
 

บริษทั แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 



 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับ       
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสด
รวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั แอด็วานซ์ 
อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบใน
การจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น     
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐาน           
การบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

กฤษดา เลิศวนา 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤศจิกายน 2558 



บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 1,552,100            1,312,984            1,552,100            1,310,793            
เงินลงทุนชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 322,081               -                          322,081               -                          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 1,287,192            1,319,765            1,287,192            1,312,601            
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ 404,025               372,995               404,025               371,626               
สินคา้คงเหลือ 586,251               578,242               586,251               573,325               
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 36,111                 83,899                 36,111                 71,254                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,187,760            3,667,885            4,187,760            3,639,599            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากประจาํธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั -                          9,614                   -                          -                          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                          -                          -                          30,317                 
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม 6 56,021                 66,290                 75,000                 75,000                 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 132,365               169,607               132,365               136,542               
อุปกรณ์สาํหรับใหเ้ช่าและบริการ 8 164,359               180,519               164,359               70,836                 
ค่าความนิยม -                          4,392                   -                          -                          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 17,853                 45,039                 17,853                 15,276                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 25,624                 15,041                 25,624                 19,283                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,858                   9,561                   8,858                   8,114                   
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 405,080               500,063               424,059               355,368               
รวมสินทรัพย์ 4,592,840            4,167,948            4,611,819            3,994,967            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กนัยายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน -                          18,193                 -                          -                          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10 955,238               688,675               955,238               656,748               
ตน้ทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระ 487,650               399,792               487,650               399,792               
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 49,142                 135,107               49,142                 7,989                   
ส่วนของหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าทางการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 23,284                 25,449                 23,284                 23,737                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,352                   18,647                 1,352                   18,647                 
รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ 43,110                 21,454                 43,110                 18,491                 
สาํรองค่าปรับงานล่าชา้ 40,938                 518                      40,938                 518                      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 63,812                 77,840                 63,812                 77,402                 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,664,526            1,385,675            1,664,526            1,203,324            
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 11 95,114                 443                      95,114                 443                      
หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 29,850                 43,451                 29,850                 43,451                 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 13 57,826                 52,077                 57,826                 50,298                 
ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากคดีความ -                          5,000                   -                          -                          
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 182,790               100,971               182,790               94,192                 
รวมหน้ีสิน 1,847,316            1,486,646            1,847,316            1,297,516            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กนัยายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

 30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2558  31 ธนัวาคม 2557
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 206,320,897 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท 1,031,604            1,031,604            1,031,604            1,031,604            
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 206,320,897 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท 1,031,604            1,031,604            1,031,604            1,031,604            
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 303,437               303,437               303,437               303,437               
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 97,200                 97,200                 97,200                 97,200                 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,313,283            1,238,035            1,332,262            1,265,210            
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,745,524            2,670,276            2,764,503            2,697,451            
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                          11,026                 -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,745,524            2,681,302            2,764,503            2,697,451            
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,592,840            4,167,948            4,611,819            3,994,967            

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2558 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กาํไรขาดทุน
รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,088,703         1,201,429         1,063,406         1,156,321         
รายไดค่้าเช่าจากอุปกรณ์สาํหรับใหเ้ช่า 33,751              19,315              33,751              19,315              
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 37,283              -                       -                       -                       
รายไดอ่ื้น 14,634              14,256              14,407              14,330              
รวมรายได้ 1,174,371         1,235,000         1,111,564         1,189,966         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 845,000            944,207            823,398            903,061            
ตน้ทุนอุปกรณ์สาํหรับใหเ้ช่า 21,580              11,547              21,580              11,547              
ค่าใชจ่้ายในการขาย 61,945              82,037              60,884              79,261              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 74,089              84,388              65,228              71,387              
รวมค่าใช้จ่าย 1,002,614         1,122,179         971,090            1,065,256         
กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกจิการที่ควบคุม
   ร่วมกนัและบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 171,757            112,821            140,474            124,710            
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั
   และบริษทัร่วม 6 (2,505)              (1,372)              -                       -                       
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 169,252            111,449            140,474            124,710            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,009)              (2,026)              (143)                 (473)                 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 168,243            109,423            140,331            124,237            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (21,121)            (27,477)            (21,429)            (27,933)            
กาํไรสําหรับงวด 147,122            81,946              118,902            96,304              
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                       -                       -                       -                       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 147,122            81,946              118,902            96,304              

