
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) 
รายงาน และ งบการเงิน 

31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
 



 
 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ 
บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท         
แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตอง
และครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบ
การเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวน
เงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและ
ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมิน
ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาว
ใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

  

          ศุภชัย ปญญาวัฒโน 
          ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ : 20 กุมภาพันธ 2549 



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2548 2547

          สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 67,977,476           60,237,844           

     ลูกหนี้การคา - สุทธิ 3 555,317,222         574,010,708         

     รายไดที่ยังไมเรียกชําระ 34,300,000           -                       

     งานระหวางทําตามสัญญา 232,534,610         123,033,376         

     สินคาคงเหลือ - สุทธิ 4 50,422,130           32,115,436           

     สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 7,791,170             5,859,612             

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 948,342,608         795,256,976         

สินทรัพยไมหมุนเวียน

     เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 15.2 92,487,478           86,076,975           

     สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ - สุทธิ 5 23,852,219           22,884,555           

     อุปกรณสําหรับใหเชา - สุทธิ 6 367,909,703         361,565,452         

     สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 4,719,913             3,915,466             

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 488,969,313         474,442,448         
รวมสินทรัพย 1,437,311,921      1,269,699,424      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2548 2547

          หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 130,156,989         85,647,706           

     เจาหนี้ทรัสตรีซีท 41,663,021           -                       

     เจาหนี้การคา 241,001,532         171,277,873         

     ตนทุนที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 94,717,536           129,248,960         

     สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 7 203,316,686         79,092,000           

     สวนของเจาหนี้เชาซื้อท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,118,103             918,027                

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

        ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 6,645,332             16,328,128           

        รายไดรับลวงหนา 9,665,000             -

        คาใชจายคางจาย 2,480,000             2,205,992             

        อ่ืนๆ 15,369,253           15,054,778           

34,159,585           33,588,898           

รวมหนี้สินหมุนเวียน 746,133,452         499,773,464         

หน้ีสินไมหมุนเวียน

     เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 7 51,718,000           158,180,000         

     เจาหนี้เชาซื้อ - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,793,791             2,544,984             

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 53,511,791           160,724,984         

รวมหนี้สิน 799,645,243         660,498,448         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2548 2547

สวนของผูถือหุน

     ทุนเรือนหุน

        ทุนจดทะเบียน
           หุนสามัญ 40,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 200,000,000         200,000,000         

        ทุนออกจําหนายและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว

           หุนสามัญ 40,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 200,000,000         200,000,000         

     สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 220,715,902         220,715,902         

     กําไรสะสม

        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 8 20,000,000           16,170,480           

        ยังไมไดจัดสรร 196,950,776         172,314,594         

รวมสวนของผูถือหุน 637,666,678         609,200,976         
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,437,311,921      1,269,699,424      

-                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้

กรรมการ



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2548 2547

รายได

     รายไดจากการขายและบริการ 1,171,750,367      970,642,799         

     รายไดคาเชาและคาบริการจากอุปกรณสําหรับใหเชา 188,562,090         29,417,143           

     กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - 1,973,247             

     รายไดอ่ืน 2,475,390             15,530,526           

รวมรายได 1,362,787,847      1,017,563,715      

คาใชจาย

     ตนทุนขายและบริการ 926,883,220         715,043,016         

     ตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา 77,856,990           11,197,058           

     คาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร 237,952,588         174,689,851         

     คาตอบแทนกรรมการ 9 3,084,000             4,125,000             

     ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 2,372,512             -

รวมคาใชจาย 1,248,149,310      905,054,925         

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 114,638,537         112,508,790         

ดอกเบี้ยจาย (10,167,613)         (7,911,258)           

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 10 (36,005,222)         (29,369,316)         
กําไรสุทธิสําหรับป 68,465,702           75,228,216           

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
     กําไรสุทธิ 1.71                     1.88                     

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547

(หนวย : บาท)

2548 2547

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน:

     กําไรสุทธิ 68,465,702           75,228,216           

     ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)

        จากกิจกรรมดําเนินงาน:-

        คาเสื่อมราคา 78,926,020           22,703,105           

        สํารองเผื่อผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นของสินคาคงเหลือ 27,000,000           -

        ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (111,922)              555,643                

        ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถาวร 474                      -

174,280,274         98,486,964           

     สินทรัพยจากการดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

        ลูกหนี้การคา 18,680,037           (37,381,082)         

        รายไดที่ยังไมเรียกชําระ (34,300,000)         -

        งานระหวางทําตามสัญญา (109,501,234)       (14,706,607)         

        สินคาคงเหลือ (45,306,694)         2,952,583             

        สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (1,644,606)           5,317,606             

        สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (804,447)              202,120                

     หน้ีสินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

        เจาหนี้การคา 69,701,750           (113,041,667)       

        ตนทุนที่ยังไมถึงกําหนดชําระ (34,531,424)         58,525,201           

        หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 717,967                (27,090,384)         

           เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมการดําเนินงาน 37,291,623           (26,735,266)         

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



 

 

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 258 และ 2547

(หนวย : บาท)

2548 2547

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน:

     เงินทดรองจายแกกรรมการและพนักงานเพิ่มขึ้น (286,952)              (831,003)              

     เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง (6,410,503)           26,229,393           

     ซื้อสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ (14,019,546)         (11,276,007)         

     ซื้ออุปกรณสําหรับใหเชา (68,118,355)         (202,619,492)       

     ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา (4,103,312)           -

     เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 2,804                   -

     เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (92,935,864)         (188,497,109)       

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน:

     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 44,509,283          (237,717,252)       

     เจาหนี้ทรัสตรีซีทเพิ่มขึ้น 41,663,021           -

     เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 180,000,000         270,000,000         

     เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว (162,237,314)       (32,728,000)         

     เจาหนี้เชาซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง) (551,117)             3,463,010             

     เงินปนผลจาย (40,000,000)         (48,000,000)         

        เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 63,383,873           (44,982,242)         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 7,739,632             (260,214,617)       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 60,237,844           320,452,461         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 67,977,476           60,237,844           

-                       -                       

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

     เงินสดจายในระหวางปสําหรับ :

        ดอกเบี้ยจาย 15,531,051           7,621,224             

        ภาษีเงินไดนิติบุคคล 45,688,018           41,630,126           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้
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บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547

(หนวย : บาท)

กําไรสะสม

ทุนเรือนหุน จดสรรแล  -

ที่ออก สวนเกิน สารองตาม

หมายเหตุ และชําระแลว มลคาหุนสามัญ กฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 200,000,000     220,715,902      12,370,480     148,886,378     581,972,760     

เงินปนผลจาย 11 - - - (48,000,000)     (48,000,000)      

กําไรสุทธิสําหรับป 2547 - - - 75,228,216       75,228,216       

โอนไปสํารองตามกฎหมาย - - 3,800,000       (3,800,000)       -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 200,000,000     220,715,902      16,170,480     172,314,594     609,200,976     

เงินปนผลจาย 11 - - - (40,000,000)     (40,000,000)      

กําไรสุทธิสําหรับป 2548 - - - 68,465,702       68,465,702       

โอนไปสํารองตามกฎหมาย - - 3,829,520       (3,829,520)       -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 200,000,000     220,715,902      20,000,000     196,950,776     637,666,678     

-                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 

1. ขอมูลท่ัวไป 

  บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) ไดจด
ทะเบียนแปรสภาพเปน บริษัทมหาชนจํากัดเม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2546 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ .ศ. 2535 และหุนสามัญของบริษัทฯไดเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเม่ือวันท่ี 30 กรกฏาคม 2546  

  บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือขาย บริการติดตั้งและใหเชา
คอมพิวเตอร และอุปกรณอิเลคโทรนิ ค บริษัทฯมีท่ีอยูจดทะเบียนตั้งอยูเลขท่ี 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

  งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหเผยแพรจากคณะกรรมการบริษัทฯในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2549 

2. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญของบริษัทฯ โดยสรุปมีดังตอไปนี้:- 

