
 

 

บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2558 



 

 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2558 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวดสำมเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2558 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2558 และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั วนัทู
วนั คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั วนัทูวนั 
คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำง
กำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็น
ผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410  เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่ง
กำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชวิ้ธีกำรสอบถำมบุคลำกร ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน กำรสอบทำน
น้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำมเช่ือมัน่วำ่จะพบ
เร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็นต่อขอ้มูลทำง
กำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

 

 
สรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4799 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 31 กรกฎำคม 2558 



บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 191,656               243,798               186,582               237,548               
เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 4 2,380                   3,320                   2,380                   3,320                   
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 5 313,215               209,673               323,401               219,979               
รายไดค้า้งรับ 2, 6 167,259               148,603               167,259               148,603               
สินคา้คงเหลือ 16,864                 18,050                 16,864                 18,050                 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7 23,058                 12,936                 23,032                 12,865                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 714,432               636,380               719,518               640,365               
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                           -                           6,718                   6,718                   
อุปกรณ์ 9 186,729               236,015               182,077               230,746               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 15,710                 19,517                 14,704                 18,442                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 6,831                   5,451                   6,831                   5,451                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - เงินมดัจ า 2 7,844                   6,587                   7,395                   6,149                   
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 217,114               267,570               217,725               267,506               
รวมสินทรัพย์ 931,546               903,950               937,243               907,871               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม



บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2, 11 59,970                 64,679                 59,686                 64,298                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,222                   3                          3,219                   -                           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12 26,968                 19,463                 26,916                 19,415                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 90,160                 84,145                 89,821                 83,713                 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 13 8,721                   7,992                   8,721                   7,992                   
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2 5,311                   5,428                   5,311                   5,428                   
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 14,032                 13,420                 14,032                 13,420                 
รวมหนีสิ้น 104,192               97,565                 103,853               97,133                 
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 280,000               280,000               280,000               280,000               

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 280,000               280,000               280,000               280,000               
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 304,419               304,419               304,419               304,419               
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 13,500                 13,500                 13,500                 13,500                 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 229,330               208,465               235,471               212,819               
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 105                      1                          -                           -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 827,354               806,385               833,390               810,738               
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 931,546               903,950               937,243               907,871               

-                           -                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )
บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2558

(หน่วย: พนับาทยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท )

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการบริการ 211,632          149,082          210,749          147,887          
รายไดจ้ากการขาย 20,048             39,869             20,048             39,869             
รายไดอ่ื้น 1,262               1,779               1,255               1,780               
รวมรำยได้ 232,942          190,730          232,052          189,536          
ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 174,552          116,216          173,743          115,247          
ตน้ทุนขาย 19,630             31,410             19,630             31,410             
คา่ใชจ่้ายในการขาย 523                  755                  523                  755                  
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 16,171             13,800             15,243             13,020             
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 141                  111                  141                  111                  
รวมค่ำใช้จ่ำย 211,017          162,292          209,280          160,543          
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 21,925             28,438             22,772             28,993             
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (49)                  (179)                (48)                  (178)                
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 21,876             28,259             22,724             28,815             
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (3,311)             (5,720)             (3,302)             (5,708)             
ก ำไรส ำหรับงวด 18,565             22,539             19,422             23,107             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 176                  (3)                    -                      -                      

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 176                  (3)                    -                      -                      
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
   ในภายหลงั -                      -                      -                      -                      
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 176                  (3)                    -                      -                      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 18,741             22,536             19,422             23,107             

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 15
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.07                 0.09                 0.07                 0.09                 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 280,000          250,769          280,000          250,769          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )
บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2558

(หน่วย: พนับาทยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท )

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการบริการ 418,395          293,142          416,646          291,947          
รายไดจ้ากการขาย 30,800             89,173             30,800             90,365             
รายไดอ่ื้น 2,845               2,404               2,820               2,412               
รวมรำยได้ 452,040          384,719          450,266          384,724          
ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 344,898          222,231          343,153          221,262          
ตน้ทุนขาย 29,306             70,763             29,306             71,955             
คา่ใชจ่้ายในการขาย 1,227               1,202               1,227               1,202               
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 31,948             29,640             30,154             27,928             
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 943                  656                  943                  656                  
รวมค่ำใช้จ่ำย 408,322          324,492          404,783          323,003          
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 43,718             60,227             45,483             61,721             
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (69)                  (264)                (65)                  (258)                
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 43,649             59,963             45,418             61,463             
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (8,784)             (12,292)           (8,766)             (12,280)           
ก ำไรส ำหรับงวด 34,865             47,671             36,652             49,183             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 104                  (80)                  -                      -                      

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 104                  (80)                  -                      -                      

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                      (1,113)             -                      (1,113)             
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 14 -                      223                  -                      223                  
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                      (890)                -                      (890)                
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 104                  (970)                -                      (890)                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 34,969             46,701             36,652             48,293             

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 15
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.12                 0.21                 0.13                 0.21                 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 280,000          230,497          280,000          230,497          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )
บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2558

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรสะสม ผลต่างจากการ
ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ - แปลงคา่
ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลคา่ ส ารอง งบการเงินท่ีเป็น รวมส่วนของ
ช าระแลว้ หุน้สามญั ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2557 210,000         -                     10,000            177,668         (10)                    397,658         
ก าไรส าหรับงวด -                     -                     -                     47,671            -                        47,671            
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                     -                     -                     (890)               (80)                    (970)               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                     -                     -                     46,781            (80)                    46,701            
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน 70,000            304,419         -                     -                     -                        374,419         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2557 280,000         304,419         10,000            224,449         (90)                    818,778         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2558 280,000         304,419         13,500            208,465         1                        806,385         
ก าไรส าหรับงวด -                     -                     -                     34,865            -                        34,865            
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                     -                     -                     -                     104                   104                 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                     -                     -                     34,865            104                   34,969            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                     -                     -                     (14,000)          -                        (14,000)          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2558 280,000         304,419         13,500            229,330         105                   827,354         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )
บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2558

(หน่วย: พนับาท)

ก าไรสะสม
ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ - 
ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลคา่ ส ารอง รวมส่วนของ
ช าระแลว้ หุน้สามญั ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2557 210,000         -                     10,000            178,173            398,173         
ก าไรส าหรับงวด -                     -                     -                     49,183              49,183            
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                     -                     -                     (890)                  (890)               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                     -                     -                     48,293              48,293            
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน 70,000            304,419         -                     -                        374,419         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2557 280,000         304,419         10,000            226,466            820,885         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2558 280,000         304,419         13,500            212,819            810,738         
ก าไรส าหรับงวด -                     -                     -                     36,652              36,652            
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                     -                     -                     -                        -                     
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                     -                     -                     36,652              36,652            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                     -                     -                     (14,000)             (14,000)          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2558 280,000         304,419         13,500            235,471            833,390         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )
บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2558

