
 
บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  
และบริษัทยอย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธันวาคม 2552 และ 2551 



 

 
 
 
 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของ
บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและไดตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของ
กิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี ้สวนขาพเจาเปน
ผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใช
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการ
ตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาเหน็วา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ัน
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

  
 
 
ทิพวัลย นานานุวัฒน 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 
 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพนัธ 2553   



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 244,642,225     168,687,006     243,183,699     164,160,925     

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - สุทธิ 7 1,080,803,481  820,744,182     1,080,803,481  820,744,182     

รายไดที่ยังไมเรียกชําระ 32,637,019       67,866,376       32,637,019       67,866,376       

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 8 469,908,123     491,962,248     468,695,340     481,855,847     

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 6,987,161         6,369,530         5,082,721         4,587,299         

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,834,978,009  1,555,629,342  1,830,402,260  1,539,214,629  

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 9 73,271,234       78,248,269       73,271,234       78,248,269       

เงินลงทุนในบริษัทยอย 10 -                        -                        5,499,700         13,499,100       

สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ - สุทธิ 11 17,434,995       19,366,352       16,782,233       18,326,158       

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อุปกรณสําหรับใหเชา - สุทธิ 12 6,793,558         36,359,730       6,793,558         36,359,730       

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 13 3,371,493         1,645,927         3,333,490         1,607,343         

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 8,355,720         4,497,720         8,175,820         4,235,020         

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 109,227,000     140,117,998     113,856,035     152,275,620     

รวมสินทรัพย 1,944,205,009  1,695,747,340  1,944,258,295  1,691,490,249  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 14 -                        365,000,000     -                        365,000,000     

เจาหนี้ทรัสตรีซีท -                        33,883,905       -                        33,883,905       

เจาหนี้การคา

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 6 -                        4,494,000         -                        280,875            

   กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 472,149,210     218,699,841     471,995,475     217,513,124     

รวมเจาหนี้การคา 472,149,210     223,193,841     471,995,475     217,793,999     

ตนทุนที่ยังไมเรียกชําระ 133,347,699     91,568,530       131,936,259     91,415,197       

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน

   ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 40,802,596       15,999,107       40,802,596       15,999,107       

   รายไดรับลวงหนาจากลูกคา 132,493,417     14,566,885       132,493,417     13,286,052       

 

งบการเงินรวม

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบดุล (ตอ)

   คาใชจายคางจาย 92,960,160       39,528,578       92,824,608       39,283,142       

   อ่ืนๆ 46,679,784       38,336,205       43,736,172       37,304,757       

รวมหนี้สินหมุนเวียน 918,432,866     822,077,051     913,788,527     813,966,159     

รวมหนี้สิน 918,432,866     822,077,051     913,788,527     813,966,159     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

   ทุนจดทะเบียน

      หุนสามัญ 69,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 345,000,000     345,000,000     345,000,000     345,000,000     

   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

      หุนสามัญ 60,690,265 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท

      (31 ธันวาคม 2551: หุนสามัญ 60,000,000 หุน

         มูลคาหุนละ 5 บาท) 15 303,451,325     300,000,000     303,451,325     300,000,000     

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 15 224,172,200     220,715,902     224,172,200     220,715,902     

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 17 34,500,000       34,500,000       34,500,000       34,500,000       

ไ ไ 

งบการเงินรวม

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ยังไมไดจัดสรร 462,209,979     315,003,144     468,346,243     322,308,188     

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 1,024,333,504  870,219,046     1,030,469,768  877,524,090     

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 1,438,639         3,451,243         -                        -                        

รวมสวนของผูถือหุน 1,025,772,143  873,670,289     1,030,469,768  877,524,090     

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,944,205,009  1,695,747,340  1,944,258,295  1,691,490,249  

-                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ



งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายได

รายไดจากการขายและบริการ 3,843,476,548  3,190,889,020  3,843,116,748  3,190,321,520  

รายไดคาเชาและคาบริการจากอุปกรณสําหรับใหเชา 27,780,349       110,886,997     27,780,349       110,886,997     

รายไดอ่ืน 5,426,490         23,496,666       5,610,882         23,649,782       

รวมรายได 3,876,683,387  3,325,272,683  3,876,507,979  3,324,858,299  

คาใชจาย

ตนทุนขายและบริการ 2,949,612,957  2,465,195,824  2,953,129,545  2,467,993,143  

ตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา 22,798,487       127,966,489     22,798,487       127,966,489     

คาใชจายในการขาย 185,160,572     145,609,420     183,695,640     140,708,330     

คาใชจายในการบริหาร 183,699,899     161,310,614     178,029,611     156,672,151     

คาตอบแทนผูบริหาร 6 76,173,535       58,236,768       70,773,535       55,836,768       

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 8, 12 27,831,010       49,393,198       27,831,010       49,393,198       

งบการเงินรวม

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ขาดทุนจากบริษัทยอยเลิกกิจการ 10 -                        -                        7,999,400         -                        

รวมคาใชจาย 3,445,276,460  3,007,712,313  3,444,257,228  2,998,570,079  

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 431,406,927     317,560,370     432,250,751     326,288,220     

คาใชจายทางการเงิน (12,845,690)      (11,222,978)      (12,845,690)      (11,222,978)      

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 418,561,237     306,337,392     419,405,061     315,065,242     

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (108,367,006)    (97,192,673)      (108,367,006)    (97,192,673)      

กําไรสุทธิสําหรับป 310,194,231     209,144,719     311,038,055     217,872,569     

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 312,206,835     211,462,244     311,038,055     217,872,569     

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย (2,012,604)        (2,317,525)        

310,194,231     209,144,719     

กําไรตอหุน 19

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน

   กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 5.18 3.52 5.16 3.63

กําไรตอหุนปรับลด

   กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 5.06 3.47 5.04 3.58

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิกอนภาษี 418,561,237     306,337,392     419,405,061     315,065,242     

รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย) 

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 32,238,058       102,021,471     31,842,301       101,700,080     

   หนี้สงสัยจะสูญ 12,582,536       15,079,001       12,582,536       15,079,001       

   ขาดทุนจากการดอยคาของสินคาคงเหลือ 20,831,010       -                        20,831,010       -                        

