
 

บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2557 



 

 

 

 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกัด (มหำชน)  

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง
กำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน รวมถึง     
หมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุเร่ืองอ่ืน  ๆ และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกัด (มหำชน) ดว้ยเช่นกัน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพ่ือใหส้ำมำรถจดัท ำ   
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ได้
ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ซ่ึงก ำหนดใหข้ำ้พเจำ้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ 
รวมถึงวำงแผนและปฏิบติังำนตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินปรำศจำกกำร
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใชว้ิธีกำรตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีเก่ียวกบัจ ำนวนเงินและกำร
เปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงกำรประเมิน
ควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงินไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด ในกำรประเมินควำมเส่ียงดงักล่ำว ผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัท ำและ
กำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรของกิจกำร เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำร
ตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของ
ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม 



2 

ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็น
ของขำ้พเจำ้ 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส  เงิน
สด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของ
บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน   

 

 

 

ศิริวรรณ สุรเทพินทร์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4604 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 16 กมุภำพนัธ ์2558 



บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2557 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 243,798,056     36,759,721       237,548,224     36,489,418       

เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 8 3,320,000         -                         3,320,000         -                         

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 209,673,213     162,438,760     219,979,292     164,548,958     

รายไดค้า้งรับ 10 148,603,441     116,364,889     148,603,441     116,364,889     

สินคา้คงเหลือ 11 18,049,769       5,889,180         18,049,769       5,889,180         

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12 12,935,686       12,321,289       12,864,470       12,278,500       

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 636,380,165     333,773,839     640,365,196     335,570,945     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                         -                         6,718,120         255,154             

อุปกรณ์ 14 236,014,813     122,862,680     230,745,678     122,149,285     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 19,517,182       25,798,757       18,442,257       25,798,757       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 22 5,451,094         2,688,951         5,451,094         2,688,951         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - เงินมดัจ า 6,586,642         7,085,929         6,148,696         6,133,022         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 267,569,731     158,436,317     267,505,845     157,025,169     
รวมสินทรัพย์ 903,949,896     492,210,156     907,871,041     492,596,114     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2557 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 64,678,723       73,330,633       64,297,839       73,255,756       

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17 19,466,386       13,472,711       19,415,411       13,418,090       

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 84,145,109       86,803,344       83,713,250       86,673,846       

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18 7,992,246         5,626,825         7,992,246         5,626,825         

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,427,890         2,121,890         5,427,890         2,121,890         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 13,420,136       7,748,715         13,420,136       7,748,715         

รวมหนีสิ้น 97,565,245       94,552,059       97,133,386       94,422,561       

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 19

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

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้

      หุน้สามญั 280,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 280,000,000     210,000,000     280,000,000     210,000,000     

      (2556: หุน้สามญั 210,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท)

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 304,418,692     -                         304,418,692     -                         

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20 13,500,000       10,000,000       13,500,000       10,000,000       

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 208,464,846     177,668,356     212,818,963     178,173,553     

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,113                 (10,259)             -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 806,384,651     397,658,097     810,737,655     398,173,553     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 903,949,896     492,210,156     907,871,041     492,596,114     

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557 

(หน่วย : บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้ 6

รายไดจ้ากการบริการ 634,002,347     616,650,215     631,089,718     616,650,215     

รายไดจ้ากการขาย 139,877,568     67,593,074       141,069,317     67,593,074       

รายไดอ่ื้น 16,553,278       7,661,638         16,557,433       7,647,094         

รวมรำยได้ 790,433,193     691,904,927     788,716,468     691,890,383     

ค่ำใช้จ่ำย 6, 21

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 518,717,313     457,070,637     515,853,727     457,070,637     

ตน้ทุนขาย 120,424,471     61,153,443       121,616,221     61,153,443       

คา่ใชจ่้ายในการขาย 2,618,604         2,896,070         2,618,604         2,896,070         

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 62,716,027       56,199,394       58,860,380       55,682,339       

คา่ใชจ่้ายอ่ืน 540,620             767,583             540,620             767,583             

รวมค่ำใช้จ่ำย 705,017,035     578,087,127     699,489,552     577,570,072     

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 85,416,158       113,817,800     89,226,916       114,320,311     

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (341,631)           (1,673,435)        (332,595)           (1,670,750)        

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 85,074,527       112,144,365     88,894,321       112,649,561     

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (19,089,370)      (22,488,775)      (19,060,244)      (22,488,775)      

ก ำไรส ำหรับปี 65,985,157       89,655,590       69,834,077       90,160,786       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 11,372               (10,259)             -                         -                         

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,112,501)        -                         (1,112,501)        -                         

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 22 222,500             -                         222,500             -                         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (878,629)           (10,259)             (890,001)           -                         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 65,106,528       89,645,331       68,944,076       90,160,786       

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 23
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.26                   0.43                   0.27                   0.43                   

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 255,452,055     210,000,000     255,452,055     210,000,000     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรสะสม ผลต่างจากการ

จดัสรรแลว้ - แปลงค่า

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า ส ารอง งบการเงินท่ีเป็น รวมส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2556 100,000,000        -                          -                          208,012,766        -                          308,012,766        

ก าไรส าหรับปี -                          -                          -                          89,655,590          -                          89,655,590          

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                          -                          -                          -                          (10,259)               (10,259)               

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                          -                          -                          89,655,590          (10,259)               89,645,331          
หุ้นปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19, 26) 110,000,000        -                          -                          (110,000,000)       -                          -                          
โอนก าไรสะสมไปเป็นส ารองตามกฎหมาย 

   (หมายเหตุ 20) -                          -                          10,000,000          (10,000,000)        -                          -                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2556 210,000,000        -                          10,000,000          177,668,356        (10,259)               397,658,097        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2557 210,000,000        -                          10,000,000          177,668,356        (10,259)               397,658,097        

ก าไรส าหรับปี -                          -                          -                          65,985,157          -                          65,985,157          

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                          -                          -                          (890,001)             11,372                 (878,629)             

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                          -                          -                          65,095,156          11,372                 65,106,528          
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน  (หมายเหตุ 19) 70,000,000          304,418,692        -                          -                          -                          374,418,692        
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) -                          -                          -                          (30,798,666)        -                          (30,798,666)        
โอนก าไรสะสมไปเป็นส ารองตามกฎหมาย 

   (หมายเหตุ 20) -                          3,500,000            (3,500,000)          -                          -                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 280,000,000        304,418,692        13,500,000          208,464,846        1,113                   806,384,651        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557

(หน่วย: บาท)

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ -

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลคา่ ส ารอง รวมส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ หุน้สามญั ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2556 100,000,000        -                            -                            208,012,767        308,012,767        

ก าไรส าหรับปี -                            -                            -                            90,160,786           90,160,786           

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                            -                            -                            -                            -                            

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                            -                            -                            90,160,786           90,160,786           
หุน้ปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19, 26) 110,000,000        -                            -                            (110,000,000)       -                            
โอนก าไรสะสมไปเป็นส ารองตามกฎหมาย 

