
 

บริษทั แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  
รายงาน และ งบการเงิน 
31 ธนัวาคม 2559 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษทั แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่
เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559                 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบ                                    
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั            
แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
บริษทัฯตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้น
จรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                   
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

บริษทัฯไดเ้ปิดเผยนโยบายการรับรู้รายไดจ้ากการขายและบริการตามสัญญา ประมาณการตน้ทุนโครงการตามสัญญา
และส ารองเผือ่ผลขาดทุนส าหรับโครงการตามสัญญา ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.1 ก) และ ขอ้ 4.1 ข) 
ขา้พเจา้พจิารณาวา่ การรับรู้รายไดแ้ละประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากสญัญาเป็นความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญั
ในการตรวจสอบ เน่ืองจากรายไดจ้ากสัญญาท่ีบริษทัฯรับรู้ในแต่ละงวดมีจ านวนเงินท่ีมีสาระส าคญัเม่ือเปรียบเทียบ
กบัรายไดร้วมของบริษทัฯ นอกจากน้ี กระบวนการในการวดัมูลค่ารวมถึงรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการรับรู้รายได้
และประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนนั้นเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส าคญัของผูบ้ริหารในการประเมิน
ขั้นความส าเร็จของงานและความน่าจะเป็นของโอกาสท่ีจะเกิดผลขาดทุนและวดัมูลค่าผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึง
ท าใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายไดแ้ละประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
สัญญา 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีบริษทัฯไดก้ าหนดใหมี้ข้ึนเพื่อควบคุมกระบวนการในการ
ท าสญัญา การประมาณการและการปรับเปล่ียนตน้ทุนโครงการ การบนัทึกรับรู้รายได ้และการประมาณการขั้น
ความส าเร็จของงานและผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากสญัญา โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ท าความเขา้ใจและเลือก
ตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้ 

นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดเ้ลือกสญัญาท่ีส าคญัและสุ่มตวัอยา่งเพิ่มเติมเพือ่ 

• อ่านสญัญาดงักล่าวเพื่อพจิารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้

• สอบถามวิศวกร/ผูค้วบคุมโครงการของบริษทัฯเก่ียวกบัเง่ือนไขและความเส่ียงต่าง ๆ ของสญัญาดงักล่าว
เก่ียวกบัการรับรู้รายไดแ้ละประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

• สอบถามวิศวกร/ผูค้วบคุมโครงการของบริษทัฯท่ีรับผดิชอบและท าความเขา้ใจกระบวนการท่ีบริษทัฯใชใ้น
การประเมินขั้นความส าเร็จของงานและการประมาณตน้ทุนตลอดทั้งโครงการ ตรวจสอบประมาณการตน้ทุน
โครงการกบัแผนงบประมาณส าหรับแต่ละโครงการท่ีไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อ  านาจและสุ่มทดสอบกบั
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงพิจารณาเหตุผลของการปรับเปล่ียนตน้ทุนโครงการท่ีเกิดข้ึน และเปรียบเทียบการ
ประมาณการในอดีตของผูบ้ริหารโครงการดงักล่าวกบัตน้ทุนโครงการท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินความสามารถ
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ในการประมาณการตน้ทุนโครงการของผูบ้ริหารโครงการ ตรวจสอบตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงกบัเอกสารประกอบ
รายการ และวิเคราะห์เปรียบเทียบขั้นความส าเร็จของงานท่ีประเมินโดยวิศวกร/ผูค้วบคุมโครงการของบริษทัฯ
กบัขั้นความส าเร็จของงานท่ีเกิดจากตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 

• ประเมินการประมาณผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนของผูบ้ริหารโดยการวิเคราะห์ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงของตน้ทุน
โครงการกบัประมาณการตน้ทุนโครงการ 

• ตรวจสอบรายการบนัทึกบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีรายไดซ่ึ้งถูกบนัทึกผา่นสมุดรายวนัทัว่ไปเพื่อหาความ
ผดิปกติในการบนัทึกรายการดงักล่าว  

• พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเกณฑก์ารรับรู้รายไดแ้ละประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน            
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.3 การประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีตอ้งอาศยั           
ขอ้สมมติหลายประการ  ดงันั้น ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการพจิารณาขอ้สมมติดงักล่าวส าหรับ           
การประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีมีปัญหาในการจ่ายช าระหน้ี การประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะ
สูญดงักล่าวมีนยัส าคญั เน่ืองจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีลูกหน้ีการคา้เป็นจ านวนท่ีมีนยัส าคญั (คิดเป็น
ร้อยละ 29 ของยอดสินทรัพยร์วม) ดงันั้นอาจท าใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัการค านวณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีโดย
การสอบถามผูรั้บผดิชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษทัฯ
ออกแบบไว ้และไดป้ระเมินขอ้สมมติและวิธีการท่ีบริษทัฯใชใ้นการค านวณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีโดยการ 

• ท าความเขา้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี รวมถึงสอบทานความสม ่าเสมอ
ของการใชเ้กณฑด์งักล่าว และเหตุผลส าหรับการรับรู้ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีการคา้แบบเฉพาะเจาะจง 

• วิเคราะห์ขอ้มูลระยะเวลาคา้งช าระและการเคล่ือนไหวของลูกหน้ีการคา้เพื่อระบุถึงกลุ่มลูกหน้ีท่ีมีขอ้บ่งช้ี                      
วา่มีการรับเงินท่ีชา้กวา่ปกติ 

• สอบทานรายการการรับช าระหน้ีภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 

• พิจารณาลูกหน้ีการคา้ท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ 
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ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง                 
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปไดว้า่
ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัแลว้ ขา้พเจา้จะตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่
พบวา่มีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า      
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการ
ด าเนินการต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัยเยีย่ง                  
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่วา่จะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่
ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและสรุป
จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี
อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ 
หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่
เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผน
ไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึง
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือนางสาว มณี รัตนบรรณกิจ 