การแบ่งกาํไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 148,835            87,980              118,902            96,304              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,713)              (6,034)              

147,122            81,946              

กาํไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 15
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.72                  0.43                  0.58                  0.47                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2558 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กาํไรขาดทุน
รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,652,976         5,553,758         3,553,643         5,427,638         
รายไดค่้าเช่าจากอุปกรณ์สาํหรับใหเ้ช่า 96,549              57,705              96,549              57,705              
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 37,283              -                       -                       -                       
รายไดอ่ื้น 51,217              50,506              50,741              50,387              
รวมรายได้ 3,838,025         5,661,969         3,700,933         5,535,730         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 2,773,825         4,324,843         2,690,230         4,210,983         
ตน้ทุนอุปกรณ์สาํหรับใหเ้ช่า 65,975              32,143              65,975              32,143              
ค่าใชจ่้ายในการขาย 214,958            274,540            210,645            268,572            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 261,279            309,313            223,715            269,964            
รวมค่าใช้จ่าย 3,316,037         4,940,839         3,190,565         4,781,662         
กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกจิการที่ควบคุม
   ร่วมกนัและบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 521,988            721,130            510,368            754,068            
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั
   และบริษทัร่วม 6 (10,218)            (1,917)              -                       -                       
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 511,770            719,213            510,368            754,068            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (4,913)              (9,767)              (462)                 (5,968)              
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 506,857            709,446            509,906            748,100            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (101,195)          (154,363)          (102,425)          (155,511)          
กาํไรสําหรับงวด 405,662            555,083            407,481            592,589            
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                       -                       -                       -                       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 405,662            555,083            407,481            592,589            

การแบ่งกาํไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 415,677            572,174            407,481            592,589            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (10,015)            (17,091)            

405,662            555,083            

กาํไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 15
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2.01                  2.77                  1.97                  2.87                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั่นเทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

 องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุ้น
ส่วนตํ่ากวา่ของ ส่วนของผูม้ีส่วน

ทุนเรือนหุ้น เงินลงทุนจากการ รวม ไดเ้สียที่ไม่มี รวม
ที่ออก ส่วนเกิน เปลี่ยนแปลงสดัส่วน ส่วนของผูถ้ือหุ้น อาํนาจควบคุม ส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การถือหุ้นบริษทัยอ่ย ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 1,031,604           303,437              64,081                1,004,604           -                                  2,403,726           32,437                2,436,163           
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                          -                          -                          (392,009)             -                                  (392,009)             -                          (392,009)             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          572,174              -                                  572,174              (17,091)               555,083              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 1,031,604           303,437              64,081                1,184,769           -                                  2,583,891           15,346                2,599,237           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 1,031,604           303,437              97,200                1,238,035           -                                  2,670,276           11,026                2,681,302           
ส่วนตํ่ากวา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที่เกิดจากการ
   ซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในราคาที่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชี
   ของบริษทัยอ่ย ณ วนัซื้อ (หมายเหตุ 5) -                          -                          -                          -                          (11,100)                       (11,100)               11,100                -                          
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                          -                          -                          (340,429)             -                                  (340,429)             -                          (340,429)             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          415,677              -                                  415,677              (10,015)               405,662              
ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 5) -                          -                          -                          -                          11,100                        11,100                (12,111)               (1,011)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 1,031,604           303,437              97,200                1,313,283           -                                  2,745,524           -                          2,745,524           

 -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั่นเทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ รวม
ที่ออก ส่วนเกิน ส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 1,031,604                303,437                   64,081                     1,028,651                2,427,773                
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                              -                              -                              (392,009)                 (392,009)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              592,589                   592,589                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 1,031,604                303,437                   64,081                     1,229,231                2,628,353                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 1,031,604                303,437                   97,200                     1,265,210                2,697,451                
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                              -                              -                              (340,429)                 (340,429)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              407,481                   407,481                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 1,031,604                303,437                   97,200                     1,332,262                2,764,503                

