
 

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550 



 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต 
เสนอตอผูถือหุนของ บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของ
ผูถือหุน และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 ของบริษทั แอ็ดวานซ  
อินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัยอยและไดสอบทานงบดุล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551            
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550 ของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบริหาร
ของกจิการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปน
ผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชือ่ม่ันอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากดัโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ 
และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงินจึงใหความเช่ือม่ันนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงินไดแตเพยีงสอบทาน ดังนั้นขาพเจาจงึ
ไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชี แตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น 

ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 
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ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และ
บริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) สําหรับ
ปส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และเสนอรายงานไวอยางไมมี
เง่ือนไข ตามรายงานลงวันท่ี 15 กุมภาพนัธ 2551 งบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ท่ีแสดงเปรียบเทียบไว ณ ท่ีนี้ 
เปนสวนหนึ่งของงบการเงินท่ีขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจาไมไดใชวธีิการอืน่
ใดภายหลังจากวันท่ีในรายงานนัน้ 

 
 
 

ทิพวัลย นานานุวัฒน 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 
 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 12 พฤษภาคม 2551 
 



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบดุล

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หม ุายเหต  31 มีนาคม 2551  31 ธันวาคม 2550  31 มีนาคม 2551  31 ธันวาคม 2550

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 54,398                 30,073                 48,702                 22,679                 

ลูกหนี้และต๋ัวเงินรับการคา - สุทธิ 3 1,280,956            517,233               1,280,956            517,233               

งานระหวางทําตามสัญญา 478,505               422,789               478,505               422,789               

สินคาคงเหลือ 506                      506                      506                      506                      

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 9,576                   12,539                 9,497                   12,446                 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,823,941            983,140               1,818,166            975,653               

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากประจําธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกัน 4 93,137                 92,483                 93,137                 92,483                 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 5 -                          -                          5,500                   5,500                   

สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ - สุทธิ 6 10,283                 13,442                 9,300                   12,417                 

อุปกรณสําหรับใหเชา - สุทธิ 6 128,590               177,957               128,590               177,957               

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 7 1,506                   1,535                   1,506                   1,535                   

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 4,086                   3,992                   3,966                   3,880                   

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 237,602               289,409               241,999               293,772               
รวมสินทรัพย 2,061,543            1,272,549            2,060,165            1,269,425            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หม ุายเหต  31 มีนาคม 2551  31 ธันวาคม 2550  31 มีนาคม 2551  31 ธันวาคม 2550

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

   จากสถาบันการเงิน 8 380,017               40,000                 380,017               40,000                 

เจาหนี้ทรัสตรีซีท -                          14,922                 -                          14,922                 

เจาหนี้การคา 13 414,805               257,078               414,805               257,078               

ตนทุนที่ยังไมเรียกชําระ 109,842               85,159                 109,842               85,159                 

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป -                          600                      -                          600                      

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

   รายไดรับลวงหนา 94,281                 5,857                   94,281                 5,857                   

   ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 58,146                 25,459                 58,146                 25,459                 

   คาใชจายคางจาย 46,476                 9,817                   46,451                 9,817                   

   อื่นๆ 40,653                 21,132                 40,599                 20,881                 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,144,220            460,024               1,144,141            459,773               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 31 มีนาคม 2551  31 ธันวาคม 2550  31 มีนาคม 2551  31 ธันวาคม 2550

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

   ทุนจดทะเบียน

      หุนสามัญ 69,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 345,000               345,000               345,000               345,000               

   ทุนออกจําหนายและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว

       หุนสามัญ 60,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 300,000               300,000               300,000               300,000               

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 220,716               220,716               220,716               220,716               

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 24,800                 24,800                 24,800                 24,800                 

   ยังไมไดจัดสรร 368,747               263,241               370,508               264,136               

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 914,263               808,757               916,024               809,652               

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 3,060                   3,768                   -                          -                          

รวมสวนของผูถือหุน 917,323               812,525               916,024               809,652               

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,061,543            1,272,549            2,060,165            1,269,425            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้

กรรมการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2551 2551 2550

รายได

รายไดจากการขายและบริการ 1,314,880          1,314,426          392,972             

รายไดคาเชาและคาบริการจากอุปกรณสําหรับใหเชา 44,028               44,028               67,052               

รายไดอื่น 808                    838                    2,371                 

รวมรายได 1,359,716          1,359,292          462,395             

คาใชจาย

ตนทุนขายและบริการ 1,040,120          1,039,646          310,173             

ตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา 38,325               38,325               37,236               

คาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร 105,966             104,442             54,722               

