
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) 
รายงาน และ งบการเงิน 

31 ธันวาคม 2549 และ 2548  
 



 
 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ 
บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
ของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี 
จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงิน
เหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของ
ขาพเจา งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอร
เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ที่แสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่นี้ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีทานอื่นใน
สํานักงานเดียวกันกับขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงไดแสดงความเห็นไวอยาง                  
ไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2549 

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

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) โดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

  

           ทิพวัลย นานานุวัฒน
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 
 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ : 20 กุมภาพันธ 2550 



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2549 2548

          สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 57,613,955           67,977,476           

     ลูกหน้ีและตั๋วเงินรับการคา - สุทธิ 5 698,138,296         555,317,222         

     รายไดท่ียังไมเรียกชําระ -                        34,300,000           

     งานระหวางทําตามสัญญา 329,806,335         232,534,610         

     สินคาคงเหลือ - สุทธิ 6 506,244                50,422,130           

     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 8,678,289             7,791,170             

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,094,743,119      948,342,608         

สินทรัพยไมหมุนเวียน

     เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 17.4 120,242,806         92,487,478           

     สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ - สุทธิ 7 17,309,074           23,852,219           

     อุปกรณสําหรับใหเชา - สุทธิ 8 344,456,545         367,909,703         

     สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 4,080,756             4,719,913             

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 486,089,181         488,969,313         
รวมสินทรัพย 1,580,832,300      1,437,311,921      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2549 2548

          หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 9 223,632,730         130,156,989         

     เจาหน้ีทรัสตรีซีท 44,709,383           41,663,021           

     เจาหน้ีการคา 243,951,357         241,001,532         

     ตนทุนท่ียังไมเรียกชําระ 141,374,884         94,717,536           

     สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 10 51,718,000           203,316,686         

     สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายใน ึ่ หนงป 1,193,537             1,118,103             

     หน้ีสินหมุนเวียนอื่น

        ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 15,262,175           6,645,332             

        รายไดรับลวงหนา 36,619,653           9,665,000             

        คาใชจายคางจาย 25,223,402           2,480,000             

        อื่นๆ 31,705,386           15,369,253           

108,810,616         34,159,585           

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 815,390,507         746,133,452         

หน้ีสินไมหมุนเวียน

     เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 10 -                        51,718,000           

     หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภ น ึ่ ายใ หนงป 600,255                1,793,791             

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 600,255                53,511,791           

รวมหน้ีสิน 815,990,762         799,645,243         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2549 2548

สวนของผูถือหุน

     ทุนเรือนหุน

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

        ทุนออกจําหนายและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว

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

     สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 220,715,902         220,715,902         

     กําไรสะสม

        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 11 20,000,000           20,000,000           

        ยังไมไดจัดสรร 324,125,636         196,950,776         

รวมสวนของผูถือหุน 764,841,538         637,666,678         
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,580,832,300      1,437,311,921      

-                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2549 2548

รายได

     รายไดจากการขายและบริการ 2,032,679,992      1,171,750,367      

     รายไดคาเชาและคาบริการจากอุปกรณสําหรับใหเชา 235,917,296         188,562,090         

     รายไดอื่น 9,863,236             2,475,390             

รวมรายได 2,278,460,524      1,362,787,847      

คาใชจาย

     ตนทุนขายและบริการ 1,615,079,142      965,265,122         

     ตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา 138,687,091         77,856,990           

     คาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร 234,988,476         202,654,686         

     ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 2,956,513             2,372,512             

รวมคาใชจาย 1,991,711,222      1,248,149,310      

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 286,749,302         114,638,537         

ดอกเบี้ยจาย (19,204,545)          (10,167,613)          

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (70,369,897)          (36,005,222)          
กําไรสุทธิสําหรับป 197,174,860         68,465,702           

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 13
     กําไรสุทธิ 4.93                      1.71                      

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

(หนวย : บาท)

2549 2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

     กําไรสุทธิ 197,174,860         68,465,702           

     รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)

        จากกิจกรรมดําเนินงาน:-

        คาเสื่อมราคา 117,798,010         78,926,020           

        ขาดทุนจากสินคาเส่ือมคุณภาพ (โอนกลับรายการ) (27,000,000)          27,000,000           

        ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดขึ้นจริง 1,983,074             (111,922)               

        ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ (700)                      474                       

    กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสิ ํ ินดาเนนงาน 289,955,244         174,280,274         

     สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

        ลูกหน้ีและตั๋วเงินรับการคา (142,821,074)        18,680,037           

        รายไดท่ียังไมเรียกชําระ 34,300,000           (34,300,000)          

        งานระหวางทําตามสัญญา (50,771,329)          (109,501,234)        

        สินคาคงเหลือ 10,046,755           (45,306,694)          

        สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (887,119)               (1,931,558)            

        สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 639,157                (804,447)               

     หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

        เจาหน้ีการคา 3,661,894             69,701,750           

        ตนทุนท่ียังไมเรียกชําระ 46,657,348           (34,531,424)          

        หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 71,955,888           717,967                

           เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน 262,736,764         37,004,671           

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

(หนวย : บาท)

2549 2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

     เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น (27,755,328)          (6,410,503)            

     ซ้ือสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ (5,534,862)            (14,019,546)          

     ซ้ืออุปกรณสําหรับใหเชา (60,815,969)          (68,118,355)          

     ดอกเบี้ยจายท่ีถือเปนตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา (1,084,245)            (4,103,312)            

     เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 2,804                    2,804                    

     เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (95,187,600)          (92,648,912)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 93,475,741           44,509,283           

     เจาหน้ีทรัสตรีซีทเพิ่มขึ้น 3,046,362             41,663,021           

     เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 30,000,000           180,000,000         

     เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว (233,316,686)        (162,237,314)        

     เจาหน้ีตามสัญญาเชาทางการเงินลดลง (1,118,102)            (551,117)               

     เงินปนผลจาย (70,000,000)          (40,000,000)          

        เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (177,912,685)        63,383,873           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (10,363,521)          7,739,632             

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 67,977,476           60,237,844           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 57,613,955           67,977,476           

-                        -                        

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

     เงินสดจายในระหวางปสําหรับ :

        ดอกเบี้ยจาย 22,370,378           15,531,051           

        ภาษีเงินไดนิติบุคคล 61,753,054           45,688,018           

    รายการที่ไมใชเงินสด

        โอนอุปกรณสําหรับใหเชาระหวางติดต้ังเปนสินคาคงเหลือ 10,044,586           -                        

        โอนสินคาคงเหลือเปนงานระหวางทําตามสัญญา 46,500,396           -                        

        โอนสินคาคงเหลือเปนอุปกรณสําหรับใหเชาระหวางติดต้ัง 30,413,321           -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

(หนวย : บาท)

กําไรสะสม

ทุนเรือนหุน จดสรรแล  -

ท่ีออก สวนเกนิ สารองตาม

หมายเหตุ และชําระแลว มลคาหุนสามัญ กฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

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

เงินปนผลจาย 16 - - - (40,000,000)     (40,000,000)      

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

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

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

เงินปนผลจาย 16 - - - (70,000,000)     (70,000,000)      

กําไรสุทธิสําหรับป - - - 197,174,860     197,174,860     

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 200,000,000     220,715,902      20,000,000     324,125,636     764,841,538     

-                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 

1. ขอมูลท่ัวไป 

  บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน ) (“บริษัทฯ ”) จัดตั้งข้ึนเปนบริษัท
มหาชนและ มีภูมิลําเนา ในประเทศ ไทยโดยมีธุรกิจหลัก ในการขาย ออกแบบและรับเหมาวางโครงขาย
และติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมท้ังให เชาคอมพิวเตอร และอุปกรณ                         

อิเลคโทรนคิ โดยมีท่ีอยูจดทะเบียนคือเลขท่ี 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงนิ 

งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ .ศ. 2547 และ
การแสดงรายการในงบการเงินไดทําข้ึนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา        

ลงวันท่ี 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวน แตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืน ในนโยบายการ
บัญชี 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

 3.1 รายไดและคาใชจาย 

ก) รายได 

ขายและบริการ 

  รายไดจาก การขาย ออก แบบและรับเหมาวางโครงขายและติดตั้ง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ถือเปนรายไดตามสวนของงานท่ีแลวเสร็จ จากการประเมินของ
วิศวกรของบริษัทฯ  รายไดท่ีรับรูแลวแตยังไมถึงกําหนดเรียกชําระตามสัญญาแสดงไวเปน 
“รายไดท่ียังไมเรียกชําระ” ในงบดุล 

  รายไดจากการบริการดูแลรักษาอุปกรณรับรูเปนรายไดตามระยะเวลาท่ีใหบริการ 

คาเชาและคาบริการ 

  รายไดคาเชาและคาบริการท่ีเกี่ยวของรับรูเปนรายไดตามระยะเวลาท่ีใหเชาและใหบริการ 

ดอกเบ้ียรับ 

 ดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 
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ข) คาใชจาย 

