ในอัตราร้อยละ 0, ดอกเบี้ยรับ 12 ล้านบาท ลดลง 2 ล้านบาท, กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 3 ล้านบาทเพิ่มขี้น 1 ล้านบาท และรายได้อื่นอีก 
4 ล้านบาท (เงินชดเชยต่างๆ, กำาไรจากการขายทรัพย์สินที่หมดอายุการใช้งาน, ค่าเช่า ฯลฯ) เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท รวม 1,639 ล้านบาท ลด
ลง 3 ล้านบาท (0%) เมื่อเทียบกับปีก่อน

ค่าใช้จ่าย
ปี 2556 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายรวม 1,385 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน รายการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- ต้นทุนงานตามสัญญา 1,224 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 19 ล้านบาท หรือเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 
- ค่าใช้จ่ายในการขาย 33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6 ล้านบาท หรือเพิ่มในอัตราร้อยละ 24 
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 128 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 26 ล้านบาท หรือเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 

ภาษีเงินได้
ปี 2556 ภาษีเงินได้ 51 ล้านบาท ลดลง 6 ล้านบาทหรือลดในอัตราร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
อัตราภาษีเงินได้ปี 2556 ลดลงเหลือ 20% (ปี 2555 อัตราภาษี 23%, ได้รับสิทธิ์ BOI 7 เดือน, ม.ค-ก.ค)

กำาไรสุทธิและอัตราผลตอบแทน
ปี 2556 บริษัทมีกำาไรจากกิจการปกติ 203 ล้านบาท (2555/250 ล้านบาท) ไม่มีกำาไรจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน เนื่องจาก

หมดสิทธิประโยชน์ทางภาษีในเดือนกรกฎาคม 2555 โดยมีกำาไรลดลงจากปี 2555 เป็นจำานวนเงิน 47 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 19  
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปี 2556 และปี 2555 จำานวน 0.36 บาท และ 0.44 บาทต่อหุ้น (ต่อมูลค่าที่ตราไว้ (par) 0.25 บาทต่อหุ้น) ตามลำาดับ 

สภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ 608 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69 ล้านบาท เมื่อ

เทียบกับปี 2555 โดยเงินสดในปี 2556 ได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 248 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 20 ล้านบาท และใช้ไปใน
กิจกรรมจัดหาเงิน จำานวน 160 ล้านบาท 

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 5.20 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.84 เท่า จะเห็นว่าบริษัทยังมีสภาพคล่องเพียงพอที่
จะดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)

งบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ี
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจ
สอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบ
การเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้
บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

 
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

โดยมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ซึ่งได้อธิบายถึงผลกระทบต่อกิจการ
จากการนำานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ตัวเลขเปรียบเทียบที่นำามาแสดงนี้นำามาจากงบการเงินที่ตรวจ
สอบแล้ว ณ วันที่ และสำาหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และหลังจากปรับปรุงรายการตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 3

(นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง)                               
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3636

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด
กรุงเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ 2557 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม  

สินทรัพย์ หม�ยเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

(บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 608,446,635 539,893,535 524,353,768

เงินลงทุนชั่วคราว - - 120,000,000

ลูกหนี้การค้า 7 250,693,488 289,145,515 186,357,426

ลูกหนี้อื่น 9 13,754,574 7,293,606 10,459,624

มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า 8 272,314,483 320,414,744 148,129,580

สินค้าคงเหลือ 10    205,039,866    199,800,494    175,934,861

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,350,249,046 1,356,547,894 1,165,235,259

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 551,781,663 567,116,626 574,698,963

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 12 6,821,769 5,225,601 4,615,001

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น       1,550,125       3,423,368       5,131,164

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    560,153,557    575,765,595    584,445,128

รวมสินทรัพย์ 1,910,402,603 1,932,313,489 1,749,680,387
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งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หม�ยเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

(บาท)

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า 13 206,132,470 207,119,805 161,407,134

เจ้าหนี้อื่น 14 31,682,762 41,698,323 29,881,550

จำานวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานตามสัญญา 8 5,443,733 46,819,360 60,134,867

เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง 1,959,972 - 339,326

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย       4,367,392     34,290,607      13,186,136

รวมหนี้สินหมุนเวียน    259,586,329    329,928,095    264,949,013

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 15     30,550,262     23,887,798     20,717,158 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน      30,550,262      23,887,798      20,717,158

รวมหนี้สิน    290,136,591    353,815,893    285,666,171

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 16

  ทุนจดทะเบียน    143,000,000    143,000,000    143,000,000

  ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 143,000,000 143,000,000 143,000,000

  หุ้นทุนซื้อคืน 17 (4,472,722) (4,472,722) -

ส่วนเกินทุน

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 16 286,487,187 286,487,187 286,487,187

กำาไรสะสม

  จัดสรรแล้ว

    ทุนสำารองตามกฎหมาย 18 14,300,000 14,300,000 14,300,000

    สำารองหุ้นทุนซื้อคืน 18 4,472,722 4,472,722 -

  ยังไม่ได้จัดสรร 1,176,478,825 1,134,710,409 1,020,227,029 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,620,266,012 1,578,497,596 1,464,014,216

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,910,402,603 1,932,313,489 1,749,680,387
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

หม�ยเหตุ 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

(บาท)

รายได้

รายได้ตามสัญญา 4, 19 1,620,326,614 1,623,920,601 

ดอกเบี้ยรับ 12,051,037 13,719,184 

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 2,555,307 1,786,997 

รายได้อื่น        3,662,484       1,648,851

รวมรายได้ 1,638,595,442 1,641,075,633

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนงานตามสัญญา 21 1,224,050,671 1,205,632,172

ค่าใช้จ่ายในการขาย 21      32,607,464      26,218,284

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 21    128,116,964    102,219,814

รวมค่าใช้จ่าย 1,384,775,099 1,334,070,270 

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 253,820,343 307,005,363 

ภาษีเงินได้ 22    (50,710,158)    (56,694,855)

กำาไรสำาหรับปี 19     203,110,185     250,310,508

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

  คณิตศาสตร์ประกันภัย     (1,598,801)                      - 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี      (1,598,801)                      - 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี    201,511,384    250,310,508

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 24                 0.36                 0.44



26 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน กำาไรสะสม

ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรเป็นทุน รวมส่วนของ

หม�ยเหตุ และชำาระแล้ว หุ้นทุนซื้อคืน หุ้นสามัญ สำารองตามกฎหมาย สำารองหุ้นทุนซื้อคืน ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

(บาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่รายงานในปีก่อน 143,000,000 - 286,487,187 14,300,000 - 1,015,612,028 1,459,399,215 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 3                    -                   -                    -                        -                       -        4,615,001        4,615,001

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ปรับปรุงใหม่ 143,000,000                   - 286,487,187       14,300,000                       - 1,020,227,029 1,464,014,216 

รายการกับผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    ซื้อหุ้นทุนซื้อคืน 17 - (4,472,722) - - - - (4,472,722)

    โอนไปสำารองหุ้นทุนซื้อคืน - - - - 4,472,722 (4,472,722) -

    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 25                 -               -                 -                   -                   -  (131,354,406)  (131,354,406)

    รวมเงินทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น                    - (4,472,722)                 -                   -       4,472,722  (135,827,128)  (135,827,128)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี

     กำาไรสำาหรับปี - - - -                   -    250,310,508    250,310,508

รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี - - - -                       -    250,310,508    250,310,508

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 143,000,000 (4,472,722) 286,487,187 14,300,000        4,472,722 1,134,710,409 1,578,497,596



ร
า
ย

งา
น

ป
ร
ะจ

ำา
ป

ี ๒
๕

๕
๖

A
N

N
U
A
L R

EP
O
R
T 2

0
13

27

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน กำาไรสะสม

ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรเป็นทุน รวมส่วนของ

หม�ยเหตุ และชำาระแล้ว หุ้นทุนซื้อคืน หุ้นสามัญ สำารองตามกฎหมาย สำารองหุ้นทุนซื้อคืน ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

(บาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่รายงานในปีก่อน 143,000,000 - 286,487,187 14,300,000 - 1,015,612,028 1,459,399,215 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 3                    -                   -                    -                        -                       -        4,615,001        4,615,001

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ปรับปรุงใหม่ 143,000,000                   - 286,487,187       14,300,000                       - 1,020,227,029 1,464,014,216 

รายการกับผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    ซื้อหุ้นทุนซื้อคืน 17 - (4,472,722) - - - - (4,472,722)

    โอนไปสำารองหุ้นทุนซื้อคืน - - - - 4,472,722 (4,472,722) -

    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 25                 -               -                 -                   -                   -  (131,354,406)  (131,354,406)

    รวมเงินทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น                    - (4,472,722)                 -                   -       4,472,722  (135,827,128)  (135,827,128)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี

     กำาไรสำาหรับปี - - - -                   -    250,310,508    250,310,508

รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี - - - -                       -    250,310,508    250,310,508

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 143,000,000 (4,472,722) 286,487,187 14,300,000        4,472,722 1,134,710,409 1,578,497,596

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน กำาไรสะสม

ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรเป็นทุน รวมส่วนของ

หม�ยเหตุ และชำาระแล้ว หุ้นทุนซื้อคืน หุ้นสามัญ สำารองตามกฎหมาย สำารองหุ้นทุนซื้อคืน ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

(บาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่รายงานในปีก่อน 143,000,000 (4,472,722) 286,487,187 14,300,000 4,472,722 1,129,484,808 1,573,271,995 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 3                    -                   -                    -                        -                       -        5,225,601        5,225,601

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปรับปรุงใหม่

และ 1มกราคม 2556

143,000,000 (4,472,722) 286,487,187       14,300,000        4,472,722 1,134,710,409 1,578,497,596

รายการกับผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    ซื้อหุ้นทุนซื้อคืน                 - -                 -                 -                 -                 - -

    โอนไปสำารองหุ้นทุนซื้อคืน                 -      -                 -                 - - - -

    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 25                 -               -                 -                   -                   -  (159,742,968)  (159,742,968)

    รวมเงินทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น                    -               -                 -                   -                   -  (159,742,968)  (159,742,968)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี

     กำาไรสำาหรับปี                    -               -                 -                   -                   -    203,110,815    203,110,815

      กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น      (1,598,801)      (1,598,801)

รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี                    -               -                 -                   -                       -    201,511,384    201,511,384

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 143,000,000 (4,472,722) 286,487,187 14,300,000        4,472,722 1,176,478,825 1,620,266,012
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งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หม�ยเหต ุ 2556 2555

                                                       (ปรับปรุงใหม่)

(บ�ท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรสำาหรับปี 203,110,185 250,310,508 

ร�ยก�รปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 50,476,462 51,657,284 

ดอกเบี้ยรับ (12,051,037) (13,719,184)

ขาดทุน(กำาไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 61,118 (403,595)

หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับรายการ 7 (60,980) (95,816)

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง 10 590,583 -   

ขาดทุน (กำาไร) จากการจำาหน่ายและตัดจำาหน่ายอุปกรณ์ (506,766) 407,427 

ผลประโยชน์พนักงาน 15 5,313,813 4,098,840 

ภาษีเงินได้   50,710,158   56,694,855 

297,643,536 348,950,319 

ก�รเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินง�น

ลูกหนี้การค้า 39,448,312 (102,290,730)

ลูกหนี้อื่น (5,400,994) 1,081,950 

มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า 48,100,262 (172,285,164)

สินค้าคงเหลือ (5,829,956) (23,865,632)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 218,859 1,048,777 

เจ้าหนี้การค้า (1,999,056) 45,630,548 

เจ้าหนี้อื่น (10,015,562) 11,816,773 

จำานวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานตามสัญญา (31,360,329) (13,231,332)

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 15     (649,850)     (928,200)

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 330,155,222 95,927,309 

จ่ายภาษีเงินได้ (81,829,840) (36,200,986)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 248,325,382   59,726,323 
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งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หม�ยเหตุ 2556 2555

(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 10,720,989 15,529,140 

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (31,412,363) (43,020,086)

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (408,220) (1,092,780)

ขายอุปกรณ์ 1,070,280 224,298 

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง                   -    120,000,000

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน   (20,029,314)      91,640,572

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 25 (159,742,968) (131,354,406)

ซื้อหุ้นทุนซื้อคืน 17                   -      (4,472,722)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (159,742,968) (135,827,128)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 68,553,100 15,539,767 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 539,893,535 524,353,768 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 6 608,446,635 539,893,535

รายการที่ไม่ใช่เงินสด     
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นจำานวนเงินรวม 33.37 ล้านบาท      
(2555: 42.68 ล้านบาท) และจ่ายชำาระเป็นเงินสดจำานวนเงิน 31.41 ล้านบาท (2555: 43.02 ล้านบาท)     
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุ สารบัญ

1 ข้อมูลทั่วไป
2 เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน
3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
4 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7 ลูกหนี้การค้า 
8 มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
9 ลูกหนี้อื่น
10 สินค้าคงเหลือ
11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
12 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
13 เจ้าหนี้การค้า
14 เจ้าหนี้อื่น
15 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
16 ทุนเรือนหุ้น
17 หุ้นทุนซื้อคืน
18 สำารอง
19 ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
20 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
21 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
22 ภาษีเงินได้
23 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
24 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
25 เงินปันผล
26 เครื่องมือทางการเงิน
27 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
28 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
29 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

1 ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)  “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 
สำานักงานใหญ ่ : 109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำาบลบางพึ่ง อำาเภอพระประแดงสมุทรปราการ 10130
โรงงาน 1 : 10/7-8 หมู่ 3 ถนนชลบุรี - บ้านบึง - ป่ายุบ ตำาบลหนองซาก อำาเภอบ้านบึง ชลบุรี 20170
โรงงาน 2 : 10/4 หมู่ 1 ตำาบลหนองซาก อำาเภอบ้านบึง ชลบุรี 20170
โรงงาน 3 : 99/9 หมู่ 8 ตำาบลมาบข่า อำาเภอนิคมพัฒนา ระยอง 21180

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548

บริษัทดำาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง และขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะตามสัญญาที่ทำากับลูกค้า เช่น ถังความดัน 
ถังบรรจุ ชิ้นส่วนเครื่องจักรอุปกรณ์และระบบท่อ เป็นต้น

2 เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัท และ
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1  มกราคม 2556 ดังต่อไปนี้ 

        มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                          เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 ส่วนงานดำาเนินงาน
 
การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้นนั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ของบริษัท ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สภาวิชาชีพบัญชีได้
ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสำาหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 
และไม่ได้มีการนำามาใช้สำาหรับการจัดทำางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการดำาเนินงาน
ของบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี

(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานและนำาเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำาและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมด
มีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ

ในการจัดทำางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำาหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย  
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ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก
ในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สำาคัญในการกำาหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบสำาคัญต่อการ
รับรู้จำานวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานที่กำาหนดไว้

3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ก) ภาพรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังที่กล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 2 บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีดังนี้

• การบัญชีภาษีเงินได้
• การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
• การนำาเสนอข้อมูลส่วนงานดำาเนินงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีใหม่ที่บริษัทถือปฏิบัติได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3(ข) ถึง 3(ง) ดังนี้ 
สำาหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้นไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการบัญชี ฐานะการเงิน และผลการดำาเนิน
งานของบริษัท

ข) การบัญชีภาษีเงินได้
 
การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ระบุให้กิจการต้องบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ในงบการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคือ จำานวนภาษีเงินได้ที่กิจการได้รับคืนหรือต้องจ่ายในอนาคตตามลำาดับ ซึ่ง
เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และ
หนี้สินนั้น และขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ 4 (ณ)

บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงได้ปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงิน ผลกระทบต่องบการเงินมีดังต่อไปนี้ 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

2556 2555 2555

(พันบ�ท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 6,821 5,226 4,615

กำาไรสะสมเพิ่มขึ้น 6,821 5,226 4,615

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2555

(พันบ�ท)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง                1,195                611

กำาไรสำาหรับงวดเพิ่มขึ้น                1,195                611

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (บาท)            0.00209         0.00107
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ค) การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21(ปรับปรุง 2552) เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆที่ใช้ในการรายงาน ซึ่ง
เป็นสกุลเงินที่พิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบกิจการ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21(ปรับปรุง 
2552) กำาหนดให้กิจการ ระบุสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานและแปลงค่ารายการที่เป็นสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงาน และ
รายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21(ปรับปรุง 2552) ซึ่งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21(ปรับปรุง 
2552) ได้ให้คำานิยามสำาหรับเงินตราต่างประเทศคือ เงินตราสกุลอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของกิจการ

ผู้บริหารกำาหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของบริษัทเป็นสกุลเงินบาท ดังนั้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21(ปรับปรุง 
2552) สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จะไม่ได้รับผลกระทบที่มีสาระสำาคัญต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และกำาไร
สะสมของบริษัท

 
ง) การนำาเสนอข้อมูลส่วนงานดำาเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำาเนินงาน ซึ่งเป็นการ
นำาเสนอมุมมองของผู้บริหารในการรายงานข้อมูลส่วนงาน โดยอ้างอิงข้อมูลภายในที่ได้รายงานต่อผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน
ของบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงาน และเพื่อจัดสรรทรัพยากรให้ส่วนงานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้
บริหารเห็นว่า การนำาเสนอข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานตามนโยบายการบัญชีใหม่ดังกล่าว ไม่มีความแตกต่างจากนโยบายการบัญชีเดิม ซึ่ง
ที่ผ่านมาบริษัทนำาเสนอข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจและภูมิศาสตร์เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 14 เรื่อง การเสนอข้อมูลทางการ
เงินจำาแนกตามส่วนงาน ดังนั้นการนำาเสนอและการเปิดเผยข้อมูลส่วนงานนี้ ไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำาคัญต่อข้อมูลส่วนงานที่เคยนำาเสนอ
ในงบการเงินของบริษัท

4 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำาเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำาเสมอสำาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน ยกเว้นที่ได้กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

 
(ก) รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำาไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่า
เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

(ข) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกนำามาใช้เพื่อจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศที่เกิดจากกิจกรรมดำาเนินงาน เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า

 
(ค) การป้องกันความเสี่ยง

การป้องกันความเสี่ยงจากรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่จะมีในอนาคต

บริษัทมีนโยบายท่ีจะป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศคุ้มครองรายการที่เป็น
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ตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้า โดยรายการที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศจะแปลงค่าเป็นสกุลเงินของประเทศที่บริษัทดำาเนิน
การอยู่ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน ปรับปรุงด้วยลูกหน้ี/เจ้าหนี้สุทธิจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียม
รอตัดบัญชีที่เหลืออยู่ ค่าธรรมเนียมในการทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศจะตัดบัญชีเป็นรายได้/ค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาของสัญญา 
รายได้/ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีดังกล่าวและกำาไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่คุ้มครองความเสี่ยงจากรายการที่
เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศนั้นจะบันทึกหักกลบลบกับกำาไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่าง
ประเทศ

