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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ของบริษทั 
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบ
แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล
แบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและ
บญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมเีง่ือนไข 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 13 งบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 
และ 2556 ของบริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีไดรั้บการบนัทึกบญัชี
โดยใชข้อ้มูลจากงบการเงินของบริษทัร่วมนั้น ซ่ึงยงัมิไดส้อบทานโดยผูส้อบบญัชี มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงิน
รวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 มีจ านวน 46.47 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของสินทรัพยร์วมในงบการเงินรวม และส่วนแบ่งก าไร
จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมนั้น ในงบการเงินรวมส าหรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 
2556 มีจ านวน 2.33 ลา้นบาท และ 1.77 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 157.78 และร้อยละ 137.82 ของก าไรเบ็ดเสร็จรวมของแต่ละงวด
ตามล าดบั ขา้พเจา้ไม่สามารถสอบทานเพ่ือใหเ้ป็นท่ีพอใจในยอดคงเหลือของมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวได ้ซ่ึงเหตุการณ์น้ี
เป็นการถูกจ ากดัขอบเขตโดยสถานการณ์ 
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ข้อสรุปอย่างมเีง่ือนไข 

ยกเวน้ผลกระทบของรายการปรับปรุงซ่ึงอาจจ าเป็นหากขา้พเจา้ไดส้อบทานงบการเงินของบริษทัร่วมตามท่ีกล่าวในวรรคเกณฑใ์น
การให้ขอ้สรุปอย่างมีเง่ือนไข ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่า ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากกรณีค่าปรับการ
รับประกนัการขดัขอ้งของการให้บริการตามสัญญากบัหน่วยงานราชการแห่งหน่ึง เป็นจ านวนเงิน 3.92 ลา้นบาท ฝ่ายบริหารของ
บริษทัมีความเห็นวา่บริษทัไม่สมควรจ่ายช าระค่าปรับดงักล่าว ท่ีตอ้งรอการพิสูจน์วา่เหตุขดัขอ้งเกิดจากความผิดของบริษทัหรือไม่ 
และเช่ือวา่ทา้ยท่ีสุดแลว้บริษทัจะสามารถช้ีแจงสาเหตุของการขดัขอ้งโดยไม่ตอ้งช าระค่าเบ้ียปรับดงักล่าว เป็นผลให้ทางบริษทัไม่มี
การตั้งส ารองใดๆ จากค่าปรับน้ีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินมิได้
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีขา้พเจา้ใหส้งัเกตขา้งตน้ 

 

 

 

(นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3500 

 
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 
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บริษัท อนิเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบการเงินระหวา่งกาลและ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวันที ่31 มนีำคม 2557

 งบการเงินรวม              งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,699                1,776                2,110                6,778                

รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินได้

              เป็นเงินสดรับ (จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (2,332)               (1,771)               -                    -                    

รายไดเ้งินปันผลรับ -                    -                    (2,600)               (6,600)               

ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 11,048              9,550                11,007              9,515                

(กลบัรายการ)หน้ีสงสยัจะสูญ (1,633)               67                     (1,633)               67                     

ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น (299)                  (48)                    (296)                  (48)                    

ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 109                   342                   (6)                      342                   

รายไดด้อกเบ้ียรับ (817)                  (1,041)               (817)                  (1,041)               

ดอกเบ้ียจ่าย 2,813                -                    2,813                -                    

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 10,588              8,875                10,578              9,013                

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (463)                  (39,147)             (1,977)               (39,149)             

สินคา้คงเหลือ (46)                    1,403                1,484                1,403                

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,464)               (3,819)               (1,866)               (3,816)               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (79)                    (76)                    (79)                    (76)                    

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (16,750)             (45)                    (15,430)             (130)                  

รายไดค้่าบริการรับล่วงหนา้ 2,172                1,342                742                   1,342                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,331                2,735                4,147                2,802                

เงินสดจ่ายกิจกรรมด าเนินงาน (1,711)               (28,732)             (2,401)               (28,611)             

ดอกเบ้ียรับ 167                   1,359                167                   1,359                

จ่ายช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -                    (155)                  -                    (155)                  

จ่ายดอกเบ้ีย (2,813)               -                    (2,813)               -                    

จ่ายภาษีเงินได้ (3,997)               (1,070)               (3,996)               (1,061)               

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน (8,354)               (28,598)             (9,043)               (28,468)             