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ

2558 2557 2558 2557
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษี 43,649             59,963             45,418             61,463             
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 9, 10 59,042             33,483             58,201             32,916             
   คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 4                      656                  4                      656                  
   ปรับลดตน้ทุนจากการลดหน้ีจากเจา้หน้ี -                      (2,000)             -                      (2,000)             
   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 9 (55)                  (68)                  (55)                  (122)                
   โอนอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไปเป็นตน้ทุนขาย -                      1,444               -                      1,444               
   ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่เงินลงทุนชัว่คราว
      ในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 4 940                  -                      940                  -                      
   ส ารองคา่คดีความ -                      46                    -                      46                    
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 13 729                  626                  729                  626                  
   (ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1                      (45)                  172                  (43)                  
   เงินปันผลรับ (30)                  -                      (30)                  -                      
   ดอกเบ้ียรับ (1,311)             (344)                (1,308)             (344)                
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย -                      221                  -                      221                  
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 102,969          93,982             104,071          94,863             
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (103,846)         (34,082)           (103,897)         (40,524)           
   รายไดค้า้งรับ (18,656)           (23,802)           (18,656)           (23,802)           
   สินคา้คงเหลือ 1,186               2,760               1,186               2,760               
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (10,122)           (7,107)             (10,167)           (6,489)             
   สินทรัพยอ่ื์น (1,257)             523                  (1,246)             -                      
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (5,867)             6,048               (5,770)             5,687               
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,505               640                  7,501               668                  
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (117)                3,306               (117)                3,306               
เงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (28,205)           42,268             (27,095)           36,469             
   เงินสดรับจากเงินปันผลในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 30                    -                      30                    -                      
   เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย -                      (221)                -                      (221)                
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (6,945)             (6,913)             (6,927)             (6,901)             
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน (35,120)           35,134             (33,992)           29,347             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )
บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2558

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ

2558 2557 2558 2557
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 1,611               344                  1,608               344                  
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 9 57                    78                    57                    78                    
เงินสดจ่ายในการซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9, 10 (4,669)             (189,888)         (4,651)             (183,855)         
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      (6,463)             
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (3,001)             (189,466)         (2,986)             (189,896)         
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                      144,000          -                      144,000          
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                      (144,000)         -                      (144,000)         
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั -                      373,523          -                      373,523          
เงินปันผลจ่าย (13,988)           -                      (13,988)           -                      
เงนิสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหำเงนิ (13,988)           373,523          (13,988)           373,523          
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินลดลง (33)                  (74)                  -                      -                      
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง)สุทธิ (52,142)           219,117          (50,966)           212,974          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 243,798          36,760             237,548          36,489             
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 191,656          255,877          186,582          249,463          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   เจา้หน้ีคา่ซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 9 1,145               3,341               1,145               3,341               
   ลูกหน้ีคา่ขายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน -                      -                      -                      (790)                
   โอนงานระหวา่งท าเป็นอุปกรณ์ -                      246                  -                      246                  
   ผลกระทบภาษีเงินไดข้องคา่ใชจ่้ายในการออกหุน้สามญั -                      (896)                -                      (896)                
   เงินปันผลคา้งจ่าย 12                    -                      12                    -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2558  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษัทมหาชน ซ่ึงจดัตั้ งและมีภูมิล  าเนาใน
ประเทศไทย โดยมีบริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศ
ไทยเป็นบริษทัใหญ่ บริษทัฯด าเนินธุรกิจให้บริการศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้สัมพนัธ์ ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของ
บริษทัฯ  อยู่ท่ีเลขท่ี 99/19 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 17 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลคลองเกลือ อ  าเภอปาก
เกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหว่าง
กาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบ
แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงิน
สดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้นงบ
การเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ใหข้อ้มูลท่ี
น าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกบังบ
การเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนั  
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1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ท่ีออกโดยสภา
วิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาถือ
ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การ
ตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงำน 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีก าหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก
รับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในก าไรขาดทุน หรือในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในก าไรขาดทุนก็
ได ้  

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายการ
ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอยูแ่ต่เดิม
แลว้ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 10 เร่ือง งบกำรเงินรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยใชแ้ทน
เน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีส าหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมก าหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  เร่ือง งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกับการพิจารณาว่าผู ้
ลงทุนมีอ านาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือวา่ตนควบคุมกิจการท่ีเขา้ไป
ลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และตนสามารถใช้
อ  านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้า่ตนจะมีสัดส่วนการถือ
หุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัน้ีส่งผลให้ฝ่ายบริหาร
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการทบทวนว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอ านาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน
หรือไม่และจะตอ้งน าบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัท างบการเงินรวมบา้ง 

การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 12 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิกำรอ่ืน  

มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัย่อย การร่วม
การงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่อ
งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 13 เร่ือง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดัมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ีและใชวิ้ธี
เปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  

1.5 นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐาน
ฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงมาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4  

2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันเหล่านั้ น ซ่ึงเป็นไป
ตามปกติธุรกิจ บริษทัฯมีนโยบายในการก าหนดราคารายการคา้ระหวา่งกนัโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. การขายสินคา้และบริการระหว่างกนั ก าหนดราคาตามราคาตลาด หากไม่มีราคาตลาดจะก าหนดราคา
เท่ากบัตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมในอตัราไม่เกินร้อยละ 15 อย่างไรก็ตาม นโยบายการก าหนดราคา
ดงักล่าวอาจมีการปรับเปล่ียนไปตามประเภทธุรกิจและสภาพการแข่งขนัในขณะท่ีเกิดรายการ  

2. ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจ่ายให้บริษทัใหญ่เรียกเก็บตามราคาท่ีระบุไวใ้นสัญญาระหว่างกนัซ่ึง
บริษทัใหญ่ก าหนดราคาจากตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมในอตัราไม่เกินร้อยละ 5 

3. การซ้ือขายสินทรัพยถ์าวรระหว่างกนัก าหนดราคาโดยใช้มูลค่าสุทธิตามบญัชีบวกส่วนเพ่ิม ตาม
สภาพของสินทรัพย ์

4. ค่าบริการการจดัการจ่ายและค่าเช่าจ่ายเรียกเก็บตามราคาท่ีระบุไวใ้นสัญญาระหวา่งกนั 
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5. รายไดค้่าบริการและค่าบริการจ่ายอ่ืนเรียกเก็บตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

6. ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัระหวา่งกนัคิดในอตัราร้อยละ 0.3 ต่อปี 

7. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดตามท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัหรือในราคาท่ีตกลงกนัตาม
สัญญา 

 รายการธุรกิจท่ีส าคญัระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่     
รายไดจ้ากการบริการ 142 1,442 142 1,442 
ตน้ทุนบริการ 5 - 5 - 
รายจ่ายค่าบริการจดัการ 1,200 1,200 1,200 1,200 
ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจ่าย 1,908 1,908 1,908 1,908 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 5 - 5 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายไดจ้ากการขายและบริการ 13,073 20,303 13,073 20,303 
ซ้ือสินคา้และบริการ 2,172 4,735 2,172 4,735 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 12 142 12 142 
ค่าเช่าและสาธารณูปโภคจ่าย 2,952 2,952 2,952 2,952 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 220 257 220 257 
     

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่     
รายไดจ้ากการบริการ 284 1,619 284 1,619 
ตน้ทุนบริการ 5 - 5 - 
รายจ่ายค่าบริการจดัการ 2,400 2,400 2,400 2,400 
ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจ่าย 3,816 3,816 3,816 3,816 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1 11 1 11 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย                                           

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดจ้ากการขาย - - - 1,192 
ขายสินทรัพยถ์าวร - - - 790 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายไดจ้ากการขายและบริการ 25,643 73,294 25,643 73,294 
ซ้ือสินคา้และบริการ 3,887 6,227 3,887 6,227 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 30 142 30 142 
ค่าเช่าและสาธารณูปโภคจ่าย 5,904 5,904 5,904 5,904 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 459 498 459 498 

ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี  

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน  
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน  
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5)    
บริษทัใหญ่ 50 50 50 50 
บริษทัยอ่ย - - 1,275 1,275 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 41,730 46,122 41,730 46,122 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41,780 46,172 43,055 47,447 

    

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5)    

บริษทัยอ่ย  - - 9,569 9,352 

รวมลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 9,569 9,352 

    

รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6)    

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 7,750 5,854 7,750 5,854 

รวมรายไดค้า้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,750 5,854 7,750 5,854 

    

เงินมดัจ า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 1,854 1,854 1,854 1,854 

