
 

บริษทั แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 



 
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560                           
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ                                                                   
ผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของ
บริษทั แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั แอด็วานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบใน
การจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้                    
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน           
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 
มณี รัตนบรรณกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 10 สิงหาคม 2560 



บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,434,539             1,873,907             1,434,539           1,873,907             
เงินลงทุนชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                           25,176                  -                          25,176                  
ลูกหน้ีการคา้ 3 1,956,234             1,330,547             1,956,234           1,330,547             
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ 273,206                432,727                273,206              432,727                
สินคา้คงเหลือ 445,279                268,811                445,279              268,811                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 139,054                94,546                  139,054              94,546                  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,248,312             4,025,714             4,248,312           4,025,714             
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 4 87,305                  75,546                  137,000              112,000                
เงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 84,991                  -                           84,991                -                           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 124,194                123,919                124,194              123,919                
อุปกรณ์สาํหรับใหเ้ช่า 7 182,551                215,729                182,551              215,729                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8 39,215                  25,079                  39,215                25,079                  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 37,464                  37,476                  37,464                37,476                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,577                    8,334                    9,577                  8,334                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 565,297                486,083                614,992              522,537                
รวมสินทรัพย์ 4,813,609             4,511,797             4,863,304           4,548,251             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
งบการเงิน



บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9 870,608                630,241                870,608              630,241                
ตน้ทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระ 669,786                569,839                669,786              569,839                
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 51,360                  51,360                  51,360                51,360                  
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 11 17,464                  21,997                  17,464                21,997                  
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 40,012                  32,278                  40,012                32,278                  
รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ 127,083                50,774                  127,083              50,774                  
สาํรองค่าปรับงานล่าชา้ 77,100                  78,522                  77,100                78,522                  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 53,595                  71,502                  53,595                71,502                  
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,907,008             1,506,513             1,907,008           1,506,513             
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 10 3,280                    28,960                  3,280                  28,960                  
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 20,761                  28,689                  20,761                28,689                  
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 69,457                  63,639                  69,457                63,639                  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 93,498                  121,288                93,498                121,288                
รวมหนีสิ้น 2,000,506             1,627,801             2,000,506           1,627,801             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
งบการเงิน



บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 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 1,374,901             1,445,794             1,424,596           1,482,248             
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,813,103             2,883,996             2,862,798           2,920,450             
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,813,609             4,511,797             4,863,304           4,548,251             

-                           -                           -                          -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
งบการเงิน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรขาดทุน
รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,295,247         1,164,288         1,295,247         1,164,288         
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการจากอุปกรณ์สาํหรับให้เช่า 44,121              39,205              44,121              39,205              
รายไดอ่ื้น 6,074                8,671                6,074                8,671                
รวมรายได้ 1,345,442         1,212,164         1,345,442         1,212,164         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 1,047,665         893,639            1,047,665         893,639            
ตน้ทุนอุปกรณ์สาํหรับให้เช่า 21,644              24,928              21,644              24,928              
ค่าใชจ่้ายในการขาย 58,539              64,242              58,539              64,242              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 74,798              84,718              74,798              84,718              
รวมค่าใช้จ่าย 1,202,646         1,067,527         1,202,646         1,067,527         
กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในกิจการร่วมค้า
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 142,796            144,637            142,796            144,637            
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 4 (5,244)               (4,108)               -                        -                        
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 137,552            140,529            142,796            144,637            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (293)                  (406)                  (293)                  (406)                  
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 137,259            140,123            142,503            144,231            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (31,989)             (31,624)             (31,989)             (31,624)             
กําไรสําหรับงวด 105,270            108,499            110,514            112,607            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 105,270            108,499            110,514            112,607            

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 13

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.51                  0.53                  0.54                  0.55                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน)

