
 

 

 

 

 

 
รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต  

 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  

ความเห็น   

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้  ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจ้าไดป้ฏิบัติตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี 
ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดง
ความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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การลงทุนในสินทรัพย์โครงการ  

ความเส่ียง 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 ในระหว่างปีบริษทั ได้ลงทุนในอาคารระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์
ระหว่างติดตั้งรวมจ านวน 1,125.40 ลา้นบาท และโอนเป็นสินทรัพยแ์ต่ละรายการรวมจ านวน 427.32 ลา้นบาท ตน้ทุนของ
สินทรัพยป์ระกอบดว้ยตน้ทุนการก่อสร้างอาคารและระบบ IT infrastructure  อุปกรณ์และค่าใชจ่้ายทางตรงอ่ืน และตน้ทุน
การกูย้มื ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายใหบ้ริษทั แยกส่วนประกอบของสินทรัพยต์่างๆ และประมาณการอายกุารให้
ประโยชน์ของแต่ละส่วนประกอบของทรัพยสิ์นเพ่ือค านวณค่าเส่ือมราคา การบนัทึกบญัชีรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นตน้ทุนของ
โครงการข้ึนอยู่กบัลกัษณะของรายจ่าย ความเก่ียวขอ้งกบัโครงการและความเหมาะสมของจ านวนเงินท่ีบันทึกบัญชีเป็น
รายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้ง และการก าหนดอายกุารใหป้ระโยชน์ของทรัพยสิ์นเพ่ือค านวณค่าเส่ือมราคาตอ้งใชดุ้ลยพินิจ 

วธีิการตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 

- ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจการควบคุมภายในเก่ียวกบัการการจ่ายเงินค่าก่อสร้าง ขั้นตอนการตรวจรับงาน และการ
อนุมติัรายการท่ีเก่ียวขอ้ง 

- สุ่มเลือกรายการท่ีมีนยัส าคญัเพ่ือ 

ก) ตรวจสอบจ านวนเงินกบัสญัญาและ/หรือเอกสารประกอบการจ่ายเงิน 

ข) ตรวจสอบความเหมาะสมของการรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจริง ตรวจสอบอตัราการตั้งข้ึนเป็นตน้ทุน
ของสินทรัพยส์ าหรับตน้ทุนการกูย้มื  รวมถึงระยะเวลาในการค านวณรวมเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ค) เปรียบเทียบรายการท่ีส าคญักบังบประมาณโครงการ 

ง)  พิจารณาความเหมาะสมของประมาณการร้ือถอนและอตัราคิดลดท่ีบริษทัใช ้

จ)   ตรวจสอบการแยกส่วนประกอบท่ีส าคญัในทะเบียนสินทรัพยถ์าวร 

ฉ)  ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์ต่ละประเภทโดย
เปรียบเทียบกบักลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั หรือสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะคลา้ยกนั 

 
เร่ืองอ่ืน  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และของเฉพาะบริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีท่านอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 
โดยมีวรรคขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเนน้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 
และอุปกรณ์เครือข่าย เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัประโยชน์ท่ีบริษทัคาดว่าจะไดรั้บท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยใชว้ิธีเปล่ียนทนัที และ
บริษทัมีรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ ผลของรายการดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นงบการเงินเฉพาะ
กิจการตามมูลฐานท่ีตกลงร่วมกนัโดยบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 



 

 

 

3 
ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหาร เป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปี จะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความ
ขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเพ่ือใหผู้มี้หนา้ท่ีก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อ
ขอ้เท็จจริง 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ
และบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจา้ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือ ความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด
และถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนั
จะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

 
 
 

 



 

 

 

4 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้

ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะ
สูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน 

- ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มกิจการและบริษทั 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั  ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษทั
ตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

- ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
หรือไม่ 

- ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการและบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการและบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผู ้
เดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5 
ขา้พเจ้าได้ส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัมากท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้
อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 
หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต์่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว  

 
 
 

  
 บริษทั ส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ จ ากดั 
  
  
  (นางจินตนา  เตชะมนตรีกลุ) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5131 
 
กรุงเทพมหานคร : วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 
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(หน่วย :บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12 45,326,465 44,367,948 32,630,657 30,785,418 

เงินลงทุนชัว่คราว 13 120,281,062 582,812,661 118,186,351 547,930,540 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6,14 660,143,722 340,950,443 619,257,870 421,386,415 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 1,000,000 - - - 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 - - 4,325,006 3,863,172 

ลูกหน้ีและเงินให้กูย้มืแก่

กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 17 - - - - 

สินคา้คงเหลือ 18 12,619 21,980 - - 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน                   6 38,537,410 20,925,563 33,521,042 16,379,948 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 865,301,278 989,078,595 807,920,926 1,020,345,493 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 19 73,704,624 35,388,966 73,704,624 35,388,966 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 37,360,826 31,740,042 28,482,548 24,692,194 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 16 - - - 4,484,560 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 20 8,737,615 697,555 - - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 21 - -                         94,999,960 94,999,960 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 22 1,574,681 2,829,444 - 2,499,995 

ค่าบริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์รอตดัจ่าย 23 30,034,732 36,478,918 30,034,732 36,478,918 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 24 3,802,680,665 2,868,695,208 3,733,447,796 2,809,661,276 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 25 346,414,212 202,817,419 351,011,230 180,846,828 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 39,025,004 39,293,452 37,163,094 37,407,512 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,339,532,359 3,217,941,004 4,348,843,984 3,226,460,209 

รวมสินทรัพย์ 5,204,833,637 4,207,019,599 5,156,764,910 4,246,805,702 

.................................................. ..................................................

นายไพรัช ธชัยพงษ์ นางมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมการ) (กรรมการ)

บริษัท อนิเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 26 694,804,105          297,821,707          694,804,105 297,821,707 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6,27 457,543,813          356,961,847          401,173,215 368,088,175 
โบนสัพนกังานคา้งจ่าย 49,514,743            104,406,702          48,516,870 100,629,149 
รายไดค้่าบริการรับล่วงหน้า 15,591,817            23,617,690            17,237,692 22,999,224 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 28 303,302,434          186,942,870          303,129,908 186,942,870 
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี 29 210,293,159          -                         209,980,038 - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย -                         2,358,665              - 2,358,665 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6 23,039,597            17,648,882            21,486,668 15,130,139 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,754,089,668       989,758,363          1,696,328,496       993,969,929          

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 28 812,176,096          512,696,828          812,176,096 512,696,828 

เงินกูย้มืระยะยาว 29 732,044,685          692,248,996          705,094,412 692,248,996 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 30 14,018,454            13,075,114            12,898,942 12,138,205 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31 66,423,624            102,714,501          66,615,593 102,660,538 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,409,077              206,997                 3,580,656 206,997 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,628,071,936       1,320,942,436       1,600,365,699       1,319,951,564       

รวมหนีสิ้น 3,382,161,604       2,310,700,799       3,296,694,195       2,313,921,493       

.................................................. ..................................................

นายไพรัช ธชัยพงษ์ นางมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมการ) (กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท อนิเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 33
500,041,575          500,041,575          500,041,575          500,041,575          

ทุนที่ออกและช าระแล้ว

500,041,575 500,041,575          500,041,575 500,041,575 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 770,205,508 770,205,508          770,205,508 770,205,508 
ก าไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้
ส ารองตามกฎหมาย 34 38,285,779 26,665,342            38,285,779 26,665,342 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 491,696,619 394,219,133          502,686,372 345,368,173 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 20,483,644 200,005,850          48,851,481 290,603,611 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,820,713,125       1,891,137,408       1,860,070,715       1,932,884,209       

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 21 1,958,908 5,181,392              -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,822,672,033       1,896,318,800       1,860,070,715       1,932,884,209       

     รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,204,833,637       4,207,019,599       5,156,764,910       4,246,805,702       

.................................................. ..................................................

นายไพรัช ธชัยพงษ์ นางมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมการ) (กรรมการ)

หุน้สามญั 500,041,575 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท อนิเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หุน้สามญั 500,041,575 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท



9

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการให้บริการ 1,458,935,935 981,861,286 1,503,960,674       999,005,235           
รายไดจ้ากการขาย 7,073,068 6,587,587 6,564,470               5,878,531               
ตน้ทุนในการให้บริการ (1,099,429,084) (733,439,210) (1,191,704,166)      (772,733,244)         
ตน้ทุนขาย (3,600,532) (5,886,641) (3,209,577)             (5,200,821)             
ก าไรขั้นต้น 362,979,387 249,123,022 315,611,401 226,949,701 

ก าไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 13 159,256,193 161,078,218           237,472,503           367,019,212           
รายไดเ้งินปันผล 2,668,502 - 2,501,372               5,756,968               
ก าไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 20 (80,557) 71,914,425 -                          75,607,417             
ก าไร(ขาดทุน)จากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 21 424,442 - -                          -                          
ก าไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 21 (15,861,083) - -                          -                          
ก าไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ 22 (5,363,352) - -                          -                          
ก าไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 22 (129,316) 303,514,677 -                          -                          
รายไดอ่ื้น 65,885,739 16,535,181 62,506,955             20,328,513             
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 569,779,955 802,165,523 618,092,231 695,661,811 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (96,964,206) (133,876,684) (94,047,419)           (126,212,316)         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (224,483,855) (197,610,788) (184,454,403)         (181,271,275)         
รวมค่าใช้จ่าย (321,448,061) (331,487,472) (278,501,822) (307,483,591) 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุน

ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 248,331,894 470,678,051 339,590,409 388,178,220 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 22 (626,658) (560,978) - - 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 20 (40,900) 4,577,142 - - 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 247,664,336 474,694,215 339,590,409 388,178,220 

ตน้ทุนทางการเงิน (51,294,992) (32,137,271) (51,293,514)           (32,137,271)           
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 196,369,344 442,556,944 288,296,895 356,040,949 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 32 (43,448,652) (67,012,824) (55,888,149)           (42,922,897)           
ก าไรส าหรับปี 152,920,692 375,544,120 232,408,746 313,118,052 

.................................................. ..................................................
นายไพรัช ธชัยพงษ์ นางมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมการ) (กรรมการ)

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก าไรหรือขาดทุน

     (804,902) 1,750,458 (515,430) 1,767,344 
รายการทีจ่ะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร
  หรือขาดทุนในภายหลัง

(179,007,681)         202,696,697           (241,752,130)         293,294,458           

(514,525)                606,449 - - 
- (13,544,139) - - 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิ (180,327,108) 191,509,465 (242,267,560) 295,061,802 
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (27,406,416) 567,053,585 (9,858,814) 608,179,854 

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน) :
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 172,857,506           374,816,651 232,408,746 313,118,052 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (19,936,814)           727,469 - - 

รวม 152,920,692 375,544,120 232,408,746 313,118,052 

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม :
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (7,469,602) 566,326,116 (9,858,814) 608,179,854 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (19,936,814)           727,469 - - 

รวม (27,406,416) 567,053,585 (9,858,814) 608,179,854 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (พันบาท) 0.35                        0.75                        0.46                        0.63                        
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั

ท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ (หุ้น) 500,041,575           500,041,575           500,041,575           500,041,575           

.................................................. ..................................................
นายไพรัช ธชัยพงษ์ นางมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมการ) (กรรมการ)

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์ของพนกังาน - สุทธิภาษี

ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิภาษี

ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผ่ือขายบริษทัร่วม

ขาดทุนจากการเปล่ียนสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัร่วม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 196,369,344 442,556,944 288,296,895           356,040,949 
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน
ส่วนแบ่ง(ก าไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 626,658 560,978                  - - 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (71,914,425)           - (75,607,417) 
ส่วนแบ่ง(ก าไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 40,900 (4,577,142)             - - 
รายไดเ้งินปันผลรับ (2,668,502) -                          (2,501,372)             (5,756,968) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 226,850,544 185,400,040           220,273,891           175,886,960 
(กลบัรายการ)หน้ีสงสัยจะสูญ (4,383,838) 1,664,520               (4,063,643)             497,052 
ขาดทุนจากค่าเผ่ือภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน - 31,958,323             - 31,958,323 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเผ่ือขาย (159,256,193) (161,078,218)         (237,472,503)         (367,019,212) 
ก าไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 129,316 (303,514,677)         -                          - 
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 4,167,871 (2,168,631)             (39,242,697)           (2,168,631) 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15,861,083 -                          - - 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ (5,363,352) -                          - - 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 127,473 -                          - - 
ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,418,877 4,609,158               3,697,106               4,287,780 
รายไดด้อกเบ้ียรับ (3,722,531) (5,978,414)             (3,647,697)             (6,497,805) 
ดอกเบ้ียจ่าย 51,294,992 32,137,271             42,607,856             32,137,271 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง

ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 324,492,642 149,655,727 267,947,836 143,758,302 

สินทรัพย์ด าเนินงาน(เพิม่ขึน้)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (412,875,672) (116,609,908) (150,562,251)         (164,563,070) 

รายไดค้า้งรับตามขั้นความส าเร็จของงาน (8,709,901) - -                          - 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน - - 4,022,726               3,741,573 

.................................................. ..................................................

นายไพรัช ธชัยพงษ์ นางมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมการ) (กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์ด าเนินงาน(เพิม่ขึน้)ลดลง (ต่อ)

สินคา้คงเหลือ 9,361 127,677 - - 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 75,837,530 (8,532,645) (17,141,090)           (6,574,174) 

ค่าบริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์รอตดัจ่าย 16,672,010 (36,336,764) 16,672,010             (36,336,764) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 721,417 (6,013,274) 244,418                  (4,261,747) 

หนีสิ้นด าเนินงานเพิม่ขึน้(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 339,325,269 44,345,982 162,191,370           27,575,477 

โบนสัพนกังานคา้งจ่าย (51,613,759) 81,288,759 (52,112,279)           79,129,149 

รายไดค้่าบริการรับล่วงหน้า (5,763,597) 15,314,210 (5,761,532)             14,978,927 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (18,426,418) 7,303,136 6,356,528               5,760,078 

หน้ีสินอ่ืน (659,996) - (206,997)                - 

เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน 259,008,886 130,542,900 231,650,739 63,207,751 

เงินสดรับดอกเบ้ียรับ 4,852,663 6,227,864 4,784,621               6,885,286 

เงินสดรับจากภาษีเงินได้ 10,661,473 10,042,879 10,513,600             10,042,879 

เงินสดจ่ายช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - (50,000) - (50,000) 

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (102,846,259) (58,393,228) (94,051,793)           (58,393,228) 

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (65,500,094) (22,734,541) (57,798,805)           (18,666,004) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 106,176,669 65,635,874 95,098,362 3,026,684 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (38,315,659)           31,319,121             (38,315,659)           31,319,121             

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเผ่ือขาย 696,692,738 1,529,231,271 656,241,650           1,469,128,950 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขายเพ่ิมข้ึน (298,965,299) (1,134,701,126) (291,215,122)         (1,041,834,540) 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 81,643,417 -                          80,393,417 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (287,483) (3,841,875) -                          - 

เงินสดรับจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 516,672 - -                          - 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ (749,975) (929,699) -                          - 

.................................................. ..................................................

นายไพรัช ธชัยพงษ์ นางมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมการ) (กรรมการ)

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนร่วมคา้ 2,547,495 - - - 

เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะสั้น (1,000,000) - - - 

เงินปันผลรับ 2,668,502 5,756,968 2,501,372               5,756,968 

เงินสดจ่ายช าระเงินมดัจ าซ้ือท่ีดิน -                          (14,500,800.00)      -                          (14,500,800)           

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดินและอุปกรณ์ (615,552,982) (230,354,081) (613,850,543)         (150,281,931) 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 4,156,626 11,684,657 253,181                  11,684,657 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (211,941,325) (146,817,675) (136,698,150)         (128,026,304) 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 540,000 - - 

เงนิสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (460,230,690) 129,030,178 (421,083,271) 263,639,538 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 396,982,398 (147,933,408) 396,982,398           (147,933,408) 

เงินสดรับเงินกูย้มืระยะยาว 254,026,715 - 226,780,000           - 
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาว (5,580,286) - (5,580,286)             - 
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน (227,432,363) (181,232,252) (227,397,283)         (181,232,252) 
เงินปันผลจ่าย (62,954,681) (39,452,144) (62,954,681)           (39,452,144) 
เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ยให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (541,750) - - - 
เงินสดรับช าระค่าหุน้ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 512,505 4,385,315 - - 

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงนิ 355,012,538 (364,232,489) 327,830,148 (368,617,804) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 958,517 (169,566,437) 1,845,239 (101,951,582) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 44,367,948 213,934,385 30,785,418             132,737,000 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 45,326,465 44,367,948 32,630,657 30,785,418 

.................................................. ..................................................

นายไพรัช ธชัยพงษ์ นางมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมการ) (กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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(หน่วย : บาท)

ขาดทุน ก าไร(ขาดทุน) ก าไร(ขาดทุน) ส่วนต า่กว่าทุนจาก
จากการรวมธุรกจิ จัดสรรแล้ว จากการวดัมูลค่า จากการวดัมูลค่าเงนิลงทุน การเปลีย่นแปลง ส่วนได้เสีย

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิ ภายใต้การควบคุม ทุนส ารอง เงินลงทุนใน ในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย สัดส่วนเงินลงทุน รวมองค์ประกอบอ่ืน ทีไ่ม่มี รวมส่วน
หมายเหตุ ที่ออกและช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั เดยีวกันของบริษทัร่วม ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร หลกัทรัพย์เผ่ือขาย ในบริษทัร่วม ในบริษทัย่อย ของส่วนของผู้ถือหุ้น อ านาจควบคุม ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 500,041,575           770,205,508         -                          26,665,342           394,219,133         200,005,850             -                           -                           200,005,850             1,891,137,408      5,181,392             1,896,318,800      

ส ำรองตำมกฏหมำย -                          -                       -                          11,620,437 (11,620,437)          -                           -                           -                           -                           -                       -                       -                       
เงินปันผลจ่ำย 35 -                          -                       -                          -                       (62,954,681)          -                           -                           -                           -                           (62,954,681)          -                       (62,954,681)          

-                          -                       -                          -                       -                       -                           -                           -                           -                           -                       512,505                512,505                
21 -                          -                       -                          -                       -                       -                           -                           -                           -                           -                       16,743,575           16,743,575           

-                          -                       -                          -                       -                       -                           -                           -                           -                           -                       (541,750)               (541,750)               
ผลก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรประมำณกำร
   ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั
   ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน -                          -                       -                          -                       (804,902)               -                           -                           -                           -                           (804,902)               -                       (804,902)               
ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                          -                       -                          -                       172,857,506         (179,007,681)            (514,525)                  -                           (179,522,206)            (6,664,700)            (19,936,814)          (26,601,514)          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 500,041,575           770,205,508         -                          38,285,779           491,696,619         20,998,169               (514,525)                  -                           20,483,644               1,820,713,125      1,958,908             1,822,672,033      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 500,041,575           770,205,508         (11,759,096)            10,921,073           72,848,437           (2,690,847)               (606,449)                  13,544,139               10,246,843               1,352,504,340      68,609                  1,352,572,949      
ขำดทนุจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั
   ของบริษทัร่วมลดลงจำกกำรเปล่ียนสดัส่วน
   กำรถือหุน้ในบริษทัร่วม -                          -                       11,759,096             -                       -                       -                           -                           -                           -                           11,759,096           -                       11,759,096           
ส ำรองตำมกฎหมำย -                          -                       -                          15,744,269           (15,744,269)          -                           -                           -                           -                           -                       -                       -                       
เงินปันผลจ่ำย 35 -                          -                       -                          -                       (39,452,144)          -                           -                           -                           -                           (39,452,144)          -                       (39,452,144)          
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมเพ่ิมข้ึน -                          -                       -                          -                       -                       -                           -                           -                           -                           -                       4,385,314             4,385,314             
ผลก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรประมำณกำร
   ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั
   ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน -                          -                       -                          -                       1,750,458             -                           -                           -                           -                           1,750,458             -                       1,750,458             
ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                          -                       -                          -                       374,816,651         202,696,697             606,449                    (13,544,139)              189,759,007             564,575,658         727,469                565,303,127         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 500,041,575           770,205,508         -                          26,665,342           394,219,133         200,005,850             -                           -                           200,005,850             1,891,137,408      5,181,392             1,896,318,800      

.................................................. ..................................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษทั อนิเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ก าไรสะสม

 รวมส่วนของผู้

ถือหุ้นบริษทัใหญ่

รับช ำระค่ำหุ้นส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม

กำรสูญเสียอ ำนำจกำรควบคุมในบริษทัยอ่ย
เงินปันผลจ่ำยจำกบริษทัย่อย -ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม
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(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน จัดสรรแล้วทุน ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่า รวม

หมายเหตุ ทีอ่อกและช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 500,041,575              770,205,508              26,665,342                345,368,173              290,603,611                                   1,932,884,209           

ส ำรองตำมกฏหมำย 34 -                             -                             11,620,437 (11,620,437)               -                                                  -                             

เงินปันผลจ่ำย 35 -                             -                             -                             (62,954,681)               -                                                  (62,954,681)               
ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
   ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน 30 -                             -                             -                             (515,430)                    -                                                  (515,430)                    
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -                             -                             -                             232,408,747              (241,752,130)                                  (9,343,383)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 500,041,575              770,205,508              38,285,779                502,686,372              48,851,481                                     1,860,070,715           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 500,041,575              770,205,508              10,921,073                85,679,190                (2,690,847)                                      1,364,156,499           

ส ำรองตำมกฏหมำย -                             -                             15,744,269 (15,744,269)               -                                                  -                             

เงินปันผลจ่ำย 35 -                             -                             - (39,452,144)               -                                                  (39,452,144)               
ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
   ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน 30 -                             -                             -                             1,767,344                   -                                                  1,767,344                   
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -                             -                             -                             313,118,052              293,294,458                                   606,412,510              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 500,041,575              770,205,508              26,665,342                345,368,173              290,603,611                                   1,932,884,209           

.................................................. ..................................................

นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ก าไร(ขาดทุน)สะสม
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1.  ข้อมูลทั่วไป
บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชน ซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำอยูใ่นประเทศไทย

บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2544 และประกอบกิจกำรในกำรให้บริกำรเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต และกำรให้บริกำรครบวงจรท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร  ท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัอยูท่ี่
เลขท่ี 1768 อำคำรไทยซมัมิท ทำวเวอร์ ชั้น 10 - 12 และชั้นไอที ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร

“บริษทั” หมำยถึง บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)  “กลุ่มกิจกำร” หมำยถึง  บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

2.  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิ
2.1  เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบกำรเงินไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินภำยใตพ้ระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยควำมถึง
มำตรฐำน กำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติักำรบญัชี พ .ศ. 2547 และขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์ำ่ดว้ยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย์

งบกำรเงินไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงิน ยกเวน้รำยกำรบำงประเภท
ซ่ึงใชมู้ลค่ำยติุธรรมตำมท่ีอธิบำยในนโยบำยบญัชี

งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำร
 ตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ให้ใชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั
2.2  สกุลเงนิที่น าเสนองบการเงนิ 

งบกำรเงินจดัท ำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นสกุลเงินบำท 
2.3  การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจ

กำรจดัท ำงบกำรเงินน้ีเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจกำรประมำณ และขอ้สมมติฐำน
หลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรบญัชีและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้
และค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงจำกท่ีประมำณไว้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดรั้บกำรทบทวนอยำ่งต่อเน่ือง กำรปรับประมำณกำรทำงบญัชีจะ
บนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวนและในงวดอนำคตท่ีไดรั้บผลกระทบ

ขอ้มูลเก่ียวกบักำรประมำณควำมไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบญัชีมีผลกระทบต่อกำรรับรู้
จ  ำนวนเงินในงบกำรเงิน และรวมอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน มีดงัน้ี

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561
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2.3  การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจ (ต่อ)

2.3.1  ประมำณกำรตน้ทุนโครงกำรตำมสญัญำ
กลุ่มกิจกำรประมำณกำรตน้ทุนในกำรท ำโครงกำรตำมสญัญำ จำกรำยละเอียดของโครงกำรตำมท่ีตกลงในสญัญำและ

น ำมำค ำนวณจ ำนวนและมูลค่ำวสัดุท่ีตอ้งใชใ้นโครงกำร รวมถึงค่ำแรง ค่ำโสหุย้ ท่ีตอ้งใชใ้นกำรให้บริกำรในแต่ละโครงกำร
จนเสร็จประกอบกบักำรพิจำรณำถึงแนวโนม้ของกำรเปล่ียนแปลงรำคำวสัดุ ค่ำแรง และค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ กลุ่มกิจกำรจะท ำกำร
ทบทวนประมำณกำรตน้ทุนในกำรท ำโครงกำรตำมสญัญำอยำ่งสม ่ำเสมอ และทุกครำวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่ำงจำก
ประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งเป็นสำระส ำคญั  

2.3.2  ค่ำเผ่ือผลขำดทุนส ำหรับโครงกำรตำมสญัญำ
ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกโครงกำรตำมขอ้ตกลงในสญัญำแต่ละ

โครงกำรจำกประมำณกำรตน้ทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน โดยพิจำรณำจำกควำมคืบหนำ้ของโครงกำรท่ีอยูร่ะหวำ่งด ำนินกำร 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง ประกอบกบักำรเปล่ียนแปลงของรำคำวสัดุก่อสร้ำง ค่ำแรง และสภำวะกำรณ์ปัจจุบนั

2.3.3  สญัญำเช่ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสญัญำเช่ำวำ่เป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจ

ในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสญัญำเพ่ือพิจำรณำวำ่บริษทัไดโ้อนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ใน
สินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่

2.3.4  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี
ในกำรประมำณค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุน

ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจ
ท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น

2.3.5  ค่ำเผ่ือลดมูลค่ำส ำหรับสินคำ้เก่ำ ลำ้สมยั และเส่ือมคุณภำพ
บริษทัไดป้ระมำณกำรค่ำเผ่ือลดมูลค่ำส ำหรับสินคำ้เก่ำ ลำ้สมยั และเส่ือมคุณภำพเพ่ือให้สะทอ้นถึงกำรดอ้ยค่ำลงของ

สินคำ้คงเหลือ โดยกำรประมำณกำรนั้นจะพิจำรณำจำกกำรกำรหมุนเวียนและเส่ือมสภำพของสินคำ้คงเหลือประเภทต่ำง ๆ
2.3.6  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์

