
 

บริษทั แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)  
รายงาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 



 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560             
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจาํกดั 
(มหาชน) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจาํกดั 
(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการ
ใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐาน           
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

มณี รัตนบรรณกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 9 พฤษภาคม 2560 



บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,720,995             1,873,907             1,720,995           1,873,907             
เงินลงทุนชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                           25,176                  -                          25,176                  
ลูกหน้ีการคา้ 3 1,720,244             1,330,547             1,720,244           1,330,547             
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ 318,012                432,727                318,012              432,727                
สินคา้คงเหลือ 449,983                268,811                449,983              268,811                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 120,270                94,546                  120,270              94,546                  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,329,504             4,025,714             4,329,504           4,025,714             
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 4 92,549                  75,546                  137,000              112,000                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 121,983                123,919                121,983              123,919                
อุปกรณ์สาํหรับใหเ้ช่า 6 197,900                215,729                197,900              215,729                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7 35,292                  25,079                  35,292                25,079                  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 39,979                  37,476                  39,979                37,476                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,584                    8,334                    9,584                  8,334                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 497,287                486,083                541,738              522,537                
รวมสินทรัพย์ 4,826,791             4,511,797             4,871,242           4,548,251             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
งบการเงิน



บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8 892,287                630,241                892,287              630,241                
ตน้ทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระ 502,884                569,839                502,884              569,839                
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 51,360                  51,360                  51,360                51,360                  
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 10 20,000                  21,997                  20,000                21,997                  
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 57,594                  32,278                  57,594                32,278                  
รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ 50,644                  50,774                  50,644                50,774                  
สาํรองค่าปรับงานล่าชา้ 77,100                  78,522                  77,100                78,522                  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 50,477                  71,502                  50,477                71,502                  
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,702,346             1,506,513             1,702,346           1,506,513             
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 9 16,120                  28,960                  16,120                28,960                  
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 24,463                  28,689                  24,463                28,689                  
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 66,548                  63,639                  66,548                63,639                  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 107,131                121,288                107,131              121,288                
รวมหนีสิ้น 1,809,477             1,627,801             1,809,477           1,627,801             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
งบการเงิน



บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559
(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 103,161                103,161                103,161              103,161                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,579,112             1,445,794             1,623,563           1,482,248             
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,017,314             2,883,996             3,061,765           2,920,450             
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,826,791             4,511,797             4,871,242           4,548,251             

-                           -                           -                          -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
งบการเงิน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรขาดทุน
รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,084,050         1,073,304         1,084,050         1,073,304         
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการจากอุปกรณ์สาํหรับใหเ้ช่า 43,584              39,600              43,584              39,600              
รายไดอ่ื้น 11,600              9,803                11,600              9,803                
รวมรายได้ 1,139,234         1,122,707         1,139,234         1,122,707         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 803,270            829,798            803,270            829,798            
ตน้ทุนอุปกรณ์สาํหรับใหเ้ช่า 20,651              25,402              20,651              25,402              
ค่าใชจ่้ายในการขาย 63,033              56,271              63,033              56,271              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 73,523              70,838              73,523              70,838              
รวมค่าใช้จ่าย 960,477            982,309            960,477            982,309            
กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในกิจการร่วมค้า
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 178,757            140,398            178,757            140,398            
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 4 (7,997)               (4,164)               -                        -                        
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 170,760            136,234            178,757            140,398            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (312)                  (435)                  (312)                  (435)                  
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 170,448            135,799            178,445            139,963            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (37,130)             (27,846)             (37,130)             (27,846)             
กําไรสําหรับงวด 133,318            107,953            141,315            112,117            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 133,318            107,953            141,315            112,117            

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 12
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.65                  0.52                  0.68                  0.54                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั แอด็วานซ์อนิฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน)

งบการเงิน
ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน รวม
และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 1,031,604                   303,437                      103,161                      1,424,154                   2,862,356                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 107,953                      107,953                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 1,031,604                   303,437                      103,161                      1,532,107                   2,970,309                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 1,031,604                   303,437                      103,161                      1,445,794                   2,883,996                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 133,318                      133,318                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 1,031,604                   303,437                      103,161                      1,579,112                   3,017,314                   

