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บริษัท ไทย อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จ ํากัด

งบการเงิน
สํ าหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542
และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ  ผูถือหุนบริษัท ไทย อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ํากดั

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 และงบกํ าไรขาดทุนและกํ าไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรและ
งบกระแสเงินสดสํ าหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทย อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ํากดั ซึ่งผูบริหารของกิจการ
เปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี ้สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการ
แสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา   งบการเงินของบริษัท ไทย อินดัสเทรียล
คอนเน็คช่ัน จํ ากัด สํ าหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 ตรวจสอบโดยนายพิศิษฐ  ชีวะเรืองโรจน  ซ่ึงเปน
ผูสอบบัญชีในสํ านักงานเดียวกันกับขาพเจาและไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 28
มกราคม 2543

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งก ําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏบิัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระส ําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํ านวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน
งบการเงิน    การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่
เปนสาระสํ าคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดท ําข้ึน  ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นํ าเสนอใน
งบการเงินโดยรวม  ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินดังกลาวขางตนแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 และผลการด ําเนินงาน และ
กระแสเงินสดสํ าหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทย อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ํากดั โดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายมานิต  ศิรินิมิตรผล)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 5224

กรุงเทพมหานคร
30 มกราคม 2544
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บริษัท ไทย อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จํ ากัด
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542

สิ  น  ท  รั  พ  ย

บ  า  ท
หมายเหตุ 2543 2542

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 544,719 623,239
ลูกหนี้การคา 4 13,417,325 31,072,350
คาใชจายจายลวงหนา 8,018,540 7,870,013
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน          532,761           442,861
รวมสินทรัพยหมุนเวียน     22,513,345      40,008,463

เงนิฝากประจํ า 5     12,183,902      11,673,602

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน (สุทธจิาก
คาเผื่อดอยคา 561,510 บาท
ในป 2543 และ 2542) 6          442,807           442,807

สินทรัพยพรอมขาย/ใหเชาและในระหวาง
การพัฒนา 7    340,920,845    172,807,655

สินทรัพยใหเชา – ราคาทุนสุทธิจาก
คาเส่ือมราคาสะสม 7   995,867,763    788,221,273

สินทรัพยถาวร – ราคาทุนสุทธิจาก
คาเส่ือมราคาสะสม 8       3,780,487        1,530,794

สินทรัพยอ่ืน
เงินมัดจ ํา 12 13,227,314 10,780,205
สิทธิการเชา – สุทธิ 3,951,803 4,798,617
อืน่ ๆ – สุทธิ       2,999,890        1,766,746
รวมสินทรัพยอ่ืน     20,179,007      17,345,568

รวมสินทรัพย 1,395,888,156 1,032,030,162

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทย อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จํ ากัด
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

บ  า  ท
หมายเหตุ 2543 2542

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร 7 40,724,691 26,463,057
เจาหนี้การคา 130,756,356 127,636,570
สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกํ าหนดชํ าระ
ภายในหน่ึงป 7, 9 85,373,821 87,000,000
ภาษีเงินไดคางจาย 22,660,131 8,724,757
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน     9,505,535        4,591,807
รวมหนี้สินหมุนเวียน    289,020,534 254,416,191

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึง
ก ําหนดช ําระภายในหน่ึงป 7, 9 461,262,131 238,000,000

เงินมัดจ ําจากลูกคา    102,268,125      81,732,500

รวมหน้ีสิน    852,550,790    574,148,691

สวนของผูถือหุน
ทนุเรือนหุน - หุนสามัญ มูลคาหุนละ 100 บาท
ทนุจดทะเบียน – 3,000,000 หุน
ทนุที่ออกและชํ าระเต็มมูลคาแลว
- 3,000,000 หุน 300,000,000 300,000,000
สวนเกินมูลคาหุน 16,704,150 16,704,150
กํ าไรสะสม
จัดสรรเพื่อส ํารองตามกฎหมาย 11 30,000,000 30,000,000
ยังไมไดจัดสรร    196,633,216    111,177,321
รวมสวนของผูถือหุน    543,337,366    457,881,471

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,395,888,156 1,032,030,162

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทย อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จํ ากัด
งบกํ าไรขาดทุนและกํ าไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร
สํ าหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2543 และ 2542

บ  า  ท
หมายเหตุ 2543 2542

รายได
คาเชารับและคาบริการ 226,040,961 165,768,537
ขาย - 57,146,250
รายไดอื่น     1,122,357     1,624,841
รวมรายได 227,163,318 224,539,628