บริษทัจะตั้งค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยเ์ม่ือมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยด์งักล่ำวไดล้ดลงอยำ่งมีสำระส ำคญัหรือเม่ือมี
ขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ กำรท่ีจะสรุปวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวไดล้ดลงอยำ่งมีสำระส ำคญัหรือไม่นั้นจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของ
ฝ่ำยบริหำร

2.3.7 กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
ในกำรพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัฯประเมินมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดว้ย

มูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีบริษทัยอ่ยคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตซ่ึงถูกปรับลดโดยอตัรำคิดลดท่ีก ำหนด
โดยผูบ้ริหำรของบริษทัประมำณกำรกระแสเงินสดถือตำมงบประมำณทำงกำรเงิน ท่ีสะทอ้นแผนทำงธุรกิจของบริษทัยอ่ย 
โดยขอ้สมมติฐำนหลกัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณหำมูลค่ำดงักล่ำวคืออตัรำกำรเติบโต และอตัรำส่วนระหวำ่งรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย 
โดยมูลค่ำท่ีไดจ้ำกประมำณกำรทำงกำรเงินดงักล่ำวอำจเปล่ียนแปลงไดเ้น่ืองจำกภำวะกำรแข่งขนั แนวโนม้กำรเปล่ียนแปลง
ของรำยได ้โครงสร้ำงตน้ทุน ภำวะอุตสำหกรรมและภำวะตลำดท่ีเก่ียวขอ้ง  

...................................... ......................................
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2.3  การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจ (ต่อ)
2.3.8  อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยกุำรให้ประโยชน์และมูลค่ำ
คงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยกุำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียน
แปลงเกิดข้ึน 

นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของอำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้นในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น

2.3.9  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และค่ำตดัจ ำหน่ำย
ในกำรบนัทึกและวดัมูลค่ำของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้ำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำในภำยหลงั ฝ่ำยบริหำร

จ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตจำกสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด 
รวมทั้งกำรเลือกอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ

2.3.10  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่บริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีใน

อนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดน้ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่บริษทัควรรับรู้
จ  ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละ
ช่วงเวลำ

2.3.11  ผลประโยชน์พนกังำนเม่ือเกษียณอำยุ
บริษทัมีขอ้ผูกมดัในกำรให้ประโยชน์แก่พนกังำนหลงัเกษียณอำย ุโดยหน้ีท่ีมีต่อพนกังำนเป็นไปตำมกฎหมำยแรงงำน

ประมำณกำรหน้ีสินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินเป็นมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังำนท่ีค  ำนวณ
ดว้ยวิธีคณิตศำสตร์ประกนัภยัจำกหลำยสมมติฐำน สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรประเมินค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์ของพนกังำนสุทธิประ
จ ำงวดไดร้วมถึงอตัรำคิดลด อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนพนกังำน และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำนและอ่ืน ๆ 
กำรเปล่ียนแปลงในอตัรำเหล่ำน้ีมีผลต่อประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนกังำนสุทธิ ในทุกปีบริษทัจะ
มีกำรทบทวนสมมติฐำนดงักล่ำว เช่น อตัรำคิดลดท่ีเหมำะสม ซ่ึงควรสะทอ้นถึงอตัรำดอกเบ้ียท่ีควรน ำมำใชใ้นกำรค ำนวณ
มูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคตท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยให้กบัพนกังำนในกำรประเมินอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสม 
บริษทัจะพิจำรณำโดยเทียบเคียงกบัอตัรำดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบำลระยะยำว 

2.3.12  มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีไม่มีกำรซ้ือขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำไดใ้นตลำดซ้ือขำย

คล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ ำลอง
กำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ ำลองไดม้ำจำกกำรเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลำด โดยค ำนึงถึงสภำพคล่อง 
ขอ้มูลควำมสมัพนัธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว

...................................... ......................................
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2.4  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิรวม

2.4.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มกิจการ
ในระหวำ่งปีกลุ่มกิจกำรมีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงกำรลงทุนและควำมสมัพนัธ์ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมี

รำยละเอียดตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบในงบกำรเงิน ขอ้ 9 
ในปี 2561  งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)

(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทั”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัน้ี
อัตราร้อยละ

ของการถือหุ้น

2561
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั

บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั 99.99
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดย บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั
บริษทั ไทย ดอท คอม จ ำกดั 99.99
บริษทั ดิจิทลั เฮลทแ์คร์ โซลูชนั จ  ำกดั กำรให้บริกำรเอกซเรยส์องมิติ และเอกซเรย์ 99.97

     คอมพิวเตอร์สำมมิติทำงกำรแพทย์
บริษทั สวสัดีคลำวด์ ดอท คอม จ ำกดั* กำรให้ค  ำปรึกษำดำ้นคอมพิวเตอร์ ส่ือสำร  59.99

     กำรน ำเสนอขอ้มูล ซอฟตแ์วร์ ระบบข่ำวสำร
      เพ่ือกำรบริหำร และบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ
       ทำงกำรตลำด

บริษทั วอ๊กซ่ี ดอท เอ ไอ จ ำกดั กำรให้บริกำรระบบ AI System เพ่ือช่วยในกำร 49.99
รักษำทำงทนัตกรรม

ในปี 2560  งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทั”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัน้ี

อัตราร้อยละ

ของการถือหุ้น

2560
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั

บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั 99.99
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดย บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั
บริษทั ไทย ดอท คอม จ ำกดั 99.99
บริษทั ไทย ดอท คอม เพยเ์มนท ์จ ำกดั กำรให้บริกำรในดำ้นระบบ Payment Gateway 50.99

     ผ่ำนระบบ Cloud Computing
บริษทั ดิจิทลั เฮลทแ์คร์ โซลูชนั จ  ำกดั กำรให้บริกำรเอกซเรยส์องมิติ และเอกซเรย์ 99.97

     คอมพิวเตอร์สำมมิติทำงกำรแพทย์

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

ช่ือบริษทั ลักษณะของธุรกิจ

กำรให้บริกำรกิจกำรโทรคมนำคมและให้บริกำรท่ีเก่ียวขอ้ง

กำรให้บริกำรจดัท ำและพฒันำระบบทำงอิเล็กทรอนิกส์

ช่ือบริษทั ลักษณะของธุรกิจ

กำรให้บริกำรกิจกำรโทรคมนำคมและให้บริกำรท่ีเก่ียวขอ้ง

กำรให้บริกำรจดัท ำและพฒันำระบบทำงอิเล็กทรอนิกส์
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2.4.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มกิจการ (ต่อ)

อัตราร้อยละ

ของการถือหุ้น

2560

บริษทั สวสัดีคลำวด์ ดอท คอม จ ำกดั* กำรให้ค  ำปรึกษำดำ้นคอมพิวเตอร์ ส่ือสำร  59.99
     กำรน ำเสนอขอ้มูล ซอฟตแ์วร์ ระบบข่ำวสำร
      เพ่ือกำรบริหำร และบริกำรรับเป็นท่ีปรึกษำ
       ทำงกำรตลำด

บริษทั ดี โซลูชัน่ ดอท คอม จ ำกดั 99.97
บริษทั โอเพน่แลนด์สเคป จ ำกดั กำรให้บริกำรระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (cloud) 59.99
บริษทั วนั อีเมล จ ำกดั 69.99
บริษทั เน็กซพ์ำย จ  ำกดั กำรให้บริกำรโปรแกรมส ำเร็จรูป และ 54.99

     ให้บริกำรซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดย บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั บริษทั ไทย ดอท คอม จ ำกดั และบริษทั ไทยสตำร์ทเตอร์ ดอทคอม จ ำกดั
บริษทั ไอรีครูท จ ำกดั*** กำรให้บริกำรให้ค  ำปรึกษำดำ้นคอมพิวเตอร์ส่ือสำร 45.00

     กำรน ำเสนอขอ้มูล ซอฟตแ์วร์ ระบบข่ำวสำร
      เพ่ือกำรบริหำร

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัใหญ่มีอ ำนำจกำรควบคุม 
บริษทัไทยสตำร์ทเตอร์ ดอทคอม จ ำกดั** กำรให้บริกำรจดักำรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นคอมพิวเตอร์ -

* เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2560 ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 ของบริษทั สวสัดีคลำวด์ ดอท คอม จ ำกดั
 มีมติอนุมติัให้เลิกบริษทั โดยก ำหนดวนัเลิกบริษทัในวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2560 ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชี

**  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 งบกำรเงินของบริษทั ไทยสตำร์ทเตอร์ดอทคอม จ ำกดัไดร้วมอยูใ่นงบกำรเงินรวม เน่ืองจำก
บริษทัมีอ ำนำจควบคุมนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษทัดงักล่ำว ต่อมำในระหวำ่งปี 2561 บริษทั ไทยสตำร์เตอร์
ดอทคอม จ ำกดั ไดมี้กำรเปล่ียนแปลงกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจส่งผลให้บริษทัไม่มีอ  ำนำจกำรควบคุมบริษทัดงักล่ำว  
***  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 งบกำรเงินของบริษทั ไอรีครูท จ ำกดัไดร้วมอยูใ่นงบกำรเงินรวม เน่ืองจำกบริษทัถือหุน้ทำงออ้ม
ในอตัรำร้อยละ 45 รวมทั้งมีกรรมกำรร่วมกนั ต่อมำในระหวำ่งปี 2561 บริษทัถือหุน้ทำงออ้มในบริษทั ไอรีครูท จ ำกดั  
อตัรำร้อยละ 30 ส่งผลท ำให้เปล่ียนแปลงสถำนะจำกบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

กำรให้บริกำรระบบบริหำรกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์

กำรให้บริกำรระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)

ช่ือบริษทั ลักษณะของธุรกิจ
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2.4.2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มกิจการในระหว่างปี

ในระหวำ่งปีกลุ่มกิจกำรมีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงเงินลงทุน เน่ืองจำกมีกำรเปล่ียนแปลงอ ำนำจกำรควบคุม และอ ำนำจ
ในกำรตดัสินใจเก่ียวกบักิจกรรมท่ีส ำคญัมีผลท ำให้บริษทัไม่มีกำรควบคุมร่วมกนั ดงัน้ี

2561 2560 2561 2560
เปลี่ยนแปลงจากบริษทัย่อยเป็นบริษทัร่วม
บริษทัท่ีถือหุน้โดย บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั
บริษทั ไทย ดอท คอม เพยเ์มนท ์จ ำกดั 35.99 50.99 บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย
บริษทั ดี โซลูชัน่ ดอท คอม จ ำกดั 29.97 99.97 บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย
บริษทั โอเพน่แลนด์สเคป จ ำกดั 45.00 59.99 บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย
บริษทั  วนั อีเมล จ ำกดั 30.00 69.99 บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย
บริษทั  เน็กซพ์ำย จ  ำกดั 44.99 54.99 บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย
บริษทัท่ีถือหุน้โดย บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั บริษทั ไทย ดอท คอม จ ำกดั และบริษทั ไทยสตำร์ทเตอร์ ดอทคอม จ ำกดั
บริษทั ไอรีครูท จ ำกดั 30.00 45.00 บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย
บริษทัท่ีถือหุน้โดย บริษทั ไทย ดอท คอม จ ำกดั 
บริษทั ไทยสตำร์ทเตอร์ดอทคอม จ ำกดั - - ไม่มีอ  ำนำจควบคุม บริษทัยอ่ย
เปลี่ยนแปลงจากบริษทัร่วมค้าเป็นบริษทัร่วม
บริษทัท่ีถือหุน้โดย บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั
 บริษทั ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จ ำกดั 30.00 49.99 บริษทัร่วม กำรร่วมคำ้
 บริษทั ไทยไอเด็นติต้ีส์ จ  ำกดั 44.99 49.99 บริษทัร่วม กำรร่วมคำ้
บริษทั  วนั ดีซี จ  ำกดั 18.99 49.99 บริษทัร่วม กำรร่วมคำ้
 บริษทั  เซอร์วิส วนั โซลูชัน่ จ  ำกดั 39.99 49.99 บริษทัร่วม กำรร่วมคำ้

2.4.3 นโยบำยบญัชีท่ีเก่ียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวมไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ขอ้ 5.24

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
3.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เร่ิมมผีลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหวำ่งปี กลุ่มกิจกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำ
เท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำร
เปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่ง
เป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มกิจกำร

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

อัตราร้อยละของการถือหุ้น ประเภทเงนิลงทุน
ช่ือบริษทั
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3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะมผีลบังคับใช้ส าหรับงบการเงนิที่มรีอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวนัที่ 1 มกราคม 2562

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชี จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำร
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
อธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มกิจกำรเช่ือวำ่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่ำวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลง
หลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อไปน้ี
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้

กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสญัญำ ยกเวน้สญัญำท่ีอยูใ่นขอบเขตของ
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้  ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยไดท่ี้เกิดข้ึนจำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือ
บริกำรท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคำ้ และก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เทจ็จริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดใน
กำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน

กำรรับรู้รำยไดต้อ้งปฏิบติัตำมหลกักำรส ำคญั 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี
1) ระบุสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้
2) ระบุแต่ละภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญำ
3) ก ำหนดรำคำของรำยกำรในสญัญำ
4) ปันส่วนรำคำของรำยกำรให้กบัแต่ภำระท่ีตอ้งปฏิบติั และ
5) รับรู้รำยไดข้ณะท่ีกิจกำรเสร็จส้ินกำรปฏิบติัตำมแต่ละภำระท่ีตอ้งปฏิบติั
กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัจำกวิธีปฏิบติัในปัจจุบนัไดแ้ก่

- สินคำ้หรือบริกำรท่ีแตกต่ำงกนัแต่น ำมำขำยรวมกนั จะตอ้งรับรู้รำยกำรแยกกนั และกำรให้ส่วนลดหรือกำรให้ส่วนลดภำยหลงั 
จำกรำคำตำมสญัญำจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัแต่ละองคป์ระกอบของแต่ละสินคำ้หรือบริกำร

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)
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3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะมผีลบังคับใช้ส าหรับงบการเงนิที่มรีอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวนัที่ 1 มกราคม 2562 (ต่อ)
- รำยไดอ้ำจจะตอ้งถูกรับรู้เร็วข้ึนกวำ่กำรรับรู้รำยไดภ้ำยใตม้ำตรฐำนปัจจุบนั หำกส่ิงตอบแทนมีควำมผนัแปรดว้ยเหตุผล

บำงประกำร (เช่น เงินจูงใจ กำรให้ส่วนลดภำยหลงั ค่ำธรรมเนียมท่ีก ำหนดจำกผลกำรปฏิบติังำน ค่ำสิทธิ ควำมส ำเร็จ
ของผลงำน เป็นตน้) - จ ำนวนเงินขั้นต ่ำของส่ิงตอบแทนผนัแปรจะตอ้งถูกรับรู้รำยไดห้ำกไม่ไดมี้ควำมเส่ียงท่ีมีนยัส ำคญัท่ี
จะกลบัรำยกำร

- จุดท่ีรับรู้รำยไดอ้ำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปจำกเดิม : รำยไดบ้ำงประเภทท่ีในปัจจุบนัรับรู้ ณ เวลำใดเวลำหน่ึง ณ วนัส้ินสุดสญัญำ
อำจจะตอ้งเปล่ียนเป็นรับรู้รำยไดต้ลอดช่วงอำยสุญัญำ หรือในกรณีตรงกนัขำ้ม

- มีขอ้ก ำหนดใหม่ท่ีเฉพำะเจำะจงส ำหรับรำยไดจ้ำกกำรให้สิทธิ กำรรับประกนั ค่ำธรรมเนียมเร่ิมแรกท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนได ้
และสญัญำฝำกขำย

กิจกำรมีทำงเลือกในกำรปรับใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีโดยกำรปรับปรุงยอ้นหลงัตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำดโดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดย
รับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงั กบัก ำไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเร่ิมตน้ใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัน้ีประกอบกบักำรเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติม

ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนฉบบัน้ีมำใชเ้ป็นคร้ังแรก
3.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิที่จะมผีลบังคับใช้ส าหรับงบการเงนิที่มรีอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวนัที่ 1 มกราคม 2563
ในระหวำ่งปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย

มำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือ

ทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสด
ตำมสญัญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้
แนวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มกิจกำรอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำว
มำถือปฏิบติั

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
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4. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

ในระหวำ่งปี 2560 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงประมำณกำรอำยกุำรให้ประโยชน์ของส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ ดงัน้ี

เดิม ใหม่
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 3 - 10 5 - 15
อุปกรณ์เครือข่ำย 5 - 10 5 - 15

กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรขำ้งตน้เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2560 เป็นตน้ไป ซ่ึงผูบ้ริหำรของบริษทัเช่ือวำ่กำรเปล่ียนแปลง
อำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์งักล่ำวมีควำมเหมำะสมยิง่ข้ึนเพรำะอำยกุำรให้ประโยชน์ดงักล่ำวสอดคลอ้งกบัประโยชน์ท่ี
บริษทัคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรใชง้ำนสินทรัพยด์งักล่ำวท่ีเปล่ียนแปลงไป

ในกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรดงักล่ำว บริษทัไดใ้ชวิ้ธีเปล่ียนทนัที
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรดงักล่ำวท่ีมีต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และงบก ำไรขำดทุน

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีดงัน้ี
หน่วย : ล้านบาท  

งบการเงนิรวม

งบการเงนิ

เฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 28.46                  28.46                  

งบก าไรขาดทุน
ค่ำเส่ือมรำคำลดลง 28.46                  28.46                  
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั เพ่ิมข้ึน 28.46                  28.46                  
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนเพ่ิมข้ึน (บำทต่อหุน้) 0.06                    0.06                    

5.  นโยบายการบัญชี
5.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ขำยสินคำ้
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำรท่ีให้กบัลูกคำ้เป็นจ ำนวนเงินสุทธิจำกกำรรับคืน ส่วนลดและภำษีขำย (ถำ้มี)
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้

รำยไดค้่ำบริกำร
รำยไดค้่ำบริกำรตำมสญัญำจำ้งด ำเนินกำรรับรู้เป็นรำยไดต้ำมวิธีอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ กลุ่มกิจกำรจะรับรู้รำยกำรขำดทุน

จำกสญัญำเต็มจ ำนวนทนัทีท่ีคำดวำ่จะมีผลขำดทุนเกิดข้ึน
รำยไดค้่ำบริกำรตำมสญัญำท่ีมีก ำหนดระยะเวลำ บริษทัรับรู้รำยไดต้ำมวิธีเสน้ตรงตำมระยะเวลำของสญัญำ 

และรับรู้รำยไดรั้บล่วงหนำ้เป็นรำยไดร้อตดับญัชี 
รำยไดค้่ำบริกำรอ่ืนรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดใ้ห้บริกำรแลว้โดยพิจำรณำจำกขั้นควำมส ำเร็จของงำน
ตน้ทุนของงำนท่ียงัไม่ไดแ้ลว้เสร็จหรือยงัไม่ไดส่้งมอบบนัทึกเป็นงำนระหวำ่งท ำ

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน
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5.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ)

ดอกเบ้ียรับและเงินปันผลรับ
ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้ง โดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือกลุ่มกิจกำร

มีสิทธิในกำรรับเงินปันผล
ค่ำใชจ่้ำย

ค่ำใชจ่้ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง
5.2  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยรำคำทุน เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย 
เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม หรือเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภำพคล่องสูงซ่ึงมีอำยไุม่เกิน 3 เดือนนบัจำก
วนัท่ีไดม้ำและไม่น ำไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัใด ๆ

5.3  ลูกหนีก้ารค้า
ลูกหน้ีกำรคำ้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำตำมใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเหลืออยูห่กัดว้ยค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ

ซ่ึงประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของลูกหน้ี
กำรคำ้เปรียบเทียบกบัมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกลูกหน้ีกำรคำ้  หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนโดยถือเป็นส่วน
หน่ึงของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร

5.4  ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงนิ
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงินแสดงมูลค่ำตำมยอดคงคำ้งสุทธิ หกัดว้ย ดอกเบ้ียรับรอตดับญัชีและรำยไดค้่ำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้ง

รอตดับญัชีและหกัดว้ยค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (ถำ้มี)
5.5  งานระหว่างท าและสินค้าคงเหลือ

ตน้ทุนของงำนท่ียงัไม่รับรู้เป็นรำยได ้จะบนัทึกเป็นงำนระหวำ่งท ำ
สินคำ้คงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนซ่ึงค  ำนวณโดยวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 

บริษทัจะบนัทึกบญัชีค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือเม่ือสินคำ้นั้นเก่ำ ลำ้สมยัหรือเส่ือมคุณภำพ
5.6  เงนิลงทุน

เงินลงทุนชัว่ครำว ประกอบดว้ย ตัว๋เงิน เงินฝำกประจ ำธนำคำรซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำเกินกวำ่ 3 เดือน
นบัจำกวนัฝำก หรือวนัท่ีลงทุนแต่ไม่เกิน 1 ปี หรือเงินฝำกประจ ำธนำคำรท่ีมีก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน 
แต่กลุ่มกิจกำรมีควำมตั้งใจท่ีฝำกต่อเม่ือครบก ำหนดเพ่ือกำรลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำยแสดงตำมมูลค่ำยติุธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยด์งักล่ำวบนัทึก
เป็นรำยกำรต่ำงหำกในส่วนของผูถื้อหุน้ และจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือไดจ้  ำหน่ำยหลกัทรัพยน์ั้นออกไป

เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน
กลุ่มกิจกำรใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 
ส ำหรับตรำสำรทุนท่ีโอนเปล่ียนจำกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  กำรร่วมคำ้หรือเงินลงทุนทัว่ไป

เป็นหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำยกิจกำรตอ้งใชมู้ลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยู ่ณ วนัท่ีโอนในกำรบนัทึกบญัชีใน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และวดัมูลค่ำเงินลงทุนท่ีเหลืออยูเ่ป็นหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำยดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)



26
5.6  เงนิลงทุน (ต่อ)

เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน จะถูกบนัทึกเป็นรำยได้
หรือค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุน ในกรณีท่ีมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนเพียงบำงส่วน รำคำตำมบญัชีต่อหน่วยท่ีใชใ้นกำรค ำนวณตน้ทุน
ส ำหรับเงินลงทุนท่ีจ  ำหน่ำยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั

5.7  ค่าบริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์รอตัดจ่าย
ค่ำบ ำรุงรักษำอุปกรณ์รอตดัจ่ำยบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมอำยขุองสญัญำให้บริกำร 3 – 5 ปี

5.8  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ท่ีดิน แสดงดว้ยรำคำทุนและปรับดว้ยค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
อำคำรและอุปกรณ์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)
ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเสน้ตรงตำมอำยกุำรใชง้ำนโดยประมำณ ดงัน้ี

จ านวนปี
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 28
อำคำร 10 - 30
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 5 - 15
อุปกรณ์เครือข่ำย 5 - 15
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส ำนกังำน และยำนพำหนะ 5

ท่ีดิน อำคำรระหวำ่งก่อสร้ำง และสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้งแสดงดว้ยรำคำทุนและยงัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำ
ทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ไดมี้กำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยใ์ห้เหมำะสม
ในกรณีท่ีมูลค่ำตำมบญัชีสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน มูลค่ำตำมบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนทนัที
ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค  ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บ

จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยก์บัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์และรับรู้บญัชีผลก ำไรหรือขำดทุนอ่ืนสุทธิในก ำไรหรือขำดทุน
กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จในระหวำ่งงวดบญัชีท่ีเกิดข้ึน ตน้ทุนในกำรปรับปรุงให้ดีข้ึน

อยำ่งเป็นสำระส ำคญัจะถูกรวมไวใ้นรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยเ์ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนำคตท่ีบริษทัจะไดรั้บมีมูลค่ำสูงเกินกวำ่มำตรฐำนกำรให้ประโยชน์ท่ีเคยประเมินไวจ้ำกสินทรัพยท่ี์มีอยูเ่ดิม ตน้ทุนในกำร
ปรับปรุงดงักล่ำวจะถูกตดัค่ำเส่ือมรำคำ ตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

กลุ่มกิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรกูย้มื ซ่ึงไดแ้ก่ ดอกเบ้ียจ่ำยหรือค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงจำกกำรไดม้ำของ
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกกำรก่อสร้ำงหรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไข เพ่ือให้สินทรัพยอ์ยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมประสงคไ์ด้
บนัทึกรวมเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์

5.9  สินทรัพย์ไม่มตีัวตน
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น
กลุ่มกิจกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชน์จ  ำกดัอยำ่งมีระบบตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มกิจกำรจะทบทวน
ระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน
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5.9  สินทรัพย์ไม่มตีัวตน (ต่อ)

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชน์จ  ำกดัของกลุ่มกิจกำรไดแ้ก่ ลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ซ่ึงมีอำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณ 5 - 10 ปี

5.10  การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพยท่ี์มีอำยกุำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชดั (เช่น ค่ำควำมนิยม) ซ่ึงไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยแต่จะถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็น

ประจ ำทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีกำรตดัจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ เม่ือมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งช้ีวำ่รำคำตำมบญัชีอำจ
สูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 

กำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ เม่ือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่ำตำมบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด
สูงกวำ่มูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืน ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกในงบก ำไรขำดทุน

กำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน
มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน หมำยถึง รำคำขำยสุทธิของสินทรัพย ์หรือมูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพย ์แลว้แต่มูลค่ำใดจะสูงกวำ่

ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพยเ์กิดจำกประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั
โดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนค ำนวณภำษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียง
ท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส ำหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยแยกอิสระจำกสินทรัพยอ่ื์นให้พิจำรณำ
มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนให้สอดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีควำมเก่ียวขอ้งดว้ย

กำรกลบัรำยกำรดอ้ยค่ำ
บริษทัจะกลบัรำยกำรบญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะได้

รับคืน 
บริษทัจะกลบัรำยกำรบญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเพียงเพ่ือให้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวำ่มูลค่ำตำมบญัชี

ภำยหลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำย เช่นเดียวกบัในกรณีท่ีไม่เคยมีกำรบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำมำก่อน 
5.11  เงนิกู้ ยืม

เงินกูย้มืรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดข้ึน
เงินกูย้มืวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่ำงระหวำ่งเงินท่ีไดรั้บ 

(หกัดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่ำท่ีจ่ำยคืนเพ่ือช ำระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนตลอดช่วงเวลำ
กำรกูย้มื

ค่ำธรรมเนียมท่ีจ่ำยไปเพ่ือให้ไดเ้งินกูม้ำจะรับรู้เป็นตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรเงินกูใ้นกรณีท่ีมีควำมเป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินกู้
บำงส่วนหรือทั้งหมด 

เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเง่ือนไขให้เล่ือนช ำระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลำ
ไม่นอ้ยกวำ่ 12 เดือน นบัจำกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน

5.12  ประมาณการหนีสิ้น
บริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสิน เม่ือเกิดภำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือโดยอนุมำนจำกผลสืบเน่ืองมำจำก

เหตุกำรณ์ในอดีต ภำระผูกพนัดงักล่ำวคำดวำ่จะส่งผลให้ตอ้งใชท้รัพยำกรเพ่ือจ่ำยช ำระตำมภำระผูกพนัและสำมำรถประมำณกำร
จ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ เม่ือไดจ่้ำยช ำระประมำณกำรหน้ีสินไปแลว้หำกแน่ใจวำ่จะไดรั้บคืนอยำ่งแน่นอนให้บนัทึก
รำยจ่ำยท่ีจะไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่ำงหำก
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5.13  ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะส้ัน
เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมและเงินสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ รับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำย

เม่ือเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับพนักงาน

โครงกำรสมทบเงิน 
กลุ่มกิจกำรและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทั

จ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบ
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร

โครงกำรผลประโยชน์
กลุ่มกิจกำรมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงกลุ่มกิจกำรถือวำ่

เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน 
หน้ีสินส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะ

เวลำรำยงำน
กลุ่มกิจกำรค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนโดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณ

กำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้  ำกำรประเมินภำระผูกพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนั
ภยั ซ่ึงหลกักำรประมำณกำรดงักล่ำวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลำกหลำยรวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน
ในอนำคต อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน อตัรำกำรมรณะ และอตัรำเงินเฟ้อ

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) ส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้ค่ำใชจ่้ำยของโครงกำร
ผลประโยชน์พนกังำนท่ีก ำหนดไวใ้นก ำไรขำดทุน 

ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลดขนำดโครงกำรหรือเม่ือ
กิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง

5.14  ทุนเรือนหุ้น 
หุน้สำมญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของผูถื้อหุน้  

5.15  ส ารองตามกฎหมาย
บริษทัใหญ่

ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี
ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละห้ำของก ำไรสุทธิประจ ำปี หกัดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) 
จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเป็น
เงินปันผลได้
บริษทัย่อย

บริษทัยอ่ยในประเทศไทยจะตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิอยำ่งนอ้ยร้อยละห้ำ เป็นส ำรองตำมกฏหมำยทุกคร้ังท่ีประกำศจ่ำยเงิน
ปันผลจนกวำ่ส ำรองตำมกฏหมำยจะมีเท่ำกบัร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ส ำรองน้ีจะน ำไปจ่ำยเงินปันผลไม่ได้
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5.16  การจ่ายเงนิปันผล

เงินปันผลท่ีจ่ำยบนัทึกในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทัในรอบระยะเวลำบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผล

5.17  ภาษเีงนิได้
ภำษีเงินได้

ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
ภำษีเงินไดปั้จจุบนั

กลุ่มกิจกำรบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำก
ก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี

กลุ่มกิจกำรบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลำรำยงำน หรือท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่จะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำบญัชี 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวต่อไปน้ี เกิดจำกกำรรับรู้ค่ำควำมนิยมเม่ือเร่ิมแรก 
กำรรับรู้เม่ือเร่ิมแรกซ่ึงสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงเกิดจำกรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจและรำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อก ำไร
ขำดทุนทำงบญัชีหรือทำงภำษี และผลแตกต่ำงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนัหำกเป็นไป
ไดว้ำ่จะไม่มีกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวในอนำคตอนัใกล ้  

กลุ่มกิจกำรรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษี
เงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำม
เป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี
และผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น

กลุ่มกิจกำรจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและจะ
ท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำ
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์

กลุ่มกิจกำรจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ี
ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถหกักลบไดเ้ม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำย
ท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดน้ี้ประเมินโดย
หน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนัส ำหรับหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนั ส ำหรับหน่วยภำษีต่ำงกนันั้นกิจกำร
มีควำมตั้งใจจะจ่ำยช ำระหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ำยช ำระ
หน้ีสินในเวลำเดียวกนั 
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5.18  สัญญาเช่าระยะยาว – กรณบีริษทัเป็นผู้เช่า

สญัญำระยะยำวเพ่ือเช่ำสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเป็นส่วนใหญ่ 
สญัญำเช่ำนั้นถือเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำดงักล่ำว (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจำกผูใ้ห้เช่ำ) 
จะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำนั้น

สญัญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สญัญำเช่ำกำรเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงิน
ท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่

จ  ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหวำ่งหน้ีสินและค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสิน
คงคำ้งอยูโ่ดยพิจำรณำแยกแต่ละสญัญำ  ภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำเพ่ือท ำให้อตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัรำคงท่ีส ำหรับ
ยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู ่สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพย์
ท่ีเช่ำหรืออำยขุองสญัญำเช่ำแลว้แต่ระยะเวลำใดจะนอ้ยกวำ่

5.19  การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ
สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงิน

รำยกำรท่ีรวมในงบกำรเงินของแต่ละกิจกำรในกลุ่มกิจกำรถูกวดัมูลค่ำโดยใชส้กุลเงินของสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจหลกั
ท่ีกิจกำรด ำเนินงำนอยู ่(สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน) งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงในสกุลเงินบำท 
ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงินของกลุ่มกิจกำร
รำยกำรและยอดคงเหลือ

รำยกำรท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร
และแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินเป็นตวัเงิน ซ่ึงเป็นเงินตรำต่ำงประเทศให้เป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีใน
งบแสดงฐำนะกำรเงินรำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยช ำระท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และท่ีเกิดจำกกำร
แปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน

5.20  ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่ผูบ้ริหำรของบริษทั ประกอบดว้ยค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ 

เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหำรของบริษทั หมำยถึง บุคคล
ท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์

5.21  ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)สุทธิส ำหรับงวดบญัชีดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั

ของหุน้สำมญัตำมระยะเวลำท่ีออกและเรียกช ำระแลว้
5.22  การน าเสนอข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน

ส่วนงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดียวกบัรำยงำนภำยในท่ีไดร้ำยงำนต่อผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนิน
งำนผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถึง บุคคลท่ีมีหนำ้ท่ีในกำรจดัสรรทรัพยำกร และประเมินผลกำรปฏิบติังำน
ของส่วนงำนด ำเนินงำน

...................................... ......................................
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5.23  มูลค่ายุติธรรม

 มูลค่ำยติุธรรม คือ รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินให้แก่ผูอ่ื้นโดยเป็นรำยกำร 
ท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูร่้วมตลำด (market participants) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ 

กลุ่มกิจกำรใชวิ้ธีรำคำตลำด (Market approach) เป็นเทคนิคในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ยกเวน้ในกรณี
ท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัจะใชวิ้ธีเทคนิคทำงกำรเงินเป็น
เทคนิคในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแทน
ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม

กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินเหล่ำน้ีถูกจดัประเภทอยูใ่นระดบัท่ีต่ำงกนัของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรมตำม
ขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำ นิยำมของระดบัต่ำงๆ มีดงัน้ี

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง
ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม
ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้(unobservable inputs) เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน 

5.24  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิรวม 
งบกำรเงินรวมประกอบดว้ยงบกำรเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวำ่ “กลุ่มกิจกำร”) และส่วนไดเ้สียของ

กลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้
การรวมธุรกิจ
กลุ่มกิจกำรบนัทึกบญัชีส ำหรับกำรรวมธุรกิจตำมวิธีซ้ือ เม่ือกำรควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มกิจกำร 
กำรควบคุม หมำยถึงอ ำนำจในกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของกิจกำรเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงประโยชน์

จำกกิจกรรมของกิจกำรนั้น  ในกำรพิจำรณำอ ำนำจในกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรตอ้งน ำสิทธิในกำรออกเสียงท่ีเกิดข้ึนมำรวมในกำร
พิจำรณำดว้ย วนัท่ีซ้ือกิจกำรคือวนัท่ีอ  ำนำจในกำรควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ กำรก ำหนดวนัท่ีซ้ือกิจกำรและกำรระบุเก่ียว
กบักำรโอนอ ำนำจควบคุมจำกผูถู้กซ้ือไปยงัผูซ้ื้อตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขำ้มำเก่ียวขอ้ง 

กลุ่มกิจกำรบนัทึกบญัชีกำรรวมธุรกิจโดยใชวิ้ธีกำรซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส ำหรับกำรซ้ือบริษทัยอ่ย ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม
ของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนและส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีออกโดยบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงมูลค่ำ
ยติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระ และวดัมูลค่ำเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินและ
หน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนในกำรรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในกำรรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำของส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ำยติุธรรม หรือ มูลค่ำของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตำมสดัส่วนของหุน้ท่ีถือ

หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมำจำกกำรรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหำกมีภำระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิดข้ึนจำก
เหตุกำรณ์ในอดีต และสำมำรถวดัมูลค่ำยติุธรรมไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ

กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมตำมอตัรำส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำจำกผูถู้กซ้ือ
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือของกลุ่มกิจกำรท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรรวมธุรกิจ เช่น ค่ำท่ีปรึกษำกฎหมำย ค่ำธรรมเนียม

วิชำชีพและค่ำท่ีปรึกษำอ่ืนๆ ถือเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)



32
5.24  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิรวม (ต่อ)

บริษทัยอ่ย
บริษทัยอ่ยเป็นกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มกิจกำร  กำรควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มกิจกำรเปิดรับหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกบักิจกำรนั้นและมีควำมสำมำรถในกำรใชอ้  ำนำจเหนือกิจกำรนั้นท ำให้เกิดผลกระทบต่อ
จ ำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มกิจกำร  งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบกำรเงินรวม  นบัแต่วนัท่ีมีกำรควบคุมจนถึงวนัท่ี
กำรควบคุมส้ินสุดลง 

นโยบำยกำรบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนตำมควำมจ ำเป็นเพ่ือให้เป็นนโยบำยเดียวกนักบัของกลุ่มกิจกำร
กำรสูญเสียกำรควบคุม
เม่ือกลุ่มกิจกำรสูญเสียกำรควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจกำรตดัรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก รวมถึง

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจำ้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น   ก  ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึน
จำกกำรสูญเสียกำรควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่ห้วดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียกำรควบคุม

ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจกำรในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตำมวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้
บริษทัร่วมเป็นกิจกำรท่ีกลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญัโดยมีอ ำนำจเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจเก่ียวกบันโยบำย

ทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบำยดงักล่ำว  กำรร่วมคำ้เป็นกำรร่วมกำรงำนท่ีกลุ่ม
กิจกำรมีกำรควบคุมร่วมในกำรงำนนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของกำรร่วมกำรงำนนั้น มำกกวำ่กำรมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละ
ภำระผูกพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรร่วมกำรงำนนั้น

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้บนัทึกบญัชีตำมวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุน ภำยหลงักำร
รับรู้รำยกำรเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตำมวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจกำร 
จะถูกบนัทึกในงบกำรเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มกิจกำรสูญเสียควำมมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญั หรือกำรควบคุมร่วม 

กำรตดัรำยกำรในงบกำรเงินรวม 
ยอดคงเหลือและรำยกำรบญัชีระหวำ่งกิจกำรในกลุ่ม รวมถึงรำยได ้หรือค่ำใชจ่้ำยท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมำจำก

รำยกำรระหวำ่งกิจกำรในกลุ่ม ถูกตดัรำยกำรในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม  ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมำจำกรำยกำรกบับริษทั
ร่วมและกำรร่วมคำ้ถูกตดัรำยกำรกบัเงินลงทุนเท่ำท่ีกลุ่มกิจกำรมีส่วนไดเ้สียในกิจกำรท่ีถูกลงทุนนั้น  ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูก
ตดัรำยกำรในลกัษณะเดียวกบัก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่ำท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐำนกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม คือ จ  ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็น

ของบริษทัและแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)
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6.  การจัดประเภทรายการในงบการเงนิ 

บริษทัไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำรบญัชีใหม่บำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
กำรจดัประเภทรำยกำรบญัชีในปีปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก ำไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ กำรจดัประเภทดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี

(หน่วย : บาท)

จัดประเภทใหม่ เคยรายงานไว้ จัดประเภทใหม่ เคยรายงานไว้
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์หมุนเวยีน

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 340,950,443      239,479,480      421,386,415      321,648,482      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน                   20,925,563        121,612,850      16,379,948        115,334,205      

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 356,961,847      328,805,098      368,088,175      340,325,310      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17,648,881        45,021,954        15,130,139        42,109,328        

7.  สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
บริษทัไดรั้บส่งเสริมกำรลงทุนตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 2 บตัร ไดแ้ก่ เลขท่ี 58-1841-1-00-2-0 ลงวนัท่ี 7 กรกฎำคม 2558 

ในกำรให้บริกำรดำ้น Cloud Service และเลขท่ี 59-1041-1-00-2-0 ลงวนัท่ี 10 สิงหำคม 2559ในกำรให้บริกำรดำ้น Data Center 
จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ซ่ึงไดรั้บใบอนุญำตให้เปิดด ำเนินกำรไดต้ั้งแต่วนัท่ี 19 พฤษภำคม 2558 โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์
ตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 ตำมมำตรำ 25, 26, 28, 31, 34 และ 37 สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บรวมถึงกำรไดรั้บยกเวน้
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บส่งเสริมกำรลงทุนรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีก ำหนด 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บส่งเสริมกำรลงทุน ซ่ึงบริษทัเร่ิมมี
รำยไดจ้ำกกิจกำรให้บริกำรดำ้น Cloud Service และกำรให้บริกำรดำ้น Data Center ท่ีไดรั้บส่งเสริมกำรลงทุนเม่ือ
วนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2558 และ วนัท่ี 19 ธนัวำคม 2560 ตำมล ำดบั

รำยไดจ้ำกกำรบริกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 เป็นรำยไดท่ี้ไดรั้บสิทธิประโยชน์ตำมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
จ ำนวน 761.25 ลำ้นบำท และ 284.93 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั

8.  กองทุนส ารองเลีย้งชีพ
กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2552 โดยบริษทัและ

พนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 - 10 ของเงินเดือนตำมอำยงุำนของพนกังำนกองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ี
บริหำรโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) และจะจ่ำยให้กบัพนกังำนในกรณีท่ีออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่
ดว้ยกองทุนของบริษทั ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มกิจกำรไดจ่้ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนเป็นจ ำนวนเงิน 
11.15 ลำ้นบำท และ 9.45 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ในงบกำรเงินรวม และจ ำนวน 9.37  ลำ้นบำท และ 8.65 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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9.  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทั หรือถูกบริษทัควบคุมไม่วำ่จะเป็น
โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั

นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มี
อิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัท่ีมีอ  ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั

ในระหวำ่งปี 2561 กลุ่มกิจกำรมีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงกำรถือหุน้ กรรมกำรบริษทัรวมทั้งอ  ำนำจกำรควบคุมบำงส่วน
ส่งท ำให้กลุ่มกิจกำรมีกำรเปล่ียนแปลงควำมสมัพนัธ์  ดงัน้ี

2561 2560 2561 2560
(1) บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั 99.99 99.99 บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย
(2) บริษทั ไทย ดอท คอม จ ำกดั 99.99 99.99 บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย

บริษทั ดิจิทลั เฮลทแ์คร์ โซลูชนั จ  ำกดั 99.97 99.97 บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย
บริษทั สวสัดีคลำวด์ ดอท คอม จ ำกดั (ดูหมำยเหตุ 2.4) 59.99 59.99 บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย

(3) บริษทั วอ๊กซ่ี ดอท เอไอ จ ำกดั 49.99 - บริษทัยอ่ย -
(4) บริษทั ไทยสตำร์ทเตอร์ดอทคอม จ ำกดั - - - บริษทัยอ่ย
(1) บริษทั เอวิลอน อินโนเวชัน่ จ  ำกดั 49.99 - กำรร่วมคำ้ -
(1) บริษทั แมเนจ เอไอ โซลูชัน่ จ  ำกดั 49.99 - กำรร่วมคำ้ -
(1) บริษทั ปำเชติ จ  ำกดั 49.99 - กำรร่วมคำ้ -
(1) บริษทั ดำตำ้ เน็กซ ์จ  ำกดั 49.99 - กำรร่วมคำ้ -
(1) บริษทั อะกรินโน่ เทค แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ำกดั 49.99 - กำรร่วมคำ้ -
(1) บริษทั ไทย ดอท คอม เพยเ์มนท ์จ ำกดั 35.99 50.99 บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย
(1) บริษทั ดี โซลูชัน่ ดอท คอม จ ำกดั 29.97 99.97 บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย
(1) บริษทั โอเพน่แลนด์สเคป จ ำกดั 44.99 59.99 บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย
(1) บริษทั วนั อีเมล จ ำกดั 29.99 69.99 บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย
(1) บริษทั เน็กซพ์ำย จ  ำกดั 44.99 54.99 บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย
(2) บริษทั ไอรีครูท จ ำกดั 30.00 45.00 บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย
(1) บริษทั วนั ออเทน จ ำกดั 44.99 - บริษทัร่วม -
(1) บริษทั วนั เซนทริค จ ำกดั 44.99 - บริษทัร่วม -
(5) บริษทั เซอร์วิส วนั โซลูชัน่ จ  ำกดั 39.99 49.99 บริษทัร่วม กำรร่วมคำ้
(6) บริษทั วนั ดีซี จ  ำกดั 18.99 49.99 บริษทัร่วม กำรร่วมคำ้
(7) บริษทั ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จ ำกดั 30.00 49.99 บริษทัร่วม กำรร่วมคำ้

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

หมายเหตุ ช่ือบริษทัที่เกี่ยวข้องกัน

อัตราร้อยละของการถือหุ้น

(ทางตรงและทางอ้อม) ลักษณะความสัมพันธ์
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9.  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

2561 2560 2561 2560

(8) บริษทั ไทยไอเด็นติต้ีส์ จ  ำกดั 44.99 49.99 บริษทัร่วม กำรร่วมคำ้
บริษทั อินเทลลิจิสต ์จ  ำกดั 34.99 34.99 บริษทัร่วม บริษทัร่วม
บริษทั ทอลค์ทูมี จ  ำกดั 28.50 29.99 บริษทัร่วม บริษทัร่วม

(9) บริษทั วนัจีโอ เซอร์เวย ์จ  ำกดั 30.00 40.00 บริษทัร่วม บริษทัร่วม
บริษทั ไอเน็กซ ์บรอดแบนด์ จ  ำกดั 24.99 29.99 บริษทัร่วม บริษทัร่วม

(1) บริษทั แอ๊ตเซ็ทเทอร่ำ คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ำกดั 29.99 - บริษทัร่วม บริษทัร่วม
(1) บริษทั วนัสเปซ คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั 44.99 - บริษทัร่วม -
(1) บริษทั วนั อิเล็กทรอนิกส์ บิลล่ิง จ  ำกดั 39.99 - บริษทัร่วม -
(10) บริษทั เน็ตเบย ์จ  ำกดั (มหำชน) - - - บริษทัร่วม 

ส ำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ีแห่งชำติ (“สวทช.”) ผูถื้อหุน้ของบริษทั และมีกรรมกำรร่วมกนั
บริษทั กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) (“บมจ. กสท”) ผูถื้อหุน้ของบริษทั และมีกรรมกำรร่วมกนั
บริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน)   (“บมจ. ทีโอที”) ผูถื้อหุน้ของบริษทั และมีกรรมกำรร่วมกนั
(1) การลงทุนและจ าหน่ายเงนิลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทั แมนดาลา คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 

เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2561 บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั ไดล้งทุนในหุน้สำมญัของ บริษทั วนั ออเทน จ ำกดั จ  ำนวน 
59,998 หุน้ ในรำคำ 2.5 บำทต่อหุน้ (มูลค่ำท่ีตรำไว ้10 บำท) รวมเป็นเงินลงทุนจ ำนวน 0.15 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทัมีส่วนไดเ้สีย
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 59.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว

เม่ือวนัท่ี 9 เมษำยน 2561 บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั ไดซ้ื้อเงินลงทุนในหุน้สำมญัของ บริษทั ไอเน็ต แมเนจด์ 
เซอร์วิสเซส จ ำกดั จำกผูถื้อหุน้เดิมทั้งจ  ำนวน มีผลท ำให้บริษทั บริษทั ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จ ำกดั เปล่ียนสถำนะจำก
กำรร่วมคำ้เป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจกำร 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภำคม 2561 ของบริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั
มีมติอนุมติัขำยหุน้บริษทั บริษทั ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จ ำกดั ให้กบับริษทั ไทยดอทคอม จ ำกดั จ  ำนวน 0.30 ลำ้นหุน้ และ
บริษทั ไทยสตำร์ทเตอร์ดอทคอม จ ำกดั จ  ำนวน 0.30 ลำ้นหุน้ และผูถื้อหุน้รำยยอ่ยจ ำนวน 0.80 ลำ้นหุน้ รวมเป็นจ ำนวน 1.40 
ลำ้นหุน้ในรำคำหุน้ละ 2.5 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 3.5 ลำ้นบำท ท ำให้กลุ่มกิจกำรมีส่วนไดเ้สียคงเหลือร้อยละ 60 ของทุน
จดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว

เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนำยน 2561 บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั ไดล้งทุนในหุน้สำมญัของ บริษทั วอ๊กซ่ี ดอท เอไอ จ ำกดั
จ ำนวน 44,998 หุน้ ในรำคำ 2.5 บำทต่อหุน้ (มูลค่ำท่ีตรำไว ้10 บำท) รวมเป็นเงินลงทุนจ ำนวน 0.11 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทัมี 
ส่วนไดเ้สียคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 44.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

อัตราร้อยละของการถือหุ้น
(ทางตรงและทางอ้อม) ลักษณะความสัมพันธ์

หมายเหตุ ช่ือบริษทัที่เกี่ยวข้องกัน



36 
9.  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

(1) การลงทุนและจ าหน่ายเงนิลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทั แมนดาลา คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด (ต่อ)
เม่ือวนัท่ี 17 กนัยำยน 2561 บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั บริษทั ไทยดอทคอม จ ำกดั และบริษทั ไทยสตำร์ทเตอร์

ดอทคอม จ ำกดั ไดล้งทุนในหุน้สำมญัของ บริษทั วนั เซนทริค จ ำกดั จ  ำนวน 69,998 หุน้ ในรำคำ 2.5 บำทต่อหุน้ 
(มูลค่ำท่ีตรำไว ้10 บำท) รวมเป็นเงินลงทุนจ ำนวน 0.17 ลำ้นบำท ท ำให้กลุ่มกิจกำรมีส่วนไดเ้สียคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 69.99 ของ
ทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร คร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวำคม 2561 ของบริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั
มีมติอนุมติัขำยหุน้ท่ีบริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั ถือให้บริษทัและบุคคลอ่ืน ดงัน้ี

- มติอนุมติัจ  ำหน่ำยหุน้บริษทั ไทย ดอท คอม เพยเ์มนท ์จ ำกดั จ  ำนวน 2,800 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 2.5 บำท รวมเป็นเงิน
จ ำนวน 0.01 ลำ้นบำท ท ำให้กลุ่มกิจกำรมีส่วนไดเ้สียคงเหลือร้อยละ 35.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว 
มีผลท ำให้บริษทั ไทย ดอท คอม เพยเ์มนท ์จ ำกดั เปล่ียนสถำนะจำกบริษทัยอ่ย เป็นบริษทัร่วมของกิจกำร

- มติอนุมติัจ  ำหน่ำยหุน้บริษทั ดี โซลูชัน่ ดอท คอม จ ำกดั จ  ำนวน 7,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 2.5 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 
0.02 ลำ้นบำท ท ำให้กลุ่มกิจกำรมีส่วนไดเ้สียคงเหลือร้อยละ 29.97 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว มีผลท ำให้
บริษทั ดี โซลูชัน่ ดอท คอม จ ำกดั เปล่ียนสถำนะจำกบริษทัยอ่ย เป็นบริษทัร่วมของกิจกำร

- มติอนุมติัจ  ำหน่ำยหุน้บริษทั โอเพน่แลนด์สเคป จ ำกดั จ  ำนวน 15,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 2.5 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 
0.04 ลำ้นบำท ท ำให้กลุ่มกิจกำรมีส่วนไดเ้สียคงเหลือร้อยละ 44.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว มีผลท ำให้
บริษทั โอเพน่แลนด์สเคป จ ำกดั เปล่ียนสถำนะจำกบริษทัยอ่ย เป็นบริษทัร่วมของกิจกำร

- มติอนุมติัจ  ำหน่ำยหุน้บริษทั วนั อีเมล จ ำกดั จ  ำนวน 40,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 2.5 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 
0.10 ลำ้นบำท ท ำให้กลุ่มกิจกำรมีส่วนไดเ้สียคงเหลือร้อยละ 29.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว มีผลท ำให้
บริษทั วนั อีเมล จ ำกดั เปล่ียนสถำนะจำกบริษทัยอ่ย เป็นบริษทัร่วมของกิจกำร

- มติอนุมติัจ  ำหน่ำยหุน้บริษทั เน็กซพ์ำย จ  ำกดั จ  ำนวน 10,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 2.5 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 
0.03 ลำ้นบำท ท ำให้กลุ่มกิจกำรมีส่วนไดเ้สียคงเหลือร้อยละ 44.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว มีผลท ำให้
บริษทั เน็กซพ์ำย จ  ำกดัเปล่ียนสถำนะจำกบริษทัยอ่ย เป็นบริษทัร่วมของกิจกำร

- มติอนุมติัจ  ำหน่ำยหุน้บริษทั วนั ออเทน จ ำกดั จ  ำนวน 15,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 2.5 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 
0.04 ลำ้นบำท ท ำให้กลุ่มกิจกำรมีส่วนไดเ้สียคงเหลือร้อยละ 44.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว มีผลท ำให้
บริษทั วนั ออเทน จ ำกดัเปล่ียนสถำนะจำกบริษทัยอ่ย เป็นบริษทัร่วมของกิจกำร