   (หมายเหตุ 20) -                            -                            10,000,000           (10,000,000)         -                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556 210,000,000        -                            10,000,000           178,173,553        398,173,553        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2557 210,000,000        -                            10,000,000           178,173,553        398,173,553        

ก าไรส าหรับปี -                            -                            -                            69,834,077           69,834,077           

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                            -                            -                            (890,001)              (890,001)              

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                            -                            -                            68,944,076           68,944,076           
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน  (หมายเหตุ 19) 70,000,000           304,418,692        -                            -                            374,418,692        
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) -                            -                            -                            (30,798,666)         (30,798,666)         
โอนก าไรสะสมไปเป็นส ารองตามกฎหมาย 

   (หมายเหตุ 20) -                            3,500,000             (3,500,000)           -                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2557 280,000,000        304,418,692        13,500,000           212,818,963        810,737,655        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557

(หน่วย : บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษี 85,074,527       112,144,365     88,894,321       112,649,561     

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 14, 15 94,956,121       69,377,993       93,571,618       69,370,087       

   คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ(โอนกลบั) (1,760,864)        767,583             (1,760,864)        767,583             

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

   กลบัรายการเจา้หน้ี (7,291,245)        -                         (7,291,245)        -                         

   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,569,231)        (967,188)           (1,624,252)        (967,188)           

   โอนอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไปเป็นตน้ทุนขาย 1,444,188         -                         1,444,188         -                         

   ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่เงินลงทุนชัว่คราว

      ในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 8 540,620             -                         540,620             -                         

   ส ารองคา่คดีความ 58,269               92,491               58,269               92,491               

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18 1,252,920         666,864             1,252,920         666,864             

   (ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (56,611)             683,888             (140,884)           698,431             

   ดอกเบ้ียรับ (2,297,738)        (399,728)           (2,294,249)        (399,728)           

   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 220,582             1,567,517         220,582             1,567,517         

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน 168,571,538     183,933,785     170,871,024     184,445,618     

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (46,761,849)      66,547,108       (54,083,483)      64,436,873       

   รายไดค้า้งรับ (32,238,552)      563,411             (32,238,552)      563,411             

   สินคา้คงเหลือ (12,406,964)      1,411,791         (12,406,964)      1,411,791         

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,002,618         2,352,211         1,030,903         2,395,000         

   สินทรัพยอ่ื์น 499,287             (595,372)           (15,674)             357,535             

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,018,744         (144,150,029)    2,712,738         (143,521,101)    

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,095,472         (12,623,564)      6,102,035         (12,678,185)      

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,306,000         26,346               3,306,000         26,346               

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 91,086,294       97,465,687       85,278,027       97,437,288       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557

(หน่วย : บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน (ต่อ)

   เงินสดรับคืนจากการใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่พนกังาน -                         55,818               -                         55,818               

   เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 8 (3,860,620)        -                         (3,860,620)        -                         

   เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (220,582)           (1,613,214)        (220,582)           (1,613,214)        

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (22,992,885)      (22,214,984)      (22,966,534)      (22,214,984)      

เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 64,012,207       73,693,307       58,230,291       73,664,908       

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 2,034,208         333,423             2,030,719         333,423             

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,377,502         2,343,612         2,377,502         2,343,612         

เงินสดจ่ายในการซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (204,036,359)    (41,170,973)      (197,848,313)    (41,163,240)      

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                         -                         (6,462,966)        (40,546)             

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (199,624,649)    (38,493,938)      (199,903,058)    (38,526,751)      

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีลดลง -                         (148,759)           -                         (148,759)           

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 144,000,000     150,000,000     144,000,000     150,000,000     

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (144,000,000)    (190,000,000)    (144,000,000)    (190,000,000)    

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

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -                         (1,039,905)        -                         (1,039,905)        

เงินสดจ่ายเงินปันผล 26 (30,791,792)      -                         (30,791,792)      -                         

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 19 373,523,365     -                         373,523,365     -                         

เงนิสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหำเงนิ 342,731,573     (79,188,664)      342,731,573     (79,188,664)      

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิลดลง (80,796)             (10,259)             -                         -                         

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง)สุทธิ 207,038,335     (43,999,554)      201,058,806     (44,050,507)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 36,759,721       80,759,275       36,489,418       80,539,925       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี 243,798,056     36,759,721       237,548,224     36,489,418       

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   เจา้หน้ีคา่ซ้ืออุปกรณ์ลดลง (295,764)           (4,421,836)        (295,764)           (5,135,404)        

   ลูกหน้ีคา่ขายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน -                         -                         (789,975)           -                         

   เพ่ิมทุนดว้ยการจ่ายหุน้ปันผล 19 -                         110,000,000     -                         110,000,000     

   โอนงานระหวา่งท าเป็นอุปกรณ์ 246,375             -                         246,375             -                         

   ผลกระทบภาษีเงินไดข้องคา่ใชจ่้ายในการออกหุน้สามญั 19 (895,327)           -                         (895,327)           -                         

   เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 26 6,874                 -                         6,874                 -                         

   หกัลา้งเจา้หน้ีกบัลูกหน้ี 2,092,177         -                         2,092,177         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2557  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชน ซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล  ำเนำในประเทศ
ไทย โดยมีบริษทั สำมำรถคอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็น
บริษทัใหญ่ บริษทัฯด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรใหบ้ริกำรศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้สัมพนัธ์ ท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียน
ของบริษทัฯ  อยูท่ี่เลขท่ี 99/19 หมู่ 4 อำคำรซอฟตแ์วร์ปำร์ค ชั้น 17 ถนนแจง้วฒันะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอ
ปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 28 กนัยำยน 
2554 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

  งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

  งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ำกดั (มหำชน) (ซ่ึง
ต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุน้ 

   2557 2556 
 
บริษทั วนัทูวนั โปรเฟสชัน่แนล 

จ ำกดั 

 
จดัส่งบุคลำกรเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทั
เพื่อปฎิบติังำนธุรกิจเก่ียวกบักำร
ใหบ้ริกำรขอ้มูลข่ำวสำรและ
ศูนยบ์ริกำรขอ้มูลทั้งในและนอก
สถำนท่ี 

 
ไทย 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

บริษทั วนัทูวนั แคมโบเดีย จ ำกดั ศูนยบ์ริกำรขอ้มูลลูกคำ้สัมพนัธ์ กมัพชูำ 100 100 
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ข) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ค) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

ง) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดย
ใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยแปลงค่ำเป็นเงินบำท
โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้   

จ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและบริษทัย่อย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำก            
งบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพ่ือประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตำมวิธี
รำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและท่ีจะมีผลบังคับในอนำคตมี
รำยละเอียดดงัน้ี 

ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 
มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
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ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 15 สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และ

หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้ งหมดตามท่ีกล่าวขา้งตน้ไดรั้บการปรับปรุงและจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี  
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ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับในอนำคต 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจาํนวนมาก ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศโดยการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ
เช่ือว่าจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินน้ีในปีท่ีนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั อยา่งไร
ก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี
การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงำน  