ขาดทุนจากการดอยคาของอุปกรณสําหรับใหเชา 6 21,893               21,893               -                         

รวมคาใชจาย 1,206,304          1,204,306          402,131             

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 153,412             154,986             60,264               

ดอกเบี้ยจาย (2,441)                (2,441)                (4,511)                

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (46,173)              (46,173)              (16,229)              
กําไรสุทธิสําหรับงวด 104,798             106,372             39,524               

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 105,506             106,372             39,524               

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย (708)                   

104,798             

กําไรตอหุน 10

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน

   กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1.76                   1.77                   0.66                   

กําไรตอหุนปรับลด

   กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1.73                   1.75                   0.66                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



น

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ทุนเรือนหุน สวนของผูถือหุ

ที่ออก สวนเกิน กําไรสะสม สวนนอย

และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร ของบริษัทยอย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 300,000       220,716       24,800         263,241       3,768           812,525       

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                  -                  -                  105,506       (708)             104,798       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 300,000       220,716       24,800         368,747       3,060           917,323       

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุน

ที่ออก สวนเกิน กําไรสะสม

และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

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

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                  -                  -                  39,524         39,524         

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 300,000       220,716       24,800         264,136       809,652       

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                  -                  -                  106,372       106,372       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 300,000       220,716       24,800         370,508       916,024       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิกอนภาษี 150,971               152,545               55,753                 

รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 33,850                 33,778                 33,918                 

   คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 2,461                   2,461                   -                           

   ขาดทุนจากการดอยคาของอุปกรณสําหรับใหเชา 21,893                 21,893                 -                           

   ตัดจําหนายอุปกรณสําหรับใหเชา 410                      410                      -                           

   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ 309                      309                      (9)                         

   ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง 2,739                   2,739                   894                      

   คาใชจายดอกเบี้ย 2,441                   2,441                   4,511                   

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย

   และหน้ีสินดําเนินงาน 215,074               216,576               95,067                 

สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 

   ลูกหนี้และต๋ัวเงินรับการคา (766,184)              (766,184)              23,448                 

   งานระหวางทําตามสัญญา (59,505)                (59,505)                82,822                 

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2,963                   2,949                   (1,261)                  

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (94)                       (86)                       (18)                       

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

   เจาหนี้การคา 158,829               158,829               (127,703)              

   ตนทุนที่ยังไมเรียกชําระ 24,683                 24,683                 (42,102)                

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 140,782               140,954               (16,013)                

เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (283,452)              (281,784)              14,240                 

   จายดอกเบี้ย (2,460)                  (2,460)                  (3,410)                  

   จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (13,486)                (13,486)                (7,690)                  

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมการดําเนินงาน (299,398)              (297,730)              3,140                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันเพ่ิมขึ้น (654)                     (654)                     (3,837)                  

เงินสดจายซื้อสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ (1,213)                  (1,183)                  (3,004)                  

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 1,877                   1,877                   460                      

เงินสดจายซื้ออุปกรณสําหรับใหเชา (772)                     (772)                     (1,814)                  

เงินสดจายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร (10)                       (10)                       -                           

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (772)                     (742)                     (8,195)                  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น

   จากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 340,017               340,017               (13,601)                

เจาหนี้ทรัสตรีซีทเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (14,922)                (14,922)                30,124                 

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว -                           -                           (22,500)                

ชําระคืนเจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน (600)                     (600)                     (307)                     

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 324,495               324,495               (6,284)                  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 24,325                 26,023                 (11,339)                

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 30,073                 22,679                 57,614                 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 54,398                 48,702                 46,275                 

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไมใชเงินสด

   โอนงานระหวางทําตามสัญญาเปนอุปกรณสําหรับใหเชา 3,789                   -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้
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บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ  

 บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทมหาชนและ
มีภูมิลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการขาย ออกแบบและรับเหมาวางโครงขายและ
ติดต้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมท้ังใหเชาคอมพิวเตอรและอุปกรณอิเลคโทรนิค 
โดยท่ีอยูจดทะเบียนคือเลขท่ี  37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร  

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง
รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงิน
สดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป  

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหม ๆ 
เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯ แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ัน 
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัท เมเปล พลัส จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย ซ่ึงบริษัทฯถือหุนรอยละ 
55 และไดจัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 โดย
ไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวดปจจุบัน 
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1.4 มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเชา 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ 
ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี

และขอผิดพลาด 
ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ 
ฉบับท่ี 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญากอสราง 
ฉบับท่ี 51 สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวา มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 33 ฉบับท่ี 43 และฉบับท่ี 49 ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ท่ี 25 ฉบับท่ี 29 ฉบับท่ี 31 ฉบับท่ี 35 ฉบับท่ี 39 ฉบับท่ี 41 และฉบับท่ี 51 ไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน  

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชใน
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

2. รายการคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการกับ
บุคคลท่ีเกี่ยวของกันโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
  (หนวย: ลานบาท) 

บุคคลท่ีเก่ียวของกัน รายการท่ีเก่ียวของกัน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2551 2551 2550 

 

0 

 

กรรมการตรวจสอบ คาเบ้ียประชุมและคาตอบแทนกรรมการ 0.3 0.3 0.3

กรรมการท่ีเปนผูบริหารและ
ผูบริหาร 

เงินเดือน โบนัส คาเบ้ียประชุมและ
คาตอบแทนกรรมการ 25.4 24.8 17.

กรรมการท่ีไมไดเปนกรรมการ
ตรวจสอบและผูบริหาร 

คาเบ้ียประชุมและคาตอบแทนกรรมการ 
0.2 0.2 0.2



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  3 

3. ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้และต๋ัวเงินรับการคา ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 แยก
ตามอายุหนี้ท่ีคงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระไดดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรว ม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

อายุหน้ีคางชําระ 
 (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 620,289    

    
    
    
    

230,860 620,289 230,860
คางชําระ     
  ไมเกิน 3 เดือน 466,978 205,326 466,978 205,326
   3 - 6 เดือน 119,272 51,203 119,272 51,203
   มากกวา 6 - 12 เดือน 55,249 9,625 55,249 9,625
   มากกวา 12 เดือน 4,058 1,456 4,058 1,456
ถึงกําหนดชําระเมื่อลูกคาไดรับเงินจากผูวาจาง (Back-to-back) 20,560 21,752 20,560 21,752 

รวม 1,286,406    520,222 1,286,406 520,222
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสญู (5,450) (2,989) (5,450) (2,989) 

ลูกหน้ีและต๋ัวรับการคา - สุทธ ิ 1,280,956 517,233 1,280,956 517,233 

 ในจํานวนดังกลาวไดรวมเช็คลงวันท่ีลวงหนาท่ีบริษัทฯไดรับจากลูกคาแลว ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 
เปนจํานวน 9.4 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 11.9 ลานบาท) 

 ลูกหนี้การคาท่ีคางเกินกําหนดชําระสวนใหญเปนหนวยงานราชการและบริษัทซ่ึงมีรัฐบาลถือหุนใหญ 
ซ่ึงผูบริหารของบริษัทฯคาดวาจะไดรับชําระเงินเต็มจํานวน และคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญขางตน มีจํานวน
ท่ีเพียงพอในสถานการณปจจุบัน 

 บริษัทฯไดโอนสิทธิเรียกรองในการรับชําระเงินจากลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 จํานวน 
182.5 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 105.0 ลานบาท) เพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร 

4. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 

 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจําซ่ึงบริษัทฯไดนําไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือ 
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5. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

 (ลานบาท) (ลานบาท) รอยละ รอยละ (พันบาท) (พันบาท) 
  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 
บริษัท เมเปลพลสั จํากัด 10 10 55 55 5,500 5,500 

 ในป 2550 บริษัทฯไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท เมเปลพลัส จํากัด เปนจํานวน 109,994 หุน       
คิดเปนรอยละ 55 ของหุนสามัญท้ังหมดของบริษัทในราคา 5.5 ลานบาท 

6. สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ และอุปกรณสําหรับใหเชา 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ และอุปกรณสําหรับใหเชาสําหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สวนปรับปรุง
อาคาร 

และอุปกรณ 
อุปกรณสําหรับ

ใหเชา 

สวนปรับปรุง
อาคาร 

และอุปกรณ 
อุปกรณสําหรับ

ใหเชา 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 13,442 177,957 12,417 177,957 
ซื้อเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 1,213 772 1,183 772 
โอนจากงานระหวางทําตามสัญญา - 3,789 - 3,789 
จําหนาย/ตัดจําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิ

ตามบัญชี ณ วันที่จําหนาย/ตัดจําหนาย (2,186) (410) (2,186) (410) 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (2,186) (31,625) (2,114) (31,625) 
คาเผ่ือการดอยคาบันทึกเพ่ิมระหวางงวด - (21,893) - (21,893) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 10,283 128,590 9,300 128,590 