รวมเงินมดัจ าจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,854 1,854 1,854 1,854 
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     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน  
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน  
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 11)    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการ
ร่วมกนั) 3,381 1,299 3,381 1,299 

รวมเจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3,381 1,299 3,381 1,299 

    

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 11)    

บริษทัใหญ่ 5,239 1,080 5,239 1,080 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการ
ร่วมกนั)  16 10 16 10 

รวมเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,255 1,090 5,255 1,090 

    

เงินมดัจ าจากการใหบ้ริการ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 505 505 505 505 

รวมเงินมดัจ าจากการใหบ้ริการ -                              
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 505 505 505 505 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือน                          
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน                           
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2558 2557 2558 2557 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,327 2,904 7,777 7,717 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 27 26 55 50 

รวม 3,354 2,930 7,832 7,767 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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3.  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน  
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน  
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

เงินสด 117 80 115 77 
เงินฝากธนาคาร 191,539 23,718 186,467 17,471 

ตัว๋แลกเงิน - 220,000 - 220,000 

รวม 191,656 243,798 186,582 237,548 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 1.5 ต่อปี (31 ธนัวาคม 
2557: ร้อยละ 0.3 ถึง 2.0 ต่อปี) 

4. เงินลงทุนช่ัวครำว 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

 
งบการเงินรวม/           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  3,320 
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า   (940) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558  2,380 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน  
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน  
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,578 1,612 3,578 1,612 
คา้งช าระ     
  ไม่เกิน 3 เดือน 933 1,286 933 1,286 
 3 - 6 เดือน 218 3,223 218 3,223 
 6 - 12 เดือน - 40,051 - 41,326 
 มากกวา่ 12 เดือน 37,051 - 38,326 - 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41,780 46,172 43,055 47,447 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 70,863 92,255 70,205 91,934 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  61,486 25,467 61,486 25,467 
 3 - 6 เดือน 90,040 337 90,040 337 
 6 - 12 เดือน 3,334 44,725 3,334 44,725 
 มากกวา่ 12 เดือน 44,778 53 44,778 53 

รวม 270,501 162,837 269,843 162,516 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (57) (53) (57) (53) 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 270,444 162,784 269,786 162,463 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 312,224 208,956 312,841 209,910 

ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินจ่ายล่วงหนา้ 961 387 961 387 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 9,569 9,352 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 30 330 30 330 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 991 717 10,560 10,069 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 313,215 209,673 323,401 219,979 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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6. รำยได้ค้ำงรับ 

    (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวมและ                                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน   
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2)   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีบนัทึกบญัชี   
 ไม่เกิน 3 เดือน   7,048 5,854 
 3 - 6 เดือน 702 - 

รวมรายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,750 5,854 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีบนัทึกบญัชี   
 ไม่เกิน 3 เดือน  119,875 76,049 
 3 - 6 เดือน 7,704 25,629 
 6 - 12 เดือน 28,189 26,168 
 มากกวา่ 12 เดือน 3,741 14,903 

รวมรายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 159,509 142,749 

รวม 167,259 148,603 

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน  
2558 31 ธนัวาคม 2557 

30 มิถุนายน  
2558 31 ธนัวาคม 2557 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 3,757 3,757 3,757 3,757 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 17,960 7,715 17,937 7,644 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนด 1,076 966 1,076 966 

อ่ืน ๆ 265 498 262 498 

รวม 23,058 12,936 23,032 12,865 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของ

เงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชีตามวธีิ

ราคาทุน - สุทธิ 

 30 
มิถุนายน   
2558 

31 
ธนัวาคม 
2557 

30 
มิถุนายน   
2558 

31 
ธนัวาคม 
2557 

30 
มิถุนายน   
2558 

31 
ธนัวาคม 
2557 

30 
มิถุนายน   
2558 

31 
ธนัวาคม 
2557 

30 
มิถุนายน   
2558 

31 
ธนัวาคม 
2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั วนัทูวนั          
โปรเฟสชัน่แนล 
จ ากดั  

