3
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
งบการเงินรวม
2550

2549

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-บริษัทใหญ
และบริษัทที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ-สุทธิ
รายไดสวนลดคางรับ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกพนักงาน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
เงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกัน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หมายเหตุ 7)

127,774,604.08
1,199,480,268.24

65,630,845.14 123,607,754.38
958,714,284.25 1,199,250,432.24

64,929,510.61
958,653,294.25

(หมายเหตุ 5.1)
(หมายเหตุ 8)

1,498,868.14
5,074,242.62
1,556,662.05
5,074,242.62
978,532,980.94 745,788,825.96 978,416,735.82 745,673,126.75
53,036,004.56
47,545,150.72
53,036,004.56
47,545,150.72
32,582,337.30
17,791,461.71
32,554,692.16
17,734,906.66
2,392,905,063.26 1,840,544,810.40 2,388,422,281.21 1,839,610,231.61

(หมายเหตุ 9)
(หมายเหตุ 10)
(หมายเหตุ 11)
(หมายเหตุ 12)
(หมายเหตุ 13)

2,128,582.14
2,227,907.22
2,128,582.14
2,227,907.22
8,000,000.00
8,000,000.00
28,905,000.00
6,019,240.00
28,905,000.00
6,019,240.00
339,115,159.57 275,149,472.20 338,729,338.70 275,133,213.64
32,691,612.63
32,510,000.00
32,691,612.63
32,510,000.00
2,657,155.10
2,352,326.23
2,596,958.97
2,274,717.74
405,497,509.44 318,258,945.65 413,051,492.44 326,165,078.60
2,798,402,572.70 2,158,803,756.05 2,801,473,773.65 2,165,775,310.21

4
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
งบการเงินรวม
2550

2549

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย-บริษัทใหญ
และบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
เงินกูยืมจากบริษัทยอย
เจาหนี้อื่น-บริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
เจาหนี้คาทรัพยสิน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หมายเหตุ 14)

956,323,388.13
610,670,192.36

688,057,081.53
490,971,681.16

956,323,388.13
610,670,192.36

688,057,081.53
490,971,681.16

(หมายเหตุ 5.1)
(หมายเหตุ 15)
(หมายเหตุ 5.1)
(หมายเหตุ 5.1)

16,989,299.37
28,752,468.18
16,989,299.37
28,752,468.18
35,040,000.00
35,040,000.00
35,040,000.00
35,040,000.00
13,000,000.00
13,000,000.00
13,637,834.97
14,466,609.01
15,143,919.48
14,466,609.01
79,626,005.60
63,271,038.42
77,809,011.60
63,210,253.42
31,958,000.88
17,413,683.96
31,526,226.02
17,413,683.96
4,057,871.00
16,601,225.78
4,057,871.00
16,601,225.78
20,580,553.91
12,182,196.78
20,311,137.21
12,179,418.58
1,768,883,146.22 1,366,755,984.82 1,780,871,045.17 1,379,692,421.62

(หมายเหตุ 15)

96,740,000.00
1,780,000.00
96,740,000.00
1,780,000.00
11,937,240.11
20,746,196.99
11,930,629.61
20,739,586.49
108,677,240.11
22,526,196.99 108,670,629.61
22,519,586.49
1,877,560,386.33 1,389,282,181.81 1,889,541,674.78 1,402,212,008.11

5
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

งบการเงินรวม
2550
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 705,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
หุนสามัญ 500,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 500,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฏหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

2549

(หมายเหตุ 16)

(หมายเหตุ 11)

(หมายเหตุ 17)

705,000,000.00
-

500,000,000.00

705,000,000.00
-

500,000,000.00

500,000,000.00
10,640,009.41

500,000,000.00
(768,400.51)

500,000,000.00
10,640,009.41

500,000,000.00
(768,400.51)

7,412,480.31
563,480.31
7,412,480.31
563,480.31
402,789,696.65 269,726,494.44 393,879,609.15 263,768,222.30
920,842,186.37 769,521,574.24 911,932,098.87 763,563,302.10
2,798,402,572.70 2,158,803,756.05 2,801,473,773.65 2,165,775,310.21
0.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

0.00

0.00

0.00

6
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549

งบการเงินรวม
2550

2549

(ปรับปรุงใหม)
รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากการขาย

10,483,033,790.04 9,378,979,555.34 10,483,074,643.98 9,378,966,677.34

รายไดจากการบริการ
รายไดสวนลดรับ
รายไดอื่น
รวมรายได

11,525,745.79

10,150,992.01

9,961,133.29

9,506,092.01

295,710,899.15

266,579,601.66

295,710,899.15

266,579,601.66

52,250,444.76

38,585,281.98

53,375,283.96

38,959,721.65

10,842,520,879.74 9,694,295,430.99 10,842,121,960.38 9,694,012,092.66

คาใชจายจากการดําเนินงาน
ตนทุนขาย

10,083,504,169.58 9,058,797,274.37 10,084,467,844.64 9,058,787,675.49

ตนทุนการบริการ
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ

(หมายเหตุ 18)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การคา
รวมคาใชจาย

9,940,485.85

3,428,742.12

2,523,494.43

2,812,653.42

480,643,269.03

415,054,338.28

490,247,491.80

414,693,073.78

271,000.00

79,680.00

271,000.00

79,680.00

19,816,528.64

20,199,222.56

19,816,528.64

20,199,222.56

10,594,175,453.10 9,497,559,257.33 10,597,326,359.51 9,496,572,305.25

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล

248,345,426.64

196,736,173.66

244,795,600.87

197,439,787.41

ดอกเบี้ยจาย

(48,353,217.15)

(53,288,849.81)

(48,970,450.03)

(53,874,384.06)

(60,080,007.28)
139,912,202.21

(39,428,125.97)
104,019,197.88

(58,864,763.99)
136,960,386.85

(39,428,125.97)
104,137,277.38

0.28

0.21

0.27

0.21

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิ

(หมายเหตุ 19)

กําไรตอหุน
จํานวนหุนสามัญ (หนวย : หุน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
งบการเงินรวม
(หนวย : บาท)
ทุนเรือนหุน

กําไร(ขาดทุน)ที่ยัง

ที่ออกและ

ไมเกิดขึ้นใน

ชําระแลว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน
กําไรสุทธิสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน

500,000,000.00
500,000,000.00
500,000,000.00
500,000,000.00

(768,400.51)
(768,400.51)
(768,400.51)
11,408,409.92
10,640,009.41

-

-

กําไรสุทธิสําหรับป

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

จัดสรรแลว

รวม

ยังไมไดจัดสรร

หลักทรัพยเผื่อขาย สํารองตามกฎหมาย

สํารองตามกฏหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

กําไรสะสม

500,000,000.00

10,640,009.41

563,480.31
563,480.31
563,480.31
563,480.31
6,849,000.00
7,412,480.31

165,707,296.56 666,270,776.87
-

(768,400.51)

165,707,296.56 665,502,376.36
104,019,197.88 104,019,197.88
269,726,494.44 769,521,574.24
-

11,408,409.92

269,726,494.44 780,929,984.16
(6,849,000.00)

-

139,912,202.21 139,912,202.21
402,789,696.65 920,842,186.37

8
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หนวย : บาท)
กําไรสะสม

ทุนเรือนหุน

กําไร(ขาดทุน)ที่ยัง

รวม

ที่ออกและ
ชําระแลว

ไมเกิดขึ้นใน
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร
หลักทรัพยเผื่อขาย สํารองตามกฎหมาย
(ปรับปรุงใหม)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549

500,000,000.00

-

563,480.31

165,707,296.56 666,270,776.87

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทยอย

(หมายเหตุ 4)

-

-

-

(6,076,351.64)

(6,076,351.64)
660,194,425.23
(768,400.51)

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย

500,000,000.00
-

(768,400.51)

563,480.31
-

159,630,944.92
-

รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน
กําไรสุทธิสําหรับป

500,000,000.00
-

(768,400.51)
-

563,480.31
-

159,630,944.92 659,426,024.72
104,137,277.38 104,137,277.38

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

500,000,000.00

(768,400.51)