ตนทุนและคาใชจาย
ตนทุนขาย - 41,443,921
คาใชจายในการขายและบริหาร 75,979,032 50,835,323
ดอกเบี้ยจาย 28,579,849 30,150,120
ภาษีเงินได   37,148,542   16,585,256
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 6         -          47,909,486
รวมตนทุนและคาใชจาย 141,707,423 186,924,106

ก ําไรสุทธิ 85,455,895 37,615,522

กํ าไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรตนป 111,177,321 103,561,799

เงินปนผล         -         (  30,000,000)

กํ าไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรส้ินป 196,633,216 111,177,321

ก ําไรตอหุน       28.49          12.54      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



6          U/THA3218

บริษัท ไทย อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จํ ากัด
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2543 และ 2542

บ  า  ท
2543 2542

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด ําเนินงาน
กํ าไรสุทธิ 85,455,895 37,615,522
ปรับกระทบก ําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมด ําเนินงาน
คาเส่ือมราคาและรายจายตัดบัญชี 35,161,286 24,883,039
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน - 47,909,486
ขาดทุนจากเงินลงทุนดอยคา - 561,510
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 313,474 -
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดํ าเนินงาน
ลูกหนี้การคา 17,655,025 (  17,618,684)
สินทรัพยพรอมขาย/ใหเชาและในระหวางการพัฒนา
และสินทรัพยใหเชา ( 408,751,155) (157,619,137)
สินทรัพยอื่น (    3,939,010) (    4,129,445)
เจาหนี้การคา     3,119,786 76,995,488
ภาษีเงินไดคางจาย 13,935,374 3,667,695
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,995,918 (       150,638)
เงินมัดจ ําจากลูกคา 20,535,625 21,912,000
อืน่ ๆ – สุทธิ        369,372 (    1,419,945)
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กจิกรรมด ําเนินงาน ( 232,148,410)   32,606,891

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินรับจากการขายเงินลงทุน - 692,420
เงินฝากประจํ าเพ่ิมข้ึน (       510,300) (    3,005,343)
สินทรัพยถาวรเพ่ิมข้ึน (    3,317,396) (       420,413)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (    3,827,696) (    2,733,336)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารเพ่ิมข้ึน 14,261,634 25,096,073
เงินกูยืมระยะยาว 339,769,750 31,000,000
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว ( 118,133,798) (  62,000,000)
เงินปนผลจาย           -           (  30,000,000)
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 235,897,586 (  35,903,927)
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บริษัท ไทย อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จํ ากัด
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สํ าหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2543 และ 2542

บ  า  ท
2543 2542

เงนิสดและเงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ (         78,520) (    6,030,372)

เงินสดและเงินฝากธนาคารตนป        623,239     6,653,611

เงินสดและเงินฝากธนาคารสิ้นป        544,719        623,239

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
1. เงินสดจายในระหวางปสํ าหรับ
ดอกเบี้ยจาย (รวมดอกเบี้ยจายซึ่งบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยถาวร
ที่เกี่ยวของจํ านวน 4.9 ลานบาท ในป 2543 และ 3.6 ลานบาท
ในป 2542) 32,786,662 34,181,075
ภาษีเงินได 23,213,168 12,917,561

2. ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2543 บริษัทไดซ้ือสินทรัพยถาวรเปนจํ านวนเงิน 0.9 ลานบาท
โดยการท ําสัญญาเชาซ้ือและอีก 1.6 ลานบาท จายชํ าระเปนเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทย อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542

1. ทั่วไปและผลกระทบจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ

ท่ัวไป

บรษัิท ไทย อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ํากดั ไดจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อด ําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยซ่ึง
เนนในทางจัดสรางโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใหเชาหรือขาย  บริษัทมีพนักงานจํ านวน 141 คน ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม
2543 และ 176 คน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2542 คาใชจายเก่ียวกับพนักงานสํ าหรับป 2543 และ 2542 มีจ ํานวน
เงินประมาณ 24.3 ลานบาทและ 16.0 ลานบาท ตามล ําดบั สํ านักงานจดทะเบียนของบริษัทต้ังอยูท่ีหองหมายเลข
1308 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ชั้น 13  เลขที ่175 ถนนสาทรใต กรุงเทพมหานคร 10120

ผลกระทบจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ

วกิฤตการณทางเศรษฐกิจและปญหาสภาพคลองซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแตกลางป 2540 มีแนวโนมที่ดีขึ้น อยางไรก็ด ีการ
ฟนตัวทางเศรษฐกิจยังไมอาจเปนที่วางใจไดแนนอน งบการเงินนี้ไดรวมผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่มีตอฐานะ
การเงินของบริษัทโดยการประเมินสถานการณในปจจุบันของผูบริหาร ผลกระทบที่แทจริงอาจแตกตางจากที่ผูบริหาร
ไดประเมินไวในปจจุบันและความแตกตางดังกลาวอาจมีสาระส ําคัญ

2. หลักเกณฑการจัดท ํางบการเงิน

บริษัทไดจัดท ํางบการเงินเปนเงินบาทและเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย

หลักการบัญชีที่ใชในการจัดทํ างบการเงินอาจไมเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศอ่ืนๆ ทั้งนี้ งบ
การเงินของบริษัทไมไดมีวัตถุประสงคที่จะแสดงฐานะการเงิน  ผลการดํ าเนินงานและกระแสเงินสดตามหลักการบัญชี
ทีร่ับรองทั่วไปของประเทศอื่นที่ไมใชประเทศไทย ดังนั้น งบการเงินนี้จึงไมไดจัดท ําข้ึนเพ่ือประโยชนสํ าหรับบุคคลที่
ไมทราบถึงหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชีในประเทศไทย

เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน บริษัทไดจัดท ํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษข้ึนจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี
ซ่ึงบริษัทนํ าเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานภายในประเทศ

3. นโยบายการบัญชีที่สํ าคัญ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํ างบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝาก
ธนาคารทุกประเภท ซึ่งมีอายุครบก ําหนดระยะส้ันในเวลา 3 เดือนหรือนอยกวา และปราศจากการจํ านํ าเปนประกัน

การรับรูรายได

คาเชารับรับรูเปนรายไดตามระยะเวลาของการเชา สวนรายไดอ่ืนรับรูตามเกณฑสิทธิ
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บริษัท ไทย อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542

รายไดจากการขายรับรูเปนรายไดทั้งจ ํานวนเม่ือบริษัทไดโอนความเส่ียงและผลประโยชนท่ีมีนัยสํ าคัญในทรัพยสินให
แกผูซื้อแลว

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

บรษัิทต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวเทากับจํ านวนที่คาดวาจะเก็บเงินจากลูกหนี้ทั้งหมดไมได ท้ังน้ีโดยประมาณข้ึนจาก
ประสบการณในการเก็บหนี้และการพิจารณาถึงฐานะของลูกหนี้ในปจจุบัน

เงินลงทุน

บรษัิทบันทึกเงินลงทุนท่ัวไป (โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะถือเปนเงินลงทุนระยะยาว) ดวยราคาทุน  อยางไรก็ตาม
บริษัทจะปรับปรุงมูลคาเงินลงทุนเหลาน้ีเม่ือเงินลงทุนมีการดอยคา สวนตนทุนของเงินลงทุนท่ีจํ าหนายในระหวางป
คํ านวณโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ํ าหนัก

การดอยคาของสินทรัพย

บริษัทไดสอบทานการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณที่เปนขอบงชี้วา
มลูคาตามบัญชีของสินทรัพยอาจจะไมไดรับคืน โดยท่ีการสอบทานจะพิจารณาสินทรัพยแตละรายการ หรือพิจารณา
จากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณ ีเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
บริษัทจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายของป

คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี

บรษัิทตัดคาเส่ือมราคาอาคารโรงงานใหเชาและสินทรัพยถาวรโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของ
สินทรัพย ดังนี้

จ ํานวนป
อาคารโรงงาน 20
อื่น ๆ 5

สิทธิการเชาตัดบัญชีเปนคาใชจายตามอายุของสัญญาเชา
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บริษัท ไทย อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542

การบันทึกตนทุนการกูยืมเปนตนทุนของสินทรัพย

บริษัทบันทึกตนทุนที่เกิดข้ึนจากเงินกูยืมที่นํ าไปใชในการพัฒนาที่ดินและกอสรางอาคารโรงงานเปนตนทุนของ      
สินทรัพยน้ัน  และหยุดบันทึกเมื่อที่ดินและอาคารโรงงานพรอมขายหรือใหเชา ดอกเบ้ียจายซ่ึงบันทึกเปนตนทุนของ
สินทรัพยถาวรท่ีเก่ียวของจํ านวน 4.9 ลานบาทในป 2543 และ 3.6 ลานบาทในป 2542