-                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 506,857         709,446         509,906         748,100         
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราวท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (2,081)            -                     (2,081)            -                     
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 120,271         82,749           95,894           58,543           
   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (5,425)            14,881           (5,425)            14,881           
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั
      และบริษทัร่วม 10,218           1,917             -                     -                     
   โอนกลบัสาํรองผลขาดทุนสาํหรับโครงการ -                     (4)                   -                     (4)                   
   สาํรองค่าปรับงานล่าชา้ (โอนกลบั) 40,420           (9,500)            40,420           (9,500)            
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 7,934             7,635             7,528             7,255             
   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 283                (6)                   406                (6)                   
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ใหบ้ริการ (28)                 -                     -                     -                     
   (กาํไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (37,283)          -                     317                -                     
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,182)            978                (1,182)            978                
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 8,081             11,901           3,630             8,102             
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 648,065         819,997         649,413         828,349         
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 22,089           373,032         30,834           379,331         
   รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ (32,371)          335,124         (32,399)          335,363         
   สินคา้คงเหลือ (17,389)          700,648         (12,926)          701,371         
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 45,675           22,063           46,898           23,461           
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,469)            74                  (744)               911                
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 286,298         (93,170)          287,958         (100,424)        
   ตน้ทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระ 87,858           76,158           87,858           76,158           
   รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ 24,107           (117,878)        24,619           (117,042)        
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (13,373)          (11,277)          (13,714)          (11,488)          
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน -                     (7,985)            -                     (6,887)            
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,049,490       2,096,786       1,067,797       2,109,103       
   จ่ายดอกเบ้ีย (8,122)            (12,026)          (3,671)            (8,102)            
   จ่ายภาษีเงินได้ (128,682)        (194,082)        (126,061)        (191,949)        
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 912,686         1,890,678       938,065         1,909,052       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2558 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม



งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน (320,000)        -                     (320,000)        -                     
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง 173                4,400             -                     4,405             
เงินสดรับจากขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 77,668           -                     80,000           -                     
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                     (50,000)          -                     
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 475                18                  306                18                  
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ใหบ้ริการ 200                -                     -                     -                     
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (27,236)          (94,510)          (26,794)          (90,145)          
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์สาํหรับใหเ้ช่าและบริการ (164,408)        (54,249)          (157,450)        -                     
เงินสดจ่ายซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ (4,507)            (6,450)            (4,285)            (4,534)            
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (437,635)        (150,791)        (478,223)        (90,256)          
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินลดลง (8,395)            (868)               -                     -                     
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทลดลง -                     (451,995)        -                     (451,995)        
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 160,695         90,321           160,695         -                     
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (32,873)          (36,486)          (24,871)          (28,324)          
หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าทางการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) (15,057)          29,787           (14,054)          32,890           
จ่ายเงินปันผล (340,305)        (391,789)        (340,305)        (391,789)        
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (235,935)        (761,030)        (218,535)        (839,218)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 239,116         978,857         241,307         979,578         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,312,984       180,061         1,310,793       177,429         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 1,552,100       1,158,918       1,552,100       1,157,007       

-                     -                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2558 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม

บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  1

บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมช่ันเทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ  

 บริษทั แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชน
และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การขาย ออกแบบ ติดตั้ง บริหารโครงการ 
ซ่อมและบํารุงรักษา ฝึกอบรมและรับเหมาวางโครงข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ             
การส่ือสาร รวมทั้งให้เช่าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเลคโทรนิค โดยท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนคือเลขท่ี 
37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉยั แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของ        
ผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนําเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย               
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น 
เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า 
“บริษัทย่อย”) และได้จัดทําข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                  
31 ธนัวาคม 2557 อยา่งไรก็ตามในเดือนกนัยายน 2558 บริษทัฯไดข้ายหุ้นท่ีถือในบริษทั เคิร์ซ จาํกดั 
(บริษทัยอ่ย) ทั้งจาํนวนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ดงันั้นบริษทัฯ จึงนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการ
จดัทาํงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ย 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  2

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และ
ฉบบัใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ
จดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดั
ใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั  

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน                
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ี ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
 

สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

นโยบาย 
การกาํหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย  
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)               
ขายสินคา้และบริการ - - - - 0.2 0.5 43.1 1.8 ราคาท่ีตกลงร่วมกนัท่ี

สามารถแข่งขนัได ้
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 บริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  2558 2557 2558 2557 
กรรมการตรวจสอบ ผลประโยชน์ระยะสั้น 0.4 0.3 6.1 5.3 
      
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูบ้ริหาร ผลประโยชน์ระยะสั้น 23.4 41.2 75.1 116.4 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.4 0.6 1.4 1.8 
      
