
 

  

 

 

 

 

 

 

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

รายงาน และ งบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 และ 2549



 

 

 

 

รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอผูถือหุนของ บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน

ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 และ 2549 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด

สําหรับงวด เกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 และ 2549 ของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี  

จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงิน

เหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

 ขาพเจาไดปฏิบัติง านสอบทานตามมาตรฐานการสอบทาน งบการเงิน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน

และปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอัน

เปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และ

การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงินจึงใหความเช่ือม่ันนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงินไดแตเพียงสอบทานดังนั้นขาพเจาจึง

ไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชี แตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น 

 ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการ

บัญชีท่ีรับรองท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) สําหรับ

ปส้ินสุดวัน ท่ี 31 ธันวาคม 2549 ตามมาตรฐานการ สอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และเสนอรายงานไวอยางไมมี

เงื่อนไข ตามรายงานลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2550 งบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ท่ีแสดงเปรียบเทียบไว ณ ท่ีนี้ 

เปนสวนหนึ่งของงบการเงินท่ีขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังก ลาว ขาพเจาไมไดใชวิธีการอ่ืน

ใดภายหลังจากวันท่ีในรายงานนั้น 

 

 

 

  ทิพวัลย นานานุวัฒน 

  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

กรุงเทพฯ  : 12 พฤศจิกายน 2550 



งบดุล

(หนวย : พันบาท)

หมายเหตุ  30 กันยายน 2550  31 ธันวาคม 2549

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว)

          สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 132,991              57,614                

     ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - สุทธิ 3 362,497              698,138              

     งานระหวางทําตามสัญญา 224,424              329,806              

     สินคาคงเหลือ - สุทธิ 506                     506                     

     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 5,736                  8,678                  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 726,154              1,094,742           

สินทรัพยไมหมุนเวียน

     เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 13.4 96,305                120,243              

     สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ - สุทธิ 4 15,728                17,309                

     อุปกรณสําหรับใหเชา - สุทธิ 4 251,836              344,457              

     สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 3,984                  4,081                  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 367,853              486,090              

รวมสินทรัพย 1,094,007           1,580,832           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบดุล (ตอ)

(หนวย : พันบาท)

หมายเหตุ  30 กันยายน 2550  31 ธันวาคม 2549

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว)

          หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 223,633              

     เจาหนี้ทรัสตรีซีท - 44,709                

     เจาหนี้การคา 5 150,855              243,951              

     ตนทุนที่ยังไมเรียกชําระ 84,546                141,375              

     สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 6 - 51,718                

     สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 891                     1,194                  

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)



     หนี้สินหมุนเวียนอื่น

        ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 7,494                  15,262                

        รายไดรับลวงหนา 19,441                36,620                

        คาใชจายคางจาย 23,654                25,223                

        อื่นๆ 10,940                31,705                

     รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 61,529                108,810              

รวมหนี้สินหมุนเวียน 297,821              815,390              

หนี้สินไมหมุนเวียน

     หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป - 600                     

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน - 600                     

รวมหนี้สิน 297,821              815,990              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบดุล (ตอ)

(หนวย : พันบาท)

หมายเหตุ  30 กันยายน 2550  31 ธันวาคม 2549

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน

     ทุนเรือนหุน

        ทุนจดทะเบียน

           หุนสามัญ 69,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท

              (31 ธันวาคม 2549 : หุนสามัญ 40,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท) 8.1 345,000              200,000              

        ทุนออกจําหนายและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว

           หุนสามัญ 60,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท

              (31 ธันวาคม 2549 : หุนสามัญ 40,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท) 8.2 300,000              200,000              

     สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 220,716              220,716              

     กําไรสะสม

        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 20,000                20,000                

        ยังไมไดจัดสรร 255,470              324,126              

รวมสวนของผูถือหุน 796,186              764,842              

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,094,007           1,580,832           

-                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)



กรรมการ

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงเปนบาท)

หมายเหตุ 2550 2549

รายได

     รายไดจากการขายและบริการ 271,856              491,062              

     รายไดคาเชาและคาบริการจากอุปกรณสําหรับใหเชา 59,415                57,933                

     กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 390                     -

     รายไดอื่น 1,338                  1,012                  

รวมรายได 332,999              550,007              

คาใชจาย

     ตนทุนขายและบริการ 206,883              403,371              

     ตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา 35,678                33,386                

     คาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร 54,326                65,824                

     ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - 118                     

รวมคาใชจาย 296,887              502,699              

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 36,112                47,308                

ดอกเบี้ยจาย (33)                      (5,626)                 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (12,236)               (13,875)               

กําไรสุทธิสําหรับงวด 23,843                27,807                

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 10

     กําไรสุทธิ (บาท) 0.40                    0.46                    

     จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 60,000,000         60,000,000         

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

(หนวย : พันบาท ยกเวนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงเปนบาท)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)



หมายเหตุ 2550 2549

รายได

     รายไดจากการขายและบริการ 949,136              1,517,837           

     รายไดคาเชาและคาบริการจากอุปกรณสําหรับใหเชา 185,914              169,362              

     กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,857                  -

     รายไดอื่น 4,245                  5,203                  

รวมรายได 1,141,152           1,692,402           

คาใชจาย

     ตนทุนขายและบริการ 731,408              1,214,871           

     ตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา 111,717              90,451                

     คาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร 170,559              160,150              

     ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - 1,755                  

รวมคาใชจาย 1,013,684           1,467,227           

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 127,468              225,175              

ดอกเบี้ยจาย (7,751)                 (14,849)               

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (38,373)               (52,034)               

กําไรสุทธิสําหรับงวด 81,344                158,292              

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 10

     กําไรสุทธิ (บาท) 1.36                    2.64                    

     จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 60,000,000         60,000,000         

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

2550 2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

     กําไรสุทธิ 81,344                158,292              

     รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน :-

        คาเสื่อมราคา 105,919              78,655                

        โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (76)                      -

        โอนกลับสํารองเผื่อผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นของงานระหวางทําตามสัญญา

           และสินคาคงเหลือ - (27,000)               

        กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (19)                      -

        ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (236)                    727                     

(หนวย : พันบาท)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549



     กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 186,932              210,674              

     สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

        ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา 335,717              (69,174)               

        รายไดที่ยังไมเรียกชําระ - 34,300                

        งานระหวางทําตามสัญญา 105,382              (32,795)               

        สินคาคงเหลือ - 7,429                  

        สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2,942                  (5,837)                 

        สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 97                       542                     

     หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

        เจาหนี้การคา (93,041)               28,991                

        ตนทุนที่ยังไมเรียกชําระ (56,829)               32,460                

        หนี้สินหมุนเวียนอื่น (47,100)               75,646                

           เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน 434,100              282,236              

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

2550 2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

     เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 23,938                (5,912)                 

     เงินสดจายซื้อสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ (5,625)                 (4,694)                 

     เงินสดจายซื้ออุปกรณสําหรับใหเชา (6,543)                 (44,627)               

     จายดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา - (1,185)                 

     เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 470                     -

        เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 12,240                (56,418)               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (223,633)             40,235                

     เจาหนี้ทรัสตรีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง) (44,709)               19,195                

     เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว - 30,000                

     ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (51,718)               (202,520)             

     ชําระคืนเจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน (903)                    (832)                    

     เงินสดปนผลจาย (50,000)               (70,000)               

        เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (370,963)             (183,922)             

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 75,377                41,896                

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 57,614                67,978                

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

(หนวย : พันบาท)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ)



เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 132,991              109,874              

-                      

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

     เงินสดจายในระหวางงวดสําหรับ 

        ดอกเบี้ยจาย 8,036                  17,892                

        ภาษีเงินไดนิติบุคคล 46,141                53,888                

     รายการที่ไมใชเงินสด

        โอนสินคาคงเหลือเปนงานระหวางทําตามสัญญา - 46,500                

        โอนสินคาคงเหลือเปนอุปกรณสําหรับใหเชาระหวางติดตั้ง - 30,413                

        โอนอุปกรณสําหรับใหเชาระหวางติดตั้งเปนสินคาคงเหลือ - 10,045                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

(หนวย : พันบาท)

ทุนเรือนหุน

ที่ออก สวนเกิน

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 200,000            220,716            20,000              196,951            637,667            

เงินสดปนผลจาย 7 - - - (70,000)             (70,000)             

