
บริษัท ไอท ีซิต้ี จํ ากัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงินระหวางกาล

ส ําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2546 และ 2545



รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ
บริษัท ไอท ีซิต้ี จํ ากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2546 และงบก ําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดส ําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2546 และ 2545 ของ
บริษัท ไอท ีซิต้ี จํ ากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของ
ขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบ
ทานของขาพเจา

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งก ําหนดใหขาพเจา
ตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลที่
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสํ าคัญหรือไม การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํ ากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถาม
บุคลากรของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเช่ือม่ันนอยกวา
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ดังน้ันขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตอ
งบการเงินที่สอบทานได

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระส ําคัญตามหลักการ
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินส ําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ของบริษัท ไอท ีซิต้ี จํ ากัด
(มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลง
วันท่ี 22 มกราคม 2546 งบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่
ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่
ในรายงานนั้น

รัตนา  จาละ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734

บริษัท ส ํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํ ากัด
กรุงเทพฯ : 18 เมษายน 2546



บริษัท ไอที ซิต้ี จ ํากัด (มหาชน)
งบดุล

(หนวย : พันบาท)
ณ วันท่ี ณ วันท่ี

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2546 31 ธันวาคม 2545
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 20,551 32,453
     เงินลงทุนระยะส้ัน - เงินฝากประจ ําธนาคารซึ่งติดภาระ
        คํ ้าประกัน 2 12,874 14,074
     ลูกหนี้การคา - สุทธิ
        กิจการท่ีเก่ียวของกัน 3, 4 542 291
        กิจการอื่น 3 35,582 41,085
     รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 36,124 41,376
     ลูกหนี้อื่น
        บริษัทใหญ 4 64 32
        บริษัทอ่ืน 7,182 5,533
     รวมลูกหนี้อื่น 7,246 5,565
     สินคาคงเหลือ - สุทธิ 310,155 205,089
     สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน
        ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน 5,196 184
        คาใชจายจายลวงหนา 5,464 5,270
        อื่น ๆ 6,308 3,778
     รวมสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 16,968 9,232
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 403,918 307,789
สินทรัพยไมหมุนเวียน
     อุปกรณ - สุทธิ 60,805 56,246
     เงินมัดจ ํา 13,680 11,699
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 74,485 67,945
รวมสินทรัพย 478,403 375,734

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ไอที ซิต้ี จ ํากัด (มหาชน)
งบดุล (ตอ)

(หนวย : พันบาท)
ณ วันท่ี ณ วันท่ี

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2546 31 ธันวาคม 2545
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว)

       หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
     เจาหนี้การคา
        กิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 22,882 15,450
        กิจการอื่น 203,241 178,234
     รวมเจาหนี้การคา 226,123 193,684
     เจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 1,310 1,438
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น
        ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 13,781 8,143
        คาใชจายคางจาย 13,905 12,930
        อื่น ๆ 16,479 8,367
     รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 44,165 29,440
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 271,598 224,562
สวนของผูถือหุน
     ทุนเรือนหุน 5
        ทุนจดทะเบียน  
           หุนสามัญ 310,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 310,000 310,000
        ทุนออกจ ําหนายและชํ าระแลว
           หุนสามัญ 160,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
             (2545 : หุนสามัญ 100,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 160,000 100,000
     กํ าไรสะสม 
        จัดสรรแลว - สํ ารองตามกฎหมาย 6 2,733 1,031
        ยังไมไดจัดสรร 44,072 50,141
รวมสวนของผูถือหุน 206,805 151,172
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 478,403 375,734

0 0
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไอที ซิต้ี จ ํากัด (มหาชน)

งบกํ าไรขาดทุน
สํ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2546 และ 2545

(หนวย : พันบาท ยกเวนกํ าไรตอหุนขั้นพื้นฐานแสดงเปนบาท)
หมายเหตุ 2546 2545

     รายได
        รายไดจากการขายและบริการ 4 514,009 424,472
        รายไดอื่น 1,088 467
     รวมรายได 515,097 424,939
     คาใชจาย
        ตนทุนขายและบริการ 4 447,155 374,888
        คาใชจายในการขายและการบริหาร 48,030 38,158
        คาตอบแทนกรรมการ 7 1,620 -
     รวมคาใชจาย 496,805 413,046
     กํ าไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได  18,292 11,893
     ดอกเบี้ยจาย -21 -21
     ภาษีเงินไดนิติบุคคล -5,638 -3,833
     กํ าไรสุทธิสํ าหรับงวด 12,633 8,039