0.25  
ลา้นบาท 

0.25  
ลา้นบาท 

100 100 250 250 (35) (35) 215 215 

บริษทั วนัทูวนั                        
แคมโบเดีย จ ากดั 

200,000 
เหรียญ
สหรัฐ 

200,000 
เหรียญ
สหรัฐ 

100 100 6,503 6,503 - - 6,503 6,503 

รวม     6,753 6,753 (35) (35) 6,718 6,718 

9. อปุกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน       
เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 236,015 230,746 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน   
เจา้หน้ีค่าอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 1,145 1,145 
เงินสดจ่ายช าระค่าอุปกรณ์ 4,137 4,119 
รวม 5,282 5,264 

จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ  าหน่าย   
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (57) (57) 
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 55 55 
รวม (2) (2) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (54,678) (53,931) 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 112 - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2558 186,729 182,077 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์) ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน        
เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 19,517 18,442 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 532 532 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (4,364) (4,270) 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 25 - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2558 15,710 14,704 

11. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน   
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน   
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15,581 13,412 15,581 13,412 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 3,381 1,299 3,381 1,299 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,590 1,993 3,506 1,797 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 5,255 1,090 5,255 1,090 
ตน้ทุนโครงการคา้งจ่าย 12,888 19,204 12,888 19,204 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 19,275 27,681 19,075 27,496 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 59,970 64,679 59,686 64,298 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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12. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน   
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน   
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย 6,221 6,003 6,194 5,979 
ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 18,875 11,313 18,875 11,313 

อ่ืนๆ 1,872 2,147 1,847 2,123 

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 26,968 19,463 26,916 19,415 

13. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 การเปล่ียนแปลงของส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวมและ                      

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 7,992 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 557 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 172 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2558 8,721 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14. ภำษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปี
ท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 สรุปได้
ดงัน้ี 
     (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 5,202 5,292 5,193 5,280 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด                      

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ              
ผลแตกต่างชัว่คราว (1,891) 428 (1,891) 428 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 3,311 5,720 3,302 5,708 

   
     (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 10,164 16,369 10,146 16,357 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด                      

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ              
ผลแตกต่างชัว่คราว (1,380) (4,077) (1,380) (4,077) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 8,784 12,292 8,766 12,280 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี  

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั                  
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั - - - 223 

15. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวั
เฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

16. เงินปันผล 

 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย

ต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  
ปี 2558     
เงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานของปี 2557 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 44.8 0.16 

 

หกั: เงินปันผลระหวา่งกาล
จากผลการด าเนินงาน
ส าหรับเดือนมกราคม
ถึงมิถุนายน 2557 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2557 

(30.8) (0.11) 3 กนัยายน 2557 
เงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานของปี 2557             
ซ่ึงจ่ายในปี 2558 

 

14.0 0.05 13 พฤษภาคม 2558 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

 ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

ส่วนงานรับจา้งใหบ้ริการ
ศูนยบ์ริการขอ้มูล            

และบริการบ ารุงรักษา
ระบบ 

ส่วนงานบริการออกแบบ 
พฒันา และติดตั้งระบบ
ศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบ

เบด็เสร็จ รวมส่วนงาน            
รายการปรับปรุงและตดั
รายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 
2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

รายไดจ้ากการขายและ
บริการ           
รายไดจ้ากลูกคา้
ภายนอก  198,417 131,917 20,048 35,289 218,465 167,206 - - 218,465 167,206 
รายไดร้ะหว่างกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั  13,215 17,165 - 4,580 13,215 21,745 - - 13,215 21,745 

รวมรายไดจ้ากการขาย
และบริการ  211,632 149,082 20,048 39,869 231,680 188,951 - - 231,680 188,951 

ตน้ทุนขายและบริการ (174,552) (116,216) (19,630) (31,410) (194,182) (147,626) - - (194,182) (147,626) 

ก าไรของส่วนงาน 37,080 32,866 418 8,459 37,498 41,325 - - 37,498 41,325 

รายไดอ่ื้น         1,262 1,779 
ค่าใชจ่้ายในการขาย         (523) (755) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (16,171) (13,800) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน         (141) (111) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (49) (179) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินได ้         21,876 28,259 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (3,311) (5,720) 

ก าไรส าหรับงวด         18,565 22,539 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

ส่วนงานรับจา้งใหบ้ริการ
ศูนยบ์ริการขอ้มูล            

และบริการบ ารุงรักษา
ระบบ 

ส่วนงานบริการออกแบบ 
พฒันา และติดตั้งระบบ
ศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบ

เบด็เสร็จ รวมส่วนงาน            
รายการปรับปรุงและตดั
รายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 
2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

รายไดจ้ากการขายและ
บริการ           
รายไดจ้ากลูกคา้
ภายนอก  392,468 262,109 30,800 45,293 423,268 307,402 - - 423,268 307,402 
รายไดร้ะหว่างกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั  25,927 31,033 - 45,072 25,927 76,105 - (1,192) 25,927 74,913 

รวมรายไดจ้ากการขาย
และบริการ  418,395 293,142 30,800 90,365 449,195 383,507 - (1,192) 449,195 382,315 

ตน้ทุนขายและบริการ (344,898) (222,231) (29,306) (71,955) (374,204) (294,186) - 1,192 (374,204) (292,994) 

ก าไรของส่วนงาน 73,497 70,911 1,494 18,410 74,991 89,321 - - 74,991 89,321 

รายไดอ่ื้น         2,845 2,404 
ค่าใชจ่้ายในการขาย         (1,227) (1,202) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (31,948) (29,640) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน         (943) (656) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (69) (264) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินได ้         43,649 59,963 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (8,784) (12,292) 

ก าไรส าหรับงวด         34,865 47,671 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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18. ภำระผูกพันและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนนอกเหนือจากท่ีเปิดเผยใน หมาย
เหตุประกอบงบการเงินอ่ืนดงัน้ี 

18.1 ภำระผูกพันเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารและบริการ อายขุองสัญญา
มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิก
ไม่ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน  
2558 

31 ธนัวาคม
2557 

30 มิถุนายน  
2558 

31 ธนัวาคม
2557 

สกลุเงินบาท     
จ่ายช าระภายใน     
1 ปี 12.8 24.1 12.8 24.1 

2 ถึง 3 ปี 0.9 2.8 0.9 2.8 

 13.7 26.9 13.7 26.9 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ     
จ่ายช าระภายใน     
1 ปี 0.06 0.06 - - 

2 ถึง 3 ปี 0.03 0.06 - - 

 0.09 0.12 - - 

18.2 สัญญำบริกำรกบับริษัทใหญ่ 

 ในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษทัฯไดท้  าสัญญาว่าจา้งการให้บริการระบบศูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Samart Information Technology Center) กบับริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่
เป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี โดยบริษทัฯตอ้งช าระค่าบริการเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 0.6 ลา้นบาท 
(2557: 0.6 ลา้นบาท) 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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18.3 สัญญำบริหำรงำนกบับริษัทใหญ่ 

 ในเดือนมกราคม 2558 บริษทัฯไดท้  าสัญญาว่าจา้งการให้บริการดา้นการบริหารและการจดัการกบับริษทั 
สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยบริษทัฯตอ้งช าระค่าบริการ
เป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 0.4 ลา้นบาท (2557: 0.4 ลา้นบาท) 

18.4 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ านวนประมาณ 125.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 122.6 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติั
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวมและ                                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม2557 

ประกนัการปฏิบติังานตามสัญญา 125.0 122.3 
ประกนัการใชไ้ฟฟ้า 0.3 0.3 

 125.3 122.6 

19. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 