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก
รับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุนก็
ได ้ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายการ
กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอยูแ่ต่เดิม
แลว้ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 10 เร่ือง งบกำรเงินรวม  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 ก ำหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม โดยใช้
แทนเน้ือหำเก่ียวกบักำรบญัชีส ำหรับงบกำรเงินรวมท่ีเดิมก ำหนดอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มำตรฐำนฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกักำรเก่ียวกบักำรพิจำรณำวำ่ผู ้
ลงทุนมีอ ำนำจกำรควบคุมหรือไม่ กล่ำวคือ ภำยใตม้ำตรฐำนฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่ำตนควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้
ไปลงทุนได ้หำกตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเข้ำไปลงทุน และตน
สำมำรถใชอ้  ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้่ำตนจะมี
สัดส่วนกำรถือหุ้นหรือสิทธิในกำรออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ำก่ึงหน่ึงก็ตำม กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัน้ี
ส่งผลให้ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งมำกในกำรทบทวนวำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอ ำนำจควบคุมใน
กิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งน ำบริษทัใดในกลุ่มกิจกำรมำจดัท ำงบกำรเงินรวมบำ้ง 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่มำตรฐำนฉบบัดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญั
ต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 12 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิกำรอ่ืน  

มำตรฐำนฉบบัน้ีก ำหนดเร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจกำรในบริษทัยอ่ย กำรร่วม
กำรงำน บริษทัร่วม รวมถึงกิจกำรท่ีมีโครงสร้ำงเฉพำะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่อ
งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 13 เร่ือง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

มำตรฐำนฉบบัน้ีก ำหนดแนวทำงเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำยติุธรรมและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรม  กล่ำวคือ หำกกิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตำมข้อก ำหนดของ
มำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน  กิจกำรจะตอ้งวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นตำมหลกักำรของมำตรฐำนฉบบัน้ี และใชว้ิธี
เปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในกำรรับรู้ผลกระทบจำกกำรเร่ิมใชม้ำตรฐำนน้ี 

จำกกำรประเมินเบ้ืองตน้ ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือว่ำมำตรฐำนขำ้งตน้จะไม่มีผลกระทบ
อยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

4.  นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รำยไดค้ำ่บริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน  

  รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำอุปกรณ์และบริหำรจดักำรเจำ้หนำ้ท่ีลูกคำ้สัมพนัธ์ จะถือเป็นรำยไดเ้ป็นรำยเดือนตำมท่ี
ระบุไวใ้นสัญญำ 

 รายได้จากการขายสินค้า 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส ำคญัของควำมเป็น
เจ้ำของสินค้ำให้กับผูซ้ื้อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกับสินค้ำโดยไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้จากการขายอุปกรณ์พร้อมออกแบบและติดต้ัง 

  รำยไดจ้ำกกำรขำยอุปกรณ์พร้อมออกแบบและติดตั้งจะรับรู้เป็นรำยไดต้ำมขั้นควำมส ำเร็จของงำน  

  ดอกเบีย้รับ 
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 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร
เบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผล
ขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำร
เก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยลุูกหน้ี 

4.4 สินค้ำคงเหลือ 

 สินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั) หรือมูลค่ำสุทธิท่ี
จะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ รำคำทุนประกอบดว้ย ตน้ทุนของอุปกรณ์ ค่ำแรงและค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังำนโครงกำร 

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน  

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์พ่ือคำ้แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลกัทรัพยซ่ึ์งค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของปีของตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย จะถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

บริษทัฯใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน
จะถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.6 อปุกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 อุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยใชว้ิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดงัน้ี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ - 5  ปี 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำนและคอมพิวเตอร์ - 3  ปี 5 ปี และ 10 ปี 
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ยำนพำหนะ - 5  ปี 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน  

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับเคร่ืองมือและอุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 

 บริษทัฯตัดรำยกำรอุปกรณ์ออกจำกบัญชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย
สินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ของ
สินทรัพยน์ั้น 

 บริษัทฯตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ  ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำ
สินทรัพยน์ั้ นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ มีอำยกุำรให้ประโยชน์เป็นระยะเวลำ 3 ปี, 5 ปี และ 10 
ปี 

4.8 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักับบริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ  ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงกิจกำรและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรง
หรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนักงำน
ของบริษทัฯ ท่ีมีอ  ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.9 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็น
สัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือ
มูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ ภำระผกูพนัตำมสัญญำ
เช่ำหักค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือ
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ขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใช้
งำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 

 สัญญำเช่ำอำคำรท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือ
เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

4.10 เงินตรำต่ำงประเทศ 

  บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 

  รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน
อ่ืนของบริษทัฯหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ี
คำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ
คืนหมำยถึงมูลค่ำยติุธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใด
จะสูงกวำ่  

 บริษทัฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.12 ผลประโยชน์พนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงำน 

บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯ และพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 
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โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

บริษทัฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระ
ผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

หน้ีสินของโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน ประกอบดว้ย มูลค่ำปัจจุบนัของภำระ
ผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ หักดว้ย ตน้ทุนบริกำรในอดีตท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ และผลก ำไรขำดทุนจำกกำร
ประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้  

ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับวันหยุดพนักงำน 

บริษทัฯตั้งประมาณการหน้ีสินสําหรับวนัหยดุพนกังาน ซ่ึงคาํนวณตามนโยบายและสูตรการคาํนวณของบริษทั
ฯ โดยข้ึนอยูก่บัเงินเดือนของพนกังาน อายกุารทาํงานและวนัหยดุท่ีไม่ไดใ้ช ้

4.13 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลด
เปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.14 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยใหก้บัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณ
จำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำ
ภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  
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 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯจะไม่มีก ำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.15 ตรำสำรอนุพันธ์ 

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม ซ่ึงค ำนวณโดยสถำบันกำรเงินท่ี
น่ำเช่ือถือ บริษทัฯรับรู้ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมของสัญญำดงักล่ำวในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุน 

5. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึน
จริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

5.1 สัญญำเช่ำ  

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำวำ่เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้
ใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพ่ือพิจำรณำว่ำบริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอน
ควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

5.2 ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผล
ขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ี
คงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
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5.3 อปุกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยกุำรให้ประโยชน์และ
มูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยกุำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำก
มีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรลดลงของมูลค่ำของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึก
ขำดทุนจำกกำรกำรลดลงของมูลค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย
ในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

5.4 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี
และขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำ
บริษทัฯควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไร
ทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

5.5 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  

หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณข้ึนตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน
ในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำว
เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงระหว่ำงบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึง
เป็นไปตำมปกติธุรกิจ บริษทัฯมีนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำรำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