     กํ าไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
        กํ าไรสุทธิ 0.10 0.08

        จ ํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ ้าหนัก 132,027,827 หุน 99,838,889 หุน

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไอที ซิต้ี จ ํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2546 และ 2545

(หนวย : พันบาท)
2546 2545

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดํ าเนินงาน
     กํ าไรสุทธิสํ าหรับงวด 12,633                      8,039                      
     ปรับกระทบกํ าไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย) 
        จากกิจกรรมดํ าเนินงาน
           คาเสื่อมราคาและคาตัดจ ําหนาย 3,885                        4,114                      
           กํ าไรจากการจ ําหนายอุปกรณ - (17)                         
           คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (18)                            257                         
           สํ ารองคาเผื่อสินคาลาสมัย 526                           637                         
        กํ าไรสุทธิจากการดํ าเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
           สินทรัพยและหน้ีสินดํ าเนินงาน 17,026                      13,030                    
     สินทรัพยจากการด ําเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
        ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน (251)                          11,263                    
        ลูกหนี้การคากิจการอื่น 5,521                        10,695                    
        สินคาคงเหลือ (105,592)                   (27,283)                   
        สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (9,417)                       (3,679)                    
        สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (1,981)                       (481)                       
     หนี้สินจากการดํ าเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
        เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 7,433                        5,953                      
        เจาหนี้การคากิจการอื่น 25,008                      49,935                    
        หนี้สินหมุนเวียนอื่น 14,595                      2,439                      
            เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมด ําเนินงาน (47,658)                     61,872                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท ไอที ซิต้ี จ ํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)

สํ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2546 และ 2545
(หนวย : พันบาท)

2546 2545
กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
     เงินลงทุนระยะส้ัน - เงินฝากประจ ําธนาคารซึ่งติด
        ภาระคํ้ าประกันลดลง 1,200                        878                         
     เงินสดรับจากการจ ําหนายอุปกรณ - 32                           
     ซ้ืออุปกรณ (8,444)                       (1,804)                    
        เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (7,244)                       (894)                       

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
     เงินสดรับชํ าระคาหุนสามัญ 60,000                      25                           
     จายเงินปนผล (17,000)                     -
        เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 43,000                      25                           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (11,902)                     61,003                    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 32,453                      63,836                    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินงวด 20,551                      124,839                  

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม
     เงินสดจายระหวางงวดสํ าหรับ :-
        ดอกเบี้ยจาย 21                             21                           
        ภาษีเงินไดนิติบุคคล 331                           222                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

(หนวย : พันบาท)
ทุนเรือนหุนที่ออก
และชํ าระแลว สํ ารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2546 100,000 1,031 50,141 151,172
เงินสดรับชํ าระคาหุนสามัญ (หมายเหตุ 5) 60,000 - - 60,000
จัดสรรเปนสํ ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 6) - 1,702 -1,702 -
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 6) - - -17,000 -17,000
กํ าไรสุทธิสํ าหรับงวด 2546 - - 12,633 12,633
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 160,000 2,733 44,072 206,805

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2545 99,975 - 27,448 127,423
เงินสดรับจากลูกหนี้คาหุน 25 - - 25
กํ าไรสุทธิสํ าหรับงวด 2545 - - 8,039 8,039
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 100,000 - 35,487 135,487

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กํ าไรสะสม

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน
บริษัท ไอที ซิต้ี จ ํากัด (มหาชน)

สํ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2546 และ 2545



-  1  -

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท ไอท ีซิต้ี จํ ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

1. ขอมูลทั่วไป

1.1 เกณฑในการจัดท ํางบการเงินระหวางกาล

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดท ําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 เร่ือง งบการเงินระหวาง
กาล โดยเลือกเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามไดมีการขยายการแสดงรายการใน
งบดุล งบก ําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดเพิ่มเติมให
อยูในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจํ าป

