ราง
DRAFT
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 งบกําไรขาดทุนรวม
และงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ
ผู ถื อ หุ น เฉพาะบริ ษั ท และงบกระแสเงิ น สดรวมและงบกระแสเงิ น สดเฉพาะบริ ษั ท สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น เดี ย วกั น ของ
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งผูบริหารของ
กิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการ
แสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทยอยและเฉพาะของบริษัท ซินเน็ค
(ประเทศไทย) จํากัด ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกัน ซึ่งเสนอรายงานอยาง
ไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 19 มกราคม 2548
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งกําหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการ
ทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการ
ที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาว ใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัทและกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทยอย และ
เฉพาะของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย
บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด

(นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 18 มกราคม 2549

2
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
งบการเงินรวม
2548

2547

(หนวย :บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2548
2547

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

37,159,879.81
1,083,289,459.75

51,464,705.14
36,287,585.08
929,426,946.96 1,083,147,149.75

51,037,218.75
929,267,040.96

2,942,989.87
748,234,997.67
60,765,793.87
28,976,427.84
1,961,369,548.81

1,881,223.94
2,942,989.87
689,515,383.94 748,120,207.53
35,427,197.78
60,765,793.87
25,154,052.90
28,911,105.82
1,732,869,510.66 1,960,174,831.92

1,831,575.94
689,239,022.01
35,427,197.78
24,841,323.54
1,731,643,378.98

401,659.11
(หมายเหตุ 9)
205,973,133.32
(หมายเหตุ 10)
32,510,000.00
1,635,930.02
240,520,722.45
2,201,890,271.26

781,357.46
401,659.11
14,076,351.64
1,622,756.75
216,130,616.64 205,940,820.16
27,510,000.00
32,510,000.00
1,632,957.62
1,528,717.74
247,677,688.47 254,457,548.65
1,980,547,199.13 2,214,632,380.57

781,357.46
13,669,111.34
216,060,283.02
27,510,000.00
1,632,957.62
259,653,709.44
1,991,297,088.42

(หมายเหตุ 6)
(หมายเหตุ 4.1)
(หมายเหตุ 7)

(หมายเหตุ 4.3)
(หมายเหตุ 8)

งบการเงินนี้ไดพิจารณาและอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารของบริษัทแลว
โดย_____________________
กรรมการผูจัดการ
วันที่____/____/____

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ราง
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3
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
งบการเงินรวม
2548
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย-บริษัทใหญ
และบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
เงินกูยืมจากบริษัทยอย
เจาหนี้อื่น-บริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

(หมายเหตุ 11)

777,601,957.24
525,217,707.56

(หมายเหตุ 4.1)
(หมายเหตุ 12)
(หมายเหตุ 4.1)
(หมายเหตุ 4.1)

(หมายเหตุ 12)

777,601,957.24
525,217,707.56

594,193,718.94
519,557,673.81

22,984,695.00
28,500,000.00
38,294,293.77
59,700,907.49
21,350,312.82
13,452,329.22
1,487,102,203.10

27,629,949.23
22,984,695.00
28,500,000.00
28,500,000.00
13,000,000.00
39,751,543.82
38,294,293.77
39,742,495.95
59,531,078.44
22,042,778.93
21,350,312.82
16,400,400.85
13,383,283.08
1,287,838,112.53 1,499,863,327.91

27,629,949.23
28,500,000.00
11,000,000.00
39,751,543.82
39,582,191.45
22,042,778.93
16,349,161.14
1,298,607,017.32

38,250,000.00
10,267,291.29
48,517,291.29
1,535,619,494.39

66,750,000.00
38,250,000.00
7,348,227.18
10,248,275.79
74,098,227.18
48,498,275.79
1,361,936,339.71 1,548,361,603.70

66,750,000.00
7,329,211.68
74,079,211.68
1,372,686,229.00

งบการเงินนี้ไดพิจารณาและอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารของบริษัทแลว
โดย_____________________
กรรมการผูจัดการ
วันที่____/____/____

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2547

594,193,718.94
519,577,224.81

(หนวย :บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2548
2547

ราง
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4
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
งบการเงินรวม
2548
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 5,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 5,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฏหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบการเงินนี้ไดพิจารณาและอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารของบริษัทแลว
โดย_____________________
กรรมการผูจัดการ
วันที่____/____/____

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2547

(หนวย :บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2548
2547

ราง
DRAFT
500,000,000.00

500,000,000.00

500,000,000.00

500,000,000.00

500,000,000.00

500,000,000.00

500,000,000.00

500,000,000.00

563,480.31
563,480.31
118,047,379.11 165,707,296.56
618,610,859.42 666,270,776.87
1,980,547,199.13 2,214,632,380.57

563,480.31
118,047,379.11
618,610,859.42
1,991,297,088.42

563,480.31
165,707,296.56
666,270,776.87
2,201,890,271.26

ราง
DRAFT

5
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หนวย :บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2548
2547

งบการเงินรวม

รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากการขาย
รายไดจากการบริการ
รายไดสวนลดรับ
รายไดอื่น
สวนแบงกําไรในบริษัทยอย
สวนแบงกําไรในบริษัทรวม
รวมรายได
คาใชจายจากการดําเนินงาน
ตนทุนขาย
ตนทุนการบริการ
คาใชจายในการขายและบริหาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การคา
รวมคาใชจาย
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หนวย : หุน)

งบการเงินนี้ไดพิจารณาและอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารของบริษัทแลว
โดย_____________________
กรรมการผูจัดการ
วันที่ / /

