
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธันวาคม 2550 และ 2549  

 



 
 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 งบกําไรขาดทุนรวม  งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท แอ็ดวานซ
อินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
และ 2549 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุด
วันเดียวกันของแตละปเฉพาะกิจการของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ดวย
เชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ 
สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวน
เงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและ
ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมิน
ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาว
ใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย และแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปเฉพาะของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

  

 

           ทิพวัลย นานานุวัฒน
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 15 กุมภาพนัธ 255 

 



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมาย ุเหต 2550 2550 2549

          สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 30,073,175        22,678,756        57,613,955        

     ลูกหน้ีและต๋ัวเงินรับการคา - สุทธิ 6 517,232,536      517,232,536      698,138,296      

     งานระหวางทําตามสัญญา 422,789,358      422,789,358      329,806,335      

     สินคาคงเหลือ - สุทธิ 506,244            506,244            506,244            

     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 12,538,709        12,446,156        8,678,289         

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 983,140,022      975,653,050      1,094,743,119   

สินทรัพยไมหมุนเวียน

     เงินฝากประจําธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 7 92,483,318        92,483,318        120,242,806      

     เงินลงทุนในบริษัทยอย 8 -                        5,499,700         -                        

     สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ - สุทธิ 9 13,441,358        12,416,538        17,309,074        

     อุปกรณสําหรับใหเชา - สุทธิ 10 177,957,420      177,957,420      344,456,545      

     สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 11 1,534,980         1,534,980         -                        

     สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 3,991,976         3,879,566         4,080,756         

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 289,409,052      293,771,522      486,089,181      
รวมสินทรัพย 1,272,549,074   1,269,424,572   1,580,832,300   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมาย ุเหต 2550 2550 2549

          หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 12 40,000,000        40,000,000        223,632,730      

     เจาหน้ีทรัสตรีซีท 14,922,154        14,922,154        44,709,383        

     เจาหน้ีการคา 257,078,606      257,078,606      243,951,357      

     ตนทุนท่ียังไมเรียกชําระ 85,159,102        85,159,102        141,374,884      

     สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 13 -                        -                        51,718,000        

     สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายใน ึ่ หนงป 600,255            600,255            1,193,537         

     หน้ีสินหมุนเวียนอื่น

        ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 25,458,789        25,458,789        15,262,175        

        รายไดรับลวงหนา 5,856,657         5,856,657         36,619,653        

        คาใชจายคางจาย 9,816,672         9,816,672         25,223,402        

        อื่นๆ 21,131,869        20,880,816        31,705,386        

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 460,024,104      459,773,051      815,390,507      

หน้ีสินไมหมุนเวียน

     หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชํ ึ่ าระภายในหนงป -                        -                        600,255            

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน -                        -                        600,255            

รวมหน้ีสิน 460,024,104      459,773,051      815,990,762      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมาย ุเหต 2550 2550 2549

สวนของผูถือหุน

     ทุนเรือนหุน

        ทุนจดทะเบียน

           หุนสามัญ 69,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท

           (2549: หุนสามัญ 40,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท) 14 345,000,000      345,000,000      200,000,000      

        ทุนออกจําหนายและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว

           หุนสามัญ 60,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท

           (2549: หุนสามัญ 40,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท) 14 300,000,000      300,000,000      200,000,000      

     สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 220,715,902      220,715,902      220,715,902      

     กําไรสะสม

        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 16 24,800,000        24,800,000        20,000,000        

        ยังไมไดจัดสรร 263,240,900      264,135,619      324,125,636      

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 808,756,802      809,651,521      764,841,538      

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 3,768,168         -                        -                        

รวมสวนของผูถือหุน 812,524,970      809,651,521      764,841,538      

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,272,549,074   1,269,424,572   1,580,832,300   

-                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมาย ุเหต 2550 2550 2549

รายได

     รายไดจากการขายและบริการ 1,396,498,709   1,396,498,709   2,032,679,992   

     รายไดคาเชาและคาบริการจากอุปกรณสําหรับใหเชา 241,643,047      241,643,047      235,917,296      

     รายไดอื่น 8,454,364         8,453,967         9,863,236         

รวมรายได 1,646,596,120   1,646,595,723   2,278,460,524   

คาใชจาย

     ตนทุนขายและบริการ 1,063,398,832   1,063,398,832   1,615,079,142   

     ตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา 149,789,877      149,789,877      138,687,091      

     คาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร 230,549,215      228,921,967      237,944,989      

     ขาดทุนจากการดอยคาของอุปกรณสําหรับใหเชา 10 40,000,000        40,000,000        -                        

รวมคาใชจาย 1,483,737,924   1,482,110,676   1,991,711,222   

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 162,858,196      164,485,047      286,749,302      

ดอกเบ้ียจาย (7,800,824)        (7,800,824)        (19,204,545)      

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (61,875,214)      (61,875,214)      (70,369,897)      

กําไรหลังภาษีเงินไดนิติบุคคล 93,182,158        94,809,009        197,174,860      

ขาดทุนสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 732,132            -                        -                        
กําไรสุทธิสําหรับป 93,914,290        94,809,009        197,174,860      

กําไรตอหุน 18

   กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

        กําไรสุทธิ 1.57 1.58 3.29

   กําไรตอหุนปรับลด

        กําไรสุทธิ 1.55 1.56 3.29

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550 2550 2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

     กําไรสุทธิ 93,914,290        94,809,009        197,174,860      

     รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

        คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 142,079,105      142,016,476      117,798,010      

        หน้ีสงสัยจะสูญ 2,489,211         2,489,211         -                        

        โอนกลับสํารองเผื่อผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนของสินคาคงเหลือ -                        -                        (27,000,000)      

