
 

 

บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 



 

 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด
สำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม
ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ 
จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ 
จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบใน
กำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

 

 
ศิริวรรณ สุรเทพินทร์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4604 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 5 พฤศจิกำยน 2557  



บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 190,321                36,760                  183,801                36,489                  

เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 4 3,820                    -                            3,820                    -                            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5 240,368                162,439                250,652                164,549                

รายไดค้า้งรับ 6 164,649                116,365                164,649                116,365                

สินคา้คงเหลือ 5,264                    5,889                    5,264                    5,889                    

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7 11,625                  12,321                  10,960                  12,279                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 616,047                333,774                619,146                335,571                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                            -                            6,718                    255                       

อุปกรณ์ 9 260,405                122,863                254,846                122,149                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 21,706                  25,799                  20,601 25,799                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 6,702                    2,689                    6,702                    2,689                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - เงินมดัจ า 6,564                    7,086                    6,133                    6,133                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 295,377                158,437                295,000                157,025                
รวมสินทรัพย์ 911,424                492,211                914,146                492,596                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11 68,000                  73,331                  67,681                  73,256                  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,658                    -                            2,655                    -                            

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12 19,105                  13,473                  19,081                  13,418                  

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 89,763                  86,804                  89,417                  86,674                  

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 13 7,679                    5,627                    7,679                    5,627                    

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,428                    2,122                    5,428                    2,122                    

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 13,107                  7,749                    13,107                  7,749                    

รวมหนีสิ้น 102,870                94,553                  102,524                94,423                  

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 14

   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 280,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 280,000                280,000                280,000                280,000                

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้

      หุน้สามญั 280,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 

         (31 ธนัวาคม 2556: หุน้สามญั 210,000,000 หุน้ 

         มูลคา่หุน้ละ 1 บาท) 280,000                210,000                280,000                210,000                

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 304,419                -                            304,419                -                            

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 10,000                  10,000                  10,000                  10,000                  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 214,221                177,668                217,203                178,173                

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (86)                        (10)                        -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 808,554                397,658                811,622                398,173                
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 911,424                492,211                914,146                492,596                

-                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )

บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2557

(หน่วย: พนับาทยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท )

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้ 17

รายไดจ้ากการขาย 36,835                  15,342                  36,835                  15,342                  

รายไดจ้ากการบริการ 170,553                149,281                169,703                149,281                

รายไดอ่ื้น 3,913                    1,314                    3,912                    1,314                    

รวมรำยได้ 211,301                165,937                210,450                165,937                

ค่ำใช้จ่ำย 17

ตน้ทุนขาย 24,898                  15,094                  24,898                  15,094                  

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 142,420                111,279                141,480                111,279                

คา่ใชจ่้ายในการขาย 809                       1,017                    809                       1,017                    

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 15,897                  13,368                  15,030                  13,258                  

คา่ใชจ่้ายอ่ืน 723                       229                       723                       244                       

รวมค่ำใช้จ่ำย 184,747                140,987                182,940                140,892                

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 26,554                  24,950                  27,510                  25,045                  

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (62)                        (108)                     (61)                        (105)                     

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 26,492                  24,842                  27,449                  24,940                  

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (5,921)                  (5,059)                  (5,913)                  (5,059)                  

ก ำไรส ำหรับงวด 20,571                  19,783                  21,536                  19,881                  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 4                           -                            -                            -                            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 4                           -                            -                            -                            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 20,575                  19,783                  21,536                  19,881                  

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 16
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.07                      0.09                      0.08                      0.09                      

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 280,000                210,000                280,000                210,000                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )

บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2557

(หน่วย: พนับาทยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท )

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้ 17

รายไดจ้ากการขาย 126,008                41,718                  127,200                41,718                  

รายไดจ้ากการบริการ 463,695                464,744                461,650                464,744                

รายไดอ่ื้น 6,317                    4,444                    6,324                    4,444                    

รวมรำยได้ 596,020                510,906                595,174                510,906                

ค่ำใช้จ่ำย 17

ตน้ทุนขาย 95,661                  38,165                  96,853                  38,165                  

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 364,651                343,785                362,742                343,785                

คา่ใชจ่้ายในการขาย 2,011                    2,445                    2,011                    2,445                    

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 45,537                  40,424                  42,958                  40,287                  

