รายงานของผูส อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 งบกําไรขาดทุนเฉพาะ
บริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกันของแตละปของบริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด และขาพเจายังไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม
งบกระแสเงินสดรวม สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ของบริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด และบริษัทยอย ซึ่งผูบริหาร
ของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการ
รายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจามิไดตรวจสอบงบการเงินของบริษทั สตีล อินเตอรคอน
จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย และรวมอยูในงบการเงินรวมนี้ งบการเงินของบริษัทยอยนั้นแสดงยอดรวมสินทรัพย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2546 จํานวน 7.19 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 7.77 ของสินทรัพยรวม) และยอดรวมรายได สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2547 และ 2546 จํานวน 9.45 ลานบาทและจํานวน 19.51 ลานบาท(คิดเปนรอยละ 4.17 และ 11.07 ของยอด
รายไดรวม) นอกจากนี้งบการเงินเฉพาะบริษัท ไดรวมเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว ตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2546 จํานวน 1.28 ลานบาท และสวนแบงกําไรจากบริษัทยอย สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
จํานวน 0.40 ลานบาท และ จํานวน 0.52 ลานบาท ตามลําดับ งบการเงินของบริษัทยอยดังกลาวตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น
ซึ่งแสดง ความเห็นตองบการเงินอยางไมมีเงื่อนไข โดยขาพเจาไดรับรายงานของผูสอบบัญชีนั้น และการเสนอรายงานของ
ขาพเจาในสวนที่เกี่ยวของกับจํานวนเงินของรายการตางๆ ของบริษัทยอย ซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ
บริษัทไดถือตาม รายงานของผูสอบบัญชีอื่นนั้น
ยกเวนที่จะกลาวในวรรคที่สาม ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริง อันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการ
เกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของ
การแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสม
ในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาไมไดเขาสังเกตการณตรวจนับสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 เนื่องจากวันที่ตรวจ
นับเปนวันกอนที่ขาพเจาจะไดรับการแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และขาพเจาไมสามารถใชวิธีการตรวจสอบอื่นใหเปน
ที่ พอใจในปริมาณของสินคาคงเหลือดังกลาว

จากการตรวจสอบของขาพเจา และรายงานของผูสอบบัญชีอื่น ขาพเจาเห็นวายกเวนผลของรายการ
ปรับปรุงซึ่งอาจจําเปนตองบกําไรขาดทุนรวม และงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546
ถาขาพเจาสามารถตรวจสอบใหเปนที่พอใจในปริมาณของสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ตามที่กลาวในวรรคที่
สาม งบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท ผลการดําเนินงานรวม สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2547 และ 2546 กระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 กระแสเงินสดรวม
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ของเฉพาะบริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด และ ของบริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด
และบริษัทยอย โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

บริษัท เอส.เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด

(นายสมชาย คุรจุ ิตโกศล)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3277

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 14 มีนาคม 2548
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บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม

2546
( ปรับปรุงใหม )
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
มูลคางานเสร็จที่ยังไมไดเรียกเก็บ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยอื่น
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
เงินมัดจําคาที่ดิน
อื่น ๆ
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หมายเหตุ 7)
(หมายเหตุ 8)

(หมายเหตุ 9)
(หมายเหตุ 10)

(หมายเหตุ 11)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2547

2546
( ปรับปรุงใหม )

280,560.07
26,429,742.59
22,796,348.25
1,022,473.74
50,529,124.65

7,063,093.49
39,530,713.74
8,375,089.06
47,756,767.64
1,015,519.85
103,741,183.78

76,159.17
21,633,143.30
22,762,207.04
309,523.23
44,781,032.74

41,372,334.58

42,830,596.60

1,282,490.41
41,022,618.39

398,396.50
203,796.05
41,974,527.13
92,503,651.78

116,929.67
6,000,000.00
1,317,298.68
50,264,824.95
154,006,008.73

398,396.50
203,796.05
42,907,301.35
87,688,334.09
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บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม

2546
( ปรับปรุงใหม )
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
คาใชจายคางจาย
เงินมัดจํารับคาสินคา
รายไดรับลวงหนา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
อื่นๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อ-สุทธิ
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 350,000 หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท
หุนสามัญ 205,000 หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
หุนสามัญ 350,000 หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท
หุนสามัญ 205,000 หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หมายเหตุ 12,13)
(หมายเหตุ 14)

(หมายเหตุ 14)
(หมายเหตุ 15)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2547

2546
( ปรับปรุงใหม )