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2548

2547

9,014,927,677.90

7,750,173,723.07

9,014,920,502.90

7,742,771,313.07

9,721,912.87

6,769,055.89

7,870,762.87

5,476,221.04

287,820,072.84

150,370,515.72

287,820,072.84

150,370,515.72

47,897,856.67

26,635,348.36

48,429,406.76

27,234,843.82

407,240.30

36,123.70

-

-

558,793.34

611,059.35

9,360,926,313.62

7,934,559,702.39

9,359,447,985.67

7,925,889,017.35

8,761,663,993.58

7,433,452,098.50

8,761,656,818.58

7,426,228,308.50

4,933,794.17

3,119,565.86

3,346,063.57

1,668,582.64

398,128,176.28

342,178,786.90

397,815,925.10

341,769,450.44

73,415,775.84

90,687,968.64

73,415,775.84

90,687,968.64

9,238,141,739.87

7,869,438,419.90

9,236,234,583.09

7,860,354,310.22

122,784,573.75

65,121,282.49

123,213,402.58

65,534,707.13

(30,677,886.06)

(24,309,948.12)

(31,135,858.63)

(24,723,372.76)

(44,446,770.24)
47,659,917.45

(35,883,637.10)
4,927,697.27

(44,417,626.50)
47,659,917.45

(35,883,637.10)
4,927,697.27

9.53

1.04

9.53

1.04

5,000,000

4,758,905

5,000,000

4,758,905

ราง
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-

-

6
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
ทุนเรือนหุน
กําไรสะสม
ที่ออกและชําระแลว จัดสรรแลว
ยังไมจัดสรร
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2547
เพิ่มทุนระหวางงวด
กําไรสุทธิสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
กําไรสุทธิสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

(หมายเหตุ 13)

340,000,000.00
160,000,000.00
500,000,000.00
500,000,000.00

งบการเงินนี้ไดพิจารณาและอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารของบริษัทแลว
โดย_____________________
กรรมการผูจัดการ
วันที่____/____/____

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รวม

563,480.31 113,119,681.84 453,683,162.15
- 160,000,000.00
4,927,697.27 4,927,697.27
563,480.31 118,047,379.11 618,610,859.42
47,659,917.45 47,659,917.45
563,480.31 165,707,296.56 666,270,776.87

ราง
DRAFT

7
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ทุนเรือนหุน
กําไรสะสม
ที่ออกและชําระแลว จัดสรรแลว
ยังไมจัดสรร
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2547
เพิ่มทุนระหวางงวด
กําไรสุทธิสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
กําไรสุทธิสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

(หมายเหตุ 13)

340,000,000.00
160,000,000.00
500,000,000.00
500,000,000.00

งบการเงินนี้ไดพิจารณาและอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารของบริษัทแลว
โดย_____________________
กรรมการผูจัดการ
วันที_่ ___/____/____

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รวม

563,480.31 113,119,681.84 453,683,162.15
- 160,000,000.00
4,927,697.27 4,927,697.27
563,480.31 118,047,379.11 618,610,859.42
47,659,917.45 47,659,917.45
563,480.31 165,707,296.56 666,270,776.87

ราง
DRAFT
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บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
งบการเงินรวม
2548
2547
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
ปรับรายการที่กระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
งบการเงินนี้ไดพิจารณาและอนุมัติจาก
คาความนิยมตัดจาย
คณะกรรมการบริหารของบริษัทแลว
หนี้สูญ-ลูกหนี้การคา
โดย_____________________
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การคา
กรรมการผูจัดการ
วันที่____/____/____
หนี้สงสัยจะสูญ - สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ขาดทุนจากสินคาลาสมัย
ขาดทุนจากสินคาเสียหาย
ราง
ขาดทุนจากการทําลายสินคา
DRAFT
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม
สวนแบงกําไรในบริษัทยอย
สวนแบงกําไรในบริษัทรวม
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยและยกเลิกการใชสินทรัพย
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินจากการดําเนินงาน
(เพิ่ม)ลดในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
(เพิ่ม)ลดในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-บริษัทใหญ บริษัทรวม
และบริษัทที่เกี่ยวของกัน
(เพิ่ม)ลดในสินคาคงเหลือ
(เพิ่ม)ลดในรายไดสวนลดคางรับ
(เพิ่ม)ลดในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
(เพิ่ม)ลดในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เพิ่ม(ลด)ในเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย
เพิ่ม(ลด)ในเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายการคา-บริษัทใหญ
และบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เพิ่ม(ลด)ในเจาหนี้อื่น-บริษัทใหญ และบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เพิ่ม(ลด)ในคาใชจายคางจาย
เพิ่ม(ลด)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
เพิ่ม(ลด)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย :บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2548
2547

47,659,917.45

4,927,697.27

47,659,917.45

4,927,697.27

29,048,165.05
25,307,874.73
48,107,901.11
167,237.23
6,605,020.14
308,138.24
2,085,743.62
(68,449.91)
(558,793.34)
(8,847,166.16)
(3,012,545.35)

29,172,786.66
41,343.19
16,235,972.57
74,451,996.07
134,181.15
3,105,269.65
5,637,824.09
(611,059.35)
10,945.38
(9,028,486.35)

29,010,144.59
25,307,874.73
48,107,901.11
6,552,702.27
308,138.24
2,085,743.62
(407,240.30)
(8,847,166.16)
(3,012,545.35)

29,116,586.18
16,235,972.57
74,451,996.07
3,105,269.65
5,637,824.09
(36,123.70)
10,945.38
(9,028,486.35)

146,803,042.81 124,078,470.33 146,765,470.20 124,421,681.16
(227,278,288.63) (46,012,032.02) (227,295,884.63) (45,887,222.02)
(1,061,765.93)
137,474.22 (1,111,413.93) 6,283,889.12
(67,718,515.73) (162,583,232.61) (67,827,769.65) (169,847,694.28)
(25,338,596.09) (2,320,018.47) (25,338,596.09) (2,320,018.47)
(3,989,612.17) 11,049,363.30 (4,069,782.28) 10,639,968.13
(2,972.40)
601,118.00
104,239.88
601,118.00
8,770,932.23 98,290,684.64
8,790,483.23 98,271,133.64
(4,645,254.23) (10,561,438.55) (4,645,254.23) (10,550,738.55)
(1,457,250.05) (13,690,602.67) (1,457,250.05) (13,690,602.67)
19,958,411.54 (2,362,236.52) 19,948,886.99 (2,365,188.52)
(692,466.11) 13,104,072.88
(692,466.11) 13,104,072.88
(2,948,071.63) 7,526,071.38 (2,965,878.06) 7,491,540.10
(159,600,406.39) 17,257,693.91 (159,795,214.73) 16,151,938.52
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บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
งบการเงินรวม
2548
2547