คา่ใชจ่้ายอ่ืน 1,379                    680                       1,379                    722                       

รวมค่ำใช้จ่ำย 509,239                425,499                505,943                425,404                

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 86,781                  85,407                  89,231                  85,502                  

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (326)                     (1,660)                  (319)                     (1,657)                  

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 86,455                  83,747                  88,912                  83,845                  

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (18,213)                (16,942)                (18,193)                (16,942)                

ก ำไรส ำหรับงวด 68,242                  66,805                  70,719                  66,903                  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (76)                        -                            -                            -                            

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 13 (1,113)                  -                            (1,113)                  -                            

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 15 223                       -                            223                       -                            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด (966)                     -                            (890)                     -                            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 67,276                  66,805                  69,829                  66,903                  

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 16
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.28                      0.32                      0.29                      0.32                      

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 247,179                210,000                247,179                210,000                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2557

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลต่างจากการ

จดัสรรแลว้ - แปลงค่า

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า ส ารองตาม ยงัไม่ได้ งบการเงินท่ีเป็น รวมส่วนของ

และช าระแลว้ หุ้นสามญั กฏหมาย จดัสรร เงินตราต่างประเทศ ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555 100,000           -                       -                       208,013           -                        308,013           

หุ้นปันผลจ่าย  (หมายเหตุ 14) 110,000           -                       (110,000)          -                        -                       

โอนก าไรสะสมไปเป็นส ารองตามกฎหมาย -                       -                       10,000             (10,000)            -                        -                       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                       -                       -                       66,805             -                        66,805             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2556 210,000           -                       10,000             154,818           -                        374,818           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2556 210,000           - 10,000             177,668           (10)                    397,658           

ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน  (หมายเหตุ 14) 70,000             304,419           -                       -                       -                        374,419           

เงินปันผลจ่าย  (หมายเหตุ 18) -                       -                       -                       (30,799)            -                        (30,799)            

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 67,352             (76)                    67,276             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2557 280,000           304,419           10,000             214,221           (86)                    808,554           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม

ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )

บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2557

(หน่วย: พนับาท)

จดัสรรแลว้ -

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินมูลคา่ ส ารองตาม ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

และช าระแลว้ หุน้สามญั กฏหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2555 100,000              -                          -                          208,013              308,013              

หุน้ปันผลจ่าย  (หมายเหตุ 14) 110,000              -                          -                          (110,000)            -                          

โอนก าไรสะสมไปเป็นส ารองตามกฎหมาย -                          -                          10,000                (10,000)              -                          

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                          -                          66,903                66,903                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2556 210,000              -                          10,000                154,916              374,916              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556 210,000              - 10,000                178,173              398,173              

ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน  (หมายเหตุ 14) 70,000                304,419              -                          -                          374,419              

เงินปันผลจ่าย  (หมายเหตุ 18) -                          -                          -                          (30,799)              (30,799)              

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                          -                          69,829                69,829                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2557 280,000              304,419              10,000                217,203              811,622              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )

บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2557

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษี 86,455                  83,747                  88,912                  83,845                  

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 9, 10 64,359                  52,502                  63,397                  52,502                  

   คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 1,339                    680                       1,339                    680                       

   ปรับลดตน้ทุนจากการลดหน้ีจากเจา้หน้ี (2,000)                  -                            (2,000)                  -                            

   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,569)                  (967)                     (1,624)                  (967)                     

   โอนอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไปเป็นตน้ทุนขาย 9, 10 1,444                    -                            1,444                    -                            

   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของมูลคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            41                         

   ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่เงินลงทุนชัว่คราว 4 41                         -                            41                         -                            

      ในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 

   ส ารองคา่คดีความ 58                         69                         58                         69                         

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 13 939                       500                       939                       500                       

   (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (42)                        732                       (22)                        732                       

   ดอกเบ้ียรับ (1,319)                  (48)                        (1,319)                  (48)                        

   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 221                       1,567                    221                       1,567                    

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน 149,926                138,782                151,386                138,921                

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (76,968)                86,421                  (84,386)                85,410                  

   รายไดค้า้งรับ (48,284)                (10,767)                (48,284)                (10,767)                

   สินคา้คงเหลือ 379                       6,538                    379                       6,538                    

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 696                       1,002                    1,319                    1,002                    