5,740,719.94
18,928,193.13
2,310,106.50

8,423,834.30
55,055,230.23
2,493,548.86

5,740,719.94
18,492,081.78
2,310,106.50

1,770,830.58
3,871,577.68
1,315,114.35
5,646,018.49
1,897,724.24
41,480,284.91

3,537,507.80
8,629,942.53
8,782,652.60
4,180,144.83
1,389,306.88
92,492,168.03

1,744,330.58
3,459,439.17
1,315,114.35
5,304,087.33
1,291,565.21
39,657,444.86

7,886,392.29
7,886,392.29
49,366,677.20

5,399,163.99
575,490.61
5,974,654.60
98,466,822.63

7,886,392.29
7,886,392.29
47,543,837.15

20,500,000.00

35,000,000.00
-

20,500,000.00

20,500,000.00

35,000,000.00
-

20,500,000.00

377,816.76
19,266,680.18
40,144,496.94
2,992,477.64
43,136,974.58
92,503,651.78

1,349,283.68
19,189,902.42
55,539,186.10
55,539,186.10
154,006,008.73

377,816.76
19,266,680.18
40,144,496.94
40,144,496.94
87,688,334.09

(หมายเหตุ 16)

(หมายเหตุ 17)
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บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
2547

2546

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2547
2546

( ปรับปรุงใหม )

รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายพรอมติดตั้ง
รายไดจากการใหบริการติดตั้ง
รายไดอื่น
สวนแบงกําไรในบริษัทยอย
รวมรายได
คาใชจายจากการดําเนินงาน
ตนทุนขาย
ตนทุนขายพรอมติดตั้ง
ตนทุนบริการติดตั้ง
คาใชจายในการขายและบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย
สวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสุทธิของบริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

(หมายเหตุ 18)

(หมายเหตุ 19)
(หมายเหตุ 19)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

( ปรับปรุงใหม )

137,516,881.69
77,233,932.53
9,197,063.94
2,536,183.29
-

152,038,535.41
3,370,107.28
19,021,717.92
1,875,017.19
-

137,620,531.69
77,233,932.53
3,966,908.08
403,504.73

152,989,597.46
3,370,107.28
1,853,029.53
515,005.50

226,484,061.45

176,305,377.80

219,224,877.03

158,727,739.77

106,708,969.47
60,028,970.04
6,182,338.47
23,950,640.39
196,870,918.37
29,613,143.08
(668,624.89)
(8,863,317.98)
20,081,200.21
(941,511.05)
19,139,689.16

117,777,243.35
2,816,508.40
13,873,207.75
16,835,839.93
151,302,799.43
25,002,578.37
(1,028,166.18)
(7,813,727.46)
16,160,684.73
(1,201,679.51)
14,959,005.22

106,708,969.47
60,252,970.04
23,591,305.49
190,553,245.00
28,671,632.03
(668,624.89)
(8,863,317.98)
19,139,689.16
19,139,689.16

117,942,515.35
2,816,508.40
15,017,753.26
135,776,777.01
22,950,962.76
(1,025,157.96)
(6,966,799.58)
14,959,005.22
14,959,005.22

75.43
253,729

72.97
205,000

75.43
253,729

72.97
205,000
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บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หนวย : บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ทุนเรือนหุน
ที่ออกและชําระแลว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ( กอนปรับปรุง )
รายการปรับปรุงจากการแกไขขอผิดพลาดของบริษัทยอย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 (หลังปรับปรุง)
ออกหุนเพิ่มทุน
สํารองตามกฎหมาย
เงินปนผลจาย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
สํารองตามกฎหมาย
เงินปนผลจาย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (ปรับปรุงใหม)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
สํารองตามกฎหมาย
เงินปนผลจาย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ ( ปรับปรุงใหม )
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หมายเหตุ 5)
(หมายเหตุ 16)
(หมายเหตุ 17)
(หมายเหตุ 17)

(หมายเหตุ 17)
(หมายเหตุ 17)

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและชําระแลว
20,500,000.00
(หมายเหตุ 17)
(หมายเหตุ 17)
20,500,000.00

กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร

20,500,000.00
20,500,000.00
14,500,000.00
35,000,000.00

377,816.76
377,816.76
971,466.92
1,349,283.68

20,500,000.00
20,500,000.00

377,816.76
377,816.76

รวม

19,429,338.31 40,307,155.07
(162,658.13)
(162,658.13)
19,266,680.18 40,144,496.94
14,500,000.00
(971,466.92)
(18,245,000.00) (18,245,000.00)
19,139,689.16 19,139,689.16
19,189,902.42 55,539,186.10
6,735,491.72
(377,816.76)
(2,050,000.00)
14,959,005.22
19,266,680.18

งบการเงินรวม
กําไร(ขาดทุน)สะสม
สวนของผูถือ
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร หุน สวนนอย
6,735,491.72
1,790,798.13
377,816.76
(377,816.76)
(2,050,000.00)
14,959,005.22
1,201,679.51
377,816.76 19,266,680.18
2,992,477.64

27,235,491.72
(2,050,000.00)
14,959,005.22
40,144,496.94

รวม
29,026,289.85
(2,050,000.00)
16,160,684.73
43,136,974.58
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บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม

2546
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ปรับรายการกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
รายการแกไขขอผิดพลาดโอนกลับภาระที่ดินจํายอมที่บันทึกตัดจาย
คาเสื่อมราคา
ดอกเบี้ยจายเชาซื้อรอตัดบัญชี
รายการขาดทุนจากสินทรัพยเสื่อมสภาพ
รายการขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
สวนแบงกําไรในบริษัทยอย
สวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน
กอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคา
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลคางานเสร็จที่ยังไมไดเรียกเก็บ
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคา
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินมัดจํารับคาสินคา
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายไดรับลวงหนา
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2547

2546

14,959,005.22

19,139,689.16

14,959,005.22

775,584.23
1,367,895.06
(150,000.00)
2,783,135.00
11,944.03
78,403.07
(188,219.30)
1,201,679.51

443,037.15
3,447,240.60
12,987.87
653,199.85
(206,541.52)
86,995.14
(403,504.73)
-

775,584.23
547,865.46
(150,000.00)
2,703,508.72
11,944.03
78,403.07
(188,219.30)
(515,005.50)
-

20,839,426.82
(5,358,708.81)
(5,226,724.19)
(67,230.26)
44,121.00
(7,444,703.61)
341,808.81
(202,857.23)
2,951,108.04
2,548,577.37
8,424,817.94

23,173,103.52
(18,340,607.59)
(8,375,089.06)
(25,647,760.45)
(705,996.62)
281,466.83
39,467,974.03
1,793,177.22
5,170,503.36
7,467,538.25
(1,123,942.50)
(87,094.83)
23,073,272.16

18,223,085.93
(1,689,995.02)
(5,260,131.00)
(226,074.49)
44,121.00
(7,359,288.62)
343,366.06
(431,995.74)
2,609,176.88
2,205,336.61
8,457,601.61
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บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม
2546
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจําคาที่ดิน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดจายเจาหนี้อื่นคาที่ดิน-กรรมการ
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2547

2546

(4,228,663.34)
188,224.30
113,769.89
(2,000,000.00)
(5,926,669.15)

(4,301,013.74)
401,869.16
624,000.00
975,000.00
(6,000,000.00)
(1,113,502.63)
(9,413,647.21)

(3,892,214.74)
188,224.30
98,763.55
(2,000,000.00)
(5,605,226.89)

3,746,334.80
(3,742,762.54)
(901,687.86)
(2,050,000.00)
(2,948,115.60)

(221,711.22)
(2,303,785.94)
(402,193.47)
14,500,000.00
(18,245,000.00)
(6,672,690.63)

3,746,334.80
(3,742,762.54)
(901,687.86)
(2,050,000.00)
(2,948,115.60)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด

(449,966.81)
730,526.88
280,560.07

6,986,934.32
76,159.17
7,063,093.49

(95,740.88)
171,900.05
76,159.17

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
1. เงินสดจายในระหวางป
- ดอกเบี้ยจาย
- ภาษีเงินไดนิติบุคคล

1,028,166.18
4,862,619.42

668,624.89
9,987,260.48

1,025,157.96
4,357,622.70

20,000.00
79,459.88
181,100.19

20,000.00
760,584.26
6,282,509.23

10,000.00
59,831.88
6,327.29

280,560.07

7,063,093.49

76,159.17

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายเงินกูยืมระยะยาว
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ออกหุนเพิ่มทุน
เงินสดจายเงินปนผล
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

2. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด
ในระหวางป 2547 บริษัทฯ มีการซื้อรถยนต ตามสัญญาเชาซื้อมูลคา จํานวน 1.15 ลานบาท
3. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
- เงินสด
- เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
- เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย
รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด และ บริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
1. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน
1.1 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับ
อนุ ญาตแห งประเทศไทย ซึ่ งคณะกรรมการควบคุ มการประกอบวิ ชาชี พสอบบั ญชี แต งตั้ งโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยภายใตพระราชบัญญัติผูสอบบัญชี พ.ศ. 2505 ไดมีมติใหประกาศใช
แลว และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและ
นําเสนอรายงานทางการเงิน
1.2 ในการจัดทํางบการเงินเพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายจัดการของบริษัทฯ ตองใช
การประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได คาใชจาย
สินทรัพยและหนี้สิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้น
จริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ไดประมาณไว
1.3 การจัดประเภทรายการบัญชีใหม
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีใหมเพื่อใหสอดคลอง
กับการจัดประเภทรายการทางบัญชีของงวดปจจุบนั เพือ่ ประโยชนในการเปรียบเทียบกับงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
2. ขอความทัว่ ไป
บริษัทฯไดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2536 ตามทะเบียนเลขที่ (3)215/2536 ตั้งอยูเลขที่ 8 หมูที่ 15 ตําบลบางพลีใหญ
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ หลัก เกี่ย วกับการจํา หนายวัสดุกอ สราง ผลิต แผน หลัง คาและ
ใหบริการติดตั้งแผนหลังคา โดยมีขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน ดังนี้
งบการเงินรวม