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดท ําข้ึนเพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจํ าปที่น ําเสนอ
ครั้งลาสุด ดังน้ันงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ และ
สถานการณใหมๆ เพื่อไมใหขอมูลที่นํ าเสนอซํ ้าซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงิน
ควรใชงบการเงินระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจํ าปลาสุด

1.2 นโยบายการบัญชีท่ีสํ าคัญ

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดท ําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการค ํานวณเชนเดียวกับท่ี
ใชในงบการเงินส ําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 

2. เงินลงทุนระยะส้ัน - เงินฝากประจ ําธนาคารซึ่งติดภาระคํ้ าประกัน

จํ านวนน้ีเปนเงินฝากประจํ าธนาคารจ ํานวนประมาณ 12.9 ลานบาท (31 ธันวาคม 2545 : 14.1
ลานบาท) ซึ่งบริษัทฯไดนํ าไปวางไวกับธนาคารแหงหนึ่งเพื่อคํ้ าประกันหนังสือคํ้ าประกันท่ีธนาคารออก
ใหในนามของบริษัทฯและสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
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3. ลูกหน้ีการคา

ยอดลูกหนี้การคาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2546 และ 31 ธันวาคม 2545 แยกตามอายุหนี้ที่คาง
ชํ าระมีรายละเอียดดังนี ้:-

(หนวย : พันบาท)

ระยะเวลาคางชํ าระ 31 มีนาคม 2546 31 ธันวาคม 2545
กิจการท่ี กิจการท่ี
เก่ียวของกัน กิจการอ่ืน รวม เก่ียวของกัน กิจการอ่ืน รวม

ภายในกํ าหนดเวลาชํ าระหน้ี 329 30,340 30,669 204 33,312 33,516
เกินกวากํ าหนดเวลาชํ าระหน้ี
   ไมเกิน 3 เดือน 213 5,240 5,453 87 7,773 7,860
   3 - 6 เดือน - 4 4 - - -
   6 - 12 เดือน - - - - 1,300 1,300
   มากกวา 12 เดือน - 13,624 13,624 - 12,344 12,344
รวม 542 49,208 49,750 291 54,729 55,020
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (13,626) (13,626) - (13,644) (13,644)
ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 542 35,582 36,124 291 41,085 41,376

4. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน

ในระหวางงวด บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่ส ําคัญกับบริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของกัน (เก่ียวของ
กันโดยการถือหุนและการมีผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการรวมกัน) ซึ่งบริษัทฯมีนโยบายในการก ําหนด
ราคาเทากับราคาตนทุนบวกก ําไรข้ันตน โดยพิจารณาจากประเภทธุรกิจและสภาพการแขงขันในตลาด
โดยสามารถสรุปรายการที่ส ําคัญไดดังน้ี :-

(หนวย : พันบาท)
ส ําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที ่31 มีนาคม

2546 2545 นโยบายการก ําหนดราคา
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ :
ขายสินคา 1,181 262 ราคาทุนบวกก ําไรขั้นตนประมาณ

รอยละ 4 - 11
ซื้อสินคาและบริการ 42,790 33,562 ราคาทุนบวกก ําไรขั้นตนประมาณ

รอยละ 8 - 10
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(หนวย : พันบาท)
ส ําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที ่31 มีนาคม

2546 2545 นโยบายการก ําหนดราคา
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน :
ขายสินคา 44 2,431 ราคาทุนบวกก ําไรขั้นตนประมาณ

รอยละ 3 - 13
ซื้อสินคาและบริการ 2,130 2,671 ราคาทุนบวกก ําไรขั้นตนประมาณ

รอยละ 10

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2546 และ 31 ธันวาคม 2545 ยอดคงคางของรายการขางตนไดแสดงแยก
ตางหากในงบดุล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้:-

 (หนวย : พันบาท)

ลักษณะ ณ วันที่ ณ วันที่
ความสัมพันธ 31 มีนาคม 2546 31 ธันวาคม 2545

ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน :
บริษัท เอสวีโอเอ จํ ากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญ

และมีกรรมการรวมกัน 533 280
บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพ) จํ ากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนและมี

กรรมการรวมกัน 9 -
บริษัท ซากุระ อินเตอรเน็ต จํ ากัด มีผูถือหุนและมี

กรรมการรวมกัน - 11
รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 542 291

ลูกหนี้อื่นบริษัทใหญ :
บริษัท เอสวีโอเอ จํ ากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญ

และมีกรรมการรวมกัน 64 32
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 (หนวย : พันบาท)

ลักษณะ ณ วันที่ ณ วันที่
ความสัมพันธ 31 มีนาคม 2546 31 ธันวาคม 2545

เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน :
บริษัท เอสวีโอเอ จํ ากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญ

และมีกรรมการรวมกัน 22,311 15,449
บริษัท กลุมแอดวานซรีเสิรซ จํ ากัด มีผูถือหุนและมี

กรรมการรวมกัน 1 1
บริษัท เอเน็ต จํ ากัด มีผูถือหุนและมี

กรรมการรวมกัน 570 -
รวมเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 22,882 15,450

เจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน :
บริษัท เอสวีโอเอ จํ ากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญ

และมีกรรมการรวมกัน 100 62
บริษัท คอรแอนดพีค จํ ากัด มีผูถือหุนและมี

กรรมการรวมกัน 870 1,359
บริษัท เอ. อาร. อินฟอรเมชั่น แอนด พับลิเคชั่น จํ ากัด มีผูถือหุนและมี

กรรมการรวมกัน 334 -
บริษัท บิสซิเนส ออนไลน จํ ากัด มีผูถือหุนและมี

กรรมการรวมกัน 1 1
บริษัท เอเน็ต จํ ากัด มีผูถือหุนและมี

กรรมการรวมกัน 5 16
รวมเจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน 1,310 1,438

5. ทุนเรือนหุน

ในเดือนตุลาคม 2545 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติดังน้ี :-

ก) การจัดสรรหุนเพ่ิมทุน

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํ านวน 210
ลานหุน ดังกลาวใหแกประชาชนทั่วไป ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯตลอดจนคณะกรรมการและ/หรือ
พนักงานท่ีไดรับการจัดสรรหุนของบริษัทฯตามรายละเอียดดังน้ี :-
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เสนอขายใหแก จํ านวนหุน (หุน)

ประชาชนทั่วไป 40,000,000
ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ 60,000,000
คณะกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ไมเกิน  5,000,000

105,000,000

สวนหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีเหลือจํ านวน 105 ลานหุน ใหจัดสรรไวเพ่ือรองรับใบสํ าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญดังกลาว

ข) การออกใบส ําคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติออกใบส ําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัทฯจํ านวน 105  ลานหนวย โดยไมคิดมูลคา ใบส ําคัญแสดงสิทธ ิ1 หนวย สามารถ
ซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท โดยจะจัดสรรใหแกประชาชนทั่วไปและผูถือหุนเดิมที่
จองซ้ือหุนเพ่ิมทุนของบริษัทฯตลอดจนกรรมการและ/หรือพนักงานท่ีไดรับการจัดสรรหุนของ
บริษัทฯโดยมีรายละเอียดดังนี ้:-

ใบส ําคัญแสดงสิทธิ จํ านวนหนวย อายุของใบส ําคัญ
จัดสรรใหแก  (หนวย) แสดงสิทธิ

ประชาชนทั่วไป 40,000,000 5 ป นับตั้งแตวันที่ออกใบส ําคัญแสดงสิทธิ
ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ 60,000,000 5 ป นับตั้งแตวันที่ออกใบส ําคัญแสดงสิทธิ
กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ไมเกิน 5,000,000 ไมเกิน5 ป นับตั้งแตวันที่ออกใบส ําคัญแสดง