1. กำรขำยสินคำ้และบริกำรระหวำ่งกนั ก ำหนดรำคำตำมรำคำตลำด หำกไม่มีรำคำตลำดจะก ำหนดรำคำ
เท่ำกบัตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิมในอตัรำไม่เกินร้อยละ 15 อย่ำงไรก็ตำม นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ
ดงักล่ำวอำจมีกำรปรับเปล่ียนไปตำมประเภทธุรกิจและสภำพกำรแข่งขนัในขณะท่ีเกิดรำยกำร  

2. ค่ำบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศจ่ำยให้บริษทัใหญ่เรียกเก็บตำมรำคำท่ีระบุไวใ้นสัญญำระหว่ำงกนั
ซ่ึงบริษทัใหญ่ก ำหนดรำคำจำกตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิมในอตัรำไม่เกินร้อยละ 5 



12 
 

3. กำรซ้ือขำยสินทรัพยถ์ำวรระหว่ำงกันก ำหนดรำคำโดยใช้มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีบวกส่วนเพ่ิม ตำม
สภำพของสินทรัพย ์

4. ค่ำบริกำรกำรจดักำรจ่ำยและค่ำเช่ำจ่ำยเรียกเก็บตำมรำคำท่ีระบุไวใ้นสัญญำระหวำ่งกนั 

5. รำยไดค้่ำบริกำรและค่ำบริกำรจ่ำยอ่ืนเรียกเก็บตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั 

6. ค่ำธรรมเนียมกำรค ้ำประกนัระหวำ่งกนัคิดในอตัรำร้อยละ 0.3 ต่อปี 

7. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรก ำหนดตำมท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัหรือในรำคำท่ีตกลงกนัตำม
สัญญำ 

 รำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญัระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม                  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย                                        

(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้) 
  

  
รำยไดจ้ำกกำรขำย - -  1.2 - 
ขำยสินทรัพยถ์ำวร - - 0.8 - 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัใหญ่     
รำยไดจ้ำกกำรบริกำร 1.9 0.7 1.9 0.7 
รำยจ่ำยค่ำบริกำรจดักำร 4.8 4.8 4.8 4.8 
ค่ำบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศจ่ำย 7.6 7.6 7.6 7.6 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 0.01 0.09 0.01 0.09 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 105.5 53.3 105.5 53.3 
ขำยสินทรัพยถ์ำวร - 2.2 - 2.2 
ตน้ทุนขำยและบริกำร 12.2 16.2 12.2 16.2 
ซ้ือสินทรัพยถ์ำวร 0.2 2.9 0.2 2.9 
ค่ำเช่ำและสำธำรณูปโภคจ่ำย 11.8 11.4 11.8 11.4 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 1.1 4.7 1.1 4.7 
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 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีรำยละเอียดดงัน้ี  

     (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557 2556 2557 2556 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 9)    
บริษทัใหญ่ 50 63 50 63 
บริษทัยอ่ย - - 1,275 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 46,122 1,325 46,122 1,325 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 46,172 1,388 47,447 1,388 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 9)    

บริษทัยอ่ย  - - 9,352 2,110 

รวมลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 9,352 2,110 

รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 10)    

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 5,854 3,976 5,854 3,976 

รวมรำยไดค้ำ้งรับจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,854 3,976 5,854 3,976 

เงินมดัจ ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 1,854 1,854 1,854 1,854 

รวมเงินมดัจ ำจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,854 1,854 1,854 1,854 

     
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 16)    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                          (มี
ผูถื้อหุน้หรือกรรมกำรร่วมกนั) 1,299 8,922 1,299 8,922 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,299 8,922 1,299 8,922 

เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 16)    

บริษทัใหญ่ 1,080 1,139 1,080 1,139 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                        
(มีผูถื้อหุน้หรือกรรมกำรร่วมกนั)  10 133 10 133 

รวมเจำ้หน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,090 1,272 1,090 1,272 

เงินมดัจ ำจำกกำรใหบ้ริกำร - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 505 505 505 505 

รวมเงินมดัจ ำจำกกำรใหบ้ริกำร -                              
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 505 505 505 505 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 
งบกำรเงินรวมและ                            

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 13,483 12,650 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 99 25 

รวม 13,582 12,675 

7.  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557 2556 2557 2556 
เงินสด 80 164 77 94 
เงินฝำกธนำคำร 23,718 6,680 17,471 6,479 

ตัว๋แลกเงิน 220,000 29,916 220,000 29,916 

รวม 243,798 36,760 237,548 36,489 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เงินฝำกออมทรัพย ์เงินฝำกประจ ำ และตัว๋แลกเงินมีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 
0.30 ถึง 2.00 ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.50 ถึง 2.45 ต่อปี) 
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8. เงินลงทุนช่ัวคราวในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ดงัน้ี  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 
   มูลค่า   มูลค่า 

หุน้สามญั จาํนวนหุน้ ราคาทุน ยติุธรรม จาํนวนหุน้ ราคาทุน ยติุธรรม 
 (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท) 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย  1,000 3,860 3,320 - - - 
หกั: ปรับมูลค่า  (540)   -  
รวม   3,320   -  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวมและ            

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 

ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี - - 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี  3,860 - 
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า (540) - 

ยอดคงเหลือ ณ ปลายปี 3,320 - 
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9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557 2556 2557 2556 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6)     

อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 1,612 1,352 1,612 1,352 

คำ้งช ำระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน 1,286 36 1,286 36 

 3 - 6 เดือน 3,223 - 3,223 - 

 6 - 12 เดือน 40,051 - 41,326 - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 46,172 1,388 47,447 1,388 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 92,255 92,978 91,934 92,978 

คำ้งช ำระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  25,467 52,236 25,467 52,236 

 3 - 6 เดือน 337 12,375 337 12,375 

 6 - 12 เดือน 44,725 3,465 44,725 3,465 

 มำกกวำ่ 12 เดือน 53 1,575 53 1,575 

รวม 162,837 162,629 162,516 162,629 

หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (53) (1,814) (53) (1,814) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 162,784 160,815 162,463 160,815 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 208,956 162,203 209,910 162,203 

ลูกหน้ีอ่ืน     

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ 387 97 387 97 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) - - 9,352 2,110 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 330 139 330 139 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 717 236 10,069 2,346 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 209,673 162,439 219,979 164,549 
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10. รำยได้ค้ำงรับ 

    (หน่วย: พนับำท) 

 
งบกำรเงินรวมและ                                     

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 
รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6)   
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีบนัทึกบญัชี   
 ไม่เกิน 3 เดือน  5,854 3,976 
รวมรำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,854 3,976 
รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีบนัทึกบญัชี   
 ไม่เกิน 3 เดือน  76,049 73,693 
 3 - 6 เดือน 25,629 8,249 
 6 - 12 เดือน 26,168 7,725 
 มำกกวำ่ 12 เดือน 14,903 22,722 
รวมรำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 142,749 112,389 

