
 
บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 



รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต 
เสนอตอผูถือหุนของ บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 งบกําไรขาดทุนรวม สําหรับงวดสามเดือนและ                  
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสด
รวมสําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 ของบริษทั แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอยและไดสอบทานงบดุล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสาม
เดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนและงบ
กระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 ของบริษทั แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ัน
เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) ดวยเชนกนั ซ่ึงผูบริหารของกจิการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวน
ของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
สอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชือ่ม่ันอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากดัโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ 
และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงินจึงใหความเช่ือม่ันนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงินไดแตเพยีงสอบทาน ดังนั้นขาพเจาจงึ
ไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชี แตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น 

ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 



 

  2 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และ
บริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) สําหรับ
ปส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทัว่ไป และเสนอรายงานไวอยางไมมี
เง่ือนไข ตามรายงานลงวันท่ี 15 กุมภาพนัธ 2551 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกจิการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
ท่ีแสดงเปรียบเทียบไว ณ ท่ีนี ้เปนสวนหนึ่งของงบการเงนิท่ีขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลว
ดังกลาว ขาพเจาไมไดใชวิธีการอืน่ใดภายหลังจากวนัท่ีในรายงานนั้น 

 
 
 

ทิพวัลย นานานุวัฒน 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 
 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 14 สิงหาคม 2551 



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบดุล

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หม ุายเหต  30 มิถุนายน 2551  31 ธันวาคม 2550  30 มิถุนายน 2551  31 ธันวาคม 2550

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 37,986                 30,073                 35,667                 22,679                 

ลูกหนี้และต๋ัวเงินรับการคา - สุทธิ 3 872,519               517,233               872,519               517,233               

งานระหวางทําตามสัญญา 444,261               422,789               442,278               422,789               

สินคาคงเหลือ -                          506                      -                          506                      

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 29,156                 12,539                 28,592                 12,446                 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,383,922            983,140               1,379,056            975,653               

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากประจําธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกัน 4 77,663                 92,483                 77,663                 92,483                 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 5 -                          -                          5,500                   5,500                   

สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ - สุทธิ 6 11,107                 13,442                 10,195                 12,417                 

อุปกรณสําหรับใหเชา - สุทธิ 6 104,247               177,957               104,247               177,957               

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 7 1,466                   1,535                   1,466                   1,535                   

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 4,155                   3,992                   3,982                   3,880                   

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 198,638               289,409               203,053               293,772               
รวมสินทรัพย 1,582,560            1,272,549            1,582,109            1,269,425            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หม ุายเหต  30 มิถุนายน 2551  31 ธันวาคม 2550  30 มิถุนายน 2551  31 ธันวาคม 2550

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 8 110,000               40,000                 110,000               40,000                 

เจาหนี้ทรัสตรีซีท -                          14,922                 -                          14,922                 

เจาหนี้การคา 14 289,479               257,078               289,479               257,078               

ตนทุนที่ยังไมเรียกชําระ 125,140               85,159                 125,140               85,159                 

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป -                          600                      -                          600                      

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

   รายไดรับลวงหนา 61,200                 5,857                   61,200                 5,857                   

   ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 30,241                 25,459                 30,241                 25,459                 

   คาใชจายคางจาย 52,423                 9,817                   52,423                 9,817                   

   อื่นๆ 30,353                 21,132                 30,090                 20,881                 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 698,836               460,024               698,573               459,773               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 30 มิถุนายน 2551  31 ธันวาคม 2550  30 มิถุนายน 2551  31 ธันวาคม 2550

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจําหนายและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว

       หุนสามัญ 60,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 300,000               300,000               300,000               300,000               

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 220,716               220,716               220,716               220,716               

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 24,800                 24,800                 24,800                 24,800                 

   ยังไมไดจัดสรร 335,648               263,241               338,020               264,136               

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 881,164               808,757               883,536               809,652               

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 2,560                   3,768                   -                          -                          

รวมสวนของผูถือหุน 883,724               812,525               883,536               809,652               

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,582,560            1,272,549            1,582,109            1,269,425            

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้

กรรมการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2551 2551 2550

รายได

รายไดจากการขายและบริการ 587,795             587,681             284,308             

รายไดคาเชาและคาบริการจากอุปกรณสําหรับใหเชา 22,558               22,558               59,447               

รายไดอื่น 14,727               14,775               2,003                 

รวมรายได 625,080             625,014             345,758             

คาใชจาย

ตนทุนขายและบริการ 444,249             444,653             214,352             

ตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา 30,595               30,595               38,803               

คาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร 94,359               92,778               61,511               

รวมคาใชจาย 569,203             568,026             314,666             

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 55,877               56,988               31,092               

ดอกเบี้ยจาย (3,065)                (3,065)                (3,207)                

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (11,411)              (11,411)              (9,908)                
กําไรสุทธิสําหรับงวด 41,401               42,512               17,977               

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 41,901               42,512               17,977               

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย (500)                   

41,401               

กําไรตอหุน 10

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน

   กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 0.70                   0.71                   0.30                   

กําไรตอหุนปรับลด

   กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 0.68                   0.69                   0.30                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนแสดงเปนบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2551 2551 2550

รายได

รายไดจากการขายและบริการ 1,902,675          1,902,107          677,280             

รายไดคาเชาและคาบริการจากอุปกรณสําหรับใหเชา 66,586               66,586               126,499             

รายไดอื่น 15,535               15,613               4,374                 

รวมรายได 1,984,796          1,984,306          808,153             

คาใชจาย

ตนทุนขายและบริการ 1,484,369          1,484,299          524,525             

ตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา 68,920               68,920               76,039               

คาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร 200,325             197,220             116,233             

ขาดทุนจากการดอยคาของอุปกรณใหเชา 6 21,893               21,893               -                         

รวมคาใชจาย 1,775,507          1,772,332          716,797             

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 209,289             211,974             91,356               

ดอกเบี้ยจาย (5,506)                (5,506)                (7,718)                

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (57,584)              (57,584)              (26,137)              
กําไรสุทธิสําหรับงวด 146,199             148,884             57,501               

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 147,407             148,884             57,501               

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย (1,208)                

146,199             

กําไรตอหุน 10

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน

   กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 2.46                   2.48                   0.96                   

กําไรตอหุนปรับลด

   กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 2.41                   2.44                   0.96                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



น

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ทุนเรือนหุน สวนของผูถือหุ

ท่ีออก สวนเกิน กําไรสะสม สวนนอย

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร ของบริษัทยอย รวม

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

เงินสดปนผลจาย 12 -                  -                  -                  (75,000)       -                  (75,000)       

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                  -                  -                  147,407      (1,208)          146,199      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 300,000      220,716      24,800        335,648      2,560           883,724      

-                  

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุน

ท่ีออก สวนเกิน กําไรสะสม

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

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

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

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

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                  -                  -                  57,501        57,501         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 300,000      220,716      20,000        231,627      772,343       

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

เงินสดปนผลจาย 12 -                  -                  -                  (75,000)       (75,000)        

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                  -                  -                  148,884      148,884       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 300,000      220,716      24,800        338,020      883,536       

-                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิกอนภาษี 203,783               206,468               83,638                 

รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 61,868                 61,726                 69,676                 

   หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 2,945                   2,945                   (76)                       

   ขาดทุนจากการดอยคาของอุปกรณสําหรับใหเชา 21,893                 21,893                 -                           

   ตัดจําหนายอุปกรณสําหรับใหเชา 409                      409                      -                           

   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ 305                      305                      (9)                         

   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง (1,926)                  (1,926)                  (195)                     

   คาใชจายดอกเบี้ย 5,506                   5,506                   7,718                   

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย

   และหน้ีสินดําเนินงาน 294,783               297,326               160,752               

สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 

   ลูกหนี้และต๋ัวเงินรับการคา (358,231)              (358,231)              419,525               

   งานระหวางทําตามสัญญา (25,261)                (23,278)                169,649               

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (12,629)                (12,158)                1,093                   

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (163)                     (102)                     142                      

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

   เจาหนี้การคา 30,339                 30,339                 (159,022)              

   ตนทุนที่ยังไมเรียกชําระ 39,981                 39,981                 (52,240)                

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 107,189               107,177               (50,578)                

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 76,008                 81,054                 489,321               

   จายดอกเบี้ย (5,525)                  (5,525)                  (8,021)                  

   จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (52,802)                (52,802)                (38,520)                

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน 17,681                 22,727                 442,780               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันลดลง 14,820                 14,820                 24,387                 

เงินสดจายซื้อสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ (3,283)                  (3,254)                  (3,661)                  

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 1,882                   1,882                   460                      

เงินสดจายซื้ออุปกรณสําหรับใหเชา (2,655)                  (2,655)                  (5,181)                  

เงินสดจายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร (10)                       (10)                       -                           