- มติอนุมติัจ  ำหน่ำยหุน้ บริษทั ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จ ำกดั จ  ำนวน 300,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 2.5 บำท รวมเป็น
เงินจ ำนวน 0.75 ลำ้นบำท ท ำให้กลุ่มกิจกำรมีส่วนไดเ้สียคงเหลือร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว 
มีผลท ำให้บริษทั ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จ ำกดัเปล่ียนสถำนะจำกบริษทัยอ่ย เป็นบริษทัร่วมของกิจกำร

- มติอนุมติัจ  ำหน่ำยหุน้ บริษทั วนั เซนทริค จ ำกดั จ  ำนวน 10,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 2.5 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 
0.03 ลำ้นบำท ท ำให้กลุ่มกิจกำรมีส่วนไดเ้สียคงเหลือร้อยละ 44.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว มีผลท ำให้
บริษทั วนั เซนทริค จ ำกดั เปล่ียนสถำนะจำกบริษทัยอ่ย เป็นบริษทัร่วมของกิจกำร

(2) การเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษทั ไอรีครูท จ ากัด
ในระหวำ่งปี 2561 บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั และ บริษทั ไทย ดอท คอม จ ำกดั มีส่วนไดเ้สียในบริษทั ไอรีครูท 

จ ำกดั ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว มีผลท ำให้เปล่ียนสถำนะจำกบริษทัยอ่ย เป็นบริษทัร่วมของกิจกำร
...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)



37
9.  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

(3) การเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษทั ว๊อกซ่ี ดอท เอไอ จ ากัด
ในระหวำ่งปี 2561 บริษทั วอ๊กซ่ี ดอท เอไอ จ ำกดั ไดเ้ปล่ียนสถำนะจำกบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย เน่ืองจำกมีกำรเปล่ียนแปลง

อ ำนำจกำรควบคุมมีผลท ำให้บริษทัมีอ ำนำจกำรควบคุมบริษทัดงักล่ำว
(4) การเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษทั ไทยสตาร์ทเตอร์ดอทคอม จ ากัด

ในระหวำ่งปี 2561 บริษทั ไทยสตำร์เตอร์ดอทคอม จ ำกดั ไดมี้กำรเปล่ียนแปลงกรรมกำรบริษทัส่งผลให้บริษทัไม่มีอ  ำนำจกำร 
ควบคุมบริษทัดงักล่ำว 

(5) การเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษทั เซอร์วสิ วนั โซลูช่ัน จ ากัด
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร คร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวำคม 2561 ของบริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั

มีมติอนุมติัขำยบริษทั เซอร์วิส วนั โซลูชัน่ จ  ำกดั ให้กบัผูถื้อหุน้รำยอ่ืนจ ำนวน 10,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 2.5 บำท มีผลท ำให้
บริษทั เซอร์วิส วนั โซลูชัน่ จ  ำกดั  เปล่ียนสถำนะจำกกำรร่วมคำ้เป็นบริษทัร่วมของกลุ่มกิจกำร 

(6) การเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษทั วนั ดีซี จ ากัด
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร คร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 3 กนัยำยน 2561 ของบริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั

มีมติอนุมติัขำยหุน้บริษทั วนั ดีซี จ  ำกดั ให้กบัผูถื้อหุน้รำยอ่ืนจ ำนวน 19,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 2.5 บำท มีผลท ำให้
บริษทั วนั ดีซี จ  ำกดั เปล่ียนสถำนะจำกกำรร่วมคำ้เป็นบริษทัร่วมของกลุ่มกิจกำร 

(7) การเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษทั ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วสิเซส จ ากัด
ในระหวำ่งปี 2561 บริษทั ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จ ำกดั ไดเ้ปล่ียนสถำนะจำกกำรร่วมคำ้เป็นบริษทัยอ่ย เน่ืองจำก

มีกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ใหม่ มีผลท ำให้บริษทัมีอ ำนำจกำรควบคุมบริษทัดงักล่ำว และเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวำคม 2561 บริษทั
ไดมี้มติขำยหุน้ให้กบับริษทั ไทยสตำร์ทเตอร์ ดอทคอม จ ำกดัจ ำนวน 300,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 2.5 บำท มีผลท ำให้
บริษทั ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จ ำกดั เปล่ียนสถำนะจำกบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วมของกลุ่มกิจกำร  

(8) การเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษทั ไทยไอเด็นติตีส์้ จ ากัด
ในระหวำ่งปี 2561 บริษทั ไทยไอเด็นติต้ีส์ จ  ำกดั  ไดเ้ปล่ียนสถำนะจำกกำรร่วมคำ้เป็นบริษทัร่วม เน่ืองจำกมีกำรเปล่ียนแปลง

อ ำนำจในกำรตดัสินใจเก่ียวกบักิจกรรมท่ีส ำคญัมีผลท ำให้บริษทัไม่มีกำรควบคุมร่วมกนัในบริษทัดงักล่ำว
(9) การเปลี่ยนแปลงช่ือของบริษทั วนัจีโอ เซอร์เวย์ จ ากัด

ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 มีมติอนุมติัให้เปล่ียนช่ือ บริษทั วนั จีโอ
ซอฟต ์จ ำกดั เป็น บริษทั วนัจีโอ เซอร์เวย ์จ  ำกดั บริษทัจดทะเบียนกำรเปล่ียนช่ือกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2561 

(10) การเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษทั เน็ตเบย์ จ ากัด (มหาชน)
เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2560 บริษทัไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย โดยมี

รำยละเอียดตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุงบกำรเงินขอ้ 20

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)
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รำยกำรระหวำ่งกลุ่มกิจกำรและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีนโยบำยกำรก ำหนดรำคำดงัน้ี
บริษทัย่อย นโยบายการก าหนดราคา

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกนั
รำยไดจ้ำกกำรขำย รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกนั
รำยไดอ่ื้น รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกนั
ดอกเบ้ียรับ ตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินท่ีตกลงร่วมกนั
ค่ำเช่ำอุปกรณ์จ่ำย รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกนั
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกนั
ค่ำบริกำรจ่ำย รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกนั
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกนั
ซ้ือสินทรัพยถ์ำวร รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกนั

การร่วมค้า
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกนั
รำยไดอ่ื้น รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกนั
ค่ำบริกำรจ่ำย รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกนั
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกนั
ซ้ือสินทรัพยถ์ำวร รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกนั

บริษทัร่วม
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกนั
รำยไดอ่ื้น รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกนั
ดอกเบ้ียรับ ตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินท่ีตกลงร่วมกนั
รำยไดเ้งินปันผล ตำมท่ีประกำศจ่ำยโดยบริษทัร่วม
ขำยสินทรัพยถ์ำวร รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกนั
ขำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกนั
ค่ำบริกำรจ่ำย รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกนั
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกนั
ซ้ือสินทรัพยถ์ำวร รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกนั

บริษทัที่เกี่ยวข้องกัน
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร รำคำตลำด
ค่ำบริกำรจ่ำย รำคำตลำด
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร รำคำตลำด
เงินปันผลจ่ำย ตำมท่ีประกำศจ่ำย

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)
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9.1  รายได้ และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน มดีังนี้
(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560
บริษทัย่อย 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร -                     -                     137,617,216      75,243,507        
รำยไดอ่ื้น -                     -                     1,108,949          3,059,183          
ดอกเบ้ียรับ -                     -                     478,871              770,396              
ค่ำเช่ำอุปกรณ์จ่ำย -                     -                     10,504,351        26,350,687        
ค่ำบริกำรจ่ำย -                     -                     168,631,635      18,054,278        
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย -                     -                     1,173,811          -                     
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                     -                     33,879,811        -                     
ซ้ือสินทรัพยถ์ำวร -                     -                     2,975,210          -                     

การร่วมค้า
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 6,871,176          4,942,989          6,856,401          7,686,114          
รำยไดอ่ื้น 39,810                800                     39,810                800                     
ค่ำบริกำรจ่ำย 187,431              -                     5,000                  -                     
ซ้ือสินทรัพยถ์ำวร 30,426,181        -                     30,426,181        -                     
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 40,929,368        -                     40,929,368        -                     

บริษทัร่วม
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 192,274,494      5,928,492          185,433,917      6,860,792          
เงินปันผลรับ -                     -                     -                     5,656,968          
รำยไดอ่ื้น 2,600,716          -                     2,600,716          -                     
ดอกเบ้ียรับ 6,055                  -                     -                     
ขำยทรัพยสิ์นถำวร 91,032,446        -                     45,055,277        -                     
ขำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 674,100              -                     674,100              
ค่ำบริกำรจ่ำย 200,074,985      -                     155,625,412      -                     
ซ้ือสินทรัพยถ์ำวร 125,153,808      -                     93,268,634        -                     
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 74,796,818        -                     74,796,818        -                     

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม
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9.1  รายได้ และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน มดีังนี ้(ต่อ)

(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560

บริษทัที่เกี่ยวข้องกัน
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 10,416,005        7,742,213          10,416,005        7,742,213          
ค่ำบริกำรจ่ำย 41,062,770        44,361,616        41,062,770        44,361,616        
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 71,261                130,824              71,261                130,824              
เงินปันผลจ่ำย 9,064,800          19,330,500        9,064,800          19,330,500        
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,542,928          -                     8,542,928          -                     

9.2  สินทรัพย์ และหนีสิ้นระหว่างกัน มดีังนี ้
(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560
ลูกหนีก้ารค้า

บริษทัยอ่ย -                     -                     46,725,857        96,578,285        
กำรร่วมคำ้ 1,433,106          2,810,388          1,291,906          2,810,388          
บริษทัร่วม 153,448,274      6,440,470          144,970,460      6,440,470          
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั) 7,952,716          3,993,199          7,952,715          3,993,199          

162,834,096      13,244,057        200,940,938      109,822,342      

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าทางการเงนิ
บริษทัยอ่ย -                     -                     4,325,006          8,347,732          

-                     -                     4,325,006          8,347,732          

ดอกเบีย้ค้างรับ
บริษทัยอ่ย -                     -                     159,554              307,957
บริษทัร่วม 5,342                  -                     -                     -                     

5,342                  -                     159,554              307,957

ลูกหนีค่้าหุ้น
บริษทัยอ่ย - - 2,499,995 - 
บริษทัร่วม 1,357,500 - - - 

1,357,500          -                     2,499,995          -                     

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

รวม

รวม

รวม

รวม
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9.2  สินทรัพย์ และหนีสิ้นระหว่างกัน มดีังนี ้(ต่อ)

(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560
ค่าบริการจ่ายล่วงหน้า

บริษทัยอ่ย -                     -                     -                     84,125                
บริษทัร่วม 12,182,343        -                     716,704              -                     

12,182,343        -                     716,704              84,125                

ลูกหนีข้ายทรัพย์สิน
บริษทัร่วม 93,949,318        -                     48,930,433        -                     

93,949,318        -                     48,930,433        -                     

เงนิให้กู้ ยืมระยะส้ัน
บริษทัร่วม 1,000,000          -                     -                     -                     

1,000,000          -                     -                     -                     

เจ้าหนีก้ารค้า
บริษทัยอ่ย -                     -                     292,313              6,912,111          
บริษทัร่วม 49,311,093        -                     42,970,920        -                     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ) 4,074,376          1,742,062          4,074,376          1,742,062          

53,385,469        1,742,062          47,337,609        8,654,173          

ต้นทุนค้างจ่าย
บริษทัยอ่ย -                     -                     3,078,074          8,440,238          
กำรร่วมคำ้ 5,350                  -                     5,350                  -                     
บริษทัร่วม 45,083,865        -                     34,793,081        -                     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั) 38,603,208        34,097,488        38,603,208        34,097,488        

83,692,423        34,097,488        76,479,713        42,537,726        

เจ้าหนีซ้ื้อทรัพย์สิน
บริษทัยอ่ย -                     -                     401,776              15,681,098        
กำรร่วมคำ้ 743,114              5,726,640          743,114              5,726,640          
บริษทัร่วม 62,281,519        7,013,400          42,037,533        7,013,400          
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั) 1,912,045          -                     1,912,045          -                     

64,936,678        12,740,040        45,094,468        28,421,138        

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม

รวม

รวม

รวม

รวม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

รวม

รวม
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9.2  สินทรัพย์ และหนีสิ้นระหว่างกัน มดีังนี ้(ต่อ)

(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560
เจ้าหนีอ่ื้น

กำรร่วมคำ้ 5,410                  -                     5,410                  -                     
บริษทัร่วม 20,245,334        -                     1,348                  -                     

20,250,744        -                     6,758                  -                     

ค่าบริการรับล่วงหน้า
บริษทัยอ่ย -                     -                     3,877,244          -                     
กำรร่วมคำ้ 135,767              -                     113,398              -                     
บริษทัร่วม 1,240,324          -                     281,820              -                     

1,376,091          -                     4,272,462          -                     

เจ้าหนีภ้าระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริษทัยอ่ย -                     -                     452,999              -                     
บริษทัร่วม 3,408,276          -                     3,127,657          -                     

3,408,276          -                     3,580,656          -                     

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น 63,395,240        24,106,064        46,278,196        20,278,064        
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,123,003          461,108              1,605,824          419,069              

รวม 65,518,243        24,567,172        47,884,020        20,697,133        

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

รวม

รวม

รวม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม
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10.  ข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับการจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

รำยกำรค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะงำนส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญั มีดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน

ค่ำเช่ำวงจร 22,826,566        22,681,465        22,826,566        22,681,465 
ค่ำเช่ำอุปกรณ์และยำนพำหนะ 3,705,410          8,523,128          14,209,761        8,523,128 
ค่ำบ ำรุงรักษำ 37,068,306        31,642,691        37,078,538        31,642,691 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรส ำนกังำน 68,380,908        53,534,494        65,819,798        49,509,876 

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืน
ของพนกังำน 309,571,242      391,165,012      252,943,733      366,934,190 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 232,818,528      185,400,040      220,273,891      175,886,960 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำภำษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ำย 357,701              31,958,323        357,701              31,958,323 

11.  ข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับงบกระแสเงนิสด

กลุ่มกิจกำรมีรำยกำรท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดในงบกระแสเงินสดท่ีมีสำระส ำคญั ไดแ้ก่ 
(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560
- ลูกหน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 45,729,376        -                     45,729,376        -                     
- เจำ้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 98,827,774        70,468,291        76,638,680        99,631,498        
- ดอกเบ้ียจ่ำยเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ 56,047,976        27,979,821        55,912,816        27,979,821        
- ค่ำเส่ือมรำคำเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ 45,353,456        26,351,582        45,353,456        26,351,582        

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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12.  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560
เงินสด 171,364              314,036              135,724              164,036              
เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 40,230,214        41,267,865        29,720,363        29,968,773        
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง 4,924,887          2,786,047          2,774,570          652,609              

45,326,465        44,367,948        32,630,657        30,785,418        

13.  เงนิลงทุนช่ัวคราว
(หน่วย : บาท)

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในเงินฝำกประจ ำ 1,795,420 1,795,420 - - 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย

ตรำสำรทุน 18,258,519        79,938,555        138,255,664      386,210,698      
ตรำสำรหน้ี 32,721,600        32,059,200        133,905,592      135,592,250      
หน่วยลงทุน 6,453,088          6,487,887          60,644,192        61,009,713        

59,228,627        120,281,062      332,805,448      582,812,661      
บวก ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผ่ือขำย 61,052,435        -                     250,007,213      -                     

สุทธิ 120,281,062      120,281,062      582,812,661      582,812,661      

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

รวม

งบการเงนิรวม
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

รวม 
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13.  เงนิลงทุนช่ัวคราว (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในเงินฝำกประจ ำ 1,795,420 1,795,420 - - 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย

ตรำสำรทุน 18,008,277        79,726,555        21,715,549        383,254,599      
ตรำสำรหน้ี 32,721,600        32,059,200        133,905,492      135,592,250      
หน่วยลงทุน 4,596,703          4,605,176          29,054,985        29,083,691        

57,122,000        118,186,351      184,676,026      547,930,540      
บวก ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผ่ือขำย 61,064,351        -                     363,254,514      -                     

สุทธิ 118,186,351      118,186,351      547,930,540      547,930,540      

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำยในงบกำรเงินรวม
จ ำนวน 159.26 ลำ้นบำท และจ ำนวน 161.08 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวนเงิน 237.47 ลำ้นบำท 
และจ ำนวน 367.02 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

14.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน
(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560
ลูกหนีก้ารค้า

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 162,834,096 13,244,057        200,940,938      109,822,342 
บริษทัอ่ืน 273,932,520 229,252,237      252,084,000      216,074,212 

รวม 436,766,616 242,496,294 453,024,938 325,896,554 
หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (9,063,105)         (8,197,460)         (7,838,562)         (7,029,992)         

สุทธิ 427,703,511 234,298,834 445,186,376 318,866,562 

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

รวม 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
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14.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560
ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน

ดอกเบ้ียคำ้งรับ 432,394              1,722,081          585,157              2,030,037          
ลูกหน้ีค่ำหุน้ 2,107,250 2,672,796          2,499,995          -                     
ลูกหน้ีภำษีมูลค่ำเพ่ิม 52,518,522 59,296,065        52,309,116        59,026,039        
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 77,907,606 36,836,674        66,319,426        36,490,559        
ลูกหน้ีกรมศุลกำกร 2,277,989 3,358,815          2,277,989          3,358,815          
ลูกหน้ีขำยทรัพยสิ์น 93,949,318 -                     48,930,433        -                     
ลูกหน้ีอ่ืน 974,667 2,765,178          974,667              1,614,403          
อ่ืนๆ 2,272,465 -                     174,711              -                     

รวม 232,440,211 106,651,609 174,071,494 102,519,853 
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 660,143,722      340,950,443      619,257,870      421,386,415      

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 40,727,287        3,931,111          41,433,623        18,422,074        
เกินก ำหนดช ำระ

ไม่เกิน 3 เดือน 47,917,735        3,345,621          46,747,100        11,221,754        
3 - 6 เดือน 20,581,846        28,610                21,274,891        8,090,408          
6 - 12 เดือน 23,099,686        -                     24,106,811        21,166,590        
เกินกวำ่ 12 เดือน 2,342,013          2,287,480          36,039,480        21,400,655        

รวม 134,668,567      9,592,822          169,601,905      80,301,481        

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
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14.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน (ต่อ)

ลูกหน้ีกำรคำ้ แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี
(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560
ลูกหนีก้ารค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกันรอเรียกเก็บ
เกินก ำหนดช ำระ

ไม่เกิน 3 เดือน 25,057,529        3,651,235          26,907,152        22,468,291        
3 - 6 เดือน 1,332,000          -                     2,655,881          7,005,176          
6 - 12 เดือน 1,776,000          -                     1,776,000          45,000                
เกินกวำ่ 12 เดือน -                     -                     -                     2,394                  

รวม 28,165,529        3,651,235          31,339,033        29,520,861        
รวมลูกหนีก้ารค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 162,834,096      13,244,057        200,940,938      109,822,342      

ลูกหนีก้ารค้า - บริษทัอ่ืน
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 117,260,835      129,329,513      108,859,966      121,971,083      
เกินก ำหนดช ำระ

ไม่เกิน 3 เดือน 67,666,213        30,769,985        57,690,622        29,047,945        
3 - 6 เดือน 5,408,756          4,355,340          4,246,696          4,148,553          
6 - 12 เดือน 5,506,077          817,062              4,522,837          155,482              
เกินกวำ่ 12 เดือน 9,335,314          7,565,854          8,008,554          6,944,466          

รวม 205,177,195      172,837,754      183,328,675      162,267,529      
ลูกหนีก้ารค้า- บริษทัอ่ืนรอเรียกเก็บ
เกินก ำหนดช ำระ

ไม่เกิน 3 เดือน 56,575,452        39,353,830        56,575,452        36,746,030        
3 - 6 เดือน 8,318,681          14,403,597        8,318,681          14,403,597        
6 - 12 เดือน 3,861,192          2,519,729          3,861,192          2,519,729          
เกินกวำ่ 12 เดือน -                     137,327              -                     137,327              

รวม 68,755,325        56,414,483        68,755,325        53,806,683        
รวมลูกหนีก้ารค้า-บริษทัอ่ืน 273,932,520      229,252,237      252,084,000      216,074,212      
รวมลูกหนีก้ารค้า 436,766,616      242,496,294      453,024,938      325,896,554      

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
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14.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน (ต่อ)

 ลูกหน้ีท่ีคำ้งเกินก ำหนดเกินกวำ่ 12 เดือน ส่วนท่ียงัไม่ไดต้ั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเป็นลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน
ซ่ึงฝ่ำยบริหำรก ำลงัติดตำมและเช่ือวำ่ทำ้ยท่ีสุดจะสำมำรถเรียกเก็บได้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัไดโ้อนสิทธิเรียกร้องทำงกำรคำ้ท่ีมีอยูก่บัลูกหน้ีกำรคำ้ทุกรำยแบบไม่เจำะจงจ ำนวน 
200 ลำ้นบำท ให้กบัสถำบนักำรเงินหลำยแห่งเพ่ือเป็นหลกัประกนัในกำรขอวงเงินสินเช่ือจำกธนำคำรตำมท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หมำยเหตุขอ้ 26

15.  เงนิให้กู้ ยืมระยะส้ัน

(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560

เงินให้กูย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,000,000 - - - 

รวม 1,000,000 - - - 

บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั

เงินให้กูย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้มืในรูปสญัญำกูย้มื ก  ำหนดกำรช ำระเงินภำยใน 12 เดือน โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรำ
ร้อยละ 6.5 ต่อปี 

16. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงนิ
(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560
ไม่เกิน 1 ปี

จ ำนวนขั้นต ่ำส่วนท่ีถึงก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี -                     1,224,000          4,650,000          5,874,000          
ดอกเบ้ียรับรอตดับญัชี -                     -                     (324,994)            (786,828)            
หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -                     (1,224,000)         -                     (1,224,000)         
มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงนิขั้นต า่ -                     -                     4,325,006          3,863,172          

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี
จ ำนวนขั้นต ่ำส่วนท่ีถึงก ำหนดรับช ำระนำนกวำ่หน่ึงปี -                     -                     -                     4,650,000          
ดอกเบ้ียรับรอตดับญัชี -                     -                     -                     (165,440)            
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงนิ - สุทธิจากส่วน
   ที่ถึงก าหนดรับช าระภายในหนึง่ปี -                     -                     -                     4,484,560          

รวม -                     -                     4,325,006          8,347,732          

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 



49                       
16. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงนิ (ต่อ)

เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวำคม 2557 บริษทัตกลงท ำสญัญำซ้ือขำยธุรกิจ Online Recruitment กบั บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ในรำคำ 46.50 ลำ้นบำท โดย บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั ตกลงท่ีจะช ำระรำคำค่ำทรัพยสิ์นท่ีซ้ือขำยจ ำนวน 23.25 
ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 2.325 ลำ้นหุน้ ในรำคำหุน้ละ 10 บำท ให้แก่บริษทัฯ ค่ำทรัพยสิ์นท่ีซ้ือขำยในส่วนท่ีเหลือ
จ ำนวน 23.25 ลำ้นบำท บริษทัยนิยอมให้บริษทัยอ่ยผ่อนช ำระแบบไม่มีดอกเบ้ียเป็นรำยปี ในอตัรำปีละ 4.65 ลำ้นบำท ให้แลว้เสร็จภำยใน
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ก ำหนดช ำระทุกๆวนัท่ี 30 มิถุนำยนของทุกปี เร่ิมช ำระงวดแรกในวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2558 หำกผูซ้ื้อผิดนดัช ำระ
รำคำค่ำทรัพยสิ์น บริษทัมีสิทธิเรียกดอกเบ้ียผิดนดัในอตัรำร้อยละ 7.5 ของยอดเงินท่ีคำ้งช ำระจนกวำ่จะช ำระให้ครบถว้นไดท้นัที 

17. ลูกหนีแ้ละเงนิให้กู้ ยืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กูย้มืแก่กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้มืสกุลเงินบำทแก่บริษทัแห่งหน่ึงโดยมีบุคคลค ้ำประกนั มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 

7 ต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืนภำยในเดือนพฤษภำคม 2550 อยำ่งไรก็ตำม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  และ 2560 บริษทัไดต้ั้งค่ำเผ่ือหน้ี
สงสยัจะสูญเต็มจ ำนวนส ำหรับเงินตน้คงคำ้งตำมบญัชีจ ำนวน 18 ลำ้นบำท และดอกเบ้ียคำ้งรับจ ำนวน 1.06 ลำ้นบำทแลว้ เน่ืองจำกผูกู้มี้
กำรผิดนดัช ำระหน้ีและบริษทัไดด้ ำเนินกำรติดตำมทวงถำมตำมเง่ือนไขของสญัญำจนถึงท่ีสุด ปัจจุบนัศำลชั้นตน้ไดมี้ค  ำพิพำกษำแลว้
แต่บริษทัมีควำมคิดเห็นแยง้ในหลำยประเด็น จึงยืน่อุทธรณ์คดีตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำย ซ่ึงศำลอุทธรณ์พิพำกษำให้บริษทัชนะคดี
ในประเด็นดงักล่ำว แต่ผูกู้แ้ละผูค้  ้ำประกนัไดย้ืน่ฎีกำค  ำพิพำกษำต่อศำลฎีกำ ซ่ึงศำลฎีกำมีค  ำพิพำกษำให้ยนืตำมค ำพิพำกษำของ
ศำลอุทธรณ์ ให้บริษทัเป็นฝ่ำยชนะคดี ซ่ึงคดีดงักล่ำวถึงท่ีสุดแลว้

บริษทัมีลูกหน้ีท่ีเกิดจำกสญัญำจำ้งถ่ำยภำพพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนครทำงอำกำศจ ำนวน 25 ลำ้นบำท ซ่ึงเม่ือครบก ำหนดระยะเวลำตำม
สญัญำผูรั้บจำ้งไม่สำมำรถส่งมอบงำนไดต้ำมเง่ือนไขในสญัญำ บริษทัไดด้ ำเนินกำรฟ้องร้องด ำเนินคดีกบัลูกหน้ีรำยน้ี ซ่ึงศำลแพง่ไดมี้
ค  ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้ลูกหน้ีช ำระเงินจ ำนวน 19.3 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียให้แก่บริษทัในเวลำต่อมำบริษทัดงักล่ำวไม่สำมำรถช ำระ
เงินคืนบริษทัตำมค ำพิพำกษำได ้บริษทัจึงพิจำรณำตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเต็มจ ำนวนในปี 2555