รวม 148,603 116,365 

11. สินค้ำคงเหลือ 

(หน่วย: พนับำท) 
 รำคำทุน 

 
งบกำรเงินรวมและ                            

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 
สินคำ้ส ำเร็จรูป - 5,026 
งำนระหวำ่งท ำ 18,050 863 

รวม  18,050 5,889 
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12. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 3,757 1,495 3,757 1,495 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 7,715 7,711 7,644 7,711 
ภำษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก ำหนด 966 2,718 966 2,718 
อ่ืน ๆ 498 397 498 355 
รวม 12,936 12,321 12,865 12,279 

 บริษทัฯถือภำษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ำยเป็นสินทรัพย ์เน่ืองจำกบริษทัฯมีควำมตั้งใจและมีสิทธิขอคืนภำษี
ข้ำงต้น โดยมูลค่ำท่ีจะได้รับคืนของภำษีเงินได้ดังกล่ำวข้ึนอยู่กับกำรใช้สิทธิขอคืนภำษีและผลกำร
ตรวจสอบภำษีของบริษทัฯโดยเจำ้หนำ้ท่ีกรมสรรพำกร 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของ

เงินลงทุน 
มูลค่ำตำมบญัชีตำมวธีิ

รำคำทุน – สุทธิ 
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั วนัทูวนั          
โปรเฟสชัน่แนล 
จ ำกดั  

0.25  
ลำ้นบำท 

0.25  
ลำ้นบำท 

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

บริษทั วนัทูวนั                        
แคมโบเดีย จ ำกดั 

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 

เม่ือวนัท่ี 13 กุมภำพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯมีมติอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
วนัทูวนั แคมโบเดีย จ ำกดั จำกทุนจดทะเบียนเดิม 5,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 
200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนอีกจ ำนวน 39,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 5 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ โดยบริษัทฯได้ช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่ำวจ ำนวน 195,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ 
(เทียบเท่ำประมำณ 6.3 ลำ้นบำท) แลว้ในเดือนมิถุนำยน 2557  

นอกจำกน้ี ในเดือนมีนำคม 2557 บริษทั วนัทูวนั แคมโบเดีย จ ำกดั ไดเ้รียกช ำระค่ำหุน้ท่ีเหลืออีกร้อยละ 75 ของ
ทุนจดทะเบียน หรือเท่ำกบั 3,750 เหรียญสหรัฐอเมริกำ โดยบริษทัฯไดช้ ำระค่ำหุ้นดงักล่ำวจ ำนวน 750 หุ้น มูล
ค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 5 เหรียญสหรัฐอเมริกำ รวมเป็นเงิน 3,750 เหรียญสหรัฐอเมริกำ (เทียบเท่ำประมำณ 0.12 ลำ้น
บำท) แลว้ 
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14. อปุกรณ์ 

     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

อุปกรณ์
ส ำนกังำน 

เคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ยำนพำหนะ 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์

ระหวำ่งติดตั้ง รวม 
รำคำทุน       
1 มกรำคม 2556 37,579 471,480 175,303 5,291 105 689,758 
ซ้ือเพิ่ม 3,185 3,437 12,739 2,617 13,243 35,221 
จ ำหน่ำย (278) (2,094) (18,450) (3,050) - (23,872) 
โอนเขำ้/(โอนออก) 472 - 47 - (7,026) (6,507) 
31 ธนัวำคม 2556 40,958 472,823 169,639 4,858 6,322 694,600 
ซ้ือเพิ่ม 439 55,875 13,390 - 131,437 201,141 
จ ำหน่ำย (2,895) (4,776) (5,476) - - (13,147) 
โอนเขำ้/(โอนออก) 2,760 126,076 (782) - (131,329) (3,275) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 19 31 42 - - 92 
31 ธนัวำคม 2557 41,281 650,029 176,813 4,858 6,430 879,411 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
1 มกรำคม 2556 21,372 348,460 160,066 3,615 - 533,513 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 5,699 43,332 11,303 386 - 60,720 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย (278) (2,083) (18,449) (1,686) - (22,496) 

31 ธนัวำคม 2556 26,793 389,709 152,920 2,315 - 571,737 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 6,225 69,556 9,763 523 - 86,067 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย (2,887) (4,292) (5,159) - - (12,338) 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส ำหรับส่วนท่ี
โอนออก (126) (1,728) (234) - - (2,088) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 5 4 9 - - 18 
31 ธนัวำคม 2557 30,010 453,249 157,299 2,838 - 643,396 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี       
31 ธนัวำคม 2556 14,165 83,114 16,719 2,543 6,322 122,863 

31 ธนัวำคม 2557 11,271 196,780 19,514 2,020 6,430 236,015 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี      
 2556 (จ ำนวน 58.4 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร) 60,720 

 2557 (จ ำนวน 83.5 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร) 86,067 
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     (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

อุปกรณ์
ส ำนกังำน 

เคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ยำนพำหนะ 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์

ระหวำ่งติดตั้ง รวม 
รำคำทุน       
1 มกรำคม 2556 37,579 471,480 175,303 5,291 105 689,758 
ซ้ือเพิ่ม 2,490 3,410 12,739 2,617 13,243 34,499 
จ ำหน่ำย (278) (2,094) (18,450) (3,050) - (23,872) 
โอนเขำ้/(โอนออก) 472 - 47 - (7,026) (6,507) 
31 ธนัวำคม 2556 40,263 472,796 169,639 4,858 6,322 693,878 
ซ้ือเพิ่ม 223 55,025 10,988 - 129,570 195,806 
จ ำหน่ำย (2,895) (5,110) (6,442) - - (14,447) 
โอนเขำ้/(โอนออก) 1,915 125,111 (788) - (129,463) (3,225) 
31 ธนัวำคม 2557 39,506 647,822 173,397 4,858 6,429 872,012 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
1 มกรำคม 2556 21,372 348,460 160,066 3,615 - 533,513 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 5,692 43,331 11,303 386 - 60,712 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย (278) (2,083) (18,449) (1,686) - (22,496) 

31 ธนัวำคม 2556 26,786 389,708 152,920 2,315 - 571,729 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 5,938 69,237 9,134 523 - 84,832 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย (2,887) (4,470) (5,850) - - (13,207) 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส ำหรับส่วนท่ี
โอนออก (126) (1,728) (234) - - (2,088) 

31 ธนัวำคม 2557 29,711 452,747 155,970 2,838 - 641,266 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี       
31 ธนัวำคม 2556 13,477 83,088 16,719 2,543 6,322 122,149 
31 ธนัวำคม 2557 9,795 195,075 17,427 2,020 6,429 230,746 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี      
 2556 (จ ำนวน 58.4 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร) 60,712 
 2557 (จ ำนวน 82.3 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร) 84,832 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัฯมีอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่มูลค่ำ
ตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 437.9 ลำ้นบำท (2556: 
414.4 ลำ้นบำท)  
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15.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม                  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์- รำคำทุน 50,741 48,481 49,514 48,481 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (31,224) (22,682) (31,072) (22,682) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 19,517 25,799 18,442 25,799 