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศบันทึกไวในบัญชีโดยใชอัตราแลกเปล่ียน  ณ  วนัที่เกิดรายการ   เจาหน้ีท่ีเปน
เงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วันที่ในงบดุล แปลงคาเปนเงินบาทดวยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน กํ าไรหรือ
ขาดทุนจากการแปลงคาไดบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายในการด ําเนินงาน

ภาษีเงินได

บรษัิทบันทึกคาใชจายภาษีเงินไดตามเกณฑภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร

สัญญาเชาการเงิน

บริษัทบันทึกสัญญาเชาการเงินเปนสินทรัพยและหน้ีสินในงบดุลดวยจํ านวนเทากับราคายุติธรรมของทรัพยสินท่ีเชา ณ
วันเร่ิมตนของสัญญาเชา หรือมูลคาปจจุบันของจ ํานวนเงินข้ันต่ํ าที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจ ํานวนใดจะตํ ่ากวา
ซึ่งอัตราคิดลดที่ใชค ํานวณมูลคาปจจุบันของจํ านวนเงินข้ึนต่ํ าที่ตองจายตามสัญญาเชาใชอัตราดอกเบี้ยที่ระบุใน
สัญญาเชา ตนทุนแรกเริ่มที่เกี่ยวของโดยตรงไดรวมอยูในราคาทุนของสินทรัพย คาเชาท่ีจายชํ าระจะปนสวนเปนสวน
ของคาใชจายทางการเงินและสวนท่ีไปลดเงินตน คาใชจายทางการเงินจะปนสวนไปสูงวดตางๆ ตลอดอายุสัญญาเชา
เพือ่ใหดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยูในแตละงวดมีอัตราคงที่ นโยบายตัดคาเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี
เชาสอดคลองกับนโยบายที่ใชกับสินทรัพยที่เสื่อมคาไดที่บริษัทเปนเจาของ

การเชาสินทรัพยด ําเนินงาน

การเชาสินทรัพยซ่ึงความเส่ียงและกรรมสิทธิเชาเปนของผูใหเชาไดจัดประเภทเปนการเชาดํ าเนินงาน  คาเชาท่ีจาย
ภายใตการเชาด ําเนินงานไดบันทึกเปนคาใชจายเปนระบบภายใตอายุสัญญาเชา

ก ําไรตอหุน

กํ าไรตอหุนค ํานวณโดยการหารกํ าไรสุทธิดวยจํ านวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ํ าหนักระหวางป (3,000,000 หุน ในป
2543 และ 2542)
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บริษัท ไทย อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542

4. การทํ าธุรกรรมกับบริษัทที่มีปญหาในการช ําระหน้ีหรือผิดนัดชํ าระหน้ี

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2543 และ 2542 บริษัทไมมียอดลูกหนี้การคาที่คางชํ าระเกินกวา 3 เดือน ยกเวนลูกหนี้การคา
ทีเ่กดิจากการขายที่ดินจ ํานวน 12.9 ลานบาท ในป 2543 และ 23.2 ลานบาท ในป 2542 โดยเปนยอดสุดทายท่ี
ตองชํ าระตามสัญญา ซึ่งจะไดรับชํ าระเมื่อมีการโอนโฉนดที่ดินใหแกลูกคาแลว

5. เงนิฝากประจํ า

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 เงินฝากประจํ าใชเปนหลักประกันหนังสือคํ้ าประกันในจํ านวนเงินเดียวกันท่ี
ธนาคารในประเทศแหงหนึ่งออกใหแกหนวยงานรัฐวิสาหกิจบางแหงและบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง

6. เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกันประกอบดวย

สัดสวน                     พันบาท                   
ลักษณะ เงินลงทุน

            ชือ่บริษัท                ประเภทธุรกิจ  ความสัมพันธ (รอยละ) ทุนชํ าระแลว เงินลงทุน เงินปนผล

บรษัิท บางกอกคลับ จ ํากดั ขายอาหาร
และเครื่องดื่ม ถือหุน 0.11 450,000 1,000 -

บริษัท รอยัล เลค โฮเต็ล จ ํากัด โรงแรม ถือหุน 0.01 76,150        4 -
รวม 1,004
หัก  คาเผื่อดอยคา
ของเงินลงทุน      561
สุทธิ      443

