
  

 
 
 
 
 
 
 

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) 
รายงาน และ งบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548  



 
รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ 
บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ   
ผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 และ 2547 ของบริษัท       แอ็ด
วานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจาก
ผลการสอบทานของขาพเจา 

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

 ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 

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

 

     ศุภชัย  ปญญาวัฒโน 
     ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 
 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ : 6 พฤษภาคม 2548 



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบดุล

(หนวย : พันบาท)

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2548  31 ธันวาคม 2547

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว)

          สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 46,869                  60,238                  

     ลูกหนี้การคา - สุทธิ 2, 4 502,647                574,011                

     งานระหวางทําตามสัญญา 188,747                123,033                

     สินคาคงเหลือ 32,058                  32,115                  

     สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน

        ภาษีซื้อรอเรียกคืน 5,638                   -                       

        เงินจายลวงหนาคาสินคา 4,381                   -                       

        อ่ืนๆ 7,919                   5,860                   

17,938                  5,860                   

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 788,259                795,257                

สินทรัพยไมหมุนเวียน

     เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 7.2 94,511                  86,077                  

     สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ - สุทธิ 20,380                  22,885                  

     อุปกรณสําหรับใหเชา - สุทธิ 371,958                361,565                

     สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 3,854                   3,915                   

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 490,703                474,442                
รวมสินทรัพย 1,278,962             1,269,699             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

(หนวย : พันบาท)

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2548  31 ธันวาคม 2547

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว)

          หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 150,000                85,648                  

     เจาหนี้ทรัสตรีซีท 3 17,046                  -                       

     เจาหนี้การคา 3 155,009                171,278                

     ตนทุนที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 85,741                  129,249                

     สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 4 97,499                  79,092                  

     สวนของเจาหนี้เชาซื้อท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 932                      918                      

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

        ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 14,660                  16,328                  

        ภาษีขายคางจาย -                       7,202                   

        อ่ืนๆ 10,669                  10,058                  

25,329                  33,588                  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 531,556                499,773                

หน้ีสินไมหมุนเวียน

     เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 4 127,500                158,180                

     เจาหนี้เชาซื้อ - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 2,307                   2,545                   

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 129,807                160,725                

รวมหนี้สิน 661,363                660,498                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

(หนวย : พันบาท)

 31 มีนาคม 2548  31 ธันวาคม 2547

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน

     ทุนเรือนหุน

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

        ทุนออกจําหนายและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว

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

     สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 220,716                220,716                

     กําไรสะสม

        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 16,170                  16,170                  

        ยังไมไดจัดสรร 180,713                172,315                

รวมสวนของผูถือหุน 617,599                609,201                
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,278,962             1,269,699             

-                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้

กรรมการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 และ 2547

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงเปนบาท)

หมายเหตุ 2548 2547

รายได

     รายไดจากการขายและบริการ 155,917                231,020                

     รายไดคาเชาและคาบริการจากอุปกรณสําหรับใหเชา 30,487                  -                       

     รายไดอ่ืน 1,406                   5,431                   

รวมรายได 187,810                236,451                

คาใชจาย

     ตนทุนขายและบริการ 120,129                177,501                

     ตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา 10,935                  -                       

     คาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร 41,597                  38,941                  

     คาตอบแทนกรรมการ 250                      90                        

รวมคาใชจาย 172,911                216,532                

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 14,899                  19,919                  

ดอกเบี้ยจาย (2,965)                  (2,289)                  

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 (3,536)                  (4,725)                  
กําไรสุทธิสําหรับงวด 8,398                   12,905                  

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
     กําไรสุทธิ 0.21                     0.32                     

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 และ 2547

(หนวย : พันบาท)

2548 2547

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน:

     กําไรสุทธิ 8,398                   12,905                  

     ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)

        จากกิจกรรมดําเนินงาน:-

        คาเสื่อมราคา 13,701                  3,541                   

        ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 656                      (117)                     

22,755                  16,329                  

     สินทรัพยจากการดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

        ลูกหนี้การคา 71,364                  147,976                

        งานระหวางทําตามสัญญา (65,714)                29,043                  

        สินคาคงเหลือ 57                        2,013                   

        สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (10,908)                1,487                   

        สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 61                        33                        

     หน้ีสินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

        เจาหนี้การคา (16,195)                (226,952)              

        ตนทุนท่ียังไมถึงกําหนดชําระ (43,508)                (37,166)                

        เงินรับลวงหนาจากลูกคา 1,903                   (4,473)                  

        หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (10,162)                (11,677)                

           เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการดําเนินงาน (50,347)                (83,387)                

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 และ 2547

(หนวย : พันบาท)

2548 2547

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน:

     เงินทดรองแกพนักงานเพิ่มขึ้น (1,622)                  (306)                     

     เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกันลดลง (เพิ่มขึ้น) (8,434)                  6,079                   

     ซื้อสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ (262)                     (5,353)                  

     ซื้ออุปกรณสําหรับใหเชา (21,327)                (9,109)                  

     เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (31,645)                (8,689)                  

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน:

     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น ( )ลดลง 64,352                  (116,300)              

     เจาหนี้ทรัสตรีซีทเพิ่มขึ้น 16,768                  41,238                  

     เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว -                       40,000                  

     ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (12,273)                -                       

     ชําระคืนเจาหนี้เชาซื้อ (224)                     -                       

        เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 68,623                  (35,062)                

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (13,369)                (127,138)              

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 60,238                  320,452                
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 46,869                  193,314                

-                       

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

     เงินสดจายในระหวางงวดสําหรับ :

        ดอกเบี้ยจาย 2,874                   2,338                   

        ภาษีเงินไดนิติบุคคล 5,204                   4,347                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



ั ว
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 และ 2547

(หนวย : พันบาท)

กําไรสะสม

ทุนเรือนหุน จดสรรแล  -

ที่ออก สวนเกิน สารองตาม

และชําระแลว มลคาหุนสามัญ กฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

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

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                 -                     -                 12,905              12,905              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 200,000         220,716             12,371           161,791            594,878            

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

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                 -                     -                 8,398                8,398                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 200,000         220,716             16,170           180,713            617,599            

0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  - 1 - 

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2548  

1. ขอมูลท่ัวไป 

 1.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิระหวางกาล 

   งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐา นการบัญชีฉบับท่ี 41 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 
โดยเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามไดมีการขยายการแสดงรายการในงบดุล 
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดเพิ่มเติมเชนเดียวกับงบ
การเงินประจําป 

   งบการเงินระหวาง กาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหม ๆ เพื่อ
ไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการ เงินระหวางกาล
นี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 1.2 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใช
ในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 

2. ลูกหนีก้ารคา 

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาของบริษัทฯ แยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระมีรายละเอียดดังนี้ :- 
 (หนวย : พันบาท) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2548 2547 
  (ตรวจสอบแลว) 
ยังไมถึงกําหนดชําระ 111,025 198,369 
คางชําระนอยกวา 3 เดือน 121,383 54,867 
คางชําระมากกวา 3 เดือนถงึ 6 เดือน 23,251 1,588 
คางชําระมากกวา 6 เดือนถงึ 12 เดือน 47,835 53,620 
คางชําระมากกวา 12 เดือน 424 517 
ถึงกําหนดชําระเมื่อลูกคาไดรับเงินจากผูวาจาง (Back-to-Back) 199,229 265,550 
รวม 503,147 574,511 
หกั : คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (500) (500) 
ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ 502,647 574,011 
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  ลูกหนี้การคาท่ีคางเกินกําหนดชําระสวนใหญเปนหนวยงานราชการซ่ึงกําลังอยูในระหวางการตรวจรับ
งานของบริษัทฯ ซ่ึงผูบริหารของบริษัทฯเช่ือวาจะไดรับชําระเงินเต็มจํานวน และคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญขางตนมี
จํานวนท่ีเพียงพอในสถานการณปจจุบัน 

3. เจาหนี้ทรัสตรีซีทและเจาหนี้การคา 

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2548 บริษัทมียอดคงเหลือของ เจาหนี้ทรัสตรีซีทและ เจาหนี้การคาท่ีเปนเงินสกุล
ตางประเทศรวมท้ังส้ิน 1.8 ลานเหรียญสหรัฐฯและมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อ
เตรียมไวสําหรับการชําระ เจาหนี้ทรัสตรีซีทและ เจาหนี้การคาเปนจํานวน 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอัตรา
แลกเปล่ียนท่ีตกลงลวงหนาไวระหวาง 38.28 ถึง 39.38 บาท ตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ  

4. เงินกูยืมระยะยาว 

  จํานวนดังกลาวเปนเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง ซ่ึงประกอบดวย  