18.  สินค้าคงเหลือ
(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560
สินคำ้ส ำเร็จรูป 71,274 80,635                58,655 58,655                
หกั ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ (58,655) (58,655)              (58,655) (58,655)              

สุทธิ 12,619 21,980 - - 

19.  เงนิฝากสถาบันการเงนิที่ติดภาระค า้ประกัน
 บริษทัน ำเงินฝำกธนำคำรทั้งจ  ำนวนไปค ้ำประกนั วงเงินเบิกเกินบญัชี ตัว๋สญัญำใชเ้งิน เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน

และหนงัสือค ้ำประกนัผลงำนท่ีออกโดยธนำคำร ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 26  29 และ 37.2

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
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20.  เงนิลงทุนในบริษทัร่วม

20.1 กระทบยอดเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
(หน่วย : บาท)
งบการเงนิรวม

รำคำตำมบญัชี-สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 697,555              
บวก ลงทุนเพ่ิม 287,483              

เปล่ียนประเภทเงินลงทุน 2,152,387          
หกั ขำยเงินลงทุนระหวำ่งงวด (2,477,524)         
บวก(หกั) ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)สุทธิจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 18,913,116        
                รำยกำรระหวำ่งกนั (10,835,402)       
ราคาตามบัญชี-สุทธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 8,737,615          

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)
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20.3 เงนิปันผลรับและส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากบริษทัร่วม

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบกำรเงินรวม 
และรับรู้เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วมดงักล่ำวในงบเฉพำะกิจกำร ดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560
บริษทั เน็ตเบย ์จ  ำกดั (มหำชน) - 5,344,866 - 5,756,968 
บริษทั สำรสนเทศชุมชน จ ำกดั - (87,289) - - 
บริษทั อินเทลลิจิสต ์จ  ำกดั (1,118,491)         (262,851) - -                     
บริษทั ทอลค์ทูมี จ  ำกดั (569,529) (376,870) - -                     
บริษทั วนัจีโอ เซอร์เวย ์จ  ำกดั (373,158) (15,240) - -                     
บริษทั ไอเน็กซ ์บรอดแบนด์ จ  ำกดั (4,252) (25,474) - -                     
บริษทั แอ๊ตเซ็ทเทอร่ำ คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (74,995) - - -                     
บริษทั วนัสเปซ คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (775,999) - - -                     
บริษทั วนั อิเล็กทรอนิกส์ บิลล่ิง จ  ำกดั (571,384) - - -                     
บริษทั วนัดีซี จ  ำกดั 150,033 - - -                     
บริษทั ไอเน็ต แมเนจด์   เซอร์วิสเซส จ ำกดั (3,044,223) - - -                     
บริษทั ไทยไอเด็นติต้ีส์ จ  ำกดั (110,301) - - -                     
บริษทั เซอร์วิส วนั โซลูชัน่ จ  ำกดั 235,536 - - -                     
บริษทั ไทย ดอทคอม เพยเ์มนท ์จ ำกดั 2,522,675 - - -                     
บริษทั ดี โซลูชัน่ ดอท คอม จ ำกดั 259,983 - - -                     
บริษทั โอเพน่แลนด์สเคป จ ำกดั 2,184,030 - - -                     
บริษทั วนั อีเมล จ ำกดั 1,215,177 - - -                     
บริษทั เน็กซพ์ำย จ  ำกดั 456,483 - - -                     
บริษทั ไอรีครูท จ ำกดั (40,725) - - -                     
บริษทั วนั ออเทน จ ำกดั (230,489) - - -                     
บริษทั วนั เซนทริค จ ำกดั (151,271) - - -                     
รวม (40,900) 4,577,142 - 5,756,968 

เม่ือวนัท่ี 26 มกรำคม 2561 บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั ไดล้งทุนในหุน้สำมญัของบริษทั แอ๊ตเซ็ทเทอร่ำ คอร์ปอเรชัน่ 
จ  ำกดั จ  ำนวน 29,998 หุน้ ในรำคำ 2.5 บำทต่อหุน้ (มูลค่ำท่ีตรำไว ้10 บำท) รวมเป็นเงินลงทุนจ ำนวน 0.07 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทัมี
ส่วนไดเ้สีย คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 29.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงนิ

ลงทุนในบริษทัร่วม รายได้เงนิปันผล
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
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20.3 เงนิปันผลรับและส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากบริษทัร่วม (ต่อ)

เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2561 บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั ไดล้งทุนในหุน้สำมญัของ บริษทั วนัสเปซ คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั
จ ำนวน 44,997 หุน้ ในรำคำ 2.5 บำทต่อหุน้ (มูลค่ำท่ีตรำไว ้10 บำท) รวมเป็นเงินลงทุนจ ำนวน 0.11 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทัมีส่วนไดเ้สีย 
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 44.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว

เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั ไดล้งทุนในหุน้สำมญัของบริษทั วนั อิเล็กทรอนิกส์ บิลล่ิง จ  ำกดั
จ ำนวน 39,998 หุน้ ในรำคำ 2.5 บำทต่อหุน้ (มูลค่ำท่ีตรำไว ้10 บำท) รวมเป็นเงินลงทุนจ ำนวน 0.10 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทัมีส่วนไดเ้สีย 
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 39.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว

เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวำคม 2561 บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั ไดมี้มติอนุมติัขำยหุน้บริษทั วนัจีโอ เซอร์เวย ์จ  ำกดั  
จ  ำนวน 10,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 2.5 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 0.03 ลำ้นบำท  ให้กบัผูถื้อหุน้รำยอ่ืนๆ ท ำให้กลุ่มกิจกำรมีส่วนไดเ้สีย
คงเหลือร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2561 บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั ไดมี้มติอนุมติัขำยหุน้บริษทั ทอลค์ทูมี จ  ำกดั จ  ำนวน 1,500 หุน้ 
ในรำคำหุน้ละ 2.5 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 0.01 ลำ้นบำท  ให้กบัผูถื้อหุน้รำยอ่ืนๆ ท ำให้กลุ่มกิจกำรมีส่วนไดเ้สียคงเหลือร้อยละ 
28.49 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว 

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัไดมี้กำรทยอยขำยหุน้ส่วนหน่ึงของบริษทัร่วมให้กบับุคคลทัว่ไปผ่ำนสถำบนั
กำรเงินแห่งหน่ึงจ ำนวน 12.89 ลำ้นหุน้ ส่งผลท ำให้บริษทัมีก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงินรวมส ำหรับปี ส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เป็นจ ำนวนเงิน 71.85 ลำ้นบำท และงบเฉพำะกิจกำรส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เป็นจ ำนวน
เงิน 75.61 ลำ้นบำท 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2560 กรรมกำรท่ีไดรั้บแต่งตั้งจำกบริษทัไดล้ำออกจำกกรรมกำรในบริษทัร่วมแห่งหน่ึง คงเหลือกรรมกำร 
1 ท่ำนท่ีไดรั้บแต่งตั้งในบริษทัร่วม ซ่ึงบริษทัไม่มีวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรและ/หรือก ำหนดนโยบำยของบริษทัร่วมดงักล่ำวเพ่ือ
ประโยชน์หรือเป็นผลเสียต่อบริษทัเป็นผลให้บริษทัไม่มีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อบริษทัร่วมดงักล่ำว ตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤษภำคม 2560 
ดงันั้น บริษทัจึงไดรั้บรู้ผลต่ำงของมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมส่วนท่ีเหลือกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน ณ วนัท่ีเลิก
ใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย และรับรู้ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัร่วมดงักล่ำวเป็นก ำไรจำกกำรจดัประเภทเงินลงทุนรวมจ ำนวน 303.52 
ลำ้นบำทในงบก ำไรขำดทุนรวมส ำหรับงวด

เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2560 บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั ไดล้งทุนในหุน้สำมญัของ บริษทั สำรสนเทศชุมชน จ ำกดั 
จ  ำนวน 500,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้10 บำท เรียกช ำระแลว้ 2.50 บำท รวมเป็นเงินลงทุน จ ำนวน 1.25 ลำ้นบำท 

เม่ือวนัท่ี 18 สิงหำคม 2560 บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั ไดจ้  ำหน่ำยเงินลงทุนในหุน้สำมญัของบริษทั สำรสนเทศชุมชน 
จ ำกดั จ  ำนวน 500,000 หุน้ เป็นมูลค่ำ 1.25 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯ ไดบ้นัทึกผลก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่ำวใน
งบก ำไรขำดทุนรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 จ ำนวน 0.06 ลำ้นบำท 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม 2560 บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั ไดล้งทุนในหุน้สำมญัของ บริษทั บริษทั อินเทลลิจิสต ์จ  ำกดั 
จ  ำนวน 349,999 หุน้ ในรำคำ 10 บำทต่อหุน้ (มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้10 บำท) รวมเป็นเงินลงทุนจ ำนวน 0.87 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทัมีส่วน
ไดเ้สียคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 34.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว

เม่ืออวนัท่ี 7 กนัยำยน 2560 บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั ไดล้งทุนในหุน้สำมญัของ บริษทั ทอลค์ทูมี จ  ำกดั จ  ำนวน 
29,998 หุน้ ในรำคำ 2.5 บำทต่อหุน้ (มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้10 บำท) รวมเป็นเงินลงทุนจ ำนวน 0.07 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทัมีส่วนไดเ้สียคิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ 29.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)
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20.3 เงนิปันผลรับและส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากบริษทัร่วม (ต่อ)

เม่ือวนัท่ี 31 ตุลำคม 2560 บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั ไดล้งทุนในหุน้สำมญัของ บริษทั วนัจีโอซอฟต ์จ ำกดั จ  ำนวน 
40,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้10 บำท เรียกช ำระแลว้ 2.50 บำท รวมเป็นเงินลงทุน จ ำนวน 0.10 ลำ้นบำท

เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั และ บริษทั ไทยสตำร์ทเตอร์ดอทคอม จ ำกดัไดล้งทุนในหุน้
สำมญัของ บริษทั ไอเน็กซ ์บรอดแบนด์ จ  ำกดั จ  ำนวน 29,996 หุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้10 บำท เรียกช ำระแลว้ 2.50 บำท รวมเป็น
เงินลงทุน จ ำนวน 0.07 ลำ้นบำท

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)
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21.  เงนิลงทุนในบริษทัย่อย

21.1 กระทบยอดเงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
(หน่วย : บาท)
งบการเงนิ

เฉพาะกิจการ
รำคำตำมบญัชี-สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 94,999,960        
บวก ลงทุนเพ่ิม -                     
ราคาตามบัญชี-สุทธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 94,999,960        

21.2 รายละเอียดการลงทุนในบริษทัย่อย 
รำยละเอียดกำรลงทุนในบริษทัยอ่ย

2561  2560 2561  2560 2561  2560

คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั 95,000,000 95,000,000 99.99 99.99 94,999,960        94,999,960        

บริษทั แมนดาลา คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2561 มีมติอนุมติัให้ซ้ือเงินลงทุนในหุน้สำมญัของ

บริษทั ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จ ำกดั จำกผูถื้อหุน้เดิมจ ำนวน 1,999,998 หุน้ เป็นมูลค่ำ 5 ลำ้นบำท  โดยซ้ือจำกบุคคลภำยนอก
จ ำนวน 2.50 ลำ้นบำท และจ่ำยซ้ือจำก บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 2.50 ลำ้นบำท มีผลท ำให้บริษทัยอ่ยมี
มีส่วนไดเ้สียคิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว

ณ วนัท่ี 9 เมษำยน 2561 (ณ วนัซ้ือ) มูลค่ำตำมบญัชี และมูลค่ำยติุธรรมตำมประมำณกำรท่ีดีท่ีสุด ณ วนัดงักล่ำวของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีระบุไดข้อง บริษทั ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จ ำกดั  มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 5,516,667          
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 248,796              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12,943                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 106,776              

รวมสินทรัพย์ 5,885,182 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 438,850 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 21,884 

รวมหนีสิ้น 460,734 

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ช่ือบริษทั
บริษทั แมนดำลำ 

ทุนเรียกช าระแล้ว (บาท) สัดส่วนเงนิลงทุน (%) มูลค่าตามบัญชีตามวธีิราคาทุน (บาท)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม
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21.2 รายละเอียดการลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ)

(หน่วย : บาท)
สินทรัพย์สุทธิที่ได้มา 5,424,442 
หกั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม -                     
สินทรัพย์สุทธิที่ได้มาของบริษทัใหญ่ 5,424,442 
หกั ก ำไรจำกกำรซ้ือในรำคำต ่ำกวำ่มูลค่ำยติุธรรม 424,442              
ซ้ือเงนิลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัที่ 9 เมษายน 2561 5,848,884 
หัก เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษทัยอ่ย (5,516,667) 
จ านวนเงนิที่ได้รับจากการซ้ือบริษทัย่อย ณ วนัที่ 9 เมษายน 2561 332,217 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับระยะเวลำตั้งแต่วนัท่ี 9 เมษำยน 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2561 ของ บริษทั ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จ ำกดั  ดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
ส าหรับปี ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่

 ส้ินสุดวนัที่ วนัที ่9 เมษายน 2561 ถงึ

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 วนัที ่31 ธันวาคม 2561

รำยได้ 136,043,685 135,580,051      
ก ำไร 6,854,122 6,786,920          

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภำคม 2561 ของบริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั
มีมติอนุมติัขำยหุน้บริษทั บริษทั ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จ ำกดั โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 9 มีผลท ำให้กลุ่มกิจกำรมี
ส่วนไดเ้สียคงเหลือสดัส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร คร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวำคม 2561 ของบริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั
มีมติอนุมติัขำยหุน้บริษทั บริษทั ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จ ำกดั โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 9 มีผลท ำให้กลุ่มกิจกำรมี
ส่วนไดเ้สียคงเหลือสดัส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว มีผลท ำให้บริษทั ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จ ำกดั
เปล่ียนสถำนะจำกบริษทัยอ่ย เป็นบริษทัร่วมของกิจกำร

ในระหวำ่งปี 2561 บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั ไดจ้  ำหน่ำยเงินลงทุนในหุน้สำมญัของบริษทัยอ่ยบำงส่วนตำมท่ีอธิบำย
ไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ขอ้ 9 มีผลท ำให้เปล่ียนสถำนะจำกบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วมของกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรไดบ้นัทึก
ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบก ำไรขำดทุนรวมส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 15.86 
ลำ้นบำท

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)
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21.3 ส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจการควบคุม

ตำรำงต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยแต่ละรำยของกลุ่มบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั 
ก่อนกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั บริษทัยอ่ย(ถือทำงออ้ม)มีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั ดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

บริษทั สวสัดคีลาวด์ 

ดอท คอม จ ากัด
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจกำรควบคุม 50.01% 40.01%
สินทรัพยห์มุนเวียน 11,654                5,000,000          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน -                     -                     
หน้ีสินหมุนเวียน 59,120                46,610                
สินทรัพย์สุทธิ (47,466)              4,953,390          

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม (23,738)              1,981,851          794                     1,958,908          

(หน่วย : บาท)

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจกำรควบคุม 50.01%
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร -                     
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี (47,465)              
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                     
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม (47,465)              

ก ำไร(ขำดทุน)ท่ีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจกำรควบคุม (23,737)              554                     (23,183)              
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวมท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจกำรควบคุม (23,737)              525                     (23,212)              

(หน่วย : บาท)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 11,000                
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน -                     
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน -                     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 11,000                

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษทั ว๊อกซ่ี 

ดอท เอ ไอ จ ากัด

บริษทัย่อยอ่ืนที่

ไม่มสีาระส าคัญ รวม

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษทั ว๊อกซ่ี 

ดอท เอ ไอ จ ากัด

บริษทัย่อยอ่ืนที่

ไม่มสีาระส าคัญ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษทั ว๊อกซ่ี 

ดอท เอ ไอ จ ากัด

บริษทัย่อยอ่ืนที่

ไม่มสีาระส าคัญ รวม
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21.3 ส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจการควบคุม (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจ
กำรควบคุม 55.00% 49.01% 30.01%

สินทรัพยห์มุนเวียน 4,997,384          14,193,887        3,682,026          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,522,344          2,522,344          4,200,000          
หน้ีสินหมุนเวียน 4,023,852          13,788,091        7,540,270          
สินทรัพย์สุทธิ 3,495,876          2,928,140          341,756              
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มี

อ านาจควบคุม 1,922,732          1,435,081          102,561              1,721,019          5,181,393          

(หน่วย : บาท)

ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจ
กำรควบคุม 55.00% 49.01% 30.01%

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 23,630,295        28,342,684        3,520,000          
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี 1,039,632          2,599,645          91,756                
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                     -                     -                     
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 1,039,632          2,599,645          91,756                

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั ไอรีครูท 

จ ากัด

บริษทั ไทย

ดอทคอม เพย์เมนท์

 จ ากดั

บริษทั วนั อีเมล

 จ ากัด

บริษทัย่อยอ่ืนที่

ไม่มสีาระส าคัญ รวม

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั ไอรีครูท 

จ ากัด

บริษทั ไทย

ดอทคอม เพย์เมนท์

 จ ากดั

บริษทั วนั อีเมล

 จ ากัด

บริษทัย่อยอ่ืนที่

ไม่มสีาระส าคัญ รวม
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21.3 ส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจการควบคุม (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

ก ำไร(ขำดทุน)ท่ีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ  ำนำจกำรควบคุม (592,084)            1,274,086          27,536                17,931                727,469              

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวมท่ีแบ่งใหก้บั
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจกำรควบคุม (592,084)            1,274,086          27,536                17,931                727,469              

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 645,698              3,095,291          (89,041)              
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน (2,334,410)         (3,000,000)         -                     
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 2,000,000          500,000              250,000              
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

เพิม่ขึน้สุทธิ 311,288              595,291              160,959              

22.  เงนิลงทุนในการร่วมค้า
22.1 กระทบยอดเงนิลงทุนในการร่วมค้า 

(หน่วย : บาท)
งบการเงนิ

งบการเงนิรวม เฉพาะกิจการ
รำคำตำมบญัชี-สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 2,829,444          2,499,995          
บวก ลงทุนเพ่ิม 749,975              -                     
หกั  ขำยเงินลงทุนระหวำ่งงวด (5,597,630)         (2,499,995)         

 เปล่ียนประเภทเงินลงทุน (4,969,259)         -                     
บวก(หกั) ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)สุทธิจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 8,371,066          -                     
                รำยกำรระหวำ่งกนั 191,085              -                     
ราคาตามบัญชี-สุทธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 1,574,681          -                     

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั ไอรีครูท 

จ ากัด

บริษทั ไทย

ดอทคอม เพย์เมนท์

 จ ากดั

บริษทั วนั อีเมล

 จ ากัด

บริษทัย่อยอ่ืนที่

ไม่มสีาระส าคัญ รวม
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22.2 รายละเอียดการลงทุน และส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 

 ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ในง 
บกำรเงินรวม ดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

2561 2560
บริษทั ไอเน็ต แมเนจด์   เซอร์วิสเซส จ ำกดั (ดูหมำยเหตุ 9) 33,601 217,894 
บริษทั ไทยไอเด็นติต้ีส์ จ  ำกดั (ดูหมำยเหตุ 9) (1,063,892) (747,331) 
บริษทั วนั ดีซี จ  ำกดั (ดูหมำยเหตุ 9) 1,353,659 (18,187) 
บริษทั เซอร์วิส วนั โซลูชัน่ (ดูหมำยเหตุ 9) (10,247) (13,354) 
บริษทั เอวิลอน อินโนเวชัน่ จ  ำกดั (398,277) - 
บริษทั แมเนจ เอไอ โซลูชัน่ จ  ำกดั (196,725) - 
บริษทั ปำเชติ จ  ำกดั (122,384) - 
บริษทั ดำตำ้ เน็กซ ์จ  ำกดั (63,566) - 
บริษทั อะกรินโน่ เทค แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ำกดั (158,827) - 

รวม (626,658) (560,978) 

ในระหวำ่งปี 2561 บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั ไดจ้  ำหน่ำยเงินลงทุนในหุน้สำมญัของบริษทัร่วมคำ้บำงส่วน ตำมท่ีอธิบำย
ไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ขอ้ 9 มีผลท ำให้เปล่ียนสถำนะจำกบริษทัร่วมคำ้เป็นบริษทัร่วมของกลุ่มกิจกำร 

กลุ่มกิจกำรไดบ้นัทึกผลขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัร่วมคำ้ในงบก ำไรขำดทุนรวมส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561
 จ  ำนวน 0.08 ลำ้นบำท

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

งบการเงนิรวม
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงนิ

ลงทุนในการร่วมค้า
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม
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22.2 รายละเอียดการลงทุน และส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ)

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 20 มีนำคม 2561 มีมติอนุมติัขำยเงินลงทุนในหุน้สำมญัของ
บริษทั ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จ ำกดั จ  ำนวน 999,998 หุน้ เป็นมูลค่ำ 2.5 ลำ้นบำท ให้แก่บริษทัยอ่ย และมีมติอนุมติัให้บริษทัยอ่ย
ซ้ือหุน้ของบริษทั ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จ ำกดั จำกผูถื้อหุน้เดิมทั้งจ  ำนวน มีผลท ำให้กำรร่วมคำ้เปล่ียนสถำนะเป็นบริษทัยอ่ยของ
กลุ่มกิจกำร  ต่อมำบริษทัยอ่ยไดข้ำยหุน้ของบริษทัดงักล่ำวตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 20 จึงมีผลท ำให้บริษทัดงักล่ำวเปล่ียนสถำนะจำก
บริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม 

เม่ือวนัท่ี 23 มีนำคม 2561 บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั ไดล้งทุนในหุน้สำมญัของบริษทั เอวิลอน อินโนเวชัน่ จ  ำกดั
จ ำนวน 49,998 หุน้ ในรำคำ 2.5 บำทต่อหุน้ (มูลค่ำท่ีตรำไว ้10 บำท) รวมเป็นเงินลงทุนจ ำนวน 0.12 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทัมีส่วนไดเ้สีย
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว 

เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนำยน 2561 บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั ไดล้งทุนในหุน้สำมญัของบริษทั ปำเชติ จ  ำกดั จ  ำนวน 49,998 หุน้
ในรำคำ 2.5 บำทต่อหุน้ (มูลค่ำท่ีตรำไว ้10 บำท) รวมเป็นเงินลงทุนจ ำนวน 0.12 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทัมีส่วนไดเ้สียคิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว

เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2561 บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั ไดล้งทุนในหุน้สำมญัของ บริษทั แมเนจ เอไอ โซลูชัน่ จ  ำกดั
จ ำนวน 99,998 หุน้ ในรำคำ 2.5 บำทต่อหุน้ (มูลค่ำท่ีตรำไว ้10 บำท) รวมเป็นเงินลงทุนจ ำนวน 0.25 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทัมี 
ส่วนไดเ้สียคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 44.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว

เม่ือวนัท่ี 3 กนัยำยน 2561 บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั ไดจ้  ำหน่ำยเงินลงทุนในหุน้สำมญัของบริษทั วนั ดีซี จ  ำกดั 
จ  ำนวน 19,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 2.5 บำท มีผลท ำให้บริษทั วนั ดีซี จ  ำกดั เปล่ียนสถำนะจำกกำรร่วมคำ้เป็นบริษทัร่วมของกลุ่มกิจกำร 
กลุ่มกิจกำรไดบ้นัทึกผลขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนจำกกำรร่วมคำ้ในงบก ำไรขำดทุนรวมส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
จ ำนวน 2.77 ลำ้นบำท

เม่ือวนัท่ี 19 ตุลำคม 2561 บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั ไดล้งทุนในหุน้สำมญัของบริษทั ดำตำ้ เน็กซ ์จ  ำกดั จ  ำนวน 
49,998 หุน้ ในรำคำ 2.5 บำทต่อหุน้ (มูลค่ำท่ีตรำไว ้10 บำท) รวมเป็นเงินลงทุนจ ำนวน 0.12 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทัมีส่วนไดเ้สียคิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว 

เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2561 บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั ไดล้งทุนในหุน้สำมญัของบริษทั ดำตำ้ เน็กซ ์จ  ำกดั 
จ  ำนวน 49,998 หุน้ ในรำคำ 2.5 บำทต่อหุน้ (มูลค่ำท่ีตรำไว ้10 บำท) รวมเป็นเงินลงทุนจ ำนวน 0.12 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทัมี
ส่วนไดเ้สียคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2560 บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั ไดล้งทุนในหุน้สำมญัของ บริษทั ไทยไอเด็นติต้ีส์ จ  ำกดั 
 จ  ำนวน 4,999 หุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้100 บำท เรียกช ำระแลว้ 25 บำท รวมเป็นเงินลงทุน จ ำนวน 0.12 ลำ้นบำท

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2560 บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั ไดล้งทุนในหุน้สำมญัของ บริษทั วนั ดีซี จ  ำกดั 
จ  ำนวน 49,998 หุน้มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้10 บำท เรียกช ำระแลว้ 2.5 บำท รวมเป็นเงินลงทุน จ ำนวน 0.12 ลำ้นบำท

เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวำคม 2560 บริษทั แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จ  ำกดั ไดล้งทุนในหุน้สำมญัของ บริษทั เซอร์วิส วนั โซลูชัน่ จ  ำกดั 
จ  ำนวน 49,998 หุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้10 บำท เรียกช ำระแลว้ 2.5 บำท รวมเป็นเงินลงทุน จ ำนวน 0.12 ลำ้นบำท

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)
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23. ค่าบริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์รอตัดจ่าย 

(หน่วย : บาท)
งบการเงนิ

งบการเงนิรวม เฉพาะกิจการ
ค่าบริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์รอตัดจ่าย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 36,478,918 36,478,918 
บวก เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 13,998,139 13,998,139 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งปี (20,442,325) (20,442,325) 
ค่าบริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์รอตัดจ่าย  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 30,034,732        30,034,732        

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)
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24.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย : บาท)

