
  

 
 
 
 
 
 
 

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) 
รายงาน และ งบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2548  



 
รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ 
บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือน              และ
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน                 และงบ
กระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 ของบริษัท แอ็ดวานซ      อินฟอร
เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของ
ขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบ
ทานของขาพเจา 

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของ      กิจการ 
และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงินจึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตาม        มาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงินไดแตเพียง        สอบทานดังนั้น
ขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชี แตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น 

 ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 

 ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ของบริษัท แอ็ดวานซ         อิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและเสนอรายงานไวอยางไมมี
เงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2548 งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวน
หนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาไดเคยตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบ
อ่ืนใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น 

 

     ศุภชัย  ปญญาวัฒโน 
     ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 
 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ  :  21 กรกฎาคม 2548 



งบดุล

(หนวย : พันบาท)

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2548  31 ธันวาคม 2547

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว)

          สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 63,240                 60,238                 

     ลูกหนี้การคา - สุทธิ 2 475,396               574,011               

     งานระหวางทําตามสัญญา - สุทธิ 204,483               123,033               

     สินคาคงเหลือ - สุทธิ 3 42,939                 32,115                 

     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

        ภาษีซื้อที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 5,712                   1,493                   

        เงินทดรองแกพนักงาน 2,369                   1,757                   

        อื่นๆ 4,625                   2,610                   

12,706                 5,860                   

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 798,764               795,257               

สินทรัพยไมหมุนเวียน

     เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 8.2 94,634                 86,077                 

     สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ - สุทธิ 28,392                 22,885                 

     อุปกรณสําหรับใหเชา - สุทธิ 381,789               361,565               

     สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 4,413                   3,915                   

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 509,228               474,442               
รวมสินทรัพย 1,307,992            1,269,699            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)



งบดุล (ตอ)

(หนวย : พันบาท)

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2548  31 ธันวาคม 2547

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว)

          หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 100,000               85,648                 

     เจาหนี้ทรัสตรีซีท 4 17,982                 -                       

     เจาหนี้การคา 4 179,832               171,278               

     ตนทุนที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 80,051                 129,249               

     สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 5 169,835               79,092                 

     สวนของเจาหนี้เชาซื้อที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,079                   918                      

     หนี้สินหมุนเวียนอื่น

        ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 4,976                   16,328                 

        รายไดรับลวงหนา 5,153                   -                       

        ภาษีขายคางจาย -                       7,202                   

        อื่นๆ 10,702                 10,058                 

20,831                 33,588                 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 569,610               499,773               

หนี้สินไมหมุนเวียน

     เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 5 126,500               158,180               

     เจาหนี้เชาซื้อ - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 2,385                   2,545                   

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 128,885               160,725               

รวมหนี้สิน 698,495               660,498               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)



งบดุล (ตอ)

(หนวย : พันบาท)

 30 มิถุนายน 2548  31 ธันวาคม 2547

(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 16,170                 16,170                 

        ยังไมไดจัดสรร 172,611               172,315               

รวมสวนของผูถือหุน 609,497               609,201               
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,307,992            1,269,699            

-                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงเปนบาท)

หมายเหตุ 2548 2547

รายได

     รายไดจากการขายและบริการ 320,810               184,807               

     รายไดคาเชาและคาบริการจากอุปกรณสําหรับใหเชา 48,482                 -                       

     กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -                       1,357                   

     รายไดอื่น 296                      3,475                   

รวมรายได 369,588               189,639               

คาใชจาย

     ตนทุนขายและบริการ 242,141               134,865               

     ตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา 16,756                 -                       

     คาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร 58,647                 45,294                 

     ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 2,929                   -                       

     คาตอบแทนกรรมการ 2,539                   3,650                   

รวมคาใชจาย 323,012               183,809               

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 46,576                 5,830                   

ดอกเบี้ยจาย (714)                     (2,121)                  

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 6 (13,964)                (2,044)                  
กําไรสุทธิสําหรับงวด 31,898                 1,665                   

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
     กําไรสุทธิ 0.80                     0.04                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงเปนบาท)

หมายเหตุ 2548 2547

รายได

     รายไดจากการขายและบริการ 476,727               415,827               

     รายไดคาเชาและคาบริการจากอุปกรณสําหรับใหเชา 78,969                 -                       

     กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -                       1,447                   

     รายไดอื่น 1,702                   8,817                   

รวมรายได 557,398               426,091               

คาใชจาย

     ตนทุนขายและบริการ 362,270               312,367               

     ตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา 27,691                 -                       

     คาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร 100,219               84,235                 

     ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 2,955                   -                       

     คาตอบแทนกรรมการ 2,789                   3,740                   

รวมคาใชจาย 495,924               400,342               

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 61,474                 25,749                 

ดอกเบี้ยจาย (3,678)                  (4,411)                  

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 6 (17,500)                (6,769)                  
กําไรสุทธิสําหรับงวด 40,296                 14,569                 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
     กําไรสุทธิ 1.01                     0.36                     

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

2548 2547

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน:

     กําไรสุทธิ 40,296                 14,569                 

     ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)

        จากกิจกรรมดําเนินงาน:-

        คาเสื่อมราคา 33,786                 5,959                   

        สํารองเผื่อผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นของงานระหวางทําตามสัญญา 4,650                   -                       

        สํารองเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 3,150                   -                       

        (กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 1,711                   (1,055)                  

83,593                 19,473                 

     สินทรัพยจากการดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

        ลูกหนี้การคา 98,615                 189,057               

        งานระหวางทําตามสัญญา (86,100)                52,201                 

        สินคาคงเหลือ (13,974)                2,948                   

        สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (4,517)                  (7,343)                  

        สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (498)                     (650)                     

     หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

        เจาหนี้การคา 7,605                   (81,866)                

        ตนทุนที่ยังไมถึงกําหนดชําระ (49,198)                (39,320)                

        หนี้สินหมุนเวียนอื่น (12,757)                (46,372)                

           เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน 22,769                 88,128                 

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

(หนวย : พันบาท)

งบกระแสเงินสด 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

2548 2547

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน:

     เงินทดรองแกพนักงานเพิ่มขึ้น (1,878)                  (808)                     

     เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น (8,557)                  (809)                     

     ซื้อสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ (11,603)                (6,785)                  

     ซื้ออุปกรณสําหรับใหเชา (44,635)                (146,141)              

     ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา (3,279)                  -

     เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (69,952)                (154,543)              

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน:

     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 14,352                 (242,800)              

     เจาหนี้ทรัสตรีซีทเพิ่มขึ้น 16,769                 13,212                 

     เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 95,000                 90,000                 

     เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว (35,936)                (8,182)                  

     เงินปนผลจาย (40,000)                (45,565)                

        เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 50,185                 (193,335)              

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 3,002                   (259,750)              

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 60,238                 320,452               
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 63,240                 60,702                 

-                       

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

     เงินสดจายในระหวางงวดสําหรับ :

        ดอกเบี้ยจาย 6,314                   4,674                   

        ภาษีเงินไดนิติบุคคล 28,853                 34,213                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : พันบาท)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547

(หนวย : พันบาท)

ทุนเรือนหุน จัดสรรแลว -

ที่ออก สวนเกิน สํารองตาม

และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ กฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 200,000         220,716             12,371           148,886            581,973            

เงินปนผลจาย -                 -                     -                (48,000)            (48,000)             

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                 -                     -                14,569              14,569              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 200,000         220,716             12,371           115,455            548,542            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 200,000         220,716             16,170           172,315            609,201            

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 9) -                 -                     -                (40,000)            (40,000)             

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                 -                     -                40,296              40,296              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 200,000         220,716             16,170           172,611            609,497            

0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2548  

1. ขอมูลท่ัวไป 

 1.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิระหวางกาล 

   งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึ นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 
โดยเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามไดมีการขยายการแสดงรายการในงบดุล 
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดเพิ่มเติมเชนเดียวกับงบ
การเงินประจําป 

   งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหม ๆ เพื่อ
ไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงิ นควรใชงบการเงินระหวางกาล
นี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 1.2 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

  ในงวดปจจุบันบริษัทฯไดใชนโยบายการบัญชีเร่ืองตนทุนการกูยืม โดย ไดนําดอกเบ้ียจายท่ีเกิดจาก
การกูยืมเพื่อใชในระหวางการกอสราง และติดตั้ง งานระหวางทําตามสัญญาและอุ ปกรณใหเชาเปนสวน
หนึ่งของตนทุนและจะหยุดบันทึกเม่ือการกอสราง และติดตั้ง เสร็จสมบูรณหรือหยุดชะงัก ลงจนกวาจะมี
การดําเนินการตอไป 

  นอกจากการ ใชนโยบายการบัญชี ขางตน เพิ่มแลว  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใช
นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 
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2. ลูกหนีก้ารคา 

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาของบริษัทฯ แยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระมีรายละเอียดดังนี้ :- 

 (หนวย : พันบาท) 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2548 2547 

  (ตรวจสอบแลว) 
ยังไมถึงกําหนดชําระ 134,517 198,369 
คางชําระนอยกวา 3 เดือน 88,372 54,867 
คางชําระมากกวา 3 เดือนถงึ 6 เดือน 64,480 1,588 
คางชําระมากกวา 6 เดือนถงึ 12 เดือน 505 53,620 
คางชําระมากกวา 12 เดือน 24,104 517 
ถึงกําหนดชําระเมื่อลูกคาไดรับเงินจากผูวาจาง (Back-to-Back) 163,918 265,550 

รวม 475,896 574,511 
หกั : คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (500) (500) 

ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ 475,396 574,011 

  ลูกหนี้การคาท่ีคางเกินกําหนดชําระสวนใหญเปนหนวยงานราชการซ่ึงกําลังอยูในระหวางการตรวจรับ
งานของบริษัทฯ ซ่ึงผูบริหารของบริษัทฯเช่ือวาจะไดรับชําระเงินเต็มจํานวน และคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญขางตนมี
จํานวนท่ีเพียงพอในสถานการณปจจุบัน 

3. สินคาคงเหลือ 

  ยอดคงเหลือของสินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2548 สวนใหญเปนตนทุนของการพัฒนาโครงการ
และอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีกําลังอยูในระหวางการเจรจาหา ผูรวมลงทุนหรือซ้ือโครงการซ่ึงมี    ยอดคงคางนาน
เกินกวาหนึ่งป ผูบริหารของบริษัทฯไดมีการพิจารณาตั้งสํารองผลขาดทุนไวแลวจํานวนหนึ่งและเช่ือวามูลคา
สุทธิท่ีคาดวาจะไดรับจะไมต่ํากวามูลคาสุทธิทางบัญชี 

4. เจาหนี้ทรัสตรีซีทและเจาหนี้การคา 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2548 บริษัทมียอดคงเหลือของ เจาหนี้ทรัสตรีซีทและ เจาหนี้การคาท่ีเปนเงินสกุล
ตางประเทศรวมท้ังส้ิน 1.6 ลานเหรียญสหรัฐฯและมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อ
เตรียมไวสําหรับการชําระ เจาหนี้ทรัสตรีซีทและ เจาหนี้การคาเปนจํานวน 0.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอัตรา
แลกเปล่ียนท่ีตกลงลวงหนาไวระหวาง 40.03 ถึง 41.16 บาท ตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ  
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5. เงินกูยืมระยะยาว 

  จํานวนดังกลาวเปนเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง ซ่ึงประกอบดวย  

    (หนวย : ลานบาท) 
    ยอดคงเหลือเงินกูยืม 

 วงเงินสินเช่ือ ดอกเบ้ีย กําหนดชําระคนืเงนิตน ค้าํประกันโดย 30 มถุินายน 2548 31 ธันวาคม 2547 

(ลานบาท)     (ตรวจสอบแลว) 

90 3.5 % ตอป เดือนละ 4,091,000 บาท 
เริ่มเดือนพฤษภาคม 2547 
ถึงเดือนกุมภาพันธ 2549 

     

โอนสทิธเิรยีกรองในการรบัชําระ
เงินจากลูกหน้ีกา รคาจากการให
เชาอุปกรณของบริษัทฯซึ่งมีมูลคา
รบัชําระตลอดอายสุญัญา
ประมาณ 3 ป รวมเปนเงนิจาํนวน 
240.5 ลานบาท 

21.3 57.3 

      
180 3.75 % จนถึงวันท่ี 30 

กันยายน 2548 และท่ี 
MLR-1.75% หลังจาก
น้ันจนชําระหน้ีเสร็จสิ้น 

กอนวันท่ี 30 กันยายน 
2548 ชําระเงนิตนเทากั บ
จํานวนท่ีบริษัทฯไดรับคา
เชาจากลูกคา 
ต้ังแตวันท่ี 30 กันยายน 
254 8 ตองไมตํ่ากวา 7.5 
ลานบาทตอเดือน  และ
ชําระคืนหน้ีใหหมดภายใน
เดือนกันยายน 2550 

โอนสทิธเิรยีกรองในการรบัชําระ
เงินจากลูกหน้ีการคาจากการให
เชาอุปกรณของบริษัทฯซึ่งมีมูลคา
รบัชําระตลอดอายสุั ญญา
ประมาณ 3 ป รวมเปนจาํนวน 
425.9 ลานบาท  