(หนวย :บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2548
2547

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(เพิ่ม)ลดในเงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกัน
(เพิ่ม)ลดในลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกพนักงาน
ขายเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินปนผลรับจากบริษัทรวม
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดสุทธิที่ไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน

(5,000,000.00)
(5,000,000.00)
379,698.35
(670,357.46)
379,698.35
(670,357.46)
2,000,000.00
250,000.00
(27,128,916.22) (11,905,081.05) (27,128,916.22) (11,905,081.05)
17,085,400.65
11,542.06 17,085,400.65
11,542.06
(12,413,817.22) (12,563,896.45) (14,663,817.22) (12,563,896.45)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่ม(ลด)ในเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
รับเงินกูยืมจากบริษัทยอย
จายชําระเงินกูยืมจากบริษัทยอย
จายชําระเงินกูยืมระยะยาว
เพิ่ม(ลด)ในหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เพิ่มทุน
เงินสดสุทธิที่ไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

183,290,334.17 (99,284,468.85) 183,290,334.17 (99,284,468.85)
2,000,000.00
1,500,000.00
(500,000.00)
(28,500,000.00) (27,500,000.00) (28,500,000.00) (27,500,000.00)
2,919,064.11
3,748,372.18
2,919,064.11
3,748,372.18
160,000,000.00
160,000,000.00
157,709,398.28 36,963,903.33 159,709,398.28 37,963,903.33

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

(14,304,825.33)
51,464,705.14
37,159,879.81

41,657,700.79
9,807,004.35
51,464,705.14

(14,749,633.67)
51,037,218.75
36,287,585.08

41,551,945.40
9,485,273.35
51,037,218.75

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
เงินสดจายในระหวางงวดสําหรับ :ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล

29,408,788.26
45,172,039.83

23,920,122.91
22,783,020.46

29,866,760.83
45,110,092.61

24,333,547.55
22,738,215.45

งบการเงินนี้ไดพิจารณาและอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารของบริษัทแลว
โดย_____________________
กรรมการผูจัดการ
วันที่____/____/____

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ราง
DRAFT

งบการเงินนี้ไดพิจารณาและอนุมัตจิ าก
คณะกรรมการบริหารของบริษัทแลว
โดย_____________________
กรรมการผูจัดการ
วันที่____/____/____

ราง
DRAFT
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บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547

1. ขอความทั่วไป
บริ ษั ท ฯ จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 5 เมษายน 2531 ทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลเลขที่ 2435/2531
ตั้งอยูเลขที่ 188 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพราว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจนําเขา
และจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอร โดยบริษัทฯ มีขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
ดังนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
2548 2547
2548
2547
จํานวนพนักงาน (คน)
515
471
512
468
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับป (ลานบาท) 127.71 128.22 126.87
127.46
บริ ษั ท ฯ เป น บริ ษั ท ย อ ยของบริ ษั ท ที . เค.เอส. เทคโนโลยี จํ า กั ด (มหาชน) จดทะเบี ย นเป น
นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ทะเบียนเลขที่ 2906/2529 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2529 และ
จดทะเบียนเปนบริษัทมหาชน จํากัด เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2540 ทะเบียน บมจ. เลขที่ 633 ตั้งอยูเลขที่
792/21-25 ซอยริมคลองบางกอกนอย ถนนรุงประชา แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตแบบฟอรมกระดาษพิมพตอเนื่อง สิ่งพิมพปลอดการ
ทําเทียม สิ่งพิมพอื่นๆ และฉลากกาวตอเนื่อง
2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท ได จั ด ทํ า ขึ้ น ตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปภายใต
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ไดมีมติใหประกาศใชแลว และตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
2.2 บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งหลักการ
บัญชีที่ใชอาจแตกตางจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศอื่นๆ และเพื่อความสะดวกของผูอาน
งบการเงิ น บริ ษั ท ฯ ได จั ด ทํ า งบการเงิ น ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษโดยแปลจากงบการเงิ น ฉบั บ ภาษาไทย
เพื่อวัตถุประสงคของการรายงานภายในประเทศ
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2.3 ในการจัดทํางบการเงินใหเปนหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางกรณีที่ฝายบริหารอาจตองใชการ
ประมาณและการตั้งสมมติฐานซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว
3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายการบัญชีที่สําคัญดังนี้
3.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย กระแสรายวันและประจําไม
เกิน 3 เดือนที่ไมติดภาระค้ําประกัน
3.2 การรับรูรายไดและคาใชจาย
- รายไดจากการขายรับรูเมื่อมีการสงมอบสินคาใหแกลูกคาแลว
- รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อการใหบริการแลวเสร็จ
- รายไดอื่นและรายไดสวนลดรับจากบริษัทผูขายสินคารับรูตามเกณฑคงคาง
- คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
3.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากลูกหนี้แตละรายที่คาดวาจะไมไดรับชําระ
3.4 สินคาคงเหลือ คํานวณตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวาโดยบริษัทฯ
และบริษัทยอย คํานวณราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักเคลื่อนที่ และตามวิธีเขากอนออกกอน
ตามลําดับสุทธิดวยคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา ซึ่งคํานวณจากอัตรารอยละของยอด
สินคาคงเหลือประกอบกับพิจารณาจากสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชาที่เกิดขึ้นจริง
3.5 เงินลงทุนในบริษัทยอย และเงินลงทุนในบริษัทรวม บันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (Equity Method)
3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ บันทึกบัญชีตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม โดยคาเสื่อมราคาคํานวณ
โดยวิธีเสนตรง (Straight Line) ตามอายุการใชงานโดยประมาณดังนี้
- อาคาร
20
ป
- คอมพิวเตอร
5
ป
- เครื่องตกแตงสํานักงาน
5
ป
- ยานพาหนะ
5
ป
- เครื่องใชสํานักงาน
5
ป
- สวนปรับปรุงสิทธิการเชา
5
ป
ดอกเบี้ยจายที่เกิดจากเงินที่กูยืมมาโดยเฉพาะเพื่อใชในโครงการงานระหวางกอสราง
ไดนําไปรวมเปนราคาทุนของงานระหวางกอสรางดังกลาวจนกวาจะอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตาม
ประสงค
งบการเงินนี้ไดพิจารณาและอนุมัตจิ าก
คณะกรรมการบริหารของบริษัทแลว
โดย_____________________
กรรมการผูจัดการ
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3.7 คาความนิยมที่เกิดจากสวนเกินมูลคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยที่สูงกวาราคาตามบัญชี ณ วันที่ซื้อตัด
บัญชี โดยวิธีเสนตรงในระยะเวลา 5 ป
3.8 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยกเวน
รายการที่เกี่ยวกับการซื้อสินคาตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดขึ้น
โดยบริษัทซึ่งใกลเคียงกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย และหนี้สินที่
เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นป แปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลีย่ นของธนาคารแหงประเทศไทย
ณ วันนั้น ผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
3.9 ภาษีเงินไดนิติบุคคลจะรับรูเปนคาใชจาย เมื่อบริษัทมีภาระตองเสียภาษี
3.10 กําไรตอหุน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิ ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่
ออกและไดรับชําระแลวระหวางป
3.11 เครื่องมือทางการเงิน สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวย เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุน ลูกหนี้การคา หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวย เจาหนี้การคาและเงินกูยืม
ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
4. รายการกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน
โดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกัน หรือมีกรรมการรวมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวาง
บริษัทฯ กับบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้
4.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน
ความสัมพันธ