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - 158,292            158,292            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 200,000            220,716            20,000              285,243            725,959            

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

เงินสดปนผลจาย 7 - - - (50,000)             (50,000)             

หุนปนผลจาย 7,8 100,000            - - (100,000)           -

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - 81,344              81,344              

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

-                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม
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บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 และ 2549 

1. ขอมูลท่ัวไป 

 1.1 ขอมูลบริษัทฯ  

  บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) จัดตั้งข้ึนเปนบริษัทมหาชนจํากัดตาม

กฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักในการขาย ออกแบบและรับเหมาวาง

โครงขายและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  รวมท้ังใหเชาคอมพิวเตอรและ    

อุปกรณอเิลคโทรนคิ บริษัทฯมีท่ีอยูจดทะเบียนตั้งอยูเลขท่ี 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก 

เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  

 1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิระหวางกาล 

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 เร่ือง งบการเงินระหวาง

กาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสด งรายการ

ในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด ใน

รูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป  

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ัง

ลาสุด ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการให ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณ

ใหม ๆ เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบ

การเงินระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 1.3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดย ไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ี

ใชในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 

1.4 การประกาศใชมาตรฐานการบญัชใีหม 

  สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 9/2550 และฉบับท่ี 38/2550 เกี่ยวกับ

มาตรฐานการบัญชี ซ่ึงได ประกาศในร าชกิจจานุเบกษา แลว โดยใหใชมาตรฐานการบัญชีฉบับ

ปรับปรุงใหมป 2550 ดังตอไปนี้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมท่ียกเลิกไป 
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 ก) มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ฉบับท่ี  44 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบับท่ี 45 เงินลงทุนในบริษัทรวม 

ฉบับท่ี  46 สวนไดเสียในการรวมคา 

 มาตรฐานการบัญชีท้ังสามฉบับขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2550 เปนตนไป  อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีท้ัง

สามฉบับดังกลาวไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

 ข) มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมท่ียังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ฉบับท่ี  25 งบกระแสเงินสด 

ฉบับท่ี  33 ตนทุนการกูยืม 

ฉบับท่ี  35 การนําเสนองบการเงิน 

ฉบับท่ี  39 นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

ฉบับท่ี  41 งบการเงินระหวางกาล 

ฉบับท่ี  49 สัญญากอสราง 

 มาตรฐานการบัญชีท้ังหกฉบับขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวัน ท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมิน

แลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคั ญตองบ

การเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 

2. รายการธุรกิจกับบุคคลท่ีเก่ียวของกัน 

  ในระหวางงวด เกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 และ 2549 บริษัทฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับ

บุคคลท่ีเกี่ยวของกันโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

  (หนวย : ลานบาท) 

  สาํหรบังวดเกาเดือน 

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

บุคคลที่เก่ียวของกัน รายการธุรกิจ 2550 2549 

กรรมการตรวจสอบ คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทนกรรมการ 2.6 1.5 

กรรมการที่เปนผูบริหารและผูบริหาร เงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทน

กรรมการ 

47.1 54.1 

กรรมการทีไ่มไดเปนกรรมการ

ตรวจสอบและผูบริหาร 

คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทนกรรมการ 3.1 1.5 
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3. ลูกหนี้และตั๋วเงนิรับการคา 

  ยอดคงเหลือของลูกหนี้ และตั๋วเงินรับ การคาของบริษัทฯ แยกตามอายุหนี้ท่ี คงคางนับจากวันท่ีถึง

กําหนดชําระไดดังนี้ 

 (หนวย : พันบาท) 

 30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 

อายุหนี้คางชําระ  (ตรวจสอบแลว) 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 180,146 158,487 

คางชําระ   

  ไมเกิน 3 เดือน 145,755 376,704 

   3 - 6 เดือน 16,941 43,061 

   มากกวา 6 - 12 เดือน 5,719 36,334 

   มากกวา 12 เดือน 1,002 6,513 

ถึงกําหนดชําระเม่ือลูกคาไดรับเงินจากผูวาจาง (Back-to-back) 12,934 77,539 

รวม 362,497 698,638 

หัก : คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - (500) 