   ขาดทุนจากบริษัทยอยเลิกกิจการ -                        -                        7,999,400         -                        

   ขาดทุนจากการดอยคาของอุปกรณสําหรับใหเชา 7,000,000         49,393,198       7,000,000         49,393,198       

   ตัดจําหนายอุปกรณ 15,631              -                        9,642                -                        

   ตัดจําหนายอุปกรณสําหรับใหเชา -                        409,113            -                        409,113            

   ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ 1,119                299,140            -                        299,140            

ไ  

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย: บาท)

   กําไรจากการจําหนายอุปกรณใหเชา (685,000)           -                        (685,000)           -                        

   ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 5,715,336         (912,811)           5,715,336         (912,811)           

   คาใชจายดอกเบี้ย 12,845,690       11,222,978       12,845,690       11,222,978       

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย

   และหนี้สินดําเนินงาน 509,105,617     483,849,482     517,545,976     492,255,941     

สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 

   ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา (272,641,835)    (365,496,251)    (272,641,835)    (365,496,251)    

   รายไดที่ยังไมเรียกชําระ 35,229,357       (20,960,772)      35,229,357       (20,960,772)      

   สินคาคงเหลือ 1,223,115         (72,961,633)      (7,670,503)        (62,855,232)      

   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (156,986)           6,979,387         (495,422)           7,990,638         

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (3,858,000)        (505,744)           (3,940,800)        (355,454)           

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

   เจาหนี้การคา 249,214,348     (33,103,735)      254,460,455     (38,503,577)      

   ตนทุนที่ยังไมเรียกชําระ 41,779,169       6,409,428         40,521,062       6,256,095         

   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 173,450,693     55,545,613       172,929,246     53,238,949       

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 733,345,478     59,755,775       735,937,536     71,570,337       

   จายดอกเบี้ย (12,871,312)      (11,216,472)      (12,871,312)      (11,216,472)      

   จายภาษีเงินได (84,024,162)      (107,330,782)    (83,563,517)      (106,652,355)    

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 636,450,004     (58,791,479)      639,502,707     (46,298,490)      

หมายเหตประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกันลดลง 4,977,035         14,235,049       4,977,035         14,235,049       

เงินสดจายซื้อสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ (7,474,223)        (11,220,831)      (7,435,267)        (10,885,082)      

เงินสดจายซื้ออุปกรณสําหรับใหเชา -                        (2,655,071)        -                        (2,655,071)        

เงินสดจายซื้อคอมพิวเตอรซอฟทแวร (2,036,175)        (277,400)           (2,032,726)        (237,800)           

เงินสดจายลงทุนในบริษัทยอย -                        -                        -                        (7,999,400)        

เงินสดรับจากผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย -                        2,000,600         -                        -                        

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 27,553              1,887,116         -                        1,887,116         

เงินสดรับจากการจาํหนายอุปกรณใหเชา 685,000            -                        685,000            -                        

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (3,820,810)        3,969,463         (3,805,958)        (5,655,188)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (365,000,000)    325,000,000     (365,000,000)    325,000,000     

 ้  ่ ึ้

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เจาหนีทรัสตรีซีทเพิมขึน (ลดลง) (33,883,905)      18,961,751       (33,883,905)      18,961,751       

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 6,907,623         -                        6,907,623         -                        

ชําระคืนเจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน -                        (600,255)           -                        (600,255)           

จายเงินปนผล (164,697,693)    (149,925,649)    (164,697,693)    (149,925,649)    

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (556,673,975)    193,435,847     (556,673,975)    193,435,847     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 75,955,219       138,613,831     79,022,774       141,482,169     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 168,687,006     30,073,175       164,160,925     22,678,756       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 244,642,225     168,687,006     243,183,699     164,160,925     

-                        -                        -                        -                        

ขอมลูกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม

รายการท่ีไมใชเงินสด

   โอนสินคาคงเหลือเปนอุปกรณ -                        506,244            -                        506,244            

   โอนสินคาคงเหลือเปนอุปกรณสําหรับใหเชา -                        3,788,743         -                        3,788,743         

   โอนอุปกรณสําหรับใหเชาเปนอุปกรณ -                        4,500,000         -                        4,500,000         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย: บาท)

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนของผูถือหุน

และชําระเต็ม สวนเกิน สวนนอยของ

หมายเหตุ มูลคาแลว มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร บริษัทยอย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 300,000,000        220,715,902    24,800,000      263,240,900    3,768,168         812,524,970     

กําไรสุทธิสําหรับป -                           -                       -                       211,462,244    (2,317,525)        209,144,719     

เงินปนผลจาย 22 -                           -                       -                       (150,000,000)   -                        (150,000,000)    

โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร

   เปนสํารองตามกฎหมาย 17 -                           -                       9,700,000        (9,700,000)       -                        -                        

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยเพ่ิมข้ึน -                           -                       -                       -                       2,000,600         2,000,600         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 300,000,000        220,715,902    34,500,000      315,003,144    3,451,243         873,670,289     

-                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 300,000,000        220,715,902    34,500,000      315,003,144    3,451,243         873,670,289     

กําไรสุทธิสําหรับป -                           -                       -                       312,206,835    (2,012,604)        310,194,231     

เงินปนผลจาย 22 -                           -                       -                       (165,000,000)   -                        (165,000,000)    

หุนสามัญเพ่ิมข้ึนจากการใชสิทธิตาม

   ใบสําคัญแสดงสิทธิ 15 3,451,325            3,456,298        -                       -                       -                        6,907,623         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 303,451,325        224,172,200    34,500,000      462,209,979    1,438,639         1,025,772,143  

-                        

ทุนเรือนหุนที่ออก

และชําระเต็ม สวนเกิน

หมายเหตุ มูลคาแลว มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 300,000,000        220,715,902    24,800,000      264,135,619    809,651,521     

กําไรสุทธิสําหรับป -                           -                       -                       217,872,569    217,872,569     

เงินปนผลจาย 22 -                           -                       -                       (150,000,000)   (150,000,000)    

โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปน

   สํารองตามกฎหมาย 17 -                           -                       9,700,000        (9,700,000)       -                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 300,000,000        220,715,902    34,500,000      322,308,188    877,524,090     