สิทธิ

ณ วันท่ี 27 มกราคม 2546 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหเสนอขาย
หุนสามัญเพ่ิมทุนจํ านวน 60,000,000 หุน ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯในอัตราหุนละ 1 บาท เปน
จํ านวนเงิน 60,000,000 บาท และจัดสรรใบส ําคัญแสดงสิทธิจ ํานวน 60,000,000 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิม
ที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน โดยไมคิดมูลคา ใบส ําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญไดใน
อัตราการใชสิทธิของใบส ําคัญแสดงสิทธ ิ1 หนวย ตอ 1 หุนสามัญ ในราคา 1 บาทตอหุน โดยสามารถเร่ิม
ใชสิทธิของใบสํ าคัญแสดงสิทธิครั้งแรกไดภายหลังครบก ําหนด 3 ป นับตั้งแตวันที่ออกใบส ําคัญแสดง
สิทธ ิอยางไรก็ตาม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2546 บริษัทฯยังไมไดออกใบส ําคัญแสดงสิทธิดังกลาวแกผูซื้อ
หุนสามัญเพิ่มทุน

ในระหวางงวด บริษัทฯไดรับชํ าระคาหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวแลวทั้งจํ านวน และไดจดทะเบียน
การเปลี่ยนแปลงทุนช ําระแลวดังกลาวกับกระทรวงพาณิชย
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6. เงินปนผล/สํ ารองตามกฎหมาย

เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2546 ที่ประชุมสามัญประจ ําปของผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติ
การจายเงินปนผลจากก ําไรของปกอนในอัตราหุนละ 0.10625 บาท ใหแกผูถือหุนสามัญซึ่งคิดเปนจ ํานวน
เงินปนผลรวม 17.0 ลานบาท และอนุมัติการจัดสรรสํ ารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของก ําไรสุทธิ
ส ําหรับป 2545 คิดเปนจํ านวนเงินประมาณ 1.7 ลานบาท

7. คาตอบแทนกรรมการ

คาตอบแทนกรรมการน้ีเปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการของบริษัทฯตามาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํ ากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับ
กรรมการ

8. หนังสือค้ํ าประกันธนาคาร

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2546 มีหนังสือคํ ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยูเปนจํ านวน
ประมาณ 19.3 ลานบาท (31 ธันวาคม 2545 : 11.3 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

9. ภาระผูกพัน

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2546 บริษัทฯมีภาระผูกพันดังตอไปนี ้:-

9.1 ภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการที่เกี่ยวของส ําหรับการเชาอาคารสํ านักงานและพื้นที่สาขาที่
จะตองจายในอนาคตดังตอไปน้ี :-

   ป จํ านวนเงิน (ลานบาท)

2546 31.8
2547 32.9
2548 เปนตนไป    34.0

   98.7
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9.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับคาใชจายในการนํ าหุนของบริษัทฯเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเพื่อเสนอขายใหประชาชนทั่วไปเปนจ ํานวนประมาณ 0.1 ลานบาท และในอัตรา
รอยละ 2.5 ของมูลคาหุนรวมที่เสนอขายใหประชาชนทั่วไปตามที่ระบุไวในสัญญา

10. การเสนอขอมูลทางการเงินจํ าแนกตามสวนงาน

บริษัทฯ ดํ าเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือการจํ าหนายเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ตาง ๆ เก่ียวกับคอมพิวเตอร และด ําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย  ดังน้ัน
รายได กํ าไร และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทาง
ภูมิศาสตรตามที่กลาวไว

11. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเน่ืองจากบริษัทฯมีเจาหน้ีการคา
เปนสกุลเงินตางประเทศ บริษัทฯไดเขาท ําสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนาเพ่ือปองกันความเส่ียง
จากอัตราแลกเปลี่ยนส ําหรับรายการดังกลาวซึ่งรายการสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งป

สัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนาท่ีมียอดคงเหลืออยู ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2546 มีดังน้ี :-

อัตราแลกเปลี่ยนตาม
สกุลเงิน จํ านวนที่ซื้อ สัญญาของจํ านวนที่ซื้อ

(บาทตอหนวยสกุลเงินตราตางประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา 46,600 42.76 - 43.08

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2546 บริษัทฯมีหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งไมไดมีการท ําสญัญา
ปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนจ ํานวน 119,199 ดอลลารสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2545 : ไมม)ี
หนี้สินสวนใหญถึงก ําหนดชํ าระภายใน 1 ป อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศ
ลวงหนาไวส ําหรับปองกันความเสี่ยงจากหนี้สินจํ านวนดังกลาวแลวเมื่อวันที ่2 เมษายน 2546

12. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล
งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติจากกรรมการของบริษัทฯแลว