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินลงทนุชัว่คราวลดลง -                    873                   -                    873                   

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (15,755)             -                    (15,755)             -                    

เงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขายลดลง -                    72,073              -                    72,073              

เงินปันผลรับ 2,600                6,600                2,600                6,600                

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (65,293)             (52,538)             (65,599)             (52,538)             

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 329                   48                     326                   48                     

หน่วย : พนับาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

………………………………....……… 
ศ.ดร. ไพรัช ธชัยพงษ์ 

 (กรรมการ) 
 

………………………………....……… 
นางปรียา ด่านชยัวิจิตร 

(กรรมการ) 
 



เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (36)                    (1,839)               (30)                    (1,839)               

เงนิสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (78,155)             25,217              (78,458)             25,217              

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน - สุทธิ 38,316              -                    38,316              -                    

เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน (6,999)               -                    (6,999)               -                    

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 58,108              -                    58,108              -                    

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (661)                  -                    (661)                  -                    

เงนิสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ 88,764               -                       88,764               -                       

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 2,255                (3,381)               1,263                (3,251)               

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดต้นงวด 12,309              46,351              11,602              43,811              

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดส้ินงวด 14,564              42,970              12,865              40,560              

กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงนิสดเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (4,116)               44,074              (4,122)               44,074              

สินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 9,717                -                    9,717                -                    

………………………………....……… 
ศ.ดร. ไพรัช ธชัยพงษ์ 

 (กรรมการ) 
 

………………………………....……… 
นางปรียา ด่านชยัวิจิตร  

(กรรมการ) 
 



………………………………....……… 
ศ.ดร. ไพรัช ธชัยพงษ ์
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___________________________________ ____________________________________ 

นางปรียา ด่านชยัวิจิตร  
(กรรมการ) 

ศ.ดร. ไพรัช  ธชัยพงษ ์
(กรรมการ) 

 

บริษัท อนิเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2557 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชน ซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาอยูใ่น
ประเทศไทย บริษทัฯจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2544 และประกอบ
กิจการในการให้บริการดา้นโทรคมนาคมซ่ึงรวมทั้งการให้บริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของ
บริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 1768 อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ ชั้น 10 - 12 และชั้นไอที ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง 
งบการเงินระหวา่งกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภา
วชิาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่ง
อ่ืน ซ่ึงการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้น
เพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกับภาษาไทย บริษทัฯ ได้จดัท างบการเงินระหว่างกาลฉบับ
ภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย 

นอกจากท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ าปีและงบการเงินระหว่างกาล รายการอ่ืนๆ ในงบ
การเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุน 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 โดย
เน้นการให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบันเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอ
ซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณ
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกับ 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง 
ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืน
และน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการก าหนดจ านวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้ง
ขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินระหว่างกาลจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ การ
ปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีการประมาณการดงักล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับ
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ประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการ
กระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำลรวม 

งบการเงินระหวา่งกาลรวมประกอบดว้ยงบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่ม
บริษทั”) และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน  

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ ใน
ระหวา่งงวดปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของ
สินทรัพย ์ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมี
สาระส าคญัต่องบการเงิน  

ข. มำตรฐำนกำรบัญชีทีจ่ะมผีลบังคบัในอนำคต  

กลุ่มบริษทัได้เปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตไวแ้ลว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2556 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่เก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

3. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

4. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (“สวทช.”) บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (“บมจ. 
กสท”) และบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) (“บมจ. ทีโอที”) ถือหุ้นของบริษทัฯเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 ร้อยละ 16 และร้อย
ละ 16 ตามล าดบั และมีผูบ้ริหารเป็นกรรมการของบริษทัฯจึงถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทั แมนดาลา คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั และ บริษทั เน็ตเบย ์จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ตามล าดบั 
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ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น 
บริษทัฯ มีรายการส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 ท่ีมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

นโยบาย
2557 2556 2557 2556 การก าหนดราคา

รายการระหว่างบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั

บริษทัย่อย

รายไดอ่ื้น -          -          364          20            ราคาตลาด
ค่าเช่าอุปกรณ์จ่าย -          -          2,780       257          ราคาตลาด

บริษทัร่วม

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,200       763          1,200       763          ราคาตลาด
บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,376       1,328       1,376       1,328       สญัญาก่อสร้าง : ราคาตามสญัญา
อ่ืน ๆ : ราคาตลาด