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 คณะกรรมการของบริษัทไดตัดสินใจระงับการลงทุนในบริษัท ไทคอน โฮเต็ล       
โฮลดิ้ง จ ํากดั เน่ืองจากปญหาทางการเงิน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542 บรษัิทไดขายเงินลงทุนนี้คืนใหแกบริษัท    
ไทคอน โฮเต็ล โฮลดิ้ง จ ํากดั เปนหุนทุนที่ไดรับคืนในราคา 0.2 ลานบาท

ในป 2542 บรษัิทไดขายเงินลงทุนใน Asia Investment (1995) Co., Ltd. ในราคา 0.5 ลานบาท

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเหลาน้ีมีจํ านวนรวม 47.9 ลานบาท ในป 2542
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บริษัท ไทย อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542

7. สินทรัพยพรอมขาย/ใหเชาและในระหวางการพัฒนา และสินทรัพยใหเชา

7.1 สินทรัพยพรอมขาย/ใหเชา และในระหวางการพัฒนา

พันบาท
2543 2542

สินทรัพยพรอมขาย/ใหเชา
ที่ดิน 32,982 8,695
อาคารโรงงาน   48,018   26,565

  81,000   35,260
สินทรัพยในระหวางการพัฒนา
ที่ดิน 226,286 116,648
งานระหวางกอสราง   33,635   20,900

259,921 137,548
รวม 340,921 172,808

โฉนดท่ีดินบางสวนในสวนของสินทรัพยในระหวางการพัฒนา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 และโฉนดที่ดินทั้งหมด ณ
วันที ่31 ธันวาคม 2542 ยังไมไดโอนมาใหบริษัท

7.2 สินทรัพยใหเชา - สุทธิ

พันบาท
ยอด ณ วันท่ี 1 ยอด ณ วันท่ี 31
มกราคม 2543 เพ่ิมระหวางป ธันวาคม 2543

ราคาทุน
ที่ดิน 263,798 46,987 310,785
อาคารโรงงาน    588,341    193,651    781,992
รวม 852,139 240,638 1,092,777
คาเส่ือมราคาสะสม      63,918      32,991      96,909
สุทธิ    788,221    207,647    995,868

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 โฉนดที่ดิน (สินทรัพยใหเชา) ซ่ึงมีราคาทุนประมาณ 37.3 ลานบาท และ
80.5 ลานบาท ตามล ําดบั ยังไมไดโอนมาใหบริษัท
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บริษัท ไทย อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยใหเชาท่ีผูเชามีสิทธิเลือกซ้ือ    มีดังนี้

สิทธิหมดอายุในป พันบาท

2544 89,492
2545 79,374
2546 116,921
รวม 285,787

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2542 ราคาประเมิน (ซ่ึงสูงกวายอดตามบัญชี) ของสินทรัพยใหเชา (ถือตามรายงานผูประเมิน
ราคาอิสระซึ่งออก ณ วันท่ี 5 เมษายน 2543) มีดังนี้

พันบาท
ตามเกณฑรายได 1,399,000
ตามเกณฑราคาทุน 941,000

คาเสื่อมราคา (สินทรัพยใหเชา) มีจ ํานวน 33 ลานบาท สํ าหรับป 2543 และ 22.6 ลานบาท สํ าหรับป 2542

7.3 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม บริษัทมีวงเงินหน้ีสินในรูปของเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืม ต๋ัวสัญญาใชเงินและหนังสือ
คํ ้าประกันจากสถาบันการเงินบางแหง จ ํานวนเงินรวม 1,150 ลานบาท ในป 2543 และ 638 ลานบาทในป 2542
โดยวงเงินหน้ีสินน้ีค้ํ าประกันโดยสินทรัพยของบริษัทดังกลาวในหมายเหต ุ7.1 และ 7.2 และเงินฝากประจํ าดงักลาวใน
หมายเหต ุ5

8. สินทรัพยถาวร - สุทธิ

รายการเปล่ียนแปลงในระหวางป 2543 ของสินทรัพยถาวรมีดังนี้

บ  า  ท
ยอด ณ วันท่ี 1 รายการระหวางป ยอด ณ วันท่ี 31
มกราคม 2543 เพ่ิมข้ึน ลดลง ธันวาคม 2543

