
  

 
 
 
 
 
 

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) 
รายงาน และ งบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550  



 
รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของ บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

 ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผู
ถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549 ของบริษัท แอ็ด
วานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจาก
ผลการสอบทานของขาพเจา

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และ
การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงินจึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงินไดแตเพียงสอบทานดังนั้นขาพเจาจึง
ไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชี แตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น 

 ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) สําหรับ
ปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเสนอรายงานไวอยางไมมี
เงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2550 งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่แสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่นี้ 
เปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจาไมไดใชวิธีการอื่น
ใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น 

 

  ทิพวัลย นานานุวัฒน
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 
 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ  : 10 พฤษภาคม 2550 



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบดุล

(หนวย : พันบาท)

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2550  31 ธันวาคม 2549

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว)

          สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 46,275                  57,614                  

     ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - สุทธิ 3 674,690                698,138                

     งานระหวางทําตามสัญญา 246,984                329,806                

     สินคาคงเหลือ - สุทธิ 506                      506                      

     สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 9,939                    8,678                    

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 978,394                1,094,742             

สินทรัพยไมหมุนเวียน

     เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 10.4 124,080                120,243                

     สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ - สุทธิ 4 17,486                  17,309                  

     อุปกรณสําหรับใหเชา - สุทธิ 4 314,729                344,457                

     สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 4,099                    4,081                    

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 460,394                486,090                

รวมสินทรัพย 1,438,788             1,580,832             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

(หนวย : พันบาท)

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2550  31 ธันวาคม 2549

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว)

          หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 210,032                223,633                

     เจาหนี้ทรัสตรีซีท 74,833                  44,709                  

     เจาหนี้การคา 5 115,641                243,951                

     ตนทุนที่ยังไมเรียกชําระ 99,273                  141,375                

     สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 6 29,218                  51,718                  

     สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งป 1,198                    1,194                    

     หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน

        ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 23,802                  15,262                  

        รายไดรับลวงหนา 33,396                  36,620                  

        คาใชจายคางจาย 18,437                  25,223                  

        อ่ืนๆ 28,303                  31,705                  

103,938                108,810                

รวมหนี้สินหมุนเวียน 634,133                815,390                

หนี้สินไมหมุนเวียน

     หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภ นหนึ่ ายใ งป 289                      600                      

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 289                      600                      

รวมหนี้สิน 634,422                815,990                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

(หนวย : พันบาท)

 31 มีนาคม 2550  31 ธันวาคม 2549

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน

     ทุนเรือนหุน

        ทุนจดทะเบียน

           หุนสามัญ 40,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 200,000                200,000                

        ทุนออกจําหนายและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว

           หุนสามัญ 40,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 200,000                200,000                

     สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 220,716                220,716                

     กําไรสะสม

        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 20,000                  20,000                  

        ยังไมไดจัดสรร 363,650                324,126                

รวมสวนของผูถือหุน 804,366                764,842                

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,438,788             1,580,832             

-                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานแสดงเปนบาท)

หมายเหตุ 2550 2549

รายได

     รายไดจากการขายและบริการ 392,972                302,458                

     รายไดคาเชาและคาบริการจากอุปกรณสําหรับใหเชา 67,052                  55,457                  

     กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 966                      -                       

     รายไดอ่ืน 1,405                    608                      

รวมรายได 462,395                358,523                

คาใชจาย

     ตนทุนขายและบริการ 310,173                238,227                

     ตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา 37,236                  19,403                  

     คาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร 54,722                  52,646                  

     ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน -                       1,273                    

รวมคาใชจาย 402,131                311,549                

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 60,264                  46,974                  

ดอกเบี้ยจาย (4,511)                  (3,919)                  

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (16,229)                (12,513)                

กําไรสุทธิสําหรับงวด 39,524                  30,542                  

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 7

     กําไรสุทธิ (บาท) 0.66                     0.51                     

     จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 60,000,000           60,000,000           

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549

(หนวย : พันบาท)