        ขาดทุนจากการดอยคาของอุปกรณสําหรับใหเชา 40,000,000        40,000,000        -                        

        กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (44,876)             (44,876)             (700)                  

        ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง 275,364            275,364            1,983,074         

        ขาดทุนสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย (732,132)           -                        -                        

     กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสิ ํ ิ านนดาเนนง 277,980,962      279,545,184      289,955,244      

     สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

        ลูกหน้ีและต๋ัวเงินรับการคา 178,416,549      178,416,549      (142,821,074)    

        รายไดท่ียังไมเรียกชําระ -                        -                        34,300,000        

        งานระหวางทําตามสัญญา (92,983,023)      (92,983,023)      (50,771,329)      

        สินคาคงเหลือ -                        -                        10,046,755        

        สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (3,860,420)        (3,767,867)        (887,119)           

        สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 88,780              201,190            639,157            

     หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

        เจาหน้ีการคา 13,271,229        13,271,229        3,661,894         

        ตนทุนท่ียังไมเรียกชําระ (56,215,782)      (56,215,782)      46,657,348        

        หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (46,965,973)      (47,217,026)      71,955,888        

           เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 269,732,322      271,250,454      262,736,764      

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550 2550 2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

     เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 27,759,488        27,759,488        (27,755,328)      

     เงินสดรับจากผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 4,500,300         -                        -                        

     เงินสดจายลงทุนในบริษัทยอย -                        (5,499,700)        -                        

     เงินสดจายซ้ือสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ (5,587,331)        (4,499,882)        (5,534,862)        

     เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 496,163            496,163            2,804                

     เงินสดจายซ้ืออุปกรณสําหรับใหเชา (6,543,426)        (6,543,426)        (60,815,969)      

     จายดอกเบี้ยจายท่ีถือเปนตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา -                        -                        (1,084,245)        

     เงินสดจายซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร (1,567,774)        (1,567,774)        -                        

        เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 19,057,420        10,144,869        (95,187,600)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น ( )ลดลง (183,632,730)    (183,632,730)    93,475,741        

     เจาหน้ีทรัสตรีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง) (29,787,229)      (29,787,229)      3,046,362         

     เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว -                        -                        30,000,000        

     ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (51,718,000)      (51,718,000)      (233,316,686)    

     ชําระคืนเจาหน้ีตามสัญญาเชาทางการเงิน (1,193,537)        (1,193,537)        (1,118,102)        

     เงินสดปนผลจาย (50,000,000)      (50,000,000)      (70,000,000)      

     เงินสดรับชําระคาหุนจากการขายเศษหุนปนผล 974                   974                   -                        

        เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (316,330,522)    (316,330,522)    (177,912,685)    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง (27,540,780)      (34,935,199)      (10,363,521)      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 57,613,955        57,613,955        67,977,476        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 30,073,175        22,678,756        57,613,955        

-                        -                        -                        

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

     เงินสดจายในระหวางปสําหรับ 

        ดอกเบ้ียจาย 7,963,769         7,963,769         22,370,378        

        ภาษีเงินไดนิติบุคคล 51,678,600        51,678,600        61,753,054        

    รายการที่ไมใชเงินสด

        โอนสินคาคงเหลือเปนงานระหวางทําตามสัญญา -                        -                        46,500,396        

        โอนสินคาคงเหลือเปนอุปกรณสําหรับใหเชาระหวางติดต้ัง -                        -                        30,413,321        

        โอนอุปกรณสําหรับใหเชาระหวางติดต้ังเปนสินคาคงเหลือ -                        -                        10,044,586        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 ูถื ุน

 

ู ั ั

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม

ทุนเรือนหุน สวนของผ อห

ท่ีออก สวนเกิน กําไ สวนนอยของรสะสม

หมายเหตุ และชําระแลว มลคาหุนสามญั จดสรรแลว ยงไมไดจัดสรร บริษัทยอย รวม

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

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 16 -                     -                     4,800,000       (4,800,000)     -                      -                     

เงินสดปนผลจาย 21 -                     -                     -                     (50,000,000)   -                      (50,000,000)   

หุนปนผลจาย 21 99,999,026     -                     -                     (99,999,026)   -                      -                     

เงินสดรับชําระคาหุนจากการขายเศษหุนปนผล 21 974                 -                     -                     - -                      974                

กําไรสุทธิสําหรับป -                     -                     -                     93,914,290     -                      93,914,290    

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย -                     -                     -                     -                     3,768,168       3,768,168      

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

-                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ู  ุ ั  ั  จั

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุน

ที่ออก สวนเกิน กําไรสะสม

หมายเหตุ และชําระแลว มลคาหนสามัญ จดสรรแลว ยงไมได ดสรร รวม

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

เงินสดปนผลจาย 21 -                           -                           -                           (70,000,000)          (70,000,000)          

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

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

โอนไปสํารองตามกฎหมาย 16 -                           -                           4,800,000             (4,800,000)            -                           

เงินสดปนผลจาย 21 -                           -                           -                           (50,000,000)          (50,000,000)          

หุนปนผลจาย 21 99,999,026           -                           -                           (99,999,026)          -                           

เงินสดรับชําระคาหุนจากการขายเศษหุนปนผล 21 974                       -                           -                           -                           974                       

กําไรสุทธิสําหรับป -                           -                           -                           94,809,009           94,809,009           

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

-                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

1. ขอมูลท่ัวไป 

  บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน ) (“บริษัทฯ ”) จัดตั้งข้ึนเปนบริษัท
มหาชนและ มีภูมิลําเนา ในประเทศไทย  ธุรกิจหลัก ของบริษัทฯ คือ การขาย ออกแบบและรับเหมาวาง
โครงขายและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมท้ังให เชาคอมพิวเตอร และอุปกรณ                         
อิเลคโทรนคิ โดยมีท่ีอยูจดทะเบียนคือเลขท่ี 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ .ศ. 2547 และ
การแสดงรายการในงบการเงินไดทําข้ึนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาลงวันท่ี 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

  งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวน แตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืน ใน
นโยบายการบัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ั น
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยดังตอไปนี้ 

     รอยละของสินทรัพย รอยละของรายได 
     ท่ีรวมอยูใน ท่ีรวมอยูในรายไดรวม 
  จัดตั้งข้ึนใน อัตรารอยละ สินทรัพยรวม สําหรับปส้ินสุด 

ชื่อบริษัท ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม วันท่ี 31 ธันวาคม 

   2550 2550 2550 

   รอยละ รอยละ รอยละ 

บริษัท เมเปลพลัส จํากัด ขายและติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร 
โปรแกรมคอมพวิเตอรและอปุกรณ
ส่ือสาร 

ไทย 55 0.7 - 

ข) ยอดเงินลงทุนในบริษัทยอยในบัญชีของบริษัทฯไดตัดกับสวนของผูถือหุนของบริษัทยอยแลว  

2.3  บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษัท
ยอยตามวิธีราคาทุน  
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3. การประกาศใชมาตรฐานการบญัชใีหม 

  สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 9/2550 ฉบับท่ี 38/2550 และฉบับท่ี 
62/2550 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยใหใชมาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้ 

 ก) มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

 ฉบับท่ี 44 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ฉบับท่ี 45 (ปรับปรุง 2550) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 ฉบับท่ี 46 (ปรับปรุง 2550) สวนไดเสียในการรวมคา 

 มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2550 เปนตนไป  

 ข) มาตรฐานการบัญชีท่ียังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

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 การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

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

 มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐาน
การบัญชีฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใช
มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 
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4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

 4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

ก) รายได 

 ขายและบริการ 

  รายไดจาก การขาย ออก แบบและรับเหมาวางโครงขายและติดตั้ง ระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ถือเปนรายไดตามสวนของงานท่ีแลวเสร็จ จากการประเมินของ
วิศวกร/ผูควบคุมโครงการ ของบริษัทฯ  รายไดท่ีรับรูแลวแตยังไมถึงกําหนดเรียกชําระตาม
สัญญาแสดงไวเปน “รายไดท่ียังไมเรียกชําระ” ในงบดุล 

  รายไดจากการบริการดูแลรักษาอุปกรณรับรูเปนรายไดตามระยะเวลาท่ีใหบริการ 

คาเชาและคาบริการ 

  รายไดคาเชาและคาบริการท่ีเกี่ยวของรับรูเปนรายไดตามระยะเวลาท่ีใหเชาและใหบริการ 

ดอกเบ้ียรับ 

 ดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

ข) คาใชจาย 

 ตนทุนจาก การขาย  ออกแบบและรับเหมาวางโครงขายและติดตั้ง ระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ตามสัญญาบันทึกตามอัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จ  (รับรูรายได
แลว) ของประมาณการ ตนทุน  โดยจะบันทึกคาเผ่ือผลขาดทุนสําหรับโครงการท้ังจํานวน 
เม่ือทราบแนชั ดวาโครงการนั้นจะประสบผลขาดทุน ผลตางระหวางตนทุนท่ีบันทึกตาม
อัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จ ของประมาณการ ตนทุนและตนทุนงานโครงการท่ีเกิดข้ึนจริง
บันทึกเปน  “งานระหวางทําตามสัญญา ” ภายใตสินทรัพยหมุนเวียน และ  “ตนทุนท่ียังไม
เรียกชําระ” ภายใตหนี้สินหมุนเวียน  

 คาใชจายอ่ืนบันทึกตามเกณฑคงคาง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะ
ส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง ซ่ึง ถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมา และ
ไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 
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 4.3 ลูกหนีก้ารคา 

ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซ่ึง โดย ท่ัวไปพิจารณาจาก
ประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้  

 4.4 สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือ แสดงตามราคาทุน (วิธีเขากอนออกกอน ) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแต
ราคาใดจะต่ํากวา  

 4.5 งานระหวางทําตามสัญญา 

   งานระหวางทําตามสัญญาแสดงตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแต ราคาใดจะต่ํา
กวา ราคาทุนประกอบดวยตนทุนของคาวัสดุ ค าแรงงาน คางานผูรับเหมาชวงและคาใชจายอ่ืนท่ี
เกี่ยวของ 

 4.6 เงนิลงทุน 

   เงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน 

4.7 สวนปรับปรุงอาคาร อุปกรณและอุปกรณใหเชา และคาเส่ือมราคา 

   สวนปรับปรุงอาคาร  อุปกรณและอุปกรณให เชาแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคา
สะสม และคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)  

    คาเส่ือมราคาของสวนปรับปรุงอาคาร  อุปกรณและอุปกรณใหเชา คํานวณจากราคาทุนของ
สินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังนี้  

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

  คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
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  ในป 2549 บริษัทฯไดมีการเปล่ียนอายุการใชงานในอุปกรณสํา หรับใหเชาในสองโครงการ 
จากเดิม 5 ป เปน 3.5 ปเนื่องจากความเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยีของอุปกรณท่ีรวดเร็ว จนทําให
ผูบริหารเห็นวาอายุการใชงานเดิมไมเหมาะสมในสถานะการณปจจุบัน การเปล่ียนอายุการใชงานนี้
ทําใหคาเส่ือมราคาในอนาคตของสินทรัพยใหเชาในสองโครงการเพิ่มข้ึนจากประมาณ 52 ลานบาท
ตอป เปน 73 ลานบาทตอป โดยการเปล่ียนแปลงนี้จะมีผลตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2549 เปนตนไป 