-                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 300,000,000        220,715,902    34,500,000      322,308,188    877,524,090     

กําไรสุทธิสําหรับป -                           -                       -                       311,038,055    311,038,055     

เงินปนผลจาย 22 -                           -                       -                       (165,000,000)   (165,000,000)    

โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปน

   สํารองตามกฎหมาย 15 3,451,325            3,456,298        -                       -                       6,907,623         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 303,451,325        224,172,200    34,500,000      468,346,243    1,030,469,768  

-                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(หนวย: บาท)
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บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

1. ขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทมหาชน
และมีภูมิลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การขาย ออกแบบและรับเหมาวาง
โครงขายและติดต้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมท้ังใหเชาคอมพิวเตอร และ
อุปกรณอิเลคโทรนิค โดยมีท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนอยูท่ี 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
การแสดงรายการในงบการเงินไดทําข้ึนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาลงวันท่ี 30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี 
จํากัด (มหาชน) (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัท
ยอย”) ดังตอไปนี้ 

    รอยละของสินทรัพย รอยละของรายได 
    ที่รวมอยูใน ที่รวมอยูในรายไดรวม 
  จัดต้ังขึ้นใน อัตรารอยละ สินทรัพยรวม สําหรับปสิ้นสุด 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน ณ วันที ่31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม 

   2552 2551 2552 2551 2552 2551 
   รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 
บริษัท เมเปลพลัส จาํกัด ขายและติดต้ังอุปกรณคอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอรซอฟทแวร และ
อุปกรณสื่อสาร 

ไทย 55 55 0.3 0.8 0.6 0.7 

บริษัท บีเอเอ็นซเีซริฟ 
(ประเทศไทย) จาํกัด 

ขายและติดต้ังอุปกรณคอมพิวเตอร 
และอุปกรณสื่อสาร 

ไทย - 80 - 0.3 - - 

ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันท่ีไดมา (วันท่ี
บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย) จนถึงวันท่ีบริษัทฯส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น 
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ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชีท่ี
สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 

ง) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญไดถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แลว  

จ) สวนของผูถือหุนสวนนอยคือจํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวน
ท่ีไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุนรวมและสวน
ของผูถือหุนในงบดุลรวม 

2.3  บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชนตอสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย
ตามวิธีราคาทุน  

3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

 ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 12/2552 เร่ือง การ
จัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ การ
อางอิงเลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้ไดถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกลาว 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 86/2551 และฉบับท่ี 16/2552 ใหใชมาตรฐาน
การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหมดังตอไปนี้ 

3.1 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัตทิางการบัญชท่ีีมีผลบังคับใชใน
ปปจจุบัน 

แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 

(ปรับปรุง 2550) 
สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก  
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชา 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีขางตนถือปฏิบัติ
กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝาย
บริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2550) 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชา และแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวม
ธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 
2550) และมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ
การเงินสําหรับปปจจุบัน 
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3.2 มาตรฐานการบัญชีท่ียังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

   วันท่ีมีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาล 

1 มกราคม 2555 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 
(ปรับปรุง 2550) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน   

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554 

 อยางไรก็ตาม บริษัทฯสามารถนํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการ
บัญชีฉบับท่ี 40 มาถือปฏิบัติกอนกําหนดได 

 ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับท่ี 40 ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2550) จะ
ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว  

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

ก) รายได 

ขายและบริการ 

รายไดจากการขายพรอมออกแบบและรับเหมาวางโครงขายและติดต้ังระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารถือเปนรายไดตามสวนของงานท่ีแลวเสร็จจากการประเมินของ
วิศวกร/ผูควบคุมโครงการของบริษัทฯ รายไดท่ีรับรูแลวแตยังไมถึงกําหนดเรียกชําระตาม
สัญญาแสดงไวเปน “รายไดท่ียังไมเรียกชําระ” ในงบดุล 

รายไดจากการขายสินคา รับรูเม่ือบริษัทฯไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเปนสาระสําคัญ
ของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับ
สินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาท่ีไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

รายไดจากการบริการรับรูเปนรายไดตามระยะเวลาท่ีใหบริการ 

คาเชาและคาบริการ 

รายไดคาเชาและคาบริการท่ีเกี่ยวของรับรูเปนรายไดตามระยะเวลาท่ีใหเชาและใหบริการ 

ดอกเบ้ียรับ 

ดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 



   4

ข) คาใชจาย 

ตนทุนจากการขายพรอมออกแบบและรับเหมาวางโครงขายและติดต้ังระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารตามสัญญาบันทึกตามอัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จ (รับรูรายไดแลว) 
ของประมาณการตนทุน โดยจะบันทึกคาเผ่ือผลขาดทุนสําหรับโครงการทั้งจํานวน เม่ือทราบ
แนชัดวาโครงการนั้นจะประสบผลขาดทุน ผลตางระหวางตนทุนท่ีบันทึกตามอัตราสวนของ
งานท่ีทําเสร็จของประมาณการตนทุนและตนทุนงานโครงการท่ีเกิดข้ึนจริงบันทึกเปน “งาน
ระหวางทํา” ภายใตสินทรัพยหมุนเวียนหรือ “ตนทุนท่ียังไมเรียกชําระ” ภายใตหนี้สิน
หมุนเวียน  

คาใชจายอ่ืนบันทึกตามเกณฑคงคาง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี
สภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช 

4.3 ลูกหนี้การคา 

 ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณาจาก
ประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้  

4.4 สินคาคงเหลือ 

 อุปกรณ งานระหวางทําและสินคาระหวางทางแสดงตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแต
ราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนของงานระหวางทําประกอบดวยตนทุนของคาวัสดุ คาแรงงาน คางาน
ผูรับเหมาชวงและคาใชจายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

4.5 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน บริษัทฯ    
จะบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนตอเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับของเงินลงทุนตํ่ากวา
ราคาทุน 
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4.6 สวนปรับปรุงอาคาร อุปกรณและอุปกรณสําหรับใหเชา และคาเส่ือมราคา 