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการ
ตรวจสอบและผูบ้ริหาร 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 0.3 0.1 8.2 7.2 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  2558 2557 2558 2557 
กรรมการตรวจสอบ ผลประโยชน์ระยะสั้น 0.4 0.3 6.1 5.3 
      
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูบ้ริหาร ผลประโยชน์ระยะสั้น 22.1 40.4 71.6 109.0 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.4 0.6 1.4 1.8 
      
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการ
ตรวจสอบและผูบ้ริหาร 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 0.3 0.1 8.2 7.2 

3. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2558 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ        
0.10 - 0.85 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2557: ร้อยละ 0.10 - 1.25 ต่อปี) 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - - 994 
คา้งชาํระ     

3 - 6 เดือน - - - 498 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 1,492 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั      
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 651,299 396,592 651,299 390,093 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 468,276 433,551 468,276 431,632 
3 - 6 เดือน 15,413 308,327 15,413 308,237 
6 - 12 เดือน 47,719 66,211 47,719 66,109 
มากกวา่ 12 เดือน 137,543 148,037 137,543 147,781 

รวม 1,320,250 1,352,718 1,320,250 1,343,852 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (38,906) (44,541) (38,906) (44,331) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั,สุทธิ 1,281,344 1,308,177 1,281,344 1,299,521 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีผอ่นชาํระ 5,848 11,588 5,848 11,588 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 5,848 11,588 5,848 11,588 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,287,192 1,319,765 1,287,192 1,312,601 

 ลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งเกินกาํหนดชาํระส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการและบริษทัซ่ึงมีรัฐบาลถือหุ้น
ใหญ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัฯคาดวา่จะไดรั้บชาํระเงินเตม็จาํนวน และค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญขา้งตน้มี
จาํนวนท่ีเพียงพอในสถานการณ์ปัจจุบนั  
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5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั เคิร์ซ จาํกดั - 65 - 51 - 58.6 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน    - (28.3) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     - 30.3 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนับริษทัยอ่ยไม่มีการจ่ายเงินปันผล 

 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 ของบริษทัยอ่ยไดมี้มติอนุมติัใหเ้พิ่มทุน
จดทะเบียนจากเดิม 65 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 650,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 115 ลา้นบาท   
(หุน้สามญั 1,150,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) โดยการออกหุน้สามญัจาํนวน 500,000 หุน้ มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 100 บาท ซ่ึงบริษทัฯไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเพิ่มจาํนวน 50 ลา้นบาท ตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 ทาํให้สัดส่วนการลงทุนใน
บริษทัดงักล่าวเพิ่มจากเดิมร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 72 และบริษทัฯไดบ้นัทึกส่วนต่างของราคาท่ีจ่ายซ้ือ
กบัมูลค่าสุทธิตามบญัชีของบริษทัย่อยจากการลงทุนเพิ่มในบริษทัย่อยดงักล่าวจาํนวน 11 ลา้นบาท 
ไวภ้ายใตร้ายการ “ส่วนตํ่ากว่าของเงินลงทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย” 
ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม 

 ในเดือนกนัยายน 2558 บริษทัฯขายหุ้นท่ีถือในบริษทัย่อยทั้งจาํนวนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในราคา 80 
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บชาํระค่าหุ้นดงักล่าวเตม็จาํนวนแลว้ โดยมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย 
ณ วนัท่ีขายมีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,332 
ลูกหน้ีการคา้ 15,909 
สินทรัพยห์มุนเวียน 27,210 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 9,441 
อุปกรณ์ 26,912 
อุปกรณ์สาํหรับใหบ้ริการ 104,521 
ค่าความนิยม 4,392 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 24,105 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,223 
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(หน่วย: พนับาท) 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (9,798) 
เจา้หน้ีการคา้ (30,267) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,230) 
เงินกูย้มืระยะยาว (119,116) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (709) 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน (2,185) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (3,012) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (5,000) 
สินทรัพยสุ์ทธิ 43,728 
หกั: มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (12,111) 
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิส่วนของบริษทัฯ 31,617 

  
จาํนวนเงินค่าหุน้จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 80,000 
หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (2,332) 
จาํนวนเงินรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 77,668 

  
จาํนวนเงินค่าหุน้จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 80,000 
หกั: มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยตามสดัส่วนการลงทุน (31,617) 
หกั: ส่วนตํ่ากวา่ของเงินลงทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้