ณ วนัที่ ณ วนัที่
1 มกราคม 2561 เพิม่ขึน้ ลดลง รับเข้า(โอนออก) 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน
ท่ีดิน 312,152,145      10,500,000        -                     -                     322,652,145      
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 13,070,997        -                     -                     -                     13,070,997        
อำคำร 659,577,193      -                     -                     149,173,236      808,750,429      
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 269,730,312      961,806              -                     35,060,426        305,752,544      
อุปกรณ์เครือข่ำย 1,491,476,703   68,489,933        (118,141,870)     235,434,722      1,677,259,488   
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 26,150,761        3,365,813          (1,819,805)         345,166              28,041,935        
อุปกรณ์ส ำนกังำน 46,409,027        3,646,825          (389,025)            7,305,651          56,972,478        
ยำนพำหนะ 4,628,875          8,775,009          -                     -                     13,403,884        
อำคำรระหวำ่งก่อสร้ำงและ
สินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง 631,541,553      1,125,403,636   -                     (427,319,201)     1,329,625,988   
รวม 3,454,737,566   1,221,143,022   (120,350,700)     -                     4,555,529,888   

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 15,337                466,502              -                     -                     481,839              
อำคำร 773,925              25,403,668        -                     -                     26,177,593        
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 101,597,558      40,188,069        -                     -                     141,785,627      
อุปกรณ์เครือข่ำย 407,708,080      160,079,949      (70,331,148)       -                     497,456,881      
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 10,465,816        4,730,630          (1,811,628)         -                     13,384,818        
อุปกรณ์ส ำนกังำน 27,225,440        6,730,920          (388,956)            -                     33,567,404        
ยำนพำหนะ 1,958,285          1,738,859          -                     -                     3,697,144          
รวม 549,744,441      239,338,597      (72,531,732)       -                     716,551,306      

ค่าเผ่ือการด้อยค่า
อุปกรณ์เครือข่ำย 36,297,917        -                     -                     -                     36,297,917        
รวม 36,297,917        -                     -                     -                     36,297,917        

ราคาตามบัญชีสุทธิ 2,868,695,208   981,804,425      (47,818,968)       -                     3,802,680,665   

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

งบการเงนิรวม
รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
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24.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

ณ วนัที่ ณ วนัที่
1 มกราคม 2561 เพิม่ขึน้ ลดลง รับเข้า(โอนออก) 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน
ท่ีดิน 287,788,169      -                     -                     -                     287,788,169      
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 13,070,997        -                     -                     -                     13,070,997        
อำคำร 659,577,193      -                     -                     149,173,236      808,750,429      
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 269,730,312      1,064,114          -                     35,060,426        305,854,852      
อุปกรณ์เครือข่ำย 1,463,282,503   61,554,222        (64,427,681)       218,849,988      1,679,259,032   
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 25,501,860        3,489,402          (1,819,805)         345,166              27,516,623        
อุปกรณ์ส ำนกังำน 46,054,967        2,819,075          (389,025)            7,305,651          55,790,668        
ยำนพำหนะ 4,628,875          8,775,009          -                     -                     13,403,884        
อำคำรระหวำ่งก่อสร้ำงและ -                     
  สินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง 617,823,563      1,088,177,852   -                     (410,734,467)     1,295,266,948   
รวม 3,387,458,439   1,165,879,674   (66,636,511)       -                     4,486,701,602   

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 15,337                466,502              -                     -                     481,839              
อำคำร 773,925              25,403,668        -                     -                     26,177,593        
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 101,597,558      40,194,460        -                     -                     141,792,018      
อุปกรณ์เครือข่ำย 399,761,575      156,413,469      (57,837,030)       -                     498,338,014      
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 10,184,096        4,725,102          (1,811,628)         -                     13,097,570        
อุปกรณ์ส ำนกังำน 27,208,470        6,552,197          (388,956)            -                     33,371,711        
ยำนพำหนะ 1,958,285          1,738,859          -                     -                     3,697,144          
รวม 541,499,246      235,494,257      (60,037,614)       -                     716,955,889      

ค่าเผ่ือการด้อยค่า
อุปกรณ์เครือข่ำย 36,297,917        -                     -                     -                     36,297,917        
รวม 36,297,917        -                     -                     -                     36,297,917        

ราคาตามบัญชีสุทธิ 2,809,661,276   930,385,417      (6,598,897)         -                     3,733,447,796   

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
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24.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 239.34 ลำ้นบำท และ 144.99  
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 235.49 ลำ้นบำท และ 140.49 ลำ้นบำทตำมล ำดบั รวมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ส ำหรับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 45.35 
 ลำ้นบำท และ 26 ลำ้นบำท ตำมล ำดบัไดรั้บรู้เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทรัพยสิ์นในระหวำ่งปี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มกิจกำรมีอำคำรและอุปกรณ์ และยำนพำหนะ ซ่ึงหกัค่ำเส่ือมรำคำทั้งจ  ำนวนแลว้แต่ยงัคง
ใชง้ำนอยู ่จ  ำนวน 56.63 ลำ้นบำท และ  42.07 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และบริษทั มีอำคำรและอุปกรณ์ และยำนพำหนะ ซ่ึงหกัค่ำเส่ือมรำคำ
ทั้งจ  ำนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้ำนอยู ่จ  ำนวน 56.63 ลำ้นบำท และ 41.94 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั

รำยจ่ำยทำงกำรเงินท่ีบนัทึกเป็นอุปกรณ์ท่ีอยูใ่นระหวำ่งกำรพฒันำ
(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560
ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ 56,047,976        27,979,821        55,912,816        27,979,821        
อตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละ) 4.25 - 4.90 3.75 - 4.90 4.25-4.90 3.75 - 4.90
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัไดน้ ำท่ีดินพร้อมทั้งอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีอยูบ่นท่ีดิน และทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นกำรประกอบ

ธุรกิจของบริษทัไปจดจ ำนองกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงเพ่ือค  ้ำประกนัเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (หมำยเหตุ 29)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัไดน้ ำอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงในโครงกำรท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและงำนระหวำ่งก่อสร้ำงซ่ึงตั้งอยู่

บนท่ีดินอนัเป็นท่ีตั้งโครงกำร IDC 3 ของบริษทัไปจดจ ำนองกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงเพ่ือค  ้ำประกนัเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงิน (หมำยเหตุ 29)

25.  สินทรัพย์ไม่มตีัวตน
(หน่วย : บาท)

ณ วนัที่ ณ วนัที่
1 มกราคม 2561 เพิม่ขึน้ ลดลง รับเข้า(โอนออก) 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน
ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 199,020,960      13,450,397        (4,714,000)         12,554,669        220,312,026      

72,598,071        163,259,726      -                     (12,554,669)       223,303,128      
รวม 271,619,031      176,710,123      (4,714,000)         -                         443,615,154      

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม
ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 68,801,612        32,355,857        (3,956,527)         -                     97,200,942        
รวม 68,801,612        32,355,857        (3,956,527)         -                     97,200,942        
สุทธิ 202,817,419      144,354,266      (757,473)            -                         346,414,212      

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

งบการเงนิรวม
รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ระหว่ำงพฒันำ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม
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25.  สินทรัพย์ไม่มตีัวตน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

ณ วนัที่ ณ วนัที่
1 มกราคม 2561 เพิม่ขึน้ ลดลง รับเข้า(โอนออก) 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน
ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 177,242,663      595,824              (900,000)            60,633,663        237,572,150      
ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ระหวำ่งพฒันำ 64,766,357        199,842,632      -                     (60,633,663)       203,975,326      
รวม 242,009,020      200,438,456      (900,000)            -                     441,547,476      

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม
ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 61,162,192        30,133,091        (759,037)            -                     90,536,246        
รวม 61,162,192        30,133,091        (759,037)            -                     90,536,246        
สุทธิ 180,846,828      170,305,365      (140,963)            -                     351,011,230      

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 30.13 ลำ้นบำท และ 32.36 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 30.13 ลำ้นบำท และ 18.16  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั รวมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ย 1 แห่ง และ 2 แห่ง ตำมล ำดบัไดท้  ำสญัญำอนุญำตให้ใชสิ้ทธิในผลงำนวิจยั
กบัหน่วยงำนภำครัฐแห่งหน่ึงในประเทศไทย โดยบริษทัไดรั้บสิทธิในกำรใชผ้ลงำนวิจยั เพ่ือพฒันำต่อยอดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ดงักล่ำว
โดยบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดในสญัญำ และตอ้งจ่ำยค่ำใชสิ้ทธิและส่วนแบ่งรำยไดท่ี้เกิดข้ึนจำกกำรใชซ้อฟแวร์
คอมพิวเตอร์ดงักล่ำวตำมอตัรำท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำ

26.  เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ
(หน่วย : บาท)

2561 2560
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 347,470,000 - 
ตัว๋แลกเงิน 350,000,000 300,000,000      
หกั  ส่วนลดตัว๋แลกเงิน (2,665,895) (2,178,293) 

สุทธิ 347,334,105 297,821,707 
รวม 694,804,105 297,821,707 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทักูย้มืเงินจำกสถำบนักำรเงินโดยออกตัว๋สญัญำใชเ้งินมีอตัรำดอกเบ้ีย MMR - MLR-1.5% ระยะเวลำ
3-6 เดือน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัออกตัว๋แลกเงินขำ้งตน้โดยไม่มีหลกัประกนั ให้แก่นกัลงทุนในวงจ ำกดัโดยผ่ำนสถำบนั
กำรเงินหลำยแห่ง ซ่ึงไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นตวัแทนของบริษทั ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัรำ 3.75%-4.10% โดยมีระยะเวลำของตัว๋แลกเงิน 
181 - 184 วนั

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม



77
26.  เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ (ต่อ)

บริษทัมีวงเงินสินเช่ือต่ำง ๆ จำกสถำบนักำรเงินหลำยแห่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย:
(หน่วย : ล้านบาท)

2561 2560 2561 2560
วงเงินเบิกเกินบญัชี Market Rate ถึง MOR Market Rate ถึง MOR 20                       40                       
วงเงินออกหนงัสือค ้ำประกนั - - 119                     119                     
วงเงินตัว๋สญัญำใชเ้งิน Market Rate ถึง MOR Market Rate ถึง MOR 400                     60                       
วงเงินตัว๋แลกเงิน อตัรำคงท่ีหนำ้ตัว๋ อตัรำคงท่ีหนำ้ตัว๋ 350                     300                     
วงเงินสินเช่ือระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ค  ้ำประกนัโดยน ำเงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ้ำประกนั และโอนสิทธิเรียกร้อง

ทำงกำรคำ้ท่ีมีอยูก่บัลูกหน้ีกำรคำ้ทุกรำยแบบไม่เจำะจง ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14 และ 19

27.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน
(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560
เจ้าหนีก้ารค้า

เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 137,077,892      35,839,550        123,817,322      51,191,899        
เจำ้หน้ีกำรคำ้อ่ืน 170,901,811      88,476,089        154,475,595      79,730,312        
รวม 307,979,703      124,315,639      278,292,917      130,922,211      

เจ้าหนีอ่ื้น
เจำ้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 64,936,678        12,740,040        45,094,468        28,421,138        
เจำ้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นกิจกำรอ่ืน 39,703,179        171,334,923      35,889,093        165,524,815      
เจำ้หน้ีค่ำหุน้ 87,500                -                     -                     
เจำ้หน้ีอ่ืน 13,463,659        4,701,241          11,860,092        3,891,049          
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 22,364,331        15,713,255        21,538,454        12,280,692        
เงินประกนัผลงำน 3,894,190          21,915,872        3,894,190          21,705,322        
เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 5,114,573          6,240,877          4,604,001          5,342,948          
รวม 149,564,110      232,646,208      122,880,298      237,165,964      

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 457,543,813      356,961,847      401,173,215      368,088,175      

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะกิจการอัตราดอกเบีย้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม
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28.  หนีสิ้นตามสัญญาเช่าทางการเงนิ 

(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560
ไม่เกิน 1 ปี
จ ำนวนขั้นต ่ำท่ีจะตอ้งจ่ำย 351,585,499      219,845,935      351,408,995      219,845,935      
ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (48,283,065)       (32,903,065)       (48,279,087)       (32,903,065)       
มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงนิขั้นต า่ 303,302,434      186,942,870      303,129,908      186,942,870      

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
จ ำนวนขั้นต ่ำท่ีจะตอ้งจ่ำย 872,710,827      557,529,425      872,710,827      557,529,425      
ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (60,534,731)       (44,832,597)       (60,534,731)       (44,832,597)       
มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงนิขั้นต า่ 812,176,096      512,696,828      812,176,096      512,696,828      

ราคาสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์
ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงนิ 1,392,867,325   892,710,488      1,392,675,360   892,710,488      

บริษทัไดท้  ำสญัญำเช่ำทำงกำรเงินกบับริษทัหลำยแห่ง ส ำหรับอุปกรณ์เครือข่ำย สญัญำเช่ำดงักล่ำวมีระยะเวลำ  1-5 ปี 
สญัญำเช่ำทำงกำรเงินขำ้งตน้มีอตัรำดอกเบ้ียอยูร่ะหวำ่งร้อยละ  0  ถึง 10.56 ต่อปี

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินบำงส่วนค ้ำประกนัโดยทรัพยสิ์นของลูกคำ้

29.  เงนิกู้ ยืมระยะยาว
(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560
เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 949,495,554      697,909,000      921,608,714      697,909,000      
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (7,157,710)         (5,660,004)         (6,534,264)         (5,660,004)         

(210,293,159)     -                     (209,980,038)     -                     
สุทธิ 732,044,685      692,248,996      705,094,412      692,248,996      

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม

ส่วนของหน้ีสินระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี



79
29.  เงนิกู้ ยืมระยะยาว (ต่อ)

กำรเปล่ียนแปลงในเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ดงัน้ี  
(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560
ยอดคงเหลือตน้ปี 697,909,000      -                     697,909,000      -                     
บวก รับเงินกูย้มืระหวำ่งปี 257,166,840      697,909,000      229,280,000      697,909,000      
หกั จ่ำยคืนเงินกูย้มืระหวำ่งปี (5,580,286)         -                     (5,580,286)         -                     
ยอดคงเหลือปลายปี 949,495,554      697,909,000      921,608,714      697,909,000      

เม่ือวนัท่ี 23 มีนำคม 2560 บริษทัไดท้  ำสญัญำกูย้มืเงินระยะยำวในวงเงินไม่เกิน 700 ลำ้นบำท จำกสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง 
เพ่ือใชล้งทุนก่อสร้ำงและติดตั้งอุปกรณ์ส ำหรับโครงกำรศูนยป์ฏิบติักำรขอ้มูลไอเน็ต 3 (INET-IDC 3) เงินกูย้มืระยะยำวน้ีมีอตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ MLR – อตัรำท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำ โดยมีก ำหนดกำรช ำระคืนเงินตน้เป็นรำยไตรมำสเป็นจ ำนวน 12 งวด งวดละ 
60 ลำ้นบำท โดยเร่ิมจำกเดือนมิถุนำยน 2562 และช ำระดอกเบ้ียทุกเดือน เงินกูย้มืระยะยำวดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยอำคำรและ
ส่ิงปลูกสร้ำงในโครงกำรท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและงำนระหวำ่งก่อสร้ำงซ่ึงตั้งอยูบ่นท่ีดินอนัเป็นท่ีตั้งโครงกำร IDC 3 ของบริษทั 
(ดูหมำยเหตุ 19) ทั้งน้ี บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไว ้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้

เม่ือวนัท่ี 6 กุมภำพนัธ์ 2561 บริษทัไดเ้ขำ้ท ำสญัญำแกไ้ขเพ่ิมเติม และแทนท่ีสญัญำกูเ้งินและยกเลิกสญัญำโอนสิทธิ 
โดยให้สญัญำน้ีแทนสญัญำกูเ้งินเม่ือวนัท่ี 23 มีนำคม 2560 ซ่ึงเป็นสญัญำกูย้มืเงินระยะยำวในวงเงินไม่เกิน 700 ลำ้นบำท 
จำกสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงเพ่ือใชล้งทุนก่อสร้ำงและติดตั้งอุปกรณ์ส ำหรับโครงกำรศูนยป์ฏิบติักำรขอ้มูลไอเน็ต 3 (INET-IDC 3)
เงินกูย้มืระยะยำวน้ีมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR – อตัรำท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำ โดยมีก ำหนดกำรช ำระคืนเงินตน้เป็นรำยไตรมำส
เป็นจ ำนวน 12 งวด งวดละ 60 ลำ้นบำท โดยเร่ิมจำกเดือนมิถุนำยน 2562 และช ำระดอกเบ้ียทุกเดือน ซ่ึงมีสำระส ำคญัท่ีเปล่ียนแปลง
จำกสญัญำเดิม ดงัน้ี

- เปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขเก่ียวกบัหลกัประกนัภำยใตส้ญัญำเงินกูเ้ดิม โดยบริษทัไดมี้กำรน ำท่ีดินพร้อมทั้งอำคำร
และส่ิงปลูกสร้ำงท่ีอยูบ่นท่ีดิน สิทธิในเงินฝำก และทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัเงินกูย้มืแทน
หลกัประกนัตำมสญัญำเดิม (หมำยเหตุ 19,24)

- ยกเลิกสญัญำโอนสิทธิ และหนงัสือบอกกล่ำวกำรโอนสิทธิทั้งฉบบั รวมทั้งเอกสำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง และกำรใดๆท่ีไดด้ ำเนินไป
ภำยใตท่ี้เก่ียวขอ้ง และ/หรือเก่ียวเน่ืองกบัสญัญำโอนสิทธิและหนงัสือบอกกล่ำวกำรโอนสิทธิท่ีไดเ้กิดข้ึนก่อนวนัท่ีในสญัญำน้ีเป็นอนั
ส้ินผลไป

ทั้งน้ีบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไว ้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้
เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2561 บริษทัไดท้  ำสญัญำกูย้มืเงินระยะยำวในวงเงินไม่เกิน 30 ลำ้นบำท จำกสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง

เพ่ือเพ่ิมสภำพคล่องให้บริษทั เงินกูย้มืระยะยำวน้ีมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.50 โดยมีก ำหนดกำรช ำระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียเป็น
รำยเดือน เดือนละ 0.90 ลำ้นบำท เงินกูย้มืระยะยำวดงักล่ำวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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29.  เงนิกู้ ยืมระยะยาว (ต่อ)

เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนำยน 2561 บริษทัไดท้  ำสญัญำกูย้มืเงินระยะยำวในวงเงินไม่เกิน 250 ลำ้นบำท กบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง
มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR – 2% เพ่ือใชล้งทุนก่อสร้ำงและติดตั้งอุปกรณ์ส ำหรับโครงกำรศูนยป์ฏิบติักำรขอ้มูลไอเน็ต 3 
(INET-IDC 3) เฟส 2 มีระยะเวลำในกำรกูย้มืจ  ำนวน 5 ปี โดยมีก ำหนดกำรจ่ำยช ำระคืนดอกเบ้ียเป็นรำยเดือนนบัตั้งแต่เบิกเงินกู ้
และช ำระคืนเงินตน้ภำยใน 1 ปีนบัจำกกำรรับเงินกูง้วดแรก ทั้งน้ีตำมขอ้ตกลงในสญัญำนั้น เม่ือครบก ำหนดกำรจ่ำยช ำระคืนดงักล่ำว 
บริษทัจะแปลงสินเช่ือจำกเงินกูย้มืไปเป็นสินเช่ือประเภทเช่ำซ้ือ มีก ำหนดระยะเวลำ 4 ปี เงินกูย้มืระยะยำวดงักล่ำวค ้ำประกนัโดย
บญัชีเงินฝำกสถำบนักำรเงิน (หมำยเหตุ 19)
บริษทั แมนดาลา คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด

เม่ือวนัท่ี 3 ตุลำคม 2561 บริษทับริษทัไดท้  ำสญัญำกูย้มืเงินระยะยำวในวงเงินไม่เกิน 15.35 ลำ้นบำท กบัสถำบนักำรเงินแห่ง
หน่ึงมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR – 2.5% เพ่ือใชล้งทุนก่อสร้ำง วำงระบบ ตกแต่ง ค่ำออกแบบ ค่ำพฒันำท่ีดิน และอ่ืนๆ ส ำหรับ
โครงกำร Mandala Innovation Hub Khon Kaen มีระยะเวลำในกำรกูย้มืจ  ำนวน 8 ปี โดยมีก ำหนดกำรจ่ำยช ำระคืนดอกเบ้ียเป็น
รำยเดือนนบัตั้งแต่เบิกเงินกู ้และช ำระคืนเงินตน้ภำยใน 1 ปีนบัจำกกำรรับเงินกูง้วดแรก โดยงวดสุดทำ้ยช ำระหน้ีส่วนท่ีเหลือ
ทั้งหมดให้เสร็จส้ิน

เม่ือวนัท่ี 3 ตุลำคม 2561 บริษทับริษทัไดท้  ำสญัญำกูย้มืเงินระยะยำวในวงเงินไม่เกิน 70 ลำ้นบำท กบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง
มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR – 2.5% เพ่ือใชล้งทุนก่อสร้ำง วำงระบบ ตกแต่ง ค่ำออกแบบ ค่ำพฒันำท่ีดิน และอ่ืนๆ ส ำหรับโครงกำร
Mandala Innovation Hub Khon Kaen มีระยะเวลำในกำรกูย้มืจ  ำนวน 8 ปี โดยมีก ำหนดกำรจ่ำยช ำระคืนดอกเบ้ียเป็นรำยเดือนนบั
ตั้งแต่เบิกเงินกู ้และช ำระคืนเงินตน้ภำยใน 1 ปีนบัจำกกำรรับเงินกูง้วดแรก โดยงวดสุดทำ้ยช ำระหน้ีส่วนท่ีเหลือทั้งหมดให้เสร็จส้ิน

เงินกูย้มืระยะยำวดงักล่ำวบริษทัไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงค ้ำประกนัเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)
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 30.  ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2561 และ 2560 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560
ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับ
  ผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัต้นปี 13,075,114        10,704,029        12,138,205        10,109,605        
บวก(หกั) ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัระหวำ่งปี 4,040,259          4,252,927          3,348,851          3,944,053          

ตน้ทุนทำงกำรเงิน (ดอกเบ้ียจ่ำย)ระหวำ่งปี 378,619              356,231              348,255              343,727              
โอนพนกังำนให้บริษทัในเครือ (3,862,076)         -                     (3,580,656)         -                     
รับโอนพนกังำนจำกบริษทัใหญ่ 452,999              -                     -                     -                     
จ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,000,219)         -                     -                     -                     

บวก(หกั) (ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกักำร
933,758              (2,188,073)         644,287              (2,209,180)         

หกั จ่ำยเงินเกษียณพนกังำนระหวำ่งปี -                     (50,000)              -                     (50,000)              
ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับ
  ผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัปลายปี 14,018,454        13,075,114        12,898,942        12,138,205        

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ไดแ้สดงในงบก ำไรขำดทุน ดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560
ตน้ทุนขำย 2,134,037          1,674,549          2,030,431          1,486,154          
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 1,084,574          1,765,787          1,038,730          1,621,617          
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 1,200,267          1,168,822          627,945              1,180,009          
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 4,418,878          4,609,158          3,697,106          4,287,780          

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม

คณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม
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 30.  ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

ก ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจำก
(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560
สมมติฐำนทำงกำรเงิน 933,758              (2,391,062)         644,287              (2,412,169)         
กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - 202,989 - 202,989 

รวม 933,758 (2,188,073) 644,287 (2,209,180) 

สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี
(หน่วย :ร้อยละ)

2561 2560 2561 2560
อตัรำคิดลด 3.02% - 3.13% 3.0% 3.02% 3.0%
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 3% - 15% 3% - 10% 4% - 15% 3% - 10%

จ ำนวนเงินภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ส ำหรับปีปัจจุบนัและ 4 ปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี
(หน่วย : บาท)

งบการเงนิ
งบการเงนิรวม เฉพาะกิจการ 

ปี 2561 14,018,454        12,898,942 
ปี 2560 13,075,114        12,138,205 
ปี 2559 10,704,029        10,109,605 
ปี 2558 7,485,146          6,654,105 
ปี 2557 5,890,042          5,361,844 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
กำรเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีอำจเป็นไปไดอ้ยำ่งสมเหตุ

สมผล ณ วนัท่ีรำยงำน โดยถือวำ่ขอ้สมมติฐำนอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภำระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก  ำหนดไวเ้ป็นจ ำนวนเงินดงัต่อไปน้ี
(หน่วย : บาท)

เพิม่ขึน้ ลดลง เพิม่ขึน้ ลดลง 
อตัรำคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 11,505,043        14,508,541        11,642,119        14,348,747        
กำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนำคต  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 14,417,292        11,558,872        14,264,376        11,692,222        
อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำน  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 10) 12,256,340        13,683,163        12,298,534        13,635,769        

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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 30.  ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

เพิม่ขึน้ ลดลง เพิม่ขึน้ ลดลง 
อตัรำคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 11,348,940        14,249,682        10,548,099        13,165,787        
กำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนำคต  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 14,168,405        11,397,272        13,090,483        10,593,671        
อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำน  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 10) 12,078,435        13,428,225        11,245,373        12,382,906        

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี
(หน่วย : บาท)
งบการเงนิ

งบการเงนิรวม เฉพาะกิจการ 
มำกกวำ่ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 3,288,504          3,288,504          
มำกกวำ่ 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี 14,651,499        14,651,499        
มำกกวำ่ 10 ปี 56,804,659        50,275,476        

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2561 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติไดมี้มติผ่ำนร่ำงพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมำยดงักล่ำว
อยูใ่นระหวำ่งรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่น้ีก  ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนำยจำ้ง
เลิกจำ้งส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกวำ่ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กำรเปล่ียน
แปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และมีผลกระทบให้บริษทัมีหน้ีสินส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนเพ่ิมข้ึนในงบกำรเงินรวมจ ำนวนประมำณ 3 ลำ้นบำท และงบเฉพำะกิจกำรจ ำนวนประมำณ 
2.83 ลำ้นบำท บริษทัจะบนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนของงวดท่ีกฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช้

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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31.  หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560
 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

ณ วนัที่ 1 

มกราคม 2561 ก าไรหรือขาดทุน

ก าไร(ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จอ่ืน

ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2561

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอตัดบัญชี
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 9,323,107          (83,087)              -                     9,240,020          
เงินบ ำเหน็จคำ้งจ่ำย 1,824                  (1,824)                -                     -                     
สินคำ้คงเหลือ 11,731                (11,731)              -                     -                     
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 2,431,862          150,762              186,752              2,769,376          
เจำ้หน้ี-ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน -                     716,131              -                     716,131              
ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์
  (ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ) 1,060,241          (801,752)            -                     258,489              