563,480.31

263,768,222.30 763,563,302.10

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน

500,000,000.00

11,408,409.92
10,640,009.41

สํารองตามกฏหมาย

-

-

กําไรสุทธิสําหรับป

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

500,000,000.00

10,640,009.41

563,480.31
6,849,000.00
7,412,480.31

-

11,408,409.92

263,768,222.30 774,971,712.02
(6,849,000.00)

-

136,960,386.85 136,960,386.85
393,879,609.15 911,932,098.87

9
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
ปรับรายการที่กระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การคา
หนี้สงสัยจะสูญ - สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
ขาดทุนจากสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา(โอนกลับรายการ)
ขาดทุนจากสินคาเสียหายและทําลายสินคา
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายและยกเลิกการใชสินทรัพย
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินจากการดําเนินงาน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-บริษัทใหญ
และบริษัทที่เกี่ยวของกัน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายไดสวนลดคางรับ
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย-บริษัทใหญ
และบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้อื่น-บริษัทใหญ และบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

2550

2549

139,912,202.21

104,019,197.88

136,960,386.85

104,137,277.38

37,522,258.03
19,816,528.64
44,805.01
(1,314,821.67)
1,671,179.13
798,693.52
(1,655,474.52)

28,220,026.69
20,199,222.56
62,407.27
8,496.23
1,389,284.94
(516,645.93)
(2,226,761.20)

37,465,324.74
19,816,528.64
(1,314,821.67)
1,671,179.13
798,693.52
(1,655,474.52)

28,203,972.09
20,199,222.56
113,962.14
1,283,819.03
(516,645.93)
(2,226,761.20)

196,795,370.35 151,155,228.44 193,741,816.69 151,194,846.07
(260,582,512.63) 104,375,952.94 (260,413,666.63) 104,294,632.94
3,575,374.48
(233,100,512.44)
(5,490,853.84)
(14,790,875.59)
(349,633.88)
121,568,375.03

(2,131,252.75)
3,517,580.57
1,048,390.54 (233,099,966.53)
13,220,643.15
(5,490,853.84)
11,184,966.13 (14,819,785.50)
(778,803.48)
(322,241.23)
(31,942,465.17) 121,568,375.03

(2,131,252.75)
1,049,299.61
13,220,643.15
11,176,199.16
(746,000.00)
(31,942,465.17)

(11,763,168.81)
5,767,773.18 (11,763,168.81)
5,767,773.18
(828,774.04) (23,827,684.76)
677,310.47 (23,827,684.76)
16,354,967.18
3,570,130.93
14,598,758.18
3,679,174.98
14,544,316.92
(3,936,628.86) 14,112,542.06
(3,936,628.86)
8,398,357.13
3,024,411.79
8,131,718.63
3,090,679.73
(165,669,570.14) 230,730,662.08 (169,561,580.91) 230,889,217.28
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บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
งบการเงินรวม
2550

2549

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกพนักงาน
ลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกัน
เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุน

99,325.08
(11,477,350.08)
(98,730,390.55)
501,622.63
(181,612.63)
(109,788,405.55)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
รับเงินกูยืมระยะยาว
จายชําระเงินกูยืมระยะยาว
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้คาทรัพยสิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

268,051,917.29 (89,621,675.74) 268,051,917.29 (89,621,675.74)
130,000,000.00
48,500,000.00 130,000,000.00
48,500,000.00
(35,040,000.00) (78,430,000.00) (35,040,000.00) (78,430,000.00)
(16,601,225.78) (4,294,544.23) (16,601,225.78) (4,294,544.23)
(8,808,956.88) 10,478,905.70
(8,808,956.88) 10,491,310.70
337,601,734.63 (113,367,314.27) 337,601,734.63 (113,354,909.27)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)-สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด

62,143,758.94
65,630,845.14
127,774,604.08

(1,826,248.11)
99,325.08
(6,787,640.51) (11,477,350.08)
(81,269,381.95) (98,303,894.95)
990,888.09
501,622.63
(181,612.63)
(88,892,382.48) (109,361,909.95)

28,470,965.33
37,159,879.81
65,630,845.14

58,678,243.77
64,929,510.61
123,607,754.38

(1,826,248.11)
(6,787,640.51)
(81,269,381.95)
990,888.09
(88,892,382.48)

28,641,925.53
36,287,585.08
64,929,510.61

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
1) เงินสดจายในระหวางปสําหรับ :ดอกเบี้ยจาย
47,421,592.47
53,433,826.80
48,038,825.35
54,019,361.05
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
45,535,690.36
43,392,147.48
44,752,221.93
43,364,754.83
2) รายการที่ไมเปนตัวเงิน มีดังตอไปนี้
- สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ บันทึกรายการกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุนระยะยาวใน
- สวนของผูถือหุน จํานวน 11.41 ลานบาท และ (0.77) ลานบาท ตามลําดับ
- สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ มีการซื้อทรัพยสินซึ่งยังไมไดจายชําระเปนเงิน 4.06 ลานบาท และ 16.60 ลานบาท
- ตามลําดับ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
1. ขอความทั่วไป
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ทะเบียนเลขที่ 0105531024311 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2531 และจดทะเบียน
เปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ทะเบียนเลขที่ 0107550000203 ตั้งอยูเลขที่ 188
หมูที่ 1 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจ
นําเขาและจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอร โดยมีขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2550 และ 2549 ดังนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
2550
2549
จํานวนพนักงานถัวเฉลี่ย (หนวย : คน)
639
559
607
558
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน (หนวย : ลานบาท)
178.37 160.58 171.81
160.35
บริ ษั ทฯ เป น บริ ษัทย อ ยของบริ ษั ท ที .เค.เอส.เทคโนโลยี จํา กัด (มหาชน) ซึ่ ง ถือหุ น ใน
บริษัทฯ รอยละ 50 ตั้งอยูเลขที่ 30/88 หมู 1 ถนนเจษฎาวิถี ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร ประเทศไทย ดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตแบบฟอรมกระดาษพิมพตอเนื่อง สิ่งพิมพ
ปลอดการทําเทียม สิ่งพิมพอื่น ๆ และฉลากกาวตอเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปนบริษัทยอยของ King’s Eye
Investments Ltd. ซึ่งถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 49 ตั้งอยูเลขที่ P.O. Box 957, Offshore Incorporations
Centre, Road Tom, Tortola, British Virgin Islands โดยมี Synnex Technology International Corp. ถือหุน
ใน King’s Eye Investments Ltd. รอยละ 100 ตั้งอยู 4th Floor, 75 Section 3, Ming-shen East Road,
Taipei, Taiwan, R.O.C. ดําเนินธุรกิจจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอร
2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ซึ่ งจัด ตั้ ง ตามพระราชบัญ ญัติวิ ชาชี พ บัญชี พ.ศ. 2547 ได มี มติ ใ ห ป ระกาศใช แ ลว และตาม
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทํา และ
นําเสนอรายงานทางการเงิน
ราง DRAFT
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2.2 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 62/2550
(ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว) เรื่อง มาตรฐานการบัญชี โดยประกาศใหใชมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 51 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตนและใหใชมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้แทนมาตรฐานการบัญชี
ฉบับเดิมที่ยกเลิกไป
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่

25
29
31
33
35
39

ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่

41
43
44
45
46
49

(ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง ตนทุนการกูยืม
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และขอผิดพลาด
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญากอสราง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 - 46 ใหถือปฏิบัติกับงบการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ ตองปรับปรุงงบการเงิน
เฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่แสดงเปรียบเทียบ ทั้งนี้ บริษัทฯ แสดงผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงไวตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 4
สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่เหลือใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป โดยฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยได
ประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับดัง กลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ
งบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว
2.3 บริ ษั ท ฯ ได จั ด ทํ า งบการเงิ น เป น ภาษาไทยตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปในประเทศไทย
ซึ่งหลักการบัญชีที่ใชอาจแตกตางจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศอื่น ๆ และเพื่อความ
สะดวกของผูอานงบการเงิน บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษโดยแปลจากงบการเงิน
ฉบับภาษาไทย เพื่อวัตถุประสงคของการรายงานภายในประเทศ