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 10,754                 10,783                 16,005                 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น

   จากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 70,000                 70,000                 (223,633)              

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

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว -                           -                           (51,718)                

ชําระคืนเจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน (600)                     (600)                     (587)                     

เงินสดปนผลจาย (75,000)                (75,000)                (50,000)                

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (20,522)                (20,522)                (370,647)              

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 7,913                   12,988                 88,138                 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 30,073                 22,679                 57,614                 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 37,986                 35,667                 145,752               

-                       -                       

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไมใชเงินสด

   โอนงานระหวางทําตามสัญญาเปนอุปกรณสําหรับใหเชา 3,789                   3,789                   -                           

   โอนสินคาคงเหลือเปนอุปกรณ 506                      506                      -                           

   โอนอุปกรณสําหรับใหเชาเปนงานระหวางทํา -                           -                           1,550                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ  

 บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทมหาชนและ
มีภูมิลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการขาย ออกแบบและรับเหมาวางโครงขายและ
ติดต้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมท้ังใหเชาคอมพิวเตอรและอุปกรณอิเลคโทรนิค 
โดยท่ีอยูจดทะเบียนคือเลขท่ี  37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร  

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง
รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงิน
สดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป  

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหม ๆ 
เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ัน 
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัท เมเปลพลัส จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย ซ่ึงบริษัทฯถือหุนรอยละ 
55 และไดจัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
โดยไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวดปจจุบัน 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  2 

1.4 มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเชา 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ 
ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี

และขอผิดพลาด 
ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ 
ฉบับท่ี 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญากอสราง 
ฉบับท่ี 51 สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวา มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 33 ฉบับท่ี 43 และฉบับท่ี 49 ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ท่ี 25 ฉบับท่ี 29 ฉบับท่ี 31 ฉบับท่ี 35 ฉบับท่ี 39 ฉบับท่ี 41 และฉบับท่ี 51 ไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน  

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชใน
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
กิจการเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกําหนดราคา 

 2551 2550 2551 2550  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)           
รายไดอื่น - - 0.1 - ราคาท่ีตกลงรวมกัน 

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 (หนวย: ลานบาท) 
  งบการเงินรวม 

บุคคลที่เก่ียวของกัน รายการที่เก่ียวของกัน 
สําหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
สําหรับงวดหกเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

  2551 2551 

กรรมการตรวจสอบ คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทน
กรรมการ 

1.0 1.3 

กรรมการที่เปนผูบริหารและ
ผูบริหาร 

เงินเดือน โบนัส คาคอมมิชช่ัน
คาเบี้ยประชุมและ
คาตอบแทนกรรมการ 26.0 51.4 

กรรมการที่ไมไดเปนกรรมการ
ตรวจสอบและผูบริหาร 

คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทน
กรรมการ 1.1 1.3 

 
 (หนวย: ลานบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บุคคลที่เก่ียวของกัน รายการที่เก่ียวของกัน 
สําหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
สําหรับงวดหกเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

  2551 2550 2551 2550 
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กรรมการตรวจสอบ คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทน
กรรมการ 

1.0 1.9 1.3 2.2

กรรมการที่เปนผูบริหารและ
ผูบริหาร 

เงินเดือน โบนัส คาคอมมิชช่ัน
คาเบี้ยประชุม และ
คาตอบแทนกรรมการ 25.4 16.5 50.2 33.

กรรมการที่ไมไดเปนกรรมการ
ตรวจสอบและผูบริหาร 

คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทน
กรรมการ 1.1 2.8 1.3 3.0
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3. ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้และต๋ัวเงินรับการคา ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 แยก
ตามอายุหนี้ท่ีคงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระไดดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

30 มิถุนายน 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

อายุหน้ีคางชําระ 
 (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 192,268    

    
    
    
    

230,860 192,268 230,860
คางชําระ     
  ไมเกิน 3 เดือน 335,815 205,326 335,815 205,326
   3 - 6 เดือน 179,839 51,203 179,839 51,203
   มากกวา 6 - 12 เดือน 160,214 9,625 160,214 9,625
   มากกวา 12 เดือน 6,663 1,456 6,663 1,456
ถึงกําหนดชําระเมื่อลูกคาไดรับเงินจากผูวาจาง (Back-to-back) 3,654 21,752 3,654 21,752 

รวม 878,453    520,222 878,453 520,222
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสญู (5,934) (2,989) (5,934) (2,989) 