รวม 12,828,765        (31,501)              186,752              12,984,016        
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอตัดบัญชี

ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียน
      แปลงมูลค่ำเงินลงทุนเผ่ือขำย 50,001,463        - (44,752,107)       5,249,356          
ก ำไรจำกกำรโอนจดัประเภทเงินลงทุน 22,707,624        (15,746,492)       - 6,961,132          
ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์
      (ค่ำเส่ือมรำคำ) 42,834,179        21,619,692        -                     64,453,871        
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำกองทุนโครงกำรพ้ืนฐำน -                     2,743,281          -                     2,743,281          

รวม 115,543,266      8,616,481          (44,752,107)       79,407,640        
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอตัดบัญชี-สุทธิ 102,714,501      66,423,624        

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

งบการเงนิรวม
การเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้/(ลดลง)
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31.  หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

ณ วนัที่ 1 

มกราคม 2560 ก าไรหรือขาดทุน

ก าไร(ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จอ่ืน

ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอตัดบัญชี
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 9,223,697          99,410                -                     9,323,107          
เงินบ ำเหน็จคำ้งจ่ำย 1,824                  -                     -                     1,824                  
สินคำ้คงเหลือ 11,731                -                     -                     11,731                
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 2,021,921          847,556              (437,615)            2,431,862          
เครดิตภำษีจำกผลขำดทุนทำงภำษี 5,239,602          (5,239,602)         -                     -                     
ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์
  (ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ) 1,861,993          (801,752)            -                     1,060,241          

รวม 18,360,768        (5,094,388)         (437,615)            12,828,765        
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอตัดบัญชี

ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียน
      แปลงมูลค่ำเงินลงทุนเผ่ือขำย (672,712)            - 50,674,175        50,001,463        
ก ำไรจำกกำรโอนจดัประเภทเงินลงทุน -                     22,707,624        - 22,707,624        
ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์
      (ค่ำเส่ือมรำคำ) 26,030,340        16,803,839        -                     42,834,179        

รวม 25,357,628        39,511,463        50,674,175        115,543,266      
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอตัดบัญชี-สุทธิ 6,996,860          102,714,501      

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

การเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้/(ลดลง)
งบการเงนิรวม
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31.  หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

ณ วนัที่ 1 

มกราคม 2561 ก าไรหรือขาดทุน

ก าไร(ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จอ่ืน
ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอตัดบัญชี

ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 9,323,107          (83,086)              -                     9,240,021          
เงินบ ำเหน็จคำ้งจ่ำย 1,824                  (1,824)                -                     -                     
สินคำ้คงเหลือ 11,731                (11,731)              -                     -                     
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 2,427,641          23,290                128,857              2,579,788          
เจำ้หน้ี-ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน -                     716,131              -                     716,131              
ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์
  (ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ) 1,060,241          (801,752)            -                     258,489              

รวม 12,824,544        (158,972)            128,857              12,794,429        
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอตัดบัญชี

ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียน
      แปลงมูลค่ำเงินลงทุนเผ่ือขำย 72,650,903        - (60,438,033)       12,212,870        
ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์
      (ค่ำเส่ือมรำคำ) 42,834,179        21,619,692        -                     64,453,871        
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำกองทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน -                     2,743,281          -                     2,743,281          

รวม 115,485,082      24,362,973        (60,438,033)       79,410,022        
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอตัดบัญชี-สุทธิ 102,660,538      66,615,593        

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
การเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้/(ลดลง)
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31.  หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

ณ วนัที่ 1 

มกราคม 2560 ก าไรหรือขาดทุน

ก าไร(ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จอ่ืน

ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอตัดบัญชี

ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 9,223,697          99,410                -                     9,323,107          
เงินบ ำเหน็จคำ้งจ่ำย 1,824                  -                     -                     1,824                  

สินคำ้คงเหลือ 11,731                -                     -                     11,731                
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 2,021,921          847,556              (441,836)            2,427,641          
เครดิตภำษีจำกผลขำดทุนทำงภำษี 5,239,602          (5,239,602)         -                     -                     
ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์
  (ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ) 1,861,993          (801,752)            -                     1,060,241          

รวม 18,360,768        (5,094,388)         (441,836)            12,824,544        

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอตัดบัญชี

ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียน
      แปลงมูลค่ำเงินลงทุนเผ่ือขำย (672,712)            - 73,323,615        72,650,903        
ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์(ค่ำเส่ือมรำคำ) 26,030,340        16,803,839        -                     42,834,179        

รวม 25,357,628        16,803,839        73,323,615        115,485,082      
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอตัดบัญชี-สุทธิ 6,996,860          102,660,538      

32.  ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลค ำนวณข้ึนจำกก ำไรก่อนภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดคูณดว้ยอตัรำภำษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมำณกำรไว ้ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงิน

ได ้สรุปไดด้งัน้ี
(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน :

ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนัส ำหรับก ำไรทำงภำษี 34,800,670 22,406,973 31,366,204 21,024,670        
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี :

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
   ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 8,647,982 44,605,851 24,521,945        21,898,227        
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 43,448,652        67,012,824        55,888,149        42,922,897        

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

การเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้/(ลดลง)

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
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32.  ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (ต่อ)

ภำษีเงินไดส่้วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวกับ
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียน
      แปลงมูลค่ำเงินลงทุนเผ่ือขำย 44,752,107        50,674,175        60,438,032        73,323,615        
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำรตำม

  หลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับ
  โครงกำรผลประโยชน์พนกังำน 128,857              437,615              128,857              441,836              

44,880,964        51,111,790        60,566,889        73,765,451        

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหวำ่งค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
31 ธนัวำคม  สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
ก ำไร(ขำดทุน)ทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 196,369,344      442,556,944      288,296,895      356,040,949      

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 15%-20% 20% 20% 20%
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 39,273,869        88,511,389        57,659,379        71,208,190        
ขำดทุนสะสม (97,597)              -                     -                     -                     
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ : 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ถือเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมประมวลรัษฎำกร 2,946,538          6,860,577          2,852,348          6,527,076          
(6,704,076)         (16,298,964)       (6,683,341)         (16,267,808)       

รำยไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษี (500,274)            (62,233)              (500,274)            (1,213,626)         
-                     152,856              -                     -                     
-                     (17,330,935)       -                     (17,330,935)       

อ่ืนๆ 8,530,192          5,180,134          2,560,037          -                     
43,448,652        67,012,824        55,888,149        42,922,897        

อตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย (%) 22.13% 15.14% 19.39% 12.06%

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

คำ่ใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึนจำกรำยจ่ำยท่ีจ่ำยจริง

เครดิตขำดทุนทำงภำษีท่ีคำดว่ำจะไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน์

ผลกระทบจำกธุรกรรมท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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32.  ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (ต่อ)

บริษทัและบริษทัยอ่ยบำงแห่ง ใชอ้ตัรำภำษีเงินไดร้้อยละ 20 ในกำรค ำนวณภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2561 และ 2560

บริษทัยอ่ยบำงแห่งใชอ้ตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลตำมอตัรำขั้นบนัได ตำมท่ีพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรวำ่
ดว้ยกำรลดอตัรำและยกเวน้รัษฎำกร (ฉบบัท่ี 530) พ.ศ. 2554 ส ำหรับผูป้ระกอบกำรซ่ึงเป็นวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม

33.  ทุนเรือนหุ้น
ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 เม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน 2560 เพ่ือพิจำรณำอนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนจำก 512.54 

ลำ้นบำท เป็น 500.04 ลำ้นบำท โดยยกเลิกหุน้สำมญัท่ียงัมิไดอ้อกจ ำนวน 12,500,023 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท รวม 12.50 
ลำ้นบำท บริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรลดทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 5 พฤษภำคม 2560

34.  ส ารองตามกฎหมาย
เพ่ือให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ .ศ. 2535 บริษทัไดจ้ดัสรรเงินจ ำนวนอยำ่งนอ้ยร้อยละ 5

ของก ำไรสุทธิไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีเท่ำกบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยน้ีจะน ำไป
จ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได้

35.  เงนิปันผล
 ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2561 มีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้จำกก ำไรสุทธิ

ส ำหรับปี 2560 ในอตัรำหุน้ละ 0.1259 บำท โดยคิดจำกจ ำนวนหุน้ 500,041,575 หุน้ เป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งส้ิน 62.95 ลำ้นบำท และ
อนุมติักำรจดัสรรก ำไรสุทธิ เป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 15.66 ลำ้นบำท

ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 เม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้จำกก ำไร
สุทธิส ำหรับปี 2559 ในอตัรำหุน้ละ 0.0789 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งส้ิน 39.45 ลำ้นบำท และไดจ้ดัสรรก ำไรสุทธิ เป็นเงินส ำรอง
ตำมกฎหมำยจ ำนวน 3.22 ลำ้นบำท 

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)
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36 .  การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

กลุ่มกิจกำรมีลูกคำ้รำยใหญ่ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 จ ำนวน 1 รำย และจ ำนวน 1 รำย ตำมล ำดบั 
จำกรำยไดใ้ห้บริกำรดำ้นโทรคมนำคมซ่ึงรวมทั้งกำรให้บริกำรเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต จ  ำนวนเงินรวม 56.74 ลำ้นบำท และ 52.71 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั

รำยงำนแสดงขอ้มูลกำรค ำนวณรำยไดท่ี้ตอ้งจดัสรรให้แก่กองทุนวิจยัและพฒันำกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทศัน์และกิจกำร
โทรคมนำคมของกลุ่มกิจกำรส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
รำยไดจ้ำกใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม

แบบท่ีหน่ึง 561,395,970      457,379,623      541,798,453      398,055,952      
รำยไดท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งกบัใบอนุญำตประกอบกิจกำร

โทรคมนำคม 897,539,965      524,481,663      962,162,221      600,949,283      
รวมรายได้จากการให้บริการ 1,458,935,935   981,861,286      1,503,960,674   999,005,235      

37.   ภาระผูกพันและหนีสิ้นที่อาจจะเกิดขึน้
37.1  ค่าปรับตามสัญญา

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกรณีค่ำปรับกำรรับประกนักำรขดัขอ้งของกำรให้บริกำร
ตำมสญัญำกบับริษทัแห่งหน่ึง เป็นจ ำนวนเงิน 2.48 ลำ้นบำท ฝ่ำยบริหำรของบริษทัมีควำมเห็นวำ่บริษทัไม่สมควรจ่ำยช ำระค่ำปรับ
ดงักล่ำวท่ีตอ้งรอกำรพิสูจน์วำ่เหตุขดัขอ้งเกิดจำกควำมผิดของบริษทัหรือไม่ และเช่ือวำ่ทำ้ยท่ีสุดแลว้บริษทัจะสำมำรถช้ีแจงสำเหตุ
ของกำรขดัขอ้งโดยไม่ตอ้งช ำระค่ำเบ้ียปรับดงักล่ำว เป็นผลให้ทำงบริษทัไม่มีกำรตั้งส ำรองใดๆ จำกค่ำปรับน้ีในงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

37.2  หนังสือค า้ประกัน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัมีภำระจำกกำรให้ธนำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนั เป็นจ ำนวนเงิน 70.13 ลำ้นบำท 

และ 44.94 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ค  ้ำประกนัโดยใชเ้งินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ้ำประกนั (ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุขอ้ 19)

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
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37.3  ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน 

กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนในกรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ ซ่ึงมีอำยสุญัญำระหวำ่ง 1 – 30 ปี สญัญำ
ดงักล่ำวเป็นสญัญำท่ีบอกเลิกไม่ได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มกิจกำรมีภำระท่ีจะตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเช่ำ 
ดงัน้ี

(หน่วย : ล้านบาท)

2561 2560 2561 2560
ไม่เกิน 1 ปี 107.24 80.94                  105.77                73.30                  
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 43.44 93.81                  34.45                  83.21                  
เกินกวำ่ 5 ปี 30.47 32.85                  30.47                  32.85                  

รวม 181.15                207.60                170.69                189.36                

ในระหวำ่งปี 2558 บริษทัไดท้  ำสญัญำเช่ำท่ีดินกบับริษทัแห่งหน่ึง เป็นระยะเวลำ 30 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2588 และสำมำรถต่อสญัญำไดเ้ม่ือครบก ำหนดภำยใน 60 วนั สญัญำน้ีถือเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ียกเลิกไม่ได ้
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำในอตัรำปีละ 1,077,700 บำท และมีกำรปรับอตัรำค่ำเช่ำตำมสญัญำเพ่ิมข้ึน
ทุก 3 ปี ในอตัรำร้อยละ 5% ของอตัรำค่ำเช่ำปีก่อน เม่ือสญัญำเช่ำส้ินสุดลง บริษทัฯ ตอ้งปรับปรุงพ้ืนท่ีเช่ำให้อยูใ่นสภำพพร้อมใชง้ำน
ภำยใน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จำกผูใ้ห้เช่ำ

37.4  สัญญาต่างๆ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งช ำระเงินค่ำท่ีดินตำมสญัญำจะซ้ือจะขำย จ ำนวน 33.84 

ลำ้นบำท และเม่ือวนัท่ี 9 ตุลำคม 2560 บริษทัไดจ้ดัท ำสญัญำให้ใชสิ้ทธิเหนือพ้ืนดินดงักล่ำว โดยมีก ำหนดระยะเวลำ 15 ปี 
เน่ืองจำกไม่สำมำรถโอนกรรมสิทธ์ิไดต้ำมท่ีกฎหมำยก ำหนด

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัในกำรช ำระเงินค่ำอุปกรณ์พร้อมค่ำติดตั้งเป็นจ ำนวนเงิน 115.85
ลำ้นบำท และ 339.56 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และบริษทัมีภำระผูกพนัในกำรช ำระเงินค่ำอุปกรณ์พร้อมค่ำติดตั้งเป็นจ ำนวนเงิน 116.25
ลำ้นบำทและ 357.41 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560  บริษทัมีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยช ำระค่ำก่อสร้ำงอำคำรตำมสญัญำ จ ำนวนเงิน 246.85 
ลำ้นบำทและ 7.17 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

38.  เคร่ืองมือทางการเงนิ
38.1 ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ

กลุ่มกิจกำรมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้มืและ ตัว๋เงินรับ ฝ่ำยบริหำรควบคุม
ควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นกลุ่มกิจกำรจึงไม่คำดวำ่จะไดรั้บควำมเสียหำย
ท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี  กำรให้สินเช่ือของกลุ่มกิจกำรไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำก
หลำยและมีอยูจ่  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มกิจกำรอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้และ
ลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้มืและตัว๋เงินรับท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
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38.3 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มกิจกำรมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงอำจก่อให้เกิดควำมเส่ียงจำกกำรผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ อยำ่งไรก็ตำม ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศดงักล่ำวมี
ยอดคงเหลือท่ีไม่มีนยัส ำคญั ซ่ึงกลุ่มบริษทัมิไดเ้ขำ้ท ำสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้เพ่ือลดควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรพิจำรณำแลว้เห็นวำ่ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนอยูใ่นระดบัต ่ำ

38.4 มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินโดยส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นและเงินกูโ้ดยส่วนใหญ่มี

อตัรำดอกเบ้ียข้ึนลงตำมอตัรำตลำด ฝ่ำยบริหำรของบริษทั จึงประมำณมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสิน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี
(หน่วย : ล้านบาท)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
สินทรัพย์ทางการเงนิ

ตรำสำรทุน 79,939                -                     -                     79,939                
ตรำสำรหน้ี -                     32,059                -                     32,059                
หน่วยลงทุน -                     6,488                  -                     6,488                  

(หน่วย : ล้านบาท)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
สินทรัพย์ทางการเงนิ

ตรำสำรทุน 79,727                -                     -                     79,727                
ตรำสำรหน้ี -                     32,059                -                     32,059                
หน่วยลงทุน -                     4,605                  -                     4,605                  

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

งบการเงนิรวม
ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม
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38.4 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมดงัน้ี
(หน่วย : พันบาท)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
สินทรัพย์ทางการเงนิ

ตรำสำรทุน 386,211              -                     -                     386,211              
ตรำสำรหน้ี -                     135,592              -                     135,592              
หน่วยลงทุน -                     61,010                -                     61,010                

(หน่วย : พันบาท)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
สินทรัพย์ทางการเงนิ

ตรำสำรทุน 383,255              -                     -                     383,255              
ตรำสำรหน้ี -                     135,592              -                     135,592              
หน่วยลงทุน -                     29,084                -                     29,084                

ในระหวำ่งปี บริษทัไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งระดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
38.5 การบริหารจัดการทุน

บริหำรของกลุ่มกิจกำรมีนโยบำยกำรบริหำรจดักำรส่วนทุนซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือด ำรงฐำนเงินทุนให้แข็งแกร่ง โดยกำรวำงแผน
กำรก ำหนดกลยทุธ์ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้ธุรกิจมีผลประกอบกำรและกำรบริหำรกระแสเงินสดท่ีดีอยำ่งต่อเน่ือง นอกจำกน้ี
กลุ่มกิจกำรยงัค  ำนึงถึงกำรมีฐำนะกำรเงินท่ีดี โดยพิจำรณำลงทุนในโครงกำรท่ีมีอตัรำผลตอบแทนอยูใ่นเกณฑดี์ รักษำระดบัเงิน
ทุนหมุนเวียนท่ีเหมำะสม รวมทั้ง สร้ำงควำมแข็งแกร่ง ควำมมัน่คงของกำรด ำรงเงินสด และมีโครงสร้ำงเงินทุนท่ีเหมำะสม ทั้งน้ี 
เพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ืองในอนำคต และรักษำควำมเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน เจำ้หน้ี 
และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม

งบการเงนิรวม
ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม



98
39.  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 

39.1 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัใหม่ ดงัน้ี

1) บริษทั มำย แพลตฟอร์ม จ ำกดั 1 2 มกรำคม 2562
โครงกำรท่ีพกัอำศยั

2) บริษทั แชท มี จ  ำกดั ให้บริกำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์อตัโนมติัผ่ำนระบบ 1 9 มกรำคม 2562
อิเล็กทรอนิกส์

3) บริษทั วนั มำร์เก็ตต้ิง จ  ำกดั กำรให้ค  ำปรึกษำ แนะแนวและช่วยเหลือในกำรด ำเนินงำน 1 11 มกรำคม 2562
เก่ียวกบักำรวำงแผนกลยทุธ์และแผนองคก์ร กำรจดักำรดำ้นกำรตลำด

4) บริษทั โลกำ (ประเทศไทย) จ ำกดั ประกอบกิจกำรคำ้ซอฟตแ์วร์ 1 18 มกรำคม 2562
5) บริษทั ออลเดมิคส์ จ  ำกดั ให้บริกำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บริกำรระบบกำร 1 4 กมุภำพนัธ์ 2562

เรียนรู้ออนไลน์และระบบกำรทดสอบรับรองคุณวฒิุวิชำชีพ
39.2 ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2562 มีสำระส ำคญั ดงัน้ี

- มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561
- มีมติอนุมติัให้บริษทัด ำเนินกำรจดัตั้งกองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนซ่ึงขณะน้ีอยูใ่นระหวำ่งเตรียมกำรเพ่ือยืน่ขออนุมติักำรจดัตั้ง

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์("กองทุน") และให้บริษทัเขำ้ท ำธุรกรรมกบั
กองทุนและเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ("ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำน")

- มีมติอนุมติักำรเขำ้ท ำรำยกำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์โดยพิจำรณำอนุมติัให้บริษทัเขำ้ท ำธุรกรรมให้เช่ำทรัพยสิ์นระยะยำว 
และธุรกรรมตกลงด ำเนินกำรกบักองทุนฯ

- มีมติอนุมติักำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีไดม้ำซ่ึงสินทรัพย ์โดยพิจำรณำอนุมติัให้บริษทัเขำ้ท ำธุรกรรมเช่ำช่วงด ำเนินงำน และธุรกรรมซ้ือ
หน่วยลงทุนกบักองทุนฯ

- มีมติอนุมติัให้บริษทัเขำ้ท ำสญัญำและลงนำมในเอกสำรใดๆท่ีเก่ียวกบัธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ธุรกรรมให้เช่ำ
ทรัพยสิ์นระยะยำว ธุรกรรมตกลงด ำเนินกำร ธุรกรรมเช่ำช่วงด ำเนินงำน ธุรกรรมซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือกำรด ำเนินกำรอ่ืนใด
ท่ีเก่ียวขอ้ง

- มีมติอนุมติักำรมอบหมำยและมอบอ ำนำจท่ีเก่ียวขอ้งในกำรเขำ้ท ำธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ธุรกรรมให้เช่ำทรัพยสิ์น
ระยะยำว ธุรกรรมตกลงด ำเนินกำร ธุรกรรมเช่ำช่วงด ำเนินงำน ธุรกรรมซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือกำรด ำเนินกำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง

- มีมติอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั
- มีมติอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั

39.3 ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2562 ไดมี้มติอนุมติัให้เสนอจ่ำยเงินปันผล 
จำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวนหุน้สำมญัจ ำนวน 500 ลำ้นหุน้ในอตัรำหุน้ละ 0.1325  บำท  
เป็นจ ำนวนเงิน 66.24 ลำ้นบำท  โดยกำรจ่ำยเงินปันผลคำ้งจ่ำยดงักล่ำวตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้

40.  การอนุมตัิงบการเงนิ
งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรของบริษทัแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2562

...................................... ......................................
นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

ให้บริกำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในกำรบริหำรจดักำร

ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท)

วนัที่จด

ทะเบียนบริษทัช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ
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20.2 รายละเอยีดการลงทุนและส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม
    บริษทัร่วมทั้งหมดจดัตั้งในประเทศไทย มีรายละเอียด ดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

บริษทั ลกัษณะธุรกจิ 2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษทั อินเทลลิจิสต ์จ  ากดั พฒันาซอฟตแ์วร์ 35.00  34.99 2,500,000                   2,500,000                   1,351,819                                          788,546
บริษทั ทอลค์ทูมี จ  ากดั ให้บริการ Call Center ให้บริการระบบบริหาร

จดัการขอ้มูลภายในองคก์ร
28.50  29.99                        250,000                        250,000 581,552                      (225,267) 

บริษทั วนัจีโอ เซอร์เวย ์จ  ากดั ประกอบกิจการให้บริการโปรแกรมส าเร็จรูป
ต่างๆ โปรแกรมทางดา้นระบบแผนท่ีภาษี และ
ทะเบียนทรัพยสิ์นส าเร็จรูป

30.00  40.00                        250,000                        250,000                        196,054                          84,760

บริษทั  ไอเน็กซ์ บรอดแบนด ์จ ากดั ประกอบกิจการให้บริการ ระบบโครงข่าย
โทรคมนาคม (Broadband)

25.00  29.99                        250,000                        250,000 -                              49,516

 บริษทั แอต๊เซ็ทเทอร่า คอร์ปอเรชัน่
 จ  ากดั

 ประกอบกิจการให้บริการ ระบบคอมพิวเตอร์
เสมือน (Cloud)

30.00  -                        225,000                                 -   -                              -                              

 บริษทั วนัสเปซ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั  ประกอบกิจการให้บริการจดัเก็บขอ้มูลท่ี
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลเดียวกนั แบบไม่ผา่น
ตวักลาง(Blockchain)

45.00  -                        250,000                                 -   414,635                      -                              

 บริษทั วนั อิเล็กทรอนิกส์ บิลล่ิง 
จ  ากดั

 ประกอบกิจการให้บริการระบบใบก ากบัภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ (Tax Invoice)

40.00  -                        250,000                                 -   271,936                      -                              

 บริษทั วนั ดีซี จ  ากดั (ดูหมายเหตุ 9)  บริการให้ค  าปรึกษา การออกแบบ และ
วางแผนภาพรวมในดา้นการก่อสร้าง และงาน
ดา้นสารสนเทศต่างๆ

19.00  -                        250,000                                 -   2,742,748                   -                              

...................................... ......................................
นายไพรัช ธชัยพงษ์ นางมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมการ) (กรรมการ)

งบการเงนิรวม 
สัดส่วนเงนิลงทุน (%) ทุนช าระแล้ว  มูลค่าตามบัญชีตามวธีิส่วนได้เสีย 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
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20.2 รายละเอยีดการลงทุนและส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ)

บริษทั ลกัษณะธุรกจิ 2561 2560 2561 2560 2561 2560

 บริษทั ไอเน็ต แมเนจด ์  เซอร์วิส
เซส จ ากดั (ดูหมายเหตุ 9)

 ให้บริการออกแบบจดัท าและบริหารจดัการ
เก่ียวกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

30.00 -                                                  2,500,000                                 -   -                              -                              

 บริษทั ไทยไอเด็นติต้ีส์ จ  ากดั (ดู
หมายเหตุ 9)

 บริการให้ค  าปรึกษาออกแบบ และพฒันา
ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบงานรวมถึงจดัหา
อุปกรณ์ท่ีจ  าเป็น

44.99 -                                                     250,000 -                              133,552                      -                              

 บริษทั เซอร์วิส วนั โซลูชัน่ จ  ากดั 
(ดูหมายเหตุ 9)

 ให้บริการโปรแกรมส าเร็จรูป และให้บริการ
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์

40.00 -                                                     250,000 -                              483,443                      -                              

บริษทั ไทย ดอทคอม เพยเ์มนท ์
จ ากดั (ดูหมายเหตุ 9)

การให้บริการในดา้นระบบ Payment Gateway 
ผา่นระบบ Cloud computing

35.99 -                              500,000                      -                              -                              -                              

บริษทั ดี โซลูชัน่ ดอท คอม จ ากดั 
(ดูหมายเหตุ 9)

การให้บริการระบบบริหารการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์

29.97 -                              250,000                      -                              -                              -                              

บริษทั โอเพน่แลนดส์เคป จ ากดั (ดู
หมายเหตุ 9)

ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (cloud) 45.00 -                              250,000                      -                              -                              -                              

บริษทั วนั อีเมล จ ากดั (ดูหมายเหตุ
 9)

การให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Mail)

30.00 -                              250,000                      -                              -                              -                              

บริษทั เน็กซ์พาย จ  ากดั (ดูหมายเหตุ
 9)

การให้บริการโปรแกรมส าเร็จรูป และ
ให้บริการซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์

45.00 -                              250,000                      -                              1,368,653                   -                              

บริษทั ไอรีครูท จ ากดั (ดูหมายเหตุ 
9)

การให้บริการให้ค  าปรึกษาดา้นคอมพิวเตอร์
ส่ือสารการน าเสนอขอ้มูล ซอฟตแ์วร์ ระบบ
ข่าวสารเพ่ือการบริหาร

30.00 -                              2,750,000                   -                              944,267                      -                              

...................................... ......................................
นายไพรัช ธชัยพงษ์ นางมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมการ) (กรรมการ)

งบการเงนิรวม 
สัดส่วนเงนิลงทุน (%) ทุนช าระแล้ว  มูลค่าตามบัญชีตามวธีิส่วนได้เสีย 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 



53                               
20.2 รายละเอยีดการลงทุนและส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ)

บริษทั ลกัษณะธุรกจิ 2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษทั วนั ออเทน จ ากดั (ดูหมาย
เหตุ 9)

การให้บริการโปรแกรมส าเร็จรูป และ
ให้บริการซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์

45.00 -                              250,000                      -                              33,439                        -                              

บริษทั วนั เซนทริค จ ากดั (ดูหมาย
เหตุ 9)

ให้บริการพ้ืนฐานใน One Platform ในการ
รองรับ การใชง้านเพ่ือส่ง ขอ้ความ ส่งไฟล์
เอกสารไฟลรู์ปภาพ ตลอดจนการสนทนาแบบ
หน่ึงต่อ หรือแบบกลุ่ม

45.00 -                              250,000                      -                              215,517                      -                              

8,737,615                   697,555                      

...................................... ......................................