ราง DRAFT
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายการบัญชีที่สําคัญดังนี้
3.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
- รายไดจากการขายรับรูเมื่อมีการสงมอบสินคาใหแกลูกคาแลว
- รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อการใหบริการแลวเสร็จ
- รายไดอื่นและรายไดสวนลดรับจากผูขายสินคาใหบริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูตามเกณฑคงคาง
- คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
3.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย กระแส
รายวันและประจําไมเกิน 3 เดือนที่ไมติดภาระค้ําประกัน
3.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประมาณขึ้นโดยการคํานวณดวยอัตราสวนรอยละตามอายุหนี้ที่คงคางของ
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ ณ วันสิ้นงวดและพิจารณาจากลูกหนี้แตละรายที่คาดวาจะไมไดรับชําระ
3.4 สินคาคงเหลือ คํานวณตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
โดยบริษัทฯ และบริษัทยอย คํานวณราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักเคลื่อนที่และตามวิธีเขา
กอนออกกอนตามลําดับ และแสดงรายการสุทธิดวยคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา ซึ่ง
บริษัทฯ ตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง สําหรับสินคาที่เสื่อมคุณภาพ ลาสมัยและคางนานโดยอาศัย
การประเมินของฝายบริหารและการพิจารณาอายุของสินคาคงเหลือ ดังนี้
สถานะของสินคา
สินคาที่ไมเคลื่อนไหวตั้งแต 91 - 150 วัน
สินคาที่ไมเคลื่อนไหวตั้งแต 151 – 210 วัน
สินคาที่ไมเคลื่อนไหวตั้งแต 211 – 270 วัน
สินคาที่ไมเคลื่อนไหวตั้งแต 271 – 360 วัน
สินคาที่ไมเคลื่อนไหวตั้งแต 360 วันขึ้นไป
สินคาที่รับคืนหรือทดลองใช
สินคาที่รอทําลาย

ตั้งคาเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพไวรอยละ
10-20
25-35
35-50
55-70
100
50
100

3.5 เงินลงทุนในบริษัทยอยบันทึกวิธีราคาทุนและพิจารณาตั้งคาเผื่อการดอยคาเมื่อมูลคาเงินลงทุนนั้น
ลดลงอยางถาวร (มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 4)
3.6 เงิ น ลงทุ น ระยะยาวเป น เงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ในความต อ งการของตลาด แสดงด ว ยมู ล ค า
ยุติธรรมโดยกําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมรับรูในสวนของผูถือหุน
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3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ บันทึกบัญชีตามราคาทุนและแสดงรายการสุทธิดวยคาเสื่อมราคาสะสม
ซึ่งคาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรง (Straight Line) ตามอายุการใชงานโดยประมาณดังนี้
- อาคาร
20 ป
- เครื่องจักรและอุปกรณ
5-10 ป
- คอมพิวเตอร
3-5 ป
- เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
5 ป
- ยานพาหนะ
5 ป
- สวนปรับปรุงสิทธิการเชา
5 ป
ดอกเบี้ ย จ า ยที่ เ กิ ด จากเงิ น ที่ กู ยื ม มาโดยเฉพาะเพื่ อ ใช ใ นโครงการงานระหว า ง
กอสรางไดนําไปรวมเปนราคาทุนของงานระหวางกอสรางดังกลาวจนกวาจะอยูในสภาพพรอมที่
จะใชไดตามประสงค
3.8 การดอยคาของสินทรัพย โดยทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯ และบริษัทยอยจะทําการประเมินวามีขอบงชี้
ซึ่งแสดงวาสินทรัพยดอยคาลงหรือไม หากมีขอบงชี้ของการดอยคา บริษัทฯ และบริษัทยอยจะทํา
การประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยและหากพบวาราคาตามบัญชีของสินทรัพย
นั้นมีมูลคาสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะลดมูลคาของสินทรัพยลงให
เทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน
(มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนนั้
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา)
3.9 สัญญาเชาดําเนินงาน ในการเชาสินทรัพยซึ่งความเสี่ยงและกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยที่เชาเปนของ
ผูใหเชาไดจัดประเภทเปนการเชาดําเนินงาน คาเชาที่จายภายใตการเชาดําเนินงานไดบันทึกเปน
คาใชจายภายใตอายุสัญญาเชา
3.10 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ยกเวนรายการที่เกี่ยวกับการซื้อสินคาและบริการจากตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาท โดยใช
อัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดขึ้นโดยบริษัทฯ ซึ่งใกลเคียงกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ยอดคงเหลือของสินทรัพย และหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นป แปลงคาเปนเงินบาท
ตามอัตราแลกเปลี่ ยนของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วัน นั้น ผลกํ าไรหรื อขาดทุน จากอัตรา
แลกเปลี่ยนบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
3.11 ภาษีเงินไดนิติบุคคลรับรูเปนคาใชจาย เมื่อมีภาระตองเสียภาษี
3.12 กําไรตอหุน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิ ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออก และ
ไดรับชําระแลวระหวางป
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3.13 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุม
บริษัทฯ ถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออมหรืออยูภายใตการควบคุม
เดี ย วกั น กั บบริ ษั ทฯรวมถึ งบริษัทที่ทํา หนาที่ถื อหุ นของบริ ษั ทย อ ยและบริษัท ในกลุ มเดีย วกั น
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออม และมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารที่
สําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ
3.14 ผลประโยชนของพนักงาน
กลุมบริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ได
กําหนดการจายสมทบไวแลว สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกไปจากสินทรัพยของ
กลุมบริษัทและไดรับการบริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรบั
เงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุมบริษัท เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น อยางไรก็ตาม
กลุมบริษัทมิไดตั้งหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงานตามกฎหมายแรงงานไทย
3.15 เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินที่ แสดงในงบดุลประกอบดว ย เงินสดและรายการเทียบเท าเงินสด
ลูกหนี้การคา รายไดคางรับและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกันและกิจการที่ไมเกี่ยวของกันและ
เงินลงทุนระยะยาว หนี้สินทางการเงินในงบดุลประกอบดวย เจาหนี้การคา เจาหนี้อื่น คาใชจาย
คางจายและเงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกันและกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน ซึ่งนโยบายการบัญชี
เฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
บริษัทฯ ไดใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศประกอบดวยสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ
จะไดรับหรือตองจายชําระ
3.16 ในการจัดทํางบการเงินใหเปนหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางกรณีฝายบริหารอาจตองใชการ
ประมาณและการตั้งสมมติฐานซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว
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4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนเพื่อใหเปนไปตามประกาศสภาวิชาชีพฉบับที่ 26/2549 เรื่อง
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที ่ 44 เรื่อ ง งบการเงิน รวมและการบัญ ชีสํา หรับ เงิน ลงทุน ในบริษัท ยอ ย
(แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2549 โดยบริษัทฯ ไดปรับปรุงยอนหลังงบการเงินที่แสดง
เปรียบเทียบดวย ทั้งนี้เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการนั้นบันทึกโดยใช
ราคาทุนเดิม (Original Cost) เปนราคาทุนเริ่มตน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวทําใหกําไรสุทธิ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการไมเทากับกําไรสุทธิในงบการเงินรวม โดยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2550 และ 2549 งบการเงินรวมมีกําไรสุทธิ 139.91 ลานบาท และ 104.02 ลานบาท ตามลําดับ แตงบการเงิน
เฉพาะกิจการมีกําไรสุทธิ 136.96 ลานบาท และ 104.14 ลานบาท ตามลําดับ และบริษัทฯ ขอชี้แจง
เพิ่มเติมดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีดังกลาว ทําใหงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2549 แสดงกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น จํานวน 0.12 ลานบาท เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไมไดรวมรายการสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย
2) ผลกระทบตอรายการอื่นในงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ไดแก
เงินลงทุนในบริษัทยอยและกําไรสะสมที่แสดงไวในงบดุลลดลง 5.96 ลานบาท และในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการลดลง 6.08 ลานบาท ซึ่งผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
หลักการบัญชีนี้ไดแสดงไวใน “ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนใน
บริษัทยอย”
การเปลี่ย นแปลงนโยบายบัญ ชีดัง กลา วสง ผลตอ การแสดงรายการบัญ ชีที่เ กี่ย วขอ งกับ
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น ไมไดมีผลกระทบตอการจัดทํางบการเงินรวม
และปจจัยพื้นฐานการทําธุรกิจของบริษัทฯ แตอยางใด
5. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทใหญ บริษัทยอย และบริษัทหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วของกัน
โดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกัน หรือมีกรรมการรวมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวาง
บริษัทฯ กับบริษัทใหญ บริษัทยอย และบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้
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5.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน
ความสัมพันธ
- ลูกหนี้การคา
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส จํากัด
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจแมนท จํากัด
บริษัท ดิจเิ ทนต จํากัด
บริษัท สมารท คอมมิวนิเคชั่น แอนด เทคโนโลยี จํากัด
รวม
- ตั๋วเงินรับ
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจแมนท จํากัด
รวม
รวมลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
- ซื้อทรัพยสิน
Synnex Technology International Corp.
- เจาหนี้การคา (ลดหนี้)
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
Synnex Technology International Corp.
รวม
- ตั๋วเงินจาย
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจแมนท จํากัด
รวม
รวมเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย
- เจาหนี้อื่น
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
King’s Eye Investments Ltd.
Synnex Technology International Corp.
Synnex Global Ltd.
บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส จํากัด
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจแมนท จํากัด
รวม
- เงินกูยืมจากบริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส จํากัด
ยอดตนงวด
เพิ่มระหวางงวด
เงินกูยืมจายคืนระหวางงวด
ยอดปลายงวด