   สินทรัพยอ่ื์น 522                       (776)                     -                            128                       

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (3,640)                  (129,855)              (3,870)                  (129,894)              

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,632                    (1,657)                  5,663                    (1,657)                  

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,306                    27                         3,306                    27                         

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 31,569                  89,715                  25,513                  89,708                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )

บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2557

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน (ต่อ)

   เงินสดรับคืนจากการใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่พนกังาน -                            56                         -                            56                         

   เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 4 (3,861)                  -                            (3,861)                  -                            

   เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (221)                     (1,613)                  (221)                     (1,613)                  

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (18,449)                (19,283)                (18,432)                (19,283)                

เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 9,038                    68,875                  2,999                    68,868                  

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 1,319                    48                         1,319                    48                         

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 9 78                         2,344                    78                         2,344                    

เงินสดจ่ายในการซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9, 10 (199,580)              (32,811)                (193,392)              (32,811)                

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                            -                            (6,463)                  (40)                        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (198,183)              (30,419)                (198,458)              (30,459)                

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีลดลง -                            (149)                     -                            (149)                     

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 144,000                170,000                144,000                170,000                

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (144,000)              (210,000)              (144,000)              (210,000)              

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                            (38,000)                -                            (38,000)                

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -                            (1,040)                  -                            (1,040)                  

เงินสดจ่ายเงินปันผล 18 (30,752)                -                            (30,752)                -                            

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 14 373,523                -                            373,523                -                            

เงนิสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหำเงนิ 342,771                (79,189)                342,771                (79,189)                

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิลดลง (65)                        -                            -                            -                            

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง)สุทธิ 153,561                (40,733)                147,312                (40,780)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 36,760                  80,759                  36,489                  80,540                  
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 190,321                40,026                  183,801                39,760                  

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   เจา้หน้ีคา่ซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 9 246                       (2,485)                  246                       (2,485)                  

   ลูกหน้ีคา่ขายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน (2,300)                  -                            (3,090)                  -                            

   เพ่ิมทุนดว้ยการจ่ายหุน้ปันผล 14 -                            110,000                -                            110,000                

   โอนงานระหวา่งท าเป็นอุปกรณ์ 9 246                       -                            246                       -                            

   ผลกระทบภาษีเงินไดข้องคา่ใชจ่้ายในการออกหุน้สามญั 14 (896)                     -                            (896)                     -                            

   เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 18 47                         -                            47                         -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2557  

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 2555) 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 2556 
โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนั  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.4 มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน  

 บริษทัฯไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 
ในระหว่างงวดปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่า
ของสินทรัพย ์ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมี
สาระส าคญัต่องบการเงิน  

ข. มำตรฐำนกำรบัญชีท่ีจะมีผลบังคับในอนำคต  

 บริษัทฯได้เปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ในอนาคตไวแ้ล้วในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
ของบริษทัฯ  

1.5 นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ยกเวน้นโยบายการบญัชีเร่ืองเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ เน่ืองจาก
บริษทัฯมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ในระหวา่งงวดปัจจุบนั  

 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยซ่ึ์ง
ค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของงวดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จะ
ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูก
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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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 
5. รายไดค้่าบริการและค่าบริการจ่ายอ่ืนเรียกเก็บตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
6. ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัระหวา่งกนัคิดในอตัราร้อยละ 0.3 ต่อปี 
7. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดตามท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัหรือในราคาท่ีตกลงกนัตาม

สัญญา 

 รายการธุรกิจท่ีส าคญัระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่     
รายไดจ้ากการบริการ 142 177 142 177 
รายจ่ายค่าบริการจดัการ 1,200 1,200 1,200 1,200 
ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจ่าย 1,908 1,908 1,908 1,908 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1 - 1 - 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายไดจ้ากการขายและบริการ 15,290 13,588 15,290 13,588 
ขายสินทรัพยถ์าวร - 2,243 - 2,243 
ตน้ทุนขายและบริการ 3,890 5,577 3,890 5,577 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 93 7 93 7 
ค่าเช่าและสาธารณูปโภคจ่าย 2,952 2,896 2,952 2,896 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 351 1,295 351 1,295 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย                                        (ตดั
ออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