ค่าบริการจ่าย 16,038     12,588     16,038     12,588     สญัญาก่อสร้าง : ราคาตามสญัญา
อ่ืน ๆ : ราคาตลาด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556

ลูกหนี้การค้ากจิการที่เกีย่วข้องกนั

บริษทัยอ่ย -                   -                   315                  351                  

บริษทัร่วม 856                  856                  856                  856                  

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ) 3,565               2,358               3,565               2,358               
รวมลูกหนี้การค้ากจิการที่เกีย่วข้องกนั 4,421               3,214               4,736               3,565               

ค่าบริการจ่ายล่วงหน้ากจิการที่เกีย่วข้องกนั

บริษทัยอ่ย -                   -                   3,552               2,881               
รวมค่าบริการจ่ายล่วงหน้ากจิการที่เกีย่วข้องกนั -                   -                   3,552               2,881               

เจ้าหนี้การค้ากจิการที่เกีย่วข้องกนั

บริษทัยอ่ย -                   -                   1,068               977                  

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ) 5,086               8,630               5,086               8,630               
รวมเจ้าหนี้การค้ากจิการที่เกีย่วข้องกนั 5,086               8,630               6,154               9,607               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท
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ค่ำตอบแทนทีจ่่ำยให้ผู้บริหำร 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

2557 2556 2557 2556
ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,172               3,309               4,022               3,309               
ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจา้ง 21                    120                  21                    120                  
รวมค่าตอบแทนทีจ่่ายให้ผู้บริหาร 4,193               3,429               4,043               3,429               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พนับาท

 

5. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย: 

31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556
เงินสด 420                   409                     410                  399                    
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 12,608               10,238                10,962             9,710                 
เงินลงทนุระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 1,536                 1,662                  1,493               1,493                 
รวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 14,564               12,309                12,865             11,602               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พนับาท

 

6. เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ประกอบดว้ย: 

ราคาทนุ มูลค่ายติุธรรม ราคาทนุ มูลค่ายติุธรรม
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย

ตราสารทนุ 8,906                   7,959                  8,906                  7,201                  
รวมหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 8,906                   7,959                  8,906                  7,201                  
หกั : ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ

          เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทนุ (947)                     -                      (1,705)                -                      
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 7,959                   7,959                  7,201                  7,201                  

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556
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7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น – สุทธิ 

ลูกหน้ีการคา้การคา้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย: 

31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556
ลูกหนี้การค้า

   ลูกหน้ีการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,421                  3,214                 4,736                   3,565                 
   ลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน 80,682                80,807               78,166                  76,741               
รวมลูกหนี้การค้า 85,103                84,021               82,902                  80,306               
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (5,107)                (6,741)                (5,107)                  (6,741)                
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 79,996                77,280               77,795                  73,565               
ลูกหนี้อ่ืน  

   ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,304                  654                    1,304                   654                    
   ลูกหน้ีค่าปรับงานล่าชา้ -                     566                    -                       566                    
   ลูกหน้ีอ่ืน 92                      146                    72                        126                    
รวมลูกหนี้อ่ืน 1,396                  1,366                 1,376                   1,346                 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 81,392                78,646               79,171                  74,911               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พนับาท
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บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556
ลูกหนี้การค้ากจิการที่เกีย่วข้องกนั

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,257                   879                     1,310                   1,230                  
คา้งช าระ
   ไม่เกิน  3 เดือน 21                        23                       66                        23                       
   เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน -                       25                       -                       25                       
   เกินกว่า 12 เดือน 3,143                   2,287                  3,143                   2,287                  
ลูกหน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
  รอเรียกเก็บ
   ไม่เกิน  3 เดือน -                       -                      217                      -                      
รวมลูกหนี้การค้ากจิการที่เกีย่วข้องกนั 4,421                   3,214                  4,736                   3,565                  
ลูกหนี้การค้าอ่ืน

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 37,360                 32,902                 35,022                 29,751                 
คา้งช าระ
   ไม่เกิน  3 เดือน 17,470                 6,921                  17,410                 6,042                  
   เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 324                      2,722                  243                      2,686                  
   เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 1,417                   1,226                  1,380                   1,226                  
   เกินกว่า 12 เดือน 4,815                   6,687                  4,815                   6,687                  
ลูกหน้ีการคา้-อ่ืนรอเรียกเก็บ
   ไม่เกิน  3 เดือน 19,296                 28,342                 19,296                 28,342                 
   เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน -                       495                     -                       495                     
   เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน -                       418                     -                       418                     
   เกินกว่า 12 เดือน -                       1,094                  -                       1,094                  
รวมลูกหนี้การค้าอ่ืน 80,682                 80,807                 78,166                 76,741                 
รวมลูกหนี้การค้า 85,103                 84,021                 82,902                 80,306                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พนับาท