2550 2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

     กําไรสุทธิ 39,524                  30,542                  

     รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)

        จากกิจกรรมดําเนินงาน:-

        คาเสื่อมราคา 33,918                  22,441                  

        ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 894                      2,015                    

        กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (9)                         -                       

     กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สิ ํ นินดาเ นงาน 74,327                  54,998                  

     สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 

        ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา 23,448                  4,016                    

        รายไดที่ยังไมเรียกชําระ -                       34,300                  

        งานระหวางทําตามสัญญา 82,822                  (130,623)              

        สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (1,261)                  (15,679)                

        สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (18)                       538                      

     หนี้สินจากการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

        เจาหนี้การคา (127,703)              52,785                  

        ตนทุนที่ยังไมเรียกชําระ (42,102)                3,400                    

        หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (6,373)                  16,344                  

           เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน 3,140                    20,079                  

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549

(หนวย : พันบาท)

2550 2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

     เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระค้ําประกันเพ่ิมขึ้น (3,837)                  (79)                       

     ซื้อสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ (3,004)                  (436)                     

     ซื้ออุปกรณสําหรับใหเชา (1,814)                  (20,638)                

     เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 460                      -                       

     เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (8,195)                  (21,153)                

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิ ึ้น )มข  (ลดลง (13,601)                29,843                  

     เจาหนี้ทรัสตรีซีทเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 30,124                  (21,442)                

     เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว -                       20,000                  

     ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (22,500)                (48,937)                

     ชําระคืนเจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงินลดลง (307)                     (273)                     

        เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (6,284)                  (20,809)                

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (11,339)                (21,883)                

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 57,614                  67,978                  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 46,275                  46,095                  

-                       

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม

     เงินสดจายในระหวางงวดสําหรับ :

        ดอกเบี้ยจาย 3,410                    4,829                    

        ภาษีเงินไดนิติบุคคล 7,690                    4,198                    

     รายการที่ไมใชเงินสด:

        โอนอุปกรณสําหรับใหเชาระหวางติดตั้งเปนสินคาคงเหลือ -                       10,045                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



ั ว

ํ

ู 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549

(หนวย : พันบาท)

กําไรสะสม

ทุนเรือนหุน จดสรรแล  -

ที่ออก สวนเกิน สารองตาม

และชําระแลว มลคาหุนสามัญ กฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 200,000         220,716             20,000          196,951           637,667            

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                -                    -                30,542             30,542              

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 200,000         220,716             20,000          227,493           668,209            

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 200,000         220,716             20,000          324,126           764,842            

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                -                    -                39,524             39,524              

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 200,000         220,716             20,000          363,650           804,366            

0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550  

1. ขอมูลท่ัวไป 

 1.1 ขอมูลบริษัทฯ  

  บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) จัดตั้งข้ึนเปนบริษัทมหาชนจํากัด
ตามกฎหมายไทยและ ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลัก ในการ ขาย ออกแบบและ
รับเหมาวางโครงขายและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  รวมท้ังใหเชา
คอมพวิเตอรและอุปกรณอเิลคโทรนคิ บริษัทฯมีท่ีอยูจดทะเบียนตั้งอยูเลขท่ี 37/2 ถนนสุทธิสาร
วินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิระหวางกาล 

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 เร่ือง งบการเงินระหวาง
กาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดงรายการ
ในงบดุล งบกําไรขาดทุ น งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด ใน
รูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป  

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ัง
ลาสุด ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เ หตุการณ และสถานการณ
ใหม ๆ เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบ
การเงินระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 1.3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

  งบกาลเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดย ไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ี
ใชในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 
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2. รายการธุรกิจกับบุคคลท่ีเก่ียวของกัน 

  ในระหวาง งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษัทมีคาใชจาย เงินเดือน โบนัส คาเบ้ีย
ประชุมและคาตอบแทนกรรมการใหแกกรรมการและผูบริหารเปนเงินจํานวน 17.5 ลานบาท (งวดสามเดือน
ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549: 13.8 ลานบาท) 