งบการเงิน
ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรขาดทุน
รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,379,297         2,237,592         2,379,297         2,237,592         
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการจากอุปกรณ์สาํหรับให้เช่า 87,705              78,805              87,705              78,805              
รายไดอ่ื้น 17,674              18,474              17,674              18,474              
รวมรายได้ 2,484,676         2,334,871         2,484,676         2,334,871         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 1,850,935         1,723,437         1,850,935         1,723,437         
ตน้ทุนอุปกรณ์สาํหรับให้เช่า 42,295              50,330              42,295              50,330              
ค่าใชจ่้ายในการขาย 121,572            120,513            121,572            120,513            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 148,321            155,556            148,321            155,556            
รวมค่าใช้จ่าย 2,163,123         2,049,836         2,163,123         2,049,836         
กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในกิจการร่วมค้า
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 321,553            285,035            321,553            285,035            
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 4 (13,241)             (8,272)               -                        -                        
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 308,312            276,763            321,553            285,035            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (605)                  (841)                  (605)                  (841)                  
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 307,707            275,922            320,948            284,194            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (69,119)             (59,470)             (69,119)             (59,470)             
กําไรสําหรับงวด 238,588            216,452            251,829            224,724            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 238,588            216,452            251,829            224,724            

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 13

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1.16                  1.05                  1.22                  1.09                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

บริษทั แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน)

งบการเงิน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 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 -                                 -                                 -                                 216,452                      216,452                      
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 14) -                                 -                                 -                                 (309,481)                    (309,481)                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 1,031,604                   303,437                      103,161                      1,331,125                   2,769,327                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 1,031,604                   303,437                      103,161                      1,445,794                   2,883,996                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 238,588                      238,588                      
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 14) -                                 -                                 -                                 (309,481)                    (309,481)                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 1,031,604                   303,437                      103,161                      1,374,901                   2,813,103                   

-                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 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 -                                 -                                 -                                 224,724                      224,724                      
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 14) -                                 -                                 -                                 (309,481)                    (309,481)                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 1,031,604                   303,437                      103,161                      1,356,621                   2,794,823                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 1,031,604                   303,437                      103,161                      1,482,248                   2,920,450                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 251,829                      251,829                      
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 14) -                                 -                                 -                                 (309,481)                    (309,481)                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 1,031,604                   303,437                      103,161                      1,424,596                   2,862,798                   

-                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม
งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 307,707             275,922             320,948             284,194             
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว -                         (1,084)                -                         (1,084)                
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 63,668               73,361               63,668               73,361               
   โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (9,295)                (2,849)                (9,295)                (2,849)                
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 13,241               8,272                 -                         -                         
   สาํรองค่าปรับงานล่าชา้ -                         25,200               -                         25,200               
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายส่วนปรับปรุง
      อาคารและอุปกรณ์ 30                      (5)                       30                      (5)                       
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,818                 5,318                 5,818                 5,318                 
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 741                    6,148                 741                    6,148                 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 2,097                 3,449                 2,097                 3,449                 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 384,007             393,732             384,007             393,732             
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (617,170)            108,975             (617,170)            108,975             
   รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ 159,521             (170,181)            159,521             (170,181)            
   สินคา้คงเหลือ (176,468)            49,323               (176,468)            49,323               
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (44,508)              (90,793)              (44,508)              (90,793)              
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,243)                (491)                   (1,243)                (491)                   
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 231,010             (90,099)              231,010             (90,099)              
   ตน้ทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระ 99,947               (68,738)              99,947               (68,738)              
   รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ 76,309               31,545               76,309               31,545               
   จ่ายค่าปรับงานล่าชา้ (1,422)                (620)                   (1,422)                (620)                   
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (22,312)              (16,048)              (22,312)              (16,048)              
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 87,671               146,605             87,671               146,605             
   จ่ายดอกเบ้ีย (1,938)                (2,608)                (1,938)                (2,608)                
   จ่ายภาษีเงินได้ (61,373)              (47,451)              (61,373)              (47,451)              