 2.1 รายไดและคาใชจาย 

ก) รายได 

  รายไดจากการขายพรอมบริการติดตั้งถือเปนรายไดตามสวนของงานท่ีแลวเสร็จ        

รายไดท่ีรับรูแลวแตยังไมถึงกําหนด เรียกชําระตามสัญญาแสดงไวเปน “รายไดท่ียังไมเรียก
ชําระ” ในงบดุล 

  รายไดจากการบริการดูแลรักษาอุปกรณรับรูเปนรายไดตามระยะเวลาท่ีใหบริการ 

  รายไดคาเชาและคาบริการท่ีเกี่ยวของรับรูเปนรายไดตามเกณฑสิทธิ 
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ข) คาใชจาย 

 ตนทุนจากการขายพรอมบริการติดตั้ งตามสัญญาบันทึกตามอัตราสวนรอยละของงาน
ท่ีทําเสร็จของตนทุนโดยประมาณ โดยจะบันทึกคาเผ่ือผลขาดทุนสําหรับโครงการท้ังจํานวน 
เม่ือทราบแนชัดวาโครงการนั้นจะประสบผลขาดทุน ผลตางระหวางตนทุนท่ีบันทึกตาม
อัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จของตนทุนโดยประมาณ และตนทุนงานโครง การท่ีเกิดข้ึนจริง
บันทึกเปน “งานระหวางทําตามสัญญา” ภายใตสินทรัพยหมุนเวียน และ  “ตนทุนท่ียังไมถึง
กําหนดชําระ” ภายใตหนี้สินหมุนเวียน  

 คาใชจายอ่ืนบันทึกตามเกณฑคงคาง 

 2.2 ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

   ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได โดยพิจารณาจากประสบการณ
ในการเก็บเงินในอดีตและตามสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ณ วันท่ีในงบดุล 

2.3 สินคาคงเหลือ 

   สินคาคงเหลือแสดงตามราคาทุน (วธิีเขากอนออกกอน ) หรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับ
แลวแตอยางใดจะต่ํากวา  

 2.4 งานระหวางทําตามสัญญา 

   งานระหวางทําตามสัญญาแสดงตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับแลวแตอยางใด
จะต่ํากวา ราคาทุนประกอบดวยตนทุนของคาวัสดุ คาแรงงาน คางานผูรับเหมาช วงและคาใชจาย
อ่ืนท่ีเกี่ยวของสุทธิจากจํานวนท่ีรับรูเปนตนทุนขายและบริการตามอัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จ 
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 2.5 สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ/คาเส่ือมราคา 

สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม คาเส่ือมราคาของ
สวนปรับปรุงอาคารและอุปกร ณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใช
งานโดยประมาณดังนี้ :- 

สวนปรับปรุงอาคารเชา  5 ป 
เคร่ืองตกแตงและอุปกรณสํานักงาน  5 ป 
คอมพิวเตอร 3 - 5 ป 
ยานพาหนะ  5 ป 
อุปกรณสําหรับใหเชา  5 ป 

  บริษัทฯจะพิจารณาบันทึกขาดทุนจากการดอยคาข องสินทรัพยหากมีขอบงช้ีวามูลคาท่ีคาด
วาจะไดรับคืนอาจต่ํากวามูลคาสุทธิตามบัญชี 

 2.6 ตนทุนการกูยืม 

   ดอกเบ้ียจายท่ีเกิดข้ึนจากเงินกูยืมเพื่อใชในงานระหวางกอสราง และติดตั้ง งานระหวาง               

ทําตามสัญญา และอุปกรณใหเชา ถือเปนสวนหนึ่ง ของตนทุนและจะหยุดบันทึกเม่ือการกอสราง
และติดตั้งเสร็จสมบูรณหรือหยุดชะงักลงจนกวาจะมีการดําเนินการตอไป 

 2.7 เงินตราตางประเทศและตราสารอนพุนัธทางการเงนิ 

   รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศซ่ึงเกิดข้ึนระหวางปไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช       
อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู 
ณ วันท่ีในงบดุลไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีในงบดุล กําไรและ
ขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน  

