
 

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

และบริษทัยอย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2551 และ 2550 



 

 

 

 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ

เปลีย่นแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงนิสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและไดตรวจสอบงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกนั ซึ่งผูบริหารของ

กิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปน

ผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง

วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน

เปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปน

จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช

และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการ

ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจา เชื่อวาการ

ตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา  

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลการ

ดําเนินงานและกระแสเงนิสดสาํหรับปสิน้สดุวันเดียวกนัของแตละปของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่น

เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด 

(มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

  

 

 

ทพิวัลย นานานุวฒัน 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 

 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ 2552 



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 168,687,006     30,073,175       164,160,925     22,678,756       

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - สุทธิ 7 820,744,182     470,326,932     820,744,182     470,326,932     

รายไดที่ยังไมเรียกชําระ 67,866,376       46,905,604       67,866,376       46,905,604       

สินคาคงเหลือ 8 491,962,248     423,295,602     481,855,847     423,295,602     

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 6,369,530         12,538,709       4,587,299         12,446,156       

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,555,629,342  983,140,022     1,539,214,629  975,653,050     

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 9 78,248,269       92,483,318       78,248,269       92,483,318       

เงินลงทุนในบริษัทยอย 10 -                       -                       13,499,100       5,499,700         

สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ - สุทธิ 11 19,366,352       13,441,358       18,326,158       12,416,538       

อุปกรณสําหรับใหเชา - สุทธิ 12 36,359,730       177,957,420     36,359,730       177,957,420     

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 13 1,645,927         1,534,980         1,607,343         1,534,980         

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 4,497,720         3,991,976         4,235,020         3,879,566         

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 140,117,998     289,409,052     152,275,620     293,771,522     

รวมสินทรัพย 1,695,747,340  1,272,549,074  1,691,490,249  1,269,424,572  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 14 365,000,000     40,000,000       365,000,000     40,000,000       

เจาหนี้ทรัสตรีซีท 33,883,905       14,922,154       33,883,905       14,922,154       

เจาหนี้การคา

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 6 4,494,000         -                       280,875            -                       

   กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 218,699,841     257,078,606     217,513,124     257,078,606     

รวมเจาหนี้การคา 223,193,841     257,078,606     217,793,999     257,078,606     

ตนทุนที่ยังไมเรียกชําระ 91,568,530       85,159,102       91,415,197       85,159,102       

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป -                       600,255            -                       600,255            

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

   ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 15,999,107       25,458,789       15,999,107       25,458,789       

   รายไดรับลวงหนา 14,566,885       5,856,657         13,286,052       5,856,657         

   คาใชจายคางจาย 39,528,578       9,816,672         39,283,142       9,816,672         

   อื่นๆ 38,336,205       21,131,869       37,304,757       20,880,816       

รวมหนี้สินหมุนเวียน 822,077,051     460,024,104     813,966,159     459,773,051     

รวมหนี้สิน 822,077,051     460,024,104     813,966,159     459,773,051     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบดุล (ตอ)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน

   หุนสามัญ 69,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 15 345,000,000     345,000,000     345,000,000     345,000,000     

ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

   หุนสามัญ 60,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 15 300,000,000     300,000,000     300,000,000     300,000,000     

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

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 17 34,500,000       24,800,000       34,500,000       24,800,000       

   ยังไมไดจัดสรร 315,003,144     263,240,900     322,308,188     264,135,619     

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 870,219,046     808,756,802     877,524,090     809,651,521     

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 3,451,243         3,768,168         -                       -                       

รวมสวนของผูถือหุน 873,670,289     812,524,970     877,524,090     809,651,521     

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,695,747,340  1,272,549,074  1,691,490,249  1,269,424,572  

-                       -                       -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายได

รายไดจากการขายและบริการ 3,190,889,020  1,396,498,709  3,190,321,520  1,396,498,709  

รายไดคาเชาและคาบริการจากอุปกรณสําหรับใหเชา 110,886,997     241,643,047     110,886,997     241,643,047     

รายไดอื่น 23,496,666       8,454,364         23,649,782       8,453,967         

รวมรายได 3,325,272,683  1,646,596,120  3,324,858,299  1,646,595,723  

คาใชจาย

ตนทุนขายและบริการ 2,465,195,824  1,063,398,832  2,467,993,143  1,063,398,832  

ตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา 127,966,489     149,789,877     127,966,489     149,789,877     

คาใชจายในการขายและการบริการ 165,136,426     88,930,772       157,835,336     88,930,772       

คาใชจายในการบริหาร 200,020,376     141,618,443     195,381,913     139,991,195     

คาใชจายอื่น - ขาดทุนจากการดอยคาของอุปกรณสําหรับใหเชา 12 49,393,198       40,000,000       49,393,198       40,000,000       

รวมคาใชจาย 3,007,712,313  1,483,737,924  2,998,570,079  1,482,110,676  

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 317,560,370     162,858,196     326,288,220     164,485,047     

คาใชจายทางการเงิน (11,222,978)      (7,800,824)       (11,222,978)      (7,800,824)       

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 306,337,392     155,057,372     315,065,242     156,684,223     

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (97,192,673)      (61,875,214)      (97,192,673)      (61,875,214)      

กําไรสุทธิสําหรับป 209,144,719     93,182,158       217,872,569     94,809,009       

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 211,462,244     93,914,290       217,872,569     94,809,009       

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย (2,317,525)       (732,132)          

209,144,719     93,182,158       

กําไรตอหุน 19

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

   กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 3.52 1.57 3.63 1.58

กําไรตอหุนปรับลด

   กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 3.47 1.55 3.58 1.56

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิกอนภาษี 306,337,392     155,057,372     315,065,242     156,684,223     

รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย) 

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 102,021,471     142,079,104     101,700,080     142,016,476     

   หนี้สงสัยจะสูญ 15,079,001       2,489,211         15,079,001       2,489,211         

   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ 299,140            (44,876)            299,140            (44,876)            

   ตัดจําหนายอุปกรณสําหรับใหเชา 409,113            -                       409,113            -                       

   ขาดทุนจากการดอยคาของอุปกรณสําหรับใหเชา 49,393,198       40,000,000       49,393,198       40,000,000       

   ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (912,811)          275,364            (912,811)          275,364            

   คาใชจายดอกเบี้ย 11,222,978       7,800,824         11,222,978       7,800,824         

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย

   และหนี้สินดําเนินงาน 483,849,482     347,656,999     492,255,941     349,221,222     

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

   ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา (365,496,251)    198,322,117     (365,496,251)    198,322,117     

   รายไดที่ยังไมเรียกชําระ (20,960,772)      (19,905,568)      (20,960,772)      (19,905,568)      

   สินคาคงเหลือ (72,961,633)      (92,983,023)      (62,855,232)      (92,983,023)      

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 6,979,387         (3,860,420)       7,990,638         (3,767,867)       

