
 

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

รายงาน และ งบการเงินรวมระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 และ 2550 



รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอผูถือหุนของ บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 งบกําไรขาดทุนรวม สําหรับงวดสามเดือนและ                  

เกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงนิสด

รวมสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 ของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทยอยและไดสอบทานงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือน

และเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแส

เงนิสดสาํหรับงวดเกาเดือนสิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2551 และ 2550 ของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่น

เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) ดวยเชนกนั ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวน

ของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการ

สอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซึง่กาํหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ

ปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน

เปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ 

และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงินจึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงินไดแตเพียงสอบทาน ดังน้ันขาพเจาจึง

ไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชี แตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่

รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 



 

  2 

 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชัน่เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) สําหรับ

ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเสนอรายงานไวอยางไมมี

เงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2551 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

ที่แสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่น้ี เปนสวนหน่ึงของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลว

ดังกลาว ขาพเจาไมไดใชวิธีการอ่ืนใดภายหลังจากวันที่ในรายงานน้ัน 

 

 

 

ทพิวัลย นานานุวฒัน 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 

 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

กรุงเทพฯ: 10 พฤศจิกายน 2551 



งบดุล

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ  30 กันยายน 2551  31 ธันวาคม 2550  30 กันยายน 2551  31 ธันวาคม 2550

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 49,166                 30,073                 43,545                 22,679                 

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - สุทธิ 2 801,809               517,233               801,809               517,233               

งานระหวางทําตามสัญญา 607,266               422,789               607,260               422,789               

เงินจายลวงหนาใหผูรับเหมาชวง

   - กิจการที่เกี่ยวของกัน 3 16,447                 -                          19,149                 -                          

สินคาคงเหลือ -                          506                      -                          506                      

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 35,112                 12,539                 34,198                 12,446                 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,509,800            983,140               1,505,961            975,653               

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 4 77,970                 92,483                 77,970                 92,483                 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 5 -                          -                          5,500                   5,500                   

สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ - สุทธิ 6 20,336                 13,442                 19,210                 12,417                 

อุปกรณสําหรับใหเชา - สุทธิ 6 61,878                 177,957               61,878                 177,957               

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 7 1,692                   1,535                   1,653                   1,535                   

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 4,157                   3,992                   3,984                   3,880                   

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 166,033               289,409               170,195               293,772               

รวมสินทรัพย 1,675,833            1,272,549            1,676,156            1,269,425            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 



งบดุล (ตอ)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ  30 กันยายน 2551  31 ธันวาคม 2550  30 กันยายน 2551  31 ธันวาคม 2550

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 8 270,000               40,000                 270,000               40,000                 

เจาหนี้ทรัสตรีซีท -                          14,922                 -                          14,922                 

เจาหนี้การคา 14 309,656               257,078               309,655               257,078               

ตนทุนที่ยังไมเรียกชําระ 90,905                 85,159                 90,905                 85,159                 

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป -                          600                      -                          600                      

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

   รายไดรับลวงหนา 74,548                 5,857                   74,549                 5,857                   

   ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 4,281                   25,459                 4,281                   25,459                 

   คาใชจายคางจาย 58,948                 9,817                   58,863                 9,817                   

   อื่นๆ 41,966                 21,132                 41,623                 20,881                 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 850,304               460,024               849,876               459,773               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



งบดุล (ตอ)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 30 กันยายน 2551  31 ธันวาคม 2550  30 กันยายน 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 277,876               263,241               280,764               264,136               

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 823,392               808,757               826,280               809,652               

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 2,137                   3,768                   -                          -                          

รวมสวนของผูถือหุน 825,529               812,525               826,280               809,652               

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,675,833            1,272,549            1,676,156            1,269,425            

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2551 2551 2550

รายได

รายไดจากการขายและบริการ 518,461             518,461             271,856             

รายไดคาเชาและคาบริการจากอุปกรณสําหรับใหเชา 17,652               17,652               59,415               

รายไดอื่น 2,427                 2,457                 1,728                 

รวมรายได 538,540             538,570             332,999             

คาใชจาย

ตนทุนขายและบริการ 388,040             388,947             206,883             

ตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา 31,101               31,101               35,678               

คาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร 69,327               67,511               54,326               

ขาดทุนจากการดอยคาของอุปกรณใหเชา 6 16,000               16,000               -                        

รวมคาใชจาย 504,468             503,559             296,887             

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 34,072               35,011               36,112               

ดอกเบี้ยจาย (1,693)                (1,693)                (33)                    

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (15,574)              (15,574)              (12,236)              

กําไรสุทธิสําหรับงวด 16,805               17,744               23,843               

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 17,228               17,744               23,843               

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย (423)                  

16,805               

กําไรตอหุน 10

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

   กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 0.29                   0.30                   0.40                   

กําไรตอหุนปรับลด

   กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 0.28                   0.29                   0.40                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2551 2551 2550

รายได

รายไดจากการขายและบริการ 2,421,136          2,420,568          949,136             

รายไดคาเชาและคาบริการจากอุปกรณสําหรับใหเชา 84,238               84,238               185,914             

รายไดอื่น 17,962               18,070               6,102                 

รวมรายได 2,523,336          2,522,876          1,141,152          

คาใชจาย

ตนทุนขายและบริการ 1,872,409          1,873,246          731,408             

ตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา 100,021             100,021             111,717             

คาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร 269,652             264,731             170,559             

ขาดทุนจากการดอยคาของอุปกรณใหเชา 6 37,893               37,893               -                        

รวมคาใชจาย 2,279,975          2,275,891          1,013,684          

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 243,361             246,985             127,468             

ดอกเบี้ยจาย (7,199)                (7,199)                (7,751)                

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (73,158)              (73,158)              (38,373)              

กําไรสุทธิสําหรับงวด 163,004             166,628             81,344               

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 164,635             166,628             81,344               

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย (1,631)                

163,004             

กําไรตอหุน 10

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

   กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 2.74                   2.78                   1.36                   

กําไรตอหุนปรับลด

   กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 2.69                   2.73                   1.36                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท)

ทุนเรือนหุน สวนของผูถือหุน

ที่ออก สวนเกิน สวนนอย

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร ของบริษัทยอย รวม

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

เงินสดปนผลจาย 12 -                 -                 -                 (150,000)     -                  (150,000)     

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                 -                 -                 164,635      (1,631)         163,004      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 300,000      220,716      24,800        277,876      2,137           825,529      

-                 

(หนวย: พันบาท)

ทุนเรือนหุน

ที่ออก สวนเกิน

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

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

เงินสดปนผลจาย 12 -                 -                 -                 (50,000)       (50,000)       

หุนปนผลจาย 12 100,000      -                 -                 (100,000)     -                  

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                 -                 -                 81,344        81,344         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 300,000      220,716      20,000        255,470      796,186       

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

เงินสดปนผลจาย 12 -                 -                 -                 (150,000)     (150,000)     

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                 -                 -                 166,628      166,628       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 300,000      220,716      24,800        280,764      826,280       

-                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิกอนภาษี 236,162               239,786               119,717               

รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 85,687                 85,464                 105,919               

   หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 3,191                   3,191                   (76)                       

   ขาดทุนจากการดอยคาของอุปกรณสําหรับใหเชา 37,893                 37,893                 -                           

   ตัดจําหนายอุปกรณสําหรับใหเชา 409                      409                      -                           

   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ 306                      306                      (19)                       

   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (1,669)                  (1,669)                  (236)                     

   คาใชจายดอกเบี้ย 7,199                   7,199                   7,751                   

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย

   และหนี้สินดําเนินงาน 369,178               372,579               233,056               

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

   ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา (287,767)              (287,767)              335,717               

   งานระหวางทําตามสัญญา (188,266)              (188,260)              105,382               

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (38,164)                (40,901)                2,942                   

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (165)                     (104)                     97                        

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจาหนี้การคา 54,290                 54,289                 (93,041)                

   ตนทุนที่ยังไมเรียกชําระ 5,746                   5,746                   (56,829)                

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 138,516               138,340               (39,047)                

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 53,368                 53,922                 488,277               

   จายดอกเบี้ย (7,102)                  (7,102)                  (8,036)                  

   จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (95,192)                (94,336)                (46,141)                