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 24,360               96,546               24,360               96,546               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงิน
ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 25,176               404,834             25,176               404,834             
เงินสดจ่ายลงทุนในกิจการร่วมคา้ (25,000)              -                         (25,000)              -                         
เงินสดจ่ายลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (84,991)              -                         (84,991)              -                         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 13                      17                      13                      17                      
เงินสดจ่ายซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (15,022)              (6,708)                (15,022)              (6,708)                
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์สาํหรับใหเ้ช่า (2,821)                (1,170)                (2,821)                (1,170)                
เงินสดจ่ายซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (13,605)              (1,389)                (13,605)              (1,389)                

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (116,250)            395,584             (116,250)            395,584             

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (25,680)              (26,010)              (25,680)              (26,010)              
เงินสดรับจากสญัญาขายและเช่ากลบัคืนภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -                         31,937               -                         31,937               
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินลดลง (12,461)              (17,349)              (12,461)              (17,349)              
จ่ายเงินปันผล (309,337)            (309,360)            (309,337)            (309,360)            

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (347,478)            (320,782)            (347,478)            (320,782)            

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (439,368)            171,348             (439,368)            171,348             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,873,907          1,291,641          1,873,907          1,291,641          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,434,539          1,462,989          1,434,539          1,462,989          

-                         -                         

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   ซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 5,136                 15,342               5,136                 15,342               

   ซ้ืออุปกรณ์สาํหรับใหเ้ช่าโดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 5,805                 -                         5,805                 -                         

   ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์โดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 2,555                 117                    2,555                 117                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงิน
ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

(หน่วย: พนับาท)

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2560



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  1 

บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ  

 บริษทั แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชน
และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การขาย ออกแบบ ติดตั้ง บริหารโครงการ 
ซ่อมและบ ารุงรักษา ฝึกอบรมและรับเหมาวางโครงข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ                      
การส่ือสาร รวมทั้งให้เช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเลคโทรนิค โดยท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนคือเลขท่ี 
37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉยั แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม             
บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย               
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและ
ค าศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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1.4 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน                
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไป
ตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายก าหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
(เก่ียวขอ้งโดยมีผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็น

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการของ
บริษทัฯ) 

  

   
ซ้ือสินคา้และบริการ 59.4 - 72.0 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนัท่ี

สามารถแข่งขนัได ้

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 
2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)   
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็นบุคคล   
  ท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการของบริษทัฯ) 63.5 - 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  3 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 บริษทัฯมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2560 2559 2560 2559 

กรรมการตรวจสอบ ผลประโยชน์ระยะสั้น 3.8 4.3 4.4 4.8 
      
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูบ้ริหาร ผลประโยชน์ระยะสั้น 21.2 25.2 37.9 41.8 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2.4 1.9 4.7 3.8 
      
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ ผลประโยชน์ระยะสั้น 5.4 6.1 5.8 6.5 
 และผูบ้ริหาร      

3. ลูกหนีก้ารค้า 
(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
ลูกหน้ีการคา้    
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 828,630 686,389 
คา้งช าระ   
ไม่เกิน 3 เดือน 749,389 225,631 
3 - 6 เดือน 126,517 193,576 
มากกวา่ 6 - 12 เดือน 29,448 202,910 
มากกวา่ 12 เดือน 263,116 72,202 

รวมลูกหน้ีการคา้ 1,997,100 1,380,708 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (40,866) (50,161) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,956,234 1,330,547 

 ลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งเกินก าหนดช าระส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการและบริษทัซ่ึงมีรัฐบาลถือหุ้น
ใหญ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัฯคาดวา่จะไดรั้บช าระเงินเตม็จ านวน และค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญขา้งตน้มี
จ านวนท่ีเพียงพอในสถานการณ์ปัจจุบนั  
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4. เงินลงทุนในกจิการร่วมค้า 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

     

งบการเงิน                  
ซ่ึงแสดงเงินลงทุน                    
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

งบการเงิน                        
เฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินลงทุน 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุน                                          
ตามวธีิราคาทุน 