ลูกหน้ีและต๋ัวรับการคา - สุทธ ิ 872,519 517,233 872,519 517,233 

 ในจํานวนดังกลาวไดรวมเช็คลงวันท่ีลวงหนาท่ีบริษัทฯไดรับจากลูกคาแลว ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 
2551 เปนจํานวน 12.6 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 11.9 ลานบาท) 

 ลูกหนี้การคาท่ีคางเกินกําหนดชําระสวนใหญเปนหนวยงานราชการและบริษัทซ่ึงมีรัฐบาลถือหุนใหญ 
ซ่ึงผูบริหารของบริษัทฯคาดวาจะไดรับชําระเงินเต็มจํานวน และคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญขางตน มีจํานวน
ท่ีเพียงพอในสถานการณปจจุบัน 

 บริษัทฯไดโอนสิทธิเรียกรองในการรับชําระเงินจากลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 จํานวน 
181.1 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 105.0 ลานบาท) เพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร 

4. เงินฝากประจําธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 

 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจําซ่ึงบริษัทฯไดนําไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือ 
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5. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 มิถุนายน 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

30 มิถุนายน 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

30 มิถุนายน 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

 (ลานบาท) (ลานบาท) รอยละ รอยละ (พันบาท) (พันบาท) 
  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว)  (ตรวจสอบแลว) 
บริษัท เมเปลพลสั จํากัด 10 10 55 55 5,500 5,500 

 ในป 2550 บริษัทฯไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท เมเปลพลัส จํากัด เปนจํานวน 109,994 หุน       
คิดเปนรอยละ 55 ของหุนสามัญท้ังหมดของบริษัทในราคา 5.5 ลานบาท 

6. สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ และอุปกรณสําหรับใหเชา 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ และอุปกรณสําหรับใหเชาสําหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สวนปรับปรุง
อาคาร 

และอุปกรณ 
อุปกรณสําหรับ

ใหเชา 

สวนปรับปรุง
อาคาร 

และอุปกรณ 
อุปกรณสําหรับ

ใหเชา 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 13,442 177,957 12,417 177,957 
ซื้อเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 3,283 2,655 3,254 2,655 
โอนจากงานระหวางทําตามสัญญา - 3,789 - 3,789 
โอนจากสินคาคงเหลือ 506 - 506 - 
จําหนาย/ตัดจําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิ

ตามบัญชี ณ วันท่ีจําหนาย/ตัดจําหนาย (2,187) (409) (2,187) (409) 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (3,937) (57,852) (3,795) (57,852) 
คาเผื่อการดอยคาบันทึกเพ่ิมระหวางงวด - (21,893) - (21,893) 
มูลคาสุทธิตามบัญช ีณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 11,107 104,247 10,195 104,247 

 ในระหวางไตรมาสท่ีหนึ่งของปปจจุบัน ผูบริหารของบริษัทฯไดพิจารณาต้ังคาเผ่ือการดอยคาของ
อุปกรณใหเชาในสองโครงการจํานวน 22 ลานบาท เนื่องจากเช่ือวามูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับจะตํ่า
กวามูลคาสุทธิทางบัญชี 
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7. สินทรัพยไมมีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
สรุปไดดังนี้ 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 1,535 
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 10 
คาตัดจาํหนายสําหรับงวด (79) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 1,466 

8. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

  (หนวย: พันบาท) 
 อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (รอยละตอป) 30 มิถุนายน 2551 31 ธันวาคม 2550 
   (ตรวจสอบแลว) 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4.0 – 4.5% 110,000 40,000 
  110,000 40,000 

 เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเปนต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีถึงกําหนดชําระคืนภายใน 3 เดือนและไมมี
หลักประกันใดๆ 

9. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ 

 การเปล่ียนแปลงในจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญแสดงดังนี้ 

 (หนวย) 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญที่ออกใหแกผูถือหุนเดิม 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญที่ออกใหแกกรรมการและ/

หรือพนักงานของบริษัทฯ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออก 5,999,972 3,000,000 

ใชสิทธิในระหวางป 2550 - - 

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

ใชสิทธิในระหวางงวดหกเดือนของป 2551 - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 5,999,972 3,000,000 
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10. กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุน
สามัญท่ีออกอยูในระหวางงวด โดยไดปรับจํานวนหุนสามัญตามสัดสวนท่ีเปล่ียนไปของจํานวนหุน
สามัญท่ีเกิดจากการออกหุนปนผลตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12 ซ่ึงได
ปรับปรุงจํานวนหุนสามัญโดยถือเสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดข้ึนต้ังแตวันเร่ิมตนของงวดแรก
ท่ีเสนอรายงาน  