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (505,744)          88,780              (355,454)          201,190            

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจาหนี้การคา (33,103,735)      13,271,229       (38,503,577)      13,271,229       

   ตนทุนที่ยังไมเรียกชําระ 6,409,428         (56,215,782)      6,256,095         (56,215,782)      

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 55,619,964       (56,999,642)      53,313,300       (57,250,695)      

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 59,830,126       329,374,690     71,644,688       330,892,823     

   จายดอกเบี้ย (11,216,472)      (7,963,769)       (11,216,472)      (7,963,769)       

   จายภาษีเงินได (107,330,782)    (51,678,600)      (106,652,355)    (51,678,600)      

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (58,717,128)      269,732,321     (46,224,139)      271,250,454     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกันลดลง 14,235,049       27,759,488       14,235,049       27,759,488       

เงินสดจายซื้อสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ (11,220,831)      (5,587,330)       (10,885,082)      (4,499,882)       

เงินสดจายซื้ออุปกรณสําหรับใหเชา (2,655,071)       (6,543,426)       (2,655,071)       (6,543,426)       

เงินสดจายซื้อคอมพิวเตอรซอฟทแวร (277,400)          (1,567,774)       (237,800)          (1,567,774)       

เงินสดจายลงทุนในบริษัทยอย -                       -                       (7,999,400)       (5,499,700)       

เงินสดรับจากผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 2,000,600         4,500,300         -                       -                       

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 1,887,116         496,163            1,887,116         496,163            

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 3,969,463         19,057,421       (5,655,188)       10,144,869       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 325,000,000     (183,632,730)    325,000,000     (183,632,730)    

เจาหนี้ทรัสตรีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง) 18,961,751       (29,787,229)      18,961,751       (29,787,229)      

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว -                       (51,718,000)      -                       (51,718,000)      

ชําระคืนเจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน (600,255)          (1,193,537)       (600,255)          (1,193,537)       

เงินสดปนผลจาย (150,000,000)    (50,000,000)      (150,000,000)    (50,000,000)      

เงินสดรับชําระคาหุนจากการขายเศษหุนปนผล -                       974                   -                       974                   

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 193,361,496     (316,330,522)    193,361,496     (316,330,522)    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 138,613,831     (27,540,780)      141,482,169     (34,935,199)      

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 168,687,006     30,073,175       164,160,925     22,678,756       

-                       -                       -                       -                       

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไมใชเงินสด

   โอนงานระหวางทําตามสัญญาเปนอุปกรณสําหรับใหเชา 3,788,743         -                       3,788,743         -                       

   โอนสินคาคงเหลือเปนอุปกรณ 506,244            -                       506,244            -                       

   โอนอุปกรณสําหรับใหเชาเปนอุปกรณ 4,500,000         -                       4,500,000         -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(หนวย: บาท)

ทุนเรือนหุน สวนของผูถือหุน

ที่ออก สวนเกิน สวนนอยของ

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร บริษัทยอย รวม

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

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

เงินสดปนผลจาย 22 -                       -                       -                       (50,000,000)     -                       (50,000,000)     

หุนปนผลจาย 22 99,999,026      -                       -                       (99,999,026)     -                       -                       

เงินสดรับชําระคาหุนจากการขายเศษหุนปนผล 22 974                  -                       -                       - -                       974                  

โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร

   เปนสํารองตามกฎหมาย 17 -                       -                       4,800,000        (4,800,000)       -                       -                       

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น -                       -                       -                       -                       3,768,168        3,768,168        

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

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

กําไรสุทธิสําหรับป -                       -                       -                       211,462,244    -                       211,462,244    

เงินสดปนผลจาย 22 -                       -                       -                       (150,000,000)   -                       (150,000,000)   

โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร

   เปนสํารองตามกฎหมาย 17 -                       -                       9,700,000        (9,700,000)       -                       -                       

สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยลดลง -                       -                       -                       -                       (316,925)          (316,925)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 300,000,000    220,715,902    34,500,000      315,003,144    3,451,243        873,670,289    

-                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

กําไรสะสม



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(หนวย: บาท)

ทุนเรือนหุน

ที่ออก สวนเกิน

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

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

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

เงินสดปนผลจาย 22 -                       -                       -                       (50,000,000)      (50,000,000)      

หุนปนผลจาย 22 99,999,026       -                       -                       (99,999,026)      -                       

เงินสดรับชําระคาหุนจากการขายเศษหุนปนผล 22 974                   -                       -                       -                       974                   

โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 17 -                       -                       4,800,000         (4,800,000)        -                       

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

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

กําไรสุทธิสําหรับป -                       -                       -                       217,872,569     217,872,569     

เงินสดปนผลจาย 22 -                       -                       -                       (150,000,000)    (150,000,000)    

โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 17 -                       -                       9,700,000         (9,700,000)        -                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 300,000,000     220,715,902     34,500,000       322,308,188     877,524,090     

-                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

1. ขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังขึ้นเปนบริษัทมห าชน

และ มีภูมิลําเนา ในประเทศไทย  ธุรกิจหลัก ของบริษัทฯ คือ การ ขาย ออกแบบและรับเหมาวาง

โครงขายและติดต้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งให เชาคอมพวิเตอร และ

อุปกรณอิเลคโทรนิค โดยมีที่อยูจดทะเบียน คือเลขที่ 37/2 ถนนสทุธสิารวินจิฉยั แขวงสามเสนนอก 

เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ .ศ. 2547 และ

การแสดงรายการในงบการเงินไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ

การคาลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย  งบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

งบการเงินน้ีไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวน แตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืน ในนโยบายการ

บัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชัน่เทคโนโลยี  

จํากัด  (มหาชน ) (ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย  (ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “บริษัท

ยอย”) ดังตอไปน้ี 

    รอยละของสินทรัพย รอยละของรายได 

    ท่ีรวมอยูใน ท่ีรวมอยูในรายไดรวม 

  จัดตั้งขึ้นใน อัตรารอยละ สินทรัพยรวม สําหรับปส้ินสุด 

ช่ือบริษัท ลักษณะธรุกิจ ประเทศ ของการถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม วันท่ี 31 ธันวาคม 

   2551 2550 2551 2550 2551 

 

2550 

  รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

บริษัท เมเปลพลัส จํากัด ขายและติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร 

คอมพวิเตอร ซอฟทแวร และ

อุปกรณสือ่สาร 

ไทย 55 55 0.8 0.7 0.7 - 

         

บริษทั บีเอเอ็นซีเซิรฟ 

(ประเทศไทย) จํากัด 

ขายและติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร 

และอุปกรณสือ่สาร 

ไทย 80 - 0.3 - - - 
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ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันที่ไดมา (วันที่

บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย) จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยน้ัน 

ค) งบการเงินของบริษัทยอย ไดจัดทําขึ้นโดยมี รอบระยะเวลาบัญชี และใชนโยบายการบั ญชีที่

สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 

ง) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญได ถูกตัดออก

จากงบการเงินรวมนี้แลว  

จ) สวนของผูถือหุนสวนนอยคือจํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทย อยสวน

ที่ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุน รวมและสวน

ของผูถอืหุนในงบดุลรวม 

2.3  บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย

ตามวิธีราคาทุน  

3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

3.1 มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 62/2550 

ใหใชมาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้ 

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงนิสด 

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) สญัญาเชา 

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ 

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม 

ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน 

ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด 

ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล 

ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ 

ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) สญัญากอสราง 

ฉบับที่ 51 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 มาตรฐานการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับ ที่ 

33 ฉบับที่ 43 และฉบับที่ 49 ไมเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 

ฉบับ ที่ 29 ฉบับ ที่ 31 ฉบับ ที่ 35 ฉบับ ที่ 39 ฉบับ ที่ 41 และ ฉบับ ที่ 51 ไมมีผลกระทบอยางเปน

สาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปปจจุบัน 
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3.2 มาตรฐานการบัญชีท่ียังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่ 86/2551 ใหใชมาตรฐานการบัญชีใหม

ดังตอไปน้ี 

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย 

ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 

 มาตรฐานการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับ

ดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เร่ิมใชมาตรฐา นการบัญชี

ฉบับดังกลาว 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

ก) รายได 

ขายและบริการ 

รายไดจาก การ ขาย พรอม ออก แบบ และรับเหมาวางโครงขายและติดต้ัง ระบบ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ถือเปนรายไดตามสวนของงานที่แลวเสร็จ จากการประเมินของ

วิศวกร /ผูควบคุมโครงการ ของบริษัทฯ  รายไดที่รับรูแลวแตยังไมถึงกําหนดเรียกชําระตาม

สญัญาแสดงไวเปน “รายไดที่ยังไมเรียกชําระ” ในงบดุล 

รายไดจากการขายสินคา รับรูเมื่อบริษัทฯไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญ

ของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับ

สินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

รายไดจากการบริการดูแลรักษาอุปกรณรับรูเปนรายไดตามระยะเวลาที่ใหบริการ 

คาเชาและคาบริการ 

รายไดคาเชาและคาบริการที่เกี่ยวของรับรูเปนรายไดตามระยะเวลาที่ใหเชาและใหบริการ 

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบีย้ถอืเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 
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ข) คาใชจาย 

ตนทนุจาก การ ขาย พรอม ออกแบบและรับเหมาวางโครงขายและติดต้ัง ระบบ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารตามสัญญาบันทึกตามอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ  (รับรูรายไดแลว) 

ของประมาณการ ตนทุน โดยจะบันทึกคาเผื่อผลขาดทุนสําหรับโครงการทั้งจํานวน เมื่อทราบ

แนชัดวาโครงการนั้นจะประสบผลขาดทุน ผลตางระหวางตนทุนที่บันทึกตามอัตราสวนของ

งานที่ทําเสร็จ ของประมาณการ ตนทุนและตนทุนงานโครงการที่เกิดขึ้นจริง บันทึกเปน  “งาน

ระหวางทํา ” ภายใตสินทรัพยหมุนเวียน หรือ  “ตนทุนที่ยังไม เรียก ชําระ ” ภายใตหน้ีสิน

หมนุเวียน  

คาใชจายอ่ืนบันทึกตามเกณฑคงคาง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นที่มี

สภาพคลองสูง ซึ่ง ถงึกาํหนดจายคนืภายในระยะเวลาไมเกนิ 3 เดือนนับ จากวันที่ไดมา และไมมี

ขอจํากัดในการเบิกใช 

4.3 ลูกหน้ีการคา 

 ลกูหน้ีการคาแสดง มูลคา ตามจํานวน มูลคาสุทธิที่จะ ไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้ นจากการเก็บเงินลูกหน้ีไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจาก

ประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายหุน้ี  

4.4 สินคาคงเหลือ 

 อุปกรณและ งานระหวางทําแสดงตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแต ราคาใด จะตํ่ากวา 

ราคาทุน ของงานระหวางทํา ประกอบดวยตนทุนของคาวัสดุ ค าแรงงาน คางานผูรับเหมาชวงและ

คาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

4.5 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน 
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4.6 สวนปรับปรุงอาคาร อุปกรณและอุปกรณสาํหรับใหเชา และคาเสื่อมราคา 

 สวนปรับปรุงอาคาร  อุปกรณ และอุป กรณสําหรับ ใหเชา แสดง มูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคา

สะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)  

  คาเสื่อมราคาของสวนปรับปรุงอาคาร  อุปกรณและอุปกรณ สําหรับใหเชาคํานวณจากราคาทุนของ

สินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังนี้  

สวนปรับปรุงอาคารเชา  5 ป 

เคร่ืองตกแตงและอุปกรณสํานักงาน  5 ป 

คอมพวิเตอร  3, 5 ป 

ยานพาหนะ  5 ป 

อุปกรณสําหรับใหเชา  3.5, 5 ป 

 คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

4.7 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย 

สินทรัพยไมมีตัวตนวัดมูลคาดวยราคาทุน และภายหลังการรับรูคร้ังแรกจะแสดงมูลคาตามราคาทุนหัก

คาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถาม)ี ของสินทรัพยน้ัน  

บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชน จํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการให

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน้ัน และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้

วาสินทรัพยน้ันเกิดการดอยคา บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของ

สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังน้ี 

 อายุการใหประโยชน 

คอมพวิเตอรซอฟทแวร 10 ป 

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯหรือ

ถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโด ยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ

บริษัทฯ 

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปน

สาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผน

และควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ  
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4.9 สัญญาเชาระยะยาว 

 สัญญาเชาอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชา

ถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํา นวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะตํ่า

กวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหน้ีสินระยะยาว สวนดอกเบี้ย

จายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะ

คิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา หรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใด

จะตํ่ากวา 

4.10 เงินตราตางประเทศ 

 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

สินทรัพยและหน้ีสินที่เปน ตัวเงินซึ่งอยูในสกุล เงินตราตางประเทศ ไดแปลงค าเปนเงินบาทโดยใช

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล  

 กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแล กเปลี่ยนรวมอยูในการคํานวณผลการ

ดําเนินงาน 

4.11 การดอยคาของสินทรัพย 

 ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของสวนปรับปรุงอาคาร อุปกรณและอุปกรณ

สําหรับใหเชาหรือสินทรัพยที่ไมมีตัวตนของบริษัทฯหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา 

บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคา

ตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลค ายุติธรรมหักตนทุนในการ

ขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจาก

การใชสินทรัพย บริษัทฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย

และคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะ ทอนถึงการประเมินความเสี่ยง

ในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่

กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯใชแบบจําลองการ

ประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจํา นวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมา

จากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายน้ันผูซื้อกับผูขายมีความ

รอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่

ไมมีความเกี่ยวของกัน 

 บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน 
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4.12 ผลประโยชนพนักงาน 

 บริษัทฯรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกั นสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

เปนคาใชจายเมือ่เกดิรายการ 

 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งจ ะ

บันทึกรายการในงบการเงินเมื่อมีการใชสิทธิ 

4.13 ประมาณการหน้ีสิน 

 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหน้ีสิน ไวในบญัชี เมื่อภาระผูกพัน ซึ่งเปนผลมาจาก เหตุการณในอดีต

ไดเกดิขึน้แลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ

ปลดเปลื้องภาระผูกพันน้ัน และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันน้ันไดอยางนาเชื่อถือ 

4.14 ภาษเีงินได 

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 

4.15 ตราสารอนุพันธ 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

ลูกหน้ีและเจาหน้ีตามสญัญาซือ้ขายเงนิต ราตางประเทศลวงหนา จะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันสิ้นงวดบัญชี กําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูก

บันทึกในงบกําไรขาดทุน  

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชท่ีีสําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหาร จําเปนตองใชดุลยพินิจและ

การประมาณการ ในเร่ืองที่มีความ ไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวน้ี

สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ ตอขอมูล ที่แสดง ในหมายเหตุประกอบ                 

งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจ ากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการ

ประมาณการที่สําคัญ ดังน้ี 

 การประมาณการรายไดและตนทุนขายพรอมออกแบบและรับเหมาวางโครงขายและติดตั้งระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารตามสญัญา 

 ในการคํานวนรายไดและตนทุนขายพรอมออกแบบและรับเหมาวางโครงขายและติดต้ัง ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามสัญญา ฝายบริหารใชดุลยพินิจและประสบการณจากการ

ประกอบธุรกิจ โดยอิงขอมูลจากวิศวกร /ผูควบคุมโครงการ ในการประมาณการสวนของงานที่แลว

เสร็จและตนทุนทั้งหมดของแตละสัญญาและจะทบทวนการประมาณการตนทุนดังกลาวเปนระยะ ๆ 

หรือเมือ่ตนทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกตางจากประมาณการอยางมีสาระสําคัญ 

 สญัญาเชา  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝาย

บริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา บริษทัฯได

โอนหรือรับความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม 
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 คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

 ในการประมาณคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝายบริหาร จําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแตละราย โดย คํานึงถึงประสบการณการเก็บเงิ นในอดีต 

อายุของหน้ีที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะน้ัน เปนตน  

 สวนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ และอุปกรณสาํหรับใหเชา และคาเสื่อมราคา 

 ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของ สวนปรับปรุงอาคาร อุปกรณและอุปกรณสําหรับใหเชา ฝายบริหาร

จําเปน ตองทําการ ประมาณอายุการ ใชงานและมูลคาซาก เมื่อเลิกใชงานของ สวนปรับปรุง อาคาร  

อุปกรณและอุปกรณ สําหรับใหเชา  และตองทําการทบทวนอายุการใชงานและมูลคาซาก ใหมหากมี

การเปลี่ยนแปลงเชนน้ันเกิดขึ้น 

 นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของ สวนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ และอุปกรณ

สาํหรับใหเชาในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับ

คืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ในการน้ีฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับ

การคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับสินทรัพยน้ัน 

สนิทรัพยไมมีตัวตน 

 ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาใน

ภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย 

หรือ หนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด  รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่ เหมาะสมในการ

คํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ 

6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหว างบริษัทฯและ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลาน้ี ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2551 2550 2551 2550  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      

(ตดัออกจากงบการเงนิรวมแลว)           

รายไดอ่ืน - - 0.2 - ราคาที่ตกลงรวมกัน 

ตนทุนขายและบริการ - - 21.3 - ราคาที่ตกลงรวมกัน 

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน  

(เก่ียวของกันโดยเปนผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย) 

ตนทุนขายและบริการ 15.6 - - - ราคาที่ตกลงรวมกัน 
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 ยอดคงค างระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มี

รายละเอียดดังน้ี 

  (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

เจาหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

บรษิทัยอย     

บริษัท เมเปลพลัส จํากัด - - 0.3 - 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     

บริษัท สเกล พล็อตติ้ง เซ็นเตอร จํากัด

(เก่ียวของกันโดยเปนผูถือหุนสวนนอยของ

บริษัทยอย) 4.5 - - - 

รวมเจาหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4.5 - 0.3 - 

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 (หนวย: ลานบาท) 

  งบการเงินรวม 

บุคคลที่เก่ียวของกัน รายการที่เก่ียวของกัน 2551 2550 

    

กรรมการตรวจสอบ คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทน

กรรมการ 

1.9 2.9 

ผูบริหารและกรรมการที่เปนผูบริหาร เงินเดือน โบนัส คาคอมมิชช่ัน        

คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทน

กรรมการ 94.4 69.5 

กรรมการที่ไมไดเปนกรรมการ

ตรวจสอบและผูบริหาร 

คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทน

กรรมการ 1.7 3.3 

 

 (หนวย: ลานบาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

บุคคลที่เก่ียวของกัน รายการที่เก่ียวของกัน 2551 2550 

กรรมการตรวจสอบ คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทน

กรรมการ 1.9 2.9 

ผูบริหารและกรรมการที่เปนผูบริหาร เงินเดือน โบนัส คาคอมมิชช่ัน                       

คาเบี้ยประชุม และคาตอบแทน

กรรมการ 92.0 68.9 

กรรมการที่ไมไดเปนกรรมการ

ตรวจสอบและผูบริหาร 

คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทน

กรรมการ 1.7 3.3 
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7. ลูกหน้ีและตั๋วเงินรับการคา 

ยอดคงเหลอืของลกูหน้ีและต๋ัวเงินรับการคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 แยกตามอายุหน้ีที่

คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระไดดังน้ี  

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม/                                             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 

อายุหน้ีคางชําระ   

ยังไมถึงกําหนดชําระ 213,696,920 183,954,242 

คางชําระ   

ไมเกิน 3 เดือน 366,021,014 205,326,062 

3 - 6 เดือน 163,238,904 51,202,915 

มากกวา 6 - 12 เดือน 23,555,627 9,624,863 

มากกวา 12 เดือน 23,369,552 1,455,684 

ถึงกําหนดชําระเม่ือลูกคาไดรับเงินจากผูวาจาง (Back-to-back) 48,930,377 21,752,377 

รวม 838,812,394 473,316,143 

หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (18,068,212) (2,989,211) 

ลูกหน้ีและต๋ัวรับเงินการคา – สุทธิ 820,744,182 470,326,932 

ในจํานวนดังกลาวไดร วมเช็คลงวันที่ลวงหนาที่บริษัทฯ ไดรับจากลูกคาแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2551 เปนจํานวน 9.2 ลานบาท (2550: 11.9 ลานบาท) 

ลูกหนี้การคาที่คางเกินกําหนดชําระสวนใหญเปนหนวยงานราชการ และบริษัทซึ่งมีรัฐบาล                      

ถอืหุนใหญ  ซึ่งผูบริหารของบริษัทฯ คาดวาจะไดรับชําระเงินเต็มจํานวน และคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ขางตนมีจํานวนที่เพียงพอในสถานการณปจจุบัน 

บริษัทฯไดโอนสิทธิเรียกรองในการรับชําระเงินจากลูกหน้ี การคา ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 จํานวน 

69.2 ลานบาท (2550: 105.0 ลานบาท) เพื่อค้ําประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร 

8. สินคาคงเหลือ 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

อุปกรณและงานระหวางทํา 474,386,298 340,711,915 464,279,897 340,711,915 

สินคาระหวางทาง 17,575,950 82,583,687 17,575,950 82,583,687 

รวม 491,962,248 423,295,602 481,855,847 423,295,602 

9. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 

ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจําซึ่งบริษัทฯไดนําไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ 
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10. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามทีแ่สดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ช่ือบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทนุ 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

 (ลานบาท) (ลานบาท) รอยละ รอยละ (บาท) (บาท) 

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

บริษัท บีเอเอ็นซีเซิรฟ (ประเทศไทย) จาํกัด 10 - 80 - 7,999,400 - 

     13,499,100 5,499,700 

 ในระหวางป 2551 บริษัทฯไดลงทุนในหุนสามัญขอ งบริษัท  บเีอเอ็นซเีซริฟ (ประเทศไทย ) จํากัด  

เปนจํานวน 79,994 หุน คิดเปนรอยละ 80 ของหุนสามัญทั้งหมดของ บริษัท บีเอเอ็นซีเซิรฟ (ประเทศ

ไทย) จํากัด ในราคา 8.0 ลานบาท 

 ในระหวางป  2550 บริษัทฯไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท เมเปลพลัส จํากัด เปนจํานวน 109,994 

หุน คิดเปนรอยละ 55 ของหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท เมเปลพลัส จํากัด ในราคา 5.5 ลานบาท 

11. สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ 
    (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

  เคร่ืองตกแตง    

 สวนปรับปรุง และอุปกรณ    

 อาคารเชา สํานักงาน คอมพิวเตอร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทนุ       

31 ธันวาคม 2550 6,012,184 10,615,495 52,734,111 11,854,958 81,216,748 

ซื้อเพ่ิม 629,266 1,825,084 8,766,481 - 11,220,831 

จําหนาย - (702,000) (593,410) (5,490,000) (6,785,410) 

โอนจากอุปกรณสําหรับใหเชา  - - 4,500,000 - 4,500,000 

โอนจากสินคาคงเหลือ - - 506,244 - 506,244 

31 ธันวาคม 2551 6,641,450 11,738,579 65,913,426 6,364,958 90,658,413 

คาเสื่อมราคาสะสม       

31 ธันวาคม 2550 3,906,623 8,299,278 46,037,482 9,532,007 67,775,390 

คาเสื่อมราคาสําหรับป 814,397 1,056,322 6,108,340 136,766 8,115,825 

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย - (701,940) (593,395) (3,303,819) (4,599,154) 

31 ธันวาคม 2551 4,721,020 8,653,660 51,552,427 6,364,954 71,292,061 

มูลคาสุทธิตามบัญชี       

31 ธันวาคม 2550 2,105,561 2,316,217 6,696,629 2,322,951 13,441,358 

31 ธันวาคม 2551 1,920,430 3,084,919 14,360,999 4 19,366,352 

คาเสือ่มราคาสําหรับป      

2550 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหารทั้งหมด)  9,003,759 

2551 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหารทั้งหมด)  8,115,825 
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    (หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เคร่ืองตกแตง    

 สวนปรับปรุง และอุปกรณ    

 อาคารเชา สํานักงาน คอมพิวเตอร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทนุ       

31 ธันวาคม 2550 5,427,844 10,552,664 52,293,834 11,854,958 80,129,300 

ซื้อเพ่ิม 629,266 1,811,679 8,444,137 - 10,885,082 

จําหนาย - (702,000) (593,410) (5,490,000) (6,785,410) 

โอนจากอุปกรณสําหรับใหเชา - - 4,500,000 - 4,500,000 

โอนจากสินคาคงเหลือ - - 506,244 - 506,244 

31 ธันวาคม 2551 6,057,110 11,662,343 65,150,805 6,364,958 89,235,216 

คาเสื่อมราคาสะสม       

31 ธันวาคม 2550 3,862,485 8,294,041 46,024,229 9,532,007 67,712,762 

คาเสื่อมราคาสําหรับป 697,530 1,042,683 5,918,471 136,766 7,795,450 

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย - (701,940) (593,395) (3,303,819) (4,599,154) 

31 ธันวาคม 2551 4,560,015 8,634,784 51,349,305 6,364,954 70,909,058 

มูลคาสุทธิตามบัญชี       

31 ธันวาคม 2550 1,565,359 2,258,623 6,269,605 2,322,951 12,416,538 

31 ธันวาคม 2551 1,497,095 3,027,559 13,801,500 4 18,326,158 

คาเส่ือมราคาสําหรับป      

2550 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหารทั้งหมด)  8,941,131 

2551 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหารทั้งหมด)  7,795,450 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมียอดคงเหลือของอุปกรณซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 

โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 0.1 ลานบาท  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณจํานวนหน่ึ งซึ่ง

ตัดคาเสื่อมราคาหมดแลว  แตยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 59.6

ลานบาท (2550: 47.2 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 59.6 ลานบาท 2550: 47.2 ลานบาท)  
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12. อุปกรณสําหรับใหเชา  

    (หนวย: บาท) 

   งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน     

31 ธันวาคม 2550   533,796,552 

ซ้ือเพ่ิม   2,655,071 

ตัดจําหนาย   (911,614) 

โอนจากงานระหวางทาํตามสัญญา   3,788,743 

โอนเปนอุปกรณ   (19,583,846) 

31 ธันวาคม 2551   519,744,906 

คาเส่ือมราคาสะสม     

31 ธันวาคม 2550   315,839,132 

คาเส่ือมราคาสําหรับป   93,739,193 

ตัดจําหนาย   (502,501) 

โอนเปนอุปกรณ   (15,083,846) 