 สวนปรับปรุงอาคาร อุปกรณและอุปกรณสําหรับใหเชาแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคา
สะสม และคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)  

  คาเส่ือมราคาของสวนปรับปรุงอาคาร อุปกรณและอุปกรณสําหรับใหเชาคํานวณจากราคาทุนของ
สินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังนี้  

สวนปรับปรุงอาคารเชา  5 ป 
เคร่ืองตกแตงและอุปกรณสํานักงาน  5 ป 
คอมพิวเตอร  3, 5 ป 
ยานพาหนะ  5 ป 
อุปกรณสําหรับใหเชา  3.5, 5 ป 

 คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

4.7 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย 

สินทรัพยไมมีตัวตนวัดมูลคาดวยราคาทุน และภายหลังการรับรูคร้ังแรกจะแสดงมูลคาตามราคาทุนหัก
คาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น  

บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการให
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมีขอบงช้ี
วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของ
สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้ 

 อายุการใหประโยชน 
คอมพิวเตอรซอฟทแวร 10 ป 

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯหรือ
ถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ 

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอํานาจในการวางแผน
และควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ  
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4.9 สัญญาเชาระยะยาว 

 สัญญาเชาอุปกรณท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชา
ถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะตํ่า
กวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบ้ีย
จายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะ
คิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชา หรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใด
จะตํ่ากวา 

4.10 เงินตราตางประเทศ 

 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินซ่ึงอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีในงบดุล  

 กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน 

4.11 การดอยคาของสินทรัพย 

 ทุกวันท่ีในงบดุล บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของสวนปรับปรุงอาคาร อุปกรณและอุปกรณ
สําหรับใหเชาหรือสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนของบริษัทฯหากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา 
บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ท้ังนี้มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการ
ขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจาก
การใชสินทรัพย บริษัทฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย
และคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีท่ีสะทอนถึงการประเมินความเส่ียง
ในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี
กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯใชแบบจําลองการ
ประเมินมูลคาท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย ซ่ึงสะทอนถึงจํานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดมา
จากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซ้ือกับผูขายมีความ
รอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ี
ไมมีความเกี่ยวของกัน 

 บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน 
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4.12 ผลประโยชนพนักงาน 

 บริษัทฯรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
เปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 

 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 
ซ่ึงจะบันทึกรายการในงบการเงินเม่ือมีการใชสิทธิ 

4.13 ประมาณการหนี้สิน 

 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต
ไดเกิดข้ึนแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเช่ือถือ 

4.14 ภาษีเงินได 

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 

4.15 ตราสารอนุพันธ 

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปล่ียน 
ณ วันส้ินงวดบัญชี กําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูก
บันทึกในงบกําไรขาดทุน  

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ                
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สําคัญ มีดังนี้ 

 การประมาณการรายไดและตนทุนขายพรอมออกแบบและรับเหมาวางโครงขายและติดตั้งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตามสัญญา 

 ในการคํานวนรายไดและตนทุนขายพรอมออกแบบและรับเหมาวางโครงขายและติดต้ังระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตามสัญญา ฝายบริหารใชดุลยพินิจบนพื้นฐานของขอมูลท่ีดี
ท่ีสุดท่ีรับรูไดในสภาวะปจจุบันและประสบการณจากการประกอบธุรกิจโดยอิงขอมูลจากวิศวกร/ผู
ควบคุมโครงการในการประมาณการสวนของงานท่ีแลวเสร็จและตนทุนท้ังหมดของแตละสัญญา
และจะทบทวนการประมาณการตนทุนดังกลาวเปนระยะ ๆ หรือเม่ือตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกตางจาก
ประมาณการอยางมีสาระสําคัญ 



   8

 สัญญาเชา  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝาย
บริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯได
โอนหรือรับความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยท่ีเชาดังกลาวแลวหรือไม 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

 ในการประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต 
อายุของหนี้ท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะน้ัน เปนตน  

 สวนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ และอุปกรณสําหรับใหเชา และคาเส่ือมราคา 

 ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของสวนปรับปรุงอาคาร อุปกรณและอุปกรณสําหรับใหเชา ฝายบริหาร
จําเปนตองทําการประมาณอายุการใชงานและมูลคาซากเม่ือเลิกใชงานของสวนปรับปรุงอาคาร 
อุปกรณและอุปกรณสําหรับใหเชา และตองทําการทบทวนอายุการใชงานและมูลคาซากใหมหากมี
การเปล่ียนแปลงเชนนั้นเกิดข้ึน 

 นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของสวนปรับปรุงอาคาร อุปกรณและอุปกรณ
สําหรับใหเชาในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ
คืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับ
การคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 

สินทรัพยไมมีตัวตน 

 ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ีไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาใน
ภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย 
หรือ หนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด รวมท้ังการเลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในการ
คํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดน้ันๆ 
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6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานี้ ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2552 2551 2552 2551  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)         
รายไดอื่น - - 0.2 0.2 ราคาที่ตกลงรวมกัน 
ตนทุนขายและบริการ - - 22.7 21.3 ราคาที่ตกลงรวมกัน 
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน  
(เก่ียวของกันโดยเปนผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย) 
ตนทุนขายและบริการ 4.6 15.6 - - ราคาที่ตกลงรวมกัน 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มี
รายละเอียดดังนี้ 

  (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
เจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
บริษัท เมเปลพลสั จํากัด - - - 0.3 
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน      
บริษัท สเกล พล็อตต้ิง เซ็นเตอร จํากัด     
   (เก่ียวของกันโดยเปนผูถือหุนสวนนอยของบรษิทัยอย) - 4.5 - - 

รวมเจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน - 4.5 - 0.3 
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 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 (หนวย: ลานบาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บุคคลที่เกี่ยวของกัน รายการที่เกี่ยวของกัน 2552 2551 2552 2551 

      

กรรมการตรวจสอบ คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทน
กรรมการ 2.5 1.9 2.5 1.9 

กรรมการที่เปนผูบริหารและ
ผูบริหาร 

เงินเดือน โบนัส คาคอมมิชชั่น  
คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทน
กรรมการ 71.1 54.6 65.7 52.2 

