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เรื่อง
เรียน

ชีแ้ จงผลการดําเนินงาน
กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 9 สิงหาคม 2561

บริษทั ยูนมิ ติ เอนจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน) ( UEC) ขอเรียนชีแ้ จงผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 2 ปี
2561 ซึง่ เปลีย่ นแปลงเกิน 20% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ดังนี้
ไตรมาส 2 ปี 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้ตามสัญญา 129 ล้านบาท ลดลง 113 ล้านบาท คิดเป็ น
อัตราลดลง 47% มีกาํ ไรสุทธิ 7 ล้านบาท ลดลง 1 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราลดลง 14% เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน
สาเหตุหลักทีร่ ายได้ตามสัญญาลดลง เป็ นผลจากการเศรษฐกิจภายในประเทศเพิง่ เริม่ ฟื้นตัว โครงการเกิดใหม่
ต้องใช้เวลาในการดําเนินการระยะหนึ่งจึงจะส่งผลมาถึงกลุ่มผูร้ บั เหมาเช่น UEC ทําให้ปริมาณงานในไตรมาส 2 ปี
2561 ของ UEC ยังมีปริมาณน้อย ประกอบกับการแข่งขันสูงมาก
การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงานไตรมาส 2 ปี 2561 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560
รายได้ของบริษทั และบริษทั ย่อย
ไตรมาส 2 ปี 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้รวม 157 ล้านบาทประกอบด้วย รายได้ตามสัญญา 129
ล้านบาท ดอกเบีย้ 2 ล้านบาท กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น 10 ล้านบาท และรายได้อ่นื ๆ 16 ล้านบาท รวมลดลง 89
ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560
รายได้ทงั ้ หมดเป็ นรายได้จากบริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน) โดยยังไม่มรี ายได้จากบริษทั ย่อย
รายการเปลีย่ นแปลงดังนี้
รายได้ตามสัญญาของไตรมาส 2 ปี 2561 จํานวน 129 ล้านบาท ลดลง 113 ล้านบาท หรือลดลงในอัตรา
ร้อยละ 47 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ( ไตรมาส 2 ปี 2560 : 242 ล้านบาท) ตามเหตุผลทีไ่ ด้ชแ้ี จงข้างต้น
ดอกเบีย้ 2 ล้านบาท ลดลง 1 ล้านบาท เนื่องจากเงินสดลดลงจากการลงทุนในพม่า
กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น 10 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 9 ล้านบาท
รายได้อ่นื 16 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 15 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการบันทึกรายได้คา้ งรับจากเงินชดใช้
ค่าเสียหายจากคดีฟ้องรียกค่าเสียหายข้อหาผิดสัญญาจากบริษทั แห่งหนึ่ง เป็ นเงิน 15 ล้านบาท บริษทั ฯได้รบั ชําระเงิน
ค่าเสียหายดังกล่าวแล้วทัง้ จํานวนในเดือนกรกฎาคม 2561
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ไตรมาส 2 ปี 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีตน้ ทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวม 151 ล้านบาท ลดลง
87 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยลดลงตามสัดส่วนปริมาณงานที่
ลดลง
รายการเปลีย่ นแปลงดังนี้
ต้นทุนงานตามสัญญา 120 ล้านบาท ลดลง 87 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 42

ค่าใช้จ่ายในการขาย 9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2 ล้านบาท ส่วนใหญ่สาํ หรับงานส่งออก
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 22 ล้านบาท ลดลง 2 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
ภาษี เงิ นได้
(197%)

ภาษีเงินได้ของไตรมาส 2 ปี 2561 จํานวน (0. 6) ล้านบาท ลดลง 1 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
อัตราภาษีเงินได้ของปี 2560 และ 2559 ไม่เปลีย่ นแปลง (20%)

กําไรสุทธิ
ไตรมาส 2 ปี 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีกาํ ไรสุทธิ 7 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 1 ล้าน
บาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 14
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาววิไล ศิรพิ ลู เกียรติกุล)
ผูม้ อี าํ นาจลงนาม