180.0 180.0 

      
210 MLR-1.25% ตอป เดือนละ 10,500,000 บาท

เริ่มเดือนธันวาคม 2548 
หรือเมื่อไดรับเงินงวดแรก
ตามสญัญาซือ้ขายระบบ
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 
แลวแตวา เงื่อนไขใดจะเกิด
กอน  และชําระคืนหน้ีให
หมดภายในเดือนกรกฎาคม 
2550 

โอนสิทธิการรับเงิน ตามสัญญา
ซื้อขายระบบคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณโดยมจีาํนวนเงนิตาม
สัญญาเปนจํานวนท้ังสิ้น 301 .3 
ลานบาท 

95 - 

    296.3 237.3 
  หัก : เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (169.8) (79.1) 

  เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระในหน่ึงป 126.5 158.2 

บริษัทฯไดรวมดอกเบ้ียจาย ของวงเงินสินเช่ือ 180 ลานบาท และ 210 ลานบาท ไวเปนสวนหนึ่งของ
ตนทุนของอุปกรณสําหรั บใหเชาและงานระหวางทําตามสัญญา ในระหวางท่ีการกอสรางยังไมเสร็จสมบูรณ 
โดยดอกเบ้ียดังกลาวมีจํานวนเงิน สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2548 โดยรวมท้ังส้ิน 3.3 ลาน
บาท 
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6. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณข้ึนจากกําไรสุทธิสําหรับงวดหลังจากบวกกลับดวยคาใชจายบางรายการซ่ึง
ถือเปนรายจายทางภาษีไมได  

7. การเสนอขอมูลทางการเงนิจําแนกตามสวนงาน 

  บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียวคือการขาย บริการติดตั้งและใหเชาคอมพิวเตอรและอุปกรณ
อิเลคโทรนิคและในเขตภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไรและสินทรัพยท้ังหมดท่ีแสดงใน
งบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและเขตภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไว 

8. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2548 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนดังตอไปนี้ :- 

8.1 บริษัทฯมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ คงเหลืออยูเปนจํานวน ประมาณ 253.9 
ลานบาท (31 ธันวาคม 2547 : 218.5 ลานบาท) ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

8.2 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2548 บริษัทฯไดรับวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินหลายแหง (วงเงินกูยืมระยะส้ัน
และระยะยาว วงเงินเบิกเกินบัญชี และเจาหนี้ทรัสตรีซีท  วงเงิน หนังสือ คํ้าประกันธนาคาร ) และมี
หลักประกันโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- วงเงินสินเช่ือจํานวน 1,389 ลานบาท มีสวนท่ีเบิกใชแลวเปนจํานวนรวม 737 ลานบาท 

- วงเงินซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 5.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมีสวนท่ีเบิกใชแลวเปน
จํานวน 0.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

- คํ้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร 94.63 ลานบาท 

- วงเงินสินเช่ือเฉพาะสําหรับโครงการ (Contract financing facilities) วงเงินท่ีเบิกใชแลวเปนเงิน
กูยืมระยะยาวตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ระหวางกาลขอ 4 คํ้าประกันโดยการ
โอนสิทธิเรียกรองในการรับชําระเงินจากลูกหนี้การคาตลอดอายุสัญญา  

8.3 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาอาคารและยานพาหนะดังตอไปนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 
 จายชําระ เชาอาคาร เชาพาหนะ 
ภายใน 1 ป 5.68 3.83 
ระหวาง 2 -3 ป - 5.98 
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8.4 บริษัทฯมีสัญญาขายสินคาและบริการกับลูกคาซ่ึงยังไมไดสงมอบหรือใหบริการจํานวนเงินประมาณ 500 
ลานบาท (31 ธันวาคม 2547 : 211 ลานบาท) 

8.5 บริษัทฯไดทําสัญญาหลายสัญญาเพื่อใหเชาอุปกรณอิ เลคโทรนิคกับหนวยงานราชการ แหงหนึ่ง และ
โรงเรียนหลายแหงโดยมีมูลคาท่ีตองใหบริการตามสัญญาในอนาคตรวมท้ังส้ิน 728 ลานบาท โดยบริษัท
ฯผูกพันท่ีจะตองดําเนินการติดตั้งอุปกรณใหเชาใหแลวเสร็จและใหบริการบํารุงรักษาตามเงื่อนไขท่ีระบุ
ในสัญญา 

9. เงินปนผลจาย 

  เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2548 ท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทฯมีมติใหจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิ
ของป 2547 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1 บาท รวมเปนเงิน 40 ลานบาท  

10. การอนมุตังิบการเงนิระหวางกาล 

  งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติจากกรรมการของบริษัทฯ แลว 
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