ลูกหน้ีท่ีคา้งเกินก าหนดเกินกวา่ 12 เดือน ส่วนท่ียงัไม่ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) จ านวน 2.29 ลา้นบาท และ บริษทั เน็ตเบย ์จ ากดั จ านวน 0.85 ลา้นบาท ซ่ึงฝ่ายบริหารก าลงั
ติดตามและเช่ือวา่ทา้ยท่ีสุดจะสามารถเรียกเก็บได ้
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8. ลูกหนีแ้ละเงนิให้กู้ยืมแก่กจิกำรทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมสกุลเงินบาทแก่บริษทัแห่งหน่ึงโดยมีบุคคลค ้ าประกนั มี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนภายในเดือนพฤษภาคม 2550 อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเตม็จ านวนส าหรับเงินตน้คงคา้งตามบญัชีจ านวน 
18 ลา้นบาท และดอกเบ้ียคา้งรับจ านวน 1.06 ลา้นบาทแลว้ เน่ืองจากผูกู้มี้การผิดนัดช าระหน้ีและบริษทัฯได้
ด าเนินการติดตามทวงถามตามเง่ือนไขของสญัญาจนถึงท่ีสุด ปัจจุบนัศาลชั้นตน้ไดมี้ค าพิพากษาแลว้แต่บริษทัฯ มี
ความคิดเห็นแยง้ในหลายประเดน็ จึงยืน่อุทธรณ์คดีตามกระบวนการทางกฎหมาย ในขณะเดียวกนัผูกู้ไ้ดย้ืน่ฟ้องตอ่
บริษทัฯเร่ืองละเมิดเปิดเผยความลบัทางการคา้ในสัญญาร่วมให้บริการ ซ่ึงศาลชั้นตน้ไดมี้ค าพิพากษาให้บริษทัฯ 
ชนะคดีในประเด็นดงักล่าว แต่ผูกู้ไ้ดย้ืน่อุทธรณ์คดีตามกระบวนการทางกฎหมาย ซ่ึงศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษา
ใหบ้ริษทัฯ ชนะคดีในประเด็นดงักล่าว แต่ผูกู้ไ้ดย้ืน่ฎีกาคดีตามกระบวนการทางกฎหมาย ซ่ึงปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่ง
การพิจารณาของศาลฎีกา  

บริษทัฯ มีลูกหน้ีท่ีเกิดจากสัญญาจา้งถ่ายภาพพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครทางอากาศจ านวน 25 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือครบ
ก าหนดระยะเวลาตามสัญญาผูรั้บจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามเง่ือนไขในสัญญา บริษทัฯได้ด าเนินการ
ฟ้องร้องด าเนินคดีกบัลูกหน้ีรายน้ี ซ่ึงศาลแพ่งไดมี้ค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลูกหน้ีช าระเงินจ านวน 19.3 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบ้ียให้แก่บริษทัฯ ในเวลาต่อมาบริษทัดงักล่าวไม่สามารถช าระเงินคืนบริษทัฯ ตามค าพิพากษาได ้
บริษทัฯจึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเตม็จ านวนในปี 2555 

9. สินค้ำคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย: 

31 มีนาคม 2557 31ธนัวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31ธนัวาคม 2556
สินคา้ส าเร็จรูป 5,136                   6,620                     5,136                  6,620                 
งานระหว่างท า 3,442                   1,912                     1,912                  1,912                 
รวมสินค้าคงเหลือ 8,578                   8,532                     7,048                  8,532                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พนับาท

 



………………………………....……… 
ศ.ดร. ไพรัช ธชัยพงษ ์

17 
___________________________________ ____________________________________ 

นางปรียา ด่านชยัวิจิตร  
(กรรมการ) 

ศ.ดร. ไพรัช  ธชัยพงษ ์
(กรรมการ) 

 

10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย: 

31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลรอเรียกคืน 3,930                     5,937                     3,802                   5,458                 
ลูกหน้ีภาษีมูลค่าเพ่ิม 14,233                   12,985                   13,688                 12,985               
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 8,968                     6,783                     12,278                 9,497                 
อ่ืน ๆ 147                        109                        147                      109                   
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 27,278                   25,814                   29,915                 28,049               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พนับาท