 ตนทุนจาก การขาย  ออกแบบแล ะรับเหมาวางโครงขายและติดตั้ง ระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ตามสัญญาบันทึกตามอัตราสวนรอยละของงานท่ีทําเสร็จ  (รับรู
รายไดแลว ) ของประมาณการ ตนทุน โดยจะบันทึกคาเผ่ือผลขาดทุนสําหรับโครงการท้ัง
จํานวน เม่ือทราบแนชัดวาโครงการนั้นจะประสบผลขาดทุน ผลตางระหว างตนทุนท่ีบันทึก
ตามอัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จ ของประมาณการ ตนทุนและตนทุนงานโครงการท่ีเกิดข้ึน
จริงบันทึกเปน “งานระหวางทําตามสัญญา” ภายใตสินทรัพยหมุนเวียน และ  “ตนทุนท่ียังไม
เรียกชําระ” ภายใตหนี้สินหมุนเวียน  

 คาใชจายอ่ืนบันทึกตามเกณฑคงคาง 

3.2 เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะ
ส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง ซ่ึง ถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมา และ
ไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 

 3.3 ลูกหนีก้ารคา 

ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซ่ึง โดย ท่ัวไปพิจารณาจาก
ประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้  

 3.4 สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือ แสดงตามราคาทุน (วิธีเขากอนออกกอน ) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแต
ราคาใดจะต่ํากวา  

 3.5 งานระหวางทําตามสัญญา 

   งานระหวางทําตามสัญญาแสดงตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแต ราคาใดจะต่ํา
กวา ราคาทุนประกอบดวยตนทุนของคาวัสดุ คาแรงงาน คางานผูรับเหมาชวงและคาใชจายอ่ื นท่ี
เกี่ยวของ 
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 3.6 สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 

   สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณแสดง มูลคา ตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม  และ                

คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)  

    คาเส่ือมราคาของสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุ นของสินทรัพยโดยวิธี
เสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังนี้  

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

  คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

  ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับสินทรัพยระหวางติดตั้ง 

  ในปปจจุบันบริษัทฯไดมีการเปล่ียนอายุการใชงานในอุปกรณสําหรับใหเชาในสองโครงการ 
จากเดิม 5 ป เปน 3.5 ปเนื่องจากความเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยีของอุปกรณท่ีรวดเร็ว จนทําให
ผูบริหารเห็นวาอายุการใชงานเดิมไมเหมาะสมในสถานะการณปจจุบัน การเปล่ียนอายุการใชงานนี้
ทําใหคาเส่ือมราคาในอนาคตของสินทรัพยใหเชาในสองโครงการเพิ่มข้ึนจากประมาณ  52 ลาน
บาทตอป เปน 73 ลานบาทตอป โดยการเปล่ียนแปลงนี้จะมีผลตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2549 เปนตน
ไป 

 3.7 ตนทุนการกูยืม 

   ดอกเบี้ยจายท่ีเกิดข้ึนจากเงินกูยืมเพื่อใชติดตั้ง งานระหวางทําตามสัญญา และอุปกรณใหเชา
ถือเปนสวนหนึ่ง ของตนทุน ของงานระหวางทําตามสัญญาและอุปกรณใหเชา และจะหยุดบันทึก
เม่ือการติดตั้งเสร็จสมบูรณหรือหยุดชะงักลงจนกวาจะมีการดําเนินการตอไป 

3.8    รายการธุรกิจกับบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุม
บริษัทฯหรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการ
ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 
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นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพล
อยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอํานาจใน
การวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ  

 3.9 สัญญาเชาระยะยาว 

สัญญาเชาอุปกรณท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญ ไดโอนไป
ใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแต
มูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบั นทึกเปนหนี้สินระยะ
ยาว สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมาตาม
สัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชา หรืออายุของสัญญา
เชา แลวแตระยะเวลาใดจะต่ํากวา 

 3.10 เงินตราตางประเทศ 

รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีท่ีเกิด
รายการ สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วันท่ีในงบดุลไดแปลงคา
เปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีในงบดุล  

กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน 

 3.11 การดอยคาของสินทรัพย 

ทุกวันท่ีในงบดุล บริษัทฯจะประเมินวามีขอบงช้ี ซ่ึงแสดงวาสินทรัพยของบริษัทฯดอยคาลง
หรือไม หากมีขอบงช้ีของการดอยคา บริษัทฯ จะทําการประมาณ มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยและหากพบวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นมีมูลคาสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน  