ขายสินทรัพยถ์าวร - - 790 - 
รายไดจ้ากการขาย - - 1,192 - 
รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่     
รายไดจ้ากการบริการ 1,761 530 1,761 530 
รายจ่ายค่าบริการจดัการ 3,600 3,600 3,600 3,600 
ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจ่าย 5,724 5,724 5,724 5,724 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 12 86 12 86 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายไดจ้ากการขายและบริการ 88,584 40,071 88,584 40,071 
ขายสินทรัพยถ์าวร - 2,243 - 2,243 
ตน้ทุนขายและบริการ 10,117 9,673 10,117 9,673 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 235 229 235 229 
ค่าเช่าและสาธารณูปโภคจ่าย 8,856 8,457 8,856 8,457 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 849 3,602 849 3,602 
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ยอดคงคา้งของรายการขา้งตน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี  

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัายายน  
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัายายน  
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5)    
บริษทัใหญ่ 51 63 51 63 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 50,921 1,325 50,921 1,325 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50,972 1,388 50,972 1,388 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5)    

บริษทัยอ่ย  - - 10,915 2,110 

รวมลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 10,915 2,110 

รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6)    

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 3,825 3,976 3,825 3,976 

รวมรายไดค้า้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,825 3,976 3,825 3,976 

เงินมดัจ า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

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

รวมเงินมดัจ าจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,854 1,854 1,854 1,854 

     
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 11)    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการ
ร่วมกนั) 2,578 8,922 2,578 8,922 

รวมเจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,578 8,922 2,578 8,922 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 11)    

บริษทัใหญ่ 723 1,139 723 1,139 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการ
ร่วมกนั)  7 133 7 133 

รวมเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 730 1,272 730 1,272 

เงินมดัจ าจากการใหบ้ริการ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 505 505 505 505 

รวมเงินมดัจ าจากการใหบ้ริการ -                              
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 505 505 505 505 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับงวดสามเดือน                          
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน                           
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2557 2556 2557 2556 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,644 2,720 10,361 9,136 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 23 6 73 18 

รวม 2,667 2,726 10,434 9,154 

3.  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน  

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
30 กนัยายน  

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
เงินสด 108 164 90 94 
เงินฝากธนาคาร 50,213 6,680 43,711 6,479 
พนัธบตัร 140,000 29,916 140,000 29,916 

รวม 190,321 36,760 183,801 36,489 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เงินฝากออมทรัพย ์เงินฝากประจ า และพนัธบตัรมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 
0.30 ถึง 1.95 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2556: ร้อยละ 0.50 ถึง 2.45 ต่อปี) 

4. เงินลงทุนช่ัวครำวในหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

 
งบการเงินรวม/           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556  - 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด  3,861 
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า   (41) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กนัยายน 2557  3,820 
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5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน   
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน   
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 5,596 1,352 5,596 1,352 
คา้งช าระ     
  ไม่เกิน 3 เดือน 3,230 36 3,230 36 

 3 - 6 เดือน 42,146 - 42,146 - 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50,972 1,388 50,972 1,388 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 48,260 92,978 47,944 92,978 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  81,991 52,236 81,676 52,236 
 3 - 6 เดือน 52,494 12,375 52,494 12,375 
 6 - 12 เดือน 2,952 3,465 2,952 3,465 
 มากกวา่ 12 เดือน 3,475 1,575 3,475 1,575 

รวม 189,172 162,629 188,541 162,629 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (3,153) (1,814) (3,153) (1,814) 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 186,019 160,815 185,388 160,815 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 236,991 162,203 236,360 162,203 

ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินจ่ายล่วงหนา้ 916 97 916 97 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 10,915 2,110 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,461 139 2,461 139 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 3,377 236 14,292 2,346 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 240,368 162,439 250,652 164,549 
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6. รำยได้ค้ำงรับ 

    (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวมและ                                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน   
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2)   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีบนัทึกบญัชี   
 ไม่เกิน 3 เดือน  3,825 3,976 

รวมรายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,825 3,976 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีบนัทึกบญัชี   
 ไม่เกิน 3 เดือน  98,172 73,693 
 3 - 6 เดือน 34,466 8,249 
 6 - 12 เดือน 28,186 7,725 
 มากกวา่ 12 เดือน - 22,722 

รวมรายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 160,824 112,389 

รวม 164,649 116,365 

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน  
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน  
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 1,495 1,495 1,495 1,495 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 6,092 7,711 5,972 7,711 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนด 1,430 2,718 1,430 2,718 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งรับ 1,836 - 1,818 - 
อ่ืน ๆ 772 397 245 355 

รวม 11,625 12,321 10,960 12,279 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของ

เงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชีตามวธีิ

ราคาทุน - สุทธิ 

 30 
กนัยายน   
2557 

31 
ธนัวาคม 
2556 

30 
กนัยายน   
2557 

31 
ธนัวาคม 
2556 

30 
กนัยายน   
2557 

31 
ธนัวาคม 
2556 

30 
กนัยายน   
2557 

31 
ธนัวาคม 
2556 

30 
กนัยายน   
2557 

31 
ธนัวาคม 
2556 

   (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 

1,250 
เหรียญ
สหรัฐ 

100 100 6,503 40 - - 6,503 40 

รวม     6,753 290 (35) (35) 6,718 255 

ในเดือนมีนาคม 2557 บริษทั วนัทูวนั แคมโบเดีย จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุน้ท่ีเหลืออีกร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน 
หรือเท่ากบั 3,750 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษทัฯไดช้ าระค่าหุ้นดงักล่าวจ านวน 750 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 5 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นเงิน 3,750 เหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าประมาณ 0.12 ลา้นบาท) แลว้ 

นอกจากน้ีเม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทั วนัทูวนั แคมโบเดีย จ ากดั จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จ านวน 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนอีกจ านวน 39,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 5 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษทัฯไดช้ าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวจ านวน 195,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
(เทียบเท่าประมาณ 6.3 ลา้นบาท) แลว้ในเดือนมิถุนายน 2557  

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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9. อปุกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน       
เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 122,863 122,149 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน   
เจา้หน้ีค่าอุปกรณ์เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 246 246 
เงินสดจ่ายช าระค่าอุปกรณ์ 196,980 191,645 
รวม 197,226 191,891 

โอนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 10) (50) - 
โอนไปเป็นตน้ทุนขาย              (1,383) (1,383) 
โอนงานระหวา่งท าเป็นอุปกรณ์ 246 246 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย   
ลูกหน้ีค่าอุปกรณ์เพิ่มข้ึน (2,300) (2,771) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (78) (78) 
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,569 1,609 
รวม (809) (1,240) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (57,676) (56,817) 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (12) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที ่30 กนัยำยน 2557 260,405 254,846 

10.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์) ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน        
เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 25,799 25,799 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 2,600 1,747 
โอนจากอุปกรณ์ (หมายเหตุ 9) 50 - 
โอนไปเป็นตน้ทุนขาย (61) (61) 
จ าหน่ายระหวา่งงวด  - (304) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (6,683) (6,580) 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 1 - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที ่30 กนัยำยน 2557 21,706 20,601 
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11. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน   
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน   
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 24,681 24,610 24,681 24,610 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 2,578 8,922 2,578 8,922 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,620 3,912 2,511 3,907 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 730 1,272 730 1,272 
ตน้ทุนโครงการคา้งจ่าย 23,435 5,653 23,435 5,653 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 13,956 28,962 13,746 28,892 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 68,000 73,331 67,681 73,256 

12. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน   
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน   
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย - 475 - 475 
ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 15,560 9,973 15,560 9,973 

อ่ืนๆ 3,545 3,025 3,521 2,970 

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19,105 13,473 19,081 13,418 

13. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 การเปล่ียนแปลงของส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวมและ                      
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 5,627 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 722 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 217 

ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,113 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กนัยำยน 2557 7,679 
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14. ทุนเรือนหุ้น 

14.1 เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2556 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯจากเดิม 100 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 100 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 280 
ลา้นบาท (หุน้สามญั 280 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 180 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจ านวน 110 ลา้นหุน้ และเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป
เป็นคร้ังแรกจ านวน 70 ล้านหุ้น (โดยพิจารณาให้สิทธิผูถื้อหุ้นของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ  ากัด 
(มหาชน) ในการจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัฯตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจ านวนไม่เกิน 20 ลา้นหุ้น หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.57 ของจ านวนหุ้นท่ีจะเสนอขายให้แก่ประชาชน 70 ลา้นหุ้น) บริษทัฯไดจ้ด
ทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2556 และภายหลงัจากการ
จ่ายหุ้นปันผล ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้ของบริษทัฯคิดเป็นจ านวน 210 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 
210 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนออกจ าหน่ายและช าระแลว้กบักระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2556 