 

11. เงนิฝำกสถำบันกำรเงนิทีต่ดิภำระค ำ้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 เงินฝากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ จ านวนเงิน 109.60 ลา้นบาท 
และ 96.20 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดน้ าไปค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี ,ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ,เงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินและหนงัสือค ้าประกนัผลงานท่ีออกโดยธนาคาร (หมายเหตุ 17 ,19) 

12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย: 

บริษทั
31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556

บริษทั แมนดาลา
  คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั                  99.99                    99.99                  5,000                    5,000                  5,000                    5,000

5,000                5,000                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทนุเรียกช าระแลว้ ราคาทนุ
อตัราร้อยละของ หน่วย : พนับาท
สดัส่วนเงินลงทนุ
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13. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ประกอบดว้ย: 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ
31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556

ร้อยละ ร้อยละ

บริษทั เน็ตเบย ์จ  ากดั ใหบ้ริการจดัท า
และพฒันาระบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์

                   39.99                    39.99               100,000                 100,000                 46,467                   46,734                   40,000                   40,000

46,467               46,734                 40,000                 40,000                 

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สดัส่วนเงินลงทนุ ทนุช าระแลว้ มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทนุ

งบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 ของบริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีไดรั้บการ
บนัทึกบญัชีโดยใชข้อ้มูลจากงบการเงินของบริษทัร่วมนั้น ซ่ึงยงัมิไดส้อบทานโดยผูส้อบบญัชี มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 มีจ านวน 
46.47 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของสินทรัพยร์วมในงบการเงินรวม และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมนั้น ในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 มีจ านวน 2.33 ลา้นบาท และ 1.77 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 157.78 และ 137.82 ของก าไรเบ็ดเสร็จรวมของแต่ละงวดตามล าดบั 
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14. ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ – สุทธิ 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ประกอบดว้ย: 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 732,963                          729,559                          

เพ่ิมข้ึนระหว่างงวด 70,894                            71,194                            

ลดลงระหว่างงวด (11,650)                           (11,547)                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2557 792,207                          789,206                          

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 260,846                          257,711                          

เพ่ิมข้ึนระหว่างงวด 10,045                            10,004                            

ลดลงระหว่างงวด (11,620)                           (11,517)                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2557 259,271                          256,198                          
ราคาตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 472,117                          471,848                          

ราคาตามบัญชี ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2557 532,936                          533,008                          

หน่วย : พนับาท

 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 ส าหรับงบการเงินรวม จ านวน 10.05 
ลา้นบาท และ 8.55 ลา้นบาท ตามล าดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 10.00 ลา้นบาท และ 8.52 ลา้นบาท 
ตามล าดบั รวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และ
ยานพาหนะ ซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่จ  านวน 187.03 ลา้นบาท และ จ านวน 199 ลา้น
บาท ตามล าดบั  
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15. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน – สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ประกอบดว้ย: 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 49,220                            49,185                            

เพ่ิมข้ึนระหว่างงวด 36                                   30                                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2557 49,256                            49,215                            

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 30,430                            30,410                            

เพ่ิมข้ึนระหว่างงวด 1,003                              1,003                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2557 31,433                            31,413                            
ราคาตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 18,790                            18,775                            

ราคาตามบัญชี ณ วนัที ่31 มนีาคม 2557 17,823                            17,802                            

หน่วย : พนับาท
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16. สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย: 

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
1 มกราคม 2557 งบก าไรขาดทนุ ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 31 มีนาคม 2557

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอตัดบัญชี : 
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 9,265                (327)                 -                                  8,938                  
   เงินบ าเหน็จคา้งจ่าย 2                      (1)                     -                                  1                         
   ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,077                -                   -                                  1,077                  
   เครดิตภาษีจากผลขาดทนุทางภาษี 11,552              -                   -                                  11,552                
รวมสินทรัพย์ภาษเีงินได้รอตัดบัญชี 21,896              (328)                 -                                  21,568                

หนี้สินภาษเีงินได้รอตัดบัญชี :
   ก  าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียน
      แปลงมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย (341)                 -                   151                                  (190)                    
   ค่าเส่ือมราคา 524                   500                  -                                  1,024                  
รวมหนี้สินภาษเีงินได้รอตัดบัญชี 183                   500                  151                                  834                     