บริษัทฯจะลดมูลคาของสินทรัพยลงใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลขาดทุนจาก
การดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุ น (มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึง
ราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา) 

 3.12 ผลประโยชนพนักงาน 

   บริษัทฯรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกั นสังคมและกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 
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 3.13 ประมาณการหนีส้นิ 

   บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณ
ในอดีตไดเกิดขึ้นแลว มีความเปนไปไดคอนขางแนนอน วาบริษัทฯจะเสียทรัพยากร เชิงเศรษฐกิจ
ไปเพื่อปลดเปล้ืองภ าระผูกพัน นั้นและบริษัทฯ สามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยาง
นาเช่ือถือ 

 3.14 ภาษีเงินได 

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 

 3.15 ตราสารอนุพันธ 

สัญญาซ้ือขายเงนิตราตางประเทศลวงหนา 

   ลูกหนี้และเจาหนี้ตาม สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา จะถูกแปลงคาตามอัตรา
แลกเปล่ียน ณ วันส้ินงวดบัญชี กําไรขาดทุนท่ียังไ มเกิดข้ึนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
ดังกลาวจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดท่ีเกิดข้ึนจากการทําสัญญาจะถูกตัด
จําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา  

3.16 การใชประมาณการทางบญัชี 

   ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ในบาง สถานการณฝายบริหารอาจ
ตองใชการประมาณ และการตั้งสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว 

4.  รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

ในป 2549 บริษัท ฯไดจายเงินเ ดือน โบนัส คาเบ้ียประชุม และคาตอบแทนกรรมการ ใหแก 
กรรมการบริหารและผูบริหาร เปนจํานวนเงิน 68.2 ลานบาท (2548:  50.72 ลานบาท)  
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5. ลูกหนีแ้ละตั๋วเงินรับการคา 

ยอดคงเหลือของลูกหนีแ้ละตั๋วเงินรับการคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 แยกตามอายุหนี้
ท่ีคงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระไดดังนี้  

(หนวย : บาท) 

 2549 2548 

อายุหน้ีคางชาํระ   

   ยังไมถึงกําหนดชําระ 158,486,759 185,133,640 

คางชําระ   

ไมเกิน 3 เดือน 376,704,469 219,178,884 

3 - 6 เดือน 43,060,791 46,863,868 

6 - 12 เดือน 36,333,776 31,166,853 

มากกวา 12 เดือน 6,513,203 8,423,546 

   ถึงกําหนดชําระเมื่อลูกคาไดรับเงินจากผูวาจาง (Back-to-back) 77,539,298 65,050,431 

   รวม 698,638,296 555,817,222 

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

    ลูกหน้ีและต๋ัวรับเงินการคา – สุทธ ิ 698,138,296 555,317,222 

  ลูกหนี้การคาท่ีคางเกินกําหนดชําระสวนใหญเปนหนวยงานราชการ และบริษัทซ่ึงมีรัฐบาล                      
ถือหุนใหญ  ซ่ึงผูบริหารของบริษัทฯ คาดวาจะไดรับชําระเงินเต็มจํานวน และคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
ขางตนมีจํานวนท่ีเพียงพอในสถานการณปจจุบัน 

  บริษัทฯไดโอนสิทธิเรียกรองในการรับชําระเงินจากลูกหนี้ การคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2549 

จํานวน 287.5 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548: 98.5 ลานบาท) เพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร 

6. สินคาคงเหลือ 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 สินคาคงเหลือโดยสวนใหญประกอบไปดวยตนทุนและสินคาของบาง
โครงการโดยมีความเคล่ือนไหวจนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ดังตอไปนี้ 

 6.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯมี ยอดคงเหลือในตนทุนการพัฒนาโครงการฐานขอมูล
อิเลคโทรนิค จํานวน 46.5 ลานบาท และมีสํารองผลขาดทุนจํานวน  27 ลานบาท แตอยางไร
ก็ตามในไตรมาสท่ีสองของปปจจุบัน บริษัทฯไดทําสัญญาขายโครงการดังกลาวใหกับ
บริษัทแหงหนึ่งไดในราคาท่ีไมต่ํากวาตนทุน ดังนั้นบริษัทฯจึงไดโอนกลับบัญชีสํารองผล
ขาดทุนดังกลาวท้ังจํานวน โดยแสดงหักในบัญชีคาใชจายในการขาย การบริการและการ
บริหารและไดจัดประเภทตนทุนโครงการดังกลาวไวในงานระหวางทําตามสัญญา 
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 6.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯมียอดคงเหลือจํานวน 30.4 ลานบาท เปนตนทุนโครงการ
นําอุปกรณอิเลคโทรนิคไปใหบริการแกบริษัทแหงหนึ่ง โดยคิดคาบริการตามสัดสวนท่ี
บริษัทดังกลาวจะไดรับจากการใชประโยชนในสินทรัพยโดยเปนอัตราท่ีกําหนดในขอตกลง
ซ่ึงไดมีการตกลงเปนท่ีเรียบรอยใน ปปจจุบัน ดังนั้นบริษัทฯจึงจัดประเภทอุปกรณนี้ใหมไว
เปนอุปกรณสําหรับใหเชาตั้งแตไตรมาสท่ีสามของป 2549 

7. สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ 

    (หนวย : บาท) 

  เคร่ืองตกแตง    

 สวนปรับปรุง และอปุกรณ    

 อาคารเชา สํานักงาน คอมพิวเตอร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน :      

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

ซื้อเพิ่ม 852,699 1,132,587 3,549,576 - 5,534,862 

จําหนาย - (3,729) - - (3,729) 

31 ธันวาคม 2549 4,778,316 10,102,378 52,076,143 11,854,957 78,811,794 

คาเสื่อมราคาสะสม :      

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

คาเสื่อมราคาสําหรับป 562,671 870,698 10,063,377 579,157 12,075,903 

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย - (1,625) - - (1,625) 

31 ธันวาคม 2549 3,073,160 7,412,559 42,064,151 8,952,850 61,502,720 

มูลคาสุทธิตามบัญชี :      

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

31 ธันวาคม 2549 1,705,156 2,689,819 10,011,992 2,902,107 17,309,074 

คาเสื่อมราคาสําหรับป :      

ป 2548 (รวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหารทั้งหมด)  13,048,604 

ป 2549 (รวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหารทั้งหมด)  12,075,903 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯมีอุปกรณจํานวนหนึ่ งซ่ึงตัดคาเส่ือมราคาหมดแลว  แตยังใชงาน
อยู ราคาทุนกอ นหักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรั พยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 38.56 ลานบาท       
(2548: 19.7 ลานบาท)  
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8. อุปกรณสําหรับใหเชา  

    (หนวย : บาท) 

 อุปกรณ อุปกรณใหเชา  

 สําหรับใหเชา ระหวางติดต้ัง รวม 

ราคาทุน :    

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

ซื้อเพ่ิม 38,095,387 22,720,582 60,815,969 

โอนระหวางสินคาคงเหลือ (10,044,586) 30,413,321 20,368,735 

ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุนอุปกรณ 1,084,245 - 1,084,245 

โอนเมื่อติดต้ังเสร็จ 60,204,689 (60,204,689) - 

31 ธนัวาคม 2549 474,119,223 53,133,903 527,253,126 

คาเสือ่มราคาสะสม :    

31 ธนัวาคม 2548 77,074,474 - 77,074,474 

คาเสื่อมราคาสําหรับป 105,722,107 - 105,722,107 

31 ธนัวาคม 2549 182,796,581 - 182,796,581 

มูลคาสุทธิตามบัญชี    

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

31 ธนัวาคม 2549 291,322,642 53,133,903 344,456,545 

คาเสือ่มราคา (ซึง่อยูในงบกําไรขาดทุน)   

ป 2548 (รวมอยูในตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา) 65,877,416 - 65,877,416 

ป 2549 (รวมอยูในตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา) 105,722,107 - 105,722,107 

9. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

   (หนวย: บาท) 

 อัตราดอกเบ้ีย   

 (รอยละตอป) 2549 2548 

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 8.00% 3,632,730 156,989 

 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 6.00 - 6.75% 220,000,000 130,000,000 

 รวม 223,632,730 130,156,989 
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10. เงินกูยืมระยะยาว 

  จํานวนดังกลาวเปนเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง ซ่ึงประกอบดวย  

    ยอดคงเหลือเงินกูยืม 

 วงเงินสินเช่ือ ดอกเบ้ีย กําหนดชําระคนืเงนิตน ค้าํประกันโดย 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 

(ลานบาท)    (ลานบาท) (ลานบาท) 

180 3.75% ตอปจนถึงวันท่ี 
30 กันยายน 2548 และท่ี 
MLR-1.75% ตอป
หลังจากน้ันจนชําระหน้ี
เสร็จสิ้น 