กรรมการทีไ่มไดเปนกรรมการ
ตรวจสอบและผูบริหาร 

คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทน
กรรมการ 2.6 1.7 2.6 1.7 

7. ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา 

ยอดคงเหลือของลูกหนี้และต๋ัวเงินรับการคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 แยกตามอายหุนีท่ี้
คงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระไดดังนี ้ 

(หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552 2551 
อายุหน้ีคางชําระ   
ยังไมถึงกําหนดชําระ 321,361,065 213,696,920 
คางชําระ   
ไมเกิน 3 เดือน 570,508,543 366,021,014 
3 - 6 เดือน 111,168,234 163,238,904 
มากกวา 6 - 12 เดือน 26,986,681 23,555,627 
มากกวา 12 เดือน 71,768,329 23,369,552 

ถึงกําหนดชําระเม่ือลูกคาไดรับเงินจากผูวาจาง (Back-to-back) 9,661,377 48,930,377 
รวม 1,111,454,229 838,812,394 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (30,650,748) (18,068,212) 
ลูกหนี้และตั๋วรบัเงินการคา - สุทธิ 1,080,803,481 820,744,182 

ในจํานวนดังกลาวไดรวมเช็คลงวันท่ีลวงหนาท่ีบริษัทฯไดรับจากลูกคาแลว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2552 เปนจํานวน 5.9 ลานบาท (2551: 9.2 ลานบาท) 

ลูกหนี้การคาท่ีคางเกินกําหนดชําระสวนใหญเปนหนวยงานราชการและบริษัทซ่ึงมีรัฐบาล                     
ถือหุนใหญ ซ่ึงผูบริหารของบริษัทฯคาดวาจะไดรับชําระเงินเต็มจํานวน และคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
ขางตนมีจํานวนท่ีเพียงพอในสถานการณปจจุบัน 
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บริษัทฯไดโอนสิทธิเรียกรองในการรับชําระเงินจากลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 
56.0 ลานบาท (2551: 69.2 ลานบาท) เพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร 

8. สินคาคงเหลือ 
 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552 2551 2552 2551 

อุปกรณและงานระหวางทํา 461,802,323 474,386,298 460,589,540 464,279,897 
สินคาระหวางทาง 28,936,810 17,575,950 28,936,810 17,575,950 
รวม 490,739,133 491,962,248 489,526,350 481,855,847 
หัก: คาเผ่ือการดอยคาของสินคาคงเหลือ (20,831,010) - (20,831,010) - 
สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ 469,908,123 491,962,248 468,695,340 481,855,847 

ในปปจจุบัน บริษัทฯไดพิจารณาต้ังคาเผ่ือการดอยคาของสินคาคงเหลือโครงการหน่ึงเต็มจํานวน 
20.8 ลานบาท เนื่องจากลูกคาไดแจงขอชะลอโครงการและบริษัทฯคาดวาจะไมไดรับประโยชนจาก
สินคาคงเหลือดังกลาว 

9. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจําซ่ึงบริษัทฯไดนําไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือ 

10. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ช่ือบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 
 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
 (ลานบาท) (ลานบาท) รอยละ รอยละ (บาท) (บาท) 
บริษัท เมเปลพลัส จํากัด 10 10 55 55 5,499,700 5,499,700 
บริษัท บีเอเอ็นซีเซิรฟ (ประเทศไทย) จํากัด - 10 - 80 - 7,999,400 
     5,499,700 13,499,100 

 ในระหวางปปจจุบันบริษัทยอยไมมีการจายเงินปนผล 

 ในระหวางป 2551 บริษัทฯไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท บีเอเอ็นซีเซิรฟ (ประเทศไทย) จํากัด 
เปนจํานวน 79,994 หุน คิดเปนรอยละ 80 ของหุนสามัญท้ังหมดของบริษัท บีเอเอ็นซีเซิรฟ (ประเทศ
ไทย) จํากัด ในราคา 8.0 ลานบาท ตอมาเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2552 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 
1/2552 ของบริษัทดังกลาวมีมติใหเลิกบริษัท บริษัทดังกลาวไดจดทะเบียนเลิกกิจการแลวเม่ือวันท่ี   
16 ธันวาคม 2552 และจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีแลวเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2552 บริษัทฯบันทึก
ขาดทุนจากบริษัทยอยเลิกกิจการเปนจํานวน 8.0 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนปปจจุบัน 

 ในระหวางป 2550 บริษัทฯไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท เมเปลพลัส จํากัด เปนจํานวน 109,994 
หุน คิดเปนรอยละ 55 ของหุนสามัญท้ังหมดของบริษัท เมเปลพลัส จํากัด ในราคา 5.5 ลานบาท 
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11. สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ 
    (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม 
  เคร่ืองตกแตง    
 สวนปรับปรุง และอุปกรณ    
 อาคารเชา สํานักงาน คอมพิวเตอร ยานพาหนะ รวม 
ราคาทุน       
31 ธันวาคม 2551 6,641,450 11,738,579 65,913,426 6,364,958 90,658,413 
ซ้ือเพิ่ม 837,595 1,439,751 4,578,227 618,650 7,474,223 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - (31,336) (38,040) (6,364,958) (6,434,334) 
31 ธันวาคม 2552 7,479,045 13,146,994 70,453,613 618,650 91,698,302 
คาเส่ือมราคาสะสม       
31 ธันวาคม 2551 4,721,020 8,653,660 51,552,427 6,364,954 71,292,061 
คาเส่ือมราคาสําหรับป 723,053 1,154,484 7,472,898 10,842 9,361,277 
คาเส่ือมราคาสําหรับสวนที่
จําหนาย/ตัดจําหนาย - (4,816) (20,261) (6,364,954) (6,390,031) 

31 ธันวาคม 2552 5,444,073 9,803,328 59,005,064 10,842 74,263,307 
มูลคาสุทธิตามบญัชี       
31 ธันวาคม 2551 1,920,430 3,084,919 14,360,999 4 19,366,352 
31 ธันวาคม 2552 2,034,972 3,343,666 11,448,549 607,808 17,434,995 
คาเส่ือมราคาสําหรับป      
2551 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหารทั้งหมด) 8,115,825 
2552 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหารทั้งหมด) 9,361,277 