21,713              20,734                

หน่วย : พนับาท

การเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
งบการเงินรวมและงบการเงินฉพาะกิจการ

 
ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

2557 2556 2557 2556
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั -             -             -             -             
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 828             12               828             12               
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 828             12               828             12               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พนับาท

บริษทัฯ มีผลขาดทุนทางภาษียกไปท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 เป็นจ านวนเงิน 188.76 ลา้นบาท ซ่ึงฝ่าย
บริหารเช่ือวา่ยงัมีความไม่แน่นอนจากการใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว จึงพิจารณารับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีจากผลขาดทุนทางภาษียกไปจ านวน 11.55 ลา้นบาท คงเหลือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ียงั
ไม่รับรู้จ านวน 26.20 ลา้นบาท 

บริษทัฯ ใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2557 และ 2556 โดยอาศยัความตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่
ดว้ยการลดอตัรารัษฎากร (ฉบบัท่ี 530) พ.ศ. 2554 



………………………………....……… 
ศ.ดร. ไพรัช ธชัยพงษ ์

22 
___________________________________ ____________________________________ 

นางปรียา ด่านชยัวิจิตร  
(กรรมการ) 

ศ.ดร. ไพรัช  ธชัยพงษ ์
(กรรมการ) 

 

17. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย: 

31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556
เงินเบิกเกินบญัชี 45,533              47,206                 45,533              47,206                 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 40,000              -                      40,000              -                      
ตัว๋แลกเงิน 60,000              60,000                 60,000              60,000                 

หกั ส่วนลดตัว๋แลกเงิน (318)                 (307)                    (318)                 (307)                    
ตัว๋แลกเงิน - สุทธิ 59,682              59,693                 59,682              59,693                 

รวมเงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ัน

จากสถาบันการเงนิ 145,215            106,899               145,215            106,899               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พนับาท

เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ ออกตัว๋แลกเงินจ านวน 60 ลา้นบาท เพ่ือต่อตัว๋แลกเงินเดิมท่ีครบก าหนดกบั
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงโดยไม่มีหลกัประกนั มีอตัราดอกเบ้ีย 4.40 % ต่อปี ครบก าหนดวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 

บริษทัฯ มีวงเงินสินเช่ือต่างๆจากธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 
ประกอบดว้ย: 

31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556
วงเงินเบิกเกินบญัชี 75.00                  75.00                   Market Rate ถึง MOR Market Rate ถึง MOR
วงเงินออกหนงัสือค ้าประกนั 67.00                  87.00                   - -
วงเงินตัว๋สญัญาใชเ้งิน 61.00                  97.00                   MLR - 1% MLR - 1%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
หน่วย : ลา้นบาท

อตัราดอกเบ้ีย

สินเช่ือดงักล่าวค ้าประกนัโดยเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั (หมายเหตุ 11) 
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18. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย: 

31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556
เจ้าหนีก้ารค้า

เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,086                 8,630                  6,154                 9,607                 
เจา้หน้ีการคา้อ่ืน 99,496               109,329              99,022               105,953             

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 104,582             117,959              105,176             115,560             
เจ้าหนีอ่ื้น

เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 22,223               26,339                22,217               26,339               
เจา้หน้ีอ่ืน 4,933                 4,967                  4,753                 4,905                 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,962                 6,301                  1,181                 6,075                 

รวมเจ้าหนีอ่ื้น 30,118               37,607                28,151               37,319               
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 134,700             155,566              133,327             152,879             127,415.00        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พนับาท

 

19. เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ – สุทธิ 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย: 

31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556
เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 57,447                        -                              
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี (20,933)                       -                              
เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - สุทธิ 36,514                        -                              