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2557 และ 2556 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม                  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 25,799 27,614 25,799 27,614 
ซ้ือเพ่ิม 2,600 1,528 1,747 1,528 
โอนเขำ้(ออก) (11) 5,314 (61) 5,314 
จ ำหน่ำย - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี - - (304) - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (8,889) (8,657) (8,739) (8,657) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำก
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 18 - - - 

มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 19,517 25,799 18,442 25,799 
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16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557 2556 2557 2556 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 13,412 24,610 13,412 24,610 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 1,299 8,922 1,299 8,922 
เจำ้หน้ีอ่ืน – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,993 3,912 1,797 3,907 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 1,090 1,272 1,090 1,272 
ตน้ทุนโครงกำรคำ้งจ่ำย 19,204 5,653 19,204 5,653 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 27,681 28,962 27,496 28,892 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 64,679 73,331 64,298 73,256 

17. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 

     (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557 2556 2557 2556 
ภำษีมูลค่ำเพิ่มคำ้งจ่ำย 6,003 475 5,979 475 
ภำษีขำยท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 11,313 9,973 11,313 9,973 

อ่ืนๆ 2,150 3,025 2,123 2,970 

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19,466 13,473 19,415 13,418 
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18. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำน แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 
งบกำรเงินรวมและ                              

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 
ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ต้นปี 5,627 4,960 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  963 472 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 289 195 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 1,113 - 

ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ปลำยปี 7,992 5,627 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งัน้ี  

 
(หน่วย: พนับาท) 

 

งบกำรเงินรวมและ                              
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
2557 2556 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  963 472 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 289 195 

รวมค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 1,252 667 

ค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน   
ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร 992 512 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 13 13 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 247 142 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 จ ำนวนสะสมของผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั      
ของบริษทัฯและบริษทัย่อยซ่ึงรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน มีจ ำนวนทั้งส้ิน 1.3 ลำ้นบำท (2556: 0.2 
ลำ้นบำท)
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สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมิน สรุปไดด้งัน้ี 

 
งบกำรเงินรวมและ                        

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 4.3 4.1 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต (ข้ึนกบัช่วงอำยขุองพนกังำน) 4 - 7 4 - 6 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (ข้ึนกบัช่วงอำยขุองพนกังำน) 0 - 24 0 - 20 

 จ ำนวนเงินภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ส ำหรับปีปัจจุบนัและสำมปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 ภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

 
งบกำรเงินรวมและ                                    

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ปี 2557 7,992 
ปี 2556 5,627 
ปี 2555  4,960 
ปี 2554 4,147 

19. ทุนเรือนหุ้น 

19.1 เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2556 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯจำกเดิม 100 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 100 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 280 
ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 280 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) โดยออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวน 180 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลจ ำนวน 110 ลำ้นหุน้ และเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป
เป็นคร้ังแรกจ ำนวน 70 ล้ำนหุ้น (โดยพิจำรณำให้สิทธิผูถื้อหุ้นของบริษัท สำมำรถคอร์ปอเรชั่น จ  ำกัด 
(มหำชน) ในกำรจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัฯตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเป็นจ ำนวนไม่เกิน 20 ลำ้นหุ้น หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.57 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจะเสนอขำยให้แก่ประชำชน 70 ลำ้นหุ้น) บริษทัฯไดจ้ด
ทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 27 พฤษภำคม 2556 และภำยหลงัจำกกำร
จ่ำยหุ้นปันผล ทุนออกจ ำหน่ำยและช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ของบริษทัฯคิดเป็นจ ำนวน 210 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 
210 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนกำรเพ่ิมทุนออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้กบักระทรวง
พำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2556 
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19.2 ในระหว่ำงวนัท่ี 28 เมษำยน - 2 พฤษภำคม 2557 บริษทัฯไดเ้สนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทั สำมำรถคอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของผูถื้อหุ้นดงักล่ำวในบริษทั 
สำมำรถคอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 17.57 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท ในรำคำเสนอขำย
หุน้ละ 5.40 บำท  

19.3 ในระหวำ่งวนัท่ี 6 - 8 พฤษภำคม 2557 บริษทัฯไดเ้สนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนเพ่ือขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป
เป็นคร้ังแรกจ ำนวน 52.43 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 5.40 บำท  

ในระหวำ่งช่วงเวลำดงักล่ำวในขอ้ 19.2 และ 19.3 บริษทัฯไดรั้บช ำระเงินค่ำหุน้สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวนทั้งส้ิน 
70 ลำ้นหุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 378 ลำ้นบำท ผลจำกกำรออกจ ำหน่ำยหุ้นดงักล่ำวท ำใหทุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยและ
ช ำระแลว้ของบริษทัฯเพ่ิมข้ึนจำกจ ำนวน 210 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 210 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 
บำท) เป็นจ ำนวน 280 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 280 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท) บริษัทฯได้จด
ทะเบียนกำรเพ่ิมทุนช ำระแลว้ดงักล่ำว กบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2557 และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสำมัญจ ำนวน 280 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมท ำกำรซ้ือขำยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภำคม 2557 ในกำรออกจ ำหน่ำยหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำว บริษทัฯมีค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเสนอขำยหุ้นดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 3.58 ลำ้นบำท 
(สุทธิจำกภำษีเงินได ้0.9 ลำ้นบำท) ซ่ึงบริษทัฯแสดงเป็นรำยกำรหกัจำกส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 

20. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักดว้ยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้

 ในระหว่างปี 2557 บริษทัฯไดจ้ดัสรรกาํไรสุทธิไปเป็นเงินทุนสํารองตามกฎหมายเป็นจาํนวน 3.5 ลา้นบาท 
(2556: 10 ลา้นบาท) 
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21. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557 2556 2557 2556 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 393,336 335,164 392,346 335,164 
ค่ำเส่ือมรำคำ 86,067 60,720 84,832 60,712 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 8,889 8,657 8,739 8,657 
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 36,834 34,894 34,364 34,648 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 28,829 17,567 28,696 17,567 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำ (12,161) 1,412 (12,161) 1,412 
ตน้ทุนอุปกรณ์และบริกำรส ำหรับงำนโครงกำร        

เพื่อขำย 75,032 38,448 76,167 38,448 

22. ภำษีเงินได้  

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2557 2556 2557 2556 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 21,629 19,300 21,600 19,300 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง

ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (2,540) 3,189 (2,540) 3,189 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 19,089 22,489 19,060 22,489 
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จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและ                            

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขำดทุนจำกกำรประมำณ

กำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  223 - 

 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 85,075 112,144 88,894 112,650 
     

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล

คูณอตัรำภำษี 17,015 22,429 17,779 22,530 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 1,922 419 1,922 419 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (633) (471) (633) (471) 
ผลขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่รับรู้          
ของบริษทัยอ่ย  

 
764 

 
101 

 
- 

 
- 

อ่ืน ๆ 21 11 (8) 11 
รวม 2,074 60 1,281 (41) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น         