   30 
มิถุนายน 

2560 

31 
ธนัวาคม 
2559 

30 
มิถุนายน 
2560 

31 
ธนัวาคม 
2559 

30 
มิถุนายน 
2560 

31 
ธนัวาคม 
2559 

30 
มิถุนายน 
2560 

31 
ธนัวาคม 
2559 

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

ใหบ้ริการรับเหมาติดตั้ง
งานดา้นส่ือสาร 
โทรคมนาคม โรงงาน
ไฟฟ้าและซ้ือขายอุปกรณ์
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไทย 50.00 50.00 100 75 50 39 100 75 

บริษทั เจเนซิส 
ดาตา้ เซ็นเตอร์ 
จ  ากดั 

ใหบ้ริการศูนยด์าตา้               
เซ็นเตอร์ 

ไทย 33.33 33.33 37 37 37 37 37 37 

     137 112 87 76 137 112 

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

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนใน
กิจการร่วมคา้ในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเป็นจ านวน 5 ลา้นบาท และ 13                                 
ลา้นบาท ตามล าดบั (2559: 4 ลา้นบาท และ 8 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

5. เงินลงทุนในกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั สดัส่วนการลงทุน ราคาทุน 
 30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

Campana Group Pte. Ltd.  
 (เก่ียวขอ้งโดยมีกรรมการร่วมกนั) 8.89 - 85 - 
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 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ลงทุนใน  Campana 
Group Pte. Ltd. ซ่ึ ง เป็ นบ ริษัท ท่ี จดทะ เบี ยน จัดตั้ ง ในประ เทศ สิ งคโป ร์  และ เป็ นบ ริษัท                           
ร่วมคา้ของบริษทั ล็อกซ์เล่ย ์แอนด์ เอไอที โฮลด้ิง จ ากดั โดยบริษทัฯซ้ือหุ้นแทนบริษทั ล็อกซ์เล่ย ์
แอนด์ เอไอที โฮลด้ิง จ ากัด ซ่ึงไดส้ละสิทธ์ิการเขา้ลงทุนเป็นจ านวนเงิน 2.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ                                              
(หุ้นสามญั 28,365 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 86.38 เหรียญสหรัฐฯ) เป็นผลให้บริษทัฯมีสัดส่วนการลงทุนใน
บริษทัดงักล่าวร้อยละ 8.89 ของทุนจดทะเบียน 

6. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
 (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 123,919 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 20,158 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (43) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (19,840) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 124,194 

7. อุปกรณ์ส าหรับให้เช่า 
 (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 215,729 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 8,626 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (41,804) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 182,551 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ส าหรับใหเ้ช่าซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาขาย
และเช่ากลบัคืนซ่ึงถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน (หมายเหตุ 11) โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 22 ลา้นบาท 

8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 25,079 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 16,160 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (2,024) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 39,215 
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9. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  
(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
เจา้หน้ีการคา้   
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 63,539 2 
กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 632,480 498,846 
รวมเจา้หน้ีการคา้ 696,019 498,848 
เจา้หน้ีอ่ืน 23,786 17,086 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 150,803 114,307 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 870,608 630,241 

10. เงินกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
เงินกูย้มืระยะยาว 54 80 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (51) (51) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 
ภายในหน่ึงปี 3 29 

 การเปล่ียนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน 2560                                             
มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 80 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (26) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 54 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู้ บริษัทฯตอ้งปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา      
เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้
เป็นไปตามสัญญา เป็นตน้ 
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11. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 39.6 52.5 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (1.3) (1.8) 
รวม 38.3 50.7 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (17.5) (22.0) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 20.8 28.7 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี 

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

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม 
สญัญาเช่าการเงิน 18.1 21.5 39.6 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่ารอการตดับญัชี (0.6) (0.7) (1.3) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม 
สญัญาเช่าการเงิน 17.5 20.8 38.3 

12.  ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 29,474 29,803 69,107 66,649 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว 2,515 1,821 12 (7,179) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน                    
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 31,989 31,624 69,119 59,470 
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13. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

14. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เม่ือ

วนัท่ี 8 เมษายน 2559 309.5 1.50 

    
เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เม่ือ

วนัท่ี 11 เมษายน 2560 309.5 1.50 

15. ส่วนงานด าเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดในการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯ คือ คณะกรรมการบริษทัฯ 