 4.8 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย 

   สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายของสินทรัพย
ท่ีไมมีตัวตนคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย โดยวิธีเสนตรงตามอา ยุการใหประโยชน
โดยประมาณของสินทรัพยไมมีตัวตนดังตอไปนี้ 

โปรแกรมคอมพวิเตอร 10 ป 

   คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 4.9 ตนทุนการกูยืม 

   ดอกเบ้ียจายท่ีเกิดข้ึนจากเงินกูยืมเพื่อใชติดตั้ง งานระหวางทําตามสัญญา และอุปกรณใหเชา
ถือเปนสว นหนึ่งของตนทุน ของงานระหวางทําตามสัญญาและอุปกรณใหเชา และจะหยุดบันทึก
เม่ือสินทรัพยนั้นพรอมท่ีจะใชงานหรือหยุดชะงักลงจนกวาจะมีการดําเนินการตอไป 

4.10    รายการธุรกิจกับบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคค ลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุม
บริษัทฯหรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการ
ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพล
อยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสํา คัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอํานาจใน
การวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ  
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 4.11 สัญญาเชาระยะยาว 

สัญญาเชาอุปกรณท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไป
ใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจา ยฝายทุนดวยมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแต
มูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะ
ยาว สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช า สินทรัพยท่ีไดมาตาม
สัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชา หรืออายุของสัญญา
เชา แลวแตระยะเวลาใดจะต่ํากวา 

 4.12 เงินตราตางประเทศ 

รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีท่ีเกิด
รายการ สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วันท่ีในงบดุลไดแปลงคา
เปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีในงบดุล  

กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน 

 4.13 การดอยคาของสินทรัพย 

ทุกวันท่ีในงบดุล บริษัทฯจะประเมินวามีขอบงช้ี ซ่ึงแสดงวาสินทรัพยของบริษัทฯดอยคาลง
หรือไม หากมีขอบงช้ีของการดอยคา บริษัทฯ จะทําการประมาณ มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยและหากพบวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นมีมูลคาสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน  

บริษัทฯจะลดมูลคาของสินทรัพยลงใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลขาดทุนจาก
การดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุ น (มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึง
ราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา) 

 4.14 ผลประโยชนพนักงาน 

   บริษัทฯรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกั นสังคมและกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 

 4.15 ประมาณการหนีส้นิ 

   บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สิน ไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณ
ในอดีต ไดเกิดขึ้นแลว และ มีความเปนไปไดคอนขางแนนอน วาบริษัทฯจะ เสียทรัพยากร เชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นได
อยางนาเช่ือถือ 
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 4.16 ภาษีเงินได 

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 

 4.17 ตราสารอนุพันธ 

สัญญาซ้ือขายเงนิตราตางประเทศลวงหนา 

   ลูกหนี้และเจาหนี้ตาม สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา จะถูกแปลงคาตามอัตรา
แลกเปล่ียน ณ วันส้ินงวดบัญชี กําไรขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
ดังกลาวจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน  

4.18 การใชประมาณการทางบญัชี 

   ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ในบาง สถานการณฝายบริหารอาจ
ตองใชการประมาณ และการตั้งสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว 

5.  รายการคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

  ในระหวาง ปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2550 และ 2549 บริษัทฯมีรายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน
โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

  (หนวย: ลานบาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บุคคลที่เก่ียวของกัน รายการที่เก่ียวของกัน 2550 2550 2549 

กรรมการตรวจสอบ คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทนกรรมการ 2.9 2.9 1.8 

กรรมการที่เปนผูบริหารและ
ผูบริหาร 

เงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุมและ
คาตอบแทนกรรมการ 

69.5 68.9 67.9 

กรรมการที่ไมไดเปนกรรมการ
ตรวจสอบและผูบริหาร 

คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทนกรรมการ 3.3 3.3 1.7 

  นอกจากนี้ในระหวางป บ ริษัทฯไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯจํานวน 
570,000 หนวย ใหคณะกรรมการท่ีเปนผูบริหารของบริษัทฯโดยไมคิดมูลคา รายละเอียดของใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาวไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15.2 
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6. ลูกหนีแ้ละตั๋วเงินรับการคา 

ยอดคงเหลือของลูกหนีแ้ละตั๋วเงินรับการคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 แยกตามอายุหนี้
ท่ีคงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระไดดังนี้  

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2550 2549 

อายุหน้ีคางชาํระ    

   ยังไมถึงกําหนดชําระ 230,859,846 230,859,846 158,486,759 

คางชําระ    

ไมเกิน 3 เดือน 205,326,062 205,326,062 376,704,469 

3 - 6 เดือน 51,202,915 51,202,915 43,060,791 

มากกวา 6 - 12 เดือน 9,624,863 9,624,863 36,333,776 

มากกวา 12 เดือน 1,455,684 1,455,684 6,513,203 

   ถึงกําหนดชําระเมื่อลูกคาไดรับเงินจากผูวาจาง (Back-to-back) 21,752,377 21,752,377 77,539,298 

   รวม 520,221,747 520,221,747 698,638,296 

    หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2,989,211) (2,989,211) (500,000) 

    ลูกหน้ีและต๋ัวรับเงินการคา – สุทธ ิ 517,232,536 517,232,536 698,138,296 

  ในจํานวนดังกลาวไดร วมเช็คลงวันท่ีลวงหนาท่ีบริษัทฯ ไดรับจากลูกคาแลว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2550 เปนจํานวน 11.9 ลานบาท (2549: 10.3 ลานบาท) 