นายไพรัช ธชัยพงษ์ นางมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมการ) (กรรมการ)

รวม

งบการเงนิรวม 
สัดส่วนเงนิลงทุน (%) ทุนช าระแล้ว  มูลค่าตามบัญชีตามวธีิส่วนได้เสีย 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
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20.4 ข้อมูลทางการเงนิภายใต้งบการเงนิรวมของบริษทัร่วม
          รายละเอียดสินทรัพยสุ์ทธิ
          งบแสดงฐานะการเงนิรวมโดยสรุป ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

บริษทั 

บริษทั อินเทลลิจิสต ์จ  ากดั 7,043,787                          279,945 (3,368,144)          (93,238)                           3,862,350 34.9999                            - 1,351,819           
บริษทั ทอลค์ทูมี จ  ากดั 8,595,723                          728,851 (7,243,095)          (40,804)                           2,040,675 28.4980                            - 581,552              
บริษทั วนัจีโอ เซอร์เวย ์จ  ากดั 916,020                               86,521 (347,182)             (1,846)                                653,513 30.0000                            - 196,054              
บริษทั ไอเน็กซ ์บรอดแบนด์ จ  ากดั 28,192,131                   62,514,688 (87,938,303)        (378,890)                         2,389,626 24.9970              (597,335)                          -   
บริษทั แอต๊เซ็ทเทอร่า คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 15,794,817         9,805,958           (24,397,116)        (140,084)                         1,063,575 29.9980              (319,051)                          -   
บริษทั วนัสเปซ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 4,943,470           175,028              (4,196,305)          (720)                                   921,473 44.9970                            - 414,635              
บริษทั วนั อิเล็กทรอนิกส์ บิลล่ิง จ  ากดั 2,744,018           442,936              (2,273,570)          (233,510)                            679,874 39.9980                            - 271,936              
บริษทั วนั ดีซี จ  ากดั 68,831,672         8,358,080           (51,598,352)        (11,154,363)                  14,437,037 18.9980                            - 2,742,748           
บริษทั ไอเน็ต แมเนจด ์  เซอร์วิสเซส จ ากดั 40,673,943         22,091,257         (49,316,466)        (1,237,367)                    12,211,367 29.9999           (3,663,398)                          -   
บริษทั ไทยไอเด็นติต้ีส์ จ  ากดั 1,032,231           928,528              (1,662,856)          (1,055)                                296,848 44.9900                            - 133,552              
บริษทั เซอร์วิส วนั โซลูชัน่ จ  ากดั 4,812,296           364,917              (3,942,728)          (25,818)                           1,208,667 39.9980                            - 483,443              
บริษทั ไทย ดอทคอม เพยเ์มนท ์จ ากดั 4,019,900           2,647,143           (7,214,780)          (23,135)                            (570,872) 35.9850                205,428                          -   
บริษทั ดี โซลูชัน่ ดอท คอม จ ากดั 3,976,262           3,533,266           (6,199,046)          (68,877)                           1,241,605 29.9700              (372,109)                          -   

...................................... ......................................
นายไพรัช ธชัยพงษ์ นางมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมการ) (กรรมการ)

สัดส่วนตามส่วนได้

เสียของกจิการใน

สินทรัพย์-สุทธิ

มูลค่าตามบัญชีของ

ส่วนได้เสียที่ของ

กจิการในบริษทัร่วม

สินทรัพย์

หมุนเวยีน

สินทรัพย์ไม่

หมุนเวยีน หนีสิ้นหมุนเวยีน

หนีสิ้นไม่

หมุนเวยีน สินทรัพย์สุทธิ

ตัดรายการ

ระหว่างกัน
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20.4 ข้อมูลทางการเงนิภายใต้งบการเงนิรวมของบริษทัร่วม (ต่อ)
          รายละเอียดสินทรัพยสุ์ทธิ
          งบแสดงฐานะการเงนิรวมโดยสรุป ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

บริษทั 
บริษทั โอเพน่แลนด์สเคป จ ากดั 9,846,510           21,775,362         (29,510,715)        (70,284)                           2,040,873 44.998              (918,352)                          -   
บริษทั วนั อีเมล จ ากดั 16,974,399         18,597,826.51    (33,569,060)        (497,600)                         1,505,566 29.998              (451,640)                          -   
บริษทั เน็กซพ์าย จ  ากดั 5,533,155           2,499,109.00      (2,462,254)          (29,254)                           5,540,756 44.998           (1,124,576) 1,368,653           
บริษทั ไอรีครูท จ ากดั 5,072,215           11,394,736         (11,662,575)        (948,878)                         3,855,498 30.000              (212,382) 944,267              
บริษทั วนั ออเทน จ ากดั 2,727,289           241,695              (2,032,323)          (156,693)                            779,968 44.998 (317,531)             33,439                
บริษทั วนั เซนทริค จ ากดั 869,503              7,150,416           (7,420,368)          (120,601)                            478,950 44.998 -                          215,518              

รวม 8,737,615           

...................................... ......................................
นายไพรัช ธชัยพงษ์ นางมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมการ) (กรรมการ)

สัดส่วนตามส่วนได้

เสียของกจิการใน

สินทรัพย์-สุทธิ

มูลค่าตามบัญชีของ

ส่วนได้เสียที่ของ

กจิการในบริษทัร่วม

สินทรัพย์

หมุนเวยีน

สินทรัพย์ไม่

หมุนเวยีน หนีสิ้นหมุนเวยีน

หนีสิ้นไม่

หมุนเวยีน สินทรัพย์สุทธิ

ตัดรายการ

ระหว่างกัน
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20.4 ข้อมูลทางการเงนิภายใต้งบการเงนิรวมของบริษทัร่วม (ต่อ)
          รายละเอียดสินทรัพยสุ์ทธิ
          งบแสดงฐานะการเงนิรวมโดยสรุป ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : บาท)

บริษทั 

บริษทั อินเทลลิจิสต ์จ  ากดั 8,430,362                            14,236 (5,809,586)          -                                      2,635,012                922,252              (133,706) 788,546              
บริษทั ทอลค์ทูมี จ  ากดั 4,633,193                            27,004 (4,145,152)          -                                         515,045 154,503                           (379,770) (225,267)             
บริษทั วนัจีโอ เซอร์เวย ์จ  ากดั 249,957                                        1 (38,056)               -                                         211,902 84,760                                           - 84,760                
บริษทั ไอเน็กซ ์บรอดแบนด์ จ  ากดั 199,875                                        1 (34,800)               -                                         165,076 49,516                                           - 49,516                

รวม 697,555              

...................................... ......................................
นายไพรัช ธชัยพงษ์ นางมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมการ) (กรรมการ)

มูลค่าตามบัญชีของ

ส่วนได้เสียที่ไม่มี

อ านาจควบคุม

มูลค่าตามบัญชีของ

ส่วนได้เสียที่ไม่มี

อ านาจควบคุม-สุทธิ

สินทรัพย์

หมุนเวยีน

สินทรัพย์ไม่

หมุนเวยีน หนีสิ้นหมุนเวยีน

หนีสิ้นไม่

หมุนเวยีน สินทรัพย์สุทธิ

ตัดรายการ

ระหว่างกัน
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20.4 ข้อมูลทางการเงนิภายใต้งบการเงนิรวมของบริษทัร่วม (ต่อ)
          รายละเอียดก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม
          งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมโดยสรุป ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

(หน่วย : บาท)

บริษทั 

บริษทั อินเทลลิจิสต ์จ  ากดั 15,256,571                     1,227,337 -                          1,227,337                       5,657,419                135,013                            - 135,013              
บริษทั ทอลค์ทูมี จ  ากดั 34,119,217                     1,525,631 -                          1,525,631                       4,630,757 265,044.00                                    - 265,044              
บริษทั วนัจีโอ เซอร์เวย ์จ  ากดั 4,083,429                          441,612 -                          441,612                                      66 (38,099)                                          - (38,099)               
บริษทั ไอเน็กซ ์บรอดแบนด์ จ  ากดั 50,713,721                     2,372,618 148,068              2,520,686                                 102 (84,924)                                          - (84,924)               
บริษทั แอต๊เซ็ทเทอร่า คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 61,005,274         813,575              -                          813,575                                         - -                                                 - -                          
บริษทั วนัสเปซ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 11,648,045         671,473              -                          671,473                                         - -                                                 - -                          
บริษทั วนั อิเล็กทรอนิกส์ บิลล่ิง จ  ากดั 14,846,895         429,874              -                          429,874                                         - -                                                 - -                          
บริษทั วนั ดีซี จ  ากดั 156,635,467       16,371,652         (2,429,298)          13,942,354                                    - -                                                 - -                          
บริษทั ไอเน็ต แมเนจด ์  เซอร์วิสเซส จ ากดั 136,043,685       6,854,122           -                          6,854,122                                      - -                                                 - -                          
บริษทั ไทยไอเด็นติต้ีส์ จ  ากดั 13,137,375         22,422                -                          22,422                                           - -                                                 - -                          
บริษทั เซอร์วิส วนั โซลูชัน่ จ  ากดั 20,227,606         985,377              -                          985,377                                         - -                                                 - -                          
บริษทั ไทย ดอทคอม เพยเ์มนท ์จ ากดั 3,001,695           323,909              -                          323,909                                         - -                                                 - -                          
บริษทั ดี โซลูชัน่ ดอท คอม จ ากดั 9,978,524           802,140              -                          802,140                                         - -                                                 - -                          

...................................... ......................................
นายไพรัช ธชัยพงษ์ นางมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมการ) (กรรมการ)

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

รายได้

ก าไร(ขาดทุน)

ส าหรับปี
ก าไร(ขาดทุน) 

เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี

ก าไร(ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จรวม รายได้

ก าไร(ขาดทุน)

ส าหรับปี
ก าไร(ขาดทุน) 

เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี

ก าไร(ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จรวม
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20.4 ข้อมูลทางการเงนิภายใต้งบการเงนิรวมของบริษทัร่วม (ต่อ)
          รายละเอียดก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม
          งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมโดยสรุป ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

(หน่วย : บาท)

บริษทั 
บริษทั โอเพน่แลนด์สเคป จ ากดั 28,018,850         1,560,214           -                      1,560,214           -                      -                      -                      -                      
บริษทั วนั อีเมล จ ากดั 14,221,264         715,819              -                      715,819              -                      -                      -                      -                      
บริษทั เน็กซพ์าย จ  ากดั 12,605,011         5,370,155           -                      5,370,155           -                      -                      -                      -                      
บริษทั ไอรีครูท จ ากดั 37,879,866         1,409,451           (358,584)             1,050,867           -                      -                      -                      -                      
บริษทั วนั ออเทน จ ากดั 8,701,061           529,968              -                      529,968              -                      -                      -                      -                      
บริษทั วนั เซนทริค จ ากดั 1,414,317           228,950              -                      228,950              -                      -                      -                      -                      

รวม 633,537,873       42,656,299         (2,639,814)          40,016,485         10,288,344         277,034              -                          277,034              

...................................... ......................................
นายไพรัช ธชัยพงษ์ นางมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมการ) (กรรมการ)

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

รายได้

ก าไร(ขาดทุน)

ส าหรับปี
ก าไร(ขาดทุน) 

เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี

ก าไร(ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จรวม รายได้

ก าไร(ขาดทุน)

ส าหรับปี
ก าไร(ขาดทุน) 

เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี

ก าไร(ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จรวม
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22.2 รายละเอยีดการลงทุน และส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในการร่วมค้า

    กิจการร่วมคา้ทั้งหมดจดัตั้งในประเทศไทย มีรายละเอียด ดงัน้ี
(หน่วย : บาท)

บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษทั ไอเน็ต แมเนจด์   เซอร์วิสเซส จ ากดั ให้บริการออกแบบจดัท าและบริหารจดัการ
เก่ียวกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

-  49.99 -                5,000,000 -                                        2,678,617                             -                  2,499,995

บริษทั ไทยไอเด็นติต้ีส์ จ  ากดั บริการให้ค  าปรึกษาออกแบบ และพฒันา
ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบงานรวมถึงจดัหา
อุปกรณ์ท่ีจ  าเป็น

-  44.99 -                   250,000 -                         (67,621)                                              -                               -   

บริษทั วนั ดีซี จ  ากดั บริการให้ค  าปรึกษา การออกแบบ และ
วางแผนภาพรวมในดา้นการก่อสร้าง และงาน
ดา้นสารสนเทศต่างๆ

-  49.99 -                   250,000                             -                     106,808                             -                               -   

บริษทั เซอร์วิส วนั โซลูชัน่ จ  ากดั ให้บริการโปรแกรมส าเร็จรูป และให้บริการ
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์

-  49.99 -                   250,000                             -                     111,640                             -                               -   

บริษทั เอวิลอน อินโนเวชัน่ จ  ากดั ให้บริการและจ าหน่ายอุปกรณ์ เคร่ืองบินไร้
คนขบัท่ีควบคุมดว้ยวิทยทุางไกล

50.00 -                   250,000                             -                     212,838                             -                               -                               -   

บริษทั แมเนจ เอไอ โซลูชัน่ จ  ากดั ให้บริการระบบประมวลผลและวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยระบบคอมพิวเตอร์

50.00 -                   250,000                             -                     636,873                             -                               -                               -   

บริษทั ปาเชติ จ  ากดั ให้บริการระบบการแสดงขอ้มูลระหวา่ง
ผูใ้ชบ้ริการและเป้าหมายส่งอุปกรณ์ผ่าน
สญัญาณบลูทูธ

50.00 -                   250,000                             -                     268,642                             -                               -                               -   

บริษทั ดาตา้ เน็กซ์ จ  ากดั ให้บริการระบบการประเมินผลออนไลน์
(E-Exam)

50.00 -                   250,000                             -                     301,707                             -                               -                               -   

บริษทั อะกรินโน่ เทค แอนด์ เซอร์วิสเซส
 จ ากดั

ให้บริการ SMART FARMING 50.00 -                   250,000                             -                     154,621                             -                               -                               -   

1,574,681               2,829,444               -                         2,499,995               

...................................... ......................................
นายไพรัช ธชัยพงษ์ นางมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมการ) (กรรมการ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สัดส่วนเงนิลงทุน (ร้อยละ) ทุนช าระแล้ว มูลค่าตามบัญชีตามวธีิส่วนได้เสีย มูลค่าตามบัญชีตามวธีิราคาทุน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม ณ วนัที ่31 ธันวาคม ณ วนัที ่31 ธันวาคม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

รวม
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22.3  ข้อมูลทางการเงนิภายใต้งบการเงนิของการร่วมค้า
          รายละเอียดสินทรัพยสุ์ทธิ
          งบแสดงฐานะการเงนิรวมโดยสรุป ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

บริษัท 
บริษทั เอวิลอน อินโนเวชัน่ จ  ากดั 1,286,832                                           1,512,050 (2,372,146)                    (1,043)                                                    425,693 49.998                                   -                       212,837.99
บริษทั แมเนจ เอไอ โซลูชัน่ จ  ากดั 2,437,356                                                18,466 (1,181,763)                    (288)                                                    1,273,771 49.999                                   -                       636,872.76
บริษทั ปาเชติ จ  ากดั 840,621                                                 379,283 (682,599)                       -                                                         537,305 49.998                                   -                       268,641.75
บริษทั ดาตา้ เน็กซ์ จ  ากดั 898,293                                                   51,566 (505,330)                       (16,095)                                                  428,434 49.998                            87,499                     301,707.43
บริษทั อะกรินโน่ เทค แอนด ์เซอร์วิสเซส จ ากดั 956,423                                                   49,316 (696,002)                       (482)                                                       309,255 49.998                                   -                       154,621.31

รวม 1,574,681                     

          งบแสดงฐานะการเงนิรวมโดยสรุป ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560
(หน่วย : บาท)

บริษัท 
บริษทั ไอเน็ต แมเนจด์   เซอร์วิสเซส จ ากดั 5,976,493                                                85,972 (705,219)                       -                                                      5,357,246                       2,678,617                                   -                         2,678,617
บริษทั ไทยไอเด็นติต้ีส์ จ  ากดั 6,627,291                                              401,413 (6,754,279)                    -                                                         274,425                          123,464                        (191,085)                          (67,621)
บริษทั วนั ดีซี จ  ากดั 250,667                                                          -   (37,043)                         -                                                         213,624                          106,808                                   -                            106,808
บริษทั เซอร์วิส วนั โซลูชัน่ จ  ากดั 250,000                                                          -   (26,710)                         -                                                         223,290                          111,640                                   -                            111,640

รวม 2,829,444                     

...................................... ......................................
นายไพรัช ธชัยพงษ์ นางมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมการ) (กรรมการ)

สัดส่วนตามส่วนได้

เสียของกิจการใน

สินทรัพย์สุทธิ

มูลค่าตามบัญชีของ

ส่วนได้เสียของกิจการ

ในการร่วมค้าสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หนีสิ้นหมุนเวียน หนีสิ้นไม่หมุนเวียน สินทรัพย์สุทธิ ตัดรายการระหว่างกัน

สัดส่วนตามส่วนได้

เสียของกิจการใน

สินทรัพย์สุทธิ

มูลค่าตามบัญชีของ

ส่วนได้เสียของกิจการ

ในการร่วมค้าสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หนีสิ้นหมุนเวียน หนีสิ้นไม่หมุนเวียน สินทรัพย์สุทธิ ตัดรายการระหว่างกัน
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21.3  ข้อมูลทางการเงนิภายใต้งบการเงนิของการร่วมค้า (ต่อ)
          งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมโดยสรุป ส าหรับปี ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560

(หน่วย : บาท)

บริษัท 
บริษทั ไอเน็ต แมเนจด์   เซอร์วิสเซส จ ากดั -                                                                  -   -                                -                                                      2,769,340                          453,789                                     - 453,789                        
บริษทั ไทยไอเด็นติต้ีส์ จ  ากดั -                                                                  -   -                                -                                                    18,469,756 24,425.00                                                         - 24,425                          
บริษทั วนั ดีซี จ  ากดั -                                                                  -   -                                -                                                                    - (36,376)                                                             - (36,376)                         
บริษทั เซอร์วิส วนั โซลูชัน่ -                                                                  -   -                                -                                                                    - (26,710)                                                             - (26,710)                         
บริษทั เอวิลอน อินโนเวชัน่ จ  ากดั 5,958,711                     175,693                        -                                175,693                                                            - -                                                                    - -                                    
บริษทั แมเนจ เอไอ โซลูชัน่ จ  ากดั 2,724,038                     773,771                        -                                773,771                                                            - -                                                                    - -                                    
บริษทั ปาเชติ จ  ากดั 4742152 287,305                        -                                287,305                                                            - -                                                                    - -                                    
บริษทั ดาตา้ เน็กซ์ จ  ากดั 1,969,741                     353,439                        -                                353,439                                                            - -                                                                    - -                                    
บริษทั อะกรินโน่ เทค แอนด ์เซอร์วิสเซส จ ากดั 1,516,004                     59,255                          -                                59,255                                                              - -                                                                    - -                                    

...................................... ......................................
นายไพรัช ธชัยพงษ์ นางมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมการ) (กรรมการ)

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 ส าหรับปี ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560

รายได้ ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี

ก าไร(ขาดทุน) 

เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี

ก าไร(ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จรวม รายได้ ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี

ก าไร(ขาดทุน) 

เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี

ก าไร(ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จรวม
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36 .  การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน

ผูมี้อ  ำนำจในกำรตดัสินใจดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทั ไดแ้ก่ กรรมกำรผูจ้ดักำรซ่ึงมีหนำ้ท่ีในกำรสอบทำนรำยงำนของบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือประเมินผลกำรด ำเนินงำนและจดัสรรทรัพยำกรใหแ้ต่ละส่วนด ำเนินงำนอยำ่งเหมำะสม 

เกณฑก์ำรประเมินผลท่ีบริษทัเลือกใช ้ไดแ้ก่ ก ำไรขำดทนุแยกตำมส่วนงำนซ่ึงใชม้ำตรฐำนในกำรวดัผลเดียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงิน

กลุ่มกิจกำรด ำเนินกิจกำรใน 2 ส่วนงำนหลกั คือ

1) กำรใหบ้ริกำรเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต และ

2) กำรใหบ้ริกำรครบวงจรท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำรส่วนงำนด ำเนินงำนของบริษทั และบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560 2561 2560

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรและกำรขำย 351,512,841 290,584,102 1,114,496,162 697,864,771 1,466,009,003 988,448,873 

ตน้ทนุในกำรใหบ้ริกำรและตน้ทนุขำย (264,479,327) (140,960,477) (838,550,289) (598,365,374) (1,103,029,616) (739,325,851) 

ผลการด าเนนิงานตามส่วนงาน 362,979,387 249,123,022 

รำยไดเ้งินปันผล 2,668,502 - 

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย 159,256,193 161,078,218 

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษทัร่วม (80,557) 71,914,425 

ก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรขำยเงินลงทนุในกำรร่วมคำ้ (5,363,352) - 

ก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 424,442 - 

ก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (15,861,083) - 

ก ำไรจำกกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทนุ (129,316) 303,514,677 

รำยไดอ่ื้น 65,885,739 16,535,181 

คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำย (96,964,206) (133,876,684) 

คำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร (224,483,855) (197,610,788) 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 248,331,894 470,678,051 

ส่วนแบง่ก ำไร(ขำดทนุ)จำกเงินลงทนุในกำรร่วมคำ้ (626,658) (560,978) 

ส่วนแบง่ก ำไร(ขำดทนุ)จำกเงินลงทนุในบริษทัร่วม (40,900) 4,577,142 

งบการเงนิรวม

การให้บริการครบวงจรที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยี

 สารสนเทศและการส่ือสารการให้บริการเช่ือมต่ออนิเทอร์เนต็ รวม

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม
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36 .  การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560 2561 2560

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 247,664,336 474,694,215 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน (51,294,992) (32,137,271) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 196,369,344 442,556,944 

คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ (43,448,652) (67,012,824) 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 152,920,692 375,544,120 

กลุ่มกิจกำรใชเ้กณฑใ์นกำรก ำหนดรำคำระหวำ่งกนัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ขอ้ 9

บริษทัและบริษทัยอ่ยไมไ่ดจ้ดัสรรตน้ทนุและสินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวำ่งธุรกิจทั้งสองส่วนงำนเน่ืองจำกส่วนงำนทำงธุรกิจทั้งสองส่วนงำนใชสิ้นทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีก่อใหเ้กิดรำยไดร่้วมกนั

...................................... ......................................

นำยไพรัช ธชัยพงษ์ นำงมรกต กลุธรรมโยธิน

(กรรมกำร) (กรรมกำร)

การให้บริการครบวงจรที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยี

 สารสนเทศและการส่ือสารการให้บริการเช่ือมต่ออนิเทอร์เนต็ รวม

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

งบการเงนิรวม
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38.2 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้

          ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินให้กูย้มื เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ดงันั้นบริษทัจึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในอนาคต
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ียในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั ดงัน้ี

(หน่วย : %)

มอีัตราดอกเบีย้คงที่ ไม่มอีัตราดอกเบีย้ รวม อัตราดอกเบีย้
2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 ร้อยละต่อปี

สินทรัพย์ทางการเงนิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 39.89             44.05             4.92               -                 0.52               0.31               45.33             44.37             0.100 - 1.375
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -                 -                 33.85             135.59           86.43             447.22           120.28           582.81           4.60
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -                 -                 -                 -                 660.14           -                 660.14           -                 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้น -                 -                 1.00               -                 -                 -                 1.00               -                 6.50
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนั 71.48             -                 2.22               35.39             -                 -                 73.70             35.39             0.375 - 1.050
หนีสิ้นทางการเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
  จากสถาบนัการเงิน -                 -                 694.80           297.82           -                 -                 694.80           297.82           MMR - MLR-1.50

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -                 -                 -                 -                 457.54           328.81           457.54           329                - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน -                 -                 1,115.48        699.64           -                 -                 1,115.48        699.64           10.56
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 732.04           692.25           -                 -                 -                 -                 732.04           692.25           4.25 - 4.90

...................................... ......................................
นายไพรัช ธชัยพงษ์ นางมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมการ) (กรรมการ)

งบการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท)
อัตราดอกเบีย้ปรับขึน้ลง

ตามอัตราตลาด



95 
38.2 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ (ต่อ)

          ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีแยกตามวนัท่ีครบก าหนด (หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) 
นบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี

(หน่วย : %)

ภายใน 12 เดือน มากกว่า 12 เดือน รวม อัตราดอกเบีย้
2561 2560 2561 2560 2561 2560 ร้อยละต่อปี

สินทรัพย์ทางการเงนิ
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 33.85             135.59           -                 -                 33.85             135.59           1.375 - 4.60
เงินให้กูย้มืระยะสั้น 1.00               -                 -                 -                 1.00               -                 6.50
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผูกพนั 2.22               35.39             -                 -                 2.22               35.39             0.375 - 1.050
หนีสิ้นทางการเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 694.80           297.82           -                 -                 694.80           297.82           MMR - MLR-1.50

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 303.30           186.94           812.18           512.70           1,115.48        699.64           10.56

...................................... ......................................
นายไพรัช ธชัยพงษ์ นางมรกต กุลธรรมโยธิน

(กรรมการ) (กรรมการ)

งบการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท)
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