ที่

1/2564
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง

ชีแ้ จงผลการดําเนินงาน

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษั ท ยูนิ มิต เอนจิเนี ย ริ่ง จํา กัด (มหาชน) (UEC) ขอเรีย นชี้แ จงผลการดําเนิ น งานสํา หรับ ปี 2563 ซึ่ง
เปลีย่ นแปลงเกิน 20% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ดังนี้
ปี 2563 บริษั ท ฯมี ร ายได้ ต ามสัญ ญา 791 ล้ า นบาท ลดลง 98 ล้ า นบาท คิ ด เป็ นอัต ราลดลง 11% มี ผ ล
ประกอบการกําไรสุทธิ 53 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 188 ล้านบาทจากปี ก่อนทีข่ าดทุนสุทธิ 135 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราเพิม่ ร้อยละ
139
ปี 2563 บริษทั และบริษทั ย่อย (กลุ่มบริษทั ) มีรายได้ตามสัญญา 793 ล้านบาท ลดลง 95 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรา
ลดร้อยละ 11% มีผลประกอบการกําไรสุทธิ 36 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 188 ล้านบาท จากปี ก่อนทีม่ ขี าดทุนสุทธิ 152 ล้านบาท
คิดเป็ นอัตราเพิม่ ร้อยละ 124
รายได้และผลประกอบการส่วนใหญ่เกิดจากบริษทั ในประเทศไทย โดยปี 2563 บริษทั ย่อยในประเทศเมียนมาร์ยงั
อยู่ในช่วงเริม่ ดําเนินงาน มีรายได้เพียง 3 ล้านบาท
ปี 2563 กลุ่มบริษทั มีกาํ ไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ เป็ น 122 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 ทีม่ ปี ริมาณงานมากเกินกําลัง
การผลิต ปกติ จึงต้องใช้รบั เหมาช่วง ทําให้ต้นทุน การผลิตสูงกว่างบประมาณที่ตัง้ ไว้และมีขาดทุนขัน้ ต้น 71 ล้านบาท
ประกอบกับปี 2563 บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและมีการกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ(สามารถเก็บ
เงินจากหนี้สงสัยจะสูญ) จํานวน 18 ล้านบาท
การวิ เคราะห์ผลการดําเนิ นงานของบริษทั และบริษทั ย่อย ปี 2563 เปรียบเทียบกับ ปี 2562
รายได้ของบริษทั และบริษทั ย่อย
ปี 2563 บริษัท และบริษัท ย่อ ยมีรายได้รวม 800 ล้านบาทประกอบด้วย รายได้ต ามสัญ ญา 793 ล้านบาท
นอกนัน้ เป็ นรายได้อ่นื และดอกเบีย้ รวม 7 ล้านบาท ซึ่งลดลง 55 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 เกิดจากกําไรจากการ
ขายทีด่ นิ แปลงหนึ่งในปี 2562
รายได้สว่ นใหญ่ในปี 2563 เกือบทัง้ หมดเป็ นรายได้จากบริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน)
รายการเปลีย่ นแปลงดังนี้

รายได้ตามสัญญาของปี 2563 จํานวน 793 ล้านบาท ลดลง 95 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 11% จากปี
2562 ทีม่ จี าํ นวน 888 ล้านบาท เป็ นผลจากการลงทุนในอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับงานของบริษทั ยังชะลอตัวต่อเนื่อง
รายได้อ่นื จํานวน 7 ล้านบาท ในปี 2563 ลดลง 55 ล้านบาท จากปี 2562 ที่มจี ํานวนเงิน 62 ล้านบาท สืบเนื่อง
จากบริษทั มีกาํ ไรจากการขายทีด่ นิ แปลงหนึ่งในปี 2562
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจํานวน 757 ล้านบาท ลดลง 352
ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 32% เมื่อเทียบกับปี 2562 ทีม่ จี ํานวนเงิน 1,109 ล้านบาท จากสาเหตุตามที่กล่าว
ช้างต้น
รายการเปลีย่ นแปลงดังนี้
ในปี 2563 กลุ่มบริษทั ฯมีตน้ ทุนงานตามสัญญาจํานวน 672 ล้านบาท ลดลง 287 ล้านบาท หรือลดลงในอัตรา
ร้อยละ 30% จากปี 2562 ทีม่ จี าํ นวน 959 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากปริมาณงานลดลงและต้นทุนค่ารับเหมาช่วงลดลง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 44 ล้านบาท จาก 147 ล้านบาท ในปี 2562 เป็ น 103 ล้านบาทในปี
2563 สาเหตุหลักจากปี 2563 มีการกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 18 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดลดลง
13 ล้านบาท และปี 2562 มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียวจํานวน 13 ล้านบาท ที่เกิดขึน้ จากการปรับเปลี่ยนตาม
กฏหมายแรงงานรวมอยู่ดว้ ย
กําไร / ขาดทุน สุทธิ
ปี 2563 บริษทั มีกาํ ไรสุทธิ 53 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ทีม่ ขี าดทุนสุทธิ 135 ล้านบาท
ปี 2563 บริษทั และบริษทั ย่อยมีกาํ ไรสุทธิ 36 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ทีม่ ขี าดทุนสุทธิ 152 ล้าน
บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาว วิไล ศิรพิ ลู เกียรติกุล)
ผูม้ อี าํ นาจลงนาม