ราคาทุน
เครื่องมือและเครื่องใช 4,108,289 455,479         - 4,563,768
เครื่องตกแตง ตดิตั้ง
และอุปกรณสํ านักงาน 2,957,459 1,670,175 (       30,990) 4,596,644
ยานพาหนะ   4,177,995  1,191,742         -          5,369,737
รวม 11,243,743  3,317,396 (       30,990) 14,530,149
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บริษัท ไทย อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542

บ  า  ท
ยอด ณ วันท่ี 1 รายการระหวางป ยอด ณ วันท่ี 31
มกราคม 2543 เพ่ิมข้ึน ลดลง ธันวาคม 2543

คาเส่ือมราคาสะสม
เครื่องมือและเครื่องใช 3,635,272 322,846         - 3,958,118
เครื่องตกแตง ตดิตั้ง
และอุปกรณสํ านักงาน 2,406,237 382,550 (       27,527) 2,761,260
ยานพาหนะ   3,671,440     358,844         -          4,030,284
รวม   9,712,949  1,064,240 (       27,527) 10,749,662
สุทธิ   1,530,794   3,780,487

คาเสื่อมราคามีจ ํานวน 1.1 ลานบาท สํ าหรับป 2543 และ 1.2 ลานบาท สํ าหรับป 2542

9. เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิ

บัญชีนี้ไดแก เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศบางแหง ดังนี้

จ ํานวนเงิน (บาท)
2543 2542

เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง มอีตัราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ย
เงินกูยืมขั้นตํ ่าบวกดวยรอยละ 0.5 ตอป โดยมีกํ าหนดชํ าระคืนเงินตนเปนงวด
ครึง่ปงวดละเทา ๆ กันจนถึงเดือนสิงหาคม 2551 400,769,750 325,000,000

เงนิกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง มีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ย
เงินกูยืมขั้นตํ ่า โดยมีก ําหนดชํ าระคืนเงินตนเปนงวดสามเดือนรวมท้ังส้ิน
12 งวด งวดละเทา ๆ กัน เริ่มชํ าระงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2545 87,000,000        -

เงนิกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง มีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ย
เงินกูยืมขั้นตํ ่า โดยมีก ําหนดชํ าระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน
เดอืนละเทา ๆ กันทุกเดือนจนถึงเดือนตุลาคม 2548   28,866,202        -

เงนิกูยืมจากบริษัทเงินทุนแหงหนึ่ง มีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ย
เงินกูยืมขั้นตํ ่าบวกดวยรอยละ 1.5 ตอป โดยมีกํ าหนดชํ าระคืนเงินตน
เปนงวดสามเดือนรวมทั้งสิ้น 8 งวด งวดละเทา ๆ กัน เริ่มชํ าระงวดแรก
ในเดือนตุลาคม 2545   30,000,000        -          
รวม 546,635,952 325,000,000
หัก สวนที่ถึงกํ าหนดชํ าระคืนภายในหน่ึงป ( 85,373,821) (  87,000,000)
สุทธิ 461,262,131 238,000,000



15          U/THA3218

บริษัท ไทย อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
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เงินกูยืมทั้งหมดขางตนคํ้ าประกันโดยการจดจ ํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของบริษัทตามที่กลาวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 7 นอกจากนี ้ภายใตสัญญาเงินกู บริษัทมีภาระผูกพันที่ตองปฏิบัติตามขอก ําหนดและเงื่อนไข
ตางๆ ที่กํ าหนด เชน การด ํารงอัตราสวนทางการเงิน รอยละของเงินปนผลจายได เปนตน

10. การเปดเผยเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยูในงบดุลไดรวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การคา เจาหน้ี
การคา เงินลงทุนในหุนทุน เงินกูยืมระยะส้ัน และเงินกูยืมระยะยาว นโยบายการบัญชีสํ าหรับการบันทึกและการวัด
มูลคาของรายการเหลาน้ีไดเปดเผยไวในนโยบายการบัญชีท่ีเก่ียวของ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการผันผวนอยางมากของอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดซึ่งจะมีผลกระทบใน
ทางบวกและทางลบตอการดํ าเนินงานของบริษัทท้ังในปจจุบันและอนาคต ผูบริหารเชื่อวาบริษัทมีความเสี่ยงในอัตรา
ดอกเบี้ยนอย ดังนั้น บริษัทจึงไมไดท ําสัญญาเพ่ือปองกันความเส่ียงดังกลาว