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำาระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(จ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำาระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำาระหนี้ในอนาคตของลูกค้า  
ลูกหนี้จะถูกตัดจำาหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

(ฉ) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า

ต้นทุนของสินค้าคำานวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้
สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน  ในกรณีของงานระหว่างทำา ต้นทุนงานระหว่างทำารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะ
สม โดยคำานึงถึงระดับกำาลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำาเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นโดยประมาณในการขาย 

ง�นต�มสัญญ�

เมื่อผลงานตามสัญญาสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ ต้นทุนงานตามสัญญาจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนโดย
อ้างอิงกับขั้นความสำาเร็จของงานตามสัญญา ณ วันที่รายงาน เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ต้นทุนงานตามสัญญาทั้งสิ้นจะสูงกว่าราย
ได้ตามสัญญาทั้งสิ้น กิจการจะรับรู้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนทันที หากกิจการไม่สามารถประมาณผล
ของงานตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการจะรับรู้ต้นทุนงานตามสัญญาเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนในงวดที่ต้นทุนนั้นเกิดขึ้น

(ช) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดินแสดงด้วยราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า

อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึง
ต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้
งานได้ตามความประสงค์  ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม นอกจากนี้ต้นทุนอาจ
รวมถึงกำาไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกโอน
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จากกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำาหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ซึ่งไม่สามารถทำางานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟแวร์นั้นให้
ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ 

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่
มีนัยสำาคัญแยกต่างหากจากกัน 

 
กำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำาหน่ายกับมูลค่า

ตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในกำาไรหรือขาดทุน เมื่อมีการขายสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ จำานวนเงินที่
บันทึกอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์จะถูกโอนไปยังกำาไรสะสม

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภ�ยหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็น
ไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่า
เชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำาหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นประจำาจะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่�เสื่อมร�ค�

ค่าเสื่อมราคาคำานวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนใน
การเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุน คำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบ
สินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 5 และ 20 ปี
อาคาร 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5, 10 และ 15 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 3 และ 5 ปี
ยานพาหนะ 5 ปี

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้น รอบปีบัญชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ลิขสิทธิ์ที่บริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจำากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

ร�ยจ่�ยภ�ยหลังก�รรับรู้ร�ยก�ร

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถ
ระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น

ค่�ตัดจำ�หน่�ย

ค่าตัดจำาหน่ายคำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจาก
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ลิขสิทธิ์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ โดยเริ่มตัดจำาหน่ายลิขสิทธิ์เมื่อลิขสิทธิ์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่า
จะได้รับประโยชน์สำาหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบของลิขสิทธิ์เป็นเวลา 3 ปี

วิธีการตัดจำาหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุง
ตามความเหมาะสม 

(ฌ) การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะ
ทำาการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด เงินสด สูงกว่า
มูลค่าที่จะได้รับคืน  ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน

ก�รคำ�นวณมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับ
ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำานึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซ่ึงแปร
ไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำาหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะให้พิจารณามูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

ก�รกลับร�ยก�รด้อยค่�

ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคา
หรือค่าตัดจำาหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ญ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฎ) ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงก�รสมทบเงิน

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งกิจการจ่ายสมทบเป็นจำานวนเงินที่แน่นอนไปอีกกิจการหนึ่ง
แยกต่างหาก (กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพัน
ในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำาไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำางานให้กับกิจการ 

โครงก�รผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้

โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ภาระผูกพันสุทธิของ
บริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ถูกคำานวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการ
ทำางานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินลดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดเป็น
อัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรรัฐบาลในประเทศไทย ซึ่งมีระยะเวลาครบกำาหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของบริษัท และ
มีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย

การคำานวณนั้นจัดทำาโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำาทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้  
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บริษัทได้รับรู้กำาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ
รับรู้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ในกำาไรหรือขาดทุน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักง�น

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำางานให้

หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำาระสำาหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนกำาไร หากบริษัทมีภาระผูกพัน
ตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำางานให้ในอดีตและภาระผูกพันน้ีสามารถ
ประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล 

(ฏ) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำาระภาระหนี้สินดังกล่าวประมาณการหนี้สิน
พิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำานึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนจำานวนที่
อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับ
รู้เป็นต้นทุนทางการเงิน  

(ฐ) ทุนเรือนหุ้น

หุ้นส�มัญ

หุ้นสามัญจัดประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ้นสามัญและสิทธิซื้อหุ้น (สุทธิจากผลกระทบทางภาษี) 
รับรู้เป็นรายการหักจากส่วนของทุน 

 
หุ้นทุนซื้อคืน

เมื่อมีการซื้อคืนหุ้นทุน จำานวนสิ่งตอบแทนที่จ่ายซื้อรวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงจัดประเภทเป็นหุ้นทุนซื้อคืนและแสดงเป็นรายการ
หักในส่วนของผู้ถือหุ้น และจัดสรรจำานวนเดียวกันนี้จากกำาไรสะสมไปเป็นสำารองหุ้นทุนซื้อคืนภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น เมื่อมีการจำาหน่ายหุ้นทุน
ซื้อคืน จำานวนเงินที่ได้รับรับรู้เป็นรายการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยหักบัญชีหุ้นทุนซื้อคืนด้วยจำานวนต้นทุนของหุ้นทุนซื้อคืนที่จำาหน่าย
ซึ่งคำานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก และโอนจำานวนเดียวกันนี้จากบัญชีสำารองหุ้นทุนซื้อคืนไปกำาไรสะสม ส่วนเกินทุนจากการจำาหน่ายหุ้น
ทุนซื้อคืน (“ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน”) แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนสุทธิจากการจำาหน่ายหรือยกเลิกหุ้นทุนซื้อ
คืนนำาไปหักจากกำาไรสะสมหลังจากที่หักจากส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืนหมดแล้ว

(ฑ) ร�ยได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้าและส่วนลดพิเศษ

ร�ยได้ต�มสัญญ�

เมื่อผลงานตามสัญญาสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ตามสัญญาจะถูกรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนโดยคำานวณจากความ
สำาเร็จของกิจกรรมงานตามสัญญา ณ วันที่รายงาน ขั้นความสำาเร็จของงานตามสัญญาคำานวณจากอัตราส่วนของต้นทุนงานตามสัญญา
ที่ทำาเสร็จจนถึงวันที่รายงานกับประมาณการต้นทุนงานตามสัญญาทั้งสิ้น ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าต้นทุนทั้งสิ้นของ
โครงการเกินกว่ามูลค่ารายได้ตามสัญญา บริษัทจะรับรู้ประมาณการขาดทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในกำาไรหรือขาดทุน

ร�ยได้ค่�เช่�

รายได้ค่าเช่ารับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อให้เกิด
สัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา
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ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
 
(ฒ) สัญญาเช่าดำาเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำามารวมคำานวณจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยัน
การปรับค่าเช่า

(ณ) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการที่รับรู้โดยตรงใน
ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำาระหรือได้รับชำาระ โดยคำานวณจากกำาไรหรือขาดทุนประจำาปีที่ต้องเสียภาษี 
โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและ
จำานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยม
ในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำาไรขาดทุนทางบัญชี
หรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้   

การวัดมุลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำาระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเม่ือมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่
ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน 

ในการกำาหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคำานึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทาง
ภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำาให้จำานวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำาระ บริษัท เชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำาหรับ
ภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์
ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต  ข้อ
มูลใหม่ๆอาจจะทำาให้บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้าง
จ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกันสำาหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำาหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำาระหนี้สิน
และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำาไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำานวน
เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะ
ถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(ด) กำาไรต่อหุ้น

บริษัทแสดงกำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำาหรับหุ้นสามัญ กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยการหารกำาไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้น
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สามัญของบริษัทด้วยจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักที่ออกจำาหน่ายระหว่างปีปรับปรุงด้วยจำานวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืน

(ต) รายงานทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

ผลการดำาเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน) จะ
แสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำาเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปัน
ส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นรายการ เช่น ทรัพย์สินองค์กร  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้

5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำางบการเงิน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หากบริษัทมีอำานาจควบคุมหรือควบคุมร่วม
กันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำาคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทาง
กลับกัน หรือบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้อง
กันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีรายการบัญชีกับบริษัท มีดังนี้

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ซุปเปอร์ เซ็นทรัล แก็ส จำากัด ไทย เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นโยบายการกำาหนดราคาสำาหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ นโยบายการกำาหนดราคา  

รายได้ตามสัญญา ราคาตลาด

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ตามที่ได้รับอนุมัติโดยกรรมการหรือคณะกรรมการ (สำาหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร
ยกเว้นค่าตอบแทนกรรมการ) และผู้ถือหุ้น (สำาหรับค่าตอบแทนกรรมการ)

รายการที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2555

(พันบาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้ตามสัญญา 10,530 13,075

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 27,553 27,589

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน             1,760             1,832

รวม             29,313             29,421

 
ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงิน

เดือน และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและบำาเหน็จกรรมการ ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึง
บุคคลที่กำาหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ กรรมการบริษัททุกท่าน กรรมการผู้จัดการบริษัท ผู้บริหารบริษัท 
4 รายแรก และผู้ดำารงตำาแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารที่ 4 ทุกราย ต่อจากกรรมการผู้จัดการบริษัท

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
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2556 2555

(พันบ�ท)

ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

    (บริษัท ซุปเปอร์ เซ็นทรัล แก็ส จำากัด) – ลูกหนี้ที่เรียกเก็บแล้ว          1,200          3,481

มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

    (บริษัท ซุปเปอร์ เซ็นทรัล แก็ส จำากัด)          1,125          4,719

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2556 2555

(พันบ�ท)

เงินสดในมือ 112 109

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 3,894 2,485

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 59,438 41,213

ตั๋วแลกเงินและเงินฝากประจำาที่อายุไม่เกิน 3 เดือน     545,002     496,087

สุทธิ      608,446     539,894

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  จัดตามประเภทสกุลเงินตรา ได้ดังนี้

2556 2555

(พันบ�ท)

สกุลเงินบาท 608,405 539,482

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา             41            412

รวม      608,446     539,894

7 ลูกหนี้การค้า 

หม�ยเหตุ 2556 2555

(พันบ�ท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้ที่เรียกเก็บแล้ว 4         1,200        3,481

กิจการอื่น ๆ

ลูกหนี้ที่เรียกเก็บแล้ว 236,905 284,386

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน       12,722        6,566

รวม 250,827 294,433

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ         (134)      (5,287)

สุทธิ      250,693      289,146

กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ               61               96

การตัดจำาหน่ายหนี้สูญซึ่งได้ตั้งสำารองไว้

เต็มจำานวนแล้ว(ไม่มีผลกระทบต่องบกำาไรขาดทุน)          5,093                  -



รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
ANNUAL REPORT 2013

41

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้

หม�ยเหตุ 2556 2555

(พันบ�ท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ 4          1,200           3,481

กิจการอื่น ๆ

ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ 248,450 260,908

เกินกำาหนดชำาระ:

     น้อยกว่า 3 เดือน 389 24,417

     3 - 6 เดือน 539 265

     6 - 12 เดือน - 75

     มากกว่า 12  เดือน             249           5,287

250,827 294,433

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ           (134)         (5,287)

สุทธิ        250,693         289,146

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 90 วัน

ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตรา ได้ดังนี้

2556 2555

(พันบาท)

สกุลเงินบาท 175,506 230,296

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 31,133 57,437

สกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย 34,732 2,747

สกุลเงินยูโร 9,456 3,953

รวม 250,827 294,433

8 มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า

หม�ยเหตุ 2556 2555

(พันบาท)

มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า

ต้นทุนงานตามสัญญาบวกกำาไร 825,417 952,801

หัก จำานวนที่เรียกเก็บจากลูกค้า     (553,103)     (632,386)

สุทธิ        272,314         320,415

ประกอบด้วย

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 1,124 4,719

กิจการอื่นๆ       271,190       315,696

รวม        272,314         320,415
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หม�ยเหตุ 2556 2555

(พันบ�ท)

จำานวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานตามสัญญา - กิจการอื่นๆ

จำานวนที่เรียกเก็บจากลูกค้า 253,293 210,839

หัก ต้นทุนงานตามสัญญาบวกกำาไร       (237,849)       (164,020)

สุทธิ            15,444            46,819

9 ลูกหนี้อื่น

2556 2555

(พันบ�ท)

เงินทดรองจ่ายแก่เจ้าหนี้ 686 693

ดอกเบี้ยค้างรับ 1,779 449

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 3,254 2,187

อื่น ๆ            8,036           3,965

รวม            13,755              7,294

10 สินค้าคงเหลือ 

2556 2555

(พันบ�ท)

วัตถุดิบ 186,660 176,496

อะไหล่และวัสดุ 16,410 19,733

สินค้าระหว่างทาง            5,241            6,252

208,311 202,481

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง          (3,271)          (2,681)

สุทธิ          205,040          199,800

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึก

     เป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนงานตามสัญญา

  - ต้นทุน 1,223,547 1,205,632

  - การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ              507                  -

สุทธ ิ       1,224,051       1,205,632
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 11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุง อาคาร

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

และเครื่องจักร
ระหว่างติดตั้ง รวม

(พันบาท)

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 205,380 305,985 310,128 46,388 39,501 14,652 922,034

เพิ่มขึ้น 45 - 15,929 3,125 3,728 19,853 42,680

โอน 6,656 6,411 13,273 1,310 2,170 (29,820) -

จำาหน่าย                 -                 -        (1,856)          2,046)           (891)           (365)        (5,158)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 212,081 312,396 337,474 48,777 44,508 4,320 959,556

เพิ่มขึ้น - - 11,101 3,607 2,745 15,919 33,372

โอน 137 3,751 - - - (3,888) -

จำาหน่าย                 -                 -        (1,129) (95)         (1,843) -        (3,067)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556         212,218         316,147        347,446           52,289           45,410           16,351        989,861
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ที่ดินและส่วน
ปรับปรุง อาคาร

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่องจักร

ระหว่างติดตั้ง รวม

(พันบ�ท)

ค่าเสื่อมราคา

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 28,946 97,495 151,166 36,752 32,976 - 347,335

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 4,297 14,623 23,566 4,267 2,878 - 49,631

จำาหน่าย - - (1,605) (2,037) (885) - (4,527)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 33,243 112,118 173,127 38,982 34,969 - 392,439

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 4,411 14,838 21,841 4,126 2,928 - 48,144

จำาหน่าย               -               -            (1,074)             (92)         (1,337)                 -         (2,503)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556       37,654     126,956          193,894          43,016          36,560                 -       438,080

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 176,434 208,490 158,962 9,636 6,525 14,652 574,699

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 178,838 200,278 164,347 9,795 9,539 4,320 567,117

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 174,564 189,191 153,552 9,273 8,850 16,351 551,781
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ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งได้คิดค่าเส่ือมราคาเต็มจำานวนแล้วแต่ยังคงใช้งาน
จนถึง ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 มีจำานวน 193.8 ล้านบาท (2555: 167.5 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้จากธนาคารในประเทศหลายแห่งจำานวนเงินรวม 2,129.18 ล้าน
บาท และ 5.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2555: 2,848.16 ล้านบาท และ 5.8 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) วงเงินสินเชื่อของบริษัทบางส่วน
มีข้อผูกพันตามหนังสือยืนยัน (Negative pledge) ที่ออกให้กับธนาคารโดยเฉพาะการไม่ก่อภาระผูกพันในที่ดิน อาคารโรงงาน เครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

12 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 มีดังนี้

สินทรัพย์
2556 2555

(พันบ�ท)
รวม 6,821 5,377
หัก หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี                     -               (151)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ                  6,821                 5,226

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน

ณ วันที่ 1
มกราคม 2556

กำาไร
หรือขาดทุน

กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556

(พันบาท)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า 63 (37) - 26
สินค้าคงเหลือ 536 118 - 654
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 4,778 933 400 6,111
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า              (151)              181                -               30
รวม                5,226              1,195              400             6,821

       

บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่ 1

มกราคม 2555
กำาไร

หรือขาดทุน
กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555

(พันบาท)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า 82 (19) - 63
สินค้าคงเหลือ 536 - - 536
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน             4,144              634                  -            4,778
รวม               4,762                 615                      -              5,377

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า             (147)               (4)                  -            (151)
รวม                (147)                  (4)                      -              (151)

สุทธิ               4,615                 611                      -             5,226
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13 เจ้าหนี้การค้า

2556 2555

(พันบ�ท)

เจ้าหนี้การค้า 200,376 203,491
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน          5,756           3,629
รวม        206,132         207,120

ยอดเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

2556 2555
(พันบ�ท)

สกุลเงินบาท 177,155 152,438
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 28,814 52,850
สกุลเงินยูโร 64 1,005
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์              99              827
รวม        206,132         207,120

14 เจ้าหนี้อื่น

2556 2555
(พันบ�ท)

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานค้างจ่าย 27,265 33,453
เจ้าหนี้กรมสรรพากร 1,700 4,998
อื่น ๆ              2,718              3,247
รวม               31,683               41,698
 
15 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

2556 2555
(พันบ�ท)

งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสำาหรับ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน             30,550             23,888
รวม               30,550               23,888

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2555
(พันบ�ท)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน              5,314              4,099
รวม                 5,314                 4,099

รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี              1,998                     -
รวม                 1,998                         -
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ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทจัดการโครงการบำาเหน็จบำานาญพนักงานตามข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์
เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้

2556 2555

(พันบ�ท)
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน 28,552 23,888
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย
ที่ยังไม่รับรู้              1,998                     -

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน             30,550             23,888

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
2556 2555

(พันบ�ท)
ภาระผูกพันของโครงการประโยชน์หลังออกจากงาน 
ณ วันที่ 1 มกราคม 23,888 20,717
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (650) (928)
ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบี้ย 5,314 4,099
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย
ที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น             1,998                    -
ภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม             30,550              23,888

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำาไรขาดทุน
2556 2555

(พันบ�ท)
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 4,374 3,270
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน               940                829
รวม               5,314                4,099

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2556 2555

(พันบ�ท)
ต้นทุนงานตามสัญญา 3,778 2,331
ค่าใช้จ่ายในการขาย 570 545
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร               966             1,223
รวม               5,314                4,099

กำาไรและขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2556 2555

(พันบ�ท)
รวมในกำาไรสะสม
ณ 1 มกราคม - -
รับรู้ระหว่างปี             1,998                    -
ณ 31 ธันวาคม               1,998                        -
 
ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก)
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2556 2555
อัตราคิดลดต่อปี (ร้อยละ) 3.63 4
เงินเดือนต่อปีในอนาคตที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 3 3 - 4
อายุครบเกษียณ (ปี) 60 60

ข้อสมมุติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ

16 ทุนเรือนหุ้น

มูลค่าหุ้น
ต่อหุ้น

2556 2555
จำานวนหุ้น จำานวนเงิน จำานวนหุ้น จำานวนเงิน

(บ�ท) (พันหุ้น/พันบ�ท)
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ 0.25        572,000       143,000 572,000        143,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ 0.25        572,000         143,000        572,000          143,000

หุ้นที่ออกและชำาระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ 0.25        572,000       143,000       572,000        143,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ 0.25         572,000        143,000        572,000          143,000

ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
ในที่ประชุมของบริษัท

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จด
ทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำาค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

17 หุ้นทุนซื้อคืน

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแผนหุ้นทุนซื้อคืน (“แผน”) โดยให้ซื้อหุ้นคืนได้ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของหุ้น
บริษัทที่ออก แผนนี้มีวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน จำานวนเงินสูงสุดที่ได้รับอนุมัติสำาหรับการซื้อหุ้นคืนคือ 200 ล้านบาท 
และราคาในการจ่ายซื้อหุ้นต้องไม่เกินร้อยละ 115 ของราคาปิด ถัวเฉลี่ยจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในช่วง 5 
วันซื้อขายก่อนที่จะมีการซื้อหุ้นแต่ละหุ้น  บริษัทสามารถซื้อหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯในช่วงระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2555 ถึง 3 กรกฎาคม 
2555 หุ้นที่ซื้อนี้สามารถนำาออกขายได้อีกครั้งหลังจาก 6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ซื้อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญคืนจำานวนหุ้น 1.49 ล้านหุ้น ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 3.0030361 บาท เป็นจำานวน
เงิน 4.47 ล้านบาท และได้จัดสรรกำาไรสะสมเป็นทุนสำารองไว้จำานวนเดียวกัน

18 สำารอง

สำารองประกอบด้วย

การจัดสรรกำาไร และ/หรือ กำาไรสะสม

สำารองตามกฎหมาย



รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
ANNUAL REPORT 2013

49

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำารอง (“สำารองตาม
กฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำารองดังกล่าวมีจำานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำารองนี้จะนำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

สำารองหุ้นทุนซื้อคืน

สำารองหุ้นทุนซื้อคืนคือจำานวนเงินที่จัดสรรจากกำาไรสะสมในจำานวนที่เท่ากับต้นทุนของหุ้นบริษัทที่ถือโดยบริษัท  สำารองหุ้นทุนซื้อ
คืนนี้จะนำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

19 ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

บริษัทได้นำาเสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ โดยพิจารณาจากระบบการบริหารการจัดการและโครงสร้างการ
รายงานทางการเงินภายในของบริษัทเป็นเกณฑ์ในการกำาหนดส่วนงาน

ผลได้ (เสีย) สินทรัพย์และหนี้สินตามส่วนงานรวมรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงานหรือที่สามารถปันส่วนให้กับส่วนงานได้อย่างสม
เหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยดอกเบี้ย เงินกู้ยืมและค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายของกิจการโดยรวม

ส่วนงานธุรกิจ

บริษัทดำาเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ผลิตภัณฑ์โลหะ ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษัทมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว

ส่วนงานภูมิศาสตร์

ในการนำาเสนอการจำาแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้และค่าใช้จ่ายตามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์ได้กำาหนดจากสถานที่ตั้งของ
ลูกค้า สินทรัพย์และหนี้สินตามส่วนงานแยกตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์และหนี้สิน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลได้ (เสีย) ตามส่วนงานภูมิศาสตร์
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

(พันบ�ท)
2556
รายได้ตามสัญญา 1,469,727 150,599 1,620,326
รายได้อื่น                     -                 354                 354
รวมรายได้           1,469,727              150,953           1,620,680

ต้นทุนงานตามสัญญา 1,115,366 108,685 1,224,051
ค่าใช้จ่ายอื่น 8,447 23,940 32,387
รวมค่าใช้จ่ายที่ปันส่วน           1,123,813              132,625           1,256,438
ผลได้เสียที่ปันส่วน              345,914                18,328              364,242
รายได้ที่ไม่ได้ปันส่วน 17,915
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน          (179,047)

กำาไรสำาหรับป ี              203,110
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ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
(พันบ�ท)

2555
รายได้ตามสัญญา 1,318,026 305,895 1,623,921
รายได้อื่น -                  215                 215
รวมรายได้           1,318,026              306,110           1,624,136

ต้นทุนงานตามสัญญา 947,490 258,142 1,205,632
ค่าใช้จ่ายอื่น               5,941               2,243               8,184
รวมค่าใช้จ่ายที่ปันส่วน              953,431              260,385           1,213,816
ผลได้เสียที่ปันส่วน              364,595                45,725              410,320
รายได้ที่ไม่ได้ปันส่วน 16,940
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน          (176,949)
กำาไรสำาหรับปี              250,311

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินตามส่วนงานภูมิศาสตร์

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

(พันบ�ท)

2556

ลูกหนี้การค้า 204,299 46,394 250,693

มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บจากลูกค้า             263,780               8,534 272,314

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน          1,387,395

รวมสินทรัพย์           1,910,402

จำานวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานตามสัญญา             14,965                  479 15,444

หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่วน            274,692

รวมหนี้สิน              290,136

รายจ่ายฝ่ายทุน 33,372 - 33,372

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 50,480 - 50,480

กำาไรจากการจำาหน่ายและตัดจำาหน่ายอุปกรณ์ 507 - 507

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

(พันบ�ท)

2555

ลูกหนี้การค้า 225,009 64,137 289,146

มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บจากลูกค้า            275,071              45,344 320,415

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน          1,322,753

รวมสินทรัพย์           1,932,314

จำานวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานตามสัญญา             31,126              15,693 46,819

หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่วน            306,997

รวมหนี้สิน              353,816

รายจ่ายฝ่ายทุน 42,680 - 42,680

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 51,657 - 51,657

ขาดทุนจากการจำาหน่ายและตัดจำาหน่ายอุปกรณ์ 407 - 407
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20 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

2556 2555
(พันบ�ท)

ผู้บริหาร
เงินเดือน ค่าแรง และโบนัส 19,793 20,532
ค่าตอบแทนกรรมการ 7,700 7,000
ต้นทุนบำาเหน็จบำานาญ-โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ 1,072 1,153
ต้นทุนบำาเหน็จบำานาญ-โครงการสมทบเงินที่กำาหนดไว้ 688 679
อื่นๆ                   60                   57

               29,313               29,421

พนักงานอื่น
เงินเดือน ค่าแรง และโบนัส 219,807 211,420
ค่าล่วงเวลา 54,618 75,524
ต้นทุนบำาเหน็จบำานาญ-โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ 4,242 2,946
ต้นทุนบำาเหน็จบำานาญ-โครงการสมทบเงินที่กำาหนดไว้ 4,996 4,452
อื่นๆ             13,271             13,434

             296,934             307,776

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน              326,247             337,197

โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้
 
รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 15

โครงการสมทบเงินที่กำาหนดไว้

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกอง
ทุน โดยบริษัทและพนักงานจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน กองทุนสำารองเลี้ยง
ชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำารองเลี้ยงชีพตามข้อกำาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

 
21 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อกำาหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ดังนี้

2556 2555
(พันบ�ท)

รวมอยู่ในต้นทุนงานตามสัญญา
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป 502,564 642,679
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 245,942 259,315
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 40,914 42,452
อื่น ๆ            434,630            261,186
รวม            1,224,050           1,205,632    

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 21,558 20,268
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 4,134 2,813
ค่านายหน้า 3,374 1,570
อื่น ๆ               3,541               1,567
รวม                32,607                26,218
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รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 58,747 57,614

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 9,562 9,205

ค่าเช่า 2,432 1,325

อื่นๆ             57,376             34,076

รวม              128,117             102,220
 
22 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน
หม�ยเหตุ 2556 2555

(พันบ�ท)
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
สำาหรับงวดปัจจุบัน              51,905             57,306

               51,905                57,306
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 12
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว             (1,195)                (611)

               (1,195)                   (611)
รวมภาษีเงินได้                50,710                56,695

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2556 2555

ก่อนภาษี
เงินได้

ค่าใช้จ่าย
(รายได้)

ภาษีเงินได้
สุทธิจาก

ภาษีเงินได้
ก่อนภาษี
เงินได้

ค่าใช้จ่าย
(รายได้)

ภาษีเงินได้
สุทธิจาก

ภาษีเงินได้

(พันบ�ท)
ขาดทุนจากการประมาณตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย         1,998         (400)         1,598              -               -               -

รวม           1,998           (400)           1,598                 -                  -                  -

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง  
2556 2555

อัตราภาษี(ร้อยละ) (พันบาท) อัตราภาษี(ร้อยละ) (พันบาท)
กำาไรก่อนภาษีเงินได้รวม              253,820               307,005

จำานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20 50,764 23 70,611
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (190) (14,423)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี                  136                   507
รวม 20               50,710 18                 56,695

ก�รลดอัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 
ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่ปี 2555 2556 และ 2557 
จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของ
กำาไรสุทธิสำาหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลำาดับ 

ทั้งนี้เป็นที่เชื่อได้ว่ารัฐบาลจะดำาเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้อัตราภาษีไม่สูงไปกว่าร้อยละ 20 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
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ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ในการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ

23 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระ
ราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ และโครงสร้าง
โลหะที่ใช้ในการก่อสร้างหรืออุปกรณ์สำาหรับงานอุตสาหกรรม ซึ่งพอสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

(ก) ให้ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าตามอัตราที่กำาหนดสำาหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำาหนดเวลาสามปี นับ
จากวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป

เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำาหนดตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

รายได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นรายได้จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเนื่องจากสิทธิประโยชน์จาก
การส่งเสริมการลงทุนได้สิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม 2555

รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม

กิจการที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริม รวม
(พันบาท)

2556
ขายต่างประเทศ - 150,599 150,599
ขายในประเทศ                     -         1,469,727         1,469,727
รวมรายได้                          -           1,620,326           1,620,326

2555
ขายต่างประเทศ 61,524 244,371 305,895
ขายในประเทศ            256,459         1,061,567         1,318,026
รวมรายได้              317,983           1,305,938           1,623,921

24 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คำานวณจากกำาไรสำาหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น
สามัญของบริษัท และจำานวนหุ้นสามัญที่ออกจำาหน่ายแล้วระหว่างปีโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักแสดงการคำานวณดังนี้ 

2556 2555
(พันบาท / พันหุ้น)

กำาไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)              203,110              250,311

จำานวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม 572,000  572,000
หัก จำานวนหุ้นทุนซื้อคืน             (1,489)             (1,489)
จำานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก (ขั้นพื้นฐาน)              570,511              570,511

กำาไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)                    0.36                    0.44
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25 เงินปันผล

(พันบาท)
2556 ในการประชุมสามัญประจำาปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการ
จัดสรรกำาไรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 102.69 ล้านบาท โดยจ่ายสำาหรับ
กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2556 102,692

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรกำาไรเป็น
เงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายสำาหรับกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็น
จำานวนเงินทั้งสิ้น 57.05 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างเดือนกันยายน 2556      57,051

รวม     159,743

2555 ในการประชุมสามัญประจำาปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการ
จัดสรรกำาไรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 74.3 ล้านบาท โดยจ่ายสำาหรับ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท และสำาหรับกิจการที่ไม่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่าง
เดือนพฤษภาคม 2555 74,303

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรกำาไร
เป็นเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายสำาหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท 
เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 22.8 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างเดือนมิถุนายน 2555 22,820

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรกำาไร
เป็นเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายสำาหรับกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท 
เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 34.3 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างเดือนกันยายน 2555      34,231

รวม      131,354

26 เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำาเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อ
การเก็งกำาไรหรือการค้า 

การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาด และก่อให้
เกิดการพัฒนาธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทน
จากกิจกรรมดำาเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม อีกทั้งยังกำากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่ง
ผลกระทบต่อการดำาเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  บริษัท
ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อรองรับรายการหมุนเวียนของสินทรัพย์และหนี้สิน
ดังกล่าว และบริษัทได้ทำาสัญญาซื้อและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของ
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

เงินเหรียญ เงินปอนด์ เงินเหรียญ เงินเหรียญ

หม�ยเหตุ สหรัฐอเมริกา เงินยูโร สเตอริง สิงคโปร์ ออสเตรเลีย รวม

(พันบ�ท)

2556

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 41 - - - - 41

ลูกหนี้การค้า 7 31,133 9,456 - - 34,732 75,321

เจ้าหนี้การค้า 13 (28,835) (64) - (99) - (28,998)

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง 2,339 9,392 - (99) 34,732 46,364

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศสุทธิ          1,780               327                -                -             208          2,315

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ            4,119               9,719                    -               (99)          34,940          48,679

2555

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 412 - - - - 412

ลูกหนี้การค้า 7 57,437 3,953 - - 2,747 64,137

เจ้าหนี้การค้า 13      (52,850)           (1,005)                -           (827)                -      (54,682)

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง 4,999 2,948 - (827) 2,747 9,867

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศสุทธิ        (2,860)                   -                -                 -            (72)        (2,932)

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ            2,139               2,948                    -             (827)            2,675            6,935
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ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำาระหนี้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ เมื่อครบกำาหนด

ฝ่ายบริหารได้กำาหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำาเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการ
เงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่ง ๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำาคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้าน
สินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าจำานวน
มาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสำาคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง

บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ให้เพียงพอต่อ
การดำาเนินงานของบริษัทและเพื่อทำาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

การกำาหนดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของบริษัทกำาหนดให้มีการกำาหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่
ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำาระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมี
ความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ในการ
พิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน บริษัทมีการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันของต้นทุนที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนหรือชำาระหนี้สินภายใต้เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทใช้วิธีการและสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับ
มูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำาหนดในระยะเวลาอันสั้น

 
27 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

2556 2555
(พันบ�ท)

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้
อาคาร                  3,595                          -

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดิน
ภายในหนึ่งปี 576 561
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 1,916 2,388
หลังจากห้าปี               2,692               2,796
รวม                  5,184                  5,745

ภาระผูกพันอื่น ๆ
หนังสือค้ำาประกันจากธนาคาร 545,369 394,378
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 316,351 6,771
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้ 18,057 7,786
ทรัสต์รีซีทที่ยังไม่เข้าเงื่อนไขการเป็นหนี้              23,712              10,044
รวม              903,489              418,979

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมี

(ก) สัญญาเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งสำานักงานของบริษัท สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2565
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(ข) หนังสือค้ำาประกันที่ธนาคารออกให้แก่บริษัทเอกชนหลายแห่งและหน่วยงานรัฐบาลสำาหรับค้ำาประกันการปฏิบัติงานของบริษัท
ต่อลูกค้าบางรายและการใช้ไฟฟ้า

(ค) สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารในประเทศหลายแห่งเป็นจำานวน 9.68 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 
(2555: 0.22 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) สัญญาดังกล่าวจะครบกำาหนดภายในเดือนธันวาคม 2557 

 
28 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ก�รอนุมัติจ่�ยเงินปันผล

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการมีมติเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการ
ดำาเนินงานในปี 2556 เพิ่มเติมจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 ในอัตราหุ้นละ 
0.18 บาท ทั้งนี้มติดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

29 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

บริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้ ณ วันที่รายงาน เนื่องจากยังไม่มีการบังคับ
ใช้  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัท และกำาหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการ
เงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ปีที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนำาเสนองบการเงิน  2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด  2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้  2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า  2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้  2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน  2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
 เงินตราต่างประเทศ  2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม  2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า  2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล  2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์  2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  2557
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดำาเนินงาน  2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
 การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ  2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลุกค้า  2557
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำาเนินงาน  2557
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของ
 กฎหมายตามสัญญาเช่า  2557

ผู้บริหารคาดว่าจะนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้และถือปฏิบัติ  
โดยผู้บริหารพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการ
เงินของบริษัท ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำาคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ
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Chairman Report

With the stable political and economic conditions in Thailand which began in 2012 up until the fourth quarter of 2013, 
and while Europe and the United States were in various stages of economic recoveries and reforms, domestic Thailand market 
accounted for 90.5% of Unimit’s 2013 revenues.

However, the ongoing political standoff, which resulted in uncertainties for investment and expansion projects and which 
forced many government (and some corporate) offices to either shut down or operate at reduced capacities, have also impacted 
Unimit’s customers.

Total revenue in 2013 was 1,639 million baht, flat from 2012 revenue of 1,641 million baht. Net profit in 2013 was 203 
million baht, down 19% from 250 million baht in 2012. Net margin in 2013 was 12.4%, down from 15.2% in 2012, which still 
enjoyed BOI tax privilege for the first seven months in 2012. Effective tax rate in 2012 was 18.5% compared to the effective 
tax rate of 20% in 2013.

In 2013, oil prices remained at around the 100-110 US$/barrel range.  However, with the advances in the shale gas and 
shale oil extracting technologies, it is becoming more and more economically viable to supply energy from these sources. Some 
analysts expect that the shale gas will expand the global energy supply of energy in the form natural gas, either supplementing 
or replacing some of the demand for natural gas and crude oil.

Unimit remains committed to investing in Myanmar. However, Unimit feels that the current investment environment is still 
not clear yet in terms of the legislation and procedures as well as the high land prices.

I would like to thank the staff and managers of Unimit, as well as vendors, customers, and other stakeholders for their 
commitment and support of Unimit. Looking ahead, 2014 will be an equally challenging year and I would ask for the continued 
support from all parties.

(Phaibul Chalermsaphayakorn)
               Chairman
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Report of Audit Committee

The Audit Committee of Unimit Engineering Public Company Limited consists of Mr. Pongsak Angsupun, Mr.Natthaphon 
Lilawatthananun, Mr.Suchart Thammapitagkul and Mr.Vinai Laohaprasit. The Audit Committee was appointed by the Board of 
Directors to perform the duties and responsibilities as defined by the Securities and Exchange Commission. 

In 2013, The Audit Committee had hold  4 meetings and performed its duties with due care to ensure that the Company’s 
systems of internal control and internal audit are adequate and effective, the rules, regulations of the Company and other agencies 
and applicable laws are complied, including no conflicts of interest between shareholders, executives, directors and other related 
parties. The Audit Committee also examined the financial statements every quarter to ensure that they were accurate and transparent in 
accordance with generally accepted accounting principles before presenting to the Board of Directors for approval.  

The Audit Committee had proposed to the Board of Director to appoint Dharmniti Auditing Company Ltd. as internal 
auditor and KPMG Phoomchai Audit Ltd. as auditor.

In the year 2013, the Audit Committee had approved the audit plan and consistently reviewed each month’s internal audit 
report in accordance with the  approved audit plan submitted by The Internal auditors. The external auditors were also invited 
to attend the meetings every quarter.       

The Audit Committee believes that the operation of the Company’s internal control system in the past year was adequate 
with appropriate internal audit. All relevant laws and regulations were complied. 

For 2014, the Audit Committee had proposed to the Board of Directors to appoint Khun Banthit Tangpakorn, Certified 
Public Accountant, registration number 8509, or Mr. Ekkasit Chuthamsatid, Certified Public Accountant, registration number 
4195, or Ms. Wilai Buranakittisopon, Certified Public Accountant, registration number 3920 from KPMG Phoomchai Audit Ltd as 
auditors with the annual fee of 1,120,000 Baht.

Mr. Pongsak Angsupan
Chairman of the Audit Committee
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Nature of Business

During the early 1980s, natural gas was discovered in the Gulf of Thailand. With this discovery, the government sup-
ported the use of Liquefied Petroleum Gas (LPG), fostering strong demand for large gas storage tanks 

On the 21 April 1982, Unimit Engineering Public Company Limited was established to fulfill that demand and minimize 
reliance on imports. Joining forces with a Taiwanese engineer, who possessed considerable knowledge, skill, and experience 
in the design and production of large gas tanks, the company started to design and produce tanks with point was tested and 
inspected by X-ray and Hydro-static tests.

Due to the increasing demand of its customers and the continuous expansion of its business, the company has in-
creased its registered capital several times. Over the years, the company has developed new production processes to extend 
its business into sectors other than the petroleum and petrochemical industry, Even though Unimit started off solely as a 
manufacturer of LPG and other gas storage containers, at present, its business activities cover five categories:

1. Large pressure vessels and other facilities and parts (qualified ASME standard):
 • Spherical tanks, vertical columns, horizontal drums for the storage of pressurized gases such as LPG, ammonium 

(NH3), carbon dioxide (CO2), liquid nitrogen (N2)
 • Transportable vessels/tanks to be installed on trucks or rail cars (i.e. lorry trucks)
 • Distillation towers/columns for oil refineries and petrochemical industry
 • Reactors used in various industries
 • Jacketed vessels, namely two-layered pressure vessels, used in the food industry
 • Boilers used in various industries
 • Heat exchangers used by oil refineries and petrochemical industry
 • Air receivers and steam drums (used in power plants)
 • Lorry Tank
 • Cryogenic Tank 

2. Machinery Parts:
 • Fan casings for air pre-heater parts (used in power plants)
 • Emission stacks, incinerator parts (used by industrial plants)
 • Waste water treatment and seawater desalinization systems

3. Non-Pressure Tanks: large chemical API tanks for chemicals or resins,  tank farms at oil refineries

4. Steel Structure: piping, stand, rack, support, mostly for the petrochemical, energy, and chemical sectors

5. Mechanical Installation and Assembly of Machinery Parts and Equipment: mostly in conjunction with supply of pres-
sure vessels and steel structures, but also as standalone project.

Vision 
• To be the pre-eminent diversified and fully integrated steel fabricator of choice for the global market.

Mission
• To provide value-added partnerships through consistent product quality and outstanding services to all our customers.
• To generate optimum returns for our stakeholders through strong and consistent management practices and planning.
• To accord top priority to the preservation of the environment and the safety of our workers, while fostering attractive conditions 
for our employees in which to work, learn, and grow professionally.
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Important Developments in Recent Times
1982  : Established on a 1.2-acre plot of land in Amphoe Phrapradaeng, Samutprakarn.
1989  : Built second factory built on an 8-acre plot of land in Amphoe Banbung, Chonburi.
1994  : Awarded certifications from the American Society of Mechanical Engineering, U.S.A. 
 (ASME). The certification provides:
 a) “U” Stamp – production and installation of pressure vessels
 b) “U2” Stamp – production and installation of level 2 pressure vessels, according to the standards of the
   National Board of Boilers and Pressure Vessel Inspectors of the USA
 c) “S” Stamp – production and installation of boilers
 d) “R” Stamp – certification for repair and upgrading of boilers and pressure vessels by the National Board of   
  Boilers and Pressure Vessel Inspectors  
1998  : Expanded factory area to 18 acres in Amphoe Banbung to increase production capacity.
2000  : Certified by RWTUV of Germany:
 a) AD-Merkblatt HP 0/TRD 201 Standard Label – assembly and welding of equipment, testing of tools, and controls  
  related to such testing
 b) DIN EN 729-2 Standard Label – welding procedures
2005  : Registered as a public company (with trading name “UEC”) on the Market for Alternative Investment (MAI), 
 on 25 November, 2005.
2006  : Bought an additional 40- acres plot of land behind the existing factory, in Amphoe Bangbung to increase production  
 capacity.  
2007  :  Registered trademark at trademark office , Department of Intellectual Property
  • Certified for ISO 9001:2000 standard.
  • Listed on Forbes Asia Magazine’s annual “Top 200 Best Under 1 Billion” list.
  • Selected to be 1 of 62 listed companies to participate in “Thailand Focus 2007 Platforms of Growth”
  • Listed as ASIAMONEY’s “Asia’s Best Managed Company, Small Cap Corporate of the Year”
2008  : Commissioned second factory in Banbung with BOI privilege.
  • Bought 24 Rai of land at Mab-ka sub district, Bankai District, Rayong Province
  • Listed on  Forbes Asia Magazine’s annual “Top 200 Best Under 1 Billion” list.
2009  :  Commissioned third factory at Rayong for final assembly of large-sized vessels to service the clients in the Rayong area
2010  : Certified for OHSAS 18001:2007  “The Occupational Health and Safety Management System”
  • Certified for ISO 14001:2004  “The Environmental Management System”
  • Re-Certified for ISO 9001:2008  “The Quality Management System Standard”
2011  : Certified for ISO 3834-2:2005 “Quality requirements for fusion welding of metallic materials.”
  • Certified for Corporate Social Responsibility (CSR-DIW) B.E.2111 
  • Office building construction has been complete and be used since Q4/2554,located at the front of the 1st factory; 
   addressNo. 10/7-8 Moo 3, Chonburi-Banbueng-Payub Road, Tumbol Nongsaak, Amphur Banbueng,
   Chonburi.20170.

2012  :  Certified for Corporate Social Responsibility Network (CSR-DIW Networks)
  • Certified for Corporate Social Responsibility Continuous Award (CSR-DIW Award) form Department of Industrial  
   Work
2013  :  Certified for Corporate Social Responsibility Network (CSR-DIW Networks)
  • Certified for Corporate Social Responsibility Continuous Award (CSR-DIW Award) 2013 form Department of
   Industrial Work
  • Developed and patented self-supporting (chassis-free) lorry tank for the road transportation of LPG Liquefied   
   Petroleum Gas)
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The Company had main revenue from the design, fabrication, erection, and modification of steel products for both domestic 
and export markets. Our main clients were from the energy, petrochemicals, and oil & gas industries. Main business segments 
can be divided into pressure vessels, non-pressure vessels, machinery parts, steel structures, and mechanical installation, with 
pressure vessels accounting for 88% of total work.

In 2013 major revenue of approximately 90% was from domestic projects, and 9% was from overseas projects. Revenue 
by Geographical Segment was showed as following

Revenue Structure

Geographical Segment 2013 2012 2011

million % million % million %

Contract revenues - Domestic 1,470 90 1,318 80 1,043 84

Contract revenues - Export 150 9 306 19 178 15

Total 1,620 99 1,624 99 1,221 99

Others income (interest included) 18 1 17 1 18 1

Total revenues 1,638 100 1,641 100 1,239 100
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STATE OF THE INDUSTRY AND COMPETITION

As the current cycle of capital expansion for the petrochemicals, energy, and oil and gas sectors in Thailand started to 
wind down, there will be growing competition for domestic Thailand projects. Competition with fabricators from lower-cost countries 
(such as China and India) as well as fabricators whose government provides export incentives and has raw material supply 
advantage (such as Korea) will become more intense.

At the same time, many Thai corporations are exploring investment opportunities in overseas markets, especially in the 
ASEAN countries. Some of the factors being considered by these corporations are higher labor costs in Thailand (compared to 
neighboring AEC countries), more stringent regulations and requirements such environmental impact assessments, and maturing 
markets in Thailand versus growing demands in other AEC markets. The current political instability and standoff only provided 
more urgency for Thai corporations to diversify overseas.

Unimit remains committed to the opportunities and potentials in Myanmar. However, the current regulations and procedures 
for foreign investments are still not well defined. Furthermore, land prices remain prohibitively high. Once such regulations, procedures, 
and land prices become more favorable for foreign investors, Unimit is ready to immediately proceed with the next step.

As was expected towards the end of 2012, Thai currency was strong in the first half of 2013, trading as low as 28.5 THB/US$. 
However, in the second half of 2013, THB weakened to above 33 THB/US$ before settling at the current level of 32.5 THB/US$ 
level. This was mainly due to Thailand’s political stand-off and the easing off of the monetary policy in the United States. Overall, 
this would have a negative impact on Unimit, as 90% of Unimit’s revenues in 2013 was derived from domestic business and most 
of the key raw materials for pressure vessels had to be imported.
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Risk  Factors

Unimit is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and currency exchange rates and from 
non-performance of contractual obligations by counterparties. All risks were closely managed by The Board of Executive Director. 

Industry Risk
Unimit’s products and services are heavily concentrated in the Petrochemicals, Oil & Gas, and Energy sectors. Therefore, 

any factors which will impact the investment and capital expansion of Unimit;s customers in these industries will also affect Unimit. 
As much as possible, Unimit will seek to minimize such risks by diversifying to new or related products and services as well as 
geographical markets. 

Financial Risks
Interest Rate Risk
The Company currently has no outstanding long terms loans and is therefore not exposed to changing interest rates.
Foreign Currency Risk
The Company is exposed to foreign currency risk relating to purchase of imported materials and export sales which are 

denominated in foreign currencies. The company mitigates this risk by opening saving accounts in U.S. Dollars for liquidity of 
assets and liabilities which are denominated in foreign currency and utilizes forward exchange contracts with maturities of less 
than one year to hedge such financial assets and liabilities denominated in foreign currencies. 

Credit Risk
Most of Unimit’s customers are well-established and financially stable corporations in the energy and petrochemical 

industries. Management has analyzed the financial condition of each customer consistently. We found no significant credit risk 
from its debt collection.

Management will consider provision for bad debt on a case-by-case basis, according to the client’s financial history and 
ability to resume business operations of the debtor.

Raw Material Risk
Material costs account for a substantial part of the total production costs. To control this portion of the production costs, 

Unimit will quote to customers based on quoted costs from the vendors. After an order is received from the customer, and 
provided that the offer is still within the validity date, Unimit will place order for the necessary raw materials with these vendors, 
based on the valid quotation received previously from the vendors. In this way, Unimit can try to minimize fluctuation in the costs 
of the raw materials, especially that of the steel plates.

According to long time business with continue good relation, Unimit has alliance supplier of raw material both local and 
abroad.To maintain alliance relation and minimize risk, the company has routine meetings with these suppliers.

Country Risk
Most of our major customers are private non-government entities; therefore, any changes in the political power balance 

will not have a significant direct impact on Unimit’s line of business However, any changes in government policies which affects 
business operations and investment environment in our related industries, and any factors which  affect the government’s ability 
to function properly, will have impact on Unimit’s business. 

The Company has monitored the political movement regularly. 

Regulation Risk
Just as the current growth in the alternate energy sources is spearheaded by the government’s energy policy, any 

changes or new regulations by the government will continue to impact, directly and indirectly, Unimit’s business.
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To reduce regulation risk that may affect the company, management has monitored new related regulation changes 
closely. 

Social and Environment Risk
Any changes to the environmental policy and regulations (regarding emission, waste water, etc.) will also have an impact 

on the investments in the energy and petrochemical industries. 
The Company’s policy is friendly to the environment and to contribute back to the community, such as hiring an outside 

agency to properly dispose the waste materials that can be harmful (quantity), to participate community’s useful activities in 
suitable occasions, providing CSR unit for this act. 

In recent years, the company got award in the social and environmental as follows;
2011 : Received a certificate of industrial enterprises’ compliance to social responsibility standard, BE 2011 (CSR-DIW) , 

Department of Industrial Works .
2012 : Announce to be the CSR-DIW Network Member as per industrial enterprises’ compliance to social responsibility, 

Department of Industrial
 : Received a certificate of industrial enterprises’ compliance to social responsibility standard in continuous (CSR-

DIW Continuous Award), BE 2012 (CSR-DIW), Department of Industrial Works.
2013 : Received a certificate of industrial enterprises’ compliance to social responsibility standard in continuous (CSR-

DIW Continuous Award-2013), BE 2013 (CSR-DIW), Department of Industrial Works.
(CSR Report : www.unimit.com)
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Structure of Shareholding and Management
Major shareholder as of December 31, 2013

The Board of Directors of the company in 2013

Meeting sessions of each board during 2013

Board of Directors’ Name Board of Directors Audit Committee

Mr.Phaibul  Chalermsaphayakorn 4/4

Mr.Young Tai Lu 4/4

Mr.Paisan  Sirichantaradilok 4/4

Ms.Vilai  Siripoonkiatikul 4/4

Mr.Thailuck  Leetavorn 4/4

Mr.Pongchalerm  Chalermsaphayakorn     4/4

Mr.Nit  Poophitayastaporn 4/4

Mr.Pongsak  Utaisincharoen 4/4

Mr.Pongsak  Angsupun 4/4 4/4

Mr.Natthaphon  Lilawatthananun 4/4 4/4

Mr.Suchart  Thammapitagkul 3/4 3/4

Mr.Vinai  Laohaprasit 4/4 4/4

Name Position Education Directorship Skill and Responsibility Training

Mr.Phaibul  Chalermsaphayakorn Chairman Master Degree DCP 64

Mr.Young Tai Lu Director Master Degree DCP 112

Mr.Paisan  Sirichantaradilok Director Bachelor Degree DAP 56

Ms.Vilai  Siripoonkiatikul Director Master Degree DCP 94

Mr.Thailuck  Leetavorn Director Master Degree DCP 64

Mr.Pongchalerm  Chalermsaphayakorn Director Master Degree DAP 37

Mr.Nit  Poophitayastaporn Director Bachelor Degree DAP 37

Mr.Pongsak  Utaisincharoen Director Phd. DAP 37

Mr.Pongsak  Angsupun Independent Director Master Degree DAP 10

Mr.Natthaphon  Lilawatthananun Independent Director Master Degree DCP 3

Mr.Suchart  Thammapitagkul Independent Director Master Degree DAP 27

Mr.Vinai  Laohaprasit Independent Director Master Degree -

No. Name No.of Share Percentage

1. Thai NDVR Co.,Ltd 32,148,700 5.62

2. Ms.Patra  Chalermsaphayakorn 29,266,000 5.12

3. Ms.Pannida Chalermsaphayakorn 28,880,000 5.05

4. Mr.Pongchalerm  Chalermsaphayakorn 28,650,500 5.01

5. Mr.Ahuthra  Asawanonda 22,042,264 3.85

6. Mr.Pongthep  Utaisincharoen 21,863,880 3.82

7. Mrs.Pimpa  Utaisincharoen 17,258,520 3.02

8. Mr.At-han  Yubamrung 16,221,800 2.84

9. MRS.LU PAI, CIN ZU 16,000,000 2.80

10. MRS.LI – CHU CHAO 15,161,120 2.65

รวม 227,492,784 39.78



รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
ANNUAL REPORT 2013

67

Audit Committee in 2013
1. Mr.Pongsak Angsupun Chairman of Audit Committee
2. Mr.Natthaphon Lilawatthananun Audit Committee
3. Mr.Suchart Thammapitagkul Audit Committee
4. Mr.Vinai  Laohaprasit Audit  Committee

Executive Committee in 2013
1. Mr.Paisan  Sirichantaradilok Chairman of  Executive Committee
2. Mr.Phaibul Chalermsaphayakorn Executive Director
3. Mr.Young Tai Lu Executive Director
4. Ms.Vilai  Siripoonkiatikul Executive Director

Education and Shareholding of Management  as of  December 31, 2013

* Mr. Tanat Tecksa – Nguan has resigned since April 26,2013 and  The company has appointed Mr. Thanapat Choompolsilas VP HR 
& AMIN since March 1, 2014.

Remuneration of Directors and Executives
Detail of financial remuneration of  Directors and Executives in fiscal year 2013 consisted of 
 - Directors’ Remuneration 2013 : 12 Directors of the Company were awarded a total of 7,7 00,000 Baht by       
  approval from 2013 Annual General Meeting dated April 23, 2013
 - Travelling Allowance :  paid to Directors whose attended Directors Meeting amount 5,000 Baht each attendance
 - Executives’ Remuneration  :  Total 9 Assistant Vice President and higher positions person were awarded  in form  
  of salaries and bonus of 19.79 million Baht, provident fund contributions, social welfare tax and Group health
  insurance of 0.84 million Baht

Dividend Policy
The Company has the policy to annually pay dividend no less than 40% of the net profit after corporate tax and 

reserve each year, except the company has necessary to use the cash to expand business. The dividend payment shall be 
approved by the shareholder meeting.

Name Position Education No. of Share Percentage

Mr.Paisan  Sirichataradilok CO-President Bachelor Degree 3,411,160 0.60

Mr.Young Tai Lu CO-President Master Degree 1,062,820 0.19

Ms.Vilai  Siripoonkiattikul Vice President Account & Finance Master Degree 6,486,880 1.13

Mr.Bundit  Lertprasertsak Vice President Marketing Master Degree 280,000 0.05

Mr.Mongkol  Boontem Vice President Factory Bachelor Degree 0 0

Mr.Suchart Vilaivaravit Assistant Vice President Finance Master Degree 0 0

Mr.Suphonchai Vorasaeng Assistant Vice President Quality Assurance Bachelor Degree 200,000 0.03

Mr.Ong-Art Sanpinit Assistant Vice President  Factory Bachelor Degree 0 0

Mr.Thanat  Tecksa-Nguan Assistant Vice President HR&GA Master Degree 0 0
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Supervision of Business

1. Supervision of Business
The Board of Directors of the Company is always adhered to the principle of good governance for listed companies. The 

Board of Directors will determine policy and directions of the Company’s business, and will supervise operation of the management 
to ensure guidelines are followed. The supervision covers such aspects as rights and equality of shareholders and interested 
parties, including roles, duties, responsibilities and independence of the Board of Directors, disclosure of information and transparency, 
risk control and management and business code.

2. Rights and Equality of Shareholders
The company recognizes the importance of shareholders and has developed policy on equal treatment to all shareholders 

in accordance with the law. The policy includes such matters as right to attend shareholders’ meeting, right to express opinion 
and advice and right to consider any business matters of the company, right of proxy and right to vote by proxy, right of election 
and remove each director, right to vote for appointment and to determine fees for auditors and right to access database of 
operating result and administrative policy of the Company.