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2548
2547
2548
2547

- ลูกหนี้การคา
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามเพรส แมเนจแมนท จํากัด
บริษัท ซีนิธคอมพ จํากัด

บริษัทใหญ- การถือหุนทางตรง
บริษัทที่เกี่ยวของกัน-บริษัทใหญรวมกัน
บริษัทรวม-การถือหุนทางออม

1,179,913.94
651,093.93
1,831,007.87

585,062.52
205,767.42
790,829.94

1,179,913.94
651,093.93
1,831,007.87

585,062.52
156,119.42
741,181.94

- ตั๋วเงินรับการคา
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

บริษัทใหญ- การถือหุนทางตรง

1,111,982.00
1,111,982.00

1,090,394.00
1,090,394.00

1,111,982.00
1,111,982.00

1,090,394.00
1,090,394.00

- เจาหนี้การคา (ลดหนี้)
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
Synnex Technology International Corp.

บริษัทใหญ- การถือหุนทางตรง
บริษัทใหญ- การถือหุนทางออม

6,992,322.69
(2,642,878.14)
4,349,444.55

7,659,423.54
(434,034.00)
7,225,389.54

6,992,322.69
(2,642,878.14)
4,349,444.55

7,659,423.54
(434,034.00)
7,225,389.54

งบการเงินนี้ไดพิจารณาและอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารของบริษัทแลว
โดย_____________________
กรรมการผูจัดการ
วันที่____/____/____
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โดย_____________________
กรรมการผูจัดการ
วันที่____/____/____

ความสัมพันธ

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2548
2547
2548
2547

- ตั๋วเงินจายการคา
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามเพรส แมเนจแมนท จํากัด

บริษัทใหญ- การถือหุนทางตรง
บริษัทที่เกี่ยวของกัน-บริษัทใหญรวมกัน

17,634,504.21
1,000,746.24
18,635,250.45

20,404,559.69
20,404,559.69

17,634,504.21
1,000,746.24
18,635,250.45

20,404,559.69
20,404,559.69

- เจาหนี้อื่น(ลดหนี้)
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
King’s Eye Investments Ltd.
Synnex Technology International Corp.
บริษัท สยามเพรส แมเนจแมนท จํากัด
Synnex Global Ltd.

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

6,028,219.50
28,000,000.00
2,218,116.87
47,957.40
2,000,000.00
38,294,293.77

8,718,936.73
25,000,000.00
6,032,607.09

6,028,219.50
28,000,000.00
2,218,116.87
47,957.40
2,000,000.00
38,294,293.77

8,718,936.73
25,000,000.00
6,032,607.09

ความสัมพันธ
บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส จํากัด
ยอดตนงวด
เพิ่มระหวางงวด
เงินกูยืมจายคืนระหวางงวด
ยอดปลายงวด

-

39,751,543.82

-

39,751,543.82

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2548
2547

บริษัทยอย-การถือหุนทางตรง
11,000,000.00
2,000,000.00
13,000,000.00

10,000,000.00
1,500,000.00
(500,000.00)
11,000,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 เงินกูยืมระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนการกูยืมในรูปตั๋ว
สัญญาใชเงินจายคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยระหวางกันในอัตรารอยละ MOR ตอป
4.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน
ความสัมพันธ
- มูลคาการขาย(รับคืน)สินคาใหแก
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
Synnex Technology International Corp
บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส จํากัด
บริษัท ซีนิธคอมพ จํากัด
บริษัท สยามเพรส แมเนจแมนท จํากัด
Synnex Australia Pty.Ltd.
- มูลคาการบริการใหแก
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส จํากัด
บริษัท ซีนิธคอมพ จํากัด

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

บริษัทใหญ- การถือหุนทางตรง
บริษัทยอย- การถือหุนทางตรง
บริษัทรวม- การถือหุนทางออม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2548
2547
11,813,504.85 11,282,812.49
121,749,087.42
3,579,100.00 13,203,441.01
5,383,456.00
12,552,699.60

13,045.80
211,200.00

420,000.00
345,500.00

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2548
2547
11,813,504.85
(7,175.00)
3,579,100.00
5,383,456.00
-

11,282,812.49
121,749,087.42
(3,280,410.00)
13,203,441.01
12,552,699.60

13,045.80
600,000.00
-

420,000.00
600,000.00
-

งบการเงินนี้ไดพิจารณาและอนุมัตจิ าก
คณะกรรมการบริหารของบริษัทแลว
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โดย_____________________
กรรมการผูจัดการ
วันที่____/____/____

ความสัมพันธ

- มูลคาการซื้อสินคาจาก
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
Synnex Technology International Corp.