 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ีย
ถวงน้ําหนักท่ีออกอยูในระหวางงวด (โดยไดปรับจํานวนหุนสามัญตามสัดสวนท่ีเปล่ียนไปของ
จํานวนหุนสามัญท่ีเกิดจากการออกหุนปนผลตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12 
ซ่ึงไดปรับปรุงจํานวนหุนสามัญโดยถือเสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดข้ึนต้ังแตวันเร่ิมตนของ
งวดแรกท่ีเสนอรายงาน) กับจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีบริษัทฯอาจตองออกเพื่อ
แปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดท้ังส้ินใหเปนหุนสามัญ โดยสมมตวิาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ 
วันตนงวดหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 

 การกระทบยอดระหวางกําไรตอหุนข้ันพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและ            
หกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 แสดงไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 
กําไรสุทธิ 

จํานวนหุนสามัญ       
ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 2551 2551 2551 

 (พันบาท) (พันหุน) (บาท) 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน    
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 41,901 60,000 0.70 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด    
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกให 
แกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ - 1,310 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกให  
แกผูถือหุนเดิม - 424 

 

กําไรตอหุนปรับลด    
กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ  สมมติวามีการใช
สิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 41,901 61,734 0.68 
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 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 
กําไรสุทธิ 

จํานวนหุนสามัญ       
ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 2551 2551 2551 

 (พันบาท) (พันหุน) (บาท) 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน    
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 147,407 60,000 2.46 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด    
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกให 
แกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ - 1,139 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกให  
แกผูถือหุนเดิม - - 

 

กําไรตอหุนปรับลด    
กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ  สมมติวามีการใช
สิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 147,407 61,139 2.41 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 
กําไรสุทธิ 

จํานวนหุนสามัญ       
ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 42,512 17,977 60,000 60,000 0.71 0.30 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกให 
แกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ - - 1,310 - 

  

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกให  
แกผูถือหุนเดิม - - 424 - 

  

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ  สมมติวามีการใช
สิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 42,512 17,977 61,734 60,000 0.69 0.30 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 
กําไรสุทธิ 

จํานวนหุนสามัญ       
ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 148,884 57,501 60,000 60,000 2.48 0.96 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกให 
แกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ - - 1,139 - 

  

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกให  
แกผูถือหุนเดิม - - - - 

  

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ  สมมติวามีการใช
สิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 148,884 57,501 61,139 60,000 2.44 0.96 

11. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 2 สวนงานธุรกิจหลักคือ (1) การขายและบริการติดต้ัง และ 
(2) ใหเชาคอมพิวเตอรและอุปกรณอิเลคโทรนิค และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักใน
ประเทศไทย ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 มีดังตอไปนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

 สวนงาน           
ขายและบริการ 

สวนงาน           
ใหเชาอุปกรณ รวม 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

รายได 588 284 22 59 610 343 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามสวนงาน 144 70 (8) 20 136 90 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน       
รายไดอื่น     14 2 
คาใชจายในการขาย การบริการและบริหาร     (94) (61) 
ดอกเบี้ยจาย     (3) (3) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล     (12) (10) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด     41 18 
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 (หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  
 สวนงาน            

ขายและบริการ 
สวนงาน          

ใหเชาอุปกรณ รวม 
 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
รายได 1,903 677 66 126 1,969 803 
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามสวนงาน 418 153 (24) 50 394 203 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน        
รายไดอื่น     15 4 
คาใชจายในการขาย การบริการและบริหาร     (200) (116) 
ดอกเบี้ยจาย     (5) (8) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล     (58) (26) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด     146 57 

12. เงินปนผล 

 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2551 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติให
จัดสรรกําไรจายเงินปนผลจากการดําเนินงานในรอบป 2550 ในอัตราหุนละ 1.25 บาท รวมเปนเงิน 
75 ลานบาท บริษัทฯทําการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนแลวในเดือนพฤษภาคม 2551 

 เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติให
จัดสรรกําไรจายเงินปนผลและหุนปนผลจากการดําเนินงานในรอบป 2549 ดังนี้ 

1. ใหจายเงินปนผลแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 2 บาท (รวมเปนเงิน 80 ลานบาท) โดยบริษัทฯได
จายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.75 บาท (รวมเปนเงิน 30 ลานบาท) แลวในเดือน
กันยายน 2549 และทําการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.25 บาท (รวมเปนเงิน 50 ลานบาท) 
แลวในเดือนพฤษภาคม 2550  