-                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน รวม
และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 1,031,604                   303,437                      103,161                      1,441,378                   2,879,580                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 112,117                      112,117                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 1,031,604                   303,437                      103,161                      1,553,495                   2,991,697                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 1,031,604                   303,437                      103,161                      1,482,248                   2,920,450                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 141,315                      141,315                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 1,031,604                   303,437                      103,161                      1,623,563                   3,061,765                   

-                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม
งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 170,448             135,799             178,445             139,963             
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว -                         (1,306)                -                         (1,306)                
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 31,314               36,565               31,314               36,565               
   คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 999                    (5,439)                999                    (5,439)                
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 7,997                 4,164                 -                         -                         
   สาํรองค่าปรับงานล่าชา้ -                         24,200               -                         24,200               
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (3)                       (1)                       (3)                       (1)                       
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,909                 2,635                 2,909                 2,635                 
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (80)                     8,084                 (80)                     8,084                 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,129                 1,815                 1,129                 1,815                 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 214,713             206,516             214,713             206,516             
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้ (390,696)            (97,515)              (390,696)            (97,515)              
   รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ 114,715             43,145               114,715             43,145               
   สินคา้คงเหลือ (181,172)            (148,291)            (181,172)            (148,291)            
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (25,724)              (64,762)              (25,724)              (64,762)              
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,250)                (601)                   (1,250)                (601)                   
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 266,802             162,965             266,802             162,965             
   ตน้ทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระ (66,955)              (23,858)              (66,955)              (23,858)              
   รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ (130)                   7,217                 (130)                   7,217                 
   จ่ายค่าปรับงานล่าชา้ (1,422)                -                         (1,422)                -                         
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (27,197)              (25,652)              (27,197)              (25,652)              
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (98,316)              59,164               (98,316)              59,164               
   จ่ายดอกเบ้ีย (817)                   (1,480)                (817)                   (1,480)                
   จ่ายภาษีเงินได้ (14,317)              (12,711)              (14,317)              (12,711)              

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (113,450)            44,973               (113,450)            44,973               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2560 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงิน

ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 25,176               204,834             25,176               204,834             
เงินสดจ่ายลงทุนในกิจการร่วมคา้ (25,000)              -                         (25,000)              -                         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 3                        6                        3                        6                        
เงินสดจ่ายซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (7,153)                (5,613)                (7,153)                (5,613)                
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์สาํหรับใหเ้ช่า (2,822)                (1,170)                (2,822)                (1,170)                
เงินสดจ่ายซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (10,372)              (1,015)                (10,372)              (1,015)                

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (20,168)              197,042             (20,168)              197,042             

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (12,840)              (13,170)              (12,840)              (13,170)              
เงินสดรับจากสญัญาขายและเช่ากลบัคืนภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -                         31,937               -                         31,937               
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินลดลง (6,454)                (10,242)              (6,454)                (10,242)              

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (19,294)              8,525                 (19,294)              8,525                 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (152,912)            250,540             (152,912)            250,540             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,873,907          1,291,641          1,873,907          1,291,641          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,720,995          1,542,181          1,720,995          1,542,181          

-                         -                         

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   ซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 681                    -                         681                    -                         

   ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์โดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 734                    -                         734                    -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงิน
ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

(หน่วย: พนับาท)

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2560
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บริษทั แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัฯ  

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

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม             
บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกบัข้อมูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย               
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและ
คาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน                
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

2. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไป
ตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายกาํหนดราคา 
 2560 2559  
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
(เก่ียวขอ้งโดยมีผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็นบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการของบริษทัฯ)    

ซ้ือสินคา้และบริการ 12.6 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนัท่ีสามารถ
แข่งขนัได ้

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2560 2559 
กรรมการตรวจสอบ ผลประโยชนร์ะยะสั้น 0.6 0.5 
    
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูบ้ริหาร ผลประโยชนร์ะยะสั้น 16.7 16.6 
 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2.3 1.9 
    
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ
และผูบ้ริหาร 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 0.4 0.4 
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3. ลูกหนีก้ารค้า 
(หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
ลูกหน้ีการคา้    
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 743,907 686,389 
คา้งชาํระ   
ไม่เกิน 3 เดือน 692,201 225,631 
3 - 6 เดือน 24,960 193,576 
มากกว่า 6 - 12 เดือน 235,518 202,910 
มากกว่า 12 เดือน 74,818 72,202 