บริษัทใหญ- การถือหุนทางตรง
บริษัทใหญ- การถือหุนทางออม

- มูลคาบริการดานเทคนิค เครื่องหมายการคาและ ลิขสิทธิ์ ชําระแก
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บริษัทใหญ- การถือหุนทางตรง
King’s Eye Investments Ltd.
บริษัทใหญ- การถือหุนทางตรง
Synnex Technology International Corp.
บริษัทใหญ- การถือหุนทางออม
Synnex Global Ltd.
บริษัทที่เกี่ยวของกัน-บริษัทใหญรวมกัน
บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส จํากัด
บริษัทยอย- การถือหุนทางตรง
บริษัท ซีนิธคอมพ จํากัด
บริษัทรวม- การถือหุนทางออม
บริษัท สยามเพรส แมเนจแมนท จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวของกัน-บริษัทใหญรวมกัน
- มูลคาดอกเบี้ยจายชําระแก
บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส จํากัด

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2548
2547

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2548
2547

บริษัทยอย- การถือหุนทางตรง

196,231,379.38 212,174,100.99
359,885.98 107,663,127.77
3,200.00
28,000,000.00
2,218,116.87
2,000,000.00
59,910.00
4,709,646.00

4,038,400.00
25,000,000.00
5,603,121.62
221,100.00
-

-

-

196,231,379.38
359,885.98

212,174,100.99
107,663,127.77

3,200.00
28,000,000.00
2,218,116.87
2,000,000.00
62,100.00
4,709,646.00

4,038,400.00
25,000,000.00
5,603,121.62
107,142.00
-

457,972.57

413,424.64

- รายการซื้อและขายสินคาระหวางกันของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด กับบริษัทใหญเปนไป
ตามราคาที่ใกลเคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก สวนที่ซื้อขายกับบริษัทยอยเปนไปตามราคาทุน และ
สวนที่ซื้อขายกับบริษัทรวมเปนไปตามราคาตลาด
- รายการคาบริการดานเทคนิค เครื่องหมายการคา และบริการอื่นเปนไปตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน
4.3 รายการกับพนักงานของบริษัทฯ
(หนวย : บาท)

- เงินทดรองจายพนักงาน
- ลูกหนี้และเงินใหกูยืมพนักงาน
ยอดตนงวด
ใหกู/ขายเพิ่มระหวางงวด
รับชําระระหวางงวด
ยอดปลายงวด

ความสัมพันธ
บุคคลที่เกี่ยวของกัน – ผูบริหารบริษัทฯ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2548
2547
5,000,000.00
5,000,000.00
-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2548
2547
5,000,000.00
5,000,000.00
-

781,357.46
349,100.00
(728,798.35)
401,659.11

781,357.46
349,100.00
(728,798.35)
401,659.11

บุคคลที่เกี่ยวของกัน
111,000.00
1,591,477.48
(921,120.02)
781,357.46

111,000.00
1,591,477.48
(921,120.02)
781,357.46

5. หลักการจัดทํางบการเงินรวม
5.1 งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทยอย
หนึ่งแหง ที่บริษัทฯ ไดถือหุนตั้งแตรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทยอย ดังนี้
ชื่อกิจการ
- บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส จํากัด

ประเภทกิจการ
การใหบริการอบรมและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและขาย
สวนประกอบคอมพิวเตอร

ลักษณะ
ความสัมพันธ
บริษัทยอย

สัดสวน
เงินลงทุน
99.99%
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5.2 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทยอย สิ้นสุดวันเดียวกันกับบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด เงินลงทุน
ในบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 90 ในการจัดทํางบการเงินรวม บริษัทฯ คํานวณเงินลงทุนใน
บริษัทยอย เสมือนหนึ่งถือหุน 100%
5.3 ยอดคงคางและรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตลอดจนยอดเงินลงทุน
ในบริษัทยอยในบัญชีของบริษัทฯ และทุนเรือนหุนของบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว
6. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนีท้ ี่คางชําระไดดังนี้
(หนวย : บาท)

ลูกหนี้การคาทีอ่ ยูในกําหนดชําระ
ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระดังนี้
- ไมเกิน 3 เดือน
- มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน
- มากกวา 6 เดือน ถึง 9 เดือน
- มากกวา 9 เดือนขึ้นไป
รวม
ตั๋วเงินรับ
หัก คาเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2548
2547
462,764,526.20
380,574,130.75
207,014,716.64
3,597,362.79
2,121,895.13
148,649,059.61
824,147,560.37
408,729,937.42
(149,588,038.04)
1,083,289,459.75

207,639,437.72
22,266,673.59
64,054,799.07
103,552,210.83
778,087,251.96
252,819,831.93
(101,480,136.93)
929,426,946.96

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2548
2547
462,622,216.20
380,448,544.75
207,014,716.64
3,597,362.79
2,121,895.13
148,649,059.61
824,005,250.37
408,729,937.42
(149,588,038.04)
1,083,147,149.75

207,639,437.72
22,266,673.59
64,054,799.07
103,552,210.83
777,961,665.96
252,785,511.93
(101,480,136.93)
929,267,040.96