  ลูกหนี้การคาท่ีคางเกินกําหนดชําระสวนใหญเปนหนวยงาน ราชการ และบริษัทซ่ึงมีรัฐบาล                      
ถือหุนใหญ  ซ่ึงผูบริหารของบริษัทฯ คาดวาจะไดรับชําระเงินเต็มจํานวน และคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
ขางตนมีจํานวนท่ีเพียงพอในสถานการณปจจุบัน 

  บริษัทฯไดโอนสิทธิเรียกรองในการรับชําระเงินจากลูกหนี้ การคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2550 

จํานวน 105.0 ลานบาท (2549: 287.5 ลานบาท) เพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร 

7. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 

 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจําซ่ึงบริษัทฯไดนําไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือ 
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8. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 (หนวย: บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 

 (ลานบาท) (ลานบาท) รอยละ รอยละ   

บริษัท เมเปลพลัส จํากัด 10 - 55 - 5,499,700 - 

  ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดล งทุนในหุนสามัญของบริษัท เมเปล พลัส จํากั ด เปนจํานวน 
109,994 หุน คิดเปนรอยละ 55 ของหุนสามัญท้ังหมดของบริษัท เมเปลพลัส จํากัด ในราคา 5.5 ลานบาท 

9. สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ 

    (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

  เคร่ืองตกแตง    

 สวนปรับปรุง และอุปกรณ    

 อาคารเชา สํานักงาน คอมพิวเตอร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน       

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

ซื้อเพิ่ม 1,233,868 712,917 3,640,545 - 5,587,330 

จําหนาย - (199,800) (2,982,577) - (3,182,377) 

31 ธันวาคม 2550 6,012,184 10,615,495 52,734,111 11,854,957 81,216,747 

คาเสื่อมราคาสะสม       

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

คาเสื่อมราคาสําหรับป 833,462 1,029,141 6,561,999 579,157 9,003,759 

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย - (142,422) (2,588,668) - (2,731,090) 

31 ธันวาคม 2550 3,906,622 8,299,278 46,037,482 9,532,007 67,775,389 

มูลคาสุทธิตามบัญชี       

31 ธันวาคม 2550 2,105,562 2,316,217 6,696,629 2,322,950 13,441,358 

คาเสื่อมราคาสําหรับป      

ป 2550 (รวมอยูในคาใชจายในการขาย การบริการและบริหารทั้งหมด)  9,003,759 
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    (หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เคร่ืองตกแตง    

 สวนปรับปรุง และอุปกรณ    

 อาคารเชา สํานักงาน คอมพิวเตอร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน       

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

ซื้อเพิ่ม 649,528 650,086 3,200,268 - 4,499,882 

จําหนาย - (199,800) (2,982,577) - (3,182,377) 

31 ธันวาคม 2550 5,427,844 10,552,664 52,293,834 11,854,957 80,129,299 

คาเสื่อมราคาสะสม       

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

คาเสื่อมราคาสําหรับป 789,325 1,023,903 6,548,746 579,157 8,941,131 

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย - (142,422) (2,588,668) - (2,731,090) 

31 ธันวาคม 2550 3,862,485 8,294,040 46,024,229 9,532,007 67,712,761 

มูลคาสุทธิตามบัญชี       

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

31 ธันวาคม 2550 1,565,359 2,258,624 6,269,605 2,322,950 12,416,538 

คาเสื่อมราคาสําหรับป      

ป 2549 (รวมอยูในคาใชจายในการขาย การบริการและบริหารทั้งหมด)  12,075,903 

ป 2550 (รวมอยูในคาใชจายในการขาย การบริการและบริหารทั้งหมด)  8,941,131 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซ่ึง
ตัดคาเส่ือมราคาหมดแลว  แตยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรั พยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 47.2 ลาน
บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 47.2 ลานบาท 2549: 38.6 ลานบาท)  
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10. อุปกรณสําหรับใหเชา  

    (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อุปกรณ อุปกรณใหเชา  

 สําหรับใหเชา ระหวางติดต้ัง รวม 

ราคาทุน     

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

ซื้อเพ่ิม - 6,543,426 6,543,426 

โอนเมื่อติดต้ังเสร็จ 59,677,329 (59,677,329) - 

31 ธนัวาคม 2550 533,796,552 - 533,796,552 

คาเสือ่มราคาสะสม     

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

คาเสื่อมราคาสําหรับป 133,042,551 - 133,042,551 

31 ธนัวาคม 2550 315,839,132 - 315,839,132 

คาเผ่ือการดอยคา    

31 ธนัวาคม 2549 - - - 

บันทึกเพิ่มระหวางป 40,000,000 - 40,000,000 

31 ธนัวาคม 2550 40,000,000 - 40,000,000 

มูลคาสุทธิตามบัญชี    

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

31 ธนัวาคม 2550 177,957,420 - 177,957,420 

คาเสือ่มราคาสาํหรับป    

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

ป 2550 (รวมอยูในตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา) 133,042,551 - 133,042,551 

  ในปปจจุบัน ผูบริหารของบริษัทฯไดพิจารณาตั้งคาเผ่ือการดอยคาของอุปกรณใหเชาระบบ  Voice 

Mail System จํานวน 40 ลานบาท เนื่องจาก เช่ือวามูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับจะต่ํากวามูลคาสุทธิทาง
บัญชี 
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11. สินทรัพยไมมีตัวตน 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2550 2549 

โปรแกรมคอมพิวเตอร - - - 

ซื้อเพิ่ม 1,567,774 1,567,774 - 

ตัดจําหนาย (32,794) (32,794) - 

สุทธิ 1,534,980 1,534,980 - 

คาตัดจําหนายท่ีรวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป 32,794 32,794 - 

12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

   (หนวย: บาท) 

 อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (รอยละตอป) 2550 2550 2549 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 8.00 % - - 3,632,730 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4.50 - 6.75% 40,000,000 40,000,000 220,000,000 