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550
2549

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550
2549

บริษัทใหญ- การถือหุนทางตรง
บริษัทยอย-การถือหุนทางตรง
บริษัทที่เกี่ยวของกัน- บริษัทใหญรวมกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน- ผูถือหุนรวมกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน- บุคคลที่เกี่ยวของกัน

256,530.36
728,951.41
513,386.37
1,498,868.14

1,174,767.44
275,686.57
59,673.90
1,546,040.54
3,056,168.45

256,530.36
62,073.91
724,671.41
513,386.37
1,556,662.05

1,174,767.44
275,686.57
59,673.90
1,546,040.54
3,056,168.45

บริษัทใหญ- การถือหุนทางตรง
บริษัทที่เกี่ยวของกัน- บริษัทใหญรวมกัน

1,498,868.14

1,733,710.97
284,363.20
2,018,074.17
5,074,242.62

1,556,662.05

1,733,710.97
284,363.20
2,018,074.17
5,074,242.62

บริษัทใหญ- การถือหุนทางออม

133,570.00

-

133,570.00

-

บริษัทใหญ- การถือหุนทางตรง
บริษัทใหญ- การถือหุนทางออม

7,304,173.57
7,304,173.57

6,606,501.43
(4,859.00)
6,601,642.43

7,304,173.57
7,304,173.57

6,606,501.43
(4,859.00)
6,601,642.43

บริษัทใหญ- การถือหุนทางตรง
บริษัทที่เกี่ยวของกัน-บริษัทใหญรวมกัน

9,260,821.40
424,304.40
9,685,125.80
16,989,299.37

21,477,534.95
673,290.80
22,150,825.75
28,752,468.18

9,260,821.40
424,304.40
9,685,125.80
16,989,299.37

21,477,534.95
673,290.80
22,150,825.75
28,752,468.18

บริษัทใหญ- การถือหุนทางตรง
บริษัทใหญ- การถือหุนทางตรง
บริษัทใหญ- การถือหุนทางออม
บริษัทที่เกี่ยวของกัน-บริษัทใหญรวมกัน
บริษัทยอย-การถือหุนทางตรง
บริษัทที่เกี่ยวของกัน-บริษัทใหญรวมกัน

887,371.12
5,000,000.00
6,587,616.74
1,162,847.11
13,637,834.97

278,135.80
10,000,000.00
3,824,395.01
364,078.20
14,466,609.01

887,371.12
5,000,000.00
6,587,616.74
1,506,084.51
1,162,847.11
15,143,919.48

278,135.80
10,000,000.00
3,824,395.01
364,078.20
14,466,609.01

13,000,000.00
13,000,000.00

13,000,000.00
13,000,000.00

บริษัทยอย-การถือหุนทางตรง
-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เงินกูยืมระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย เปนการกูยืม
ในรูปตั๋วสัญญาใชเงินจายคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยระหวางกันในอัตรารอยละ 4.50 ตอป และ 5.00
ตอป ตามลําดับ
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5.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน
ความสัมพันธ
- มูลคาการขาย(รับคืน)สินคาใหแก
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส จํากัด
บริษัท สมารท คอมมิวนิเคชั่น แอนด เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจแมนท จํากัด
บริษัท ดิจิเทนต จํากัด
รวม
- มูลคาการบริการใหแก
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส จํากัด
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจแมนท จํากัด
รวม
- มูลคาการซื้อสินคาจาก
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
Synnex Technology International Corp.
Synnex Electronic Hong Kong Ltd.
รวม
- มูลคาบริการดานเทคนิค เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์
และบริการและคาใชจา ยอื่นชําระแก
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
King’s Eye Investments Ltd.
Synnex Technology International Corp.
Synnex Global Ltd.
บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส จํากัด
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจแมนท จํากัด
รวม
- มูลคาดอกเบี้ยจายชําระแก
บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส จํากัด

บริษัทใหญ- การถือหุนทางตรง
บริษัทยอย- การถือหุนทางตรง
บริษัทที่เกี่ยวของกัน- บุคคลที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน-บริษัทใหญรวมกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน- ผูถือหุนรวมกัน

บริษัทใหญ- การถือหุนทางตรง
บริษัทยอย- การถือหุนทางตรง
บริษัทที่เกี่ยวของกัน-บริษัทใหญรวมกัน

บริษัทใหญ- การถือหุนทางตรง
บริษัทใหญ- การถือหุนทางออม
บริษัทที่เกี่ยวของกัน-บริษัทใหญรวมกัน

บริษัทใหญ- การถือหุนทางตรง
บริษัทใหญ- การถือหุนทางตรง
บริษัทใหญ- การถือหุนทางออม
บริษัทที่เกี่ยวของกัน-บริษัทใหญรวมกัน
บริษัทยอย- การถือหุนทางตรง
บริษัทที่เกี่ยวของกัน-บริษัทใหญรวมกัน

บริษัทยอย- การถือหุนทางตรง

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2549
2550
2549
2550
10,016,890.25 10,717,118.43
381,605.05
4,694,586.82
3,527,786.50
4,443,924.24
(39,960.00)
500,287.00
13,886,321.80 20,355,916.49

10,016,890.25
58,594.94
381,605.05
3,527,786.50
(39,960.00)
13,944,916.74

10,717,118.43
4,694,586.82
4,443,924.24
500,287.00
20,355,916.49

97,447.67
1,125,000.00
27,846.73
1,250,294.40

644,125.00
375,000.00
50,000.00
1,069,125.00

159,174,030.52 162,072,261.91 159,174,030.52
588,428.75
23,076,371.00
159,174,030.52 185,737,061.66 159,174,030.52