   รายการซ้ือขายเ งินตราตางประเทศลวงหนาบันทึกเปนลูกหนี้ตามสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาหรือเจาหนี้ตามสัญญาเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันท่ีตามสัญญา ลูกหนี้ /
เจาหนี้ตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ิน
งวดบัญชี กําไรขาด ทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูกบันทึกใน    
งบกําไรขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดท่ีเกิดข้ึนในการทําสัญญาจะถูกตัดจําหนายตามวิธีเสนตรง
ตลอดอายขุองสัญญา  
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 2.8 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

กําไรตอหุนท่ีแสดงไวในงบกําไรขาดทุนเปนกําไรตอหุน ข้ันพื้นฐานซ่ึงคํานวณโดยการหาร
กําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป 

 2.9 งบกระแสเงินสด 

   เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
หมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ซ่ึงถึงกําห นดจายคืนในระยะเวลาไมเกิน 3 

เดือนและปราศจากภาระผูกพัน 

 2.10 การใชประมาณการทางบญัชี 

   ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ในบางกรณีฝายบริหาร
อาจตองใชการประมาณการรายการบัญชีบางรายการ ซ่ึงมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงใน      
งบการเงิ นและในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุผลนี้ผลท่ีเกิดข้ึนจริงในภายหลังจึงอาจ
แตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว 

3. ลูกหนีก้ารคา 

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาของบริษัทฯ แยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระมีรายละเอียดดังนี้ :- 

(หนวย : บาท) 

 2548 2547 

   ยังไมถึงกําหนดชําระ 185,133,640 198,368,800 

   คางชําระนอยกวา 3 เดือน 219,178,884 54,867,010 

   คางชําระมากกวา 3 เดือนถงึ 6 เดือน 46,863,868 1,588,308 

   คางชําระมากกวา 6 เดือนถงึ 12 เดือน 31,166,853 53,619,655 

   คางชําระมากกวา 12 เดือน 8,423,546 517,456 

   ถึงกําหนดชําระเมื่อลูกคาไดรับเงินจากผูวาจาง (Back-to-back) 65,050,431 265,549,479 

   รวม 555,817,222 574,510,708 

    หกั : คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (500,000) (500,000) 

    ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 555,317,222 574,010,708 

  ลูกหนี้การคาท่ีคางเกินกําหนดชําระสวนใ หญเปนหนวยงานราชการซ่ึงกําลังอยูในระหวางการ
ตรวจรับงานของบริษัทฯ ซ่ึงผูบริหารของบริษัทฯเช่ือวาจะไดรับชําระเงินเต็มจํานวน และคาเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญขางตนมีจํานวนท่ีเพียงพอในสถานการณปจจุบัน 
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4. สินคาคงเหลือ 

  ยอดคงเหลือของสินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 โดยสวนใหญประกอบดวย 

4.1 ตนทุนการพัฒนาโครงการฐานขอมูลอิเลคโทรนิค จํานวน 46.5 ลานบาท ซ่ึงโครงการนี้มียอดคง
คางนานเกินกวาหนึ่งป และยังอยูในระหวางการเจรจากับบริษัทผูซ้ือ ผูบริหารของบริษัทฯไดมีการ
พิจารณาตั้งสํารองผลขาดทุนไวแลวจํานวน  27 ลานบาท และเช่ือวามูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับจะ
ไมต่ํากวามูลคาสุทธิทางบัญชี  

4.2 ตนทุนของการพัฒนาโครงการและอุปกรณคอมพิวเตอร จํานวน 30.4 ลานบาท ซ่ึงโครงการนี้มียอด
คงคางนานเกินกวาหนึ่งป  และ กําลังอยูในระหวางการเจรจา กับผูรวมลงทุน แตอยางไรก็ตาม 
ผูบริหารของบริษัทฯเช่ือวามูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับจะไมต่ํากวามูลคาสุทธิทางบัญชี 

5. สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ 

    (หนวย : บาท) 

  เคร่ืองตกแตง    

 สวนปรับปรุง และอุปกรณ    

 อาคารเชา สํานักงาน คอมพิวเตอร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน :      

31 ธันวาคม 2547 3,777,427 7,615,328 36,088,180 11,854,957 59,335,892 

ซื้อระหวางป 148,190 1,362,669 12,508,687 - 14,019,546 

จําหนายระหวางป - (4,477) (70,300) - (74,777) 