บริษทัยอ่ย (11,100) 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 37,283 

  
จาํนวนเงินค่าหุน้จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 80,000 
หกั: มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน-สุทธิ (80,317) 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน (317) 
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6. เงินลงทุนในกจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั        
บริษทั ลอ็กซ์เล่ย ์
แอนด ์เอไอที    
โฮลด้ิง จาํกดั 

ใหบ้ริการรับเหมาติดตั้ง
งานดา้นส่ือสาร 
โทรคมนาคม โรงงาน
ไฟฟ้าและซ้ือขายอุปกรณ์
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไทย 50 50 75 75 56 66 

บริษทัร่วม         
บริษทั ออพติกเมช 
จาํกดั (ถือหุน้
โดยบริษทั เคิร์ซ 
จาํกดั) 

จาํหน่ายอุปกรณ์
โทรคมนาคม 

ไทย - 40 - - - - 

     75 75 56 66 

  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั        
บริษทั ลอ็กซ์เล่ย ์
แอนด ์เอไอที 
โฮลด้ิง จาํกดั 

ใหบ้ริการรับเหมาติดตั้ง
งานดา้นส่ือสาร 
โทรคมนาคม โรงงาน
ไฟฟ้าและซ้ือขายอุปกรณ์
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไทย 50 50 75 75 56 66 

     75 75 56 66 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ส่วน
แบ่งขาดทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมในงบการเงินรวมเป็นจาํนวน 2.5 ลา้นบาท 
และ 10.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2557: 1.4 ลา้นบาท และ 1.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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7. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 169,607 136,542 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 27,236 26,794 
จาํหน่าย (758) (712) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (36,808) (30,259) 
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 5) (26,912) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 132,365 132,365 

8. อุปกรณ์สําหรับให้เช่าและบริการ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอุปกรณ์สําหรับให้เช่าและบริการสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี     
30 กนัยายน 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 180,519 70,836 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 164,408 157,450 
จาํหน่าย (172) - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (75,875) (63,927) 
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 5) (104,521) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 164,359 164,359 

9.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 45,039 15,276 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 4,507 4,285 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (7,588) (1,708) 
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 5) (24,105) - 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 17,853 17,853 
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10. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

เจา้หน้ีการคา้     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 804 - 804 97 
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 777,139 585,061 777,139 557,422 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 777,943 585,061 777,943 557,519 
เจา้หน้ีอ่ืน 652 1,724 652 1,674 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 176,643 101,890 176,643 97,555 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 955,238 688,675 955,238 656,748 

11. เงินกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

เงินกูย้มืระยะยาว 144 136 144 8 
หกั: เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี (49) (136) (49) (8) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 95 - 95 - 

 การเปล่ียนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน  2558 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 136 8 
หกั: กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 161 161 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (33) (25) 
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 5) (120) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 144 144 
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 ภายใตส้ัญญาเงินกู้ บริษทัฯตอ้งปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา      
เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีให้
เป็นไปตามสญัญา เป็นตน้ 

 ในเดือนเมษายน 2558 บริษทัฯไดรั้บวงเงินกู ้158 ลา้นบาท จากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง
เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนโครงการตามสัญญาเช่าของบริษทัฯ โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.3 ต่อปี
และมีกาํหนดชาํระเงินคืนพร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือนตั้งแต่พฤษภาคม 2558 - กรกฎาคม 2561 รวม 
39 งวด และไม่มีหลกัประกนัใดๆ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเบิกใชเ้งินกูย้มืระยะยาวเตม็
วงเงินแลว้           

12. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน      
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน  
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 54.2 69.9 54.2 68.1 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (1.0) (1.0) (1.0) (0.9) 

รวม 53.2 68.9 53.2 67.2 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (23.3) (25.4) (23.3) (23.7) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 29.9 43.5 29.9 43.5 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 23.8 30.4 54.2 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี (0.5) (0.5) (1.0) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 23.3 29.9 53.2 
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13. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 52,077 50,298 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  6,482 6,128 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,452 1,400 
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 5) (2,185) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 57,826 57,826 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในกาํไรหรือ
ขาดทุนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 จาํนวน 7.9 ลา้นบาท (2557: 7.6 ลา้นบาท) 