กอนวันท่ี 30 กันยายน 
2548 ชําระเงนิตนเทากับ
จํานวนท่ีบริษัทฯไดรับคา
เชาจากลูกคา 

ต้ังแตวันท่ี 30 กันยายน 
254 8 ตองไมตํ่ากวา 7.5 

ลานบาทตอเดือน 

โอนสิทธิเรียกร องในการรบั
ชําระเงนิจากลูกหน้ีการคาจาก
การใหเชาอุปกรณของบริษัทฯ
ซึง่มมีลูคารบัชําระตลอดอายุ
สัญญาประมาณ 3 ป รวมเปน
จาํนวน 425.9 ลานบาท  

51.7 144.7 

      

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

หรือเมื่อไดรับเงินงวดแรก
ตามสัญญาซื้ อขายระบบ
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 
แลวแตวา เงื่อนไขใดจะเกิด
กอน และชําระคนืหน้ีให
หมดภายในเดือนกรกฎาคม 
2550 

โอนสิทธิการรับเงิน ตามสัญญา
ซื้อขายระบบคอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณโดยมีจํานวนเงิน
ตามสัญญาเปนจํานวนท้ังสิ้น 
301.3 ลานบาท 

- 110.3 

      

    51.7 255.0 

  หัก : เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (51.7) (203.3) 

  เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระในหน่ึงป - 51.7 

บริษัทฯไดรวมดอกเบ้ียจายของ เงินกู 180 ลานบาท และ 210 ลานบาท ไวเปนสวนหนึ่งของตนทุน
ของอุปกรณสําหรับใหเชาและงานร ะหวางทําตามสัญญา ตามลําดับ  ในระหวางท่ีการ ติดตั้งยังไมเสร็จ
พรอมใชงาน โดยดอกเบ้ียดังกลาวมีจํานวนเงินโดยรวมท้ังส้ิน 3.2 ลานบาท (2548: 6.4 ลานบาท) 

11. สํารองตามกฎหมาย 

  เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 บริษัทฯตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวา รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 
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12. จํานวนและคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 

 2549 2548 

จํานวนพนักงาน ณ วันส้ินป (คน) 190 161 

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับป (พันบาท) 223,679 154,945 

13. กําไรตอหุน 

  กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดย หารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุน
สามัญท่ีออกอยูในระหวางป 

14. ขอมูลทางการเงนิจําแนกตามสวนงาน 

  บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจ  1) การขายและบริการติดตั้ง 2) ใหเชา คอมพิวเตอรและ
อุปกรณอิเลคโทรนิคและในเขตภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย โดยขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวน
งานดังกลาวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 เปนดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 ขายและบริการ ใหเชาอุปกรณ รวม 
 2549 2548 2549 2548 2549 2548 

รายได 2,033 1,171 236 189 2,269 1,360 

กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 445 179 97 111 542 290 

รายไดและคาใชจายท่ีไมไดปนสวน       

รายไดอื่น     9 2 

คาใชจายในการขายและบริหาร     (262) (176) 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน     (3) (2) 

ดอกเบ้ียจาย     (19) (10) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล     (70) (36) 

กําไรสุทธิ     197 68 

อุปกรณสําหรับใหเชา - - 344 368 344 368 

สินทรัพยสวนกลาง     142 121 

รวมสินทรัพย     486 489 

15. กองทุนสํารองเล้ียงชพี 

  บริษัทฯ และพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯและพนักงานจายสมทบกองทุน ปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) และจะ
จายให แกพนักงาน เม่ือพนักงานนั้น ออกจากงา นตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ  ในระหวางป  
2549 บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวน 3.6 ลานบาท (2548: 3.3 ลานบาท) 
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16. เงินปนผล 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลตอหุน รวมเงินปนผลจาย 

  (บาท) (ลานบาท) 

เงินปนผลประจําป สําหรับป2547 มติที่ประชุมสามัญประจําปของ   

 ผูถือหุน วันที่ 20 เมษายน 2548 1.0 40 

รวมเงินปนผลสําหรับป2548  1.0 40 

    

เงินปนผลประจําป สําหรับป2548 มติที่ประชุมสามัญประจําปของ    

 ผูถือหุน วันที่ 20 เมษายน 2549 1.0 40 

เงินปนผลระหวางกาลสําหรับป 2549 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

วันที่ 10 สิงหาคม 2549 0.75 30 

รวมเงินปนผลสําหรับป 2549  1.75 70 

17. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 17.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 

  บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาอาคารและยานพาหนะดังตอไปนี้ 

 (หนวย : ลานบาท) 

จายชําระ เชาอาคาร เชายานพาหนะ 
ภายใน 1 ป 5.7 3.4 

ระหวาง 2 - 3 ป 7.3 1.8 

 17.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับการท่ีบริษัทฯจะตองขายหรือใหบริการตามสัญญา 

 1. บริษัทฯมีสัญญาขายสินคาและบริการกับลูกคาซ่ึงยังไมไดสงมอบหรือใหบริการจํานวนเงิน
ประมาณ 654 ลานบาท (2548: 666 ลานบาท) 

 2. บริษัทฯ ไดทําสัญญาหลายสัญญาเพื่อใหเชาอุปกรณอิเลคโทรนิคกับหนวยงานราชการแหง
หนึ่งและโรงเรียนหลายแหงโดยมีมูลคาท่ีตองใหบริการตามสัญญาในอนาคตรวมท้ังส้ิน 436 

ลานบาท (2548: 709.4 ลานบาท) โดยบริษัทฯผูกพันท่ีจะตองดําเนินการติดตั้งอุปกรณใหเชา
ใหแลวเสร็จตามสัญญาและใหบริการบํารุงรักษาตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญา 
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3. บริษัทฯไดทําบันทึกขอตกลงกับบริษัทแหงหนึ่ง โดยบริษัทฯจะเปนผูลงทุนจัดหา ติดตั้ง 
อุปกรณและซอฟทแวร ระบบ Voice Mail System ใหแกบริษัทดังกลาว เพื่อใหบริการแก
ผูใชบริการเปนระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2549 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 โดย
บริษัทฯจะไดรับรายไดคิดเปนเปอรเซ็นตของรายไดท่ีบริษัทดังกลาว ไดรับ โดยบริษัทฯ
ผูกพันท่ีจะดําเนินการติดตั้งอุปกรณใหแลวเสร็จ ซอมแซม บํารุงรักษาใหอุปกรณใชงานได
ตามปกติ ชําระคาบริการเช่ือมโยงสัญญาณรายเดือน และปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขท่ี
ระบุไวในสัญญา  รวมท้ังโอนกรรมสิทธิในอุปกรณท้ังหมดใหแกบริษัทดังกลาวเม่ือส้ินสุด
ขอตกลง 

 17.3 การค้ําประกัน 

  บริษัทฯมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ หรือคูสัญญาของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯเปนผูคํ้าประกันเหลืออยูเปนจํานวนประมาณ 691.2 ลานบาท (2548: 301.8 ลานบาท) 

ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

 17.4 วงเงินสินเชือ่และหลักประกัน 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯไดรับวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินหลายแหง (วงเงิน
กูยืมระยะส้ันและระยะยาว วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินหนังสือคํ้าประกันธนาคาร ) และมี
หลักประกันโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- วงเงินสินเช่ือจํานวน 3,222 ลานบาท และมีสวนท่ีเบิกใชแลวเปนจํานวน 1,350 ลานบาท 

- วงเงินซ้ือขายเงินตรา ตางประเทศลวงหนา 6.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมีสวนท่ีเบิกใชแลว
เปนจํานวน 3.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

- คํ้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร 120 ลานบาท 

- คํ้าประกันวงเงินสินเช่ือเฉพาะสําหรับโครงการ (Contract financial facilities) โดยการโอน
สิทธิเรียกรองในการรับชําระหนี้จากลูกหนี้การคาจํานวนคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 

จํานวน 287.5 ลานบาทและมูลคางานตามสัญญาท่ีจะไดรับในอนาคตรวมเปนจํานวนเงิน 
790.6 ลานบาท 
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18. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 18.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

  ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 48 เร่ืองการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับ
เคร่ืองมือทางการเงิน บริษัทฯมี เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญท่ีแสดงในงบดุลประกอบดวย เงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา เงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 
เจาหนี้ทรัสตรีซีท เจาหนี้การคา  เงินกูยืมระยะส้ัน และเงินกูยืมระยะยาว  บริษัทฯมีความเส่ียงท่ี
เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดังนี้ 

  ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 

  บริษัทฯมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา ฝายบริหาร
ควบคุมความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม และ
ลูกคาสวนใหญเปนหนวยงานราช หรือบริษัทท่ีมีช่ือเสียงและฐานะการเงินม่ันคง ดังนั้น บริษัทฯจึง
ไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปน สาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ โดยจํานวนสูงสุดท่ีบริษัทฯ
อาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาท่ีแสดงอยูใน
งบดุล 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