14.2 ในระหว่างวนัท่ี 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นดงักล่าวในบริษทั 
สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) จ านวน 17.57 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย
หุน้ละ 5.40 บาท  

14.3 ในระหวา่งวนัท่ี 6 - 8 พฤษภาคม 2557 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป
เป็นคร้ังแรกจ านวน 52.43 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 5.40 บาท  

ในระหวา่งช่วงเวลาดงักล่าวในขอ้ 14.2 และ 14.3 บริษทัฯไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนทั้งส้ิน 
70 ลา้นหุ้น เป็นจ านวนเงิน 378 ลา้นบาท ผลจากการออกจ าหน่ายหุ้นดงักล่าวท าให้ทุนท่ีออกจ าหน่ายและ
ช าระแลว้ของบริษทัฯเพ่ิมข้ึนจากจ านวน 210 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 210 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 
บาท) เป็นจ านวน 280 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 280 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) บริษัทฯได้จด
ทะเบียนการเพ่ิมทุนช าระแลว้ดงักล่าว กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญจ านวน 280 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมท าการซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 ในการออกจ าหน่ายหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นดงักล่าวเป็นจ านวน 3.58 ลา้นบาท 
(สุทธิจากภาษีเงินได ้0.9 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัฯแสดงเป็นรายการหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
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15. ภำษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปี
ท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 5,634 4,619 5,626 4,619 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด              
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
ผลแตกต่างชัว่คราว 287 440 287 440 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ 5,921 5,059 5,913 5,059 

 
     (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 22,003 14,457 21,983 14,457 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด              
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ     
ผลแตกต่างชัว่คราว (3,790) 2,485 (3,790) 2,485 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ 18,213 16,942 18,193 16,942 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี  

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2557 2556 2557 2556 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั                  

ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม           
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - - 223 - 

16. ก ำไรต่อหุ้น 

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

17. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปน้ี 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

ส่วนงานบริการออกแบบ 
พฒันา และติดตั้งระบบ
ศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบ

เบด็เสร็จ 

ส่วนงานรับจา้งใหบ้ริการ
ศูนยบ์ริการขอ้มูล            

และบริการบ ารุงรักษา
ระบบ รวมส่วนงาน            

รายการปรับปรุงและตดั
รายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 
2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

รายไดจ้ากการขายและ
บริการ           
รายไดจ้ากลูกคา้
ภายนอก  33,227 15,342 158,729 135,516 191,956 150,858 - - 191,956 150,858 
รายไดร้ะหว่างกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั  3,608 - 11,824 13,765 15,432 13,765 - - 15,432 13,765 

รวมรายไดจ้ากการขาย
และบริการ  36,835 15,342 170,553 149,281 207,388 164,623 - - 207,388 164,623 

ตน้ทุนขายและบริการ (24,898) (15,094) (142,420) (111,279) (167,318) (126,373) - - (167,318) (126,373) 

ก าไรของส่วนงาน 11,937 248 28,133 38,002 40,070 38,250 - - 40,070 38,250 

รายไดอ่ื้น         3,913 1,314 
ค่าใชจ่้ายในการขาย         (809) (1,017) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (15,897) (13,368) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน         (723) (229) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (62) (108) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินได ้         26,492 24,842 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (5,921) (5,059) 

ก าไรส าหรับงวด         20,571 19,783 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 

ส่วนงานบริการออกแบบ 
พฒันา และติดตั้งระบบ
ศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบ

เบด็เสร็จ 

ส่วนงานรับจา้งใหบ้ริการ
ศูนยบ์ริการขอ้มูล            

และบริการบ ารุงรักษา
ระบบ รวมส่วนงาน            

รายการปรับปรุงและตดั
รายการระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 
2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

รายไดจ้ากการขายและ
บริการ           
รายไดจ้ากลูกคา้
ภายนอก  78,520 41,718 420,838 424,143 499,358 465,861 - - 499,358 465,861 
รายไดร้ะหว่างกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั  48,680 - 42,857 40,601 91,537 40,601 (1,192) - 90,345 40,601 