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวมและงบการเงินฉพาะกิจการ

 
เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2557 บริษทัฯ ไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 52 ลา้นบาท จากสถาบนัการเงิน
แห่งหน่ึง เพ่ือใชล้งทุนสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับศูนยค์อมพิวเตอร์ (Data Center) เงินกูย้ืมระยะยาวน้ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.50 ต่อปี โดยมีก าหนดการช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือนเป็นจ านวน 48 เดือน 
เดือนละ 1,084,000 บาท โดยเร่ิมจากเดือนเมษายน 2557 เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวค ้าประกนัโดยเงินฝากสถาบนั
การเงินของบริษทัฯ จ านวนเงิน 15.60 ลา้นบาท (หมายเหตุ 11) ทั้งน้ี บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการท่ี
ระบุในสญัญาเงินกู ้
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เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2557 บริษทัฯ ไดท้ าสญัญากูย้มืเงินระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 32 ลา้นบาท จากสถาบนัการเงิน
แห่งหน่ึง เพ่ือใชล้งทุนในกิจการ เงินกูย้ืมระยะยาวน้ีมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.00 ต่อปี โดยมีก าหนดการ
ช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือนเป็นจ านวน 48 เดือน เดือนละไม่ต ่ากว่า 735,000 บาท โดยเร่ิมจากเดือน
มีนาคม 2557 เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวค ้าประกนัโดยเงินฝากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ จ านวนเงิน 32 ลา้นบาท 
(หมายเหตุ 11) ทั้งน้ี บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการท่ีระบุในสญัญาเงินกู ้

20. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงนิ-สุทธิ 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน ประกอบดว้ย: 

31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556
ไม่เกิน 1 ปี

จ านวนขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 33,252                 30,658                 33,252                 30,658                 
ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (4,149)                  (4,156)                  (4,149)                  (4,156)                  
มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงนิขั้นต ่า 29,103                 26,502                 29,103                 26,502                 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

จ านวนขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 47,384                 47,646                 47,384                 47,646                 
ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (2,674)                  (3,053)                  (2,674)                  (3,053)                  
มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงนิขั้นต ่า 44,710                 44,593                 44,710                 44,593                 

ราคาสุทธิตามบัญชีของ
   สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงนิ 83,204                 74,667                 83,204                 74,667                 

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทัฯ ไดท้ าสญัญาเช่าทางการเงินกบับริษทัหลายแห่ง ส าหรับอุปกรณ์เครือข่าย สญัญาเช่าดงักล่าวมีระยะเวลา 1-
3 ปี สญัญาเช่าทางการเงินขา้งตน้มีอตัราดอกเบ้ียอยูร่ะหวา่งร้อยละ 6.00 ถึง 7.00 ต่อปี 
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21. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2557 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 

31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556
(งวด 3 เดือน) (งวด 12 เดือน) (งวด 3 เดือน) (งวด 12 เดือน)

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานตน้งวด 5,452                5,786                 5,385                5,682                 
ตน้ทนุบริการปัจจุบนั 263                   881                    240                   852                    
ตน้ทนุดอกเบ้ีย 54                     260                    53                     260                    
จ่ายช าระภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน -                    (782)                   -                    (752)                  
ก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการ (208)                  (693)                   (299)                  (657)                  
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานส้ินงวด 5,561                5,452                 5,379                5,385                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พนับาท

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 
2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556 2557 2556
ตน้ทนุบริการปัจจุบนั 263                   228                   240                   228                   
ตน้ทนุดอกเบ้ียจากภาระผูกพนั 54                     49                     53                     49                     
ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการ (208)                  65                     (299)                  65                     
รวมค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 109                   342                   (6)                      342                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พนับาท
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ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงาน ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 ไดแ้สดงไวใ้นงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดงัน้ี 

2557 2556 2557 2556
ตน้ทนุขาย 98                     74                     98                     74                     
ค่าใชจ่้ายในการขาย 139                   78                     115                   78                     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 80                     190                   80                     190                   
รวมค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 317                   342                   293                   342                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พนับาท

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 (แสดงดว้ยค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั) มีดงัน้ี 

31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556
อตัราคิดลด 4.00 4.50 4.00 4.50
อตัราการข้ึนเงินเดือน (ข้ึนอยูก่บัช่วงอาย)ุ 5.00 5.00 5.00 5.00
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 5.00 5.00 5.00 5.00

อตัราร้อยละ/ปี
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ขอ้สมมติเก่ียวกับอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบัตรรัฐบาล ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและสะทอ้นประมาณการของจงัหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในการประมาณการความเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณในอนาคตอยา่งสมเหตุสมผล
ประมาณการจากตารางมรณะ 

22. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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23. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยด าเนินกิจการใน 2 ส่วนงานธุรกิจ คือ (ก) การใหบ้ริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต และ (ข) การใหบ้ริการครบวงจรท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร3
ส่วนงานด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

