
 

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

รายงาน และ งบการเงินรวมระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551 



รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอผูถือหุนของ บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของ

ผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551 ของบริษัท 

แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบ

ตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบ

การเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ

ปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอัน

เปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ 

และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงินจึงใหความเช่ือม่ันนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงินไดแตเพียงสอบทาน ดังนั้นขาพเจาจึง

ไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชี แตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น 

ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ี

รับรองท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 



 

  2 

 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) สําหรับ

ปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และเสนอรายงานไวอยางไมมี

เงื่อนไข ตามรายงานลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2552 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

ท่ีแสดงเปรียบเทียบไว ณ ท่ีนี้ เปนสวนหนึ่งของงบการเงินท่ีขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลว

ดังกลาว ขาพเจาไมไดใชวิธีการอ่ืนใดภายหลังจากวันท่ีในรายงานนั้น 

 

 

 

ทิพวัลย นานานุวัฒน 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 

 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

กรุงเทพฯ: 12 พฤษภาคม 2552 



งบดุล

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2552  31 ธันวาคม 2551  31 มีนาคม 2552  31 ธันวาคม 2551

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 47,311                 168,687               42,896                 164,161               

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - สุทธิ 3 910,510               820,744               910,510               820,744               

รายไดที่ยังไมเรียกชําระ 59,903                 67,866                 59,903                 67,866                 

สินคาคงเหลือ 4 840,586               491,962               840,331               481,856               

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 27,454                 6,370                   25,963                 4,587                   

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,885,764            1,555,629            1,879,603            1,539,214            

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 5 76,475                 78,248                 76,475                 78,248                 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 6 -                          -                          13,499                 13,499                 

สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ - สุทธิ 7 19,865                 19,366                 18,890                 18,326                 

อุปกรณสําหรับใหเชา - สุทธิ 7 30,287                 36,360                 30,287                 36,360                 

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 8 2,644                   1,646                   2,607                   1,608                   

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 4,429                   4,498                   4,241                   4,235                   

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 133,700               140,118               145,999               152,276               

รวมสินทรัพย 2,019,464            1,695,747            2,025,602            1,691,490            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบดุล (ตอ)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2552  31 ธันวาคม 2551  31 มีนาคม 2552  31 ธันวาคม 2551

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 9 360,000               365,000               360,000               365,000               

เจาหนี้ทรัสตรีซีท -                          33,884                 -                          33,884                 

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



เจาหนี้การคา

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 2 -                          4,494                   281                      281                      

   กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 497,866               218,700               497,476               217,513               

รวมเจาหนี้การคา 497,866               223,194               497,757               217,794               

ตนทุนที่ยังไมเรียกชําระ 88,347                 91,568                 87,884                 91,415                 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

   ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 19,029                 15,999                 19,029                 15,999                 

   รายไดรับลวงหนาจากลูกคา 48,044                 14,567                 48,044                 13,286                 

   คาใชจายคางจาย 56,867                 39,529                 56,519                 39,283                 

   อื่นๆ 25,041                 38,336                 24,851                 37,305                 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,095,194            822,077               1,094,084            813,966               

รวมหนี้สิน 1,095,194            822,077               1,094,084            813,966               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบดุล (ตอ)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 31 มีนาคม 2552  31 ธันวาคม 2551  31 มีนาคม 2552  31 ธันวาคม 2551

(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               

   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

      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 34,500                 34,500                 34,500                 34,500                 

   ยังไมไดจัดสรร 366,659               315,003               376,302               322,308               

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 921,875               870,219               931,518               877,524               

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 2,395                   3,451                   -                          -                          

รวมสวนของผูถือหุน 924,270               873,670               931,518               877,524               

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,019,464            1,695,747            2,025,602            1,691,490            

-                          -                          -                          -                          

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายได

รายไดจากการขายและบริการ 630,297            1,314,880         630,275            1,314,426         

รายไดคาเชาและคาบริการจากอุปกรณสําหรับใหเชา 11,853              44,028              11,853              44,028              

รายไดอื่น 5,172                808                   5,216                838                   

รวมรายได 647,322            1,359,716         647,344            1,359,292         

คาใชจาย

ตนทุนขายและบริการ 485,194            1,040,120         485,355            1,039,646         

ตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา 6,095                38,325              6,095                38,325              

คาใชจายในการขาย 37,918              30,297              37,368              30,327              

คาใชจายในการบริหาร 34,125              62,032              32,642              61,078              

คาตอบแทนผูบริหาร 14,675              13,637              13,175              13,037              

ขาดทุนจากการดอยคาของอุปกรณสําหรับใหเชา 7 -                       21,893              -                       21,893              