รวม 40,000,000 40,000,000 223,632,730 

  วงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารของบริษัทฯคํ้าประกันโดยเงินฝากประจํา 

13. เงินกูยืมระยะยาว 

  จํานวนดังกลาวเปนเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง ซ่ึงประกอบดวย  
    (หนวย: ลานบาท) 

    ยอดคงเหลือเงินกูยืม 
    งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

วงเงินสินเช่ือ อัตราดอกเบ้ีย กําหนดชําระคนืเงนิตน ค้าํประกันโดย 2550 2550 2549 

180 3.75% ตอปจนถึงวันท่ี 30

กันยายน 2548 และ MLR-

1.75% ต อปหลังจากน้ัน  

ชําระหน้ีเสร็จสิ้น 

กอนวันท่ี 30 กันยายน 
2548 ชําระเงนิตนเทากับ
จํานวนท่ีบริษัทฯไดรับคา
เชาจากลูกคา ต้ังแตวันท่ี                    

30 กันยายน 2548 ตองไม
ตํ่ากวา 7.5 ลานบาทตอ
เดือน 

โอนสทิธเิรยีกรองในการ
รับชําระเงินจากลูกหน้ี
การคาจากการใหเชา
อุปกรณของบริษัทฯซึ่งมี
มลูคารบัชําระตลอดอายุ
สัญญาประมาณ 3 ป รวม
เปนจาํนวน 425 .9 ลาน
บาท  

- - 51.7 

    - - 51.7 

 หัก: เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป - - (51.7) 

 เงินกูยมืระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระในหน่ึงป - - - 
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14. ทุนเรือนหุน 

 14.1 ทุนจดทะเบยีน 

  เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติ อนุมัติใหเพิ่ม ทุน     

จดทะเบียนจากจํานวน 200 ลานบาท (หุนสามัญ 40 ลานหุน มูลคา หุนละ 5 บาท) เปน 345 ลาน
บาท (หุนสามัญ 69 ลานหุน มูลคาหุนละ 5 บาท) โดยหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 29 ลานหุนมูลคา
หุนละ 5 บาท จะถูกจัดสรรดังนี้ 

ก) หุนจํานวน 20 ลาน หุน เพื่อรองรับการจายหุนปนผลตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 21.2 

ข) หุนจํานวน 9 ลานหุน เพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน
สามัญของบริษัทฯ ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15 

บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2550 

 14.2 ทุนออกจําหนายและเรียกชาํระเตม็มูลคาแลว 

  ทุนออกจําหนายและเรียกชําระเต็มมูลคาแลวเพิ่มข้ึนในระหวาง ปส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  

2550 จาก 200 ลานบาท (หุนสามัญ 40 ลานหุน มูลคาหุนละ 5 บาท) เปน 300 ลานบาท (หุนสามัญ 
60 ลานหุนมูลคาหุนละ 5 บาท) เนื่องจากการจายหุนปนผลตามท่ีกลาวไวในหมา ยเหตุประกอบ     

งบการเงินขอ 21.2 

15. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ 

เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญดังนี้ 

15.1 ใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 6 ลานหนวยโดยไมคิดมูลคา ซ่ึงใบสําคัญแสดงสิทธินี้มีอายุ 5 ป
นับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใบสําคัญแสดง สิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซ้ือหุนสามัญ
ได 1 หุน โดยมีเงื่อนไขในการจัดสรร 10 หุนสามัญตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิในราคาใชสิทธิ
ท่ี 16.5 บาท  และใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีระยะเวลาใน การใชสิทธิระหวางวันท่ี 28 

ธันวาคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2555 

15.2 ใหแกกรรมการ และ /หรือ พนักงานของบริษัทฯจํานวน 3 ลานหนวย โดยไมคิดมูลคา            

ซ่ึงใบสําคัญแสดงสิทธินี้มีอายุ 5 ปนับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใบสําคัญแสดง
สิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุนในราคาใชสิทธิท่ี 10 บาท และใบสําคัญแสดง
สิทธิดังกลาวมีระยะเวลาในการใชสิทธิระหวางวันท่ี 31 สิงหาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2555 



 

 -  14  - 

  เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2550 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยได
อนุญาตใหบริษัทฯออกและเสนอขาย ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 15.1 และ 15.2 

  เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2550 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 6/2550 ของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติให
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการ เงินขอ 15.1 และ 
15.2 ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2550 

  เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2550 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน
สามัญตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15.1 จํานวน 5,999,972 หนวย เปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน 

  ในระหวางป 2550 ไมมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาใชสิทธิแปลงเปนหุนสามัญ  

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมียอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีออกให
ผูถือหุนเดิมและใหแกกรรมการและ /หรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ียังมิไดมีการใชสิทธิจํานวน 8,999,972 

หนวย 

16. สํารองตามกฎหมาย 

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

17. จํานวนและคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2550 2549 

จํานวนพนักงาน ณ วันส้ินป (คน) 232 227 190 

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับป (พันบาท) 194,298 193,262 223,679 

18. กําไรตอหุน 

  กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุน
สามัญท่ีออกอยูในระหวางป โดยไดปรับจํานวนหุนสามัญตามสัดสวนท่ีเปล่ียนไปของจํานวนหุนสามัญท่ี
เกิดจากการออกหุนปนผลตามท่ีกลาวไวในหม ายเหตุประกอบงบการเงินขอ  21.2 ซ่ึงไดปรับปรุงจํานวน
หุนสามัญโดยถือเสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดข้ึนตั้งแตวันเร่ิมตนของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 
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  กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ีย
ถวงน้ําหนักท่ีออกอยูในระหวางป  (โดยไดปรับจํานวนหุน สามัญตามสัดสวนท่ีเปล่ียนไปของจํานวนหุน
สามัญท่ีเกิดจากการออกหุนปนผลตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินขอ  21.2 ซ่ึงไดปรับปรุง
จํานวนหุนสามัญ โดยถือ เสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดข้ึนตั้งแตวันเร่ิมตนของ งวด แรกที่เสนอ
รายงาน) กับจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีบริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทา
ปรับลดท้ังส้ินใหเปนหุนสามัญ  โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ  ณ วันตนปหรือ  ณ วนัออก        