31 ธันวาคม 2548 3,925,617 8,973,520 48,526,567 11,854,957 73,280,661 

คาเสื่อมราคาสะสม :      

31 ธันวาคม 2547 1,991,178 5,725,736 22,120,617 6,613,806 36,451,337 

คาเสื่อมราคาสําหรับป 519,311 818,953 9,950,453 1,759,887 13,048,604 

คาเสื่อมราคาของสวนที่จําหนาย - (1,203) (70,296) - (71,499) 

31 ธันวาคม 2548 2,510,489 6,543,486 32,000,774 8,373,693 49,428,442 

มูลคาสุทธิตามบัญชี :      

31 ธันวาคม 2547 1,786,249 1,889,592 13,967,563 5,241,151 22,884,555 

31 ธันวาคม 2548 1,415,128 2,430,034 16,525,793 3,481,264 23,852,219 

คาเสื่อมราคา (ซึ่งอยูในงบกําไรขาดทุน)     

ป 2547     11,506,046 

ป 2548     13,048,604 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯมีอุปกรณจํานวนหนึ่ งซ่ึงตัดคาเส่ือมราคาหมดแลว  แตยังใชงาน
อยู ราคาทุนกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรั พยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 19.7 ลานบาท       

(2547 : 14 ลานบาท)  
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6. อุปกรณสําหรับใหเชา  

    (หนวย : บาท) 

 อปุกรณ อปุกรณใหเชา  

 สําหรับใหเชา ระหวางติดตั้ง รวม 

ราคาทนุ :    

31 ธันวาคม 2547 163,167,386 209,595,124 372,762,510 

ซ้ือระหวางป 44,522,782 23,595,573 68,118,355 

ดอกเบ้ียจายท่ีถือเปนตนทุนอุปกรณ - 4,103,312 4,103,312 

โอนเขา (โอนออก) 177,089,320 (177,089,320) - 

31 ธันวาคม 2548 384,779,488 60,204,689 444,984,177 

คาเส่ือมราคาสะสม :    

31 ธันวาคม 2547 11,197,058 - 11,197,058 

คาเส่ือมราคาสําหรับป 65,877,416 - 65,877,416 

31 ธันวาคม 2548 77,074,474 - 77,074,474 

มูลคาสุทธิตามบัญชี    

31 ธันวาคม 2547 151,970,328 209,595,124 361,565,452 

31 ธันวาคม 2548 307,705,014 60,204,689 367,909,703 

คาเส่ือมราคา (ซ่ึงอยูในงบกําไรขาดทุน)   

ป 2547 11,197,058 - 11,197,058 

ป 2548 65,877,416 - 65,877,416 

  อุปกรณสําหรับใหเชาเปนอุปกรณอิเลคโทรนิคท่ีจะใหเชาเปนระยะเวลา 3 ป โดยมีคาเชา และ
คาบริการ รับท่ีเกี่ยวของ ในอนาคตตามสัญญาเปน จํานวนเงินประมาณ 709.4 ลานบาท  (2547: 783.9    

ลานบาท)  
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7. เงินกูยืมระยะยาว 

  จํานวนดังกลาวเปนเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง ซ่ึงประกอบดวย  

    ยอดคงเหลือเงินกูยืม 

 วงเงินสินเช่ือ ดอกเบ้ีย กําหนดชําระคนืเงนิตน ค้าํประกันโดย 31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2547 

(ลานบาท)    (ลานบาท) (ลานบาท) 

90 3.5 % ตอป เดือนละ 4,091,000 บาท 

เริ่มเดือนพฤษภาคม  2547 

ถึงเดือนกุมภาพันธ 2549 

     

โอนสิทธิเรียกรองในการรับ
ชําระเงนิจากลูกหน้ีการคาจาก
การใหเชาอุปกรณของบริษัทฯ
ซึง่มมีลูคารบัชําระตลอดอายุ
สัญญาประมาณ 3 ป รวมเปน
เงนิจาํนวน 240.5 ลานบาท 

- 57.3 

      