รวมคาใชจาย 578,007            1,206,304         574,635            1,204,306         

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 69,315              153,412            72,709              154,986            

คาใชจายทางการเงิน (4,098)              (2,441)              (4,098)              (2,441)              

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 65,217              150,971            68,611              152,545            

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (14,617)            (46,173)            (14,617)            (46,173)            

กําไรสุทธิสําหรับงวด 50,600              104,798            53,994              106,372            

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 51,656              105,506            53,994              106,372            

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย (1,056)              (708)                 

50,600              104,798            

กําไรตอหุน 11

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

   กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 0.86                  1.76                  0.90                  1.77                  

กําไรตอหุนปรับลด

   กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 0.85                  1.73                  0.89                  1.75                  

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม



หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551

(หนวย: พันบาท)

ทุนเรือนหุน สวนของผูถือหุน

ที่ออก สวนเกิน 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       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 300,000       220,716       34,500         315,003       3,451           873,670       

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                   -                   -                   51,656         (1,056)          50,600         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 300,000       220,716       34,500         366,659       2,395           924,270       

-                   

ทุนเรือนหุน

ที่ออก สวนเกิน

และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

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       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 300,000       220,716       34,500         322,308       877,524       

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                   -                   -                   53,994         53,994         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 300,000       220,716       34,500         376,302       931,518       

-                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิกอนภาษี 65,217             150,971           68,611             152,545           

รายการปรับกระทบกําไรสุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 8,496               33,850             8,399               33,778             

   หนี้สงสัยจะสูญ -                       2,461               -                       2,461               

   ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ 1                      309                  -                       309                  

   ตัดจําหนายอุปกรณสําหรับใหเชา -                       410                  -                       410                  

   ขาดทุนจากการดอยคาของอุปกรณสําหรับใหเชา -                       21,893             -                       21,893             

   ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (3,667)              2,739               (3,667)              2,739               

   คาใชจายดอกเบี้ย 4,098               2,441               4,098               2,441               

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย

   และหนี้สินดําเนินงาน 74,145             215,074           77,441             216,576           

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

   ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา (89,766)            (771,344)          (89,766)            (771,344)          

   รายไดที่ยังไมเรียกชําระ 7,963               5,160               7,963               5,160               

   สินคาคงเหลือ (348,624)          (59,505)            (358,475)          (59,505)            

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (20,791)            2,963               (21,376)            2,949               

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 69                    (94)                   (6)                     (86)                   

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจาหนี้การคา 278,339           158,829           283,630           158,829           

   ตนทุนที่ยังไมเรียกชําระ (3,685)              24,683             (3,531)              24,683             

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 38,010             140,782           39,566             140,954           

เงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (64,340)            (283,452)          (64,554)            (281,784)          

   จายดอกเบี้ย (4,124)              (2,460)              (4,124)              (2,460)              

   จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (11,880)            (13,486)            (11,587)            (13,486)            

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการดําเนินงาน (80,344)            (299,398)          (80,265)            (297,730)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1,773               (654)                 1,773               (654)                 

เงินสดจายซื้อสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ (2,855)              (1,213)              (2,823)              (1,183)              

เงินสดจายซื้ออุปกรณสําหรับใหเชา -                       (772)                 -                       (772)                 

เงินสดจายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร (1,066)              (10)                   (1,066)              (10)                   

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ -                       1,877               -                       1,877               

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (2,148)              (772)                 (2,116)              (742)                 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น

   จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (5,000)              340,017           (5,000)              340,017           

เจาหนี้ทรัสตรีซีทลดลง (33,884)            (14,922)            (33,884)            (14,922)            

ชําระคืนเจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน -                       (600)                 -                       (600)                 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (38,884)            324,495           (38,884)            324,495           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (121,376)          24,325             (121,265)          26,023             

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 168,687           30,073             164,161           22,679             

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 47,311             54,398             42,896             48,702             

-                       -                       

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไมใชเงินสด

   โอนสินคาคงเหลือเปนอุปกรณสําหรับใหเชา -                       3,789               -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลท่ัวไปของบริษทัฯ  

 บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งข้ึนเปนบริษัทมหาชนและ

มีภูมิลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการขาย ออกแบบและรับเหมาวางโครงขายและ

ติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมท้ังใหเชาคอมพิวเตอรและอุปกรณอิเลคโทรนิค 

โดยท่ีอยูจดทะเบียนคือเลขท่ี 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เ ขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร  

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน

ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง

รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงิน

สดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป  

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด 

ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหม ๆ 

เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน

ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย               

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ัน 

เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ ”) และบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา 