มณี รัตนบรรณกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 16 กมุภาพนัธ์ 2560 



บริษทั แอด็วานซ์อนิฟอร์เมช่ันเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 1,873,907,114    1,291,640,703  1,873,907,114  1,291,640,703  

เงินลงทุนชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 8 25,176,276         504,834,424     25,176,276       504,834,424     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 1,330,547,122    1,596,037,767  1,330,547,122  1,596,037,767  

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 432,726,758       302,834,151     432,726,758     302,834,151     

สินคา้คงเหลือ 10 268,810,555       462,819,780     268,810,555     462,819,780     

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 94,545,980         21,586,582       94,545,980       21,586,582       

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,025,713,805    4,179,753,407  4,025,713,805  4,179,753,407  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 75,545,563         57,776,456       111,999,750     74,999,850       

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 123,918,954       125,886,838     123,918,954     125,886,838     

อุปกรณ์ส าหรับให้เช่าและบริการ 13 215,729,084       246,664,187     215,729,084     246,664,187     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 25,078,670         21,978,872       25,078,670       21,978,872       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 22 37,476,083         31,900,866       37,476,083       31,900,866       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,334,592           8,543,069         8,334,592         8,543,069         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 486,082,946       492,750,288     522,537,133     509,973,682     

รวมสินทรัพย์ 4,511,796,751    4,672,503,695  4,548,250,938  4,689,727,089  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน



บริษทั แอด็วานซ์อนิฟอร์เมช่ันเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 630,240,614       745,164,586     630,240,614     745,164,586     

ตน้ทุนท่ียงัไม่เรียกช าระ 569,838,943       638,749,794     569,838,943     638,749,794     

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 51,360,000         51,689,807       51,360,000       51,689,807       

ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 21,997,104         22,676,506       21,997,104       22,676,506       

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 32,277,553         21,443,092       32,277,553       21,443,092       

รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ 50,774,264         36,489,160       50,774,264       36,489,160       

ส ารองค่าปรับงานล่าชา้ 78,522,525         53,038,305       78,522,525       53,038,305       

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 18 71,502,133         75,516,006       71,502,133       75,516,006       

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,506,513,136    1,644,767,256  1,506,513,136  1,644,767,256  

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 16 28,960,000         80,320,000       28,960,000       80,320,000       

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 28,689,018         24,810,439       28,689,018       24,810,439       

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 63,639,216         60,249,580       63,639,216       60,249,580       

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 121,288,234       165,380,019     121,288,234     165,380,019     

รวมหนีสิ้น 1,627,801,370    1,810,147,275  1,627,801,370  1,810,147,275  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงิน

ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั แอด็วานซ์อนิฟอร์เมช่ันเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 206,320,897 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 1,031,604,485    1,031,604,485  1,031,604,485  1,031,604,485  

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 206,320,897 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 1,031,604,485    1,031,604,485  1,031,604,485  1,031,604,485  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 303,437,091       303,437,091     303,437,091     303,437,091     

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20 103,160,449       103,160,449     103,160,449     103,160,449     

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,445,793,356    1,424,154,395  1,482,247,543  1,441,377,789  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,883,995,381    2,862,356,420  2,920,449,568  2,879,579,814  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,511,796,751    4,672,503,695  4,548,250,938  4,689,727,089  

-                         -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงิน

ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)



งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

งบการเงินซ่ึงแสดง
เงินลงทนุตาม
วิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
ก าไรขาดทุน
รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,197,182,715    5,027,050,727    4,197,182,715    4,927,716,827    
รายไดค้่าเช่าจากอุปกรณ์ส าหรับให้เช่า 160,788,690       129,206,457       160,788,690       129,206,457       
ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                         37,282,486         -                         -                         
รายไดอ่ื้น 61,109,660         77,672,609         61,109,660         77,196,305         
รวมรายได้ 4,419,081,065    5,271,212,279    4,419,081,065    5,134,119,589    
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขายและบริการ 3,193,191,870    3,847,759,374    3,193,191,870    3,764,164,170    
ตน้ทนุอุปกรณ์ส าหรับให้เช่า 97,593,605         88,230,124         97,593,605         88,230,124         
ค่าใชจ่้ายในการขาย 256,887,967       311,265,842       256,887,967       306,952,460       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 300,707,058       353,834,554       300,707,058       316,270,467       
รวมค่าใช้จ่าย 3,848,380,500    4,601,089,894    3,848,380,500    4,475,617,221    
ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 570,700,565       670,122,385       570,700,565       658,502,368       
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 11 (19,230,793)       (8,462,727)         -                         -                         
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 551,469,772       661,659,658       570,700,565       658,502,368       
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,546,534)         (5,073,298)         (1,546,534)         (622,629)            
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 549,923,238       656,586,360       569,154,031       657,879,739       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (120,530,853)     (134,092,390)     (120,530,853)     (135,321,872)     
ก าไรส าหรับปี 429,392,385       522,493,970       448,623,178       522,557,867       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: 
รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 6,110,213           -                         6,110,213           -                         
ผลกระทบภาษีเงินได้ (1,222,043)         -                         (1,222,043)         -                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 4,888,170           -                         4,888,170           -                         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 434,280,555       522,493,970       453,511,348       522,557,867       

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 429,392,385       532,508,929       448,623,178       522,557,867       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                         (10,014,959)       

429,392,385       522,493,970       

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 434,280,555       532,508,929       453,511,348       522,557,867       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                         (10,014,959)       

434,280,555       522,493,970       

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 23
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2.08 2.58 2.17 2.53

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบการเงินซ่ึงแสดง
เงินลงทนุตาม
วิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินรวม

2559 2558 2559 2558
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 549,923,238       656,586,360       569,154,031       657,879,739       
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ก าไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทนุชัว่คราวท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (176,274)            (4,834,424)         (176,274)            (4,834,424)         
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 142,263,255       153,062,138       142,263,255       128,685,732       
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (1,722,545)         7,553,318           (1,722,545)         7,553,318           
   ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 19,230,793         8,462,727           -                         -                         
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการขายและปิดกิจการในบริษทัยอ่ย -                         (37,282,486)       -                         316,618              
   ส ารองค่าปรับงานล่าชา้ 26,104,125         52,519,905         26,104,125         52,519,905         
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร
      และอุปกรณ์ (34,666)              366,670              (34,666)              429,374              
   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ให้บริการ -                         (28,474)              -                         -                         
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10,541,453         10,357,624         10,541,453         9,951,181           
   ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (6,879,985)         824,798              (6,879,985)         824,798              
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 6,209,990           9,723,572           6,209,990           5,272,903           
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 745,459,384       857,311,728       745,459,384       858,599,144       
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 267,213,190       (299,734,475)     267,213,190       (290,989,986)     
   รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ (129,892,607)     68,819,857         (129,892,607)     68,791,537         
   สินคา้คงเหลือ 194,009,225       106,042,091       194,009,225       110,504,959       
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (69,041,418)       50,334,908         (69,041,418)       51,717,160         
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 208,477              (1,154,221)         208,477              (428,808)            
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (116,363,368)     83,912,974         (116,363,368)     85,572,351         
   ตน้ทนุท่ียงัไม่เรียกช าระ (68,910,851)       238,957,855       (68,910,851)       238,957,855       
   รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ 14,285,104         17,485,983         14,285,104         17,997,938         
   จ่ายค่าปรับงานล่าชา้ (619,905)            -                         (619,905)            -                         
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,905,776)         (1,596,458)         (3,905,776)         (1,937,201)         
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,041,604)         -                         (1,041,604)         -                         
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 831,399,851       1,120,380,242    831,399,851       1,138,784,949    
   จ่ายดอกเบ้ีย (4,663,457)         (9,753,515)         (4,663,457)         (5,302,846)         
   จ่ายภาษีเงินได้ (116,493,652)     (147,605,910)     (116,493,652)     (145,143,712)     
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 710,242,742       963,020,817       710,242,742       988,338,391       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

บริษทั แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน)



บริษทั แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

งบการเงินซ่ึงแสดง
เงินลงทนุตาม
วิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินรวม

2559 2558 2559 2558
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทนุชัว่คราวลดลง (เพ่ิมข้ึน) 479,834,422       (500,000,000)     479,834,422       (500,000,000)     
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง -                         173,254              -                         -                         
เงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทนุในบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         (50,000,000)       
เงินสดรับจากการขายและปิดกิจการในบริษทัยอ่ย -                         77,667,750         -                         80,000,000         
เงินสดจ่ายลงทนุในการร่วมคา้ (36,999,900)       -                         (36,999,900)       -                         
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 89,241                449,980              89,241                341,911              
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ให้บริการ -                         200,000              -                         -                         
เงินสดจ่ายซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (38,488,469)       (31,445,357)       (38,488,469)       (31,003,537)       
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ส าหรับให้เช่าและบริการ (65,364,246)       (268,256,257)     (65,364,246)       (261,298,415)     
เงินสดจ่ายซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (4,888,489)         (9,252,341)         (4,888,489)         (9,030,340)         
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 334,182,559       (730,462,971)     334,182,559       (770,990,381)     
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง -                         (8,394,858)         -                         -                         
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                         158,000,000       -                         158,000,000       
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (51,689,807)       (42,424,099)       (51,689,807)       (34,422,199)       
เงินสดรับจากสญัญาขายและเช่ากลบัคืนภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 31,937,647         -                         31,937,647         -                         
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงินลดลง (29,910,745)       (20,704,475)       (29,910,745)       (19,700,633)       
จ่ายเงินปันผล (412,495,985)     (340,377,711)     (412,495,985)     (340,377,711)     
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (462,158,890)     (253,901,143)     (462,158,890)     (236,500,543)     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 582,266,411       (21,343,297)       582,266,411       (19,152,533)       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 1,291,640,703    1,312,984,000    1,291,640,703    1,310,793,236    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 1,873,907,114    1,291,640,703    1,873,907,114    1,291,640,703    

-                         -                         -                         -                         
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   ซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 2,632,453           -                         2,632,453           -                         
   ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์โดยยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 1,140,984           -                         1,140,984           -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั แอด็วานซ์อนิฟอร์เมช่ันเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนผูถื้อหุ้น
ส่วนต ่ากวา่ของ ส่วนของผูมี้ส่วน

ทุนเรือนหุ้น เงินลงทุนจากการ รวม ไดเ้สียท่ีไม่มี รวม
ท่ีออก ส่วนเกิน เปล่ียนแปลงสดัส่วน ส่วนของผูถื้อหุ้น อ านาจควบคุม ส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การถือหุ้นในบริษทัยอ่ย ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 1,031,604,485      303,437,091         97,200,000           1,238,035,065      -                               2,670,276,641      11,025,933           2,681,302,574      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           532,508,929         -                               532,508,929         (10,014,959)         522,493,970         
ส่วนต ่ากวา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีเกิดจากการซ้ือเงินลงทุน
      เพ่ิมเติมในราคาท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ย ณ วนัซ้ือ -                           -                           -                           -                           (11,099,916)              (11,099,916)         11,099,916           -                           
เงินปันผลจ่าย 26 -                           -                           -                           (340,429,150)       -                               (340,429,150)       -                           (340,429,150)       
โอนไปส ารองตามกฎหมาย 20 -                           -                           5,960,449             (5,960,449)           -                               -                           -                           -                           
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   ลดลงจากการปิดกิจการของบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           -                           11,099,916               11,099,916           (12,110,890)         (1,010,974)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 1,031,604,485      303,437,091         103,160,449         1,424,154,395      -                               2,862,356,420      -                           2,862,356,420      