จํานวนพนักงานถัวเฉลี่ย (คน)
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน (ลานบาท)

2546
44
9.86

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2547
46
12.19

2546
39
8.73
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
3.1.1 รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อสงมอบสินคาใหลูกคา
3.1.2 รายไดจากการขายพรอมติดตั้ง รับรูรายไดตามวิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ ซึ่งคํานวณ
ตามอัตราสวนตนทุนของงานที่ทําเสร็จจนถึงปจจุบันกับตนทุนทั้งหมดที่ประมาณวาจะ
เกิดขึ้นจากการขายพรอมติดตั้ง
3.1.3 รายไดจากการใหบริการติดตั้ง รับรูรายไดตามวิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ ซึ่งคํานวณ
ตามอัตราสวนตนทุนของงานที่ทําเสร็จจนถึงปจจุบันกับตนทุนทั้งหมดที่ประมาณวาจะ
เกิดขึ้นจากการใหบริการติดตั้ง
3.1.4 คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
3.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย กระแสรายวันและ
ประจําไมเกิน 3 เดือน ที่ไมติดภาระค้ําประกัน
3.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญพิจารณาจากลูกหนี้การคาแตละรายที่คาดวาจะไมไดรับชําระ
3.4 สินคาคงเหลือตีตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตอยางใดจะต่ํากวา
3.5 เงินลงทุนในบริษัทยอย บันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย
3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันเริ่มรายการแสดงในราคาทุนและคํานวณคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรง
ตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังนี้
อาคารโรงงาน
เครื่องจักร
เครื่องมือเครื่องใช
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
สวนปรับปรุงอาคาร, โรงงาน

20
5
5
5
5
5
5

ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป

3.7 เครื่องมือทางการเงิน สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวย เงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร และลูกหนี้การคา หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวย เงินกูยืมและเจาหนี้
การคา ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอ
ที่เกี่ยวของ
3.8 กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิประจําปดวยจํานวนหุน
สามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลว ซึ่งไมไดคํานวณกําไร(ขาดทุน)ตอหุน
ปรับลด เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีหุนสามัญเทียบเทา
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4. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
4.1 การจัดทํางบการเงินรวม ถือหลักเกณฑการรวมเฉพาะบริษัทยอยที่อยูภายใตการควบคุมของ
บริ ษั ท สตี ล อิ น เตอร เ ทค จํ า กั ด ซึ่ ง บริ ษั ท สตี ล อิ น เตอร เ ทค จํ ากั ด ถื อหุ นในบริ ษั ทย อยตาม
อัตราสวนดังนี้
ชื่อบริษัท

บริษัท สตีล อินเตอรคอน จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

รับจางติดตั้ง
หลังคา

คาความนิยม
(คาความนิยมติดลบ)
-

2547

2546

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

รอยละ
-

รอยละ
30.00

ไทย

4.2 บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด ถือหุนในบริษัท สตีล อินเตอรคอน จํากัด รอยละ 30.0 ซึ่งถือเปน
บริษัทยอยเนื่องจากกลุมผูถือหุนของบริษทั ฯ ไดถือหุนในบริษัทดังกลาว รอยละ 59.0 รวมทั้งการ
ดําเนินงานของบริษัท สตีล อินเตอรคอน จํากัด ขึ้นอยูกับบริษัทฯโดยบริษัทฯ เปนผูผลิตและ
จําหนายหลังคา สวนบริษัท สตีล อินเตอรคอน จํากัด เปนผูใหบริการติดตั้ง ทําใหบริษัทฯ
มีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานของบริษัทดังกลาว
4.3 บริษัทไมไดมกี ารจัดทํางบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เนื่องจากในวันที่ 30 กันยายน 2547
บริษัทฯ ไดมกี ารจําหนายเงินลงทุนในบริษัท บริษัท สตีล อินเตอรคอน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย
อยางไรก็ตาม งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ไดรวมผลการดําเนินงาน
ของบริษัทยอยดังกลาว จนถึงวันที่ขายเงินลงทุนแลว
4.4 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทยอยสิ้นสุดวันเดียวกันกับบริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด
4.5 นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยในสวนของรายการบัญชีที่เหมือนกันใชนโยบายการบัญชี
เชนเดียวกันกับบริษัท ฯ
4.6 ในการจัดทํางบการเงินรวม บริษัทฯไดตัดยอดสินทรัพยและหนี้สินคงเหลือ และรายการคา
ระหวางกันแลว
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5. รายการปรับปรุงจากการแกไขขอผิดพลาดของบริษัทยอย
ในป 2547 บริษัท สตีล อินเตอรคอน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย มีการแกไขขอผิดพลาดที่
เกิดขึ้นในป 2546 จากการที่บริษัทยอยรับรูรายไดจากการใหบริการสูงไป จํานวน 0.77 ลานบาท
ภาษีเงินไดนิติบุคคล สูงไป จํานวน 0.23 ลานบาท และกําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 สูงไป
จํานวน 0.54 ลานบาท โดยบริษัทยอยดังกลาว ไดมีการปรับปรุงงบการเงินป 2546 ใหม เพื่อแกไข
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ผลของการแกไขขอผิดพลาดของบริษัทยอยดังกลาว ทําใหมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และสวนแบงกําไรในบริษัทยอยสําหรับป 2546 ของบริษัท สตีล อินเตอรเทค
จํ า กั ด แสดงมู ล ค า สู ง เกิ น ไป จํ า นวน 0.16 ล า นบาท อย า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ ได มี ก ารปรั บ ปรุ ง
งบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมป 2546 ใหม เพื่อแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น
6. รายการระหวางกัน
รายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
6.1 รายไดและคาใชจายระหวางกัน
2547
บาท
บริษัท สตีล อินเตอรคอน จํากัด
- รายไดจากการขาย
- รายไดอื่นๆ
- ซื้อสินคา
- ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
- คารับเหมาติดตั้ง
กรรมการ - นายประสิทธิ์ อุนวรวงศ
- ซื้อรถยนต
- คาเชารถยนต

103,650.00
1,454,492.10
9,200.00
224,000.00

-

2546
บาท
951,062.05
100,541.00
64,731.00
303,976.85

2,947,024.00
218,000.00

เกณฑในการกําหนดราคาระหวางกัน เปนดังนี้
- รายไดและคาใชจายกับบริษัทยอยเปนไปตามราคาที่ตกลงรวมกัน
- บริษัทฯ ซื้อรถยนตจากกรรมการของบริษทั ฯ ซึ่งเปนไปตามราคาทีต่ กลงรวมกันซึ่งเทียบเคียงกับ
ราคาตลาด
- บริษัทฯ เชารถยนตจากกรรมการของบริษัทฯ ในอัตราคาเชาเดือนละ 46,000.00 บาท เปน
ระยะเวลา 1 ป เริ่มตั้งแตวนั ที่ 3 กรกฎาคม 2545 ซึ่งเปนไปตามราคาที่ตกลงรวมกัน
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6.2 สินทรัพยและหนี้สนิ ระหวางกัน

บริษัท สตีล อินเตอรคอน จํากัด
- ลูกหนี้การคา
- เจาหนี้การคา
กรรมการ
- ลูกหนี้อื่น

2547
บาท

2546
บาท

-

217,341.40
55,110.35

615,000.00

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เงินกูยืมจากบริษัทยอย และเงินกูยืมจากกรรมการมีการ
เคลื่อนไหว ดังตอไปนี้
(หนวย : บาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2547

ในระหวางงวด
เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2547

-

1,000,000.00 (1,000,000.00)

-

-

2,000,000.00 (2,000,000.00)
2,000,000.00 (2,000,000.00)

-

เงินกูยืมจากบริษัทยอย
บริษัท สตีล อินเตอรคอน จํากัด
เงินกูยืมจากกรรมการ
นายประสิทธิ์ อุนวรวงศ
นางเกษมศรี วรรณโรจน

ในระหวางป 2547 เงินกูยืมจากบริษัทสตีล อินเตอรคอน จํากัด และเงินกูยืมจากกรรมการ
ทั้งจํานวนเปนเงินกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5 ตอป
6.3 ลักษณะความสัมพันธของบริษัท
รายชื่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
บริษัท สตีล อินเตอรคอน จํากัด
นางรสสุคนธ อุนวรวงศ
นายประสิทธิ์ อุนวรวงศ

ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทยอย โดยการถือหุนทางตรงและมีผูถือหุนรวมกัน
(ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2547 เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีผูถือหุนรวมกัน)
ผูถือหุนและกรรมการ
ผูถือหุนและกรรมการ
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7. ลูกหนีก้ ารคาและตัว๋ เงินรับ-สุทธิ
ประกอบดวย

เช็ครับลงวันที่ลวงหนา
ลูกหนี้การคา
ยังไมถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนด 1- 30 วัน
เกินกําหนด 31- 60 วัน
เกินกําหนด 61- 90 วัน
เกินกําหนด 91-120 วัน
รวม
เช็คคืน
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-เช็คคืน
สุทธิ

งบการเงินรวม
2546
บาท
20,302,206.37
4,626,033.96
737,892.16
264,973.34
740,589.10
26,671,694.93
889,741.35
(590,724.30)
(540,969.39)
26,429,742.59

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2547
2546
บาท
บาท
4,890,332.10
24,715,044.60
7,635,928.91
1,786,811.27
314,673.29
326,264.62
39,669,054.79
852,561.56
(317,638.17)
(673,264.44)
39,530,713.74

19,237,620.32
1,592,314.82
30,097.56
264,973.34
647,792.92
21,772,798.96
408,209.80
(245,322.68)
(302,542.78)
21,633,143.30

8. สินคาคงเหลือ-สุทธิ
ประกอบดวย

สินคาสําเร็จรูป
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม
หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
สุทธิ