31 ธันวาคม 2551   393,991,978 

คาเผ่ือการดอยคา    

31 ธันวาคม 2550   40,000,000 

บันทึกเพ่ิมระหวางป   49,393,198 

31 ธันวาคม 2551   89,393,198 

มูลคาสุทธิตามบัญชี    

31 ธันวาคม 2550   177,957,420 

31 ธันวาคม 2551   36,359,730 

คาเส่ือมราคาสําหรับป    

2550 (รวมอยูในตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา)   133,042,551 

2551 (รวมอยูในตนทุนอุปกรณสําหรับใหเชา)   93,739,193 

 ในปปจจุบัน ผูบริหารของบริษัทฯไดพิจารณาต้ัง คาเผื่อการดอยคาของอุปกรณใหเชาจํานวน 49.4 

ลานบาท  (2550: 40.0 ลานบาท ) เน่ืองจาก เทคโนโลยีของอุปกรณใหเชาเปลี่ยนแปลงไป และ เชื่อวา

มูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับคืนจะตํ่ากวามูลคาสุทธิทางบัญชี 
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13. สินทรัพยไมมีตัวตน 

 สินทรัพยไมมีตัวตนที่เปนคอมพวิเตอรซอฟทแวรมีรายละเอียดดังน้ี 
 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

ราคาทนุ 1,845,174 1,567,774 1,805,574 1,567,774 

คาตัดจําหนายสะสม (199,247) (32,794) (198,231) (32,794) 

มูลคาสุทธิตามบญัชี 1,645,927 1,534,980 1,607,343 1,534,980 

คาตัดจําหนายที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป 166,453 32,794 165,437 32,794 

14. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

  (หนวย: บาท) 

 

อัตราดอกเบีย้ 

งบการเงินรวม/                           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (รอยละตอป) 2551 2550 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4.1 - 4.6 365,000,000 40,000,000 

 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระคืนภายใน 3 เดือนและไมมหีลกัประกนัใด ๆ 

15. ทุนเรือนหุน 

15.1 ทุนจดทะเบยีน 

 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติ อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียน

จากจํานวน 200 ลานบาท (หุนสามัญ 40 ลานหุน มูลคา หุนละ 5 บาท) เปน 345 ลานบาท (หุนสามัญ 

69 ลานหุน มูลคาหุนละ 5 บาท) โดยหุนสามญัเพิม่ทนุจํานวน 29 ลานหุนมูลคาหุนละ 5 บาท จะถูก

จัดสรรดังน้ี 

ก) หุนจํานวน 20 ลานหุน เพื่อรองรับการจายหุนปนผลตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ 22 

ข) หุนจํานวน 9 ลานหุน เพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ

ของบริษัทฯ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 16 

บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 
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15.2 ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 

ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลวเพิ่มขึ้นในระหวาง ปสิ้นสุดวันที่  31 ธนัวาคม  2550 จาก 200 

ลานบาท (หุนสามัญ 40 ลานหุน มูลคาหุนละ 5 บาท) เปน 300 ลานบาท (หุนสามัญ 60 ลานหุนมูลคา

หุนละ 5 บาท) เนื่องจากการจายหุนปนผลตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 22 

16. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญดังน้ี 

16.1 ใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 6 ลานหนวยโดยไมคิดมูลคา ซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิน้ีมีอายุ 5 ปนับจาก

วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใบสําคัญแสดง สิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญได  1 หุน โดยมี

เงือ่นไขในการจัดสรร 10 หุนสามัญตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ ในราคาใชสิทธิที่ 16.5 บาท  และ

ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีระยะเวลาในการใชสิทธิระหวางวันที่ 28 ธันวาคม 255 0 ถึง 30 

กันยายน 2555 

16.2 ใหแกกรรมการ และ /หรือ พนักงานของบริษทัฯจํานวน 3 ลานหนวย โดยไมคิดมูลคาซึ่งใบสําคัญ

แสดงสิทธิน้ีมีอายุ 5 ปนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิ

ซื้อหุนสามัญได 1 หุนในราคาใชสิทธิที่ 10 บาท และใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีระยะเวลาในการ

ใชสิทธิระหวางวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2555 

 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดอนุญาต

ใหบริษัทฯออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตามที่กลาวไวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ 16.1 และ 16.2 

 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 6/2550 ของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุนสามัญตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 16.1 และ 

16.2 ในวันที ่1 ตุลาคม 2550 

 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 16.1 จํานวน 5,999,972 หนวย เปน

หลักทรัพยจดทะเบียน 
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 การเปลี่ยนแปลงในจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญแสดงดังน้ี 

 (หนวย) 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน

สามัญที่ออกใหแกผูถือหุนเดิม 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน

สามัญที่ออกใหแกกรรมการและ/

หรือพนักงานของบริษัทฯ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ออก 5,999,972 3,000,000 

ใชสิทธิในระหวางป 2550 - - 

ใชสิทธิในระหวางป 2551 - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 5,999,972 3,000,000 

17. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบทบัญญัติของ มาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหา ชนจํากัด พ .ศ. 2535 บริษัทฯตอง

จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวา รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหัก

ดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปน ผลได  ปจจุบันบริษัทฯไดจัดสรร

สํารองตามกฎหมายครบถวนแลว 

18. คาใชจายตามลักษณะ 

 รายการคาใชจายตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปน้ี 

  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

เงินเดือน โบนัส คาคอมมิชชั่นและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 345,999,191 206,884,979 335,280,170 205,757,573 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 102,021,471 142,079,105 101,700,080 142,016,476 

ขาดทุนจากการดอยคาของอุปกรณสําหรับใหเชา 49,393,198 40,000,000 49,393,198 40,000,0000 

ซื้อสินคา 1,852,771,110 731,545,581 1,824,333,340 731,545,581 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาคงเหลือ (72,961,633) (92,983,023) (62,855,232) (92,983,023) 
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19. กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุน

สามัญที่ออกอยูใ นระหวางป  โดยไดปรับจํานวนหุน สามัญตามสัดสวนที่เปลี่ยนไปของจํานวนหุน

สามัญที่เกิดจากการออกหุนปนผลตามที่กลาวไวในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินขอ  22 ซึ่งได

ปรับปรุงจํานวนหุนสามัญ โดยถอืเสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดขึ้นต้ังแตวันเร่ิมตนของ งวดแรก

ที่เสนอรายงาน 

กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนักที่ออกอยูในระหวางป  (โดยไดปรับจํานวนหุน สามัญตามสัดสวนที่เปลี่ยนไปของจํานวนหุน

สามัญที่เกิดจากการออกหุนปนผลตามที่กลาวไวในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินขอ  22 ซึ่งได

ปรับปรุงจํานวนหุนสามัญ โดยถอืเสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดขึ้นต้ังแตวันเร่ิมตนของ งวดแรก

ที่เสนอรายงาน ) กับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลงหุน

สามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ  โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามั ญ ณ วันตนป

หรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด แสดงการคาํนวณไดดังน้ี 

 งบการเงินรวม 

 

กําไรสุทธิ 

จํานวนหุนสามัญ                  

ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 211,462 93,914 60,000 60,000 3.52 1.57 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหแกกรรมการ

และพนักงานของบรษัิทฯ 

- - 928 749   

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหกับผูถือหุนเดิ - - - -   

กําไรตอหุนปรับลด       

กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ  สมมติวามีการใชสิทธิ

ซ้ือหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 211,462 93,914 60,928 60,749 3.47 1.55 

 



   18   

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

กําไรสุทธิ 

จํานวนหุนสามัญ             

ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

 (พนับาท) (พนับาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

กําไรสุทธิ 217,873 94,809 60,000 60,000 3.63 1.58 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหแกกรรมการ

และพนักงานของบรษัิทฯ - - 928 749 

  

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหกับผูถือหุนเดิ - - - -   

กําไรตอหุนปรับลด       

กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามีการใชสิทธิ       

ซ้ือหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 217,873 94,809 60,928 60,749 3.58 1.56 

20. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยดําเนินกจิการใน 2 สวนงานธรุกจิหลักคือ (1) การขายและบริการติดต้ังและ (2) 

ใหเชาคอมพวิเตอร และอุปกรณอิเลคโทรนิค  และดําเนินธุรกิจ ในสวนงานทาง ภูมิศาสตร หลกัใน

ประเทศ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน ของบริษัทฯและบริษัทยอย สําหรับ ปสิ้นสุดวันที่               

31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังตอไปน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สวนงานขายและ

บริการติดต้ัง 

สวนงาน                    

ใหเชาอุปกรณ 

การตัดรายการบญัชี

ระหวางกัน รวม 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

รายไดจากภายนอก 3,191 1,396 111 242 - - 3,302 1,638 

รายไดระหวางสวนงาน 21 - - - (21) - - - 

รายไดทั้งสิ้น 3,212 1,396 111 242 (21) - 3,302 1,638 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามสวนงาน 726 333 (67) 52   659 385 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:         

รายไดอ่ืน       23 8 

คาใชจายในการขาย และการบริการ       (165) (89) 

คาใชจายในการบริหาร       (200) (141) 

คาใชจายทางการเงิน       (11) (8) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (97) (62) 

สวนของผูถือหุนสวนนอย       2 1 

กําไรสุทธิ       211 94 
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(หนวย: ลานบาท) 

 สวนงาน                         

ขายและบริการติดต้ัง 

สวนงาน                    

ใหเชาอุปกรณ รวม 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

ลูกหนี้และต๋ัวเงินรับการคา - สุทธิ 792 447 29 23 821 470 

รายไดที่ยังไมเรียกชําระ 43 9 25 38 68 47 

สินคาคงเหลือ 492 423 - - 492 423 

อุปกรณสําหรับใหเชา - - 36 178 36 178 

สินทรัพยสวนกลาง     279 155 

รวมสินทรัพย     1,696 1,273 

21. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ พ .ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงาน จะจายสมทบ เขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ         

5 - 15 ของเงนิเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักท รัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 

จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย ) จํากัด และจะจายใหแก

พนักงาน เมื่อพนักงานน้ัน ออกจากงา นตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ ในระหวางป  2551 

บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงนิ 15.3 ลานบาท (2550: 4.2 ลานบาท) 

22. เงินปนผล 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  มีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจาก

การดําเนินงานสาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน 2551 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ  1.25 

บาท รวมเปนเงิน 75 ลานบาท บริษัทฯทําการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนแลวในเดือนกันยายน 2551  

 เมื่อวันที่  25 เมษายน 2551 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติให

จัดสรรกําไรจายเงินปนผลจากการดําเนินงานในรอบป 2550 ในอัตราหุนละ 1.25 บาท รวมเปนเงิน 

75 ลานบาท บริษัทฯทําการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนแลวในเดือนพฤษภาคม 2551 

 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ของบริษัทฯไดมีมติ อนุมัติให

จัดสรรกําไรจายเงินปนผลและหุนปนผลจากการดําเนินงานในรอบป 2549 ดังน้ี 

1. ใหจายเงินปนผล แกผูถือหุนในอัตราหุนละ 2 บาท (รวมเปนเงนิ 80 ลานบาท) โดยบริษทัฯได

จายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.75 บาท (รวมเปนเงนิ 30 ลานบาท) แลวในเดือน

กันยายน 2549 และทําการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.25 บาท (รวมเปนเงนิ 50 ลานบาท ) 

แลวในเดือนพฤษภาคม 2550  

2. ใหจายหุนปนผล แกผูถือหุนในอัตรา 1 หุนใหมตอ 2 หุนสามัญเดิมซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 5 

บาทตอหุน รวมเปนมูลคาประมาณ 100 ลานบาท บริษัทฯ ทําการจายหุนปนผลใหแกผูถือหุน

แลวในเดือนพฤษภาคม 2550 และอนุมัติการขายเศษหุนที่เหลือจากการจัดสรรในการจายหุน

ปนผลใหแกกรรมการบริษัทฯจํานวน 64 หุน ในราคาหุนละ 15.22 บาท รวมเปนเงิน 974 บาท 
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23. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

23.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอย ไดเขาทําสัญญาเชา ดําเนินงาน ที่เกี่ยวของกับการเชาอาคารและ ยานพาหนะ  

อายุของสัญญามีระยะเวลาต้ังแต 1 ถึง 4 ป  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  บริษัทฯ และบริษัทยอย มีจํานวน เงนิ ขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้น

ภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน ดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เชาอาคาร เชายานพาหนะ เชาอาคาร เชายานพาหนะ 

จายชําระภายใน     

ภายใน 1 ป 2.5 3.6 2.1 3.4 

1 ถึง 3 ป 0.2 6.1 0.2 5.6 

23.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว 

บริษัทฯไดทําสัญญาจางบริการกับบริษัทแหงหน่ึงเปนระยะเวลา 10 ป โดยบริษัทดังกลาวเปนผูจัดหา

แรงงานและวัสดุ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ ให 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตดังน้ี 

 ลานบาท 

จายชําระภายใน  

ภายใน 1 ป 3.6 

1 ถึง 5 ป 14.4 

มากกวา 5 ป 14.7 

23.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการท่ีบริษัทฯจะตองขายหรือใหบริการตามสัญญา 

1. บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสัญญาขายสินคาและบริการกับลูกคาซึ่งยังไมไดสงมอบหรือ

ใหบริการจํานวนเงินประมาณ 923  ลานบาท (2550 : 1,091  ลานบาท ) (งบการเงินเฉพาะ

กิจการ: 904 ลานบาท 2550: 1,091 ลานบาท) 

2. บริษัทฯ ไดทําสัญญาหลายสัญญาเพื่อใหเชาอุปกรณอิเลคโทรนิคกับ บริษัทซึ่งมีรัฐบาลถือหุ น

ใหญแหงหน่ึง  หนวยงานราชการและโรงเรียนหลายแหงโดยมีมูลคาที่ตองใหบริการตาม

สญัญาในอนาคตรวม ทั้งสิ้น 55 ลานบาท (2550: 120 ลานบาท) โดยบริษัทฯผูกพันที่จะตอง

ดําเนินการติดต้ังอุปกรณใหเชาใหแลวเสร็จตามสัญญาและใหบริการบํารุงรักษาตามเงื่อนไขที่

ระบใุนสญัญา 
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3. บริษัทฯไดทําบันทึกขอตกลงกับบริษัทแหงหน่ึง โดยบริษัทฯจะเปนผูลงทุนจัดหา ติดต้ัง 

อุปกรณและซอฟทแวร ระบบ Voice Mail System ใหแกบริษัทดังกลาว เพื่อใหบริการแก

ผูใชบริการเปนระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2549 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 โดย  

บริษัทฯจะไดรับรายไดคิดเปนเปอรเซ็นตของรายไดที่บริษัทดังกลาวไดรับ โดยบริษัทฯผูกพัน

ที่จะดําเนินการติดต้ังอุปกรณใหแลวเสร็จ ซอมแซม บํารุงรักษาใหอุปกรณใชงานไดตามปกติ 

ชําระคาบริการเชื่อมโยงสัญญาณรายเดือน และปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุไวใน

สญัญา รวมทั้งโอนกรรมสิทธิในอุปกรณทั้งหมดใหแกบริษัทดังกลาวเมื่อสิ้นสุดขอตกลง 

23.4 การค้ําประกัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ หรือ

คูสัญญาของบริษัทฯโดยบริษัทฯเปนผูค้ําประกัน เหลอือยูเปนจํานวน 477.3 ลานบาท (2550: 494.3 

ลานบาท ) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ  ซึ่ง

ประกอบดวยหนังสือค้ําประกัน เพื่อค้ําประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจํานวน 475.5 ลานบาทและ

เพื่อค้ําประกันการจายชําระเงินใหกับเจาหน้ีจํานวน 1.8 ลานบาท  

24. เคร่ืองมือทางการเงิน 

24.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เคร่ืองมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยูใน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 “การแสดง

รายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทา

เงนิสด ลกูหน้ีและต๋ัวเงินรับการคา เงินฝากธนาคาร เจาหน้ีทรัสตรีซีท เจาหน้ีการคา และเงินกูยืมระยะ

สั้น บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหาร

ความเสี่ยงดังนี ้

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

 บริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเน่ืองกั บลกูหน้ีและต๋ัวเงินรับการคา ฝายบริหารควบคุม

ความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม  และลูกคาสวน

ใหญเปนหนวยงานราช การ หรือบริษัทฯซึ่งมีรัฐบาลถือหุนใหญ  ดังน้ันบริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับ

ความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ โดยจํานวนสูงสุดที่บริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการให

สินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหน้ีและต๋ัวเงินรับการคาที่แสดงอยูในงบดุล 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน เจาหน้ีทรัสตรีซีท

และเงินกูยืมระยะสั้นที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญมี

อัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยูในระดับตํ่า 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา

ดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบ

กาํหนดหรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม  (หากวันทีม่กีารกาํหนดอัตราดอกเบี้ ยใหมกอนถึง ) 

ไดดังน้ี                   

 งบการเงินรวม  

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    

 และครบกําหนด ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตรา 

 ภายใน 1 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ลานบาท) (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด - 169 - 169 0.65 – 0.75 

ลูกหนี้และต๋ัวเงินรับการคา - - 821 821 - 

เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระผูกพัน 78 - - 78 1.75 – 5.0 

 78 169 821 1,068  

หนี้สินทางการเงิน      

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 365 - - 365 4.1 – 4.6 

เจาหนี้ทรัสตรีซีท 34 - - 34 4.6 

เจาหนี้การคา - - 223 223 - 

 399 - 223 622  

  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    

 และครบกําหนด ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตรา 

 ภายใน 1 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ลานบาท) (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 164 - 164 0.65 – 0.75 

ลูกหนี้และต๋ัวเงินรับการคา - - 821 821 - 

เงินฝากประจําธนาคารที่มีภาระผูกพัน 78 - - 78 1.75 – 5.0 

 78 164 821 1,063  

หนี้สินทางการเงิน      

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 365 - - 365 4.1 – 4.6 

เจาหนี้ทรัสตรีซีท 34 - - 34 4.6 

เจาหนี้การคา - - 218 218 - 

 399 - 218 617  
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่สําคัญอันเกี่ยว เน่ืองจาก การซื้อสินคา เปนเงนิ ตรา

ตางประเทศ บริษัทฯไดตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญา

ไมเกินหน่ึงปเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเจาหนี้การคาที่เปนเงินสกุลตางประเทศจํานวน  

2.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมยีอดคงเหลอืของสญัญาซือ้เงนิตราตา งประเทศลวงหนาเพื่อใชสําหรับ

จายชําระคาสินคาเปนจํานวน 2.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมอัีตราแลก เปลี่ยนที่ตกลงลวงหนาไวคือ  

33.99 ถึง 35.77 บาท ตอหน่ึงเหรียญสหรัฐฯ    

24.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญของ บริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะสั้น และเงินกู

ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของ สินทรัพย

และหน้ีสนิทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบดุล  

 มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเป ลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสอง

ฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ ใน

ลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน  วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือทาง

การเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือ กําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่

เหมาะสม  

25. การบริหารจดัการทุน  

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯคือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่

เหมาะสมและการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุริกจอยางตอเนื่อง 

 ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนเทากับ 0.9: 1 (2550: 0.6:1) 

บริษัทฯมีอัตราสวนเทากับ 0.9:1 (2550: 0.6:1) 

26. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯคร้ังที่ 1/2552 ไดมมีติเห็นชอบให

บริษัทฯจ ายเงินปนผลสําหรับป 2551 จากการดําเนินงานในรอบป 2551 ในอัตราหุนละ  1.50 บาท 

รวมเปนเงนิ 90 ลานบาท โดยบริษัทฯจะนําเสนอเพื่อขออนุมัติการจายเงินปนผลดังกลาวในที่ประชุม

สามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทฯตอไป 
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27. การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษัทฯไดมีก ารจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2550 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไร

สุทธิหรือสวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปน้ี 

  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามที่จัดประเภทใหม ตามที่เคยรายงานไว 

ลูกหน้ีและต๋ัวเงินรับการคา 470,326,932 517,232,536 

รายไดที่ยังไมเรียกชําระ 46,905,604 - 

28. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2552 
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