  บริษัทฯมีความเส่ียง จากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับ เงินฝากสถาบันการเ งิน เงิน
เบิกเกินบัญชี เจาหนี้ทรัสตรีซีท เงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน  ความเส่ียงจา กอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯจึงอยู
ในระดับต่ํา 

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตาม
วันท่ีครบกําหนด หรือวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ี ยใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ีย
ใหมกอนถึง) ไดดังนี ้                  
 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย    

 และครบกําหนด ปรับขึ้นลง ไมมี  อตัรา 

 ภายในหนึ่งป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ลานบาท) (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงนิ      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 52 6 58 0.125 - 0.5 

ลูกหนีแ้ละต๋ัวเงินรับการคา - - 698 698 - 

เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระผูกพัน - 120 - 120 0.5 - 5.0 

 - 172 704 876  
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 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย    

 และครบกําหนด ปรับขึ้นลง ไมมี  อตัรา 

 ภายในหนึ่งป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ลานบาท) (รอยละตอป) 
หนี้สินทางการเงิน      

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงนิ 160 64 - 224 6.0 – 8.0 

เจาหนี้ทรัสตรีซีท - 45 - 45 6.0 - 6.25 

เจาหนี้การคา - - 244 244 - 

เงินกูยืมระยะยาว - 52 - 52 6.0 

 160 161 244 565  

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

  บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเนื่องจากบริษัทฯมี เจาหนี้เปน
สกุลเงิน ตราตางประเทศ บริษัทฯ ไดตกลงทํา สัญญาซ้ือ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซ่ึงสวน
ใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเจาหนี้การคาท่ีเปนเงินสกุลตางประเทศ
จํานวน 2.30 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อ
ใชสําหรับจายชําระคาสินคาเปนจํานวน 3.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอัตราแลก เปล่ียนท่ีตกลง
ลวงหนาไวคือ 35.33 ถึง 37.76 บาท ตอหนึ่งเหรียญสหรัฐฯ    

 18.2 มูลคายตุธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

  เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของ บริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะส้ัน 
และเงินกูยืมมีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯจึงประมาณ มูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบดุล  

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะท่ี
ท้ังสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปน
อิสระ ในลักษณะท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน  วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของ
เคร่ืองมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑ
การวัดมูลคาท่ีเหมาะสม  
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19. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

  เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2550 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดมีมติในเร่ืองดังตอไปนี้ 

  19.1 ใหเสนอจาย เงินปนผลตอท่ีประชุมผูถือหุน ประจําป 2549 โดยไดจายเปนเงินปนผลระหวางกาล
ในอัตราหุนละ 0.75 บาท (รวมเปนเงิน 30 ลานบาท) ในเดือนกันยายน 2549 และจะจายเพิ่มอีกใน
เดือนพฤษภาคม 2550 โดยแบงออกเปน 

  ก) เงินสดปนผลในอัตราหุนละ 1.22 บาท คิดเปนเงินปนผล 48.8 ลานบาท                    

 ข) หุนปนผลในอัตรา 2 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญปนผล ซ่ึงมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท 
ตอหุน รวมเปนมูลคาท้ังส้ิน 100 ลานบาท 

 19.2 ใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญดังนี้ 

 ก) ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ จํานวน 6 ลานหนวย โดยไมคิดมูลคา  

 ข) ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 3 ลานหนวย โดยไมคิดมูลคา 

  ใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังหมดนี้มีอายุ 5 ป นับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิโดยใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน ซ่ึงรายละเอียดขอกําหนดเงื่ อนไขตางๆ 
ตลอดจนราคาใชสิทธิจะนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

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

ลานบาท (หุนสามัญ 69 ลานหุนมูลคาหุนละ  5 บาท) โดยหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 29 ลานหุน 
มูลคาหุนละ 5 บาท จะถูกจัดสรรดังนี้ 

 ก) หุนจํานวน 20 ลานหุน จัดสรรเพื่อรองรับการจายหุนปนผล 

 ข) หุนจํานวน 9 ลานหุน จัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน
สามัญของบริษัทฯ 

20. การจัดประเภทรายการในงบการเงนิ 

  ไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 ใหมเพื่อให
สอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของปปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผู
ถือหุนตามท่ีไดรายงานไปแลว 

21. การอนมุตังิบการเงนิ 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2550 
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