162,072,261.91
588,428.75
23,076,371.00
185,737,061.66

97,447.67
151,084.23
248,531.90

240,000.00
5,000,00.00
6,587,616.74
7,542,388.00
19,370,004.74
-

644,125.00
50,000.00
694,125.00

560,000.00
10,000,000.00
3,824,395.01
5,312,578.00
19,696,973.01
-

240,000.00
5,000,00.00
6,587,616.74
12,431,708.61
7,542,388.00
31,801,713.35

560,000.00
10,000,000.00
3,824,395.01
54,700.00
5,312,578.00
19,751,673.01

617,232.88

585,534.25

- รายการซื้อและขายสินคาระหวางกันของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กับบริษัท
ใหญ บริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกันเปนไปตามราคาที่คิดกับบุคคลภายนอกซึ่งสูงกวาราคาทุน
- รายการคาบริการดานเทคนิค เครื่องหมายการคา และบริการอื่นเปนไปตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน
ดังนี้
1) บริษัทฯ ทําสัญญาการใชเครื่องหมายการคากับ King’s Eye Investments Ltd. ตามสัญญาลง
วันที่ 1 มกราคม 2546 ซึ่งบริษัทฯ ตองจายคาใชเครื่องหมายการคา จํานวน 10 ลานบาทตอป
อยางไรก็ตาม ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 12 กุมภาพันธ
2550 กรรมการของบริษัทฯ และของ King’s Eye Investments Ltd. ไดตกลงปรับลดคาบริการ
ในการใชเครื่องหมายการคาดังกลาวสําหรับป 2550 เหลือ 5.00 ลานบาท
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เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไดทําสัญญาการใชเครื่องหมายการคาใหมกับ
Synnex Global Ltd. ซึ่งมีผลบังคับใชในป 2551 เปนตนไป บริษัทฯ สามารถใชเครื่องหมาย
การคาโดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆก็ตอเมื่อกลุมซินเน็ค (โดยถือหุนผานทาง King’s Eye
Investment Ltd.) ถือหุนอยางนอยรอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของ
บริษัทฯ และไมมีการแสดงเจตจํานงเปนลายลักษณอักษรใหบริษัทฯ ยุติการใชเครื่องหมาย
การคาจากกลุมซินเน็ค
2) บริษัทฯ ทําสัญญาการใชระบบซอฟแวร “Global” ซึ่งเปนซอฟแวรหลักในการบริหารงานของ
บริษัทฯ กับ King’s Eye Investment Ltd. ตามสัญญาลงวันที่ 1 มกราคม 2544 ซึ่งบริษัทฯ ตอง
จายคาใชระบบซอฟแวรจากรอยละ 0.5 ของรายได ตอมาในป 2549 ตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 กรรมการของบริษัทฯ และ
ของ King’s Eye Investments Ltd. ไดอนุมัติใหยกเลิกการจายคาใชจายดังกลาวแลว เนื่องจาก
ไดเห็นถึงศักยภาพในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมาจึงไดยกเวน
การเรียกเก็บคาบริการดังกลาว นอกจากนี้ ในวันที่ 1 มกราคม 2544 บริษัทฯไดทําสัญญารับ
บริการบํารุงรักษาระบบซอฟแวร Global จาก Synnex Technology International Corp. โดยจาย
คาตอบแทนเปนรายเดือนและตามชั่วโมงการบริการตามอัตราที่กําหนดในสัญญา
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ทําสั ญญาการใชแ ละรับบริการบํารุงรั กษา
ซอฟแวรใหมกับ Synnex Global Ltd. (King’s Eye Investments Ltd. ไดโอนสิทธิในระบบ
ซอฟแวร “Global” ขางตนให Synnex Global Ltd. แลว)โดยไมคิดคาตอบแทนจากการใช
ซอฟแวร แตคิดคาบริการที่ปรึกษาเปนรายเดือนและตามชั่วโมงการบริการตามอัตราที่กําหนด
ในสัญญา โดยบริษัทฯ สามารถใชระบบซอฟแวรและรับบริการตามสัญญาไดก็ตอเมื่อกลุม
ซินเน็ค (โดยถือหุนผานทาง King’s Eye Investment Ltd) ถือหุนอยางนอยรอยละ 20 ของทุน
จดทะเบียนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ และไมมีการแสดงเจตจํานงเปนลายลักษณ
อักษรใหบริษัทฯ ยุติการใชระบบซอฟแวร “Global” จากลุมซินเน็ค
3) บริษัทฯ ทําสัญญาแตงตั้งตัวแทนโดยใหบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เปน
ตัวแทน ในการดําเนินการจัดเก็บสินคา ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2549 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2550
ในอัตราคาเชาเดือนละ 80,000.00 บาท
4) บริ ษัท พริ ซึ่ม โซลู ชั่น จํ ากัด ทํา สัญ ญาใหบริ การกั บบริ ษั ทฯ โดยจะให บริก ารในลัก ษณะ
สงเสริมการขายทางดานเทคนิค (ทั้งกอนและหลังการขาย) กับผลิตภัณฑที่บริษัทฯ เปนผู
จําหนาย มีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2551 ซึ่ง
บริษัทฯ ตองชําระคาบริการเปนรายเดือนซึ่งคํานวณจากรอยละ 0.1 ของยอดขายโดยรวมของ
บริษัทฯ
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6. หลักเกณฑการจัดทํางบการเงินรวม
6.1 งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
และบริษัทยอยหนึ่งแหงที่บริษัทฯไดถือหุนตั้งแตรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทยอย ดังนี้
ชื่อกิจการ

- บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส จํากัด

ประเภทกิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ

การให บ ริ ก ารอบรมและบํ า รุ ง รั ก ษาระบบคอมพิ ว เตอร แ ละขาย
สวนประกอบคอมพิวเตอร

บริษัทยอย

สัดสวน
รอยละ
เงินลงทุน
99.99

6.2 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทยอย สิ้นสุด วัน เดีย วกัน กับบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) เงินลงทุนในบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 99 ในการจัดทํางบการเงินรวม
บริษัทฯ คํานวณเงินลงทุนในบริษัทยอย เสมือนหนึ่งถือหุนรอยละ 100
6.3 ยอดคงคางและรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตลอดจนยอดเงินลงทุน
ในบริษัทยอยในบัญชีของบริษัทฯ และทุนเรือนหุนของบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว
7. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับที่อยูในกําหนดชําระ
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระดังนี้
- ไมเกิน 3 เดือน
- มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน
- มากกวา 6 เดือน ถึง 9 เดือน
- มากกวา 9 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550
2549
677,315,484.87
529,275,074.69
525,380,153.33
425,482,914.59
1,531,518.68
358,369.20
780,288.00
14,205,510.51
129,365,195.04
126,174,346.34
1,334,372,639.92 1,095,496,215.33
(134,892,371.68) (136,781,931.08)
1,199,480,268.24
958,714,284.25

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550
2549
677,164,186.87
529,255,814.69
525,343,345.33
1,489,788.68
780,288.00
129,365,195.04
1,334,142,803.92
(134,892,371.68)
1,199,250,432.24

425,441,184.59
358,369.20
14,205,510.51
126,174,346.34
1,095,435,225.33
(136,781,931.08)
958,653,294.25

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ นําตั๋วเงินรับ จํานวน 4.02 ลานบาท ไปค้ําประกันวงเงินกู
ตั๋วสัญญาใชเงิน ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2550 บริษัทฯ ไดยกเลิกภาระค้ําประกันดังกลาวแลว
ฝายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่บันทึกไวเพียงพอในสถานการณ
ปจจุบันแลว
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8. สินคาคงเหลือ-สุทธิ
ประกอบดวย

สินคาสําเร็จรูป
สินคาระหวางทาง
รวม
หัก คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา
สุทธิ

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550
2549
848,217,603.80
697,759,497.42
148,730,332.22
67,759,651.20
996,947,936.02
765,519,148.62
(18,531,200.20)
(19,846,021.87)
978,416,735.82
745,673,126.75

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550
2549
848,333,848.92
697,875,196.63
148,730,332.22
67,759,651.20
997,064,181.14
765,634,847.83
(18,531,200.20)
(19,846,021.87)
978,532,980.94
745,788,825.96

9. ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกพนักงาน
ประกอบดวย
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550
2549
2,227,907.22
401,659.11
1,235,299.24
2,464,100.58
(1,334,624.32)
(637,852.47)
2,128,582.14
2,227,907.22

ยอดตนงวด
เพิ่มขึ้นระหวางป
รับชําระระหวางป
ยอดปลายงวด

เงินใหกูยืมพนักงานเปนเงินใหกูยืมตามระเบียบสวัสดิการของบริษัทฯ
10. เงินลงทุนในบริษัทยอย
ประกอบดวย
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ชื่อบริษัท

บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส จํากัด

ทุนชําระแลว

8,000,000.00

สัดสวน
การลงทุน
(รอยละ)
99.99

2550
เงินลงทุน
วิธีราคาทุน
เงินปนผล

2549
เงินลงทุน
วิธีราคาทุน
เงินปนผล

8,000,000.00

8,000,000.00

-
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11. เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ
ประกอบดวย
ชื่อบริษัท

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาด
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บวก(หัก) การปรับมูลคาเงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ

ประเภทกิจการ

ทุน
ชําระแลว

สัดสวน
การลงทุน
(รอยละ)

จําหนายคอมพิวเตอร

201,481,000.00

3.50

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
สัดสวน
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2550
การลงทุน
31 ธันวาคม 2549
(รอยละ)
18,264,990.59
10,640,009.41
28,905,000.00

1.29

6,787,640.51
(768,400.51)
6,019,240.00

12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
ประกอบดวย
12.1 งบการเงินรวม
ที่ดิน

ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา
จําหนาย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

60,111,638.65 102,269,692.74
3,343,138.19
88,689,924.60
60,111,638.65 194,302,755.53

คาเสื่อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
จําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
มูลคาสุทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

อาคาร

-

60,111,638.65

(24,848,357.93)
(8,694,988.24)
(33,543,346.17)

เครื่องจักร
และอุปกรณ

คอมพิวเตอร

เครื่องตกแตงและ
เครื่องใชสํานักงาน

ยานพาหนะ

สวนปรับปรุง
สิทธิการเชา

33,046,029.58
14,644,734.87
69,128,456.00
116,819,220.45

49,184,801.82
8,870,682.16
2,107,320.00
(7,390,979.57)
52,771,824.41

6,596,768.91
3,845,420.44
3,224,000.00
(28,925.24)
13,637,264.11

47,251,031.26 6,605,257.38
7,028,615.00 2,105,551.95
793,573.22
(1,533,341.22) (833,014.50)
52,746,305.04 8,671,368.05

(28,252,389.39) (38,713,899.19)
7,175,871.81
(10,103,462.69) (7,772,911.89)
(38,355,852.08) (39,310,939.27)

(4,923,351.51)
19,269.88
(1,666,557.99)
(6,570,639.62)

(33,690,090.70) (2,980,814.30)
1,092,316.81
198,485.88
(7,592,749.03) (1,691,588.19)
(40,190,522.92) (4,473,916.61)

งานระหวางกอสราง
และสินทรัพย
ระหวางทาง
103,493,154.88
62,950,118.94
(163,943,273.82)
2,500,000.00

-

(หนวย : บาท)
รวม

408,558,375.22
102,788,261.55
163,943,273.82
(9,786,260.53)
(163,943,273.82)
501,560,376.24

(133,408,903.02)
8,485,944.38
(37,522,258.03)
(162,445,216.67)

77,421,334.81

4,793,640.19

10,470,902.63

1,673,417.40

13,560,940.56

3,624,443.08

103,493,154.88

275,149,472.20

60,111,638.65 160,759,409.36

78,463,368.37

13,460,885.14

7,066,624.49

12,555,782.12

4,197,451.44

2,500,000.00

339,115,159.57

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
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12.2 งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หนวย : บาท)
ที่ดิน

อาคาร

เครื่องจักร
และอุปกรณ

คอมพิวเตอร

เครื่องตกแตงและ
เครื่องใชสํานักงาน

ยานพาหนะ

สวนปรับปรุง
สิทธิการเชา

ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 60,111,638.65
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา
จําหนาย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 60,111,638.65

102,269,692.74
3,343,138.19
88,689,924.60
194,302,755.53

30,221,466.96
14,639,934.87
69,128,456.00
113,989,857.83

49,184,801.82
8,454,972.16
2,107,320.00
(7,390,979.57)
52,356,114.41

6,596,768.91
3,839,434.84
3,224,000.00
(28,925.24)
13,631,278.51

47,251,031.26
7,028,615.00
(1,533,341.22)
52,746,305.04

6,605,257.38
2,105,551.95
793,573.22
(833,014.50)
8,671,368.05

คาเสื่อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
จําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

(24,848,357.93)
(8,694,988.24)
(33,543,346.17)

(25,444,085.33)
(10,087,266.16)
(35,531,351.49)

(38,713,899.19)
7,175,871.81
(7,732,540.35)
(39,270,567.73)

(4,923,351.51) (33,690,090.70)
19,269.88
1,092,316.81
(1,666,192.77) (7,592,749.03)
(6,570,274.40) (40,190,522.92)

(2,980,814.30)
198,485.88
(1,691,588.19)
(4,473,916.61)

-

งานระหวางกอสราง
และสินทรัพย
ระหวางทาง

รวม

103,493,154.88
62,950,118.94
(163,943,273.82)
2,500,000.00

405,733,812.60
102,361,765.95
163,943,273.82
(9,786,260.53)
(163,943,273.82)
498,309,318.02

-

(130,600,598.96)
8,485,944.38
(37,465,324.74)
(159,579,979.32)

มูลคาสุทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 60,111,638.65

77,421,334.81

4,777,381.63

10,470,902.63

1,673,417.40

13,560,940.56

3,624,443.08

103,493,154.88

275,133,213.64

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 60,111,638.65

160,759,409.36

78,458,506.34

13,085,546.68

7,061,004.11

12,555,782.12

4,197,451.44

2,500,000.00

338,729,338.70

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

28,203,972.09
37,465,324.74

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ ไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ในราคาทุน
จํานวน 325.41 ลานบาท และ 265.85 ลานบาท ตามลําดับ เพื่อใชเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับ
จากสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอที่ 14 15 และ 21
ในงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2550 และ 2549
สวนปรับปรุงอาคารเชา ราคาตามบัญชี จํานวน 4.20 ลานบาท และ 3.62 ลานบาท ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุด
สัญญาเชาแลว สินทรัพยดังกลาวตกเปนของผูใหเชา ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอที่ 21.4
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 อุปกรณสํานักงานและยานพาหนะซึ่งมีราคาทุนใน
งบการเงินรวมจํานวน 81.67 ลานบาท และ 28.26 ลานบาท ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจ การ
จํานวน 78.85 ลานบาท และ 25.48 ลานบาท ตามลําดับ ไดตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวทั้งจํานวน แตยังคง
ใชงานอยู
13. เงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ นําเงินฝากประจําทั้งจํานวนค้ําประกันวงเงิน
สินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 14 และ 21
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14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
ประกอบดวย

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูยืมจากธนาคาร
- เจาหนี้ทรัสตรีซีท
- ตั๋วสัญญาใชเงิน
รวม

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550
2549
157,993.06
16,323,388.13
940,000,000.00
956,323,388.13

12,899,088.47
675,000,000.00
688,057,081.53

14.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารทั้งจํานวนเปนการกูยืมจากธนาคารพาณิชย
แหงหนึ่ง วงเงิน 10.00 ลานบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ MOR ตอปและปลอดภาระค้ําประกัน
14.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เงินกูทรัสตรีซีททั้งจํานวนมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ LIBOR+2
ซึ่งค้ําประกันโดยเงินฝากประจําของบริษัทฯ
14.3 เงินกูยืมจากธนาคารในรูปตั๋วสัญญาใชเงินอายุ 1-6 เดือน วงเงิน 1,480.00 ลานบาท ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ MMR ตอป ซึ่งสวนใหญค้ําประกันโดยเงินฝากประจํา ตั๋วเงินรับ (ยกเลิกเงื่อนไข
การค้ําประกันตั๋วเงินรับแลว ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 7) ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
และเครื่อ งจัก รของบริษ ัท ฯ รวมทั ้ง โอนสิท ธิป ระกัน ภัย ของหลัก ทรัพ ยค้ําประกั นและสินค า
บางสวนแกผูใหกู รวมวงเงินประกันภัย 720.00 ลานบาท และสวนที่เหลือวงเงิน 30.00 ลานบาท
ค้ํ า ประกัน โดยกรรมการของบริษ ัท ฯ (ปลดภาระค้ํา ประกัน โดยกรรมการแลว เมื ่อ วัน ที ่ 30
มกราคม 2551) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 วงเงินกูยืมดังกลาวใชไปเปนจํานวน 940.00
ลานบาท และจํานวน 675.00 ลานบาท ตามลําดับ
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15. เงินกูยืมระยะยาว
ประกอบดวย

เงินกูยืมจากธนาคาร
หัก เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
สุทธิ

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550
2549
131,780,000.00
36,820,000.00
(35,040,000.00) (35,040,000.00)
96,740,000.00
1,780,000.00

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยมื สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

ราคาตามบัญชีตนงวด
กูเพิ่มระหวางงวด
จายชําระระหวางงวด
ราคาตามบัญชีปลายงวด

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2550
2549
36,820,000.00
66,750,000.00
130,000,000.00
48,500,000.00
(35,040,000.00) (78,430,000.00)
131,780,000.00
36,820,000.00

เงินกูยืมจากธนาคารเปนเงินกูวงเงิน 210.00 ลานบาท กําหนดชําระคืนภายใน 6 ป นับจากวัน
เบิกเงินกูงวดแรก (วันที่ 15 กันยายน 2549) แบงเปนงวดเดือน โดยงวดที่ 1-71 งวดละ 2.92 ลานบาท และ
งวดสุดทายใหชําระสวนที่เหลือทั้งหมด ชําระดอกเบี้ยทุกเดือนในอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR-1 ตอป
ค้ําประกันโดยจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง และเครื่องจักรของบริษัทฯ รวมทั้งโอนสิทธิประกันภัย
ของหลักทรัพยค้ําประกันและสินคาบางสวนแกผูใหกู รวมวงเงินประกันภัย 720.00 ลานบาท นอกจากนี้
ยังมีขอปฏิบัติอื่นที่สําคัญตามสัญญา ดังนี้
- บริษัทฯ ตองรักษาสัดสวนหนี้สินตอทุนไมเกิน 2.50 ตอ 1.00 เทา จนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
- King’s Eye Investment Ltd. และบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ตองดํารงการเปน
ผูถือหุนหลักไมต่ํากวาบริษัทละ 30% ของทุนจดทะเบียน
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16. ทุนเรือนหุน
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 และครั้ง
ที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 มีมติที่สําคัญ ดังนี้
16.1 อนุมัติการแปรสภาพบริษัทฯ เปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชยเพื่อแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนแลว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
16.2 อนุมัติใหนําหุนสามัญของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
16.3 อนุมัติใหแปลงมูลคาหุนสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลคาหุนละ 100 บาทเปนมูลคาหุนละ 1 บาท
โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
16.4 อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 500.00 ลานบาท เปน 705.00 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญ
ใหม จํ า นวน 205 ล า นหุ น มู ลค า หุ นละ 1.00 บาท โดยบริ ษั ทฯ ได ดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นกั บ
กระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้
16.4.1 จํานวน 180 ลานหุน เพื่อเสนอขายใหแกประชาชนและบุคคลทั่วไป
16.4.2 จํานวน 25 ลานหุน เพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯ (ใบสําคัญแสดงสิทธิ) ที่ออกใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
16.5 อนุมัติการกําหนดสัดสวนการใหสิทธิในการจองซื้อหุนที่ออกใหมของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 50
ลานหุน (จากจํานวนหุนที่ออกใหม 180 ลานหุนตามขอ 16.4.1) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท
ใหแกผูถือหุนสามัญเดิมของบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) (“บริษัทใหญ”) ตาม
สัดสวนการถือหุน (Pre-emptive Right) หรือคิดเปนรอยละ 7.09 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแกประชาชนและบุคคลทั่วไปและการใชสิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯทั้งหมด ทั้งนี้ ผูถือหุนสามัญ
เดิมของบริษัทใหญที่จะไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนดังกลาวจะตองมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน
ผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดผูไดรับสิทธิ โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการของ
บริษัทใหญ เปนผูกําหนดอัตราสวนการจัดสรรและวันปดสมุดทะเบียน ซึ่งจะกําหนดภายหลังจาก
ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน กลต.) ไดอนุมัติให
บริษัทฯ เสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนและบุคคลทั่วไปแลว โดยผูถือหุนสามัญเดิมของบริษัท
ใหญมีสิทธิจองซื้อหุนบริษัทฯไดไมเกินกวาสิทธิของตนและในกรณีที่ผูถือหุนสามัญเดิมของ
บริษัทใหญใชสิทธิในการจองซื้อหุนบริษัทฯ ไมเต็มจํานวนตามที่จัดสรรไว และเศษของหุนที่เกิด
จากการปดเศษทศนิยมใหคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ของบริษัทฯ มีอํานาจจัดสรรหุนดังกลาวเพื่อเสนอขายตอประชาชนและบุคคลทั่วไปตอไปราคา
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในสวนที่จัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญเดิมของบริษัทใหญนี้
จะเปนราคาเดียวกับที่เสนอขายใหแกประชาชนและบุคคลทั่วไป
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16.6 อนุมัติใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ชนิดระบุชื่อผูถือและไมสามารถโอนเปลี่ยนมือ
ได ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 25 ลานหนวย ราคาเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิตอหนวย ศูนยบาท มีอายุ 5 ป นับแตวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ได 1 หุน ในราคาใชสิทธิเทากับราคาที่ลดจาก
ราคาเสนอขายใหแกประชาชนและบุคคลทั่วไปในครั้งนี้รอยละ 25 ทั้งนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ไดในทุกวันทําการสุดทายของเดือนมิถุนายนและเดือน
ธันวาคม นับจากวันใชสิทธิซื้อหุนสามัญครั้งแรกตามที่ระบุในใบสําคัญแสดงสิทธิจนครบกําหนด
อายุ ใ บสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ โดยยึ ด วั น ครบกํ า หนดอายุ ดั ง กล า วเป น วั น สุ ด ท า ยของการใช สิ ท ธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิมีเงื่อนไขการใชสิทธิ ดังนี้
ระยะเวลาการใชสิทธิ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2 และ 3
ครั้งที่ 4 และ 5
ครั้งที่ 6 และ 7
ครั้งที่ 8 และ 9

อัตราการใชสิทธิแปลงสภาพ
(รอยละของใบสําคัญแสดงสิทธิที่แตละคนไดรับจัดสรร)
10.00
7.50
10.00
12.50
15.00

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใชสิทธิหรือไมถูกใชสิทธิในวันกําหนดใชสิทธิใดๆ
สามารถสะสมเพื่อนําไปใชสิทธิไดในวันกําหนดใชสิทธิครั้งตอไป ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
17. สํารองตามกฎหมาย
ในป 2550 บริษัทฯ จัดสรรกําไรสุทธิป 2550 เปนสํารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด เปนจํานวน 6.85 ลานบาท
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยขาดทุนสะสม
ยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย
ดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได
18. คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการเปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือน และประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการ
บริษัทฯ
ราง DRAFT
งบการเงินนี้ไดพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแลว โดย............................................ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2551

28
19. ภาษีเงินไดนิติบุคคล
บริษัทฯ และบริษัทยอยคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
และ 2549 ในอัตรารอยละ 30 จากยอดกําไรกอนภาษีหลังจากบวกกลับดวยคาใชจายตาง ๆ ที่ไมอนุญาต
ใหถือเปนรายจายในการคํานวณภาษี
20. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการตางๆ ของ
กลุมบริษัท และขอมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตรที่กลุมบริษัทดําเนินงานอยู กลุมบริษัทนําเสนอสวนงานทาง
ธุรกิจเปนรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาบนพื้นฐานของรายไดและผลประกอบการ สินทรัพย
และหนี้สินตามสวนงานเปนรายการที่เกี่ยวของโดยตรงกับสวนงานหรือที่สามารถปนสวนใหสวนงานได
อยางสมเหตุสมผล
กลุมบริษัทดําเนินกิจการในสวนงานหลักทางธุรกิจ คือ การขายอุปกรณคอมพิวเตอร การ
ใหบริการและอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและการจัดจําหนายผาน Cnex Shop และดําเนินธุรกิจในสวนงาน
ทางภู มิ ศาสตรเดี ยวกั น คือในประเทศไทย
ขอมู ลเกี่ ยวกั บการดํ าเนิ นงานตามส วนงานทางธุ รกิ จ
ประกอบดวย
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
ขายอุปกรณ
คอมพิวเตอร
2550
10,467.45
(10,068.16)
399.29

รายได
ตนทุน
กําไรขั้นตน
คาใชจายในการขายและบริหาร
รายไดอื่น
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
336.53
สินทรัพยสวนกลาง
สินทรัพยรวม

2549
9,378.98
(9,058.80)
320.18

275.13

การใหบริการ
และอบรมเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร
2550
2549
11.52
10.15
(9.94)
(3.42)
1.58
6.73

0.39

0.02

การจัดจําหนาย
ผาน Cnex shop
2550
15.58
(15.34)
0.24

2.20

2549
-

-

(หนวย : ลานบาท)
รวม

2550
10,494.55
(10,093.44)
401.11
(500.73)
347.96
248.34
(48.35)
(60.08)
139.91
339.12
2,459.28
2,798.40

2549
9,389.13
(9,062.22)
326.91
(435.33)
305.16
196.74
(53.29)
(39.43)
104.02
275.15
1,883.65
2,158.80
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21. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
21.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังนี้

หนังสือค้ําประกัน
หนังสือค้ําประกัน (ยังไมไดใช)
สแตนดบาย เลตเตอรออฟเครดิต
เลตเตอรออฟเครดิต (ยังไมไดใช)
วงเงินเบิกเกินบัญชี (ยังไมไดใช)
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (ยังไมไดใช)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550
2549
บาท
USD
บาท
USD
10,950,000.00
25,450,000.00
89,050,050.00
69,502,100.00
140,000.00
43,676,611.87
47,100,911.53
55,000,000.00
46,842,006.94
4,358,418.36 2,144,330,181.48
2,000,000.00 1,796,833,916.41

หนังสือค้ําประกัน เลตเตอรออฟเครดิต วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และวงเงินสัญญาซื้อขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนาดังกลาวขางตน ซึ่งสวนใหญค้ําประกันโดยเงินฝากประจํา ที่ดินพรอม
สิ่งปลูกสราง และเครื่องจักรของบริษัทฯ รวมทั้งโอนสิทธิประกันภัยของหลักทรัพยค้ําประกันและ
สินคาบางสวนแกผูใหกู รวมวงเงินประกันภัย 720.00 ลานบาท นอกจากนี้วงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน
5.00 ลานบาท ค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัทฯ (ปลดภาระค้ําประกันโดยกรรมการแลวเมื่อ
วันที่ 30 มกราคม 2551)
21.2 บริษัทฯ ไดทําสัญญาตอเติมอาคารสํานักงานและกอสรางโกดังเก็บสินคากับบริษัทแหงหนึ่ง มีมูลคา
การวาจางรวม 69.00 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คงเหลือภาระผูกพันตามสัญญา 2.78 ลานบาท
ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ไดจายชําระตามสัญญาครบถวนแลว
21.3 บริษัทฯ ไดทําสัญญาซื้อขาย ติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องจักรกับบริษัทแหงหนึ่ง มีมูลคาการวาจาง
รวม 72.00 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ คงเหลือภาระผูกพันตามสัญญา เปนจํานวนเงิน
61.00 ลานบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ไดจายชําระตามสัญญาครบถวนแลว
21.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ ทําสัญญาเชาระยะยาวอาคารสํานักงาน หลายฉบับ
อายุระหวาง 1-6 ป ซึ่งสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ ชําระคาเชา
ประมาณ 7.08 ลานบาท และ 6.18 ลานบาท ตามลําดับ
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22. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในตลาดและจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งบริษัทฯ
และบริษัทยอย จะพิจารณาใชเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะมี
ผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทยอย เนื่องจากมีหนี้สินระยะสั้น
และระยะยาวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ตองจายชําระดอกเบี้ยในอัตราปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด (Floating interest rate) บริษัทฯ และบริษัทยอยไมไดใชเครื่องมือทางการเงิน เพื่อปองกัน
ความเสี่ยงดังกลาว
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ สวนใหญเกี่ยวของกับการซื้อสินคาเปนเงินตรา
ตางประเทศ ซึ่งบริษัทฯ มีหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศดังนี้

สกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ
เยน
ดอลลารสิงคโปร

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550
2549
11,750,301.23
8,328,235.77
17,580,200.00
12,472,300.00
484,406.06
408,388.80

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ ไดทําสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับ
ธนาคารพาณิชยหาแหง เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการจายชําระหนี้สินในรูปเงินตรา
ตางประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ ยังไมไดบันทึกหนี้สินทางการเงินดังกลาว
ในงบการเงิน ซึ่งวันครบกําหนดชําระเงินของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่เปดสถานะไวมี
อายุไมเกิน 3 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
จํานวนเงินที่ทําสัญญา
(หนวย : USD)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550
2549
9,705,741.83
7,993,286.50

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนเงินที่ไดตามสัญญา
(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550
2549
327,279,416.99
290,919,695.65

มูลคายุติธรรม
(หนวย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550
2549
328,184,701.85
289,474,186.64
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ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
การขายส ว นใหญ เ ป น ลั ก ษณะขายส ง ให กั บ บริ ษั ท ที่ มี ค วามมั่ น คงทางการเงิ น สู ง มี
ความสามารถในการชําระหนี้ดี เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอย ติดตอคาขายกับลูกคาเหลานี้มานาน
และสําหรับลูกคาใหม บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดพิจารณาการใหสินเชื่ออยางรัดกุม มีการทําประกันการ
รับชําระเงินจากลูกหนี้ และมีการพิจารณาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอยางเหมาะสม จึงเชื่อวาบริษัทฯ และ
บริษัทยอย มีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้จะไมชําระหนี้อยูในระดับต่ํา
มูลคายุติธรรม
เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน สวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น
และเงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราในตลาด ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอย จึงเชื่อวา
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาว แสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรม
อยางมีสาระสําคัญ
23. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และบริษัทยอยและพนักงานของบริษัทดังกลาวไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุมบริษัทและพนักงานจะจายสมทบ
เขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 2.00-3.50 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนยูโอบี จํากัด และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตาม
ระเบียบวาดวยกองทุนของกลุมบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ตามงบการเงิน
รวม บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 1.69 ลานบาท และ 1.25 ลานบาท
ตามลําดับ และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 1.63 ลานบาท
และ 1.25 ลานบาท ตามลําดับ
24. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2551 มี
มติอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2550 ในอัตราหุนละ 0.26 บาท รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 130.00 ลานบาท ใหกับผูถือหุนและอนุมัติใหจัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมายของกําไรสุทธิ
ประจําป 2550 เปนจํานวนเงิน 6.85 ลานบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญ
ประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 12 มีนาคม 2551 เพื่ออนุมัติมติดังกลาวขางตน
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25. การอนุมัติงบการเงิน
คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดอนุมัติใหออกงบการเงินแลวเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2551
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