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 19,089 22,489 19,060 22,489 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 

งบกำรเงินรวมและ                        งบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 

31 ธนัวำคม 
2557 

31 ธนัวำคม 
2556 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี   
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 11 363 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนชัว่ครำว 108 - 
ตน้ทุนโครงกำรคำ้งจ่ำย 3,656 1,131 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 1,598 1,125 
ส ำรองวนัลำพกัร้อนสะสม 71 70 

อ่ืน ๆ 7 - 

รวม 5,451 2,689 

23. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปี (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวั
เฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี  
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24. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีผูมี้อ  ำนำจ
ตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพ่ือใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรร
ทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน  

 เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภท
ของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 2 ส่วนงำน ดงัน้ี  

1. ส่วนงำนรับจำ้งใหบ้ริกำรศูนยบ์ริกำรขอ้มูลและบริกำรบ ำรุงรักษำระบบ (Outsourced  Contact Center 
Services and System Maintenance) โดยกำรรับจำ้งให้บริกำรศูนยบ์ริกำรขอ้มูลประกอบดว้ย บริกำร
บริหำรจดักำรศูนยล์ูกคำ้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ  บริกำรจดัหำเจำ้หน้ำท่ีลูกคำ้สัมพนัธ์ และบริกำร
ระบบศูนยบ์ริกำรขอ้มูลและอุปกรณ์  

2. ส่วนงำนบริกำรออกแบบ พฒันำ และติดตั้ งระบบศูนยบ์ริกำรขอ้มูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total 
Solutions) เป็นส่วนงำนท่ีให้บริกำรออกแบบ พฒันำ และติดตั้งระบบศูนยบ์ริกำรขอ้มูลอยำ่งครบวงจร 
ส ำหรับองคก์รท่ีตอ้งกำรจะลงทุนและติดตั้งระบบให้เหมำะสมกบัแต่ละธุรกิจเพ่ือเพ่ิมศกัยภำพกำร
ใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน  

 ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพ่ือวตัถุประสงคใ์น
กำรตัดสินใจเก่ียวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษัทฯและบริษัทย่อย
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดย
ใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน 

กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหวำ่งส่วนงำนท่ีรำยงำน เป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชีส ำหรับ
รำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก
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ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรส่วนงำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 
มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 

ส่วนงำนรับจำ้ง
ใหบ้ริกำรศูนยบ์ริกำร
ขอ้มูลและบริกำร
บ ำรุงรักษำระบบ 

ส่วนงำนบริกำร
ออกแบบ พฒันำ และ

ติดตั้งระบบ
ศูนยบ์ริกำรขอ้มูลแบบ

เบด็เสร็จ รวมส่วนงำนท่ีรำยงำน 
รำยกำรปรับปรุงและ
ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 

 
2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและ
บริกำร           
รำยไดจ้ำกลูกคำ้
ภำยนอก  578,059 563,042 88,457 67,593 666,516 630,635 - - 666,516 630,635 

รำยไดร้ะหว่ำงกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 55,943 53,608 52,612 - 108,555 53,608 (1,192) - 107,363 53,608 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและ
บริกำร 634,002 616,650 141,069 67,593 775,071 684,243 (1,192) - 773,879 684,243 

ตน้ทุนขำยและบริกำร (518,717) (457,071) (121,616) (61,153) (640,333) (518,224) 1,192 - (639,141) (518,224) 

ก ำไรของส่วนงำน 115,285 159,579 19,453 6,440 134,738 166,019 - - 134,738 166,019 
รำยไดอ่ื้น         16,553 7,662 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย         (2,618) (2,896) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร         (62,716) (56,199) 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน         (541) (768) 

ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน         (342) (1,673) 

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำย             
ภำษีเงินได ้         85,074 112,145 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้         (19,089) (22,489) 

ก ำไรส ำหรับปี         65,985 89,656 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์ 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกก ำหนดข้ึนตำมสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2557 2556 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก    
ประเทศไทย 663,603 630,635 
กมัพชูำ 2,913 - 
รวม 666,516 630,635 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมเคร่ืองมือทำงกำรเงินและสินทรัพยภ์ำษีเงินได ้        
รอตดับญัชี)   

ประเทศไทย 249,188 147,948 
กมัพชูำ 6,344 713 
รวม 255,532 148,661 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ในปี 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนหน่ึงรำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 
156.2 ลำ้นบำท ซ่ึงมำจำกส่วนงำนรับจำ้งให้บริกำรศูนยบ์ริกำรขอ้มูลและบริกำรบ ำรุงรักษำระบบ (ปี 2556 มี
รำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนสองรำยเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 170.6 ลำ้นบำท และ 77.8 ลำ้นบำท ซ่ึงมำ
จำกส่วนงำนรับจำ้งให้บริกำรศูนยบ์ริกำรขอ้มูลและบริกำรบ ำรุงรักษำระบบ และส่วนงำนบริกำรออกแบบ 
พฒันำ และติดตั้งระบบศูนยบ์ริกำรขอ้มูลแบบเบด็เสร็จ)  

25. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนักงำนของบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติั กองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงำนของบริษทัฯจะจ่ำยสะสมเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 
ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือน และบริษทัฯจ่ำยสมทบให้ในอตัรำร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือน กองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำม
ระเบียบวำ่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ  

 ในระหวำ่งปี 2557 บริษทัฯไดจ่้ำยสมทบเขำ้กองทุนฯเป็นจ ำนวนเงิน 3.9 ลำ้นบำท (2556: 3.3 ลำ้นบำท) 

26. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผล

จ่ำย 
เงินปันผล
จ่ำยต่อหุน้ วนัท่ีจ่ำยเงินปันผล 

  (ลำ้นบำท) (บำท)  
เงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 7 สิงหำคม 2557 

30.8 0.11 3 กนัยำยน 2557 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2557 30.8 0.11  
     
หุน้ปันผลจำกก ำไรสะสม ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 

ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม 
2556 110.0 1.10 27 พฤษภำคม 2556 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2556 110.0 1.10  
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27. ภำระผูกพันและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

 บริษทัฯมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนนอกเหนือจำกท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินอ่ืน
ดงัน้ี 

27.1 ภำระผูกพันเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำอำคำรและบริกำร อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำ
ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 บริษทัฯมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำนท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้น) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
สกลุเงินบำท     
จ่ำยช ำระภำยใน     
1 ปี 24.1 31.9 24.1 31.9 
2 ถึง 3 ปี 2.8 23.1 2.8 23.1 

 26.9 55.0 26.9 55.0 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ     
จ่ำยช ำระภำยใน     
1 ปี 0.06 0.06 - - 
2 ถึง 3 ปี 0.06 0.12 - - 