    (หนวย : ลานบาท) 
    ยอดคงเหลือเงินกูยืม 

 วงเงินสินเช่ือ ดอกเบ้ีย กําหนดชําระคนืเงนิตน ค้าํประกันโดย 31 มีนาคม 2548 31 ธันวาคม 2547 

(ลานบาท)     (ตรวจสอบแลว) 

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

     

โอนสทิธิเรียกรองในการรับชําระ
เงินจากลูกหน้ีการคาจากการให
เชาอุปกรณของบริษัทฯซึ่งมีมูลคา
รบัชําระตลอดอายสุญัญา
ประมาณ 3 ป รวมเปนเงนิจาํนวน 
240.5 ลานบาท 

45 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 
2548 ตองไมตํ่ากวา 7.5  

โอนสทิธเิรยีกรองในการรบัชําระ
เงินจากลูกหน้ีการคาจากการให
เชาอุปกรณของบริษัทฯซึ่งมีมูลคา
รบัชําระตลอดอายสุญัญา
ประมาณ 3 ป รวมเปนจาํนวน 
425.9 ลานบาท  

180.0 180.0 

  ลานบาทตอเดือน    
    225 237.3 
  หัก : เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (97.5) (79.1) 

  เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระในหน่ึงป 127.5 158.2 
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5. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคําน วณข้ึนจากกําไรสุทธิสําหรับงวดหลังจากบวกกลับดวยคาใชจายบางรายการซ่ึง
ถือเปนรายจายทางภาษีไมได  

6. การเสนอขอมูลทางการเงนิจําแนกตามสวนงาน 

  บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียวคือการขาย บริการติดตั้งและใหเชาคอมพิวเตอรและอุปกรณ
อิเลคโทรนคิและในเขตภู มิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไรและสินทรัพยท้ังหมดท่ีแสดงใน
งบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและเขตภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไว 

7. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2548 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนดังตอไปนี้ :- 

7.1 บริษัทฯมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ คงเหลืออยูเปนจํานวนประมาณ 225 ลาน
บาท (31 ธันวาคม 2547 : 218.5 ลานบาท) ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษัทฯ 

7.2 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2548 บริษัทฯไดรับวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินหลายแหง (วงเงินกูยืมระยะส้ัน
และระยะยาว วงเงินเบิกเกินบัญชี และเจาหนี้ทรัสตรีซีท  วงเงิน หนังสือคํ้าประกันธนาคาร ) และมี
หลักประกันโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  - วงเงินสินเช่ือจํานวน 1,179 ลานบาท มีสวนท่ีเบิกใชแลวเปนจํานวนรวม 662 ลานบาท 

 - วงเงินซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 5.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมีสวนท่ีเบิกใชแลวเปน
จํานวน 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 -  คํ้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร 94.51 ลานบาท 

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

 (หนวย : ลานบาท) 
 จายชําระ เชาอาคาร เชาพาหนะ 
ภายใน 1 ป 6.0 3.8 
ระหวาง 2 -3 ป 0.5 6.9 

7.4 บริษัทฯมีสัญญาขายสินคาและบริการกับลูกคาซ่ึงยังไมไดสงมอบหรือใหบริการจํานวนเงินประมาณ 607 
ลานบาท (31 ธันวาคม 2547 : 211 ลานบาท) 

7.5 บริษัทฯไดทําสัญญาหลายสัญญาเพื่อใหเชาอุปกรณอิ เลคโทรนิคกับหนวยงานราชการ แหงหนึ่ง และ
โรงเรียนหลายแหงโดยมีมูลคาท่ีตองใหบริการตามสัญญาในอนาคตรวมท้ังส้ิน 769 ลานบาท โดยบริษัท
ฯผูกพันท่ีจะตองดําเนินการติดตั้งอุปกรณใหเชาใหแลวเสร็จและใหบริการบํารุงรักษาตามเงื่อนไขท่ีระบุ
ในสัญญา 

8. เหตกุารณภายหลังวนัท่ีในงบการเงิน 

  เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2548 ท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทฯมีมติใหจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิ
ของป 2547 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1 บาท รวมเปนเงิน 40 ลานบาท (เงินปนผลดังกลาวจะบันทึกรายการ
เม่ือมีการจายในเดือนพฤษภาคม 2548) และมีมติใหจายคาตอบแทนกรรมการประจําป 2547 เพิ่มเติมเปนจํานวน
เงิน 2.38 ลานบาท 

9. การอนมุตังิบการเงนิระหวางกาล 

  งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติจากกรรมการของบริษัทฯ แลว 
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