3. ลูกหนี้และตั๋วเงนิรับการคา 

ยอดคงเหลือของลูกหนีแ้ละตั๋วเงินรับการคาของบริษัทฯ แยกตามอายุหนี้ท่ีคงคางนับจากวันท่ีถึง
กําหนดชําระไดดังนี ้

 (หนวย : พันบาท) 
 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 

อายุหน้ีคางชาํระ  (ตรวจสอบแลว) 
ยังไมถึงกําหนดชําระ 214,880 158,487 
คางชําระ   
  ไมเกิน 3 เดือน 297,319 376,704 
   3 - 6 เดือน 146,836 43,061 
   มากกวา 6 - 12 เดือน 604 36,334 
   มากกวา 12 เดือน 2,702 6,513 
ถึงกําหนดชําระเมื่อลูกคาไดรับเงินจากผูวาจาง (Back-to-back) 12,849 77,539 

รวม 675,190 698,638 
หกั : คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (500) (500) 

ลูกหน้ีและต๋ัวรับการคา - สุทธิ 674,690 698,138 

  ลูกหนี้การคาท่ีคางเกินกําหนดชําระสวนใหญเปนหนวยงานราชการ และบริษัทซ่ึงมีรัฐบาล                      
ถือหุนใหญ ซ่ึงผูบริหารของบริษัทฯ คาดวาจะไดรับชําระเงินเต็มจํานวน และคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญขางตน   
มีจํานวนท่ีเพียงพอในสถานการณปจจุบัน 

  บริษัทฯไดโอนสิทธิเรียกรองในการรับชําระเงินจากลูกหนี้การคา  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 จํานวน 
286.3 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: 287.5 ลานบาท) เพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร 
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4. สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ และอุปกรณสําหรับใหเชา 

  รายการ เปล่ียนแปลงของบัญชี สวนปรับปรุงอ าคารและอุปกรณ  และอุปกรณสําหรับใหเชา สําหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย : พันบาท) 
 สวนปรับปรุงอาคาร

และอุปกรณ 
                                  

อุปกรณสําหรับใหเชา 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2550 17,309 344,457 
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด  3,004 1,814 
มูลคาสุทธิของสวนท่ีจําหนายระหวางงวด (451) - 
คาเส่ือมราคาสําหรับงวด (2,376) (31,542) 
มูลคาสุทธิตามบัญช ีณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 17,486 314,729 

5. เจาหนี้การคา 

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษัทมียอดคงเหลือของเจาหนี้การคาท่ีเปนเงินสกุลตางประเทศรวม ท้ังส้ิน 
0.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

6. เงินกูยืมระยะยาว 

  จํานวนดังกลาวเปนเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง ซ่ึงประกอบดวย  
    (หนวย : ลานบาท) 
    ยอดคงเหลือเงินกูยืม 

 วงเงินสินเช่ือ ดอกเบ้ีย กําหนดชําระคนืเงนิตน ค้าํประกันโดย 31 มนีาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 

(ลานบาท)     (ตรวจสอบแลว) 
180 3 . 75 % จนถึงวันท่ี 30 

กันยายน 2548  และท่ี 
MLR-1.75% หลังจากน้ัน
จนชําระหน้ีเสร็จสิ้น 

กอนวันท่ี 30 กันยายน 2548  
ชําระเงนิตนเทากับจาํนวนท่ี
บริษัทฯไดรับคาเชาจากลูกคา
ต้ังแตวันท่ี 30 กันยายน 2548 
ตองไมตํ่ากวา 7.5 ลานบาท
ตอเดือน 

โอนสิทธิเรียกรองในการรับชําระ
เงินจากลูกหน้ีการคาจากการให
เชาอุปกรณของบริษัทฯซึ่งมีมูลคา
รบัชําระตลอดอายสุญัญา
ประมาณ 3 ป รวมเปนจาํนวน 
425.9 ลานบาท  

29.2 51.7 

    29.2 51.7 
  หัก : เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (29.2) (51.7) 

  เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถงึกําหนดชําระในหน่ึงป - - 
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การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวด สามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม  2550  มี
รายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 จํานวนเงิน 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2550 51.7 
หัก: จายคืนเงินกู (22.5) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 29.2 

7. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

  กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุน
สามัญท่ีออกอยูในระหวางงวด โดยไดปรับจํานวนหุนสามัญตามสัดสวนท่ีเปล่ียนไปของจํานวนหุนสามัญท่ี
เกิดจากการออกหุนปนผลตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11.1 ซ่ึงไดปรับปรุงจํานวนหุน
สามัญโดยถือเสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดข้ึนตั้งแตวันเร่ิมตนของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

8. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศ ลวงหนาเพื่อเตรียม
ไวสําหรับการชําระเจาหนี้การคาเปนจํานวน 1.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอัตราแลกเปล่ียนท่ีตกลงลวงหนา
ไวระหวาง 34.76 ถึง 36.53 บาท ตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ  
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9. ขอมูลทางการเงนิจําแนกตามสวนงาน 

  บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจ  1) การขายและบริการติดตั้ง  2) ใหเชา คอมพิวเตอรและ
อุปกรณอิเลคโทรนิคและในเขตภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย โดยขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวน
งานดังกลาวสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 2549 เปนดังนี้: - 
 (หนวย : ลานบาท) 
 สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  

 ขายและบริการ ใหเชาอุปกรณ รวม 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 

รายได 393 302 67 56 460 358 

กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 83 64 30 36 113 100 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน       
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน     1 - 
รายไดอื่น     1 1 
คาใชจายในการขายและบริหาร     (55) (53) 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน     - (1) 
ดอกเบี้ยจาย     (5) (4) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล     (16) (13) 

กําไรสุทธิ     39 30 

10. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

10.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 

  บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาอาคารและยานพาหนะดังตอไปนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 
 จายชําระ เชาอาคาร เชายานพาหนะ 
ภายใน 1 ป 5.8 3.1 
ระหวาง 2 -3 ป 6.0 1.2 
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10.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับการท่ีบริษัทฯจะตองขายหรือใหบริการตามสัญญา 

1. บริษัทฯมีสัญญาขายสินคาและ บริการกับลูกคาซ่ึงยังไมไดสงมอบหรือใหบริการจํานวนเงิน
ประมาณ 477 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: 654 ลานบาท) 

2. บริษัทฯไดทําสัญญาหลายสัญญาเพื่อใหเชาอุปกรณอิเลคโทรนิคกับหนวยงานราชการ  และ
โรงเรียนหลายแหง โดยมีมูลคา ท่ีตองใหบริการ ตามสัญญา ในอนาคต รวมท้ังส้ิน 369 ลานบาท 
(31 ธันวาคม 2549: 436 ลานบาท) โดยบริษัทฯผูกพันท่ีจะตองดําเนินการติดตั้งอุปกรณ ใหเชา
ท้ังหมดใหแลวเสร็จและใหบริการบํารุงรักษาตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญา 

3. บริษัทฯไดทําบันทึกขอตกลงกับบริษัทแหงหนึ่ง โดยบริษัทฯจะเปนผูลงทุนจัดหา ติดตั้ง 
อุปกรณและซอฟตแวร ระบบ  Voice Mail System ใหแกบริษัทดังกลาว เพื่อใหบริการแก
ผูใชบริการเปนระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2549 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 โดยบริษัทฯ
จะไดรับรายไดคิดเปนเปอรเซ็นตของรายไดท่ีบริษัทดังกลาวไดรับ โดยบริษัทฯผูกพันท่ีจะ
ดําเนินการติดตั้งอุปกรณใหแลวเสร็จ ซอมแซม บํารุงรักษาใหอุปกรณใชงานไดตามปกติ ชําระ
คาบริการเช่ือมโยงสัญญาณรายเดือน และปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีระบุไวในสัญญา 
รวมท้ังโอนกรรมสิทธิในอุปกรณท้ังหมดใหแกบริษัทดังกลาวเม่ือส้ินสุดขอตกลง 