 
    (หนวย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  เคร่ืองตกแตง    
 สวนปรับปรุง และอุปกรณ    
 อาคารเชา สํานักงาน คอมพิวเตอร ยานพาหนะ รวม 
ราคาทุน       
31 ธันวาคม 2551 6,057,110 11,662,343 65,150,805 6,364,958 89,235,216 
ซ้ือเพิ่ม 837,595 1,408,414 4,570,608 618,650 7,435,267 
ตัดจําหนาย - - (23,950) (6,364,958) (6,388,908) 
31 ธันวาคม 2552 6,894,705 13,070,757 69,697,463 618,650 90,281,575 
คาเส่ือมราคาสะสม       
31 ธันวาคม 2551 4,560,015 8,634,784 51,349,305 6,364,954 70,909,058 
คาเส่ือมราคาสําหรับป 606,186 1,134,426 7,218,096 10,842 8,969,550 
คาเส่ือมราคาสําหรับสวนที่ตัด
จําหนาย - - (14,312) (6,364,954) (6,379,266) 

31 ธันวาคม 2552 5,166,201 9,769,210 58,553,089 10,842 73,499,342 
มูลคาสุทธิตามบญัชี       
31 ธันวาคม 2551 1,497,095 3,027,559 13,801,500 4 18,326,158 
31 ธันวาคม 2552 1,728,504 3,301,547 11,144,374 607,808 16,782,233 
คาเส่ือมราคาสําหรับป  
2551 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหารทั้งหมด) 7,795,450 
2552 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหารทั้งหมด) 8,969,550 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซ่ึง
ตัดคาเส่ือมราคาหมดแลว แตยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 59.1
ลานบาท (2551: 59.6 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 59.1 ลานบาท 2551: 59.6 ลานบาท)  

12. อุปกรณสําหรับใหเชา  
    (หนวย: บาท) 
   งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน     
31 ธันวาคม 2551 519,744,906 
จําหนาย (110,255,582) 

31 ธันวาคม 2552 409,489,324 

คาเสื่อมราคาสะสม     

31 ธันวาคม 2551 393,991,978 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 22,566,172 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย (98,497,305) 

31 ธันวาคม 2552 318,060,845 

คาเผ่ือการดอยคา    

31 ธันวาคม 2551 89,393,198 
บันทึกเพ่ิมระหวางป 7,000,000 
คาเผ่ือการดอยคาสําหรับสวนที่จําหนาย (11,758,277) 

31 ธันวาคม 2552 84,634,921 

มูลคาสุทธิตามบัญชี    

31 ธันวาคม 2551 36,359,730 

31 ธันวาคม 2552 6,793,558 

คาเสื่อมราคาสําหรับป    
2551 (รวมอยูในตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา) 93,739,193 

2552 (รวมอยูในตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา) 22,566,172 

 ในปปจจุบัน ผูบริหารของบริษัทฯไดพิจารณาต้ังคาเผ่ือการดอยคาของอุปกรณใหเชาจํานวน 7.0 ลาน
บาท (2551: 49.4 ลานบาท) เนื่องจากเทคโนโลยีของอุปกรณใหเชาเปล่ียนแปลงไป และเช่ือวามูลคา
สุทธิท่ีคาดวาจะไดรับคืนจะตํ่ากวามูลคาสุทธิทางบัญชี 
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13. สินทรัพยไมมีตัวตน 

 สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเปนคอมพิวเตอรซอฟทแวรมีรายละเอียดดังนี้ 
 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552 2551 2552 2551 

ราคาทุน 3,881,349 1,845,174 3,838,300 1,805,574 
คาตัดจําหนายสะสม (509,856) (199,247) (504,810) (198,231) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี 3,371,493 1,645,927 3,333,490 1,607,343 

คาตัดจําหนายที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป 310,609 166,453 306,579 165,437 

14. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

  (หนวย: บาท) 
 

อัตราดอกเบ้ีย 
งบการเงินรวม/                

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (รอยละตอป) 2552 2551 
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 4.1 - 4.6 - 365,000,000 

 เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินท่ีถึงกําหนดชําระคืนภายใน 3 เดือนและไมมีหลักประกันใด ๆ 

15. ทุนเรือนหุน 

 การเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ทุนที่ออกจําหนาย

และชําระ            

เต็มมูลคาแลว 

สวนเกินมูลคา       

หุนสามัญ 

วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุน

จากการใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิกับ

กระทรวงพาณิชย 

 (บาท) (บาท)  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 300,000,000 220,715,902  

เ พ่ิมขึ้นจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิในเดือนสิงหาคม 2552 3,447,500 3,447,500 4 กันยายน 2552 

เ พ่ิมขึ้นจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิในเดือนกันยายน 2552 3,825 8,798 8 ตุลาคม 2552 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 303,451,325 224,172,200  
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16. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ 

 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2550 ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ โดยไมคิดมูลคา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน
สามัญที่ออกใหแกผูถือหุนเดิม 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน
สามัญที่ออกใหแกกรรมการและ/

หรือพนักงานของบริษัทฯ 
วันที่ออก 1 ตุลาคม 2550 1 ตุลาคม 2550 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน

สามัญที่ออก (หนวย) 
 

6,000,000 
 

3,000,000 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ (ป) 5 5 
กําหนดเวลาการใชสิทธิ 28 ธันวาคม 2550 - 30 กันยายน 2555 31 สิงหาคม 2552 - 30 กันยายน 2555 
ราคาใชสิทธิตอ 1 หุนสามัญ (บาท) 16.50 10.00 
อัตราสวนการใชสิทธิ (ใบสําคัญแสดง

สิทธิตอหุนสามัญ) 
 

1:1 
 

1:1 

 การเปล่ียนแปลงในจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญแสดงดังนี้ 

 (หนวย) 
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน
สามัญที่ออกใหแกผูถือหุนเดิม 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน
สามัญที่ออกใหแกกรรมการและ/