ลูกหนี้และตั๋วรับการคา - สุทธิ 362,497 698,138 

  ในจํานวนดังกลาวไดรวมเช็คลงวันท่ีลวงหนาท่ีบริษัทฯไดรับจากลูกคาแลว ณ วันท่ี  30 กันยายน 

2550 เปนจํานวน 16.4 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549 : 10.3 ลานบาท) 

  ลูกหนี้การคาท่ีคางเกินกําหนดชําระสวนใหญเปนหนวยงานราชการ และบริษัทซ่ึงมีรัฐบาล                      

ถือหุนใหญ ซ่ึงผูบริหารของบริษัทฯ คาดวาจะไดรับชําระเงินเต็มจํานวน และคาเผ่ือหนี้ส งสัยจะสูญขางตน   

มีจํานวนท่ีเพียงพอในสถานการณปจจุบัน 

  บริษัทฯไดโอนสิทธิเรียกรองในการรับชําระเงินจากลูกหนี้การคา  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 จํานวน 

36.6 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549 : 287.5 ลานบาท) เพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร 
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4. สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ และอุปกรณสําหรับใหเชา 

  รายการ เปล่ียนแปลงของบัญชี สวนปรับปรุงอ าคารและอุปกรณ  และอุปกรณสําหรับใหเชา สําหรับ

งวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย : พันบาท) 

 สวนปรับปรุงอาคาร 

และอุปกรณ 

                                  

อุปกรณสําหรับใหเชา 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2550 17,309 344,457 

ซ้ือเพิ่มระหวางงวด  5,625 6,543 

มูลคาสุทธิของสวนท่ีจําหนายระหวางงวด (451) - 

คาเส่ือมราคาสําหรับงวด (6,755) (99,164) 

มูลคาสุทธิตามบัญช ีณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 15,728 251,836 

5. เจาหนี้การคา 

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเจาหนี้การคาท่ีเปนเงินสกุลตางประเทศรวม

ท้ังส้ิน 0.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

6. เงินกูยืมระยะยาว 

  จํานวนดังกลาวเปนเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง ซ่ึงประกอบดวย  
    (หนวย : ลานบาท) 

    ยอดคงเหลือเงินกูยืม 

 วงเงินสินเช่ือ อัตราดอกเบ้ีย กําหนดชําระคนืเงนิตน ค้าํประกันโดย 30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 

(ลานบาท)     (ตรวจสอบแลว) 

180 3.75% ตอป จนถึงวันท่ี 

30 กันยายน 2548  และ

ท่ี MLR-1.75% ตอป

หลังจากน้ันจนชําระหน้ี

เสร็จสิ้น 

กอนวันท่ี 30 กันยายน 2548  

ชําระเงนิตนเทากับจาํนวนท่ี

บริษัทฯไดรับคาเชาจากลูกคา

ต้ังแตวันท่ี 30 กันยายน 2548 

ตองไมตํ่ากวา 7.5 ลานบาท

ตอเดือน 

โอนสิทธิเรียกรองในการรับชําระ

เงินจากลูกหน้ีการคาจากการให

เชาอุปกรณของบริษัทฯซึ่งมี  

มลูคารบัชําระตลอดอ ายุสัญญา

ประมาณ 3 ป รวมเปนจาํนวน 

425.9 ลานบาท  

- 51.7 

    - 51.7 

  หัก : เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป - (51.7) 

  เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระในหน่ึงป - - 
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การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวด เกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550  มี

รายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 

 จํานวนเงิน 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2550 51.7 

หัก : จายคืนเงินกู (51.7) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 - 

7. เงินปนผล 

  เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรกําไรจายเงิน

ปนผลและหุนปนผลจากการดําเนินงานในรอบป 2549 ดังนี้ 

  7.1 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  

  7.2 ใหจายหุนปนผลแกผูถือหุนใน อัตรา 1 หุนใหมตอ 2 หุนสามัญเดิมซ่ึงมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ      

5 บาทตอหุน รวมเปนมูลคาประมาณ 100 ลานบาท บริษัทฯ ทําการจายหุนปนผลใหแกผูถือหุน

แลวในเดือนพฤษภาคม 2550  

  เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2549 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรกําไรจายเงิน

ปนผลระหวางกาล จากการดําเนินงาน ในงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2549 ในอัตราหุนละ 0.75 

บาท รวมเปนเงิน 30 ลานบาท 

  เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2549 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ฯไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรกําไรจายเงิน

ปนผลจากการดําเนินงานในรอบป 2548 ในอัตราหุนละ 1 บาท รวมเปนเงิน 40 ลานบาท 
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8. ทุนเรือนหุน 

 8.1 ทุนจดทะเบยีน 

  เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติ อนุมัติใหเพิ่ม ทุน     

จดทะเบียนจากจํานวน 200 ลานบาท (หุนสามัญ 40 ลานหุน มูลคาหุนละ 5 บาท) เปน 345 ลานบาท 

(หุนสามัญ 69 ลานหุน มูลคาหุนละ 5 บาท) บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชย

แลวเม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2550 โดยหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 29 ลานหุนมูลคาหุนละ 5 บาท จะถูก

จัดสรรดังนี้ 

ก) หุนจํานวน 20 ลานหุน เพื่อรองรับการจายหุนปนผล ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ 7.2 

ข) หุนจํานวน 9 ลานหุน เพื่อ รองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน

สามัญของบริษัทฯ ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 

 8.2 ทุนออกจําหนายและเรียกชาํระเตม็มูลคาแลว 

  ทุนออกจําหนายและเรียกชําระเต็มมูลคาแลวเพิ่มข้ึนใน ระหวางงวด เกาเดือนส้ินสุดวันท่ี        

30 กันยายน 2550 จาก 200 ลานบาท (หุนสามัญ 40 ลานหุน มูลคาหุนละ 5 บาท) เปน 300 ลานบาท 

(หุนสามัญ 60 ลานหุนมูลคาหุนละ 5 บาท) เนื่องจากการจาย หุนปนผลตามท่ีกลาวไ วในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ 7.2 

9. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ 

เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญดังนี้ 

9.1 ใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 6 ลานหนวยโดยไมคิดมูลคา ซ่ึงใบสําคัญแสดงสิทธินี้มีอายุ 5 ปนับ

จากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใบสําคัญแสดง สิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซ้ือหุนสามัญได  1 

หุน โดยมีเงื่อนไขในการจัดสรร 10 หุนสามัญตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิในราคาใชสิทธิท่ี 16.5 

บาท  

9.2 ใหแกกรรมการ และ /หรือ พนักงานของบริษัทฯจํานว น 3 ลานหนวย โดยไมคิดมูลคา             

ซ่ึงใบสําคัญแสดงสิทธินี้มีอายุ 5 ปนับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  โดยใบสําคัญแสดง

สิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุนในราคาใชสิทธิท่ี 10 บาท  
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  เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2550 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดอนุญาต

ใหบริษัทฯอ อกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ ซ้ือหุนสามัญ ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบ     

งบการเงินขอ 9.1 และ 9.2 

  เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2550 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 6/2550 ของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ ตามท่ีกลาวไวในหมาย เหตุประกอบงบการเงินขอ 9.1 และ 9.2 ใน

วันท่ี 1 ตุลาคม 2550 

  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ ตามท่ีกลาวไวในหมาย

เหตุประกอบงบการเงินขอ 9.1 จํานวน 5,999,972 หนวย เปนหลักทรัพยจดทะเบียนตั้งแตวันท่ี 11 ตุลาคม 

2550 เปนตนไป 

10. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

  กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุน

สามัญท่ีออกอยูในระหวางงวด โดยไดปรับจํานวนหุนสามัญตามสัดสวนท่ีเปล่ียนไปของจํานวนหุนสามัญท่ี

เกิดจากการออกหุนปนผลตามท่ีกลาวไวในหมายเห ตุประกอบงบการเงินขอ 7.2 ซ่ึงไดปรับปรุงจํานวนหุน

สามัญโดยถือเสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดข้ึนตั้งแตวันเร่ิมตนของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

11. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550  บริษัทฯ มียอดคงเหลือ ของสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อ

เตรียมไวสําหรับการชําระเจาหนี้การคาเปนจํานวน 1.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอัตราแลกเปล่ียนท่ีตกลง

ลวงหนาไวระหวาง 33.20 ถึง 33.97 บาท ตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ  
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12. ขอมูลทางการเงนิจําแนกตามสวนงาน 

  บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจ  1) การขายและบริการติดตั้ง  2) ใหเชา คอมพิวเตอรและ

อุปกรณอิเลคโทรนิคและในเขตภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย โดยขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวน

งานดังกลาวสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 และ 2549 เปนดังนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  

 ขายและบริการติดต้ัง ใหเชาอุปกรณ รวม ขายและบริการติดต้ัง ใหเชาอุปกรณ รวม 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 

รายได 272 491 60 58 332 549 949 1,518 186 169 1,135 1,687 

กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 65 88 24 25 89 113 218 330 74 79 292 409 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน             

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน     1 -     2 - 

รายไดอื่น     1 1     4 5 

    คาใชจายในการขาย การบริการและบริหาร    (55) (66)     (171) (187) 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน     - -     - (2) 

ดอกเบี้ยจาย     - (6)     (8) (15) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล     (12) (14)     (38) (52) 

กําไรสุทธิ     24 28     81 158 

13. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

13.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 

  บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาอาคารและยานพาหนะดังตอไปนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 

 จายชําระภายใน เชาอาคาร เชายานพาหนะ 

1 ป 6.1 2.7 

2 ถึง 3 ป 3.5 2.4 

13.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับการท่ีบริษัทฯจะตองขายหรือใหบริการตามสัญญา 

1. บริษัทฯมีสัญญาขายสินคาและบริการกับลู กคาซ่ึงยังไมไดสงมอบหรือใหบริการจํานวนเงิน

ประมาณ 470 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549 : 654 ลานบาท) 
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2. บริษัทฯไดทําสัญญาหลายสัญญาเพื่อใหเชาอุปกรณอิเลคโทรนิคกับหนวยงานราชการ  และ

โรงเรียนหลายแหง โดยมีมูลคา ท่ีตองใหบริการ ตามสัญญาในอนาคตรวมท้ังส้ิน 185 ลานบาท             

(31 ธันวาคม 2549 : 436 ลานบาท) โดยบริษัทฯผูกพันท่ีจะตองดําเนินการติดตั้งอุปกรณ ใหเชา

ท้ังหมดใหแลวเสร็จและใหบริการบํารุงรักษาตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญา 

3. บริษัทฯไดทําบันทึกขอตกลงกับบริษัทแหงหนึ่ง โดยบริษัทฯจะเปนผูลงทุนจัดหา ติดตั้ง 

อุปกรณและซอฟตแวร ระบบ  Voice Mail System ใหแกบริษัทดังกลาว เพื่อใหบริการแก

ผูใชบริการเปนระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2549 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2554โดยบริษัทฯ

จะไดรับรายไดคิดเปนเปอรเซ็นตของรายไดท่ีบริษัทดังกลาวไดรับ โดยบริษัทฯผูกพันท่ีจะ

ดําเนินการติดตั้งอุปกรณใหแลวเสร็จ ซอมแซม บํารุงรักษาใหอุปกรณใชงานไดตามปกติ ชําระ

คาบริการเช่ือมโยงสัญญาณรายเดือน และปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีระบุไวในสัญญา 

รวมท้ังโอนกรรมสิทธิในอุปกรณท้ังหมดใหแกบริษัทดังกลาวเม่ือส้ินสุดขอตกลง 

13.3  การค้ําประกัน 

บริษัทฯมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ  หรือคูสัญญาของบริษัทฯโดย

บริษัทฯเปนผูคํ้าประกัน คงเหลืออยูเปนจํานวนประมาณ  435.2 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549 : 691.2 

ลานบาท) ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

13.4 วงเงนิสินเชือ่และหลักประกัน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 บริษัทฯไดรับวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินหลายแหง (วงเงิน

กูยืมระยะส้ันและระยะยาว วงเงินเบิกเกิน บัญชี เจา หนี้ทรัสตรีซีท และวงเงิน หนังสือคํ้าประกัน

ธนาคาร) และมีหลักประกันโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- วงเงินสินเช่ือจํานวน 2,559.9 ลานบาท มีสวนท่ีเบิกใชแลวเปนจํานวนรวม 475.2 ลานบาท 

- วงเงินซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 4.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมีสวนท่ีเบิกใชแลว

เปนจํานวน 1.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

- คํ้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร 96.3 ลานบาท 

14. การอนมุตังิบการเงนิระหวางกาล 

  งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติ ใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 

2550 
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