รวมรายไดจ้ากการขาย
และบริการ  127,200 41,718 463,695 464,744 590,895 506,462 (1,192) - 589,703 506,462 

ตน้ทุนขายและบริการ (96,853) (38,165) (364,651) (343,785) (461,504) (381,950) 1,192 - (460,312) (381,950) 

ก าไรของส่วนงาน 30,347 3,553 99,044 120,959 129,391 124,512 - - 129,391 124,512 

รายไดอ่ื้น         6,317 4,444 
ค่าใชจ่้ายในการขาย         (2,011) (2,445) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (45,537) (40,424) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน         (1,379) (680) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (326) (1,660) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินได ้         86,455 83,747 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (18,213) (16,942) 

ก าไรส าหรับงวด         68,242 66,805 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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18. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผล

จ่าย 
เงินปันผล
จ่ายต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  
เงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2557 

30.8 0.11 3 กนัยายน 2557 

รวมเงินปันผลส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 30.8 0.11  

19. ภำระผูกพันและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนนอกเหนือจากท่ีเปิดเผยในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินอ่ืนดงัน้ี 

19.1 ภำระผูกพันเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารและบริการ อายขุองสัญญามีระยะเวลา
ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี 

 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน   
2557 

31 ธนัวาคม
2556 

30 กนัยายน   
2557 

31 ธนัวาคม
2556 

สกลุเงินบาท     
จ่ายช าระภายใน     
1 ปี 31.7 31.9 31.7 31.9 

2 ถึง 3 ปี 2.8 23.1 2.8 23.1 

 34.5 55.0 34.5 55.0 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ     
จ่ายช าระภายใน     
1 ปี 0.06 0.06 - - 

2 ถึง 3 ปี 0.07 0.12 - - 

 0.13 0.18 - - 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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19.2 สัญญำบริกำรกบับริษัทใหญ่ 

 ในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษทัฯไดท้  าสัญญาว่าจา้งการให้บริการระบบศูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Samart Information Technology Center) กบับริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทั
ใหญ่เป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี โดยบริษทัฯตอ้งช าระค่าบริการเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 0.6 ลา้น
บาท (2556: 0.6 ลา้นบาท) 

19.3 สัญญำบริหำรงำนกบับริษัทใหญ่ 

 ในเดือนมกราคม 2557 บริษทัฯไดท้  าสัญญาว่าจา้งการให้บริการดา้นการบริหารและการจดัการกับบริษัท 
สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยบริษทัฯตอ้งช าระค่าบริการ
เป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 0.4 ลา้นบาท (2556: 0.4 ลา้นบาท) 

19.4 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ านวนประมาณ 118 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 135.1 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติั
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวมและ                                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม2556 

ประกนัการปฏิบติังานตามสัญญา 117.7 134.8 
ประกนัการใชไ้ฟฟ้า 0.3 0.3 

 118.0 135.1 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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20. คดีฟ้องร้อง 

 ในปี 2553 บริษทัฯ ถูกฟ้องร้องโดยบริษทัเอกชนแห่งหน่ึงเรียกร้องให้บริษทัฯช าระค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้ง
ระบบงาน Call Center เป็นจ านวนเงินประมาณ 1.3 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
11 สิงหาคม 2554 ศาลพิพากษาให้บริษทัฯช าระเงินจ านวนดงักล่าว พร้อมกบัให้ใชค้่าฤชาธรรมเนียม และ
ค่าทนายความแทนบริษทัขา้งตน้ บริษทัฯไดย้ืน่อุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษาดงักล่าว แต่ศาลอุทธรณ์ไดพิ้พากษา
ยืนตามศาลชั้นตน้ บริษทัฯจึงไดย้ื่นฎีกาคดัคา้นค าพิพากษาศาลอุทธรณ์   ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2557 
ศาลฎีกามีค าตดัสินพิพากษายนืตามศาลอุทธรณ์เป็นท่ีส้ินสุดให้บริษทัฯช าระเงินพร้อมดอกเบ้ียดงักล่าวเป็น
จ านวนรวมทั้งส้ิน 2.1 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดช้ าระเงินจ านวนดงักล่าวเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 
2557 

21. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 
2557 