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทไมมีการด ําเนินงานหรือรายการคาในระดับตางประเทศ ซึ่งจะไมกอใหเกิดความเสี่ยงดานการตลาดจากการ
เปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ อยางไรก็ตามผูบริหารเชื่อวาในปจจุบันบริษัทมีความเสี่ยงใน
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศนอยซ่ึงโดยปกติบริษัทใชอนุพันธทางการเงินในการลดความเส่ียง

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง

ความเสี่ยงดานสภาพคลองเกิดจากความเปนไปไดที่ลูกคาอาจจะไมสามารถช ําระหนี้ใหแกบริษัทไดภายในก ําหนด
เวลาโดยปกติการคา เพ่ือจัดการความเส่ียงน้ีบริษัทไดประเมินความสามารถทางการเงินของลูกคาเปนระยะ ๆ

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถหรือไมประสงคจะปฏิบัติตามขอตกลงที่ใหไวกับบริษัท
บริษัทไดมีนโยบายในการปองกันความเส่ียงน้ีโดยการวิเคราะหฐานะทางการเงินของคูคา
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มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

มูลคายุติธรรม หมายถึง จ ํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินในขณะท่ีท้ังสองฝายมี
ความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความ
เกีย่วของกัน มูลคายุติธรรมไดมาจากราคาตลาดที่ก ําหนดหรือกระแสเงินสดคิดลด

บริษัทใชวิธีการและสมมติฐานดังตอไปนี้ ในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะส้ันในเงินฝากประจํ าและลูกหนี้การคามีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคา
ยุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหลานี้จะครบก ําหนดในระยะเวลาอันส้ัน

เงินลงทุนในหุนทุนซ่ึงไมมีราคาขายในตลาด มูลคายุติธรรมที่สามารถค ํานวณไดอยางมีเหตุผลคํ านวณจากสินทรัพย
สุทธิของเงินลงทุนดังกลาวมีคาใกลเคียงกับราคาตามบัญชี

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และเจาหนี้มีราคาตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคา
ยตุิธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหลานี้จะครบกํ าหนดในระยะเวลาอันส้ัน

เงินกูยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งเปนอัตราทองตลาด มีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม

11. สํ ารองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซึ่งก ําหนดใหบริษัทจัดสรรสํ ารองตามกฎหมายอยางนอยรอย
ละ 5 ของก ําไรสุทธิทุกคราวท่ีประกาศจายเงินปนผลจนกวาสํ ารองดงักลาวมีจํ านวนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
สํ ารองตามกฎหมายนี้จะนํ าไปจายเปนเงินปนผลไมได

12. สัญญาเชาระยะยาว

ก) บริษัทไดทํ าสัญญาเชาท่ีดินจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจแหงหน่ึงจํ านวนสาม (3) ฉบับเปนระยะเวลา 30 ป       
คาเชารายปเปนเงินรวม 9.6 ลานบาท และเพ่ิมข้ึนทุกระยะเวลา 10 ป ในอัตรารอยละ 10   ภายใตเงื่อนไข
ตามสัญญาดังกลาว   บริษัทไดจายเงินมัดจ ําการเชาจํ านวนรวมประมาณ 9.6 ลานบาท ซึ่งไดแสดงไวเปนสวนหนึ่ง
ของ  "เงินมัดจ ํา" ในงบดุล
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ข) บรษัิทมีสัญญาเชาและบริการเพ่ือเชาท่ีทํ าการบริษัทและสิ่งอํ านวยความสะดวกอืน่ ๆ กับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
แหงหน่ึงโดยเสียคาเชาและคาบริการรวมปละประมาณ 2.9 ลานบาท สัญญาเชามีกํ าหนดเวลา 3 ป และจะหมดอายุ
ลงในวันท่ี 30 มิถุนายน 2546 และสามารถตออายุได  ภายใตเง่ือนไขตามสัญญาดังกลาว บริษัทไดจายเงินมัดจํ า
การเชาจํ านวนรวมประมาณ 0.7 ลานบาท ซึ่งไดแสดงไวเปนสวนหนึ่งของ "เงินมัดจ ํา" ในงบดุล

13. หนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหนา

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารในประเทศแหงหนึ่งออกหนังสือคํ ้าประกัน
บริษัทแกหนวยงานรัฐวิสาหกิจบางแหงและบริษัทเอกชนแหงหนึ่งเปนเงินรวมประมาณ 12.1 ลานบาท

14. การจัดประเภทบัญชีใหม

บรษัิทไดจัดประเภทบัญชีบางรายการในงบการเงินป 2542 ใหม เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงิน
ป 2543