รวมลูกหน้ีการคา้ 1,771,404 1,380,708 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (51,160) (50,161) 
รวมลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ 1,720,244 1,330,547 

 ลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งเกินกาํหนดชาํระส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการและบริษทัซ่ึงมีรัฐบาลถือหุ้น
ใหญ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัฯคาดวา่จะไดรั้บชาํระเงินเตม็จาํนวน และค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญขา้งตน้มี
จาํนวนท่ีเพียงพอในสถานการณ์ปัจจุบนั  

4. เงนิลงทุนในกิจการร่วมค้า 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

     

งบการเงิน       
ซ่ึงแสดงเงินลงทุน   
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

งบการเงิน       
เฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุน       
ตามวิธีราคาทุน 

   31 
มีนาคม 
2560 

31 
ธนัวาคม 

2559 

31 
มีนาคม 
2560 

31 
ธนัวาคม 

2559 

31 
มีนาคม 
2560 

31 
ธนัวาคม 

2559 

31 
มีนาคม 
2560 

31 
ธนัวาคม 

2559 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั ลอ็กซ์เล่ย ์
แอนด ์เอไอที 
โฮลด้ิง จาํกดั 

ให้บริการรับเหมาติดตั้ง
งานดา้นส่ือสาร 
โทรคมนาคม โรงงาน
ไฟฟ้าและซ้ือขายอุปกรณ์
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไทย 50.00 50.00 100 75 56 39 100 75 

บริษทั เจเนซิส 
ดาตา้ เซ็นเตอร์ 
จาํกดั 

ให้บริการศูนยด์าตา้            
เซ็นเตอร์ 

ไทย 33.33 33.33 37 37 37 37 37 37 

     137 112 93 76 137 112 
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 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2560 บริษทัฯไดจ่้ายเงินลงทุนเพ่ิมในบริษทั ล็อกซ์เล่ย ์แอนด์ เอไอที โฮลด้ิง 
จาํกดั อีกจาํนวน 25 ลา้นบาท (เรียกชาํระเพ่ิมอีกร้อยละ 25 รวมเป็นเรียกชาํระร้อยละ 100) 

 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ลงทุนใน Campana 
Group Pte. Ltd. ซ่ึ ง เป็ นบ ริษัท ท่ี จดทะ เบี ยนจัดตั้ ง ในประ เทศสิ งคโป ร์  และ เป็ นบ ริษัท                     
ร่วมคา้ของบริษทั ล็อกซ์เล่ย ์แอนด์ เอไอที โฮลด้ิง จาํกดั โดยบริษทัฯซ้ือหุ้นแทนบริษทั ล็อกซ์เล่ย ์
แอนด ์เอไอที โฮลด้ิง จาํกดั ซ่ึงไดส้ละสิทธ์ิการเขา้ลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 2.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (หุน้
สามญั 28,365 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 86.38 เหรียญสหรัฐฯ) เป็นผลให้สัดส่วนการลงทุนของบริษทัฯใน
บริษทัดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 23 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว โดยแบ่งเป็นสัดส่วนการถือ
หุ้นทางอ้อมร้อยละ 15 และสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 8 โดยบริษทัฯได้จ่ายชาํระค่าหุ้น
ดงักล่าวเตม็จาํนวนแลว้ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนในกิจการร่วมคา้
ในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียเป็นจาํนวน 8 ลา้นบาท (2559: 4 ลา้นบาท) 

5. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์  
 (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 123,919 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 7,834 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (9,770) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 121,983 

6. อุปกรณ์สําหรับให้เช่า 
 (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 215,729 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 2,822 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (20,651) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 197,900 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์สาํหรับให้เช่าซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาขาย
และเช่ากลบัคืนซ่ึงถึงเป็นสัญญาเช่าการเงิน (หมายเหตุ 10) โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 24 ลา้นบาท 
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7. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
 (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 25,079 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 11,106 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (893) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 35,292 

8. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  
(หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
เจา้หน้ีการคา้   
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 2 
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 747,010 498,846 
รวมเจา้หน้ีการคา้ 747,012 498,848 
เจา้หน้ีอ่ืน 12,242 17,086 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 133,033 114,307 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 892,287 630,241 

9. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
เงินกูย้มืระยะยาว 67 80 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (51) (51) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ 
ภายในหน่ึงปี 16 29 