-                           -                           
(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุ้น รวม
ท่ีออก ส่วนเกิน ก าไรสะสม ส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 1,031,604,485      303,437,091         103,160,449         1,424,154,395      2,862,356,420           
ก าไรส าหรับปี -                           -                           -                           429,392,385         429,392,385             
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           4,888,170             4,888,170                 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           434,280,555         434,280,555             
เงินปันผลจ่าย 26 -                           -                           -                           (412,641,594)       (412,641,594)            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 1,031,604,485      303,437,091         103,160,449         1,445,793,356      2,883,995,381           

 -                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

ก าไรสะสม



บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุ้น รวม
ท่ีออก ส่วนเกิน ส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 1,031,604,485       303,437,091          97,200,000            1,265,209,521       2,697,451,097       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                            -                            -                            522,557,867          522,557,867          
เงินปันผลจ่าย 26 -                            -                            -                            (340,429,150)        (340,429,150)        
โอนไปส ารองตามกฎหมาย 20 -                            -                            5,960,449              (5,960,449)            -                            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 1,031,604,485       303,437,091          103,160,449          1,441,377,789       2,879,579,814       

-                            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 1,031,604,485       303,437,091          103,160,449          1,441,377,789       2,879,579,814       
ก าไรส าหรับปี -                            -                            -                            448,623,178          448,623,178          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                            -                            -                            4,888,170              4,888,170              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                            -                            -                            453,511,348          453,511,348          
เงินปันผลจ่าย 26 -                            -                            -                            (412,641,594)        (412,641,594)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 1,031,604,485       303,437,091          103,160,449          1,482,247,543       2,920,449,568       

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม
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บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชน
และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การขาย ออกแบบ ติดตั้ง บริหารโครงการ 
ซ่อมและบ ารุงรักษา ฝึกอบรมและรับเหมาวางโครงข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร รวมทั้งใหเ้ช่าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเลคโทรนิค โดยท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนคือเลขท่ี 37/2 
ถนนสุทธิสารวินิจฉยั แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2  บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบบั
ใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่ง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการ
บญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่
จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี          
1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน                 
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง และแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลง
หลกัการส าคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีก าหนดทางเลือกเพิ่มเติมส าหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย                                 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบนัทึกตาม
วิธีส่วนไดเ้สียได ้ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุน
ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ทั้งน้ี กิจการตอ้งใชว้ิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัส าหรับเงินลงทุนแต่ละ
ประเภทและหากกิจการเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
กิจการตอ้งปรับปรุงรายการดงักล่าวโดยวิธีปรับยอ้นหลงั 

 มาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯ เน่ืองจากฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณา
แลว้วา่จะเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม  

4. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั  

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

ก) รายได ้

ขายและบริการ 

รายไดจ้ากการขายพร้อมออกแบบ ติดตั้ง บริหารโครงการ ซ่อมและบ ารุงรักษา ฝึกอบรมและ
รับเหมาวางโครงข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารถือเป็นรายไดต้ามส่วน
ของงานท่ีแลว้เสร็จจากการประเมินของวิศวกร/ผูค้วบคุมโครงการของบริษทัฯ รายไดท่ี้รับรู้
แล้วแต่ยงัไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “รายได้ท่ียงัไม่เรียกช าระ” ใน        
งบแสดงฐานะการเงิน 
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รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส าคญัของ
ความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากับ
สินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

รายไดจ้ากการบริการรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือใหบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 

ค่าเช่าและค่าบริการบ ารุงรักษา 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการบ ารุงรักษาท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาท่ีให้เช่าและ
ใหบ้ริการบ ารุงรักษา 

ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

ข) ค่าใชจ่้าย 

ตน้ทุนจากการขายพร้อมออกแบบ ติดตั้ง บริหารโครงการ ซ่อมและบ ารุงรักษา ฝึกอบรมและ
รับเหมาวางโครงข่ายและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารบนัทึกตามอตัราส่วนของ
งานท่ีท าเสร็จ (รับรู้รายไดแ้ลว้) ของประมาณการตน้ทุน โดยจะบนัทึกค่าเผือ่ผลขาดทุนส าหรับ
โครงการทั้งจ านวน เม่ือทราบแน่ชดัวา่โครงการนั้นจะประสบผลขาดทุน ผลต่างระหวา่งตน้ทุน
ท่ีบนัทึกตามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จของประมาณการตน้ทุนและตน้ทุนงานโครงการท่ี
เกิดข้ึนจริงบนัทึกเป็น “งานระหว่างท า” ภายใตสิ้นคา้คงเหลือหรือ “ตน้ทุนท่ียงัไม่เรียกช าระ” 
ภายใตห้น้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน  

ค่าใชจ่้ายอ่ืนบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  
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4.4 สินค้าคงเหลือ 

 อุปกรณ์ งานระหว่างท าและสินคา้ระหว่างทางแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ยตน้ทุนของค่าอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่างานผูรั้บเหมาช่วง
และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียแสดง
มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

ค) เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน      
บริษัทฯจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับของ               
เงินลงทุนต ่ากวา่ราคาทุน 

 มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

4.6 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอุปกรณ์ส าหรับให้เช่าและบริการ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคาร อุปกรณ์ และอุปกรณ์ส าหรับให้เช่าและบริการแสดงมูลค่าตาม
ราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

  ค่าเส่ือมราคาของอาคาร อุปกรณ์ และอุปกรณ์ส าหรับให้เช่าและบริการค านวณจากราคาทุนของ
สินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์ โดยประมาณดงัน้ี  

อาคาร  20  ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร  5 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน  5, 10 ปี 
คอมพิวเตอร์  3, 5 ปี 
อุปกรณ์ใชใ้นโครงการ  3, 5 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 
อุปกรณ์ส าหรับใหเ้ช่า อายสุญัญาเช่า 3 - 6 ปี 
อุปกรณ์ส าหรับใหบ้ริการ  5, 10, 15 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 