หุนสามัญเทียบเทา 

  การกระทบยอดระหวางกําไรตอหุนข้ันพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด แสดงไดดังนี้ 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 

กําไรสุทธ ิ

จํานวนหุนสามัญ                  
ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 2550 2550 2550 

 (พันบาท) (พันหุน) (บาท) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน    

กําไรสุทธ ิ 93,914 60,000 1.57 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด    

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหแกกรรมการ
และพนักงานของบรษิทัฯ 

- 749  

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหกับผูถือหุนเด ิ - -  

กําไรตอหุนปรับลด    

กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ  สมมติวามีการใชสิทธิซ้ือ
หุนสามญัจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 93,914 60,749 1.55 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 

กําไรสุทธ ิ

จํานวนหุนสามัญ             
ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       

กําไรสุทธ ิ 94,809 197,175 60,000 60,000 1.58 3.29 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหแกกรรมการ
และพนักงานของบรษิทัฯ - - 749 - 

  

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหกับผูถือหุนเดิม - - - -   

กําไรตอหุนปรับลด       

กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามีการใชสิทธิซ้ือ       

หุนสามญัจากใบสําคัญแสดงสิทธ ิ 94,809 197,175 60,749 60,000 1.56 3.29 
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19. ขอมูลทางการเงนิจําแนกตามสวนงาน 

  บริษัทฯ และบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 2 สวนงานธุรกิจหลักคือ (1) การขายและบริการติดตั้งและ 

(2) ใหเชาคอมพิวเตอรและอุปกรณอิเลคโทรนิค  และดําเนินธุรกิจ ในสวนงานทาง ภูมิศาสตร หลักใน
ประเทศ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน ของบริษัทฯและบริษัทยอย สําหรับ ปส้ินสุดวันท่ี                

31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีดังตอไปนี ้
 (หนวย: ลานบาท) 

 สวนงาน                         
ขายและบริการ 

สวนงาน                    
ใหเชาอุปกรณ รวม 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 

รายได 1,396 2,033 242 236 1,638 2,269 

กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 333 472 52 97 385 569 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน       

รายไดอื่น     8 9 

คาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร     (230) (292) 

ดอกเบี้ยจาย     (8) (19) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล     (62) (70) 

สวนของผูถือหุนสวนนอย     1 - 

กําไรสุทธิ     94 197 

 

(หนวย: ลานบาท) 

 สวนงาน                         
ขายและบริการ 

สวนงาน                    
ใหเชาอุปกรณ รวม 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 

ลูกหนี้และต๋ัวเงินรับการคา - สุทธิ 456 517 61 181 517 698 

งานระหวางทําตามสัญญา 423 330 - - 423 330 

อุปกรณสําหรับใหเชา - - 178 344 178 344 

สินทรัพยสวนกลาง     155 209 

รวมสินทรัพย     1,273 1,581 

20. กองทุนสํารองเล้ียงชพี 

  บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ของ
เงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

และจะจายให แกพนักงาน เม่ือพนักงานนั้น ออกจากงา นตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ ใน
ระหวางป 2550 บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 4.2 ลานบาท (2549: 3.6 ลานบาท) 
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21. เงินปนผล 

  เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2550 ท่ีประชุม สามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติ อนุมัติใหจัดสรรกําไร
จายเงินปนผลและหุนปนผลจากการดําเนินงานในรอบป 2549 ดังนี้ 

  21.1 ใหจายเงินปนผลแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 2 บาท (รวมเปนเงิน 80 ลานบาท) โดยบริษัทฯ
ไดจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.75 บาท (รวมเปนเงิน 30 ลานบาท) แลวใน
เดือนกันยายน 2549 และทําการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.25 บาท (รวมเปนเงิน 50       

ลานบาท) แลวในเดือนพฤษภาคม 2550  

  21.2 ใหจายหุนปนผลแกผูถือหุนในอัตรา 1 หุนใหมตอ 2 หุนสามัญเดิมซ่ึงมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ      

5 บาทตอหุน รวมเปนมูลคาประมาณ 100 ลานบาท บริษัทฯ ทําการจายหุนปนผลใหแก          

ผูถือหุนแลวในเดือนพฤษภาคม 2550 และอนุมัติการขายเศษหุนท่ีเหลือจากการจดัสรรในการ
จายหุนปนผลใหแกกรรมการบริษัทฯจํานวน 64 หุน ในราคาหุนละ 15.22 บาท รวมเปนเงิน 

974 บาท 

  เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2549 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรกําไร
จายเงินปนผลระหวางกาลจากการดําเนินงานในงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2549 ในอัตราหุน
ละ 0.75 บาท รวมเปนเงิน 30 ลานบาท 

  เม่ือวันท่ี  20 เมษายน 2549 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรกําไร
จายเงินปนผลจากการดําเนินงานในรอบป 2548 ในอัตราหุนละ 1 บาท รวมเปนเงิน 40 ลานบาท 

22. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 22.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 

  บริษัทฯไดทําสัญญาเชาท่ีเกี่ยวของกับการเชาอาคารและยานพาหนะ 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีภาระผูกพันในการจายคาเชาตามสัญญาเชาดังตอไปนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

จายชําระภายใน เชาอาคาร เชายานพาหนะ 
1 ป 6.0 1.6 

2 - 3 ป 6.1 1.6 
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 22.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับการท่ีบริษัทฯจะตองขายหรือใหบริการตามสัญญา 