10.3  การค้าํประกัน 

บริษัทฯมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ  หรือคูสัญญาของบริษัทฯโดย
บริษัทฯเปนผูคํ้าประกันคงเหลืออยูเปนจํานวนประมาณ  638.9 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: 691.2 
ลานบาท) ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

10.4 วงเงินสินเชื่อและหลักประกัน 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษัทฯไดรับวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินหลายแหง (วงเงินกูยืม
ระยะส้ันและระยะยาว วงเงินเบิกเกินบัญชี  เจาหนี้ทรัสตรีซีทและวงเงินหนังสือคํ้าประกันธนาคาร ) 
และมีหลักประกันโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- วงเงินสินเช่ือจํานวน 3,228.8 ลานบาท มีสวนท่ีเบิกใชแลวเปนจํานวนรวม 1,313.8 ลานบาท 

- วงเงินซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 6.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมีสวนท่ีเบิกใชแลว
เปนจํานวน 1.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

- คํ้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร 124.1 ลานบาท 
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- คํ้าประกันวงเงินสินเช่ือเฉพาะสําหรับโครงการ  (Contract financing facilities) โดยการโอน
สิทธิเรียกรองในการรับชําระเงินจากลูกหนี้การคา จํานวนคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 
จํานวน 286.3 ลานบาท 

11. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

  เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติในเร่ืองดังตอไปนี้ 

 11.1 อนุมัติใหจัดสรรกําไรจายเงินปนผลและหุนปนผลจากการดําเนินงานในรอบป 2549 ดังนี้ 

  ก) ใหจายเงินปนผลประจําป 2549 ในอัตราหุนละ 2 บาท (รวมเปนเงิน 80 ลานบาท) โดยบริษัทฯ
ไดจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.75 บาท (รวมเปนเงิน 30 ลานบาท) ในเดือน
กันยายน 2549 และจะทําการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.25 บาท (รวมเปนเงิน 50 ลานบาท) 
ใหแกผูถือหุนภายในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2550  

  ข) ใหจายหุนปนผลแกผูถือหุนในอัตรา 1 หุนใหมตอ 2 หุนสามัญเดิมซ่ึงมีมูลคาท่ีตร าไวหุนละ      
5 บาทตอหุน รวมเปนมูลคาท้ังส้ิน 100 ลานบาท โดยบริษัทฯจะทําการจายหุนปนผลใหแกผูถือหุน
ภายในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2550 

11.2 อนุมัติใหจายคาตอบแทนกรรมการประจําป 2549 เปนจํานวน 6 ลานบาท 

11.3 อนุมัติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญดังนี้ 

ก) ใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 6 ลานหนวยโดยไมคิดมูลคา  ซ่ึงใบสําคัญแสดงสิทธินี้มีอายุ 5 ปนับ
จากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซ้ือหุนสามัญได     
1 หุน โดยมีเงื่อนไขในการจัดสรร 10 หุนสามัญตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิในราคาใชสิทธิท่ี 
16.5 บาท 

ข) ใหแกกรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯจํานวน 3 ลานหนวย โดยไมคิดมูลคา ใบสําคัญ
แสดงสิทธินี้มีอายุ 5 ปนับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิโดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย   
มีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุนในราคาใชสิทธิท่ี 10 บาท 
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11.4 อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจํานวน 200 ลานบาท (หุนสามัญ 40 ลานหุน มูลคาหุนละ 5 บาท) เปน 
345 ลานบาท (หุนสามัญ 69 ลานหุน มูลคาหุนละ 5 บาท) โดยหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 29 ลานหุน
มูลคาหุนละ 5 บาท จะถูกจัดสรรดังนี้ 

 ก) หุนจํานวน 20 ลานหุน เพื่อรองรับการจายหุนปนผล 

 ข) หุนจํานวน 9 ลานหุน เพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ
ของบริษัทฯ 

12. การอนมุตังิบการเงนิระหวางกาล 

  งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติ ใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 
2550 
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