 0.12 0.18 - - 

27.2 สัญญำบริกำรกบับริษัทใหญ่ 

 ในเดือนพฤษภำคม 2554 บริษทัฯไดท้  ำสัญญำว่ำจำ้งกำรให้บริกำรระบบศูนยบ์ริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Samart 
Information Technology Center) กบับริษทั สำมำรถคอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่เป็น
ระยะเวลำประมำณ 5 ปี โดยบริษทัฯตอ้งช ำระค่ำบริกำรเป็นรำยเดือนในอตัรำเดือนละ 0.6 ลำ้นบำท (2556: 
0.6 ลำ้นบำท) 

27.3 สัญญำบริหำรงำนกบับริษัทใหญ่ 

 ในเดือนมกรำคม 2557 บริษทัฯไดท้  ำสัญญำว่ำจำ้งกำรให้บริกำรดำ้นกำรบริหำรและกำรจดักำรกบับริษทั 
สำมำรถคอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่เป็นระยะเวลำ 1 ปี โดยบริษทัฯตอ้งช ำระค่ำบริกำร
เป็นรำยเดือนในอตัรำเดือนละ 0.4 ลำ้นบำท (2556: 0.4 ลำ้นบำท) 
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27.4 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษทัฯมีหนังสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ ำนวนประมำณ 122.6 ลำ้นบำท (2556: 135.1 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำร
ตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวมและ                                    

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 
ประกนักำรปฏิบติังำนตำมสัญญำ 122.3 134.8 
ประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 0.3 0.3 
 122.6 135.1 

28. คดีฟ้องร้อง 

 ในปี 2553 บริษทัฯ ถูกฟ้องร้องโดยบริษทัเอกชนแห่งหน่ึงเรียกร้องให้บริษทัฯช ำระค่ำอุปกรณ์และค่ำติดตั้ง
ระบบงำน Call Center เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 1.3 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมำเม่ือวนัท่ี 
11 สิงหำคม 2554 ศำลพิพำกษำให้บริษทัฯช ำระเงินจ ำนวนดงักล่ำว พร้อมกบัให้ใชค้่ำฤชำธรรมเนียม และ
ค่ำทนำยควำมแทนบริษทัขำ้งตน้ บริษทัฯไดย้ืน่อุทธรณ์คดัคำ้นค ำพิพำกษำดงักล่ำว แต่ศำลอุทธรณ์ไดพิ้พำกษำ
ยืนตำมศำลชั้นตน้ บริษทัฯจึงไดย้ื่นฎีกำคดัคำ้นค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์   ต่อมำเม่ือวนัท่ี 6 สิงหำคม 2557 
ศำลฎีกำมีค ำตดัสินพิพำกษำยนืตำมศำลอุทธรณ์เป็นท่ีส้ินสุดให้บริษทัฯช ำระเงินพร้อมดอกเบ้ียดงักล่ำวเป็น
จ ำนวนรวมทั้งส้ิน 2.1 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯไดช้ ำระเงินจ ำนวนดงักล่ำวเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 11 กนัยำยน 
2557 
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29. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

29.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 “กำรแสดงรำยกำร 
และกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน รำยไดค้ำ้งรับ  เงินลงทุน และเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน บริษทัฯมีควำมเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯมีควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ รำยไดค้ำ้งรับ และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ำยบริหำร
ควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทัฯ    
จึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี  บริษทัฯขำยสินคำ้หรือ
ให้บริกำรกับลูกค้ำท่ีมีฐำนะด้ำนกำรช ำระหน้ีดีเป็นส่วนใหญ่ เช่น รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนของรัฐและ
สถำบนักำรเงิน และฐำนลูกคำ้ของบริษทัฯมีจ ำนวนมำกรำย บริษทัฯจึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยท่ี
เป็นสำระส ำคญัจำกกำรเก็บหน้ีจำกลูกหน้ีเหล่ำน้ี จ  ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้
สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้ รำยไดค้ำ้งรับและลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน และตัว๋แลกเงินท่ีมี
ดอกเบ้ีย อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำม
อตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของ
บริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำ
ดอกเบ้ียไดด้งัน้ี            
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(หน่วย : ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ียปรับ     อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 ภำยใน 1 ปี ข้ึนลงตำมรำคำตลำด ไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน           
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ

เงินสด 220.0 30.0 23.7 6.8 - - 243.7 36.8 0.30 -  2.00 0.50 - 2.45 
เงินลงทุนชัว่ครำวใน

หลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้ - - - - 3.2 - 3.2 - - - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 209.7 162.4 209.7 162.4 - - 

รำยไดค้ำ้งรับ - - - - 148.6 116.3 148.6 116.3 - - 

 220.0 30.0 23.7 6.8 361.5 278.7 605.2 315.5   

หนีสิ้นทำงกำรเงิน           

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 64.7 73.3 64.7 73.3 - - 

 - - - - 64.7 73.3 64.7 73.3   

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ียปรับ     อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 ภำยใน 1 ปี ข้ึนลงตำมรำคำตลำด ไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน           
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ

เงินสด 220.0 30.0 17.5 6.5 - - 237.5 36.5 0.30 -  2.00 0.50 - 2.45 
เงินลงทุนชัว่ครำวใน

หลกัทรัพยเ์พือ่คำ้ - - - - 3.2 - 3.2 - - - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 220.0 164.5 220.0 164.5 - - 

รำยไดค้ำ้งรับ - - - - 148.6 116.3 148.6 116.3 - - 

 220.0 30.0 17.5 6.5 371.8 280.8 609.3 317.3   

หน้ีสินทำงกำรเงิน           

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 64.3 73.3 64.3 73.3 - - 

 - - - - 64.3 73.3 64.3 73.3   
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนอนัเก่ียวเน่ืองจำกเงินทดรองจ่ำยให้แก่บริษทัยอ่ย
และจำกกำรซ้ือขำยสินคำ้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสิน
ทำงกำรเงินท่ีเป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
อตัรำแลกเปล่ียน                                              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
 (ลำ้นเหรียญ) (ลำ้นเหรียญ) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เหรียญสหรัฐอเมริกำ - - 0.2 0.06 32.8182 32.6778 
       
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เหรียญสหรัฐอเมริกำ - 0.09 - 0.09 33.1132 32.9494 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 บริษทัฯมีสัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือดงัน้ี (2557: ไม่มี)   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 

สกลุเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ 
อตัรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำของ 

จ ำนวนท่ีซ้ือ วนัครบก ำหนดตำมสัญญำ 

 (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.08 32.4358 3 กมุภำพนัธ์ 2557 

29.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นและมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ำยช ำระหน้ีสินใน
ขณะท่ีทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้ และเตม็ใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ
ในลกัษณะท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั วิธีกำรก ำหนดมูลค่ำยติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มูลค่ำยติุธรรมจะก ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด หรือก ำหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ำรวดัมูลค่ำท่ีเหมำะสม  
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30. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย คือกำรจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ี
เหมำะสมเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้น โดย        
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 กลุ่มบริษทัมีอตัรำหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.1:1 (2556: 0.2:1) และเฉพำะบริษทัมี
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.1:1 (2556: 0.2:1) 

31. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 16 กมุภำพนัธ์ 2558 