 1. บริษัทฯมีสัญญาขายสินคาและบริการกับลูกคาซ่ึงยังไมไดสงมอบหรือใหบริการจํานวนเงิน
ประมาณ 1,091 ลานบาท (2549: 654 ลานบาท) 

 2. บริษัทฯ ไดทํา สัญญาหลายสัญญาเพื่อใหเชาอุปกรณอิเลคโทรนิคกับ บริษัทซ่ึงมีรัฐบาลถือ
หุนใหญแหงหนึ่ง หนวยงานราชการและโรงเรียนหลายแหงโดยมีมูลคาท่ีตองใหบริการตาม
สัญญาในอนาคตรวมท้ังส้ิน 120 ลานบาท (2549: 436 ลานบาท) โดยบริษัทฯผูกพันท่ีจะตอง
ดําเนินการติดตั้งอุปกรณใหเชาใหแลวเสร็จตามสัญญาและใหบริการบํารุงรักษาตามเงื่อนไข
ท่ีระบุในสัญญา 

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 

 22.3 การค้าํประกัน 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ 
หรือคูสัญญาของบริษัทฯโดยบริษัทฯเปนผูคํ้าประกัน เหลืออยูเปนจํานวน 494.3 ลานบาท (2549: 

691.2 ลานบาท) ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ  ซ่ึง
ประกอบดวยหนังสือคํ้าประกัน เพื่อคํ้าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจํานวน 493.1 ลานบาท
และเพื่อคํ้าประกันการจายชําระเงินใหกับเจาหนี้จํานวน 1.2 ลานบาท  

23. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 23.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯตามท่ีนิยามอยูใน มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 48 

“การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิ น” ประกอบดวย เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา เงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจา
หนี้ทรัสตรีซีท เจาหนี้การคา  เงินกูยืมระยะส้ัน และเงินกูยืมระยะยาว  บริษัทฯมีความเส่ียงท่ี
เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดังนี้ 
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  ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 

  บริษัทฯมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา ฝายบริหาร
ควบคุมความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม และ
ลูกคาสวนใหญ เปนหนวยงานราช การ หรือบริษัทฯ ซ่ึงมีรัฐบาลถือหุนใหญ  ดังนั้นบริษัทฯจึง ไม
คาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ โดยจํานวนสูงสุดท่ีบริษัทฯอาจ
ตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาท่ีแสดงอยูในงบดุล 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

  บริษัทฯมีความเส่ียง จากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับ เงินฝากสถาบันการเงิน เงิน
เบิกเกินบัญชี เจาหนี้ทรัสตรีซีท เงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน  ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯจึงอยู
ในระดับต่ํา 

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบ้ีย และสําหรับสิ นทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตาม
วันท่ีครบกําหนด หรือวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม  (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ีย
ใหมกอนถึง) ไดดังนี ้                  
 งบการเงินรวม  

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    

 และครบกําหนด ปรับขึ้นลง ไมมี  อตัรา 

 ภายในหนึ่งป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ลานบาท) (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 30 - 30 0.5 - 0.75 

ลูกหนี้และต๋ัวเงินรับการคา - - 517 517 - 

เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระผูกพัน - 92 - 92 3.25 - 5.0 

 - 122 517 639  

หนี้สินทางการเงิน      

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 40 - - 40 4.5 

เจาหนี้ทรัสตรีซีท 15 - - 15 4.5 

เจาหนี้การคา - - 257 257 - 

 55 - 257 312  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    

 และครบกําหนด ปรับขึ้นลง ไมมี  อตัรา 

 ภายในหนึ่งป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ลานบาท) (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 23 - 23 0.5 - 0.75 

ลูกหนี้และต๋ัวเงินรับการคา - - 517 517 - 

เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระผูกพัน - 92 - 92 3.25 - 5.0 

 - 115 517 632  

หนี้สินทางการเงิน      

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 40 - - 40 4.5 

เจาหนี้ทรัสตรีซีท 15 - - 15 4.5 

เจาหนี้การคา - - 257 257 - 

 55 - 257 312  

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

  บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ท่ีสําคัญอันเกี่ยว เนื่องจากบริษัทฯมี เจาหนี้ เปน
เงินตราตางประเทศ บริษัทฯ ไดตกลงทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  ซ่ึงสวนใหญมี
อายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเจาหนี้การคาท่ีเปนเงินสกุลตางประเทศ
จํานวน 4.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อ
ใชสําหรับจายชําระคาสินคาเปนจํานวน 3.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอัตราแลก เปล่ียนท่ีตกลง
ลวงหนาไวคือ 33.60 ถึง 34.02 บาท ตอหนึ่งเหรียญสหรัฐฯ    

 23.2 มูลคายตุธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

  เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของ บริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะส้ัน 
และเงินกูยืมมีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯจึงประมาณ มูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบดุล  

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะท่ี
ท้ังสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปน
อิสระ ในลักษณะท่ีไ มมีความเกี่ยวของกัน  วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของ
เคร่ืองมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑ
การวัดมูลคาท่ีเหมาะสม  
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24. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯคร้ังท่ี 1/2551 ไดมีมติเห็นชอบ
ใหบริษัทฯจายเงินปนผลสําหรับป 2550 จากการดําเนินงานในรอบป 2550 และกาํไรสะสมใหแกผูถือหุน
ของบริษัทฯ ในอัตราหุนละ 1.25 บาท รวมเปนเงิน 75 ลานบาท โดยบริษัทฯจะนําเสนอเพื่อขออนุมัติการ
จายเงินปนผลดังกลาวในท่ีประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทฯตอไป 

25. การอนมุตังิบการเงนิ 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2551 
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