3. Rights of Interested Parties
The Company recognizes the importance of all groups of interested parties such as shareholders, clients, business partners, 

management, staff, society and environment. The Company also recognizes the right of interested parties by complying with 
the laws and ensuring that such rights will be protected and that the principle of equal treatment is adhered to. The Company 
supports good collaboration among interested companies and parties with the aim to create stability, more employments and 
even steadier position in the business.

4. Shareholders’ Meeting
The Company highly considers the importance of shareholders’ meeting. This is well reflected in annual ordinary meeting 

that is held once in every year. The Board of Directors will consider and determine what agenda to be put in the meeting, and 
what other agenda that will be required in order to allow equal rights for all shareholders to raise questions, express opinion 
and give advice to the meeting following those agenda.

The Company operates his policy of running a meeting that is transparent and in accordance with the laws and regulations 
of the Stock Exchange of Thailand. All shareholders will enjoy the right and equality in having the access to sufficient information 
required for making their decision. In addition, shareholders will be assured of convenience in votes will be given to shareholders 
before the meeting actually takes place.

5. Leadership and Visions of the Board of Directors
The Board of Directors consists of professionals that demonstrate leadership, good vision and independence to make 

decision and to take responsibility of supervising the Company’s business to maximize benefits for the Company and all shareholders. 
The role of the Board of Directors is to consider and give approval for the determination of mission, goals, business plans and 
budgets of the Company as proposed by the management. Its role is also to supervise and ensure that the operation is carried 
out following the established guidelines effectively. There is a clear separation of roles and duties between the Board of Director 
and the management, and between the Board of Directors and shareholders.

6. Related Transaction and Prevention of Conflicts of Interest 
The Board of Directors is always cautious about the related transactions and conflicts of interest. The Company has carefully 

determined steps and processes of consideration based on the principle of good faith, sound reasons and independence within 
the scope of good business ethics. The Company also values sufficient disclosure of information to prevent any conflicts of 
interest. As regards the use of internal information, no directors and management of the Company may use and/or disclose the 
information for the purpose of purchase, sell, transfer and take the transfer of securities issued by the Company prior to the 
public disclosure of information. All directors and management officers acknowledge the requirements of the SEC and the SET 
in respect of disclosing information on the security trading and strictly comply with such requirements.

7. Business Ethics
To ensure that the Code of Business Conduct is strictly adhered to, the Company promotes transparent business 

guidelines based on the principle of good faith and fairness. The Board of Directors, management officers and all staff are well 
informed of the Company’s missions and objectives including scope of liability under the laws and the Company’s regulations.
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8. Balance of Powers of Non-Executive Directors
The Board of Directors of the Company consists of no less than 5 directors. The Board of Directors shall select one of 

them to become the Chairman of the Board of Directors. The Board of Directors may also select one or several directors to 
become the Vice-Chairman if it is deemed appropriate.

The Board of Directors of the Company consists of independent directors at least one-third of the Board of Directors, but 
no less than 4 directors for the purpose of balancing the power of the directors. The Board of Directors has the term of office 
of 3 years.

As at year end 2013 there are in total 12 directors:
 • 4 Non-Executive Directors
 • 4 Executive Director
 • 4 Independent Directors

9. Amalgamation or Separation of Powers
The Company has separated powers and determined interrelated roles and duties in developing policies on supervision 

and routine management. No one may hold the position of Chairman of the Board of Directors the same time when holding the 
position of Managing Director. In addition, the Board of Directors of the Company consists of independent directors resulting in 
the balance of powers and in the supervision of performance. There is also separation of powers and determination of interrelated 
roles and duties in developing policies on supervision and routine management in a manner that no one in the Board of Directors 
may have absolute and unlimited powers.

10. Remunerations
The Company has fixed remunerations for directors taking into consideration transparency and approval from shareholders. 

The remunerations are fixed commensurate with roles and duties that each director has and with the financial status of the 
Company. Each director that is assigned to take the position of director in other boards will be entitled to receive additional 
remunerations proportionate to the increased works.

Remunerations of executives and staff are fixed in accordance with policies, criteria and rates established by the Board 
of Directors by taking into consideration operating results of the Company and the performance of each executive and staff.

11. Meeting of the Board of Directors
The Company has fixed one meeting of the Board of Directors in every 3 months. There may be additional meeting when 

necessary. The Secretary of the Board of Directors will distribute invitation to meeting and other necessary documents to the 
Board of Directors approximately 7 days in advance of the date scheduled for meeting in order to allow sufficient time for the 
Board of Directors to consider any matter. Clearly provided in the invitation to the meeting are agenda and related documents. 
The matters discussed in the meeting will be recorded in writing and minutes of meeting will be certified by the Board of Direc-
tors before inspection by related parties.

Attendance of no less than one-half of all directors will be required to constitute a quorum in each meeting. The final 
decision of the meeting shall be reached by the majority of the meeting.

12. Sub-Committee
The Company has a number of sub-committees to perform the duties of carrying out studies and scrutinizing business 

matters when necessary, especially in case when neutral opinion is required in reaching a decision and when there is a need 
to determine policies, roles, duties and work process Example is the case when there is a meeting and the minutes of meeting 
are required for the Board of Directors’ inspection. Sub-Committees consist of:

12.1 Audit Committee
The Board of Directors appoint Audit Committee to have the duties of supervising business of the Company by auditing 

and ensuring that the Company operates business in accordance with policies and regulations of the Company. Other duties 
include ensuring that the Company has internal control system and careful risk management system that is appropriate, timely 
and effective.

Audit Committee has 4 members. At least one of these 4 members must have good knowledge of accounting / finance. 
Audit Committee must possess qualifications of independence pursuant to the notifications of the Stock Exchange of Thailand 
regarding qualifications and scope of works of Audit Committee. Each member of the Audit Committee has the term of office 
of 2 years.
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12.2 Executive Committee
The Board of Directors appoint Executive Committee to have the duties of supervising business of the Company by au-

diting and ensuring that the Company operates business in accordance with policies and regulations of the Company. Included 
setting management policy as well as resolving operation problem closely.

13. Internal Control and Audit System
The Board of Directors has arranged to have internal control and audit system that covers all aspects of business, 

namely financial control, operational control and risk management with the aim to ensure compliance with related laws, rules 
and regulations. Dharmniti Auditing Co., Ltd. is an independent work unit having duties of carrying out internal control and audit 
for the Company, assessing sufficiency and appropriateness of internal control and audit, and reporting results of audit directly 
to the managing director and the audit committee.

The internal Control and Audit Office also has duties of providing measures that prevent directors and executives from 
trading securities by using insider trading and from committing abusive self-dealing.

14. Report of the Directors
The Board of Directors of the Company has powers and duties to operate business of the Company in accordance 

with laws, objectives and regulations of the Company and with the resolution of the shareholders’ meeting in good faith and 
in the interest of the Company. The Board of Directors also has to comply with criteria and regulations of the Stock Exchange 
of Thailand and Securities and Exchange Commission, and to take the highest level of liability for the approval given to the 
financial statements of the Company. The Board of Directors has thoroughly considered and viewed that such annual reports 
are prepared in accordance with accounting principles, and that there has been sufficient disclosure of important information in 
the notes to the financial statements.

15. Relationship with Investors
The Board of Directors operators operates a policy of disclosing necessary information, either financial or non-financial, 

on the business and operating results of the Company in a manner that is correct, sufficient, timely and transparent with the aim 
to ensure equal access to information for all shareholders and interested parties of the Company. There are representatives 
of the Company to be responsible for investor relations and to convey useful information to shareholders, investors, securities 
analysts and any concerned persons. The Company disseminates its information via medium of the Stock Exchange of Thailand, 
newspapers and website of the Company.

16. Code of Conduct
To comply standard operation in business by substantial, the Company has prepared written code of conduct. The code 

of conduct adapts Unimit’s working practice to rules, regulations and guidelines from the Securities and Exchange Commission 
(SEC) and the Stock Exchange of Thailand (SET). The handbook is prepared as operation annual of all level employees to 
acknowledge and practice. And to ensure all stakeholders that Unimit run business with ethics and comply with law and regulation. 
The code of conduct guides to following eight topics;

 1. To comply with laws and regulations.
 2. To do duty with responsibility, honesty, assiduous and discipline.
 3. Conflicts of Interest
 4. To keep confidential information of the company.
 5. To take care company’s assets.
 6. Anti-corruption, bribery and providing incentives for performance.
 7. To exercise of social and political issues.
 8. To treat stakeholders fairly.
Details are set out in Unimit’s code of conduct. 
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Company  Information

Company Name : UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED 
  Listed  on  MAI  Stock  Exchange
Trading Name : UEC
Established : APRIL  21,  1982
Registration No. : 0107548000323 (Previous No.0107574800323)
Address-Office : 109 / 92-95  Moo 19, Soi Suksawat 66, 
  Suksawat Road, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130
  Tel. 662.4630100   Fax. 662.4631910
  Email : info@unimit.com
Address-Factory 1 : 10 / 7-8  Moo 3, Chonburi-Banbung-Payub Road, 
  Nongchak, Banbnung, Chonburi 20170
  Tel. 6638-297467-70   Fax.  6638-297439
  Email : factory@unimit.com
Address -  Factory 2 : 10/4  Moo 1, Nongchak, Banbung,Chonburi 20170
  Tel. 6638-485561-65   Fax.  6638-485557
Address – Factory 3 : 99/9  Moo 8, Mabka, Nikompattana, Rayong
  Tel. 6638-636120 - 23   
Website : www.unimit.com, www.unimit.co.th
Capital-Registered : 143 Million Baht
Capital-Paid-up  : 143 Million Baht
Par Value per Share : 0.25 BAHT
No. of Share  : 572 Million Ordinary Shares
Registrar : Thailand Securities Depository Co.,Ltd.
  The Capital Market Academy building
  2/7 Moo 4 North Park, Viphavadi Rangsit 62 Road.,    
  Laksi District Bangkok 10210
  Tel. 662-5969000   Fax. 662-8394994
Auditor : Mrs.Siripen  Sukcharoenyingyong  
  CPA (THAILAND) Registration No.3636
  KPMG Phomchai Audit Co.,Ltd
  50-51ST Floor, Empire Tower, 195 
  South Sathorn Road., Sathorn District, Bangkok 10120
  Tel. 662-6772000   Fax. 662-6772222
International Auditor : Dharmniti Auditing Co.,Ltd.
  267 /1 Pracharat Sai 1 Road., Bangsue District, Bangkok 10800
  Tel. 662-5878080   Fax. 662-5860301
Other companies in which the proportion of shares held is 10% or greater : None
Other references      : None
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Management Discussion and Analysis: MD&A 

Overview of business
As at December 31, 2013 the Company’s total assets of 1,910 million baht are current assets 1,350 million baht, non-current 

assets 560 million baht (property, plant, equipment 552 million baht and others 8 million baht). Total liabilities of 290 million 
baht are current liabilities 260 million and non-current 31 million baht, mostly debts are trade account payable. The company 
had no long term loan or long term debt. Shareholders’ equity of 1,620 million baht included un-appropriate retained earnings 
1,176 million baht.

The company financial structure has have liquidity and stable enough to invest or expand in suitable opportunity. Year 
2013’s liquidity ratio is 5.20 times (2012 /4.11 times), debt equity ratio is 0.18 times (2013/0.22 times). 

In 2013 investment in the petrochemical, energy, oil and gas industry remains delay due to economic crisis in America 
and Europe just slightly began to recover and local political unrest since Q4/2013. This caused of more competition in business. 
As a result, revenues and profits of the company in 2013 lower than expected. 

Overview for the year 2013, the company had net profit of 203 million baht decreased by 47 million baht (19%) from last 
year. Total revenue of 1,639 million baht similar to last year (2012/1,641 million baht) decreased 2 million baht (0%). Cause of 
product mixed had affected increasing cost of contract work and selling & administrative expenses of 1,385 million baht higher 
51 million Baht (4%) from 2012. Income tax expenses decreased of 6 million baht (11%) to 51 million baht.

 
The company had gross margin 24.46 % (2012/25.76 %), operating margin 15.66 % ( 2012/18.91 %), net profit margin 

12.40% ( 2012/15.25 %), return on equity (ROE) 12.70% (2012/16.45%), return on assets (ROA) 10.57% (2012/13.60%) re-
spectively.

2013’s expected dividend rate 0.28 baht per share amount 160 million baht or 78.85% of net profit has to be approved 
by share’s holder meeting.

Discussion and Analysis: MD&A Financial Position as at 31.12.2013
Total assets

As at December 31, 2013, the Company’s total assets amounted to 1,910 million baht, down 22 million baht (1%) from 
the last year. Major factors are;
Current assets

Cash and cash equivalents of 608 million baht (32% of total assets) increased by 69 million Baht (13%) from 2012. 
The company’s policy is to manage excess cash by the highest return and the lowest risk without compromising liquidity. 

In 2013 the company has net cash flow of 248 million Baht from operating activities, interest receipt of 11 million baht, receipt 
from sale of equipment 1 million baht, however the company has used cash for office building, equipment and expanding business 
of 31 million baht, dividend payment of 160 million baht.   

Trade account receivables of 251 million baht (13% of total assets) decreased by 38 million Baht (13%) from 2012 ac-
cording to payment term of contract. 

Payment analysis and tracking are made regularly. The allowance for doubtful accounts is assessed primarily on analysis 
of payment histories and future expectations of customer payments. Bad debts are written when incurred. At year ended 2013 
allowance for doubtful accounts was assessed of 0.134 million baht.

- Others receivable increased by 6 million baht as normal trading. 
- Unbilled contract work in process of 272 million baht (14% of total assets) decreased by 48 million Baht (15%) from 

2012 according to delivery term of contract.
Unbilled contract work in progress is a portion of work in progress value, calculated by the percentage of work completed 

method, which cannot bill according to terms of contract.
- Inventories of 205 million baht (11% of total assets) increased by 5 million Baht (3%) from last year. Main items are 

steel plate which is major raw material. According to company’s policy, procurement would be made after customer confirmed 
order. Allowance for decline in value of inventories for 3 million baht set up from disposal inventory.
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Non-current assets
Property, plant and equipment net amount of 552 million baht (29% of total assets) are owned by the company and not 

obligated, decreased by 15 million baht (3%) from last year due to the company invested in fixed asset 30 million baht, there 
were depreciation and disposals increased 45 million baht. Fixed assets investment consisted of building 4 million baht, machinery 
and equipment 10 million Baht, furniture and fixture 3 million Baht, vehicle 1 million Baht and work under construction in progress, 
mainly machinery and equipment, 12 million Baht. 

- Deferred tax assets amount 7 million baht increased by 2 million baht from last year. The principal change introduced 
by TAS 12 is the requirement to account for deferred tax liabilities and assets in the financial statement. 

Deferred tax liabilities and assets are the amounts of income taxes payable and recoverable, respectively, in future 
periods in respect of temporary differences between the carrying amount of the liabilities or asset in the statement of financial 
position and the amount attributed to that liability or asset for tax purposes; and the carry forward of unused tax losses. ((The 
accounting policy for deferred tax is described in note 3(b) page 12 and note 4(p) page 19, English version.))

Non-current assets 2 million baht decease 2 million baht due to increasing of accumulated amortization. 

Total Liabilities 
As at December 31, 2013 the Company’s total liabilities amounted to 290 million Baht, down 64 million Baht (18%) from 

2012, major debt is trade accounts payable. majority change of liabilities were normal trade practice. The company had no long 
term loan or long term debt.

Total liabilities are trade account payable 206 million baht, other payables 32 million baht, excess of progress billings 
over contract work in progress* 15 million baht, income tax payable 4 million baht, employee benefit obligations 31 million baht.

*excess of progress billings over contract work in progress compound with advance included customer margin deposit 
payment and difference amount of billing less work in progress calculated by percentage of work completion. 

Major changes 

Current liabilities
Current liabilities reduce by 70 million baht (21%) from last year. Lower balance in trade accounts payable 1 million Baht, 

others account payable10 million Baht, excess of progress billings over contract work in progress 31 million Baht, income tax 
payable 30 million Baht and higher balance in payable for construction 2 million baht. 

Non-current liabilities
Employee benefit obligations increased by 7 million baht (28%) up from 24 million baht in 2012 to 31 million baht due 

to update actuarial report.

Shareholders’ Equity
As at 2013 year ended date, shareholders’ equity increased by 42 million Baht (3%), from 1,578 million Baht (restated) 

to 1,620 million Baht. The increasing is un-appropriate retained earnings.
The un-appropriate retained earnings at the end of 2013 totaled 1,176 million Baht up from 2012’s 1,129 million Baht. 

There were impacts of change in accounting 5 million Baht and other comprehensive income (impact of update actuarial report 
of employee benefit obligation) 1 million baht. The Company had net profit from operations of 203 million Baht. During the fiscal 
year, there were two dividend payments totaling 160 million Baht, of which 103 million Baht was for dividend payment of from 
2012’s operational results and another totaling of 57 million Baht for interim dividend payment of 2013 operation results. 

The Company’s Debt Equity Ratio 0.18 at the end of 2013 and 0.22 at the end of 2012.  
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Discussion and Analysis: MD&A Result of Operation 2013 

Corporate Revenue
In 2013 the company earnings from contract revenue of normal activity 1,620 million Baht ( no BOI revenue), represent 

decrease 0% from last year, interest 12 million Baht decrease by 2 million baht, net foreign exchange gain 3 million baht, others 
income 4 million Baht (compensation from export work and others, profit from sale unused or expired asset, rental, etc.). Totally 
amount 1,639 million baht decreased 3 million baht (0%) from the same period last year.

Expenses
In 2013 the company had total expenses 1,385 million baht increased by 51 million baht (4%) from last year, main fac-

tors were;
The cost of contract work amount 1,224 million Baht increased 19 million Baht or 2%.
Selling expenses increased amount 33 million baht increased 6 million Baht or 24%. 
Administrative expenses 128 million baht increased by 26 million Baht or 25%. 

Income tax expenses
2013’s income tax expenses amount 51 million baht decreased by 6 million baht (11%) from last year. 
Corporate income tax rate of 2013 decreased to 20% (2012’s rate 23%, 7 months BOI, January-July). 

Net Profit and Return on Investment
In 2013, the Company’s net profit from normal activity amounted 203 million Baht (2012/ 250 million Baht), no BOI’s activ-

ity due to ended July 2012). This was 47 million Baht (19%) lower than in 2012.  Using the weighted average method, earnings 
per share were 0.36 and 0.44 baht per share for 2013 and 2012 (per par 0.25 Baht/share) respectively.

Liquidity 
As of December 31, 2013, the Company’s cash and cash equivalents amounted to 608 million baht, up by 69 million 

baht from 2012. The net change resulted from the addition of 248 million baht of cash from operations activities, and 20 million 
Baht of cash from investment activities and a depletion of 160 million baht of cash for financing activities 

Liquidity ratio was 5.20 times. Cash flow liquidity ratio equal 0.84 times. The Company continues to maintain sufficient 
liquidity for its ongoing operations.