14.  ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

สาํหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 2558 2557 2558 2557 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 22,655 24,920 108,766 160,221 
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด 
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ 
ผลแตกต่างชัว่คราว (1,534) 2,557 (7,571) (5,858) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 21,121 27,477 101,195 154,363 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

สาํหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 2558 2557 2558 2557 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 22,655 24,920 108,766 160,221 
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด 
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ 
ผลแตกต่างชัว่คราว (1,226) 3,013 (6,341) (4,710) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน         
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 21,429 27,933 102,425 155,511 

15. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

16. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจาํปีจากการ

ดาํเนินงานสาํหรับปี 2557 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558  

ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2558 227.0 1.10 
เงินปันผลระหวา่งกาล               

จากกาํไรสาํหรับ                   
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี       
30 มิถุนายน 2558 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี  
6 สิงหาคม 2558 

113.4 0.55 

  340.4 1.65 

เงินปันผลประจาํปีจากการ
ดาํเนินงานสาํหรับปี 2556 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 
ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2557 206.3 1.00 

เงินปันผลระหวา่งกาลจาก
กาํไรสะสม 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี   
7 สิงหาคม 2557 185.7 0.90 

  392.0 1.90 
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17. ส่วนงานดําเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีผูมี้
อาํนาจตดัสินใจสูงสุดในการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจใน
การจดัสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ คือ คณะกรรมการบริษทัฯ 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยดาํเนินกิจการใน 2 ส่วนงานธุรกิจหลกัคือ (1) ขายและบริการและ (2) ให้เช่า
อุปกรณ์และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์
เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ในระหวา่งงวดสามเดือนและ
เก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีกิจกรรมท่ีเป็น
สาระสาํคญัในส่วนงานให้เช่าอุปกรณ์ ดงันั้นจึงไม่มีการแสดงขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานทั้งส่วนงาน
ธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

18.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารและยานพาหนะ อายุ
ของสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

จ่ายชาํระ     
ภายใน 1 ปี 6.5 12.9 6.5 9.9 
1 ถึง 3 ปี 8.1 14.7 8.1 12.1 

18.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการขายหรือให้บริการตามสัญญา 

1. บริษทัฯได้ทาํสัญญาขายสินคา้และบริการกับลูกคา้ซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบหรือให้บริการเป็น
จาํนวนเงินประมาณ 1,929 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 2,368 ลา้นบาท)                

2. บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาหลายสัญญาเพื่อใหเ้ช่าอุปกรณ์อิเลคโทรนิคกบับริษทัซ่ึงมีรัฐบาลถือหุ้น
ใหญ่แห่งหน่ึง หน่วยงานราชการ โรงเรียนและบริษทัเอกชนหลายแห่งโดยมีมูลค่าท่ีตอ้ง
ให้บริการตามสัญญาในอนาคตรวมทั้งส้ิน 207 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: 119 ลา้นบาท) 
โดยบริษัทฯผูกพันท่ีจะต้องดาํเนินการติดตั้ งอุปกรณ์ให้เช่าให้แล้วเสร็จตามสัญญาและ
ใหบ้ริการบาํรุงรักษาตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 
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18.3 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและกิจการคา้
ร่วม (Consortium) โดยบริษทัฯเป็นผูค้ ํ้าประกนัเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 1,116.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 
1,278.0 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึง
ประกอบด้วยหนังสือคํ้ าประกันเพื่อคํ้ าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจาํนวน 1,114.3 ล้านบาท                      
(31 ธันวาคม 2557: 1,275.6 ล้านบาท) และเพื่อคํ้ าประกันการจ่ายชําระเงินให้กับเจ้าหน้ีจํานวน               
2.4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 2.4 ลา้นบาท) 

19. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเจา้หน้ีการคา้ท่ีเป็นเงินสกุลต่างประเทศจาํนวน 
11.6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2557: 10.3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) และมียอดคงเหลือของสัญญา
ซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อใชส้าํหรับจ่ายชาํระค่าสินคา้เป็นจาํนวน 10.3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ                  
(31 ธนัวาคม 2557: 9.3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) โดยมีอตัราแลกเปล่ียนท่ีตกลงล่วงหนา้ไวร้ะหวา่ง 34.43 
ถึง 36.10 บาท ต่อเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2557: 31.85 ถึง 32.94 บาทต่อหน่ึงเหรียญสหรัฐฯ) 

20. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 
2558 
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