งบการเงินรวม
2546
บาท
5,477,763.97
17,279,564.27
117,423.08
22,874,751.32
(78,403.07)
22,796,348.25

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2547
2546
บาท
บาท
6,223,996.31
5,477,763.97
41,974,980.72
17,279,564.27
289,393.53
83,281.87
48,488,370.56
22,840,610.11
(731,602.92)
(78,403.07)
47,756,767.64
22,762,207.04

ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 บริษทั ฯ ได
ทําประกันอัคคีภัยสินคาสําเร็จรูป วัตถุดิบ และวัสดุสิ้นเปลือง มูลคาเอาประกัน จํานวนเงิน 6.80
ลานบาท โดยยกผลประโยชนจาก การประกันภัยใหกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ตามหมายเหตุ 14
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9. เงินลงทุนในบริษัทยอย
ประกอบดวย
ประเภท ลักษณะ
ทุน
สัดสวน
กิจการ ความสัมพันธ ชําระแลว เงินลงทุน วิธีราคาทุน
บาท
บริษัท สตีล อินเตอรคอน จํากัด บริการติด บริษัทยอย 1,000,000.00 30 %
ตั้งหลังคา

เงินลงทุนวิธีสวนไดเสีย
เงินปนผลรับ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2547 31 ธันวาคม 2546 31 ธันวาคม 2547 31 ธันวาคม 2546
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
300,000.00
1,282,490.41
975,000.00
-

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547 บริษัทฯ ไดมกี ารขายเงินลงทุนในบริษัทยอยทั้งจํานวนใหกบั ผูถือหุน
รายหนึง่ ของบริษัทฯ ตามหนังสือสัญญาซื้อขายหุน โดยมีราคาขายหุน ละ 208 บาทรวมมูลคา 624,000 บาท ซึ่ง
บริษัทฯ ไดมกี ารรับชําระคาหุน ครบถวนแลว
10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
ประกอบดวย
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2547
บาท

เพิ่มขึ้น
/รับโอน
บาท

จําหนาย
/โอนออก
บาท

1,077,562.74
1,001,577.54
429,007.97
2,001,132.71
941,265.49
5,450,546.45

(550,000.00)
(550,000.00)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2547
บาท

ราคาทุน
ที่ดิน
ภาระจํายอมทีด่ นิ
อาคารโรงงาน
สวนปรับปรุง-อาคารโรงงาน
เครื่องจักร
เครื่องมือและเครื่องใช
ยานพาหนะ
อุปกรณสํานักงาน
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
รวมราคาทุน

18,691,680.00
3,000,000.00
13,466,485.23
8,767,822.68
1,221,337.87
4,667,583.50
1,126,435.87
89,316.70
51,030,661.85

18,691,680.00
3,000,000.00
13,466,485.23
1,077,562.74
9,769,400.22
1,650,345.84
6,118,716.21
2,067,701.36
89,316.70
55,931,208.30
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2547
บาท
คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารโรงงาน
สวนปรับปรุง-อาคารโรงงาน
เครื่องจักร
เครื่องมือและเครื่องใช
ยานพาหนะ
อุปกรณสํานักงาน
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
สุทธิ
คาเสื่อมราคาสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2547
2546

(1,298,632.20)
(5,902,258.36)
(1,056,166.40)
(993,999.17)
(723,334.10)
(33,653.23)
(10,008,043.46)
41,022,618.39

เพิ่มขึ้น
/รับโอน
บาท
(675,168.96)
(128,861.31)
(1,235,711.17)
(119,597.92)
(1,043,952.80)
(227,239.46)
(16,708.98)
(3,447,240.60)

จําหนาย
/โอนออก
บาท
354,672.36
354,672.36

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2547
บาท
(1,973,801.16)
(128,861.31)
(7,137,969.53)
(1,175,764.32)
(1,683,279.61)
(950,573.56)
(50,362.21)
(13,100,611.70)
42,830,596.60

3,447,240.60
2,703,508.72

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 บริษัทฯ ไดมีการนําที่ดิน อาคารพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยู
และจะมีขึ้นในภายหนาราคาทุนจํานวนเงิน 33.24 ลานบาท และ 32.08 ลานบาท ตามลําดับ ค้ําประกันเงิน
กูยืมกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ตามหมายเหตุ 14
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 บริษัทฯ มีสินทรัพยที่คํานวณคาเสือ่ มราคาครบแลว แตยงั
ใชงานอยูโดย มีราคาทุนจํานวนเงิน 4.57 ลานบาท และ 4.28 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งมีมูลคาสุทธิตาม
บัญชี จํานวนเงิน 119 บาท และจํานวนเงิน 342 บาท ตามลําดับ
11. เงินมัดจําคาทีด่ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ทั้งจํานวนเปนการจายเงินมัดจําเพื่อซื้อที่ดินกับบุคคลภายนอก
แหงหนึ่ง โดยมีมูลคาตามหนังสือสัญญาขายที่ดิน จํานวน 16.50 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการจาย
ชําระคาที่ดิน และจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิในที่ดินดังกลาวแลว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548
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12. สินเชื่อทีไ่ ดรับจากธนาคารพาณิชย
บริษัทฯ ไดรับสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย ในรูปเงินเบิกเกินบัญชีเงินกูยืมระยะสั้น หนังสือ
ค้ําประกัน และเงินกูยืมระยะยาว โดยมีที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ผลประโยชนจากการประกันอัคคีภัยใน
อาคาร เครื่องจักรและสินคาคงเหลือ และเงินฝากธนาคารเปนหลักทรัพยค้ําประกัน และมีกรรมการของ
บริษัทฯ รวมค้ําประกัน
13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบดวย
งบการเงินรวม