5 

บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และอุปกรณ์ให้เช่าและบริการ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่าย
สินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือจากการจ าหน่าย
สินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม           
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบตลอดอายกุารให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้
บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้ นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตัด
จ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์มีอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 10 ปี 

4.8 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯหรือ
ถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันกับ  
บริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ  

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ใหแ้ก่ผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะ
ต ่ากวา่ ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ีย
จ่ายจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้แก่ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
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4.10 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกลุเงินบาท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ  

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานหรือหากเป็นรายการท่ีไดมี้การท าสัญญาตกลงอตัรา
แลกเปล่ียนล่วงหนา้ไว ้กจ็ะแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีตกลงล่วงหนา้นั้น 

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนรวมอยู่ในการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และ
อุปกรณ์ส าหรับให้เช่าและบริการหรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพย์
ดงักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์
มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรม
หกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.12 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิด
รายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ และพนักงานได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่าย
สะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออก
จากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ี
เกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

 บริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง
บริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

 บริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใชว้ิธีคิดลด                 
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ท าการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.13 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.14 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย
ค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่
รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะ
ไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน์ 
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 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง
กบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.15 ตราสารอนุพนัธ์ 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ก าไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

4.16 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย              
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดั
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้
ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯ
จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และ
พยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้
มากท่ีสุด  

 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน                
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ                
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

การประมาณการรายได้และต้นทุนขายพร้อมออกแบบ ติดตั้ง บริหารโครงการ ซ่อมและบ ารุงรักษา
ฝึกอบรม และรับเหมาวางโครงข่ายและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 ในการค านวนรายไดแ้ละตน้ทุนขายพร้อมออกแบบ ติดตั้ง บริหารโครงการ ซ่อมและบ ารุงรักษา
ฝึกอบรม และรับเหมาวางโครงข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฝ่ายบริหารใช้
ดุลยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีมีในสภาวะปัจจุบนัและประสบการณ์จากการประกอบ
ธุรกิจโดยอิงขอ้มูลจากวิศวกร/ผูค้วบคุมโครงการในการประมาณการส่วนของงานท่ีแลว้เสร็จและ
ตน้ทุนทั้งหมดของแต่ละโครงการและจะทบทวนการประมาณการดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอและทุก
คราวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการอยา่งมีสาระส าคญั 

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้  

 ส ารองเผ่ือผลขาดทุน/ค่าปรับงานล่าช้า 

 ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน/ค่าปรับงานล่าชา้ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากงาน
แต่ละโครงการ โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของแต่ละงาน ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง ประกอบกบัการ
เปล่ียนแปลงของราคาอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และสถานการณ์ปัจจุบนั 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯไม่มีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินซ่ึง
แสดงเงินลงทุน
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2559 2558 2559 2558 
กรรมการตรวจสอบ ผลประโยชน์ระยะสั้น  6 7 6 7 
      
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูบ้ริหาร ผลประโยชน์ระยะสั้น  90 96 90 91 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 8 8 8 8 
      
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการ ผลประโยชน์ระยะสั้น  7 9 7 9 
 ตรวจสอบและผูบ้ริหาร      

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
(หน่วย: พนับาท) 

 2559 2558 
เงินสด 280 376 
เงินฝากธนาคาร 924,377 990,124 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง   

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - ราคาทุน 945,903 300,154 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลง   
 มูลค่าเงินลงทุน 3,347 987 

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - มูลค่ายติุธรรม 949,250 301,141 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,873,907 1,291,641 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย ์เงินฝากประจ าและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 
มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.10 - 1.61 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.10 - 1.60 ต่อปี) 
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8. เงินลงทุนช่ัวคราว - หลกัทรัพย์เพ่ือค้า 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

 2559 2558 2559 2558 
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี 25,000 500,000 25,176 504,834 

บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลง 
มูลค่าเงินลงทุน 176 4,834   

รวมเงินลงทุนชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 25,176 504,834   

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 2559 2558 
ลูกหน้ีการคา้   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 686,389 787,587 
คา้งช าระ   
ไม่เกิน 3 เดือน 225,631 667,251 
3 - 6 เดือน 193,576 51,618 
6 - 12 เดือน 202,910 38,327 
มากกวา่ 12 เดือน 72,202 98,749 

รวม 1,380,708 1,643,532 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (50,161) (51,884) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,330,547 1,591,648 
ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีผอ่นช าระ - 4,390 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - 4,390 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,330,547 1,596,038 

ลูกหน้ีการค้าท่ีค้างเกินก าหนดช าระส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการและบริษัทซ่ึงมีรัฐบาล                      
ถือหุ้นใหญ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัฯคาดว่าจะไดรั้บช าระเงินเต็มจ านวน และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ขา้งตน้มีจ านวนท่ีเพียงพอในสถานการณ์ปัจจุบนั 
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10. สินค้าคงเหลือ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 2559 2558 
อุปกรณ์และงานระหวา่งท า 259,045 441,694 
สินคา้ระหวา่งทาง 9,766 41,957 
รวม 268,811 483,651 
หกั: ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ - (20,831) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 268,811 462,820 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯมีการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจ านวน 21 ลา้นบาท 

11. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

11.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกัน มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน เงินลงทุนตามวธีิราคาทุน 

เงินลงทุน 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   2559 2558 2559 2558 2559 2558 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ลอ็กซ์เล่ย ์
แอนด ์เอไอที 
โฮลด้ิง จ  ากดั 

ใหบ้ริการรับเหมาติดตั้ง
งานดา้นส่ือสาร 
โทรคมนาคม โรงงาน
ไฟฟ้าและซ้ือขายอุปกรณ์
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไทย 50.00 50.00 75 75 39 58 