 ในระหวางงวดปจจุบัน ผูบริหารของบริษัทฯไดพิจารณาต้ังคาเผ่ือการดอยคาของอุปกรณใหเชาใน
สองโครงการจํานวน 22 ลานบาท เนื่องจากเชื่อวามูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับจะตํ่ากวามูลคาสุทธิ
ทางบัญชี 
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7. สินทรัพยไมมีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 
สรุปไดดังนี้ 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 1,535 
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 10 
คาตัดจาํหนายสําหรับงวด (39) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 1,506 

8. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

  (หนวย: พันบาท) 
 อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (รอยละตอป) 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 
   (ตรวจสอบแลว) 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร MOR-1 17 - 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4.125 - 4.5% 380,000 40,000 
  380,017 40,000 

 วงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารของบริษัทฯคํ้าประกันโดยเงินฝากประจํา 

 เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเปนต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีถึงกําหนดชําระคืนภายใน 3 เดือนและไมมี
หลักประกันใดๆ 

9. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ 

 การเปล่ียนแปลงในจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญแสดงดังนี้ 

 (หนวย) 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญที่ออกใหแกผูถือหุนเดิม 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญที่ออกใหแกกรรมการ

และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออก 5,999,972 3,000,000 

ใชสิทธิในระหวางป 2550 - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 5,999,972 3,000,000 

ใชสิทธิในระหวางงวดสามเดือนของป 2551 - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 5,999,972 3,000,000 
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10. กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุน
สามัญท่ีออกอยูในระหวางงวด  

 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ีย
ถวงน้ําหนกัท่ีออกอยูในระหวางงวดกบัจาํนวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนกัของหุนสามัญท่ีบริษัทฯอาจตอง
ออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดท้ังส้ินใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุน
สามัญ ณ วันตนงวดหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 

 การกระทบยอดระหวางกําไรตอหุนข้ันพืน้ฐานและกําไรตอหุนปรับลด แสดงไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
 

กําไรสุทธ ิ
จํานวนหุนสามัญ           
ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 2551 
2551 2551 

 (พันบาท) (พันหุน) (บาท) 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน    
กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูหุนบริษัทใหญ 105,506 60,000 1.76 

ผลกระทบของหุนสามญัเทียบเทาปรับลด    
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหแกกรรมการ
และพนักงานของบริษัทฯ - 945 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหกับผูถอืหุนเดิม - -  
กําไรตอหุนปรบัลด    
กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ  สมมติวามีการใชสิทธิซ้ือ
หุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 105,506 60,945 1.73 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
 

กําไรสุทธ ิ
จํานวนหุนสามัญ            
ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูหุนบริษัทใหญ 106,372 39,524 60,000 60,000 1.77 0.66 

ผลกระทบของหุนสามญัเทียบเทาปรับลด       
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหแกกรรมการ
และพนักงานของบริษัทฯ - - 945 - 

  

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหกับผูถอืหุนเดิม - - - -   
กําไรตอหุนปรบัลด       
กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามีการใชสิทธิซ้ือ       
หุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 106,372 39,524 60,945 60,000 1.75 0.66 
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11. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 2 สวนงานธุรกิจหลักคือ (1) การขายและบริการติดต้ัง และ 
(2) ใหเชาคอมพิวเตอรและอุปกรณอิเลคโทรนิค และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักใน
ประเทศไทย ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550 มีดังตอไปนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  
 สวนงานขายและบริการ สวนงานใหเชาอปุกรณ รวม 
 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
รายได 1,315 393 44 67 1,359 460 
กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนนิงานตามสวนงาน 274 83 (16) 30 258 113 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน       
รายไดอืน่     1 2 
คาใชจายในการขาย การบริการและบริหาร     (106) (55) 
ดอกเบี้ยจาย     (2) (5) 
ภาษีเงินไดนิตบิุคคล     (46) (16) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด     105 39 

12. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

12.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาท่ีเกี่ยวของกับการเชาอาคารและยานพาหนะ ณ วันท่ี 31 
มีนาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันในการจายคาเชาตามสัญญาเชาดังตอไปนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เชาอาคาร เชายานพาหนะ เชาอาคาร เชายานพาหนะ 
จายชําระภายใน     

1 ป 6.3 2.4 6.2 2.4 
2 - 4 ป 0.6 8.7 0.6 8.7 
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12.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับการท่ีบริษัทฯจะตองขายหรือใหบริการตามสัญญา 

1. บริษัทฯมีสัญญาขายสินคาและบริการกับลูกคาซ่ึงยังไมไดสงมอบหรือใหบริการจํานวนเงิน
ประมาณ 1,184 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 1,091 ลานบาท) 