“บริษัทยอย ”) และไดจัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี                  

31 ธันวาคม 2551 โดยไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวดปจจุบัน 
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1.4 มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

 สภาวิชาชีพ บัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 86/2551  ใหใชมาตรฐานการบัญชีใหม

ดังตอไปนี้  

ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย 

ฉบับท่ี 54 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก  

มาตรฐานการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี       

1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับ ท่ี 

54 ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 ไมมีผลกระทบอยางเปน

สาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชใน

งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและ

กิจการเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

 

สาํหรบังวดสามเดอืน                     

สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

สาํหรบังวดสามเดอืน                     

สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม นโยบายการกําหนดราคา 

 2552 2551 2552 2551  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)           

ตนทุนขายและบริการ - - 0.8 - ราคาท่ีตกลงรวมกัน 
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 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 และวันท่ี 31 ธันวาคม 

2551 มีรายละเอียดดังนี้ 

  (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธนัวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธนัวาคม 

2551 

เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     

บริษทัยอย     

บริษัท เมเปลพลัส จํากัด - - 0.3 0.3 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัท สเกล พล็อตต้ิง เซ็นเตอร จํากัด

(เก่ียวของกันโดยเปนผูถือหุนสวนนอย      

ของบริษัทยอย) - 4.5 - - 

รวมเจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน - 4.5 0.3 0.3 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 (หนวย: ลานบาท) 

บุคคลที่เก่ียวของกัน รายการที่เก่ียวของกัน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สําหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

สําหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

  2552 2551 2552 2551 

กรรมการตรวจสอบ คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทน

กรรมการ 

0.3 0.3 0.3 0.3 

กรรมการที่เปนผูบริหารและ

ผูบริหาร 

เงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุม

และคาตอบแทนกรรมการ 14.2 13.1 12.7 12.5 

กรรมการที่ไมไดเปนกรรมการ

ตรวจสอบและผูบริหาร 

คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทน

กรรมการ 0.2 0.2 0.2 0.2 
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3. ลูกหนี้ และตั๋วเงินรับการคา 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ และตั๋วเงินรับ การคา  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2551  แยก

ตามอายุหนี้ท่ีคงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระไดดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2552 

31 ธนัวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธนัวาคม 

2551 

อายุหน้ีคางชาํระ  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 141,457 213,697 141,457 213,697 

คางชําระ     

  ไมเกิน 3 เดือน 247,763 366,021 247,763 366,021 

   3 - 6 เดือน 212,396 163,239 212,396 163,239 

   มากกวา 6 - 12 เดือน 133,419 23,556 133,419 23,556 

   มากกวา 12 เดือน 13,619 23,369 13,619 23,369 

ถึงกําหนดชําระเมื่อลูกคาไดรับเงินจากผูวาจาง (Back-to-back) 179,924 48,930 179,924 48,930 

รวม 928,578 838,812 928,578 838,812 

หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (18,068) (18,068) (18,068) (18,068) 

ลูกหน้ีและต๋ัวรับการคา - สุทธ ิ 910,510 820,744 910,510 820,744 

 ในจํานวนดังกลาวไดรวมเช็คลงวันท่ีลวงหนาท่ีบริษัทฯไดรับจากลูกคาแลว ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 

เปนจํานวน 6.4 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: 9.2 ลานบาท) 

 ลูกหนี้การคาท่ีคางเกินกําหนดชําระสวนใหญเปนหนวยงานราชการและบริษัทซ่ึงมีรัฐบาลถือหุนใหญ 

ซ่ึงผูบริหารของบริษัทฯคาดวาจะไดรับชําระเงินเต็มจํานวน และคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญขางตน มีจํานวน

ท่ีเพียงพอในสถานการณปจจุบัน 

 บริษัทฯไดโอนสิทธิเรียกรองในการรับชําระเงินจากลูกหนี้การคา  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 จํานวน 

78.4 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: 69.2 ลานบาท) เพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร 

4. สินคาคงเหลือ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

อุปกรณและงานระหวางทํา 797,695 474,386 797,440 464,280 

สินคาระหวางทาง 42,891 17,576 42,891 17,576 

รวม 840,586 491,962 840,331 481,856 
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5. เงินฝากประจําธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน  

 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจําซ่ึงบริษัทฯไดนําไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือ 

6. เงินลงทุนในบริษัทยอย  

ชื่อบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทนุ ราคาทุน 

 31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

 (ลานบาท) (ลานบาท) รอยละ รอยละ (บาท) (บาท) 

บริษัท เมเปลพลัส จํากัด 10 10 55 55 5,500 5,500 

บริษัท บีเอเอ็นซีเซิรฟ 

(ประเทศไทย) จํากัด 

10 10 80 80 7,999 7,999 

     13,499 13,499 

 ในระหวางงวดปจจุบันบริษัทยอยไมมีการจายเงินปนผล 

7. สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ และอุปกรณสําหรับใหเชา  

 รายการ เปล่ียนแปลงของบัญชีสวนปรับปรุงอ าคารและอุปกรณ  และอุปกรณสําหรับใหเชา สําหรับ

งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สวนปรับปรุง

อาคาร 

และอุปกรณ 

อุปกรณสําหรับ

ใหเชา 

สวนปรับปรุง

อาคาร 

และอุปกรณ 

อุปกรณสําหรับ

ใหเชา 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 19,366 36,360 18,326 36,360 

ซื้อเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 2,855 - 2,823 - 

จําหนายระหวางงวด - มูลคาสิทธิตามบัญชี ณ 

วันท่ีจําหนาย (1) - - - 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (2,355) (6,073) (2,259) (6,073) 

มูลคาสุทธิตามบัญช ีณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 19,865 30,287 18,890 30,287 

 ในระหวางไตรมาสท่ีหนึ่งของป 2551 ผูบริหารของบริษัทฯไดพิจารณาตั้งคาเผ่ือการดอยคาของ

อุปกรณใหเชาจํานวน 22 ลานบาท เนื่องจากเช่ือวามูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับจะต่ํากวามูลคาสุทธิ

ทางบัญชี 
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8. สินทรัพยไมมีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 

สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 คอมพิวเตอรซอฟทแวร 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 1,646 1,608 

ซ้ือเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 1,066 1,066 

คาตัดจําหนายสําหรับงวด (68) (67) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 2,644 2,607 

9. เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

  (หนวย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (รอยละตอป) 31 มีนาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 

   (ตรวจสอบแลว) 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3.25 - 4.5% 360,000 365,000 

 เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเปนตั๋วสัญญาใชเงินท่ีถึงกําหนดชําระคืนภายใน 3 เดือนและไมมี

หลักประกันใดๆ 

10. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ  

 การเปล่ียนแปลงในจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญแสดงดังนี้ 

 (หนวย) 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญที่ออกใหแกผูถือหุนเดิม 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญที่ออกใหแกกรรมการและ/

หรือพนักงานของบริษัทฯ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออก 5,999,972 3,000,000 

ใชสทิธใินระหวางป 2550 - - 

ใชสทิธใินระหวางป 2551 - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 5,999,972 3,000,000 

ใชสทิธใินระหวางงวดสามเดือนของป 2552 - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 5,999,972 3,000,000 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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11. กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุน

สามัญท่ีออกอยูในระหวางงวด  

 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับ งวดดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ีย

ถวงน้ําหนักท่ีออกอยูในระหวาง งวดกับจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีบริษัทฯอาจตอง

ออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดท้ังส้ินใหเปนหุนสามัญ  โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุน

สามัญ ณ วันตนงวดหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 

 การกระทบยอดระหวางกําไรตอหุนข้ันพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551 แสดงไดดังนี้ 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 

 

กําไรสุทธิ 

จํานวนหุนสามัญ                  

ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน       

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูหุนบริษัทใหญ 51,656 105,506 60,000 60,000 0.86 1.76 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหแกกรรมการ

และพนักงานของบริษัทฯ - - 718 945 

  

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหกับผูถือหุนเดิม - - - -   

กําไรตอหุนปรับลด       

กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุน

สามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 51,656 105,506 60,718 60,945 0.85 1.73 

  

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 

 

กําไรสุทธิ 

จํานวนหุนสามัญ             

ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน       

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูหุนบริษัทใหญ 53,994 106,372 60,000 60,000 0.90 1.77 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหแกกรรมการ

และพนักงานของบริษัทฯ - - 718 945 

  

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหกับผูถือหุนเดิม - - - -   

กําไรตอหุนปรับลด       

กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามีการใชสิทธิซื้อ       

หุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 53,994 106,372 60,718 60,945 0.89 1.75 
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12. ขอมูลทางการเงนิจําแนกตามสวนงาน  

 บริษัทฯ และบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 2 สวนงานธุรกิจหลักคือ (1) การขายและบริการติดตั้ง และ 

(2) ใหเชาคอมพิวเตอรและอุปกรณอิเลคโทรนิค  และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักใน

ประเทศไทย ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551 มีดังตอไปนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม  