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูยืมระยะสั้น
รวม

2546
บาท
2,740,719.94
3,000,000.00
5,740,719.94

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2547
บาท
423,834.30
8,000,000.00
8,423,834.30

2546
บาท
2,740,719.94
3,000,000.00
5,740,719.94

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 เงินกูยืมระยะสั้น ทั้งจํานวนเปนเงินกูยืมจากธนาคาร
พาณิชยแหงหนึ่ง ในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน อายุ 90 วัน อัตราดอกเบีย้ รอยละ 3.25 - 6.00 ตอป และ 3.25
ตอป ตามลําดับ
14. เงินกูยืมระยะยาว
ประกอบดวย
งบการเงินรวม

เงินกูยืมระยะยาว
หักเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สุทธิ

2546
บาท
10,196,498.79
(2,310,106.50)
7,886,392.29

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2547
บาท
7,892,712.85
(2,493,548.86)
5,399,163.99

2546
บาท
10,196,498.79
(2,310,106.50)
7,886,392.29

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 เงินกูยืมระยะยาววงเงินตน 15.0 ลานบาท ชําระแลว
คงเหลือ จํานวนเงิน 7.89 ลานบาท และ 10.20 ลานบาท ตามลําดับ มีเงื่อนไขผอนชําระเงินตนพรอม
ดอกเบี้ยทุกเดือน เปนจํานวนเงิน 0.23 ลานบาท เริ่มผอนชําระครั้งแรกเดือนพฤษภาคม 2544 และ
ตองชําระหนี้ ทั้งหมดใหครบภายในเดือน พฤษภาคม 2551 คํานวณดอกเบี้ยในอัตรารอยละ MLR ตอป
โดยบริษัทฯ ไดนําที่ดิน อาคารพรอมสิ่งปลูกสราง รวมทั้งยกผลประโยชนจากการทําประกันอัคคีภัย
สิ่งปลูกสรางและเครื่องจักร และผลประโยชนจากการทําประกันอัคคีภัยสินคาคงเปนหลักทรัพยค้ําประกัน
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15. หนี้สินภายใตสัญญาเชาซือ้ - สุทธิ
ประกอบดวย

หนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อ
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สุทธิ

2547
บาท
860,004.90
(99,677.79)
(184,836.50)
575,490.61

16. ทุนเรือนหุน
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 และ ครั้งที่
2/2547 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 ไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม
205,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท จํานวนเงิน 20.50 ลานบาท เปน 350,000 หุน มูลคาหุนละ
100 บาท จํานวนเงิน 35.00 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดรับชําระคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวครบถวนแลว และ
ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547
17. เงินปนผลจาย
- บริษัทใหญ
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2547 เมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2547 และ
ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547 ของบริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด มีมติเปนเอกฉันทให
จัดสรรกําไรสะสมประจําป 2546 เปนเงินปนผลแกผูถือหุนในอัตราหุน ละ 89.00 บาท จํานวนเงิน 18.25
ลานบาท และใหจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 0.97 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯไดจายเงินปนผล
ดังกลาวแลว
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546 มีมติ
เปนเอกฉันทใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2545 เปนเงินปนผลแกผูถือหุนในอัตราหุน ละ 10.00 บาท
จํานวนเงิน 2.05 ลานบาท และใหจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 0.38 ลานบาท ซึ่งปจจุบัน
ไดจายเงินปนผลครบแลว
- บริษัทยอย
ตามรายงานประชุมวิสามัญผูถ ือหุนครั้งที่ 1/2547 ของบริษัท สตีล อินเตอรคอน จํากัด
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2547 ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลแกผูถือหุนจากผลประกอบการ
ในป 2545 ในอัตราหุนละ 125.00 บาท จํานวนเงิน 1.25 ลานบาท ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2547 และให
จัดสรรสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน 0.07 ลานบาท
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ตามรายงานประชุมวิสามัญผูถ ือหุนครั้งที่ 2/2547 ของบริษัท สตีล อินเตอรคอน จํากัด
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2547 ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลแกผถู ือหุนจากผลประกอบการ ในป
2546 ในอัตราหุนละ 200.00 บาท จํานวนเงิน 2.0 ลานบาท ในวันที่ 18 สิงหาคม 2547 และใหจัด
สํารองตามกฎหมายเปนจํานวน 0.15 ลานบาท
18. ภาษีเงินไดนิติบคุ คล
บริษัทใหญ - ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิทางบัญชี
ภายหลังบวกกลับรายการปรับปรุงตามประมวลรัษฎากร
บริษัทยอย – ภาษีเงินไดนิติบุคคล คํานวณโดยใชอัตราภาษีเงินไดสําหรับผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) ของกําไรสุทธิทางบัญชีภายหลังบวกกลับรายการปรับปรุงตามประมวล
รัษฎากร
19. กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขัน้ พื้นฐาน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ คํานวณกําไร(ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
โดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ดังนี้
วันที่
1 ม.ค. 2547 - 30 ส.ค. 2547
31 ส.ค. 2547 - 31 ธ.ค. 2547

จํานวนหุน
205,000
350,000

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพืน้ ฐาน

ระยะเวลาที่ออก(วัน)
243
123
366

(92,865,000 ÷ 366)

จํานวนหุนคิดตามวัน
49,815,000
43,050,000
92,865,000

19,139,689.16 บาท
253,729 หุน
75.43 บาท

20. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือธุรกิจจําหนายวัสดุกอสราง ผลิตแผนหลังคา
และใหบริการติดตั้งแผนหลังคา และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย
ดังนั้นรายได กําไรและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจ และสวนงาน
ทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว
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21. เครื่องมือทางการเงิน
21.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการประกอบธุรกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็ง
กําไรหรือเพื่อการคา
21.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะมี
ผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย และหนี้สิน
ที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังนี้
จํานวนเงิน
31 ธันวาคม 2547
ลานบาท
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย
6.28
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย
8.00
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย
7.89

31 ธันวาคม 2546
ลานบาท
0.01
3.00
10.20

อัตราดอกเบี้ยตอป
31 ธันวาคม 2547
รอยละ
0.25-0.75
3.25-6.00
5.00

31 ธันวาคม 2546
รอยละ
0.25-1.00
3.25
5.00-6.00

21.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัท ฯ ไมมีค วามเสี ่ย งจากอัต ราแลกเปลี่ย นเนื่อ งจากบริษัท ฯ ไมมีธุร กรรมการคา
ทั้งดานสินทรัพย และหนี้สินที่เปนรายการที่เปนเงินตราตางประเทศ
21.4 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา เนื่องจากลูกหนี้ อาจไม
สามารถชําระหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว ซึ่งอาจทําใหเกิดความสูญเสียทางการเงินได ทั้งนี้ บริษัทฯ
ไดกําหนดนโยบายในการปองกันความเสี่ยงดังกลาว โดยวิเคราะหฐานะทางการเงิน และพิจารณา
ความสามารถในการจ ายชํ าระหนี้ ของลู กค าแต ละรายในการพิ จารณาให สิ นเชื่ อ รวมถึ งมี การ
กําหนดใหลูกคาจายเงินมัดจําลวงหนาบางสวนกอนการขาย สําหรับลูกหนี้การคาที่คาดวาจะไมได
รับชําระหนี้ บริษัทฯ ไดพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวอยางเพียงพอแลว
21.5 มูลคายุติธรรม
เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น
เงินกูยืมจากธนาคาร มีอัตราดอกเบี้ยอยูในเกณฑเดียวกับตลาด ฝายบริหารของบริษัทฯ จึงเชื่อวา
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคา
ยุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
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22. ภาระผูกพันและหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึน้
22.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการรับประกันคุณภาพสินคาและบริการติดตั้งใหกับลูกคาของบริษัทฯ
ภายใตเงื่อนไขวาการชํารุดเสียหายนั้นตองเกิดขึ้นจากตัววัสดุสินคาเองโดยตรง ซึ่งไมครอบคลุม
ถึงความเสียหายอันเกิดจากการกระทําอื่นภายนอกที่มากอใหเกิดความเสียหายแกตัวสินคา โดยมี
ระยะเวลารับประกันประมาณ 1 ป – 20 ป อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ
ไมมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นอยางเปนสาระสําคัญ จากการรับประกันดังกลาว เนื่องจากผูจัด
จําหนายสินคาของบริษัทฯ มีการรับประกันคุณภาพสินคาตอ ภายใตเงื่อนไขเดียวกัน โดยมี
ระยะเวลารับประกัน 5- 30 ป ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมไดรับรูคาใชจาย และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการรับประกันดังกลาว รวมไวในงบการเงินนี้
22.2 นอกจากหนี้สนิ ที่ปรากฏในงบการเงินแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 บริษัทฯ ยังมี
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึน้ ดังนี้
2547
2546
บาท
บาท
398,396.50
หนังสือค้ําประกันการรับงาน - ธนาคาร
113,393.00
เช็คค้ําประกันผลงาน
1,096,644.93
23. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากกรรมการของบริษัทฯ แลว