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 บริษัทฯ นําตั๋วเงินรับ จํานวน 4.03 ลานบาท และจํานวน
4.01 ลานบาท ตามลําดับ ไปค้ําประกันวงเงินกูตั๋วสัญญาใชเงิน
ฝา ยบริหารของบริษั ทฯ เชื่อวาคาเผื่ อ หนี้สงสัย จะสู ญตามที่ บั น ทึก ไว เ พียงพอในสถานการณ
งบการเงินนี้ไดพิจารณาและอนุมัติจาก
ปจจุบนั แลว
คณะกรรมการบริหารของบริษัทแลว

7. สินคาคงเหลือ-สุทธิ
ประกอบดวย

สินคาสําเร็จรูป
สินคาระหวางทาง
รวม
หัก คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา
สุทธิ

โดย_____________________
กรรมการผูจัดการ
วันที่____/____/____

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2548
2547
718,586,864.81
649,339,043.62
49,485,658.50
53,408,845.82
768,072,523.31
702,747,889.44
(19,837,525.64)
(13,232,505.50)
748,234,997.67
689,515,383.94

ราง

DRAFT
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2548
2547
718,366,608.76
649,009,533.65
49,485,658.50
53,408,845.82
767,852,267.26
702,418,379.47
(19,732,059.73)
(13,179,357.46)
748,120,207.53
689,239,022.01
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8. เงินลงทุนในบริษัทยอย
ประกอบดวย

ชื่อบริษัท

ทุนชําระแลว

บริษัท พริซึ่ม โซลูชนั่ ส จํากัด

8,000,000.00

สัดสวน
การลงทุน %
99.99%

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
เงินลงทุน
วิธีราคาทุน
วิธีสวนไดเสีย
เงินปนผล
8,000,000.00 14,076,351.64
-

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
เงินลงทุน
วิธีราคาทุน
วิธีสวนไดเสีย
เงินปนผล
8,000,000.00 13,669,111.34
-

9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
ประกอบดวย
9.1 งบการเงินรวม
ที่ดิน
ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ซื้อเพิ่ม/โอนเขา
จําหนาย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

อาคาร

63,711,638.65 111,731,471.92
1,591,418.89
(3,600,000.00) (11,075,438.07)
60,111,638.65 102,247,452.74

คอมพิวเตอร

เครื่องตกแตง
สํานักงาน

45,651,820.75 1,435,877.01
2,548,721.77 187,000.76
(1,761,508.97)
46,439,033.55 1,622,877.77

ยานพาหนะ

เครื่องใช
สํานักงาน

งานระหวาง
กอสราง

44,229,430.41
3,751,009.34
(2,243,852.24)
45,736,587.51

34,354,815.29 1,615,626.85
2,065,081.35 18,523,343.00
(25,000.00) (1,675,757.26)
36,394,896.64 18,463,212.59

สวนปรับปรุง
สิทธิการเชา
4,621,569.36
138,098.37
(449,969.89)
4,309,697.84

(หนวย : บาท)
รวม

307,352,250.24
28,804,673.48
(20,831,526.43)
315,325,397.29

คาเสื่อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
จําหนาย /โอนออก
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

-

มูลคาสุทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

63,711,638.65

90,937,909.40

18,643,760.45

773,357.29

22,288,160.34

15,234,876.29

1,615,626.85

2,925,287.37

216,130,616.64

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

60,111,638.65

82,768,858.33

13,332,565.08

648,572.93

17,734,706.45

11,003,511.43 18,463,212.59

1,910,067.86

205,973,133.32

(20,793,562.52) (27,008,060.30) (662,519.72) (21,941,270.07) (19,119,939.00)
7,033,673.30
1,699,692.70
1,965,311.21
3,180.11
(5,718,705.19) (7,798,100.87) (311,785.12) (8,025,922.20) (6,274,626.32)
(19,478,594.41) (33,106,468.47) (974,304.84) (28,001,881.06) (25,391,385.21)

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

งบการเงินนี้ไดพิจารณาและอนุมัตจิ าก
คณะกรรมการบริหารของบริษัทแลว
โดย_____________________
กรรมการผูจัดการ
วันที่____/____/____

-

(1,696,281.99) (91,221,633.60)
215,677.36
10,917,534.68
(919,025.35) (29,048,165.05)
(2,399,629.98) (109,352,263.97)

29,172,786.66
29,048,165.05

ราง
DRAFT
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9.2 งบการเงินเฉพาะบริษัท
ที่ดิน
ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ซื้อเพิ่ม/โอนเขา
จําหนาย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

อาคาร

63,711,638.65 111,731,471.92
1,591,418.89
(3,600,000.00) (11,075,438.07)
60,111,638.65 102,247,452.74

คอมพิวเตอร

เครื่องตกแตง
สํานักงาน

45,651,820.75 1,435,877.01
2,548,721.77 187,000.76
(1,761,508.97)
46,439,033.55 1,622,877.77

ยานพาหนะ

เครื่องใช
สํานักงาน

งานระหวาง
กอสราง

44,229,430.41
3,751,009.34
(2,243,852.24)
45,736,587.51

31,530,252.67 1,615,626.85
2,065,081.35 18,523,343.00
(25,000.00) (1,675,757.26)
33,570,334.02 18,463,212.59

สวนปรับปรุง
สิทธิการเชา
4,621,569.36
138,098.37
(449,969.89)
4,309,697.84

(หนวย : บาท)
รวม

304,527,687.62
28,804,673.48
(20,831,526.43)
312,500,834.67

คาเสื่อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
จําหนาย /โอนออก
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

-

มูลคาสุทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

63,711,638.65

90,937,909.40

18,643,760.45

773,357.29

22,288,160.34

15,164,542.67

1,615,626.85

2,925,287.37

216,060,283.02

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

60,111,638.65

82,768,858.33

13,332,565.08

648,572.93

17,734,706.45

10,971,198.27 18,463,212.59

1,910,067.86

205,940,820.16

(20,793,562.52) (27,008,060.30) (662,519.72) (21,941,270.07) (16,365,710.00)
7,033,673.30
1,699,692.70
1,965,311.21
3,180.11
(5,718,705.19) (7,798,100.87) (311,785.12) (8,025,922.20) (6,236,605.86)
(19,478,594.41) (33,106,468.47) (974,304.84) (28,001,881.06) (22,599,135.75)

-

คาเสื่อมราคาที่อยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

(1,696,281.99) (88,467,404.60)
215,677.36
10,917,534.68
(919,025.35) (29,010,144.59)
(2,399,629.98) (106,560,014.51)

29,116,586.18
29,010,144.59

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 บริษัทไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบางสวน จํานวน
155.38 ลานบาท และจํานวน 166.86 ลานบาท ตามลําดับ เพื่อใชเปนหลักประกันวงเงินตั๋วเงินรับขายลด
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมจากธนาคารและวงเงินสินเชื่ออื่น ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีอุปกรณสํานักงานและยานพาหนะ จํานวน 20.53 ลานบาท
ไดตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวทั้งจํานวนแตยังคงใชงานอยู
10. เงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 บริษัทฯ นําเงินฝากประจําทั้งจํานวน ค้ําประกันวงเงิน
เบิกเกินบัญชี เงินกูยืมจากธนาคารและวงเงินสินเชื่ออื่นๆ

งบการเงินนี้ไดพิจารณาและอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารของบริษัทแลว
โดย_____________________
กรรมการผูจัดการ
วันที่____/____/____

ราง
DRAFT

งบการเงินนี้ไดพิจารณาและอนุมัตจิ าก
คณะกรรมการบริหารของบริษัทแลว

11. เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
ประกอบดวย

โดย_____________________
กรรมการผูจัดการ
วันที่____/____/____

ราง
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DRAFT

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
เงินกูยืมจากธนาคาร
- เจาหนี้ทรัสตรีซีท
- ตั๋วสัญญาใชเงิน
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
รวม

17,601,957.24
710,000,000.00
50,000,000.00
777,601,957.24

19,193,718.94
525,000,000.00
50,000,000.00
594,193,718.94

11.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 เงินกูทรัสตรีซีท จํานวน 17.60 ลานบาท และ 19.19 ลานบาท
ตามลําดับ เปนเงินกูเพื่อสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศ อัตราดอกเบี้ยรอยละ LIBOR+2 ถึง MLR-1 ตอป
ซึ่งมีการค้ําประกันโดยเงินฝากประจํา
11.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 เงินกูยืมจากธนาคารจํานวน 710.00 ลานบาท และ 525.00 ลานบาท
ตามลําดับ เปนตั๋วสัญญาใชเงินอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR-2 ถึง MMR ตอป ซึ่งมีการค้ําประกันโดย
เงินฝากประจํา และตั๋วเงินรับ
11.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 เงินกูยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 50 ลานบาท กําหนดชําระ
ดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนในอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR ตอป หรือตามที่ระบุไวในตั๋วสัญญาใชเงิน
12. เงินกูยืมระยะยาว
ประกอบดวย
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
เงินกูยืมจากธนาคาร
หัก เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
สุทธิ

66,750,000.00
(28,500,000.00)
38,250,000.00

95,250,000.00
(28,500,000.00)
66,750,000.00
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การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยมื สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ราคาตามบัญชีตนงวด
จายชําระระหวางงวด
ราคาตามบัญชีปลายงวด

95,250,000.00
(28,500,000.00)
66,750,000.00

122,750,000.00
(27,500,000.00)
95,250,000.00

เงินกูยืมจากธนาคาร วงเงิน 100.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5 ถึง MLR-1 ตอป กําหนด
ชําระคืนภายใน 7 ป หลังจากเบิกถอนครั้งแรกในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2544 และแบงชําระเปนงวดสามเดือน โดย
งวดที่ 1 - 8 งวดละ 3.00 ลานบาท งวดที่ 9 - 20 งวดละ 4.00 ลานบาท และงวดที่ 21- 24 งวดละ 7.00 ลานบาท
ค้ําประกันโดยจดจํานองที่ดินและสิ่งปลูกสราง รวมทั้งโอนสิทธิประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
เงินกูยืมดังกลาวคงเหลือ 48.00 ลานบาท และ 64.00 ลานบาท ตามลําดับ
เงินกูยืมจากธนาคาร วงเงิน 50.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 2 ปแรก รอยละ 4.25 ตอป และปตอไป
อัตรารอยละ MLR - 1.5 ตอป จนครบกําหนดสัญญา กําหนดชําระคืนภายใน 4 ป หลังจากเบิกถอนครั้งแรกใน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2546 ซึ่งแบงชําระเปนงวดสามเดือน งวดละ 3.12 ลานบาท ค้ําประกันโดยจดจํานองที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง รวมทั้งโอนสิทธิประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548และ 2547 เงินกูยืมดังกลาวคงเหลือ
18.75 ลานบาท และ 31.25 ลานบาท ตามลําดับ
13. ทุนเรือนหุน
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2547 และครั้งที่
3/2547 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2547 มีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 340.00 ลานบาท เปน 500.00
ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหจํานวน 1,600,000 หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท และไดนํามติพิเศษดังกลาว
ไปจดทะเบียนกับสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท และบริษัทไดรับชําระคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวครบถวนแลว
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547
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งบการเงินนี้ไดพิจารณาและอนุมัตจิ าก
คณะกรรมการบริหารของบริษัทแลว
โดย_____________________
กรรมการผูจัดการ
วันที่____/____/____

ราง
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14. สํารองตามกฎหมาย

งบการเงินนี้ไดพิจารณาและอนุมัตจิ าก
คณะกรรมการบริหารของบริษัทแลว
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โดย_____________________
กรรมการผูจัดการ
ั ี่ / /

การจัดสรรกําไรสะสมเปนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทฯ จะตองจัดสรรกําไร
ทุกคราวที่จายเงินปนผลไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวย
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน
15. สัญญาตางๆ
15.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 บริษัทฯ ไดทําสัญญากับบริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของกันดังนี้
- สัญญาการใช Software
- สัญญาการใชเครื่องหมายการคา
- สัญญาการใชเครื่องหมายการคา