 ขายและ          

บริการติดต้ัง ใหเชาอุปกรณ 

การตัดรายการ

บัญชีระหวางกัน รวม 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

รายไดจากภายนอก 630 1,315 12 44 - - 642 1,359 

รายไดระหวางสวนงาน 1 - - - (1) - - - 

รายไดท้ังสิ้น 631 1,315 12 44 (1) - 642 1,359 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามสวนงาน 145 274 6 (16)   151 258 

รายไดและคาใชจายท่ีไมไดปนสวน         

รายไดอื่น       5 1 

คาใชจายในการขาย       (38) (30) 

คาใชจายในการบริหาร       (34) (62) 

คาตอบแทนผูบริหาร       (15) (14) 

คาใชจายทางการเงิน       (4) (2) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (14) (46) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด       51 105 

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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13. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

13.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชา ดําเนินงาน 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดทํา สัญญาเชา ท่ีเกี่ยวของกับการเชา อาคารและยานพาหนะ  ณ วันท่ี                   

31 มีนาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันในการจายคาเชาตามสัญญาเชาดังตอไปนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เชาอาคาร เชายานพาหนะ เชาอาคาร เชายานพาหนะ 

จายชําระภายใน     

1 ป 2.7 3.0 2.3 2.8 

2 - 4 ป 2.6 5.3 2.6 4.9 

13.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับการท่ีบริษัทฯจะตองขายหรือใหบริการตามสัญญา 

1. บริษัทฯมีสัญญาขายสินคาและบริการกับลูกคาซ่ึงยังไมไดสงมอบหรือใหบริการจํานวนเงิน

ประมาณ 1,846 ลานบาท (31 ธันวาคม 255 1: 923 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 1,827 

ลานบาท 31 ธันวาคม 2551: 904 ลานบาท) 

2. บริษัทฯไดทําสัญญาหลายสัญญาเพื่อใหเชาอุปกรณอิเลคโทรนิคกับ บริษัทซ่ึงมีรัฐบาลถือหุน

ใหญ หนวยงานราชการ และโรงเรียนหลายแหง โดยมีมูลคา ท่ีตองใหบริการ ตามสัญญา ใน

อนาคตรวมท้ังส้ิน 47 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: 55 ลานบาท) โดยบริษัทฯผูกพันท่ีจะตอง

ดําเนินการติดตั้งอุปกรณ ใหเชา ใหแลวเสร็จและใหบริการบํารุงรักษาตามเงื่อนไขท่ีระบุใน

สัญญา 

3. บริษัทฯไดทําบันทึกขอตกลงกับบริษัทแหงหนึ่ง โดยบริษัทฯจะเปนผูลงทุนจัดหาและติดตั้ง 

อุปกรณและซอฟตแวร ระบบ Voice Mail System ใหแกบริษัทดังกลาว เพื่อใหบริการแก

ผูใชบริการเปนระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2549 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2554โดยบริษัทฯ

จะไดรับรายไดคิดเปนเปอรเซ็นตของรายไดท่ีบริษัทดังกลาวไดรับ โดยบริษัทฯผูกพันท่ีจะ

ดําเนินการติดตั้งอุปกรณใหแลวเสร็จ ซอมแซม บํารุงรักษาใหอุปกรณใชงานไดตามปกติ 

ชําระคาบริการเช่ือมโยงสัญญาณรายเดือน และปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีระบุไวใน

สัญญา รวมท้ังโอนกรรมสิทธิในอุปกรณท้ังหมดใหแกบริษัทดังกลาวเม่ือส้ินสุดขอตกลง 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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13.3 การค้ําประกัน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทฯมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯหรือคูสัญญา

ของบริษัทฯโดยบริษัทฯเปนผูคํ้าประกันเหลืออยูเปนจํานวน 571.1 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: 477.3 

ลานบาท) ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ  ซ่ึง

ประกอบดวยหนังสือคํ้าประกันเพื่อคํ้าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจํานวน 569.2 ลานบาทและ

เพื่อคํ้าประกันการจายชําระเงินใหกับเจาหนี้จํานวน 1.9 ลานบาท  

14. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของ เจาหนี้การคาท่ีเปนเงินสกุลตางประเทศจํานวน 

7.5 ลานเหรียญสหรัฐฯและมียอดคงเหลือของ สัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนจํานวน  6.8 

ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอัตราแลกเปล่ียนท่ีตกลงลวงหนาไว ระหวาง 34.95 ถึง 36.10 บาท  ตอ

เหรียญสหรัฐฯ  

15. การอนมุตังิบการเงนิระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติ ใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ  เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 
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