
  

 
 
 
 
 
 

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) 
รายงาน และ งบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2549  
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รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ
บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) 

 ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 งบกําไรขาดทุน สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหก
เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหาร
ของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปน
ผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา

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

 ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา

งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) ไดตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยผูสอบบัญชีทานอื่นในสํานักงานเดียวกัน
กับขาพเจา ซ่ึงไดแสดงความเห็นไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2549 งบดุล ณ วันที่             
31 ธันวาคม 2548 ที่แสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่นี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ผูสอบบัญชีทานนั้นไดตรวจสอบ
และแสดงความเห็นไวแลวดังกลาว 
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งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 ของ
บริษัทแอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ที่แสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่นี้เปนสวนหนึ่งของงบ
การเงินระหวางกาลซึ่งสอบทานโดยผูสอบบัญชีทานอื่นดังกลาวขางตน ซ่ึงไดเสนอรายงานตามรายงานลงวันที่ 
21 กรกฎาคม 2548 วาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทาน 

 

 

 

  ทิพวัลย นานานุวัฒน
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 
 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ  : 10 สิงหาคม 2549 



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบดุล

(หนวย : พันบาท)

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2549  31 ธันวาคม 2548

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว)

          สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 50,816                  67,978                  

     ลูกหนี้การคา - สุทธิ 2, 11.2 833,596                555,317                

     รายไดที่ยังไมเรียกชําระ -                       34,300                  

     งานระหวางทําตามสัญญา 3 307,145                232,535                

     สินคาคงเหลือ - สุทธิ 3 39,607                  50,422                  

     สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน

        ภาษีซื้อท่ียังไมถึงกําหนดชําระ 6,828                   1,659                   

        เงินจายลวงหนาคาสินคา 8,107                   73                        

        อ่ืนๆ 3,802                   6,059                   

18,737                  7,791                   

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,249,901             948,343                

สินทรัพยไมหมุนเวียน

     เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 11.2 92,929                  92,487                  

     สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ - สุทธิ 4 20,350                  23,852                  

     อุปกรณสําหรับใหเชา - สุทธิ 4 345,279                367,910                

     สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 4,182                   4,720                   

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 462,740                488,969                
รวมสินทรัพย 1,712,641             1,437,312             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

(หนวย : พันบาท)

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2549  31 ธันวาคม 2548

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว)

          หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 190,000                130,157                

     เจาหนี้ทรัสตรีซีท 65,734                  41,663                  

     เจาหนี้การคา 5 298,689                241,001                

     ตนทุนที่ยังไมเรียกชําระ 118,517                94,718                  

     สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 6 201,915                203,317                

     สวนของเจาหนี้เชาซื้อท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,155                   1,118                   

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

        ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 22,483                  6,645                   

        รายไดรับลวงหนา 35,193                  9,665                   

        คาใชจายคางจาย 23,330                  2,480                   

        อ่ืนๆ 19,549                  15,369                  

100,555                34,159                  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 976,565                746,133                

หน้ีสินไมหมุนเวียน

     เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 6 6,718                   51,718                  

     เจาหนี้เชาซื้อ - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,207                   1,794                   

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 7,925                   53,512                  

รวมหนี้สิน 984,490                799,645                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

(หนวย : พันบาท)

 30 มิถุนายน 2549  31 ธันวาคม 2548

(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 287,435                196,951                

รวมสวนของผูถือหุน 728,151                637,667                
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,712,641             1,437,312             

-                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้

กรรมการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 2548

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงเปนบาท)

หมายเหตุ 2549 2548

รายได

     รายไดจากการขายและบริการ 724,318                320,810                

     รายไดคาเชาและคาบริการจากอุปกรณสําหรับใหเชา 55,971                  48,482                  

     รายไดอ่ืน 3,583                   296                      

รวมรายได 783,872                369,588                

คาใชจาย

     ตนทุนขายและบริการ 573,273                251,001                

     ตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา 37,662                  16,756                  

     คาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร 3 38,500                  49,787                  

     คาตอบแทนกรรมการ 3,180                   2,539                   

     ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 365                      2,929                   

รวมคาใชจาย 652,980                323,012                

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 130,892                46,576                  

ดอกเบี้ยจาย (5,303)                  (714)                     

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 (25,647)                (13,964)                
กําไรสุทธิสําหรับงวด 99,942                  31,898                  

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
     กําไรสุทธิ 2.50                     0.80                     

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 2548

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงเปนบาท)

หมายเหตุ 2549 2548

รายได

     รายไดจากการขายและบริการ 1,026,775             476,727                

     รายไดคาเชาและคาบริการจากอุปกรณสําหรับใหเชา 111,428                78,969                  

     รายไดอ่ืน 4,190                   1,702                   

รวมรายได 1,142,393             557,398                

คาใชจาย

     ตนทุนขายและบริการ 811,500                378,897                

     ตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา 57,065                  27,691                  

     คาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร 3 90,986                  83,592                  

     คาตอบแทนกรรมการ 3,340                   2,789                   

     ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,637                   2,955                   

รวมคาใชจาย 964,528                495,924                

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 177,865                61,474                  

ดอกเบี้ยจาย (9,222)                  (3,678)                  

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 (38,159)                (17,500)                
กําไรสุทธิสําหรับงวด 130,484                40,296                  

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
     กําไรสุทธิ 3.26                     1.01                     

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 2548

(หนวย : พันบาท)

2549 2548

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน:

     กําไรสุทธิ 130,484                40,296                  

     ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)

        จากกิจกรรมดําเนินงาน:-

        คาเสื่อมราคา 50,500                  33,786                  

        สํารองเผื่อผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นของงานระหวางทําตามสัญญา

           และสินคาคงเหลือ (โอนกลับ) (27,000)                7,800                   

        ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (86)                       1,711                   

153,898                83,593                  

     สินทรัพยจากการดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

        ลูกหนี้การคา (278,279)              98,615                  

        รายไดที่ยังไมเรียกชําระ 34,300                  -                       

        งานระหวางทําตามสัญญา (28,110)                (86,100)                

        สินคาคงเหลือ 1,360                   (13,974)                

        สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (10,946)                (6,395)                  

        สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 538                      (498)                     

     หน้ีสินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

        เจาหนี้การคา 57,917                  7,605                   

        ตนทุนท่ียังไมเรียกชําระ 23,799                  (49,198)                

        หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 66,253                  (12,757)                

           เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน 20,730                  20,891                  

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 2548

(หนวย : พันบาท)

2549 2548

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน:

     เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น (442)                     (8,557)                  

     ซื้อสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ (2,888)                  (11,603)                

     ซื้ออุปกรณสําหรับใหเชา (30,678)                (44,635)                

     ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา (846)                     (3,279)                  

     เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (34,854)                (68,074)                

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน:

     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่ ึ้นมข 59,843                  14,352                  

     เจาหนี้ทรัสตรีซีทเพิ่มขึ้น 24,071                  16,769                  

     เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 30,000                  95,000                  

     ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (76,402)                (35,936)                

     ชําระคืนเจาหนี้เชาซื้อ (550)                     -                       

     เงินปนผลจาย (40,000)                (40,000)                

        เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (3,038)                  50,185                  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (17,162)                3,002                   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 67,978                  60,238                  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 50,816                  63,240                  

-                       

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

     เงินสดจายในระหวางงวดสําหรับ :

        ดอกเบี้ยจาย 11,554                  6,314                   

        ภาษีเงินไดนิติบุคคล 22,321                  28,853                  

     รายการที่ไมใชเงินสด :

        โอนอุปกรณสําหรับใหเชาระหวางติดตั้งเปนสินคาคงเหลือ 10,045                  -                       

        โอนสินคาคงเหลือเปนงานระหวางทําตามสัญญา 46,500                  -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ 2548

(หนวย : พันบาท)

กําไรสะสม

ทุนเรือนหุน จดสรรแล  -

ที่ออก สวนเกิน สารองตาม

และชําระแลว มลคาหุนสามัญ กฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

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

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 8) -                 -                     -                 (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            

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

เงินปนผลจาย (หมายเหตุฯ 8) -                 -                     -                 (40,000)             (40,000)             

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                 -                     -                 130,484            130,484            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 200,000         220,716             20,000           287,435            728,151            

0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2549  

1. ขอมูลท่ัวไป 

 1.1 ขอมูลบริษัทฯ  

   บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) จัดตั้งข้ึนเปนบริ ษัทมหาชนจํากัด
ตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือขาย บริการติดตั้งและใหเชา
คอมพิวเตอร และอุปกรณอิเลคโทรนิค บริษัทฯมีท่ีอยูจดทะเบียนตั้งอยูเลขท่ี 37/2 ถนนสุทธิสาร
วินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิระหวางกาล 

   งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 เร่ือง งบการเงินระหวาง
กาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดงรายการ
ในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกร ะแสเงินสดใน
รูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป  

   งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ัง
ลาสุด ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณ
ใหม ๆ เพื่อไมใหขอมูลท่ีนํา เสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบ
การเงินระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 1.3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

  ในงวดปจจุบันบริษัทฯไดมีการเปล่ียนอายุการใชงานในอุปกรณสําหรับใหเชาในสองโครงการ 
จากเดิม 5 ป เปน 3.5 ปเนื่องจากความเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยีของอุปกรณท่ีรวดเร็ว จนทําใหเห็น
วาอายุการใชงานเดิมไมเหมาะสมในสถานะการณปจจุบัน การเปล่ียนอายุการใชงานนี้ทําใหคาเส่ือม
ราคาในอนาคตของสินทรัพยใหเช าในสองโครงการเพิ่มข้ึนจากประม าณ 52 ลานบาทตอป เปน 73 
ลานบาทตอป โดยการเปล่ียนแปลงนี้จะมีผลตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2549 เปนตนไป 

  นอกจากการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีขางตน แลว งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึน
โดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2548 
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2. ลูกหนี้การคา 

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาของบริษัทฯ แยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระมีรายละเอียดดังนี้ : 

 (หนวย : พันบาท) 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2549 2548 
  (ตรวจสอบแลว) 
   ยังไมถึงกําหนดชําระ 109,619 185,134 
   คางชําระนอยกวา 3 เดือน 479,851 219,179 
   คางชําระ 3 เดือนถงึ 6 เดือน 34,983 46,864 
   คางชําระมากกวา 6 เดือนถงึ 12 เดือน 88,115 31,167 
   คางชําระมากกวา 12 เดือน 927 8,423 
   ถึงกําหนดชําระเมื่อลูกคาไดรับเงินจากผูวาจาง (Back-to-back) 120,601 65,050 
   รวม 834,096 555,817 
    หกั : คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (500) (500) 
    ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 833,596 555,317 

  ลูกหนี้การคาท่ีคางเกินกําหนดชําระสวนใหญเปนหนวยงานราชการ และบริษัทซ่ึงมีรัฐบาล                      
ถือหุนใหญ ซ่ึงผูบริหารของบริษัทฯ คาดวา จะไดรับชําระเงินเต็มจํานวน และคาเผ่ือหนี้ สงสัยจะสูญขางตน 
มีจํานวนท่ีเพียงพอในสถานการณปจจุบัน 

  บริษัทฯไดโอนสิทธิเรียกรองในการรับชําระเงินจากลูกหนี้การคา  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 จํานวน 
340.2 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548: 98.5 ลานบาท) เพื่อคํ้าประกันเงินกูยืมจากธนาคาร 

3. สินคาคงเหลือ 

  ณ วั นท่ี  31 ธันวาคม 2548 มียอดคงเหลื อใน ตนทุนการพัฒนาโครงการฐานขอมูลอิเลคโทรนิค 
จํานวน 46.5 ลานบาท และมีสํารองผลขาดทุนจํานวน 27 ลานบาท แตอยางไรก็ตามในไตรมาสท่ีสองของป
ปจจุบัน บริษัทฯ ไดทําสัญญาขาย โครงการดังกลาวใหกับบริษัทแหงหนึ่งไดในราคาท่ีไมต่ํากวาตนทุน  
ดังนั้นบริษัทฯจึงไดโอนกลับบัญชีสํารองผลขาดทุนดังกลาวท้ังจํานวนในงวดปจจุบัน โดยแสดงหักในบัญชี
คาใชจายในการขาย การบริการและการบริหารและไดจัดประเภทตนทุนโครงการดังกลาวไวในงานระหวาง
ทําตามสัญญา 

4.   สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ และอุปกรณสําหรับใหเชา 

  รายการเปล่ียนแปลงของบัญชี สวนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ  และอุปกรณสําหรับใหเชา สําหรับ
งวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2549 สรุปไดดังนี้ 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  - 3 - 

 (หนวย : พันบาท) 
 สวนปรับปรุง

อาคารและอุปกรณ 
อุปกรณสําหรับ

ใหเชา 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2549 23,852 367,910 
ซื้อเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 2,888 30,678 
ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุน - 846 
โอนเปนสินคาคงเหลือ - (10,045) 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (6,390) (44,110) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถนุายน 2549 20,350 345,279 

5. เจาหนี้การคา 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 บริษัทมียอดคงเหลือของเจาหนี้การคาท่ีเปนเงินสกุลตางประเทศรวม
ท้ังส้ิน 1,244,775 เหรียญสหรัฐฯ  

6. เงินกูยืมระยะยาว 

  จํานวนดังกลาวเปนเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง ซ่ึงประกอบดวย  
    (หนวย : ลานบาท) 
    ยอดคงเหลือเงินกูยืม 

 วงเงินสินเช่ือ ดอกเบ้ีย กําหนดชําระคนืเงนิตน ค้าํประกันโดย 30 มถุินายน 2549 31 ธันวาคม 2548 

(ลานบาท)     (ตรวจสอบแลว) 
180 3.75 % จนถึงวันท่ี 30 

กันยายน 2548 และท่ี 
MLR-1.75% หลังจาก
น้ันจนชําระหน้ีเสร็จสิ้น 

กอนวันท่ี 30 กันยายน 
2548 ชําระเงนิตนเทากับ
จํานวนท่ีบริษัทฯไดรับคา
เชาจากลูกคา 
ต้ังแตวันท่ี 30 กันยายน 
254 8 ตองไมตํ่ากวา 7.5 
ลานบาทตอเดือน 

โอนสทิธเิรยีกรองในการรบัชําระ
เงินจากลูกหน้ีการคาจากการให
เชาอุปกรณของบริษัทฯซึ่งมีมูลคา
รบัชําระตลอดอายสุญัญา
ประมาณ 3 ป รวมเปนจาํนวน 
425.9 ลานบาท  

99.7 144.7 

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

เริ่มเดือนธันวาคม 2548 
หรือเมื่อไดรับเงินงวดแรก
ตามสญัญาซือ้ขายระบบ
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 
แลวแตวา เงื่อนไขใดจะเกิด
กอน และชําระคนืหน้ีให
หมดภายในเดือนกรกฎาคม 
2550 

โอนสิทธิการรับเงิน ตามสัญญา
ซื้อขายระบบคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณโดยมจีาํนวนเงนิตาม
สัญญาเปนจํานวนท้ังสิ้น 301 .3 
ลานบาท 

108.9 110.3 

    208.6 255.0 
    หัก : เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (201.9) (203.3) 

  เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระในหน่ึงป 6.7 51.7 
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การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2549 มี
รายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 จํานวนเงิน 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2549 255.0 
บวก: กูเพิ่ม 30.0 
หัก: จายคืนเงินกู (76.4) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 208.6 

บริษัทฯไดรวมดอกเบ้ียจาย ของวงเงินสินเช่ือ 180 ลานบาท และ 210 ลานบาท ไวเปนสวนหนึ่งของ
ตนทุนของอุปกรณสําหรั บใหเชาและงานระหวางทําตามสัญญา ในระหวางท่ีการ ติดตั้งยังไมเสร็จสมบูรณ 
โดยดอกเบ้ียดังกลาวมีจํานวนเงินสําหรับงวด หกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน 2549  โดยรวมท้ังส้ิน 2.8  
ลานบาท 

7. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณข้ึนจากกําไรสุทธิสําหรับงวดหลังจากบวกกลับดวยคาใชจายบางรายการ
ซ่ึงถือเปนรายจายทางภาษีไมได  

8. เงินปนผล 

  เงินปนผลจายของบริษัทฯมีรายละเอียดดังนี้ 

 อนุมัติโดย เงินปนผลตอหุน รวมเงินปนผลจาย 

  (บาท) (ลานบาท) 
เงินปนผลจากกําไรของป 2548 มติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน    
 วันที ่20 เมษายน 2549 1.0 40 
เงินปนผลจากกําไรของป 2547 มติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน    
 วันที่ 20 เมษายน 2548 1.0 40 

9. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 บริษัทฯ มียอดคงเหลือ ของสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อ
เตรียมไวสําหรับการชําระเจาหนี้การคาเปนจํานวน 2.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอัตราแลกเปล่ียนท่ีตกลง
ลวงหนาไวระหวาง 37.5 ถึง 39.2 บาท ตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ  
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10. การเสนอขอมูลทางการเงนิจําแนกตามสวนงาน 

  บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจ  1) การขายและบริการติดตั้ง  2) ใหเชา คอมพิวเตอรและ
อุปกรณอิเลคโทรนิคและในเขตภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย โดยขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวน
งานดังกลาวสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และ 2548 เปนดังนี้: - 
 (หนวย : ลานบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  
 ขายและบริการ ใหเชาอุปกรณ รวม ขายและบริการ ใหเชาอุปกรณ รวม 
 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 
รายได 724 321 56 48 780 369 1,027 477 111 79 1,138 556 
กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 178 62 18 32 196 94 242 90 54 51 296 141 

รายไดและคาใชจายท่ีไมไดปนสวน             
รายไดอื่น     4 -     4 2 
คาใชจายในการขายและบริหาร     (69) (44)     (121) (78) 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน     - (3)     (2) (3) 
ดอกเบ้ียจาย     (5) (1)     (9) (4) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล     (26) (14)     (38) (18) 

กําไรสุทธิ     100 32     130 40 

11. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนดังตอไปนี้ 

11.1 บริษัทฯมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ คงเหลืออยูเปนจํานวนประมาณ 
548.4 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548 : 301.8 ลานบาท) ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบ าง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

11.2 บริษัทฯไดรับวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินหลายแหง (วงเงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาว วงเงิน
เบิกเกินบัญชี และเจาหนี้ทรัสตรีซีท  วงเงิน หนังสือคํ้าประกันธนาคาร ) และมี หลักประกันโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

- วงเงินสินเช่ือจํานวน 1,945.1 ลานบาท มีสวนท่ีเบิกใชแลวเปนจํานวนรวม 1,194.2 ลานบาท 

- วงเงินซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 6.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมีสวนท่ีเบิกใชแลว
เปนจํานวน 2.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

- คํ้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร 92.9 ลานบาท 

- วงเงินสินเช่ือเงินกูยืมระยะส้ันจากธ นาคารในประเทศแหง หนึ่งจํานวน 70 ลานบาท ซ่ึง ไมมี
ยอดคงคาง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 ถูกคํ้าประกันโดยการโอนสิทธิเรียกรองในการรับชําระ
เงินจากลูกหนี้การคา  โดยมีมูลคาโครงการท้ังส้ิน 134.8 ลานบาท และมีมูลคาลูกหนี้คงเหลือ 
ณ 30 มิถุนายน 2549 จํานวน 80.9 ลานบาท 
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- วงเงินสินเช่ือเฉพาะสําหรับโครงการ (Contract financing facilities) วงเงินท่ีเบิกใชแลวเปน
เงินกูยืมระยะยาวตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ระหวางกาลขอ 6 คํ้าประกัน
โดยการโอนสิทธิเรียกรองในการรับชําระเงินจากลูกหนี้การคาตลอดอายุสัญญา  

11.3 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาอาคารและยานพาหนะซ่ึงจะตองจายดังตอไปนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 
 จายชําระ เชาอาคาร เชายานพาหนะ 
ภายใน 1 ป 5.8 3.7 
ระหวาง 2 -3 ป 10.2 3.5 

11.4 บริษัทฯมีสัญญาขายสินคาและบริการกับลูกคาซ่ึงยังไมไดสงมอบหรือใหบริการจํานวนเงินประมาณ 
866 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548 : 666 ลานบาท) ท้ังนี้บริษัทฯตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไข
ท่ีระบุไวในสัญญา 

11.5 บริษัทฯไดทําสัญญาหลายสัญญาเพื่อใหเชาอุปกรณอิ เลคโทรนิคกับหนวยงานราชการ แหงหนึ่งและ
โรงเรียนหลายแหง โดยมีมูลคา ท่ีตองใหบริการ ตามสัญญาในอนาคต รวมท้ังส้ิน 541 ลานบาท โดย
บริษัทฯผูกพันท่ีจะตองดําเนินการติดตั้งอุปกรณใหเชาใหแลวเสร็จและใหบริการบํารุงรักษา และ
ปฏิบัติตามขอกําหนดและตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญา 

12. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2549 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจาก
กําไรของบริษัทฯ ประจํางวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2549 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.75 บาท 
รวมเปนเงิน 30 ลานบาท ซ่ึงจะจายและบันทึกบัญชีในไตรมาสท่ีสามของป 2549 

13. การจัดประเภทรายการในงบการเงนิ 

  ไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับงวดสามเดือน และหกเดือน ส้ินสุด
วันท่ี 30 มิถุนายน  2548 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภ ทรายการบัญชีของงวดปจจุบัน  ซ่ึงไมมี
ผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุนตามท่ีไดรายงานไปแลว 

14. การอนมุตังิบการเงินระหวางกาล 

  งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติ ใหออกโดย คณะกรรมการของบริษัทฯ  เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 
2549 
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