การใหบ้ริการ การใหบ้ริการครบวงจร การใหบ้ริการ การใหบ้ริการครบวงจร
เช่ือมต่อ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี เช่ือมต่อ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ต สารสนเทศและการส่ือสาร รวม อินเทอร์เน็ต สารสนเทศและการส่ือสาร รวม
รายไดจ้ากการใหบ้ริการและการขาย 26,966                82,496                                   109,462              21,640                66,891                                   88,531                
ตน้ทนุในการใหบ้ริการและตน้ทนุขาย (23,400)               (63,478)                                 (86,878)               (21,302)               (44,887)                                 (66,189)               
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 22,584                22,342                
รายไดอ่ื้น 3,898                  3,619                  
ค่าใชจ่้ายในการขายท่ีไม่สามารถปันส่วนได้ (12,010)               (11,214)               
ค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีไม่สามารถปันส่วนได้ (12,292)               (14,742)               
ขาดทนุก่อนส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 2,180                  5                         
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 2,332                  1,771                  
ก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 4,512                  1,776                  
ตน้ทนุทางการเงิน (2,813)                 -                     
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,699                  1,776                  
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (828)                    (12)                     
ก าไรส าหรับงวด 871                     1,764                  

หน่วย : พนับาท
2557 2556
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บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีรายการขายหรือรายการธุรกิจอ่ืนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งส่วนงานทางธุรกิจ บริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยไม่ไดจ้ดัสรรตน้ทุนและสินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งธุรกิจทั้งสองส่วนงานเน่ืองจากส่วนงานทางธุรกิจทั้งสอง
ส่วนงานใชสิ้นทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีก่อใหเ้กิดรายไดร่้วมกนั 

24. หนีสิ้นทีอ่ำจจะเกดิขึน้ 

ค่ำปรับตำมสัญญำ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากกรณีค่าปรับการรับประกนัการ
ขดัขอ้งของการให้บริการตามสัญญากบัหน่วยงานราชการแห่งหน่ึง เป็นจ านวนเงิน 3.92 ลา้นบาท ฝ่ายบริหารของ
บริษทัมีความเห็นวา่บริษทัไม่สมควรจ่ายช าระค่าปรับดงักล่าว ท่ีตอ้งรอการพิสูจน์วา่เหตุขดัขอ้งเกิดจากความผิดของ
บริษทัหรือไม่ และเช่ือว่าทา้ยท่ีสุดแลว้บริษทัจะสามารถช้ีแจงสาเหตุของการขดัขอ้งโดยไม่ตอ้งช าระค่าเบ้ียปรับ
ดงักล่าว เป็นผลใหท้างบริษทัไม่มีการตั้งส ารองใดๆ จากค่าปรับน้ีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

กำรค ำ้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯ มีภาระจากการให้ธนาคารออกหนงัสือค ้าประกนั เป็น
จ านวนเงิน 18.32 ลา้นบาท และ 21.81 ลา้นบาทตามล าดบั ค  ้าประกนัโดยใชเ้งินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้ า
ประกนั (หมายเหตุ 11 และ 17) 

คดฟ้ีองร้อง 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีคดีความจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงศาลชั้นตน้
มีค าพิพากษาให้บริษทัฯ ชดใช้ค่าเสียหายแก่คู่กรณีจ านวน 2.88 ลา้นบาท และ 2.82 ลา้นบาทตามล าดบั พร้อม
ดอกเบ้ีย บริษทัฯจึงบนัทึกประมาณการหน้ีสินจากค่าเสียหายและดอกเบ้ียคา้งจ่ายดงักล่าวโดยแสดงไวเ้ป็นหน้ีสิน
หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลชั้นตน้ต่อศาลฎีกาตาม
กระบวนการทางกฎหมาย ซ่ึงปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
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25. ภำระผูกพนั 

ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานในกรณีท่ีบริษทัฯ เป็นผูเ้ช่า ซ่ึงมีอายสุัญญาระหวา่ง 1 - 3 ปี สัญญา
ดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายใน
อนาคตตามสญัญาเช่าดงัน้ี 

31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556

ไม่เกิน 1 ปี 31.94                40.67                 31.94                40.58                
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 13.32                12.47                 13.32                12.33                
รวม 45.26                53.14                 45.26                52.91                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : ลา้นบาท

 
สัญญำต่ำงๆ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัในการช าระเงินค่าอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้งเป็น
จ านวนเงิน 73.15 ลา้นบาท และ 162.78 ลา้นบาทตามล าดบั 

26. กำรอนุมตังิบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 
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