จายให

ระยะเวลา

King’s Eye Investments Ltd.
King’s Eye Investments Ltd.
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

สัญญาระยะยาวจนกวาฝายใดฝายหนึ่งผิดสัญญา
1 มกราคม – 31 ธันวาคม
1 มกราคม – 31 ธันวาคม

จํานวนเงินที่จาย
2548
2547
18.00 ลานบาท
15.00 ลานบาท
10.00 ลานบาท
10.00 ลานบาท
3.00 ลานบาท

15.2 บริษัทฯ ไดทําสัญญาตอเติมอาคารสํานักงานและกอสรางโกดังเก็บสินคากับบริษัทแหงหนึ่งมีมูลคา
การวาจางรวม 69.00 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ ไดจายเงินคากอสรางไปแลวเปน
จํานวน 18.46 ลานบาท
16. ภาษีเงินไดนิติบุคคล
บริ ษั ท ฯ คํ า นวณภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลในอั ต ราร อ ยละ 30 ของกํ า ไรสุ ท ธิ ท างบั ญ ชี ก อ นรั บ รู
สวนแบงกําไรหรือขาดทุนในบริษัทยอยตามวิธีสวนไดเสีย และภายหลังการบวกกลับรายการปรับปรุงตาม
ประมวลรัษฎากร
17. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯ และบริษัทยอยประกอบธุรกิจหลักในการนําเขาและจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอร และมี
การใหบริการอบรมและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรนั้นคิดเปน 0.02% ของรายไดจากการขาย และบริการ
โดยฝายบริหารพิจารณาวามีผลกระทบตองบการเงินอยางไมมีสาระสําคัญ จึงนําเสนอขอมูลทางการเงินเปน
ธุรกิจเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น ดังนั้นรายไดผลการ
ดํ า เนิ น งานและสิ น ทรั พ ย ทั้ ง หมดที่ แ สดงในงบการเงิ น จึ ง เกี่ ย วข อ งกั บ ส ว นงานธุ ร กิ จ และส ว นงานทาง
ภูมิศาสตรเดียว ตามที่กลาวไวขางตน
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18. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังนี้

หนังสือค้ําประกัน
สแตนดบาย เลตเตอรออฟเครดิต
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
เลตเตอรออฟเครดิต (ยังไมไดใช)
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ยังไมเบิกใช
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (ยังไมไดใช)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
USD
บาท
USD
บาท
26,417,900.00
20,017,900.00
140,000.00
140,000.00
9,959,809.44
3,136,373.11
27,398,042.76
10,806,281.06
32,000,000.00
32,000,000.00
3,063,630.43 203,702,912.16 4,000,000.00 396,845,262.38

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารดังกลาวขางตน มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ MOR ตอป ค้ําประกันโดย
เงินฝากประจําและที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของบริษัทฯ
19. เครื่องมือทางการเงิน

ราง
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บริษั ทฯ มี ความเสี่ย งอั นเกี่ ย วเนื่องกับการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ย น ซึ่งบริษัทฯ จะ
พิจารณาใชเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมมีนโยบาย
ที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ย งด า นอั ต ราดอกเบี้ ย เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราดอกเบี้ ย ในอนาคต ซึ่ ง จะมี
ผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอย เนื่องจากมีหนี้สินระยะสั้น และ
ระยะยาวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทที่ตองจายชําระดอกเบี้ยในอัตราปรับขึ้นลงตามอัตรา
ตลาด (Floating interest rate) บริษัทฯ และบริษัทยอยไมไดใชเครื่องมือทางการเงิน เพื่อปองกันความเสี่ยง
ดังกลาว
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ สวนใหญเกี่ยวของกับการซื้อสินคาเปนเงินตรา
ตางประเทศ บริษัทฯ มีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศดังนี้
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สกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ
เยน
ดอลลารสิงคโปร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
สินทรัพย
หนี้สิน
8,983,497.65
8,119,900.00
620,252.69

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
สินทรัพย
หนี้สิน
9,078,046.11
766,337.70

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 บริษัทฯ ไดทําสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับ
ธนาคารพาณิชยสามแหง เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการจายชําระหนี้สินในรูปเงินตรา
ตางประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 บริษัทฯ ยังไมไดบันทึกหนี้สินทางการเงินดังกลาวใน
งบการเงิน ซึ่งวันครบกําหนดชําระเงินของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่เปดสถานะไวมีอายุไม
เกิน 3 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
จํานวนเงินที่ทําสัญญา
USD

จํานวนเงินที่ไดตามสัญญา
บาท

มูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นป
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

9,959,809.44

3,136,373.11

409,071,276.87

123,542,103.67

409,155,957.53

123,516,421.80

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
การขายสวนใหญเปนการขายใหในลักษณะขายสงใหกับบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง
มีความสามารถในการชําระหนี้ดี เนื่องจากบริษัทฯ ไดติดตอขายกับลูกคาเหลานี้มานาน และมีการพิจารณา
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอยางเหมาะสม จึงเชื่อวาบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้จะไมชําระหนี้ต่ํา
มูลคายุติธรรม
เนื่ อ งจากสิ น ทรั พ ย ท างการเงิ น และหนี้ สิ น ทางการเงิ น ส ว นใหญ จั ด อยู ใ นประเภทระยะสั้ น
และเงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราในตลาด ฝายบริหารของบริษัทฯ จึงเชื่อวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาว แสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
20. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
ซึ่งพนักงานที่เปนสมาชิกจะจายสะสมแตละเดือน และบริษัทฯ จายสมทบอีกสวนหนึ่งในอัตราตามอายุการ
ทํางานของพนักงานแตละคน เพื่อเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยใหสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่งเปน
ผูจัดการกองทุน

ราง
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21. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัดแลว

งบการเงินนี้ไดพิจารณาและอนุมัตจิ าก
คณะกรรมการบริหารของบริษัทแลว
โดย_____________________
กรรมการผูจัดการ
วันที่____/____/____
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