 บริษทัฯด าเนินกิจการใน 2 ส่วนงานธุรกิจหลกัคือ (1) ขายและบริการและ (2) ให้เช่าอุปกรณ์ และ
ด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดย
พิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไร
หรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                   
30 มิถุนายน 2560 และ 2559 บริษทัฯไม่มีกิจกรรมท่ีเป็นสาระส าคญัในส่วนงานให้เช่าอุปกรณ์ ดงันั้น
จึงไม่มีการแสดงขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานทั้งส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

16. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

16.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกับส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช าระใน
กิจการร่วมคา้เป็นจ านวนเงิน 33 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 33 ลา้นบาท) 
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16.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษทัฯได้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารและยานพาหนะ อายุของสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 9 9 
1 ถึง 3 ปี 13 10 

16.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการขายหรือให้บริการตามสัญญา 

1. บริษทัฯไดท้ าสัญญาขายสินคา้และบริการกบัลูกคา้ซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบหรือให้บริการเป็นจ านวน
เงินประมาณ 1,965 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 1,655 ลา้นบาท)                

2. บริษทัฯ ไดท้  าสัญญาหลายสัญญาเพื่อให้เช่าอุปกรณ์อิเลคโทรนิคกบับริษทัซ่ึงมีรัฐบาลถือหุ้น
ใหญ่แห่งหน่ึง หน่วยงานราชการและบริษทัเอกชนหลายแห่งโดยมีมูลค่าท่ีตอ้งให้บริการตาม
สัญญาในอนาคตรวมทั้งส้ิน 202 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 303 ลา้นบาท) โดยบริษทัฯผกูพนั
ท่ีจะตอ้งด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ให้เช่าให้แลว้เสร็จตามสัญญาและให้บริการบ ารุงรักษาตาม
เง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 

16.4 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและกิจการ
คา้ร่วม (Consortium) โดยบริษทัฯเป็นผูค้  ้ าประกันเหลืออยู่เป็นจ านวน 879 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2559: 836 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 
ซ่ึงประกอบด้วยหนังสือค ้ าประกันเพื่อค ้ าประกันการปฏิบติังานตามสัญญาจ านวน 877 ลา้นบาท                         
(31 ธนัวาคม 2559: 834 ลา้นบาท) และเพื่อค ้าประกนัการจ่ายช าระเงินใหก้บัเจา้หน้ีจ านวน 2 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2559: 2 ลา้นบาท) 
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17. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม   
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง   
 หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี 445 949 
เงินลงทุนชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์พื่อคา้   
 หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี - 25 
ลูกหน้ีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 4 
หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม   
เจา้หน้ีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 4 - 

18. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเจา้หน้ีการคา้ท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
จ านวน 8 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2559: 7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) และมียอดคงเหลือของสัญญา
ซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้ส าหรับจ่ายช าระค่าสินคา้เป็นจ านวน 7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ                                                                  
(31 ธนัวาคม 2559: 7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) โดยมีอตัราแลกเปล่ียนท่ีตกลงล่วงหนา้ไวร้ะหว่าง 34.07 ถึง 
35.08 บาทต่อหน่ึงเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2559: 34.73 ถึง 35.78 บาทต่อหน่ึงเหรียญสหรัฐฯ) 

19. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

19.1 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯได้จ่ายเงินลงทุนเพิ่มในบริษทั เจเนซิส ดาตา้ เซ็นเตอร์ 
จ ากดั อีกจ านวน 16.5 บาท (เรียกช าระเพิ่มร้อยละ 24 รวมเป็นเรียกช าระร้อยละ 76) 

19.2 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลจากก าไรของบริษัทฯส าห รับงวดหกเดือน ส้ิน สุดวัน ท่ี  30 มิ ถุนายน  2560 ให้แ ก่                              
ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท ซ่ึงบริษัทฯจะจ่ายและบันทึกบัญชีในไตรมาสท่ีสามของ                                  
ปี 2560 

20. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 
2560 
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