 การเปล่ียนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  31 มีนาคม  2560                     
มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 80 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (13) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 67 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา      
เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีให้
เป็นไปตามสญัญา เป็นตน้ 
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10. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 46.1 52.5 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (1.6) (1.8) 
รวม 44.5 50.7 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (20.0) (22.0) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 24.5 28.7 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม 
สัญญาเช่าการเงิน 20.8 25.3 46.1 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี (0.8) (0.8) (1.6) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม 
สัญญาเช่าการเงิน 20.0 24.5 44.5 

11.  ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2560 2559 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 39,633 36,846 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ     
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (2,503) (9,000) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 37,130 27,846 
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12. กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

13. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดในการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ คือ คณะกรรมการบริษทัฯ 

 บริษทัฯ ดาํเนินกิจการใน 2 ส่วนงานธุรกิจหลกัคือ (1) ขายและบริการและ (2) ให้เช่าอุปกรณ์ และ
ดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดย
พิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไร
หรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
และ 2559 บริษทัฯไม่มีกิจกรรมท่ีเป็นสาระสําคญัในส่วนงานให้เช่าอุปกรณ์ ดงันั้นจึงไม่มีการแสดง
ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานทั้งส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

14. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

14.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกัยรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระใน
กิจการร่วมคา้เป็นจาํนวนเงิน 33 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 33 ลา้นบาท) 

14.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 บริษทัฯได้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารและยานพาหนะ อายุของสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 10 9 
1 ถึง 3 ปี 14 10 
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14.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับการขายหรือให้บริการตามสัญญา 

1. บริษทัฯไดท้าํสัญญาขายสินคา้และบริการกบัลูกคา้ซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบหรือให้บริการเป็นจาํนวน
เงินประมาณ 2,073 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 1,655 ลา้นบาท)                

2. บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาหลายสัญญาเพ่ือให้เช่าอุปกรณ์อิเลคโทรนิคกบับริษทัซ่ึงมีรัฐบาลถือหุ้น
ใหญ่แห่งหน่ึง หน่วยงานราชการและบริษทัเอกชนหลายแห่งโดยมีมูลค่าท่ีตอ้งให้บริการตาม
สัญญาในอนาคตรวมทั้งส้ิน 256 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 303 ลา้นบาท) โดยบริษทัฯผกูพนั
ท่ีจะตอ้งดาํเนินการติดตั้งอุปกรณ์ให้เช่าให้แลว้เสร็จตามสัญญาและให้บริการบาํรุงรักษาตาม
เง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 

14.4 การคํา้ประกัน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและกิจการคา้
ร่วม (Consortium) โดยบริษทัฯเป็นผูค้ ํ้าประกนัเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 1,183 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 
836 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึง
ประกอบด้วยหนังสือคํ้ าประกันเพ่ือคํ้ าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจาํนวน 1,181 ล้านบาท                      
(31 ธนัวาคม 2559: 834 ลา้นบาท) และเพ่ือคํ้าประกนัการจ่ายชาํระเงินให้กบัเจา้หน้ีจาํนวน 2 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2559: 2 ลา้นบาท) 

15. ลําดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม   
เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง   
 หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี 1,053 949 
เงินลงทุนชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้   
 หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - 25 
ลูกหน้ีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 4 
หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม   
เจา้หน้ีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 6 - 
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16. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเจ้าหน้ีการคา้ท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
จาํนวน 9 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2559: 7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) และมียอดคงเหลือของ
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือใช้สําหรับจ่ายชาํระค่าสินคา้เป็นจาํนวน 8 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2559: 7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) โดยมีอตัราแลกเปล่ียนท่ีตกลงล่วงหนา้ไวร้ะหว่าง 
34.55 ถึง 35.73 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2559: 34.96 ถึง 36.34 บาทต่อหน่ึงเหรียญ
สหรัฐฯ) 

17. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่าย                
เงินปันผลจากกาํไรจากการดาํเนินงานปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท เพ่ิมเติมจากท่ีจ่ายปันผล
ระหว่างกาลไปแลว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งส้ินเป็นหุ้นละ 2.00 บาท ซ่ึงบริษทัฯจะจ่ายเงินปันผล
ภายในเดือนพฤษภาคม 2560 

18. การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 
2560 
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