บริษทั เจเนซิส 
ดาตา้ เซ็นเตอร์ 
จ  ากดั 

ใหบ้ริการศูนยด์าตา้               
เซ็นเตอร์ 

ไทย 33.33 - 37 - 37 - 

     112 75 76 58 

 เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2559 บริษทัฯลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั เจเนซิส ดาตา้ เซ็นเตอร์ จ ากัด
จ านวน 39,999 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 4 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของ
ทุนท่ีออกและเรียกช าระของบริษทัดงักล่าว  
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 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เจเนซิส ดาตา้ เซ็นเตอร์ จ ากดั           
มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 12 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 120,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 
บาท) เป็น 210 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 2,100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามญั
จ านวน 1,980,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยบริษทัฯซ้ือหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นจ านวน  
660,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว ซ่ึงบริษทัดงักล่าวไดเ้รียก
ช าระค่าหุน้ในอตัราร้อยละ 50 ของหุ้นท่ีออกใหม่ และบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุ้นดงักล่าวเตม็จ านวน
แลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวท่ียงัไม่ได้
เรียกช าระเป็นจ านวนเงิน 33 ลา้นบาท 

11.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินซ่ึงแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

การร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิน                                    

ลงทุนในการร่วมคา้ระหวา่งปี 
 2559 2558 
บริษทั ลอ็กซ์เล่ย ์แอนด ์เอไอที โฮลด้ิง จ ากดั (19.0) (8.5) 
บริษทั เจเนซิส ดาตา้ เซ็นเตอร์ จ ากดั (0.2) - 
 (19.2) (8.5) 

11.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ท่ีมีสาระส าคญั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทั ลอ็กซ์เล่ย ์แอนด ์               

เอไอที โฮลด้ิง จ ากดั 
บริษทั เจเนซิส ดาตา้                
เซ็นเตอร์ จ ากดั 

 2559 2558 2559 2558 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1.2 0.7 90.7 - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - 85.5 1.3 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 76.3 29.7 18.7 - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (0.1) (0.4) (0.3) - 
สินทรัพย ์- สุทธิ 77.4 115.5 110.4 - 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50.00 50.00 33.33 - 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการ           
ในการร่วมคา้ 38.7 57.8 36.8 - 
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 สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 บริษทั ลอ็กซ์เล่ย ์แอนด ์               

เอไอที โฮลด้ิง จ ากดั 
บริษทั เจเนซิส ดาตา้                
เซ็นเตอร์ จ ากดั 

 2559 2558 2559 2558 
รายได ้ 0.1 76.2 - - 
ตน้ทุนขาย - (68.1) - - 
ค่าใชจ่้ายทางการขายและบริหาร (2.1) (6.3) (0.5) - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทัยอ่ย (36.0) (18.8) -  
ขาดทุน (38.0) (17.0) (0.5) - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (38.0) (17.0) (0.5) - 

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
      (หน่วย: พนับาท) 
 

 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เคร่ืองตกแต่ง

ติดตั้งและอุปกรณ์  อุปกรณ์ใช ้   
 ท่ีดิน อาคาร ระหวา่งก่อสร้าง ส านกังาน คอมพิวเตอร์ ในโครงการ ยานพาหนะ รวม 
ราคาทุน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 35,718 53,520 - 23,801 106,992 103,857 527 324,415 
ซ้ือเพิ่ม - 1,134 - 872 5,932 23,066 - 31,004 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (5,761) - (6,971) (66,400) (2,664) (527) (82,323) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 35,718 48,893 - 17,702 46,524 124,259 - 273,096 
ซ้ือเพิ่ม - 808 8,114 2,262 7,528 22,409 - 41,121 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (7) - (637) (3,127) (252) - (4,023) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 35,718 49,694 8,114 19,327 50,925 146,416 - 310,194 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - 15,058 - 18,373 93,799 60,351 292 187,873 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 5,763 - 2,134 7,638 25,305 48 40,888 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ี
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (5,789) - (6,941) (66,173) (2,309) (340) (81,552) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 15,032 - 13,566 35,264 83,347 - 147,209 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 5,449 - 1,858 8,628 27,099 - 43,035 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ี
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (7) - (611) (3,125) (225) - (3,969) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 20,474 - 14,813 40,767 110,221 - 186,275 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 35,718 33,861 - 4,136 11,260 40,912 - 125,887 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 35,718 29,220 8,114 4,514 10,158 36,195 - 123,919 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         
2558 (25.3 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 40,888 

2559 (27.1 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 43,035 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงั
ใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 115 
ลา้นบาท (2558: 75 ลา้นบาท)  

13. อุปกรณ์ส าหรับให้เช่าและบริการ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 

อุปกรณ์ 
ส าหรับใหเ้ช่า 

อุปกรณ์ 
ส าหรับ
ใหบ้ริการ 

อุปกรณ์ 
ส าหรับใหเ้ช่า
ระหวา่งติดตั้ง 

อุปกรณ์ส าหรับ
ใหบ้ริการ

ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 237,378 155,630 - 481 393,489 
ซ้ือเพ่ิม 157,451 3,952 103,848 3,005 268,256 
จ าหน่าย - (193) - - (193) 
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  - (159,389) - (3,486) (162,875) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 394,829 - 103,848 - 498,677 
ซ้ือเพ่ิม 65,364 - - - 65,364 
โอนเขา้ (ออก) 103,848 - (103,848) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 564,041 - - - 564,041 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 165,984 46,428 - - 212,412 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 85,471 11,948 - - 97,419 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - (22) - - (22) 
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  - (58,354) - - (58,354) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 251,455 - - - 251,455 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 96,299 - - - 96,299 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 347,754 - - - 347,753 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 558 - - - 558 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 558 - - - 558 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 558 - - - 558 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 142,816 - 103,848 - 246,664 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 215,729 - - - 215,729 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี      
2558 (รวมอยูใ่นตน้ทุนอุปกรณ์ส าหรับใหเ้ช่าและบริการ)   97,419 