76

Unimit Engineering Public Company Limited

Financial statements for the year ended

31 December 2013

and

Independent Auditor’s Report



รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
ANNUAL REPORT 2013

77

To the Shareholders of Unimit Engineering Public Company Limited

I have audited the accompanying financial statements of Unimit Engineering Public Company Limited (the “Company”), 
which comprise the statement of financial position as at 31 December 2013, the statements of comprehensive income, changes 
in equity and cash flows for the year then ended, and notes, comprising a summary of significant accounting policies and other 
explanatory information.

Management’s Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Thai 
Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation 
of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor’s Responsibility

My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted my audit in 
accordance with Thai Standards on Auditing.  Those standards require that I comply with ethical requirements and plan and 
perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements.  
The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the 
financial statements, whether due to fraud or error.  In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to 
the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the 
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control.  An audit 
also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made 
by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit opinion.

Opinion

In my opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as 
at 31 December 2013, and its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial 
Reporting Standards.

Emphasis of Matter

Without qualifying my opinion, I draw attention to note 3 to the financial statements describing the effect of the Com-
pany’s adoption from 1 January 2013 of certain new accounting policies.  The corresponding figures presented are based on the 
audited financial statements as at and for the year ended 31 December 2012 after making the adjustments described in note 3.

(Siripen Sukcharoenyingyong)
Certified Public Accountant
Registration No. 3636

KPMG Phoomchai Audit Ltd.
Bangkok
24 February 2014

Independent Auditor’s Report
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This accompanying notes are an intrgral part of these financial statements.

Statement of financial position

31 December 31 December 1 January

Assets Note 2013 2012 2012

(Restated) (Restated)

(in Baht)

Current assets

Cash and cash equivalents 6 608,446,635 539,893,535 524,353,768

Current investments - - 120,000,000

Trade accounts receivable 7 250,693,488 289,145,515 186,357,426

Other receivables 9 13,754,574 7,293,606 10,459,624

Unbilled contract work in progress 8 272,314,483 320,414,744 148,129,580

Inventories 10    205,039,866    199,800,494    175,934,861

Total current assets 1,350,249,046 1,356,547,894 1,165,235,259

Non-current assets

Property, plant and equipment 11 551,781,663 567,116,626 574,698,963

Deferred tax assets 12 6,821,769 5,225,601 4,615,001

Other non-current assets       1,550,125       3,423,368       5,131,164

Total non-current assets    560,153,557    575,765,595    584,445,128

Total assets 1,910,402,603 1,932,313,489 1,749,680,387
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This accompanying notes are an intrgral part of these financial statements.

Statement of financial position

31 December 31 December 1 January

Liabilities and equity Note 2013 2012 2012

(Restated) (Restated)

(in Baht)

Current liabilities

Trade accounts payable 13 206,132,470 207,119,805 161,407,134

Other payables 14 31,682,762 41,698,323 29,881,550

Excess of progress billings over contract
work in progress 8 5,443,733 46,819,360 60,134,867

Payables for construction 1,959,972 - 339,326

Income tax payable       4,367,392     34,290,607      13,186,136

Total current liabilities    259,586,329    329,928,095    264,949,013

Non-current liability

Employee benefit obligations 15     30,550,262     23,887,798     20,717,158 

Total non-current liability      30,550,262      23,887,798      20,717,158

Total liabilities    290,136,591    353,815,893    285,666,171

Equity

Share capital 16

  Authorised share capital    143,000,000    143,000,000    143,000,000

  Issued and paid-up share capital 143,000,000 143,000,000 143,000,000

  Treasury shares 17 (4,472,722) (4,472,722) -

Additional paid in capital

  Premium on ordinary shares 16 286,487,187 286,487,187 286,487,187

Retained earnings

  Appropriated

    Legal reserve 18 14,300,000 14,300,000 14,300,000

    Treasury shares reserve 18 4,472,722 4,472,722 -

  Unappropriated 1,176,478,825 1,134,710,409 1,020,227,029 

Total equity 1,620,266,012 1,578,497,596 1,464,014,216

Total liabilities and equity 1,910,402,603 1,932,313,489 1,749,680,387
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Statement of comprehensive income

For the year ended

31 December

Note 2013 2012

(Restated)

(in Baht)

Income

Contract revenues 4, 19 1,620,326,614 1,623,920,601 

Interest income 12,051,037 13,719,184 

Net foreign exchange gain 2,555,307 1,786,997 

Other income        3,662,484       1,648,851

Total income 1,638,595,442 1,641,075,633

Expenses

Cost of contract work 21 1,224,050,671 1,205,632,172

Selling expenses 21      32,607,464      26,218,284

Administrative expenses 21    128,116,964    102,219,814

Total expenses 1,384,775,099 1,334,070,270 

Profit before income tax expense 253,820,343 307,005,363 

Income tax expense 22    (50,710,158)    (56,694,855)

Profit for the year 19     203,110,185     250,310,508

Other comprehensive income

Defined benefit plan actuarial loss     (1,598,801)                      - 

Other comprehensive income for the year, net of income tax      (1,598,801)                      - 

Total comprehensive income for the year    201,511,384    250,310,508

Basic earnings per share (Baht) 24                 0.36                 0.44
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Statement of changes in equity

Issued and Additional 

paid in capital Retained earnings 

Paid-up share Premium
on ordinary

shares

Appropriated to

legal reserve

Treasury shares

reserve Unappropriated Total equityNote capital Tresury shares

(in Baht)

Year ended 31 December 2012

Balance at 1 January 2012 - as reported 143,000,000 - 286,487,187 14,300,000 - 1,015,612,028 1,459,399,215 

Impact of changes in accounting policy 3                    -                   -                    -                        -                       -        4,615,001        4,615,001

Balance at 1 January 2012 - restated 143,000,000                   - 286,487,187       14,300,000                       - 1,020,227,029 1,464,014,216 

Transactions with owners

    Distributions to owners of the Company

   Treasury shares purchased 17 - (4,472,722) - - - - (4,472,722)

   Transfer to treasury shares reserve - - - - 4,472,722 (4,472,722) -

   Dividends to owners of the Company 25                 -               -                 -                   -                   -  (131,354,406)  (131,354,406)

    Total distributions to owners of the Company                    - (4,472,722)                 -                   -       4,472,722  (135,827,128)  (135,827,128)

Comprehensive income for the year

    Profit for the year - - - -                   -    250,310,508    250,310,508

Total comprehensive income for the year - - - -                       -    250,310,508    250,310,508

Balance at 31 December 2012 143,000,000 (4,472,722) 286,487,187 14,300,000        4,472,722 1,134,710,409 1,578,497,596

This accompanying notes are an intrgral part of these financial statements.
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This accompanying notes are an intrgral part of these financial statements.

Statement of changes in equity

Issued and

Additional 

paid in capital Retained earnings 

Paid-up share Premium
on ordinary

shares

Appropriated to

legal reserve

Treasury shares

reserve Unappropriated Total equityNote capital Tresury shares

(in Baht)

Year ended 31 December 2013

Balance at 31 December 2012 - as reported 143,000,000 (4,472,722) 286,487,187 14,300,000 4,472,722 1,129,484,808 1,573,271,995 

Impact of changes in accounting policy 3                    -                   -                    -                        -                       -        5,225,601        5,225,601

Balance at 31 December 2012 - restated 143,000,000 (4,472,722) 286,487,187       14,300,000        4,472,722 1,134,710,409 1,578,497,596

Transactions with owners

    Distributions to owners of the Company

    Treasury shares purchased                 - -                 -                 -                 -                 - -

    Transfer to treasury shares reserve                 -      -                 -                 - - - -

     Dividends to owners of the Company 25                 -               -                 -                   -                   -  (159,742,968)  (159,742,968)

    Total distributions to owners of the Company                    -               -                 -                   -                   -  (159,742,968)  (159,742,968)

Comprehensive income for the year

     Profit for the year                    -               -                 -                   -                   -    203,110,815    203,110,815

      Other comprehensive income      (1,598,801)      (1,598,801)

Total comprehensive income for the year                    -               -                 -                   -                       -    201,511,384    201,511,384

Balance at 31 December 2013 143,000,000 (4,472,722) 286,487,187 14,300,000        4,472,722 1,176,478,825 1,620,266,012
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This accompanying notes are an intrgral part of these financial statements.

Statement of cash flows

For the year ended 31 December

Note 2013 2012

(in Baht)

Cash flows from operating activities

Profit for the year 203,110,185 250,310,508 

Adjustments for

Depreciation and amortisation 50,476,462 51,657,284 

Interest income (12,051,037) (13,719,184)

Unrealised loss (gain) on exchange 61,118 (403,595)

Reversal of doubtful accounts 7 (60,980) (95,816)

Allowance for obsolete inventories 10 590,583 -   

Loss (gain) on disposal and write-off of equipment (506,766) 407,427 

Employees’ benefits 15 5,313,813 4,098,840 

Income tax expense   50,710,158   56,694,855 

297,643,536 348,950,319 

Changes in operating assets and liabilities

Trade accounts receivable 39,448,312 (102,290,730)

Other receivables (5,400,994) 1,081,950 

Unbilled contract work in progress 48,100,262 (172,285,164)

Inventories (5,829,956) (23,865,632)

Other non-current assets 218,859 1,048,777 

Trade accounts payable (1,999,056) 45,630,548 

Other payables (10,015,562) 11,816,773 

Excess of progress billings over contract work in progress (31,360,329) (13,231,332)

Employee benefit paid 15     (649,850)     (928,200)

Cash generated from operating activities 330,155,222 95,927,309 

Income tax paid (81,829,840) (36,200,986)

Net cash from operating activities 248,325,382   59,726,323 
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Statement of cash flows

This accompanying notes are an intrgral part of these financial statements.

For the year ended 31 December

Note 2013 2012      

(in Baht)

Cash flows from investing activities

Interest received 10,720,989 15,529,140 

Purchase of plant and equipment (31,412,363) (43,020,086)

Purchase of intangible assets (408,220) (1,092,780)

Sale of equipment 1,070,280 224,298 

Decrease in current investments                   -    120,000,000

Net cash from (used in) investing activities   (20,029,314)      91,640,572

Cash flows from financing activities

Dividends paid to owners of the Company 25 (159,742,968) (131,354,406)

Purchase of treasury shares 17                   -      (4,472,722)

Net cash used in financing activities (159,742,968) (135,827,128)

Net increase in cash and cash equivalents 68,553,100 15,539,767 

Cash and cash equivalents at 1 January 539,893,535 524,353,768 

Cash and cash equivalents at 31 December 6 608,446,635 539,893,535

Non-cash transaction      
During  the  year  ended  31 December 2013,  the Company  acquired  plant  and  equipment totalling Baht 33.37 million 
(2012: Baht 42.68 million)and cash payments of  Baht 31.41 million (2012: Baht 43.02 million) were made to purchase plant 
and equipment.
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Notes to the financial statements

Note Contents

1 General information
2 Basis of preparation of the financial statements
3 Changes in accounting policies
4 Significant accounting policies
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These notes form an integral part of the financial statements.

The financial statements issued for Thai statutory and regulatory reporting purposes are prepared in the Thai language. 
These English language financial statements have been prepared from the Thai language statutory financial statements, and 
were approved and authorized for issue by the Board of Directors on 24 February 2014.   

1 General information

Unimit Engineering Public Company Limited, the “Company”, is incorporated in Thailand and has its registered office at:

Head office : 109/92-95, Moo 19, Suksawat 66 Soi, Suksawat Road, Tumbon Bangpueng, Amphur Prapradaeng,
  Samutprakarn, 10130

Factory 1 : 10/7-8 Moo 3, Chonburi-Ban Bung-Pra Yub Road, Tumbon Nong Chark, Amphur Ban Bung, Chonburi, 20170

Factory 2 : 10/4 Moo 1, Tumbon Nong Chark, Amphur Ban Bung, Chonburi, 20170

Factory 3 : 99/9 Moo 8, Tumbon Mabka, Aumphur Nikompattana, Rayong, 21180

The Company was listed on the Market for Alternative Investment (MAI) in November 2005.

The principal businesses of the Company are design, shop fabrication, field installation and erection, and construction work 
of steel products according to contracts entered into with customers such as pressurised equipment and vessel, non-pressure 
storage, mechanical parts and piping system, etc.   

2 Basis of preparation of the financial statements

(a) Statement of compliance

The financial statements are prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards (TFRS); guidelines promulgated 
by the Federation of Accounting Professions (“FAP”); and applicable rules and regulations of the Thai Securities and Exchange 
Commission.

The FAP has issued the following new and revised TFRS relevant to the Company’s operations and effective for ac-
counting periods beginning on or after 1 January 2013:

TFRS Topic
TAS 12 Income Taxes
TAS 21 (revised 2009) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
TFRS 8 Operating Segments

The adoption of these new and revised TFRS has resulted in changes in the Company’s accounting policies. The effects 
of these changes are disclosed in note 3.

In addition to the above new and revised TFRS, as at 31 December 2013 the FAP had issued a number of other new 
and revised TFRS which are effective for financial statements beginning on or after 1 January 2014 and have not been adopted 
in the preparation of these financial statements. Those new and revised TFRS that are relevant to the Company’s operations 
are disclosed in note 29.
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(b) Basis of measurement

The financial statements have been prepared on the historical cost except as stated in the accounting policies. 
 
(c) Functional and presentation currency

The financial statements are presented in Thai Baht which is the Company’s functional currency. All financial information 
presented in Thai Baht has been rounded in the notes to the financial statements to the nearest thousand unless otherwise stated.

  
(d) Use of estimates and judgements 

The preparation of financial statements in conformity with TFRS requires management to make judgements, estimates 
and assumptions that affect the application of policies and reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual 
results may differ from estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised 
in the period in which estimates are revised and in any future periods affected.

Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgements in applying accounting policies that 
have the most significant effect on the amount recognised in the financial statements is included in the following note:

Note 15 Measurement of defined benefit obligations

3 Changes in accounting policies

(a) Overview

From 1 January 2013, consequent to the adoption of new and revised TFRS as set out in note 2, the Company has 
changed its accounting policies in the following areas:   

• Accounting for income tax
• Accounting for the effects of changes in foreign exchange rates
• Presentation of information on operating segments

Details of the new accounting policies adopted by the Company are included in notes 3(b) to 3(d) below. Other new and 
revised TFRS did not have any impact on the accounting policies, financial position or performance of the Company. 

(b) Accounting for income tax

The principal change introduced by TAS 12 is the requirement to account for deferred tax liabilities and assets in the 
financial statements. Deferred tax liabilities and assets are the amounts of income taxes payable and recoverable, respectively, 
in future periods in respect of temporary differences between the carrying amount of the liability or asset in the statement of 
financial position and the amount attributed to that liability or asset for tax purposes; and the carryforward of unused tax losses. 
The accounting policy for deferred tax is described in note 4(p). 

The Company adopted TAS 12 with effect from 1 January 2013. The effects of the change are recognised retrospectively 
in the financial statements. The impact of the change on the financial statements is as follows:
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31 December 31 December 1 January
Statement of financial position as at 2013 2012 2012

(in thousand Baht)
Increase in deferred tax assets 6,821 5,226 4,615
Increase in retained earnings 6,821 5,226 4,615

Statement of comprehensive income for the year
ended 31 December 2013 2012

(in thousand Baht)
Decrease in income tax expense                 1,195                  611
Increase in profit for the year                 1,195                  611

Increase in basic earnings per share (in Baht)              0.00209             0.00107

(c) Accounting for the effects of changes in foreign exchange rates

From 1 January 2013, the Company has adopted TAS 21 (revised 2009) Accounting for the effects of changes in foreign 
exchange rates. 

The principal change introduced by TAS 21 (revised 2009) is the introduction of the concept of functional currency, which 
is defined as the currency of the primary economic environment in which the entity operates. TAS 21(revised 2009) requires the 
entity to determine its functional currency and translate foreign currency items into its functional currency, reporting the effects of 
such translation in accordance with the provisions of TAS 21 (revised 2009). Foreign currencies are defined by TAS 21 (revised 
2009) as all currencies other than the entity’s functional currency.

Management has determined that the functional currency of the Company is Thai Baht and that the adoption of TAS 21 
(revised 2009) from 1 January 2013 has not had a significant impact on the Company’s reported assets, liabilities or retained 
earnings.

(d) Presentation of information on operating segments

From 1 January 2013, the Company has adopted TFRS 8 Operating Segments which requires the presentation and 
disclosure of segment information based on the internal reports regularly reviewed by the Company’s Chief Operating Decision 
Maker in order to assess each segment’s performance and to allocate resources to those segments. However, management 
has determined that the presentation of information on operating segments in accordance with the new policy has no impact on 
the previous segment information in respect of its business and geographical in accordance with TAS 14 Segment Reporting. 
So, the change in basis of presentation and disclosure of segment information has had no significant effect on the segment 
information reported in the Company’s financial statements.

4 Significant accounting policies

The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these financial state-
ments except as explained in note 3, which addresses changes in accounting policies.

(a) Foreign currency transactions 

Transactions in foreign currencies are translated to the functional currency at the dates of the transactions.

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the reporting date are translated to the functional 
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currency at the foreign exchange rates ruling at that date. Foreign exchange differences arising on translation are recognised 
in profit or loss.

Non-monetary assets and liabilities measured at cost in foreign currencies are translated to functional currency using the 
foreign exchange rates ruling at the dates of the transactions.

(b) Derivative financial instruments

Derivative financial instruments are used to manage exposure to foreign exchange arising from operational activity. Derivative 
financial instruments are not used for trading purposes.

(c) Hedging

Hedge of future foreign currency transactions

The Company has a policy to mitigate the foreign exchange risk by entering into forward exchange contracts covering foreign 
currency monetary transactions. In this regard, all monetary transactions are translated to Thai Baht at the rates prevailing at the 
reporting date, adjusted by net receivables/payables arising from the related forward exchange contracts and the remaining deferred 
forward premium/discount.  The related forward premium/discount is recorded as income/expense over the forward contract term. 
The amortised forward premium/discount and gains/losses on the forward exchange contracts covering foreign currency monetary 
transactions are offset against the related exchange losses or gains on the foreign currency monetary transactions being hedged.

(d) Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents in the statements of cash flows comprise cash balances, call deposits and highly liquid short-
term investments. Bank overdrafts that are repayable on demand are a component of financing activities for the purpose of the 
statement of cash flows.

(e) Trade and other accounts receivable

Trade and other accounts receivable are stated at their invoice value less allowance for doubtful accounts.

The allowance for doubtful accounts is assessed primarily on analysis of payment histories and future expectations of 
customer payments. Bad debts are written off when incurred.

(f) Inventories

Inventories are measured at the lower of cost and net realisable value.

Cost is calculated using the first in first out principle and comprises all costs of purchase, costs of conversion and other 
costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. In the case of work in progress, cost includes 
an appropriate share of production overheads based on normal operating capacity.

Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs to make 
the sale.

Contract work

When the outcome of a contract can be estimated reliably, contract costs are recognised as expenses in profit or loss 
by reference to the stage of completion of the contract activity at the reporting date. When it is probable that total contract 
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costs will exceed total contract revenue, the expected loss is recognised as an expense in profit or loss immediately. When the 
outcome of a contract cannot be estimated reliably, contract costs are recognised as an expense in profit or loss for the period 
in which they are incurred.

(g) Property, plant and equipment

Recognition and measurement

Owned assets

Land is stated at cost less impairment losses. 

Plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of self-constructed assets 
includes the cost of materials and direct labour, any other costs directly attributable to bringing the assets to a working condition 
for their intended use, the costs of dismantling and removing the items and restoring the site on which they are located, and 
capitalised borrowing costs. Cost also may include transfers from other comprehensive income of any gain or loss on qualifying 
cash flow hedges of foreign currency purchases of property, plant and equipment. Purchased software that is integral to the 
functionality of the related equipment is capitalised as part of that equipment. 

When parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted for as separate 
items (major components) of property, plant and equipment. 

Gains and losses on disposal of an item of property, plant and equipment are determined by comparing the proceeds 
from disposal with the carrying amount of property, plant and equipment, and are recognised net within other income in profit 
or loss. When revalued assets are sold, the amounts included in the revaluation reserve are transferred to retained earnings. 

Subsequent costs

The cost of replacing a part of an item of property, plant and equipment is recognised in the carrying amount of the item if 
it is probable that the future economic benefits embodied within the part will flow to the Company, and its cost can be measured 
reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. The costs of the day-to-day servicing of property, plant and 
equipment are recognised in profit or loss as incurred.

Depreciation

Depreciation is calculated based on the depreciable amount, which is the cost of an asset, or other amount substituted 
for cost, less its residual value.

 
Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of each component of an 

item of property, plant and equipment. The estimated useful lives are as follows: 

Land improvements        5 and 20 years
Buildings                 20 years
Machinery and equipment   5, 10 and 15 years
Furniture and fixtures          3 and 5 years
Vehicles                  5 years

No depreciation is provided on freehold land or assets under construction.
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Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and adjusted if appropriate.

(h) Intangible assets

Licenses that are acquired by the Company and have finite useful lives are measured at cost less accumulated amortisa-
tion and impairment losses.

Subsequent expenditure

Subsequent expenditure is capitalised only when it increases the future economic benefits embodied in the specific asset 
to which it relates.

Amortisation  

Amortisation is based on the cost of the asset, or other amount substituted for cost, less its residual value.

Amortisation is recognised in profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of licenses from the 
date that they are available for use, since this most closely reflects the expected pattern of consumption of the future economic 
benefits embodied in the asset. The estimated useful lives for the current and comparative periods of licenses are 3 years. 

Amortisation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and adjusted if appropriate.

(i) Impairment

The carrying amounts of the Company’s assets are reviewed at each reporting date to determine whether there is any 
indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amounts are estimated.

An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds its recoverable 
amount. The impairment loss is recognised in profit or loss.

Calculation of recoverable amount

The recoverable amount of a non-financial asset is the greater of the asset’s value in use and fair value less costs to 
sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount 
rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. For an asset that 
does not generate cash inflows largely independent of those from other assets, the recoverable amount is determined for the 
cash-generating unit to which the asset belongs.

Reversals of impairment

An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. 
An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount that 
would have been determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been recognised.

(j) Trade and other accounts payable

Trade and other accounts payable are stated at cost.
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(k) Employee benefits

Defined contribution plans
A defined contribution plan is a post-employment benefit plan under which an entity pays fixed contributions into a separate 

entity (provident fund) and will have no legal or constructive obligation to pay further amounts. Obligations for contributions to 
defined contribution pension plans are recognised as an employee benefit expense in profit or loss in the periods during which 
services are rendered by employees. 

Defined benefit plans

A defined benefit plan is a post-employment benefit plan other than a defined contribution plan. The Company’s net 
obligation in respect of defined benefit pension plans is calculated separately for each plan by estimating the amount of future 
benefit that employees have earned in return for their service in the current and prior periods; that benefit is discounted to 
determine its present value. The discount rate is the yield at the reporting date on government bonds in Thailand that have 
maturity dates approximating the terms of the Company’s obligations and that are denominated in the same currency in which 
the benefits are expected to be paid. 

The calculation is performed annually by a qualified actuary using the projected unit credit method. 

The Company recognises all actuarial gains and losses arising from defined benefit plans in other comprehensive income 
and all expenses related to defined benefits plans in profit or loss.

Short-term employee benefits
 
Short-term employee benefit obligations are measured on an undiscounted basis and are expensed as the related service 

is provided. 

A liability is recognised for the amount expected to be paid under short-term cash bonus or profit-sharing plans if the 
Company has a present legal or constructive obligation to pay this amount as a result of past service provided by the employee, 
and the obligation can be estimated reliably. 

(l) Provisions

A provision is recognised if, as a result of a past event, the Company has a present legal or constructive obligation that can 
be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation. Provisions are 
determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time 
value of money and the risks specific to the liability. The unwinding of the discount is recognised as finance cost.

(m) Share capital

Ordinary shares

Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issue of ordinary shares and share 
options are recognised as a deduction from equity, net of any tax effects.

Repurchase of share capital (treasury shares)

When share capital recognised as equity is repurchased, the amount of consideration paid, including directly attribut-
able costs, is classified as treasury shares and recognised as a deduction from equity. An equal amount is appropriated from 
retained earnings and taken to a reserve for treasury shares within equity. When treasury shares are sold, the amount received 
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is recognised as an increase in equity by crediting the cost of the treasury shares sold, calculated using the weighted aver-
age method, to the treasury shares account and transferring the equivalent amount back from reserve for treasury shares to 
retained earnings. Surpluses on the sale of treasury shares are taken directly to a separate category within equity, ‘Surplus on 
treasury shares’. Net deficits on sale or cancellation of treasury shares are debited to retained earnings after setting off against 
any remaining balance of surplus on treasury shares.

(n) Revenues

Revenue excludes value added tax and is arrived at after deduction of trade discounts and volume rebates.

Contract revenues

When the outcome of a contract can be estimated reliably, contract revenue is recognised in profit or loss by reference 
to the stage of completion of the contract activity at the reporting date. The stage of completion is assessed as the ratio of 
contract costs incurred at the reporting date to total expected contract costs. When it is probable that total contract costs will 
exceed total contract revenue, the expected loss is recognised immediately as an expense in profit or loss.

Rental income

Rental income is recognised in profit or loss on straight-line basis over the term of the lease. Lease incentives granted 
are recognised as an integral part of the total rental income.

Interest income

Interest income is recognised in profit or loss as it accrues.  

(o) Lease payments

Payments made under operating leases are recognised in profit or loss on a straight line basis over the term of the lease. 

Contingent lease payments are accounted for by revising the minimum lease payments over the remaining term of the 
lease when the lease adjustment is confirmed. 

(p) Income tax

Income tax expense for the year comprises current and deferred tax. Current and deferred tax are recognised in profit or 
loss except to the extent that they relate to a business combination, or items recognised directly in equity or in other comprehensive 
income.

Current tax is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year, using tax rates enacted 
or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in respect of previous years.

Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities 
for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is not recognised for the following 
temporary differences: the initial recognition of goodwill; the initial recognition of assets or liabilities in a transaction that is not 
a business combination and that affects neither accounting nor taxable profit or loss; and differences relating to investments 
in subsidiaries and jointly-controlled entities to the extent that it is probable that they will not reverse in the foreseeable future.

The measurement of deferred tax reflects the tax consequences that would follow the manner in which the Company 
expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.
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Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences when they reverse, 
using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date.

In determining the amount of current and deferred tax, the Company takes into account the impact of uncertain tax positions 
and whether additional taxes and interest may be due. The Company believes uals fothat its accrr tax liabilities are adequate for all 
open tax years based on its assessment of many factors, including interpretations of tax law and prior experience. This assessment 
relies on estimates and assumptions and may involve a series of judgements about future events. New information may become 
available that causes the Company to change its judgement regarding the adequacy of existing tax liabilities; such changes to tax 
liabilities will impact tax expense in the period that such a determination is made.

Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax liabilities and assets, 
and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity, or on different tax entities, but they 
intend to settle current tax liabilities and assets on a net basis or their tax assets and liabilities will be realised simultaneously.

A deferred tax asset is recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which 
the temporary differences can be utilised.  Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and reduced to the extent 
that it is no longer probable that the related tax benefit will be realised.

(q) Earnings per share

The Company presents basic earnings per share data for its ordinary shares. Basic earnings per share is calculated 
by dividing the profit or loss attributable to ordinary shareholders of the Company by the weighted average number of ordinary 
shares outstanding during the year adjusted for own shares held.

(r) Segment reporting

Segment results that are reported to the Company’s CEO (the chief operating decision maker) include items directly attributable 
to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis. Unallocated items comprise mainly e.g. corporate assets, 
administrative expenses, and tax assets and liabilities.

5 Related parties

For the purposes of these financial statements, parties are considered to be related to the Company if the Company 
has the ability, directly or indirectly, to control or joint control the party or exercise significant influence over the party in making 
financial and operating decisions, or vice versa, or where the Company and the party are subject to common control or common 
significant influence. Related parties may be individuals or other entities.  

Relationship with related party that have transactions with the Company was as follow:

Name of entity Country of incorporation/nationality Nature of relationship

Super Central Gas Co., Ltd. Thailand A shareholder of the Company
The pricing policies for particular types of transactions are explained further below:

Transactions Pricing policies  

Contract revenues Market price

Management benefit expenses As approved by the directors or board of directors (for management benefit 
expenses except for directors’ remuneration) and the shareholders (for
directors’ remuneration)
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Significant transactions for the years ended 31 December with related parties were as follows:

Year ended 31 December 2013 2012

(in thousand Baht)

Related party

Contract revenues 10,530 13,075

Key management personnel compensation

Short-term employee benefit 27,553 27,589

Post-employment benefits - defined benefit plans              1,760              1,832

Total               29,313               29,421

Management benefit expenses are benefits paid to directors and executives of the Company. They comprise compensation 
such as salaries and related benefit and directors’ remuneration such as meeting allowance and annual bonus. Executives of the 
Company are as defined by the regulation of the Securities and Exchange Commission: all directors, a managing director, the first 
4 executive levels in the organisation chart and all the fourth executive including other equivalent positions of the fourth executive 
downward from the managing director.

Balances as at 31 December 2013 and 2012 with related party were as follows:

2013 2012

(in thousand Baht)

Trade account receivable from related party
(Super Central Gas Co., Ltd.) – Billed receivable                  1,200                  3,481

Unbilled contract work in progress from related party
(Super Central Gas Co., Ltd.)                  1,125                  4,719

6 Cash and cash equivalents

2013 2012

(in thousand Baht)

Cash on hand 112 109

Cash at banks - current accounts 3,894 2,485

Cash at banks - saving accounts 59,438 41,213

Bills of exchange and fixed deposits maturity period <3 months
from the acquisition date            545,002            496,087

Net               608,446               539,894

The currency denomination of cash and cash equivalents as at 31 December was as follows:

2013 2012

(in thousand Baht)

Thai Baht (THB) 608,405 539,482

United States Dollar (USD)                   41                 412

Total              608,446              539,894
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7 Trade accounts receivable

Note 2013 2012

(in thousand Baht)

Related party

Billed receivable 4                1,200               3,481

Other parties

Billed receivables 236,905 284,386

Retention receivables              12,722                6,566

Total 250,827 294,433

Less allowance for doubtful accounts                (134)              (5,287)

Net               250,693               289,146

Reversal of doubtful                        61                        96

Write-off bad debts previously fully provided for
(no effect to statement of income)                   5,093                           -

 
Aging analyses for trade accounts receivable were as follows:

Note 2013 2012

(in thousand Baht)

Related party

Within credit terms 4                1,200               3,481

Other parties

Within credit terms 248,450 260,908

Overdue:

    Less than 3 months 389 24,417

    3-6 months 539 265

    6-12 months - 75

    Over 12 months                  249               5,287

250,827 294,433

Less allowance for doubtful accounts                (134)             (5,287)

Net               250,693              289,146

The normal credit term granted by the Company ranges from 30 days to 90 days.

The currency denomination of trade accounts receivable as at 31 December was as follows:

2013 2012

(in thousand Baht)

Thai Baht (THB) 175,506 230,296

United States Dollar (USD) 31,133 57,437

Australia Dollar (AUD) 34,732 2,747

Euro (EUR)                9,456                3,953

Total               250,827               294,433
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8 Unbilled Contract work

Note 2013 2012

(in thousand Baht)

Unbilled contract work in progress

Cost and attributable profit 825,417 952,801

Less progress billings           (553,103)          (632,386)

Net               272,314              320,415

Comprising

Related party 4 1,124 4,719

Other parties             271,190            315,696

Total               272,314              320,415

Excess of progress billings over contract
work in progress - other parties

Progress billings 253,293 210,839

Less cost and attributable profit           (237,849)          (164,020)

Net                 15,444                 46,819

9 Other receivables

2013 2012

(in thousand Baht)

Advances to suppliers 686 693

Accrued interest income 1,779 449

Advance payments 3,254 2,187

Others               8,036               3,965

Total                13,755                  7,294

10 Inventories

2013 2012
(in thousand Baht)

Raw materials 186,660 176,496
Spare parts and supplies 16,410 19,733
Goods in transit 5,241 6,252

208,311 202,481
Less allowance for decline in value (3,271) (2,681)
Net 205,040 199,800

Inventory recognized as an expense in ‘cost of contract work’
- Cost 1,223,547 1,205,632
- Write-down to net realisable value                  507                      -
Total            1,224,051            1,205,632
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Land and
improvements Buildings

Machinery
and

equipment
Furniture

and fixtures Vehicles

Construction
in progress

and machinery
under installation Total

(in thousand Baht)

Cost

At 1 January 2012 205,380 305,985 310,128 46,388 39,501 14,652 922,034

Additions 45 - 15,929 3,125 3,728 19,853 42,680

Transfers 6,656 6,411 13,273 1,310 2,170 (29,820) -

Disposals                 -                 -        (1,856)         (2,046)           (891)           (365)        (5,158)

At 31 December 2012 and 1 January 2013 212,081 312,396 337,474 48,777 44,508 4,320 959,556

Additions - - 11,101 3,607 2,745 15,919 33,372

Transfers 137 3,751 - - - (3,888) -

Disposals                 -                 -        (1,129) (95)         (1,843) -        (3,067)

At 31 December 2013         212,218         316,147        347,446           52,289           45,410           16,351        989,861
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Land and
improvements Buildings

Machinery
and

equipment
Furniture

and fixtures Vehicles

Construction
in progress

and machinery
under installation Total

(in thousand Baht)

Depreciation

At 1 January 2012 28,946 97,495 151,166 36,752 32,976 - 347,335

Depreciation charge for the year 4,297 14,623 23,566 4,267 2,878 - 49,631

Disposals                  -                  -              (1,605)           (2,037)              (885)                     -          (4,527)

At 31 December 2012 and 1 January 2013 33,243 112,118 173,127 38,982 34,969 - 392,439

Depreciation charge for the year 4,411 14,838 21,841 4,126 2,928 - 48,144

Disposals               -               -            (1,074)             (92)         (1,337)                 -         (2,503)

At 31 December 2013       37,654     126,956          193,894          43,016          36,560                 -       438,080

Net book value

At 1 January 2012 176,434 208,490 158,962 9,636 6,525 14,652 574,699

At 31 December 2012 and 1 January 2013 178,838 200,278 164,347 9,795 9,539 4,320 567,117

At 31 December 2013 174,564 189,191 153,552 9,273 8,850 16,351 551,781
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The gross amount of the Company’s fully depreciated plant and equipment that was still in use as at 31 December 2013 
amounted to Baht 193.8 million (2012: Baht 167.5 million).

At 31 December 2013, the Company had unutilised credit facilities with several local banks totalling Baht 2,129.18 million 
and U.S. Dollars 5.3 million (2012: Baht 2,848.16 million and U.S. Dollars 5.8 million). The Company has given negative pledges to 
the banks covering all of its existing and future property, plant, machinery and equipment in respect of certain of its credit facilities.

12 Deferred tax 

Deferred tax assets and liabilities as at 31 December 2013 and 2012 were as follows:

Assets
2013 2012

(in thousand Baht)
Total 6,821 5,377
Less deferred tax liabilities                     -               (151)
Net deferred tax assets                  6,821                 5,226

Movements in total deferred tax assets and liabilities during the year were as follows:

(Charged) / credited to:

At 1
January 2013 Profit or loss

Other
comprehensive 

income

At 31
December 2013

(in thousand Baht)
Deferred tax assets
Trade accounts receivable 63 (37) - 26
Inventories 536 118 - 654
Employee benefit obligations 4,778 933 400 6,111
Forward contracts              (151)              181                -               30
Total                5,226              1,195              400             6,821

       

(Charged) / credited to:
At 1 

January 2012 Profit or loss
Other

comprehensive 
income

At 31
December 2012

(in thousand Baht)
Deferred tax assets
Trade accounts receivable 82 (19) - 63
Inventories 536 - - 536
Employee benefit obligations             4,144              634                  -            4,778
Total               4,762                 615                      -              5,377

Deferred tax liability
Forward contracts             (147)               (4)                  -            (151)
Total                (147)                  (4)                      -              (151)

Net               4,615                 611                      -             5,226



รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
ANNUAL REPORT 2013

101

13 Trade accounts payable

2013 2012

(in thousand Baht)

Trade accounts payable 200,376 203,491
Retention payable          5,756           3,629
Total        206,132         207,120

The currency denomination of trade accounts payable as at 31 December was as follows:

2013 2012
(in thousand Baht)

Thai Baht (THB) 177,155 152,438
United States Dollars (USD) 28,814 52,850
Euro (EUR) 64 1,005
Singapore Dollars (SGD)              99              827
Total        206,132         207,120

14 Other payables

2013 2012
(in thousand Baht)

Accrued operating expenses 27,265 33,453
Payable to the Revenue Department 1,700 4,998
Others              2,718              3,247
Total               31,683               41,698
 
15 Employee benefit obligations

2013 2012
(in thousand Baht)

Statement of financial position obligation for:
Post employee benefit             30,550             23,888
Total               30,550               23,888

Year ended 31 December 2013 2012
(in thousand Baht)

Statement of comprehensive income:
Recognised in profit or loss:
Post employee benefit              5,314              4,099
Total                 5,314                 4,099

Recognised in other comprehensive income:
Actuarial loss recognised in the year              1,998                     -
Total                 1,998                         -
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Post-employment benefit obligations

The Company operates a defined benefit pension plan based on the requirement of Thai Labour Protection Act B.E. 2541 
(1998) to provide retirement benefits to employees based on pensionable remuneration and length of service.