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 

โอนสิทธิเรียกรองในการรับ
ชําระเงนิจากลูกหน้ีการคาจาก
การใหเชาอุปกร ณของบริษัทฯ
ซึง่มมีลูคารบัชําระตลอดอายุ
สัญญาประมาณ 3 ป รวมเปน
จาํนวน 425.9 ลานบาท  

144.7 180.0 

      

210 MLR-1.25% ตอป เดือนละ 10,500,000 บาท
เริ่มเดือนธันวาคม 2548 

หรือเมื่อไดรับเงินงวดแรก
ตามสญัญาซือ้ขายระบบ
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 
แลวแตวา เงื่อนไขใดจะเกิด
กอน และชําระคนืหน้ีให
หมดภายในเดือนกรกฎาคม 
2550 

โอนสิทธิการรับเงิน ตามสัญญา
ซื้อขายระบบคอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณโดยมีจํานวนเงิน
ตามสัญญาเปนจํานวนท้ังสิ้น 
301.3 ลานบาท 

110.3 - 

      

    255.0 237.3 

  หัก : เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (203.3) (79.1) 

  เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระในหน่ึงป 51.7 158.2 

8. สํารองตามกฎหมาย 

  เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 บริษัทฯจะตอง
จัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา 
(ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาว
ไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได 
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9. คาตอบแทนกรรมการ 

  คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการของบริษัทฯตามมาตรา 90 ของ   
พระรา ชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนท่ีเกี่ยวของท่ีจายใหกับ
กรรมการบริหาร 

10. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

  ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณข้ึนจากกําไรสุทธิสําหรับปหลังจากบวกกลับดวยคาใชจาย บางรายการ
ซ่ึงถือเปนรายจายทางภาษีไมได 

11. เงินปนผล 

  เงินปนผลจายของบริษัทฯสําหรับป 2548 และ 2547 มีรายละเอียดดังนี้ 

 อนุมัติโดย เงินปนผลตอหุน รวมเงินปนผลจาย 

  (บาท) (ลานบาท) 

เงินปนผลจากกําไรของป 2546 มติท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุน 

   วันท่ี 28 เมษายน 2547 

 

1.2 

 

48 

เงินปนผลจากกําไรของป 2547 มติท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุน 

   วันท่ี 20 เมษายน 2548 

 

1.0 

 

40 

12. กองทุนสํารองเล้ียงชพี 

  บริษัทฯ และพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ .ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯ จายสมทบ
ให กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) และจะ
จายใหพนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว ในระหวางปบริษัทฯไดจายเงิน
สมทบกองทุนเปนจํานวน 3.3 ลานบาท (2547: 3.0 ลานบาท) 

13. จํานวนและคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 

 2548 2547 

จํานวนพนักงาน ณ วันส้ินป (คน) 161 164 

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับป (พันบาท) 154,945 122,531 
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14.   การเสนอขอมูลทางการเงนิจําแนกตามสวนงาน 

  บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียวคือการขาย บริการติดตั้งแล ะใหเชาคอมพิวเตอรและ
อุปกรณอิเลคโทรนิคและในเขตภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไรและสินทรัพย
ท้ังหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและเขตภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไว 

15. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนดังตอไปนี้ :- 

15.1 บริษัทฯมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยูเปนจํานวนประมาณ 301.8 

ลานบาท (2547: 218.5 ลานบาท) ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษัทฯ 

15.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯไดรับวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินหลายแหง (วงเงินกูยืม
ระยะส้ันและระยะยาว วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินหนังสือคํ้าประกันธนาคาร ) และมีหลักประกัน
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- วงเงินสินเช่ือจํานวน 1,399 ลานบาท และมีสวนท่ีเบิกใชแลวเปนจํานวน 834 ลานบาท 

- วงเงินซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 5.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมีสวนท่ีเบิกใชแลวเปน
จํานวน 1.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

- คํ้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร 92.5 ลานบาท 

- วงเงินสินเช่ือเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคารในประเทศแหงหนึ่งจํานวน 70 ลานบาท ซ่ึง ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2548 ไมมียอดคงคาง ถูกคํ้าประกันโดยการโอนสิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้
จากลูกหนี้การคาโครงการหนึ่ง โดยมีมูลคาลูกหนี้คงเหลือ 81 ลานบาท 

- วงเงินสินเช่ือเฉพาะสําหรับโครงการ (Contract financial facilities) วงเงินท่ีเบิกใชแลวเปนเงิน
กูยืมระยะยาวตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7 คํ้าประกันโดยการโอนสิทธิ
เรียกรองในการรับชําระเงินจากลูกหนี้การคาตลอดอายุสัญญา 

15.3  บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาอาคารและยานพาหนะดังตอไปนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 

        จายชําระ เชาอาคาร เชายานพาหนะ 
ภายใน 1 ป 6.0 3.7 

ระหวาง 2 – 3 ป 12.6 5.3 
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15.4  บริษัท ฯมีสัญญาขายสินคาและบริการกับลูกคาซ่ึงยังไมไดสงมอบหรือใหบริการจํานวนเงิน
ประมาณ 666 ลานบาท (2547: 211 ลานบาท) 

15.5  บริษัทฯ ไดทําสัญญาหลายสัญญาเพื่อใหเชาอุปกรณอิเลคโทรนิ คกับหนวยงานราชการแหงหนึ่ง
และโรงเรียนหลายแหงโดยมีมูลคาท่ีตองใหบริการตามสัญญาในอนาคต รวมท้ังส้ิน 709.4 ลานบาท 

(2547: 783.9 ลานบาท) โดยบริษัทฯผูกพันท่ีจะตองดําเนินการติดตั้งอุปกรณใหเชาใหแลวเสร็จตาม
สัญญาและใหบริการบํารุงรักษาตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญา 

16. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

  บริษัทฯไมมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

  ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียนี้เกิดข้ึนจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาด ในอนาคต         
ซ่ึงจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย       
เนื่องจากมีเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมระยะส้ัน และระยะยาว จากสถาบัน
การเงิน ซ่ึงบริษัทฯ มิไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความเส่ียงดังกลาว 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯมีสินทรัพยและหนี้สินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีดังตอไปนี้ :- 

 จํานวน อัตราดอกเบ้ียรอยละ 

 (ลานบาท)  

สินทรัพยไมหมุนเวียน   

เงนิฝากประจําธนาคารท่ีมภีาระคํ้าประกัน 92 0.5 - 1.0 

หนี้สินหมุนเวียน   

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 130 4.9 - 5.0 

เจาหนี้ทรัสตรีซีท 42 5.5 - 6.0 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

  บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเนื่องจากบริษัทฯมีเจาหนี้เปนสกุล
เงินตราตางประเทศ บริษัทฯไดเขาทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตา งประเทศลวงหนาตามท่ีเห็นวาเหมาะสม 
เพื่อปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนดังกลาวซ่ึงสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งป 



 

 -  11  - 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเจาหนี้การคาท่ีเปนเงินสกุลตางประเทศ
จํานวน 2.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมียอดคงเหลือของ สัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อใช
สําหรับจายชําระคาสินคาเปนจํานวน 1.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอัตราแลกเปล่ียนท่ีตกลงลวงหนาไว
คือ 40.90 ถึง 41.30 บาท ตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ   

 ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 

  บริษัทฯมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ
มีนโยบายในการใหสินเช่ือท่ีระมัดระวัง และลูกคาสวนใหญเปนหนวยงานราชการ หรือบริษัทท่ีมี
ช่ือเสียงและฐานะการเงินม่ันคง ดังนั้น บริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจาก
การเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้เหลานี้นอกเหนือจากสวนท่ีไดตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวแลว 

มูลคายตุธิรรม 

  เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน และเงินกูยืมมีอัตรา
ดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด ดังนั้นผูบริหารจึงเช่ือวามูลคาตามบัญ ชีของสินทรัพย และ   
หนี้สินทางการเงินดังกลาวแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

17. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2549 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติใหจายเงินปนผลประจําป 2548 

ในอัตราหุนละ 1 บาท โดยจะจ ายภายหลังจากท่ีได รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของ
บริษัทฯ 

18. การแสดงรายการในงบการเงนิ 

การแสดงรายการในงบการเงินนี้ไดทําข้ึนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา ลงวันท่ี 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
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