2559 (รวมอยูใ่นตน้ทุนอุปกรณ์ส าหรับใหเ้ช่า)    96,299 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีอุปกรณ์ส าหรับใหเ้ช่าและบริการจ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 17 ลา้นบาท (2558: 17 ลา้นบาท)  

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2559 2558 

ราคาทุน 36,696 30,709 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (11,617) (8,730) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 25,079 21,979 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2559 2558 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิตน้ปี 21,979 15,276 
ซ้ือเพิ่ม 6,029 9,030 
ค่าตดัจ าหน่าย (2,929) (2,327) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิปลายปี 25,079 21,979 

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 2559 2558 
เจา้หน้ีการคา้   
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 1 
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 498,846 598,711 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 498,848 598,712 
เจา้หน้ีอ่ืน 17,086 4,283 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 114,307 142,170 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 630,241 745,165 
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16. เงินกู้ยืมระยะยาว 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2559 2558 
เงินกูย้มืระยะยาว 80 132 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (51) (52) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 29 80 

 การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 132 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (52) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 80 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้
เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ 

17. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2559 2558 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 52.5 48.3 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (1.8) (0.8) 

รวม 50.7 47.5 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22.0 (22.7) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 28.7 24.8 

 บริษทัฯได้เขา้ท าสัญญาขายและเช่ากลบัคืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับงานโครงการซ่ึงถือเป็น
สัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือนและไตรมาส อายขุองสัญญามี
ระยะเวลาโดยประมาณ 3 - 5 ปี และเม่ือครบก าหนดสัญญาบริษทัฯสามารถใชสิ้ทธิขอซ้ืออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ดงักล่าวตามราคาท่ีก าหนดในสญัญา 
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บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 22.8 29.7 52.5 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี 0.8 1.0 1.8 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 22.0 28.7 50.7 

   
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 23.1 25.2 48.3 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี (0.4) (0.4) (0.8) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 22.7 24.8 47.5 

18. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

    (หน่วย: พนับาท) 
 2559 2558 
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย 9,304 19,319 
ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 25,078 17,887 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 35,345 36,724 
อ่ืน ๆ 1,775 1,586 
รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 71,502 75,516 
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19. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2559 2558 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 60,250 50,298 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:   

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  8,395 8,099 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,146 1,853 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:   
 ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   

 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (1,395) - 
 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 3,094 - 
 ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (7,809) - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (1,042) - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 63,639 60,250 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน  

 (หน่วย: พนับาท) 
 2559 2558 
ตน้ทุนขายและบริการ 5,658 5,318 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 4,883 4,634 
รวมค่าใชจ่้ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 10,541 9,952 

 บริษทัฯคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจ านวน
ประมาณ 3 ลา้นบาท (2558: 6 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบริษทัฯประมาณ 18 ปี (2558: 17 ปี) 
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สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 2559 2558 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 3 4 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 3 - 6 3 - 6 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 2 - 7 3 - 6 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2559 2558 
 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (6) 7 (4) 5 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  6 (5) 5 (5) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (6) 7 (5) 4 

20. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหัก
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้
จดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 
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21. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงิน           

ซ่ึงแสดง                
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
เงินเดือน โบนสั ค่าคอมมิชชัน่และ                   
ผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 593,519 693,574 593,519 664,727 

ค่าติดตั้งและบริการ 326,947 468,865 326,947 432,111 
ค่าซ่อมบ ารุงและรักษา 545,321 375,365 545,321 375,182 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 142,263 153,062 142,263 128,686 
ค่าปรับงานล่าชา้ 26,104 52,520 26,104 52,520 
ค่ารับรอง 65,443 60,815 65,443 60,349 
ซ้ือสินคา้ 1,836,229 2,437,678 1,836,229 2,379,057 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ 27,543 135,247 27,543 76,270 

22. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี / ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงิน           

ซ่ึงแสดง                
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 127,328 147,940 127,328 147,940 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก          
การเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ                   
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (6,797) (13,848) (6,797) (12,618) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน      
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 120,531 134,092 120,531 135,322 
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2559 2558 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลก าไรจาก                  
การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,222 - 

 1,222 - 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงิน           

ซ่ึงแสดง                
เงินลงทุนตาม
วธีิส่วนไดเ้สีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 549,923 656,586 569,154 657,880 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 109,985 131,317 113,831 131,576 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     

  ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 12,221 10,817 12,221 10,817 
  ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (4,129) (1,910) (4,129) (1,910) 

  อ่ืน ๆ 2,454 (6,132) (1,392) (5,161) 

รวม 10,546 2,775 6,700 3,746 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 120,531 134,092 120,531 135,322 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 2559 2558 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง 
มูลค่าเงินลงทุน (705) (1,164) 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 10,355 10,699 
ลูกหน้ีสญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (784) (404) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอุปกรณ์ส าหรับใหเ้ช่า 112 112 
ส ารองค่าปรับงานล่าชา้ 15,705 10,608 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 12,728 12,050 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 65 - 

รวม 37,476 31,901 
 

23. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี  

24. ส่วนงานด าเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯคือคณะกรรมการบริษทัฯ 

 บริษทัฯด าเนินกิจการใน 2 ส่วนงานธุรกิจหลกัคือ (1) ขายและบริการและ (2) ให้เช่าอุปกรณ์ บริษทัฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ใน
ระหว่างปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯไม่มีกิจกรรมท่ีเป็นสาระส าคญัในส่วนงานให้
เช่าอุปกรณ์ ดังนั้ นจึงไม่มีการแสดงขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานทั้ งส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ 
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ข้อมลูเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์  

 บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดง
อยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ข้อมลูเกี่ยวข้องกับลกูค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2559 บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ านวนสองราย เป็นจ านวนเงินประมาณ 1,082              
ลา้นบาท และ 585 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงมาจากการขายและบริการ (2558: 1,994 ลา้นบาท และ                  
630 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

25. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรา
ร้อยละ 5 - 15 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทย
พาณิชย ์จ ากดั และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของ
บริษทัฯ ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจ านวน 24 ลา้นบาท (2558: 
งบการเงินรวม 25 ลา้นบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: 24 ลา้นบาท) 

26. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ                 

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2558 227.0 1.10 
เงินปันผลระหวา่งปี 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ                         

เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2558 113.4 0.55 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2558  340.4 1.65 

    
เงินปันผลประจ าปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ            

เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน  2559 309.5 1.50 
เงินปันผลระหวา่งปี 2559               ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ                       

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 103.1 0.50 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2559  412.6 2.00 

27. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

27.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 2 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ
ปรับปรุงอาคารส านกังาน (2558: ไม่มี) 
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27.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารและยานพาหนะ อายขุองสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สญัญาเช่าด าเนินงาน ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2559 2558 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 9 9 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 10 16 

27.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการขายหรือให้บริการตามสัญญา 

1. บริษทัฯมีสัญญาขายสินคา้และบริการกบัลูกคา้ซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบหรือให้บริการเป็นจ านวน
เงินประมาณ 1,655 ลา้นบาท (2558: 1,562 ลา้นบาท)  

2. บริษทัฯ ไดท้ าสัญญาหลายสัญญาเพื่อให้เช่าอุปกรณ์อิเลคโทรนิคกบับริษทัซ่ึงมีรัฐบาลถือหุ้น
ใหญ่แห่งหน่ึง หน่วยงานราชการและบริษทัเอกชนหลายแห่งโดยมีมูลค่าท่ีตอ้งให้บริการตาม
สัญญาในอนาคตรวมทั้งส้ิน 303 ลา้นบาท (2558: 344 ลา้นบาท) โดยบริษทัฯผูกพนัท่ีจะตอ้ง
ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ให้เช่าให้แลว้เสร็จตามสัญญาและให้บริการตามเง่ือนไขท่ีระบุใน
สัญญา 

27.4 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและ                 
กิจการคา้ร่วม (Consortium) โดยบริษทัฯเป็นผูค้  ้าประกนัเหลืออยูเ่ป็นจ านวน 836 ลา้นบาท (2558: 1,088 
ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึง
ประกอบดว้ยหนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญาจ านวน 834 ลา้นบาท (2558: 
1,086 ล้านบาท) และเพื่อค ้ าประกันการจ่ายช าระเงินให้กับเจ้าหน้ีจ านวน 2 ล้านบาท (2558: 2                  
ลา้นบาท) 
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28. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง     

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - 949 - 949 

เงินลงทุนชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์พื่อคา้     

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - 25 - 25 

ลูกหน้ีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 4 - 4 

     

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2558 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง     

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - 301 - 301 

เงินลงทุนชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์พื่อคา้     

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - 505 - 505 

ลูกหน้ีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 2 - 2 

29. เคร่ืองมือทางการเงิน 

29.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มืระยะยาว และ
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน บริษทัฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว 
และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
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ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม และลูกคา้               
ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ หรือบริษทัซ่ึงมีรัฐบาลถือหุน้ใหญ่ ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บ
ความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการใหสิ้นเช่ือ โดยจ านวนสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้
สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 บริษัทฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชั่วคราว    
ลูกหน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะยาวและหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัต ่า 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตาม
วนัท่ีครบก าหนดหรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี  

 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลงตาม ไม่มี   
 ภายใน 1 ปี 1 - 3 ปี ราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน             
เงินสดและรายการเทียบเท่า 

เงินสด 775 884 - - 949 301 150 107 1,874 1,292 0.1 - 1.6 0.1 - 1.6 
เงินลงทุนชัว่คราว - - - - 25 505 - - 25 505 2.3 2.1 - 3.1 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 4 - - - - 1,331 1,592 1,331 1,596 - 6.0, 6.5 
 775 888 - - 974 806 1,481 1,699 3,230 3,393   
หนีสิ้นทางการเงนิ             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - - - 630 745 630 745 - - 
เงินกูย้มืระยะยาว 51 52 29 80 - - - - 80 132 4.3 4.3 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่า   

ทางการเงิน 22 23 29 25 - - - - 51 48 0.0 - 4.3 0.0 - 5.9 
 73 75 58 105 - - 630 745 763 925   
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ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ท่ีส าคัญอันเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินค้าเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัฯไดต้กลงท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงมีอายสุญัญาไม่เกินหน่ึงปี
เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเจา้หน้ีการคา้ท่ีเป็นเงินสกุลต่างประเทศจ านวน 
7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (2558: 8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้ส าหรับจ่ายช าระค่าสินคา้เป็นจ านวน 7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (2558: 7               
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) โดยมีอตัราแลกเปล่ียนท่ีตกลงล่วงหน้าไวคื้อ 34.73 ถึง 35.78 บาท ต่อหน่ึง
เหรียญสหรัฐฯ (2558: 34.96 ถึง 36.34 บาทต่อหน่ึงเหรียญสหรัฐฯ) 

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกับอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

30. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคัญของบริษทัฯคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี
เหมาะสมและการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

 บริษทัฯบริหารจดัการสถานะของทุนโดยใชอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.6:1 (2558: 0.6:1)  

31. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 1. เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2560 บริษทัฯไดจ่้ายเงินลงทุนเพิ่มในบริษทั ล็อกซ์เล่ย ์แอนด์ เอไอที โฮลด้ิง 
จ ากดั อีกจ านวน 25 ลา้นบาท (เรียกช าระเพิ่มอีกร้อยละ 25 รวมเป็นเรียกช าระร้อยละ 100) 

 2. เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลจาก
ก าไรจากการด าเนินงานในปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 1.50 บาท เพิ่มเติมจากท่ีจ่ายปันผลระหวา่งกาลไป
แลว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษทัฯจะน าเสนอเพื่อขออนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในท่ีประชุม
สามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯต่อไป 

32. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2560 