2. บริษัทฯไดทําสัญญาหลายสัญญาเพ่ือใหเชาอุปกรณอิเลคโทรนิคกับบริษัทซ่ึงมีรัฐบาลถือหุน
ใหญ หนวยงานราชการและโรงเรียนหลายแหงโดยมีมูลคาท่ีตองใหบริการตามสัญญาใน
อนาคตรวมท้ังส้ิน 87 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 120 ลานบาท) โดยบริษัทฯผูกพันท่ีจะตอง
ดําเนินการติดต้ังอุปกรณใหเชาใหแลวเสร็จและใหบริการบํารุงรักษาตามเงื่อนไขที่ระบุใน
สัญญา 

3. บริษัทฯไดทําบันทึกขอตกลงกับบริษัทแหงหนึ่ง โดยบริษัทฯจะเปนผูลงทุนจัดหาและติดต้ัง 
อุปกรณและซอฟตแวร ระบบ Voice Mail System ใหแกบริษัทดังกลาว เพื่อใหบริการแก
ผูใชบริการเปนระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2549 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2554โดยบริษัทฯ
จะไดรับรายไดคิดเปนเปอรเซ็นตของรายไดท่ีบริษัทดังกลาวไดรับ โดยบริษัทฯผูกพันท่ีจะ
ดําเนินการติดต้ังอุปกรณใหแลวเสร็จ ซอมแซม บํารุงรักษาใหอุปกรณใชงานไดตามปกติ 
ชําระคาบริการเช่ือมโยงสัญญาณรายเดือน และปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีระบุไวใน
สัญญา รวมท้ังโอนกรรมสิทธิในอุปกรณท้ังหมดใหแกบริษัทดังกลาวเม่ือส้ินสุดขอตกลง 

12.3 การค้ําประกัน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯหรือ
คูสัญญาของบริษัทฯโดยบริษัทฯเปนผูคํ้าประกันเหลืออยูเปนจํานวน 536.1 ลานบาท (31 ธันวาคม 
2550: 494.3 ลานบาท) ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของ   
บริษัทฯ ซ่ึงประกอบดวยหนังสือคํ้าประกันเพื่อคํ้าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจํานวน 534.6 
ลานบาทและเพื่อคํ้าประกันการจายชําระเงินใหกับเจาหนี้จํานวน 1.5 ลานบาท  

13. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเจาหนี้การคาท่ีเปนเงินสกุลตางประเทศจํานวน 
4.7 ลานเหรียญสหรัฐฯและมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนจํานวน 6.7 
ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอัตราแลกเปล่ียนท่ีตกลงลวงหนาไวระหวง 31.28 ถึง 32.65 บาท ตอเหรียญ
สหรัฐฯ  
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14. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2551 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติให
จัดสรรกําไรจายเงินปนผลจากการดําเนินงานในรอบป 2550 ในอัตราหุนละ 1.25 บาท รวมเปนเงิน 
75 ลานบาท เงินปนผลนี้จะถูกบันทึกบัญชีในไตรมาสท่ีสองของป 2551 

15. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 
2551 


	audit_q108_th
	fin_q108_th
	BS&PL
	PL
	CE
	Cash flow

	note_q108_th
	บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
	2551
	2551
	2550
	0.3
	17.0
	0.2
	งบการเงินรว ม
	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	31 มีนาคม 2551
	31 ธันวาคม 2550
	31 มีนาคม 2551
	31 ธันวาคม 2550
	(ตรวจสอบแล้ว)
	(ตรวจสอบแล้ว)
	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
	620,289
	230,860
	620,289
	230,860
	ค้างชำระ
	  ไม่เกิน 3 เดือน
	466,978
	205,326
	466,978
	205,326
	   3 - 6 เดือน
	119,272
	51,203
	119,272
	51,203
	   มากกว่า 6 - 12 เดือน
	55,249
	9,625
	55,249
	9,625
	   มากกว่า 12 เดือน
	4,058
	1,456
	4,058
	1,456
	ถึงกำหนดชำระเมื่อลูกค้าได้รับเงินจากผู้ว่าจ้าง (Back-to-back)
	20,560
	21,752
	20,560
	21,752
	รวม
	1,286,406
	520,222
	1,286,406
	520,222
	หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
	(5,450)
	(2,989)
	(5,450)
	(2,989)
	ลูกหนี้และตั๋วรับการค้า - สุทธิ
	1,280,956
	517,233
	1,280,956
	517,233
	(หน่วย: ล้านบาท)
	งบการเงินรวม
	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	เช่าอาคาร
	เช่ายานพาหนะ
	เช่าอาคาร
	เช่ายานพาหนะ