หรือพนักงานของบริษัทฯ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ออก 5,999,972 3,000,000 
ใชสิทธิในระหวางป 2550 - - 
ใชสิทธิในระหวางป 2551 - - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 5,999,972 3,000,000 
ใชสิทธิในระหวางป 2552 (765) (689,500) 
หมดสิทธิในระหวางป 2552 - (180,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 5,999,207 2,130,500 

17. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหัก
ดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได ปจจุบันบริษัทฯไดจัดสรร
สํารองตามกฎหมายครบถวนแลว 
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18. คาใชจายตามลักษณะ 

 รายการคาใชจายตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

  (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
ซ้ือสินคา 2,082,550,320 1,852,771,110 2,076,087,184 1,824,333,340 
การเปล่ียนแปลงในสินคาคงเหลือ 54,363,145 (72,961,633) 44,211,419 (62,855,232) 
เงินเดือน โบนัส คาคอมมิชชั่นและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 429,536,815 345,999,191 417,448,641 335,280,170 
คาซอมบํารุงและรักษา 61,719,538 75,447,778 61,719,433 75,447,008 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 32,238,058 102,021,471 31,842,301 101,700,080 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินคาคงเหลือ 20,831,010 - 20,831,010 - 
ขาดทุนจากการดอยคาของอุปกรณสําหรับใหเชา 7,000,000 49,393,198 7,000,000 49,393,198 

19. กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน
สามัญท่ีออกอยูในระหวางป  

กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวง
น้ําหนักท่ีออกอยูในระหวางปกับจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีบริษัทฯอาจตองออกเพ่ือ
แปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดท้ังส้ินใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ  ณ 
วันตนปหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด แสดงการคํานวณไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

 
กําไรสุทธ ิ

จํานวนหุนสามัญ          
ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 312,207 211,462 60,244 60,000 5.18 3.52 

ผลกระทบของหุนสามญัเทียบเทาปรับลด       
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหแกกรรมการ
และ/หรอืพนักงานของบริษัทฯ - - 1,150 928   

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหแกผูถอืหุนเดิม - - 325 -   

กําไรตอหุนปรบัลด       
กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามีการใชสิทธ ิ       
ซ้ือหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 312,207 211,462 61,719 60,928 5.06 3.47 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
กําไรสุทธ ิ

จํานวนหุนสามัญ          
ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 311,038 217,873 60,244 60,000 5.16 3.63 

ผลกระทบของหุนสามญัเทียบเทาปรับลด       
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหแกกรรมการ
และ/หรอืพนักงานของบริษัทฯ - - 1,150 928 

  

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหแกผูถอืหุนเดิม - - 325 -   

กําไรตอหุนปรบัลด       
กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามีการใชสิทธ ิ       
ซ้ือหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 311,038 217,873 61,719 60,928 5.04 3.58 

20. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 2 สวนงานธุรกิจหลักคือ (1) การขายและบริการและ (2) ให
เชาคอมพิวเตอรและอุปกรณอิเลคโทรนิค และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักใน    
ประเทศไทย ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับปส้ินสุดวันท่ี              
31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังตอไปนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 สวนงานขาย 

และบริการ 
สวนงาน            

ใหเชาอุปกรณ 
การตัดรายการบัญชี

ระหวางกัน งบการเงินรวม 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

รายไดจากภายนอก 3,843 3,191 28 111 - - 3,871 3,302 
รายไดระหวางสวนงาน 23 21 - - (23) (21) - - 

รายไดทั้งส้ิน 3,866 3,212 28 111 (23) (21) 3,871 3,302 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามสวนงาน 873 726 (2) (67)   871 659 
รายไดและคาใชจายท่ีไมไดปนสวน       
รายไดอื่น       5 23 
คาใชจายในการขาย        (185) (146) 
คาใชจายในการบริหาร       (184) (161) 
คาตอบแทนผูบริหาร       (76) (58) 
คาใชจายทางการเงิน       (13) (11) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (108) (97) 

สวนของผูถือหุนสวนนอย       2 2 

กําไรสุทธิ       312 211 
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(หนวย: ลานบาท) 
 สวนงาน               

ขายและบริการ 
สวนงาน               

ใหเชาอุปกรณ งบการเงินรวม 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

ลูกหนี้และต๋ัวเงินรับการคา - สุทธิ 1,079 792 2 29 1,081 821 
รายไดที่ยังไมเรียกชําระ 29 43 4 25 33 68 
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 470 492 - - 470 492 
อุปกรณสําหรับใหเชา - สุทธิ - - 7 36 7 36 
สินทรัพยสวนกลาง      353 279 

รวมสินทรัพย     1,944 1,696 

 บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 6 

21. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรา
รอยละ 5 - 15 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็ม
เอฟซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด และจะจาย
ใหแกพนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ ในระหวางป 
2552 บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 16.5 ลานบาท (2551: 15.3 ลานบาท) 

22. เงินปนผล 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน 

  (ลานบาท) (บาท) 
เงินปนผลประจําปจากการ
ดําเนินงานสําหรับป 2550 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 
ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 75 1.25 

เงินปนผลระหวางกาลจากการ
ดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ                 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 

75 1.25 
  150 2.50 

    
เงินปนผลประจําปจากการ
ดําเนินงานสําหรับป 2551 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 
ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 90 1.50 

เงินปนผลระหวางกาลจากการ
ดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ              
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 

75 1.25 
  165 2.75 
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23. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

23.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาอาคารและยานพาหนะ 
อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 4 ป  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ิน
ภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน ดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เชาอาคาร เชายานพาหนะ เชาอาคาร เชายานพาหนะ 

จายชําระภายใน     
ภายใน 1 ป 7.3 4.1 7.3 3.9 
1 ถึง 3 ป 9.2 6.1 9.2 5.9 

23.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับการขายหรือใหบริการตามสัญญา 

1. บริษัทฯและบริษัทยอยมีสัญญาขายสินคาและบริการกับลูกคาซ่ึงยังไมไดสงมอบหรือ
ใหบริการเปนจํานวนเงินประมาณ 1,696 ลานบาท (2551: 923ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 1,690 ลานบาท 2551: 904 ลานบาท) 

2. บริษัทฯ ไดทําสัญญาหลายสัญญาเพื่อใหเชาอุปกรณอิเลคโทรนิคกับบริษัทซ่ึงมีรัฐบาลถือหุน
ใหญแหงหนึ่ง หนวยงานราชการและโรงเรียนหลายแหงโดยมีมูลคาท่ีตองใหบริการตาม
สัญญาในอนาคตรวมท้ังส้ิน 20 ลานบาท (2551: 55 ลานบาท) โดยบริษัทฯผูกพันท่ีจะตอง
ดําเนินการติดต้ังอุปกรณใหเชาใหแลวเสร็จตามสัญญาและใหบริการบํารุงรักษาตามเง่ือนไขท่ี
ระบุในสัญญา 

3. บริษัทฯไดทําบันทึกขอตกลงกับบริษัทแหงหนึ่ง โดยบริษัทฯจะเปนผูลงทุนจัดหา ติดต้ัง 
อุปกรณและซอฟทแวร ระบบ Voice Mail System ใหแกบริษัทดังกลาว เพื่อใหบริการแก
ผูใชบริการเปนระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2549 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 โดย  
บริษัทฯจะไดรับรายไดคิดเปนเปอรเซ็นตของรายไดท่ีบริษัทดังกลาวไดรับ โดยบริษัทฯผูกพัน
ท่ีจะดําเนินการติดต้ังอุปกรณใหแลวเสร็จ ซอมแซม บํารุงรักษาใหอุปกรณใชงานไดตามปกติ 
ชําระคาบริการเช่ือมโยงสัญญาณรายเดือน และปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีระบุไวใน
สัญญา รวมท้ังโอนกรรมสิทธิในอุปกรณท้ังหมดใหแกบริษัทดังกลาวเม่ือส้ินสุดขอตกลง 
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23.3 การค้ําประกัน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ กิจการคา
รวมระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย หรือคูสัญญาของบริษัทฯโดยบริษัทฯเปนผูคํ้าประกันเหลืออยู
เปนจํานวน 842.0 ลานบาท (2551: 477.3 ลานบาท) ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงประกอบดวยหนังสือคํ้าประกันเพื่อคํ้าประกันการปฏิบัติงาน
ตามสัญญาจํานวน 840.1 ลานบาทและเพ่ือคํ้าประกันการจายชําระเงินใหกับเจาหนี้จํานวน 1.9 ลานบาท  

24. เคร่ืองมือทางการเงิน 

24.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 32 “การแสดง
รายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด ลูกหนี้และต๋ัวเงินรับการคา เงินฝากธนาคาร เงินกูยืมระยะส้ัน เจาหนี้ทรัสตรีซีท เจาหนี้การคา
และรายไดรับลวงหนาจากลูกคา บริษัทฯมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และ
มีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดังนี้ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

 บริษัทฯมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้และต๋ัวเงินรับการคา ฝายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม และลูกคาสวน
ใหญเปนหนวยงานราชการ หรือบริษัทฯซ่ึงมีรัฐบาลถือหุนใหญ ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับ
ความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ โดยจํานวนสูงสุดท่ีบริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการให
สินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้และต๋ัวเงินรับการคาท่ีแสดงอยูในงบดุล 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะส้ัน
ท่ีมีดอกเบ้ีย และเจาหนี้ทรัสตรีซีท อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมี
อัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯจึงอยูในระดับตํ่า 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบ
กําหนดหรือวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหมถึงกอน) 
ไดดงันี ้                  
 งบการเงินรวม  
 อัตราดอกเบ้ียคงที ่ อัตราดอกเบ้ีย    
 และครบกําหนด ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตรา 
 ภายใน 1 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 
 (ลานบาท) (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 245 - 245 0.125 - 0.65 
ลูกหนี้และต๋ัวเงินรับการคา - - 1,081 1,081 - 
เงินฝากประจําธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 73 - - 73 0.5 - 1.75 
 73 245 1,081 1,399  
หน้ีสินทางการเงิน      
เจาหนี้การคา - - 474 474 - 
รายไดรับลวงหนาจากลูกคา - - 132 132 - 
 - - 606 606  

  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 อัตราดอกเบ้ียคงที ่ อัตราดอกเบ้ีย    
 และครบกําหนด ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตรา 
 ภายใน 1 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 
 (ลานบาท) (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 243 - 243 0.125 - 0.65 
ลูกหนี้และต๋ัวเงินรับการคา - - 1,081 1,081 - 
เงินฝากประจําธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 73 - - 73 0.5 - 1.75 
 73 243 1,081 1,397  
หน้ีสินทางการเงิน      
เจาหนี้การคา - - 474 474 - 
รายไดรับลวงหนาจากลูกคา - - 132 132 - 
 - - 606 606  

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซ้ือสินคาเปนเงินตรา
ตางประเทศ บริษัทฯไดตกลงทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซ่ึงสวนใหญมีอายุสัญญา
ไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเจาหนี้การคาท่ีเปนเงินสกุลตางประเทศจํานวน 
10.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อใชสําหรับ
จายชําระคาสินคาเปนจํานวน 9.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอัตราแลกเปล่ียนท่ีตกลงลวงหนาไวคือ 
33.22 ถึง 34.80 บาท ตอหนึ่งเหรียญสหรัฐฯ    
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24.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะส้ัน และเงินกู
ยืมมีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
และหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบดุล  

 มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะท่ีท้ังสอง
ฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะท่ีไมมีความเก่ียวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือทาง
การเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑการวัดมูลคาท่ี
เหมาะสม  

25. การบริหารจัดการทุน  

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯคือการจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทางการเงินท่ี
เหมาะสมและการดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 

 ตามงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.9: 1 (2551: 0.9:1) 
และบริษัทฯมีอัตราสวนเทากับ 0.9:1 (2551: 0.9:1) 

26. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯคร้ังท่ี 1/2553 ไดมีมติเห็นชอบให
บริษัทฯจายเงินปนผลสําหรับป 2552 จากการดําเนินงานในรอบป 2552 ในอัตราหุนละ 2.25 บาท 
โดยบริษัทฯจะนําเสนอเพื่อขออนุมัติการจายเงินปนผลดังกลาวในท่ีประชุมสามัญประจําปของผูถือ
หุนของบริษัทฯตอไป 

27. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2553 
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