The statement of financial position obligations was determined as follows:

2013 2012

(in thousand Baht)
Present value of unfunded obligations 28,552 23,888
Unrecognised actuarial loss              1,998                     -
Statement of financial position obligations             30,550             23,888

Movement in the present value of the defined benefit obligations:
2013 2012

(in thousand Baht)
Post-employment benefit obligations at 1 January 23,888 20,717
Benefits paid by the plan (650) (928)
Current service costs and interest 5,314 4,099
Actuarial losses in other comprehensive income
ที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น             1,998                    -
Post-employment benefit obligations at 31 December             30,550              23,888

Expense recognised in profit or loss:
2013 2012

(in thousand Baht)
Current service costs 4,374 3,270
Interest on obligation               940                829
Total               5,314                4,099

The expense is recognised in the following line items in the statement of comprehensive income:
2013 2012

(in thousand Baht)
Cost of contract work 3,778 2,331
Selling expenses 570 545
Administrative expenses               966             1,223
Total               5,314                4,099

Actuarial gains and losses recognised in other comprehensive income:
2013 2012

(in thousand Baht)
Included in retained earnings:
At 1 January - -
Recognised during the year             1,998                    -
At 31 December               1,998                        -
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Principal actuarial assumptions at the reporting date (expressed as weighted averages):

31 December 2013 31 December 2012
Discount rate (%) 3.63 4
Future salary increases (%) 3 3 - 4
Retirement age (year old) 60 60

Assumptions regarding future mortality are based on published statistics and mortality tables.  

16 Share capital 

Par value
per share

2013 2012
Number Amount Number Amount

(in Baht) (thousand shares / thousand Baht)
Authorised
At 1 January
- ordinary shares 0.25        572,000       143,000 572,000        143,000
At 31 December
- ordinary shares 0.25        572,000         143,000        572,000          143,000

Issued and paid-up
At 1 January
- ordinary shares 0.25        572,000       143,000       572,000        143,000
At 31 December
- ordinary shares 0.25         572,000        143,000        572,000          143,000

The holders of ordinary shares are entitled to receive dividends as declared from time to time, and are entitled to one 
vote per share at meetings of the Company.

Share Premium

Section 51 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires companies to set aside share subscription monies received 
in excess of the par value of the shares issued to a reserve account (“share premium”). Share premium is not available for 
dividend distribution.

17 Treasury shares

On 14 December 2011, the Board of Directors of the Company approved a treasury share plan (‘Plan’) to re-purchase 
not more than 10 per cent of the Company’s shares then in issue. The purpose of the Plan is to manage the Company’s excess 
liquidity. The maximum amount approved for share purchase under the Plan is Baht 200 million and the price to be paid for the 
shares is not to exceed 115 per cent of the average closing price on the Stock Exchange of Thailand (SET) over the 5 trading 
days before each share purchase is made. The Company may purchase the shares through the SET during the period from 4 
January 2012 to 3 July 2012. The shares purchased may be resold after 6 months but within 3 years from the date of purchase.

As at 31 December 2013, the Company has treasury shares of 1.49 million shares for Baht 3.0030361 average each, 
totalling Baht 4.47 million and an equivalent amount had been appropriated from retained earnings to reserves.

18 Reserves

Reserves comprise:

Appropriations of profit and/or retained earnings
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Legal reserve

Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires that a public company shall allocate not less than 5% of its 
annual net profit, less any accumulated losses brought forward, to a reserve account (“legal reserve”), until this account reaches 
an amount not less than 10% of the registered authorised capital. The legal reserve is not available for dividend distribution. 

Treasury shares reserve

The treasury shares reserve represents the amount appropriated from retained earnings equal to the cost of the Company’s 
own shares held by the Company. The treasury shares reserve is not available for dividend distribution.

19 Segment information

Segment information is presented in respect of the Company’s geographical segments, based on the Company’s management 
and internal reporting structure.

Segment results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated 
on a reasonable basis. Unallocated items mainly comprise interest, borrowings and expenses, and corporate assets and expenses.

Business segments

Management considers that the Company operates in a single line of business, namely steel products, therefore, only 
one major business segment. 

Geographical segments

In presenting information on the basis of geographical segments, segment revenues and expenses are based on the 
geographical location of customers. Segment assets and liabilities are based on the geographical location of the assets and 
liabilities.

Geographical segment results
Domestic Export Total

(in thousand Baht)
2013
Contract revenues 1,469,727 150,599 1,620,326
Other revenues                     -                 354                 354
Total revenues           1,469,727              150,953           1,620,680

Cost of contract work 1,115,366 108,685 1,224,051
Other expenses 8,447 23,940 32,387
Total allocated expenses           1,123,813              132,625           1,256,438
Allocated results              345,914                18,328              364,242
Unallocated revenues 17,915
Unallocated expenses          (179,047)

Profit for the year              203,110
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Domestic Export Total
(in thousand Baht)

2012
Contract revenues 1,318,026 305,895 1,623,921
Other revenues -                  215                 215
Total revenues           1,318,026              306,110           1,624,136

Cost of contract work 947,490 258,142 1,205,632
Other expenses               5,941               2,243               8,184
Total allocated expenses              953,431              260,385           1,213,816
Allocated results              364,595                45,725              410,320
Unallocated revenues 16,940
Unallocated expenses          (176,949)
Profit for the year              250,311

Geographical segment financial positions

Domestic Export Total

(in thousand Baht)

2013

Trade accounts receivable 204,299 46,394 250,693

Unbilled contract work in progress             263,780               8,534 272,314

Unallocated assets          1,387,395

Total assets           1,910,402

Excess of progress billings over contract work in progress             14,965                  479 15,444

Unallocated liabilities            274,692

Total liabilities              290,136

Capital expenditure 33,372 - 33,372

Depreciation and amortisation 50,480 - 50,480

Gain on disposal and write-off of equipment 507 - 507

Domestic Export Total

(in thousand Baht)

2012

Trade accounts receivable 225,009 64,137 289,146

Unbilled contract work in progress            275,071              45,344 320,415

Unallocated assets          1,322,753

Total assets           1,932,314

Excess of progress billings over contract work in progress             31,126              15,693 46,819

Unallocated liabilities            306,997

Total liabilities              353,816

Capital expenditure 42,680 - 42,680

Depreciation and amortisation 51,657 - 51,657

Loss on disposal and write-off of equipment 407 - 407
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20 Employee benefit expenses

2013 2012
(in thousand Baht)

Management
Wages, salaries and bonus 19,793 20,532
Director fee 7,700 7,000
Pension costs - defined benefit plans 1,072 1,153
Pension costs - defined contribution plans 688 679
Others                   60                   57

               29,313               29,421

Other employees
Wages, salaries and bonus 219,807 211,420
Overtime 54,618 75,524
Pension costs - defined benefit plans 4,242 2,946
Pension costs - defined contribution plans 4,996 4,452
Others             13,271             13,434

             296,934             307,776

Total employee benefit expenses              326,247             337,197

Defined benefit plans 

Details of the defined benefit plans are given in note 15.

Defined contribution plans

The defined contribution plans comprise provident fund established by the Company for its employees. Membership to 
the fund is on a voluntary basis. Contributions are made monthly by the Company and the employees at the rates ranging from 
3% to 5% of their basic salaries. The provident fund is registered with the Ministry of Finance as a juristic entity and is managed 
by a licensed Fund Manager. 

21 Expenses by nature

The statement of comprehensive income includes an analysis of expenses by function. Expenses by nature disclosed in 
accordance with the requirements of various TFRS were as follows:

2013 2012
(in thousand Baht)

Included in cost of contract work:
Raw materials and consumables used 502,564 642,679
Employee benefit expenses 245,942 259,315
Depreciation and amortisation 40,914 42,452
Others            434,630            261,186
Total            1,224,050           1,205,632    

Included in selling expenses:
Employee benefit expenses 21,558 20,268
Bank charge 4,134 2,813
Commission expenses 3,374 1,570
Others               3,541               1,567
Total                32,607                26,218
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Included in administrative expenses:

Employee benefit expenses 58,747 57,614

Depreciation and amortisation 9,562 9,205

Rental expenses 2,432 1,325

Others             57,376             34,076

Total              128,117             102,220
 
22 Income tax expense

Income tax recognised in profit or loss
Note 2013 2012

(in thousand Baht)
Current tax expense 
Current year              51,905             57,306

               51,905                57,306
Deferred tax expense 12
Movements in temporary differences             (1,195)                (611)

               (1,195)                   (611)
Total income tax expense                50,710                56,695

Income tax recognised in other comprehensive income
2013 2012

Before
tax

Tax
(benefit) 
expense

Net of
tax

Before
tax

Tax
(benefit) 
expense

Net of
tax

(in thousand Baht)
Defined benefit plan
actuarial losses         1,998         (400)         1,598              -               -               -

Total           1,998           (400)           1,598                 -                  -                  -

Reconciliation of effective tax rate

2013 2012
Rate (%) (in thousand Baht) Rate (%) (in thousand Baht)

Profit before income tax expense              253,820               307,005

Income tax using the Thai corporation tax rate 20 50,764 23 70,611
Income not subject to tax (190) (14,423)
Expenses not deductible for tax purposes                  136                   507
Total 20               50,710 18                 56,695

Income tax reduction

Royal Decree No. 530 B.E. 2554 dated 21 December 2011 grants a reduction in the corporate income tax rate for the three 
accounting periods 2012, 2013 and 2014; from 30% to 23% for the accounting period 2012 which begins on or after 1 January 2012 
and to 20% for the following two accounting periods 2013 and 2014 which begin on or after 1 January 2013 and 2014, respectively.
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It is understood that the Government will proceed to amend the law in order to maintain the corporate income tax rate at 
not higher than 20% for the accounting period 2015 which begins on or after 1 January 2015 and onwards in order to give full 
effect to the Cabinet resolution dated 11 October 2011 to increase Thailand’s tax competitiveness.

23 Promotional privileges

By virtue of the provisions of the Industrial Investment Promotion Act of B.E. 2520, the Company has been granted 
privileges by the Board of Investment relating to produce machinery and equipment, metal product including metal parts and 
metal structure for fabrication industry. The privileges granted include:

(a) a reduction in payment of import duty at the specified rate on machinery approved by the Board;

(b) exemption from payment of income tax for certain operations for a period of three years beginning on 31 July 2009.

As promoted company, the Company must comply with certain terms and conditions prescribed in the promotional certificate. 

Revenue for the year ended 31 December 2013 was derived from the non-promoted business because of expiration of 
the promotional privilege in July 2012.

Summary of revenue from promoted and non-promoted businesses:

Promoted
businesses

Non-promoted
businesses Total

(in thousand Baht)
2013
Export sales - 150,599 150,599
Local sales                     -         1,469,727         1,469,727
Total Revenue                          -           1,620,326           1,620,326

2012
Export sales 61,524 244,371 305,895
Local sales            256,459         1,061,567         1,318,026
Total Revenue              317,983           1,305,938           1,623,921

24 Basic earnings per share

The calculations of basic earnings per share for the years ended 31 December 2013 and 2012 were based on the profit 
for the years attributable to ordinary shareholders of the Company and the number of ordinary shares outstanding during the 
year as follows:

2556 2555
(in thousand Baht/thousand shares)

Profit attributable to ordinary shareholders of the Company (basic)              203,110              250,311

Number of ordinary shares outstanding at 1 January 572,000  572,000
Less Treasury shares             (1,489)             (1,489)
Weighted average number of ordinary shares outstanding (basic)              570,511              570,511

Basic earnings per share (basic) (in Baht)                    0.36                    0.44
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25 Dividends

(in thousand Baht)
2013

At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 23 April 2013, the 
shareholders approved the appropriation of a dividend of Baht 0.18 per share, amounting to Baht 
102.69 million, dividend for non-promoted business. The dividend was paid to shareholders in May 
2013. 102,692

At the board of directors meeting of the Company held on 7 August 2013, the board of directors 
approved the appropriation of interim dividend for non-promoted business of Baht 0.10 per share, 
amounting to Baht 57.05 million. The dividend was paid to shareholders in September 2013.      57,051

Total     159,743

2012

At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 20 April 2012, the 
shareholders approved the appropriation of a dividend of Baht 0.13 per share, amounting to Baht 
74.3 million, dividend for promoted business of Baht 0.08 per share, and for non-promoted business 
of Baht 0.05 per share. The dividend was paid to shareholders in May 2012. 

(in thousand Baht)

74,303

At the board of directors meeting of the Company held on 9 May 2012, the board of directors ap-
proved the appropriation of interim dividend for promoted business of Baht 0.04 per share, amount-
ing to Baht 22.8 million. The dividend was paid to shareholders in June 2012. 22,820

At the board of directors meeting of the Company held on 8 August 2012, the board of directors 
approved the appropriation of interim dividend for non-promoted business of Baht 0.06 per share, 
amounting to Baht 34.3 million. The dividend was paid to shareholders in September 2012.      34,231

Total      131,354

26 Financial instruments

Financial risk management policies

The Company is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and currency exchange rates 
and from non-performance of contractual obligations by counterparties. The Company does not hold or issue derivative financial 
instruments for speculative or trading purposes.

Capital management

The Board of Directors’ policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market confidence 
and to sustain future development of the business. The Board monitors and return on capital, which the Company defines as result 
from operating activities divided by total shareholders’ equity, and also monitors the level of dividends to ordinary shareholders.

Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the results of the Company’s operations 
and its cash flows.

Foreign currency risk

The Company is exposed to foreign currency risk relating to purchases and sales which are denominated in foreign currencies. 
The Company mitigates this risk by opening saving account in U.S. Dollars for liquidity of assets and liabilities which are denomi-
nated in foreign currency and utilises forward exchange contracts with maturities of less than one year to hedge such financial 
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At 31 December, the Company was exposed to foreign currency risk in respect of financial assets and liabilities denominated in the following currencies:

United States Pound Singapore Australian

Note Dollars Euro Sterling Dollars Dollars Total

                        (in thousand Baht)

2013

Cash and cash equivalents 6 41 - - - - 41

Trade accounts receivable 7 31,133 9,456 - - 34,732 75,321

Trade accounts payable 13 (28,835) (64) - (99) - (28,998)

Gross statement of financial position exposure 2,339 9,392 - (99) 34,732 46,364

Currency forwards, net          1,780               327                -                -             208          2,315

Net exposure            4,119               9,719                    -               (99)          34,940          48,679

2012

Cash and cash equivalents 6 412 - - - - 412

Trade accounts receivable 7 57,437 3,953 - - 2,747 64,137

Trade accounts payable 13      (52,850)           (1,005)                -           (827)                -      (54,682)

Gross statement of financial position exposure 4,999 2,948 - (827) 2,747 9,867

Currency forwards, net        (2,860)                   -                -                 -            (72)        (2,932)

Net exposure            2,139               2,948                    -             (827)            2,675            6,935
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Credit risk

Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or counterparty to settle its financial and 
contractual obligations to the Company as and when they fall due.

Management has a credit policy in place and the exposure to credit risk is monitored on an ongoing basis. Credit evaluations 
are performed on all customers requiring credit over a certain amount.  At the reporting date there were no significant concentrations 
of credit risk. The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each financial asset in the statement 
of financial position. However, due to the large number of parties comprising the Company’s customer base, management does not 
anticipate material losses from its debt collection.

Liquidity risk

The Company monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate by man-
agement to finance the Company’s operations and to mitigate the effects of fluctuations in cash flows.

Determination of fair values

A number of the Company’s accounting policies and disclosures require the determination of fair value, for both financial 
and non-financial assets and liabilities. The fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, 
between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction.  In determining the fair value of its financial assets and 
liabilities, the Company takes into account its current circumstances and the costs that would be incurred to exchange or settle 
the underlying financial instrument.

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value of each class of financial instrument.

For cash and cash equivalents, trade and other accounts receivable, and trade and other accounts payable, the carrying 
values approximate their fair values due to the relatively short-term maturity of these financial instruments.

 
27 Commitments with non-related parties

2013 2012
(in thousand Baht)

Capital commitment
Contracted but not provided for:
Building                  3,595                          -

Land lease commitments and vehicle rental agreements
Within one year 576 561
After one year but within five years 1,916 2,388
After five years               2,692               2,796
Total                  5,184                  5,745

Other commitments
Bank guarantees 545,369 394,378
Sale forward contracts 316,351 6,771
Unused letter of credits 18,057 7,786
Unused trust receipts              23,712              10,044
Total              903,489              418,979
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As at 31 December 2013, the Company had:

(a) land lease agreement for the Company’s office location expiring on 31 March 2022.
(b) letters of guarantee issued by banks in favor of certain private companies and a government agency for performance 

guarantees to its customers and electricity use.   

(c) entered into a sale forward contract with domestic bank amounting to USD 9.68 million (2012: USD 0.22 million). The 
contract with mature during December 2014.

 
28 Event after the reporting period

Dividend payment approval

In addition to interim dividends as disclosed in note 25, the meeting of the board of directors of the Company held on 24 
February 2014 proposed a resolution approving a dividend payment in respect of the results of the operations in 2013 of Baht 
0.18 per share. However, this resolution must be approved at the annual general meeting of the shareholders.

29 Thai Financial Reporting Standards (TFRS) not yet adopted

The Company has not adopted the new and revised TFRS that has been issued as of the reporting date but are not 
yet effective. The new and revised TFRS that is applicable to the Company’s operations, which becomes effective for annual 
financial periods beginning on or after 1 January in the year indicated in the following table.

 TFRS Topic Year
TAS 1 (revised 2012) Presentation of financial statements 2014
TAS 7 (revised 2012) Statement of Cash Flows 2014
TAS 12 (revised 2012) Income Taxes 2014
TAS 17 (revised 2012) Leases 2014
TAS 18 (revised 2012) Revenue Recognition 2014
TAS 19 (revised 2012) Employee Benefits 2014
TAS 21 (revised 2012) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 2014
TAS 24 (revised 2012) Related Party Disclosures 2014
TAS 28 (revised 2012) Investments in Associates 2014
TAS 31 (revised 2012) Interests in Joint Ventures 2014
TAS 34 (revised 2012) Interim Financial Reports 2014
TAS 36 (revised 2012) Impairment of Assets 2014
TAS 38 (revised 2012) Intangible Assets 2014
TFRS 8 (revised 2012) Operating Segments 2014
TFRIC 1  Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities 2014
TFRIC 4  Determining whether an Arrangement contains a Lease 2014
TFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners 2014
TFRIC 18 Transfers of Assets from Customers 2014
TIC 15 Operating Leases-Incentives 2014
TIC 27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease 2014

Management expects to adopt and apply this new and revised TFRS in accordance with the FAP’s announcement and 
has made a preliminary assessment of the potential initial impact on the Company’s financial statements of this new and revised 
TFRS and expects that there will be no material impact on the financial statements in the period of initial application. 
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