2. ใหจายหุนปนผลแกผูถือหุนในอัตรา 1 หุนใหมตอ 2 หุนสามัญเดิมซ่ึงมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 
บาทตอหุน รวมเปนมูลคาประมาณ 100 ลานบาท บริษัทฯ ทําการจายหุนปนผลใหแกผูถือหุน
แลวในเดือนพฤษภาคม 2550 และอนุมัติการขายเศษหุนท่ีเหลือจากการจัดสรรในการจายหุน
ปนผลใหแกกรรมการบริษัทฯจํานวน 64 หุน ในราคาหุนละ 15.22 บาท รวมเปนเงิน 974 บาท 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  11 

13. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

13.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาท่ีเกี่ยวของกับการเชาอาคารและยานพาหนะ ณ วันท่ี                   
30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันในการจายคาเชาตามสัญญาเชาดังตอไปนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เชาอาคาร เชายานพาหนะ เชาอาคาร เชายานพาหนะ 
จายชําระภายใน     

1 ป 5.3 4.5 5.1 4.3 
2 - 4 ป 0.2 7.6 0.2 7.1 

13.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับการท่ีบริษัทฯจะตองขายหรือใหบริการตามสัญญา 

1. บริษัทฯมีสัญญาขายสินคาและบริการกับลูกคาซ่ึงยังไมไดสงมอบหรือใหบริการจํานวนเงิน
ประมาณ 1,023 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 1,091 ลานบาท) 

2. บริษัทฯไดทําสัญญาหลายสัญญาเพ่ือใหเชาอุปกรณอิเลคโทรนิคกับบริษัทซ่ึงมีรัฐบาลถือหุน
ใหญ หนวยงานราชการและโรงเรียนหลายแหงโดยมีมูลคาท่ีตองใหบริการตามสัญญาใน
อนาคตรวมท้ังส้ิน 72 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 120 ลานบาท) โดยบริษัทฯผูกพันท่ีจะตอง
ดําเนินการติดต้ังอุปกรณใหเชาใหแลวเสร็จและใหบริการบํารุงรักษาตามเงื่อนไขท่ีระบุใน
สัญญา 

3. บริษัทฯไดทําบันทึกขอตกลงกับบริษัทแหงหนึ่ง โดยบริษัทฯจะเปนผูลงทุนจัดหาและติดต้ัง 
อุปกรณและซอฟตแวร ระบบ Voice Mail System ใหแกบริษัทดังกลาว เพื่อใหบริการแก
ผูใชบริการเปนระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2549 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2554โดยบริษัทฯ
จะไดรับรายไดคิดเปนเปอรเซ็นตของรายไดท่ีบริษัทดังกลาวไดรับ โดยบริษัทฯผูกพันท่ีจะ
ดําเนินการติดต้ังอุปกรณใหแลวเสร็จ ซอมแซม บํารุงรักษาใหอุปกรณใชงานไดตามปกติ 
ชําระคาบริการเช่ือมโยงสัญญาณรายเดือน และปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีระบุไวใน
สัญญา รวมท้ังโอนกรรมสิทธิในอุปกรณท้ังหมดใหแกบริษัทดังกลาวเม่ือส้ินสุดขอตกลง 
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13.3 การค้ําประกัน 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯหรือคูสัญญา
ของบริษัทฯโดยบริษัทฯเปนผูคํ้าประกันเหลืออยูเปนจํานวน 433.1 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 494.3 
ลานบาท) ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึง
ประกอบดวยหนังสือคํ้าประกันเพื่อคํ้าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจํานวน 431.5 ลานบาทและ
เพื่อคํ้าประกันการจายชําระเงินใหกับเจาหนี้จํานวน 1.6 ลานบาท  

14. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเจาหนี้การคาท่ีเปนเงินสกุลตางประเทศจํานวน 
4.3 ลานเหรียญสหรัฐฯและมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนจํานวน 3.0
ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอัตราแลกเปล่ียนท่ีตกลงลวงหนาไวระหวาง 31.28 ถึง 33.58 บาท ตอ
เหรียญสหรัฐฯ  

15. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจาก
กําไรของบริษัทฯ สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 
1.25 บาท รวมเปนเงิน 75 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯจะจายและบันทึกบัญชีในไตรมาสท่ีสามของป 2551 

16. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 
2551 
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