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมการดําเนินงาน (48,926)                (47,516)                434,100               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท)



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกันลดลง 14,513                 14,513                 23,938                 

เงินสดจายซื้อสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ (9,920)                  (9,596)                  (5,625)                  

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 1,880                   1,880                   -                           

เงินสดจายซื้ออุปกรณสําหรับใหเชา (2,655)                  (2,655)                  (6,543)                  

เงินสดจายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร (277)                     (238)                     470                      

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 3,541                   3,904                   12,240                 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น

   จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 230,000               230,000               (223,633)              

เจาหนี้ทรัสตรีซีทลดลง (14,922)                (14,922)                (44,709)                

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว -                           -                           (51,718)                

ชําระคืนเจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน (600)                     (600)                     (903)                     

เงินสดปนผลจาย (150,000)              (150,000)              (50,000)                

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 64,478                 64,478                 (370,963)              

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 19,093                 20,866                 75,377                 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 30,073                 22,679                 57,614                 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 49,166                 43,545                 132,991               

-                           -                           

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไมใชเงินสด

   โอนงานระหวางทําตามสัญญาเปนอุปกรณสําหรับใหเชา 3,789                   3,789                   -                           

   โอนสินคาคงเหลือเปนอุปกรณ 506                      506                      -                           

   โอนอุปกรณสําหรับใหเชาเปนอุปกรณ 4,500                   4,500                   -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: พันบาท)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2551 และ 2550 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ  

 บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังขึ้นเปนบริษัทมหาชนและ

มีภูมิลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการขาย ออกแบบและรับเหมาวางโครงขายและ

ติดต้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งใหเชาคอมพิวเตอรและอุปกรณอิเลคโทรนิค 

โดยที่อยูจดทะเบียนคือเลขที่ 37/2 ถนนสทุธสิารวินจิฉยั แขวงสามเสนนอก เ ขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร  

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550 ) เร่ือง งบการเงิน

ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง

รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงิน

สดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป  

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอคร้ังลาสุด 

ดังน้ันงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหม ๆ 

เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน

ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย               

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินตามกฎหมายดังกลาว 

1.3 เกณฑในการจดัทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่น 

เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัท เมเปลพลัส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ซึ่งบริษัทฯถือหุนรอยละ 

55 และไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวดปจจุบัน 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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1.4 มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด  

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) สญัญาเชา  

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ 

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม 

ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน 

ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

และขอผิดพลาด 

ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล  

ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธรุกจิ 

ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) สญัญากอสราง  

ฉบับที่ 51 สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวา  มาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที ่33 ฉบับที่ 43 และฉบับที่ 49 ไมเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ที่ 25 ฉบับที่ 29 ฉบับที่ 31 ฉบับที่ 35 ฉบับที่ 39 ฉบับที่ 41 และฉบับที่ 51 ไมมีผลกระทบอยางเปน

สาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน  

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชใน

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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2. ลูกหน้ี และตั๋วเงินรับการคา 

 ยอดคงเหลอืของลกูหน้ี และต๋ัวเงินรับ การคา ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550  แยก

ตามอายุหน้ีที่คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระไดดังน้ี 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

30 กันยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

 อายุหนี้คางชําระ (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 185,911 230,860 185,911 230,860 

คางชําระ     

  ไมเกิน 3 เดอืน 268,961 205,326 268,961 205,326 

   3 - 6 เดอืน 80,491 51,203 80,491 51,203 

   มากกวา 6 - 12 เดอืน 103,680 9,625 103,680 9,625 

   มากกวา 12 เดอืน 52,852 1,456 52,852 1,456 

ถึงกําหนดชําระเม่ือลูกคาไดรับเงินจากผูวาจาง (Back-to-back) 116,094 21,752 116,094 21,752 

รวม 807,989 520,222 807,989 520,222 

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,180) (2,989) (6,180) (2,989) 

ลูกหนี้และตั๋วรับการคา - สุทธิ 801,809 517,233 801,809 517,233 

 ในจํานวนดังกลาวไดรวมเช็คลงวันที่ลวงหนาที่บริษัทฯไดรับจากลูกคาแลว ณ วันที่ 30 กันยายน 

2551 เปนจํานวน 6.5 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 11.9 ลานบาท) 

 ลูกหนี้การคาที่คางเกินกําหนดชําระสวนใหญเปนหนวยงานราชการและบริษัทซึ่งมีรัฐบาลถือหุนใหญ 

ซึ่งผูบริหารของบริษัทฯคาดวาจะไดรับชําระเงินเต็มจํานวน และคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญขางตน มจํีานวน

ที่เพียงพอในสถานการณปจจุบัน 

 บริษัทฯไดโอนสิทธิเรียกรองในการรับชําระเงินจากลูกหน้ีการคา  ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 จํานวน 

171.1 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 105.0 ลานบาท) เพื่อค้ําประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร 
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3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ

กิจการเหลาน้ัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

 

สําหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

สําหรับงวดเกาเดือน

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน นโยบายการกําหนดราคา 

 2551 2550 2551 2550  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      

(ตดัออกจากงบการเงนิรวมแลว)           

รายไดอ่ืน - - 0.1 - ราคาที่ตกลงรวมกัน 

ตนทุนขายและบริการ 1.0 - 1.4 - ราคาที่ตกลงรวมกัน 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และวันที ่31 ธันวาคม 

2550 มีรายละเอียดดังน้ี 

  (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

30 กันยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

30 กันยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

เงินจายลวงหนาใหผูรับเหมาชวง - กิจการที่เก่ียวของกัน    

บรษิทัยอย     

บริษัท เมเปลพลัส จํากัด - - 19 - 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน  

(เกี่ยวของกันโดยเปนผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย) 

   

บริษัท สเกล พล็อตติ้ง เซ็นเตอร จํากัด 16 - - - 

รวมเงินจายลวงหนาใหผูรับเหมาชวง - 

กิจการที่เก่ียวของกัน 16 - 19 - 

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  5 

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 (หนวย: ลานบาท) 
  งบการเงินรวม 

บุคคลที่เก่ียวของกัน รายการที่เก่ียวของกัน 
สําหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 
สําหรับงวดเกาเดือน

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

  2551 2551 

กรรมการตรวจสอบ คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทน
กรรมการ 

0.3 1.6 

ผูบริหารและกรรมการที่เปน
ผูบริหาร 

เงินเดือน โบนัส คาคอมมิชช่ัน
คาเบี้ยประชุมและ
คาตอบแทนกรรมการ 21.4 72.8 

กรรมการที่ไมไดเปนกรรมการ
ตรวจสอบและผูบริหาร 

คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทน
กรรมการ 0.2 1.5 

 
 (หนวย: ลานบาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

บุคคลที่เก่ียวของกัน รายการที่เก่ียวของกัน 
สําหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 
สําหรับงวดเกาเดือน

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

  2551 2550 2551 2550 

กรรมการตรวจสอบ คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทน
กรรมการ 0.3 0.4 1.6 2.6 

ผูบริหารและกรรมการที่เปน
ผูบริหาร 

เงินเดือน โบนัส คาคอมมิชช่ัน
คาเบี้ยประชุม และ
คาตอบแทนกรรมการ 20.8 13.6 71.0 47.1 

กรรมการที่ไมไดเปนกรรมการ
ตรวจสอบและผูบริหาร 

คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทน
กรรมการ 0.2 0.1 1.5 3.1 

4. เงินฝากประจําธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน  

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจําซึ่งบริษัทฯไดนําไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ 

5. เงินลงทุนในบริษัทยอย  

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กันยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

30 กันยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

30 กันยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

 (ลานบาท) (ลานบาท) รอยละ รอยละ (พันบาท) (พันบาท) 

  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

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

 ในระหวางงวดปจจุบันบริษัทยอยไมมีการจายเงินปนผล 
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6. สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ และอุปกรณสําหรับใหเชา  

 รายการ เปลี่ยนแปลงของบัญชีสวนปรับปรุงอ าคารและอุปกรณ  และอุปกรณสําหรับใหเชา สําหรับ

งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 สรุปไดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สวนปรับปรุง

อาคาร 

และอุปกรณ 

อุปกรณสําหรับ

ใหเชา 

สวนปรับปรุง

อาคาร 

และอุปกรณ 

อุปกรณสําหรับ

ใหเชา 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที ่1 มกราคม 2551 13,442 177,957 12,417 177,957 

ซื้อเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 9,920 2,655 9,596 2,655 

โอนจากงานระหวางทําตามสัญญา - 3,789 - 3,789 

โอนจากสินคาคงเหลือ 506 - 506 - 

โอนเขา/(ออก) 4,500 (4,500) 4,500 (4,500) 

จําหนาย/ตัดจําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิ

ตามบัญชี ณ วันที่จําหนาย/ตัดจําหนาย (2,186) (409) (2,186) (409) 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (5,846) (79,721) (5,623) (79,721) 

คาเผ่ือการดอยคาบันทึกเพ่ิมระหวางงวด - (37,893) - (37,893) 

มูลคาสุทธิตามบัญช ีณ วันที ่30 กันยายน 2551 20,336 61,878 19,210 61,878 

7. สินทรัพยไมมีตัวตน 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 

สรุปไดดังน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 

 โปรแกรมคอมพวิเตอร 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 1,535 1,535 

ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 277 238 

คาตัดจําหนายสาํหรับงวด (120) (120) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2551 1,692 1,653 
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8. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

  (หนวย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (รอยละตอป) 30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550 

   (ตรวจสอบแลว) 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4.0 – 4.5% 270,000 40,000 

  270,000 40,000 

 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเปนต๋ัวสัญญาใชเงินที่ถึงกําหนดชําระคืนภายใน 3 เดือนและไมมี

หลกัประกนัใดๆ 

9. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ  

 การเปลี่ยนแปลงในจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญแสดงดังน้ี 

 (หนวย) 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน

สามัญที่ออกใหแกผูถือหุนเดิม 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน

สามัญที่ออกใหแกกรรมการและ/

หรือพนักงานของบริษัทฯ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ออก 5,999,972 3,000,000 

ใชสิทธิในระหวางป 2550 - - 

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

ใชสิทธิในระหวางงวดเกาเดือนของป 2551 - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 5,999,972 3,000,000 

10. กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนถวัเฉลีย่ถวงนํ้าหนักของหุน

สามัญที่ออกอยูในระหวาง งวด โดยไดปรับจํานวนหุนสามญัตามสดัสวนทีเ่ปลีย่นไปของจํานวนหุน

สามัญที่เกิดจากการออกหุนปนผลตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12 ซึ่งได

ปรับปรุงจํานวนหุนสามัญโดยถือเสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดขึ้นต้ังแตวันเร่ิมตนของงวดแรก

ที่เสนอรายงาน  
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 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับ งวดดวยผลรวมของจํานวนหุนสามญัถวัเฉลีย่

ถวงนํ้าหนักที่ออกอยูในระหวาง งวด (โดยไดปรับจํานวนหุนสามัญตามสัดสวนที่เปลี่ยนไปของ

จํานวนหุนสามัญที่เกิดจากการออกหุนปนผลตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12 

ซึ่งไดปรับปรุงจํานวนหุนสามัญโดยถือเสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดขึ้นต้ังแตวันเร่ิมตนของ

งวดแรกที่เสนอรายงาน) กับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯอาจตองออกเพื่อ

แปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ 

วันตนงวดหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 

 การกระทบยอดระหวางกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด สําหรับงวดสามเดือนและ            

เกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 แสดงไดดังน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 

กําไรสุทธิ 

จาํนวนหุนสามัญ                  

ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2551 2551 2551 
 (พันบาท) (พันหุน) (บาท) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน    

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 17,228 60,000 0.29 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด    

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ออกให 

แกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ - 1,031 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ออกให  

แกผูถือหุนเดิม - - 

 

กําไรตอหุนปรับลด    

กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมตวิามีการใช

สิทธิซ้ือหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 17,228 61,031 0.28 
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 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 

กําไรสุทธิ 

จาํนวนหุนสามัญ                  

ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2551 2551 2551 
 (พันบาท) (พันหุน) (บาท) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน    

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 164,635 60,000 2.74 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด    

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ออกให 

แกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ - 1,104 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ออกให  

แกผูถือหุนเดิม - - 

 

กําไรตอหุนปรับลด    

กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมตวิามีการใช

สิทธิซ้ือหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 164,635 61,104 2.69 

 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 

กําไรสุทธิ 

จาํนวนหุนสามัญ                  

ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

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

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 17,744 23,843 60,000 60,000 0.30 0.40 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ออกให 

แกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ - - 1,031 - 

  

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ออกให  

แกผูถือหุนเดิม - - - - 

  

กําไรตอหุนปรับลด       

กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมตวิามีการใช

สิทธิซ้ือหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 17,744 23,843 61,031 60,000 0.29 0.40 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 

กําไรสุทธิ 

จาํนวนหุนสามัญ                  

ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

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

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 166,628 81,344 60,000 60,000 2.78 1.36 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ออกให 

แกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ - - 1,104 - 

  

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ออกให  

แกผูถือหุนเดิม - - - - 

  

กําไรตอหุนปรับลด       

กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมตวิามีการใช

สิทธิซ้ือหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 166,628 81,344 61,104 60,000 2.73 1.36 

11. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน  

 บริษัทฯ และบริษัทยอย ดําเนินกจิการใน  2 สวนงานธรุกจิหลักคือ (1) การขายและบริการติดต้ัง  และ 

(2) ใหเชาคอมพิวเตอรและอุปกรณอิเลคโทรนิค  และดําเนินธรุกจิในสวนงานทาง ภูมิศาสตรหลกัใน

ประเทศไทย ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือน

และเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 มีดังตอไปน้ี 
 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  

 ขายและ          

บรกิารติดต้ัง ใหเชาอุปกรณ 

การตัดรายการ

บัญชีระหวางกัน รวม 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

รายได         

รายไดจากภายนอก 518 272 18 60 - - 536 332 

รายไดระหวางสวนงาน 1 - - - (1) - - - 

รายไดทั้งสิ้น 519 272 18 60 (1) - 536 332 

กาํไร (ขาดทนุ) จากการดําเนนิงานตามสวนงาน 131 65 (30) 24 - - 101 89 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน         

รายไดอื่น       3 2 

    คาใชจายในการขาย การบริการและบริหาร       (70) (55) 

ดอกเบี้ยจาย       (2) - 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (15) (12) 

กําไรสุทธสิําหรับงวด       17 24 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 ขายและ          

บริการติดต้ัง ใหเชาอุปกรณ 

การตัดรายการ

บัญชีระหวางกัน รวม 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

รายได         

รายไดจากภายนอก 2,421 949 84 186 - - 2,505 1,135 

รายไดระหวางสวนงาน 1 - - - (1) - - - 

รายไดทั้งสิ้น 2,422 949 84 186 (1) - 2,505 1,135 

กาํไร (ขาดทนุ) จากการดําเนนิงานตามสวนงาน 549 218 (54) 74 - - 495 292 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน         

รายไดอื่น       18 6 

คาใชจายในการขาย การบริการและบริหาร       (270) (171) 

ดอกเบี้ยจาย       (7) (8) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (73) (38) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด       163 81 

12. เงินปนผล  

เมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  มีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจาก

การดําเนินงานสาํหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวันที่  30 มิถุนายน 2551 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ  1.25 

บาท รวมเปนเงิน 75 ลานบาท บริษัทฯทําการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนแลวในเดือนกันยายน 2551  

 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติให

จัดสรรกําไรจายเงินปนผลจากการดําเนินงานในรอบป 2550 ในอัตราหุนละ 1.25 บาท รวมเปนเงิน 

75 ลานบาท บริษัทฯทําการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนแลวในเดือนพฤษภาคม 2551 

 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติให

จัดสรรกําไรจายเงินปนผลและหุนปนผลจากการดําเนินงานในรอบป 2549 ดังน้ี 

1. ใหจายเงินปนผลแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 2 บาท (รวมเปนเงนิ 80 ลานบาท) โดยบริษทัฯได

จายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.75 บาท (รวมเปนเงนิ 30 ลานบาท ) แลวในเดือน

กันยายน 2549 และทําการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.25 บาท (รวมเปนเงนิ 50 ลานบาท) 

แลวในเดือนพฤษภาคม 2550  

2. ใหจายหุนปนผลแกผูถือหุนในอัตรา 1 หุนใหมตอ 2 หุนสามัญเดิมซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 5 

บาทตอหุน รวมเปนมูลคาประมาณ 100 ลานบาท บริษัทฯ ทําการจายหุนปนผลใหแกผูถือหุน

แลวในเดือนพฤษภาคม 2550 และอนุมัติการขายเศษหุนที่เหลือจากการจัดสรรในการจายหุน

ปนผลใหแกกรรมการบริษทัฯจํานวน 64 หุน ในราคาหุนละ 15.22 บาท รวมเปนเงิน 974 บาท 
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13. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

13.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชา ดาํเนินงาน 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดทํา สญัญาเชา ที่เกี่ยวของกับการเชา อาคารและยานพาหนะ  ณ วันที่                   

30 กันยายน 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันในการจายคาเชาตามสัญญาเชาดังตอไปน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เชาอาคาร เชายานพาหนะ เชาอาคาร เชายานพาหนะ 

จายชําระภายใน     

1 ป 3.9 4.0 3.9 3.9 

2 - 4 ป 0.2 6.8 0.2 6.3 

13.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการท่ีบริษัทฯจะตองขายหรือใหบริการตามสัญญา 

1. บริษัทฯมีสัญญาขายสินคาและบริการกับลูกคาซึ่งยังไมไดสงมอบหรือใหบริการจํานวนเงิน

ประมาณ 1,193 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 1,091 ลานบาท) 

2. บริษัทฯไดทําสัญญาหลายสัญญาเพื่อใหเชาอุปกรณอิเลคโทรนิคกับ บริษัทซึ่งมีรัฐบาลถือหุน

ใหญ หนวยงานราชการ และโรงเรียนหลายแหง โดยมีมูลคา ที่ตองใหบริการ ตามสญัญา ใน

อนาคตรวมทั้งสิ้น 86 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 120 ลานบาท) โดยบริษัทฯผูกพันที่จะตอง

ดําเนินการติดต้ังอุปกรณ ใหเชา ใหแลวเสร็จและใหบริการบํารุงรักษาตามเงื่อนไขที่ระบุใน

สญัญา 

3. บริษัทฯไดทําบันทึกขอตกลงกับบริษัทแหงหน่ึง โดยบริษัทฯจะเปนผูลงทุนจัดหาและติดต้ัง 

อุปกรณและซอฟตแวร ระบบ  Voice Mail System ใหแกบริษัทดังกลาว เพื่อใหบริการแก

ผูใชบริการเปนระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2549 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554โดยบริษทัฯ

จะไดรับรายไดคิดเปนเปอรเซ็นตของรายไดที่บริษัทดังกลาวไดรับ โดยบริษัทฯผูกพันที่จะ

ดําเนินการติดต้ังอุปกรณใหแลวเสร็จ ซอมแซม บํารุงรักษาใหอุปกรณใชงานไดตามปกติ 

ชําระคาบริการเชื่อมโยงสัญญาณรายเดือน และปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุไวใน

สัญญา รวมทั้งโอนกรรมสิทธิในอุปกรณทั้งหมดใหแกบริษัทดังกลาวเมื่อสิ้นสุดขอตกลง 
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13.3 การค้ําประกัน 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯหรือคูสัญญา

ของบริษัทฯโดยบริษัทฯเปนผูค้ําประกันเหลืออยูเปนจํานวน 478.9 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 494.3 

ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ  ซึ่ง

ประกอบดวยหนังสือค้ําประกันเพื่อค้ําประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจํานวน 477.1 ลานบาทและ

เพื่อค้ําประกันการจายชําระเงินใหกับเจาหน้ีจํานวน 1.8 ลานบาท  

14. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทฯ มยีอดคงเหลอืของ เจาหนี้การคาที่เปนเงินสกุลตางประเทศจํานวน 

5.5 ลานเหรียญสหรัฐฯและมยีอดคงเหลอืของ สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนจํานวน  1.8 

ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมอัีตราแลกเปลีย่นทีต่กลงลวงหนาไว ระหวาง 33.55 ถึง 34.62 บาท  ตอ

เหรียญสหรัฐฯ  

15. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติ ใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 

2551 
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