
 

บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2558 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ซึ� ง

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง

การเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั รวมถึง     

หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญัและหมายเหตุเรื� องอื�น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี�โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและรับผดิชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื�อใหส้ามารถจดัทาํ   

งบการเงินที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้

ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ� งกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 

รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการ

แสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธีิการตรวจสอบเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี�ยวกบัจาํนวนเงินและการ

เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วธีิการตรวจสอบที�เลือกใชขึ้�นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ� งรวมถึงการประเมิน

ความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเสี�ยงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทาํและ

การนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามที�ควรของกิจการ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ            

การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบญัชีที�จดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร รวมทั�งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม  

ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น

ของขา้พเจา้



2 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั 

วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 

 

 

สรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4799 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 15 กุมภาพนัธ์ 2559  



บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 263,400,910     243,798,056     258,526,649     237,548,224     

เงินลงทุนชั�วคราวในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 8 1,300,000         3,320,000         1,300,000         3,320,000         

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 9 329,708,187     209,673,213     340,863,287     219,979,292     

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนที�

   ถึงกาํหนดรับชาํระภายในหนึ�งปี 10 37,345,185       -                        37,345,185       -                        

รายไดค้า้งรับ 11 140,912,379     148,603,441     140,677,653     148,603,441     

สินคา้คงเหลือ 12 16,799,529       18,049,769       16,799,529       18,049,769       

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 13 21,643,809       12,935,686       21,553,733       12,864,470       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 811,109,999     636,380,165     817,066,036     640,365,196     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                        -                        7,468,097         6,718,120         

อุปกรณ์ 15 176,063,397     236,014,813     171,258,797     230,745,678     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 12,843,619       19,517,182       11,870,738       18,442,257       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 23 10,415,486       5,451,094         10,415,486       5,451,094         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น - เงินมดัจาํ 8,126,043         6,586,642         7,646,570         6,148,696         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 207,448,545     267,569,731     208,659,688     267,505,845     

รวมสินทรัพย์ 1,018,558,544  903,949,896     1,025,725,724  907,871,041     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 17 135,160,033     64,678,723       134,719,484     64,297,839       

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 18 29,024,395       19,466,386       28,999,961       19,415,411       

รวมหนี�สินหมุนเวียน 164,184,428     84,145,109       163,719,445     83,713,250       

หนี�สินไม่หมุนเวียน

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 10,212,852       7,992,246         10,212,852       7,992,246         

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 5,310,890         5,427,890         5,310,890         5,427,890         

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 15,523,742       13,420,136       15,523,742       13,420,136       

รวมหนี�สิน 179,708,170     97,565,245       179,243,187     97,133,386       

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 20

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 280,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 280,000,000     280,000,000     280,000,000     280,000,000     

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 280,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 280,000,000     280,000,000     280,000,000     280,000,000     

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 304,418,692     304,418,692     304,418,692     304,418,692     

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 21 17,000,000       13,500,000       17,000,000       13,500,000       

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 236,983,443     208,464,846     245,063,845     212,818,963     

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 448,239            1,113                -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 838,850,374     806,384,651     846,482,537     810,737,655     

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,018,558,544  903,949,896     1,025,725,724  907,871,041     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กาํไรขาดทุน:

รายได้ 6

รายไดจ้ากการบริการ 845,286,001     634,002,347     841,413,953     631,089,718     

รายไดจ้ากการขาย 142,889,576     139,877,568     142,889,576     141,069,317     

รายไดอื้�น 8,123,004         16,553,278       7,843,742         16,557,433       

รวมรายได้ 996,298,581     790,433,193     992,147,271     788,716,468     

ค่าใช้จ่าย 6, 22

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 721,493,937     518,717,313     717,161,377     515,853,727     

ตน้ทุนขาย 125,375,828     120,424,471     125,375,828     121,616,221     

ค่าใชจ่้ายในการขาย 3,009,384         2,618,604         3,009,384         2,618,604         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 63,422,807       62,716,027       59,922,277       58,860,380       

ค่าใชจ่้ายอื�น 2,341,504         540,620            2,341,504         540,620            

รวมค่าใช้จ่าย 915,643,460     705,017,035     907,810,370     699,489,552     

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 80,655,121       85,416,158       84,336,901       89,226,916       

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (136,612)           (341,631)           (128,480)           (332,595)           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 80,518,509       85,074,527       84,208,421       88,894,321       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (14,290,009)      (19,089,370)      (14,253,636)      (19,060,244)      

กาํไรสําหรับปี 66,228,500       65,985,157       69,954,785       69,834,077       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 447,126            11,372              -                        -                        

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั 447,126            11,372              -                        -                        

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (763,464)           (1,112,501)        (763,464)           (1,112,501)        

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23 152,693            222,500            152,693            222,500            

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (610,771)           (890,001)           (610,771)           (890,001)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี (163,645)           (878,629)           (610,771)           (890,001)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 66,064,855       65,106,528       69,344,014       68,944,076       

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 24

กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.24                  0.26                  0.25                  0.27                  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั (หุน้) 280,000,000     255,452,055     280,000,000     255,452,055     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรสะสม ผลต่างจากการ

จดัสรรแลว้ - แปลงค่า

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า สาํรอง งบการเงินที�เป็น รวมส่วนของ

ที�ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 210,000,000        -                          10,000,000          177,668,356        (10,259)               397,658,097        

กาํไรสาํหรับปี -                          -                          -                          65,985,157          -                          65,985,157          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                          -                          -                          (890,001)             11,372                 (878,629)             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          65,095,156          11,372                 65,106,528          

ออกหุน้สามญัเพิ�มทุน  70,000,000          304,418,692        -                          -                          -                          374,418,692        

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                          -                          -                          (30,798,666)        -                          (30,798,666)        

โอนกาํไรสะสมไปเป็นสาํรองตามกฎหมาย 

   (หมายเหตุ 21) -                          -                          3,500,000            (3,500,000)          -                          -                          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 280,000,000        304,418,692        13,500,000          208,464,846        1,113                   806,384,651        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 280,000,000        304,418,692        13,500,000          208,464,846        1,113                   806,384,651        

กาํไรสาํหรับปี -                          -                          -                          66,228,500          -                          66,228,500          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                          -                          -                          (610,771)             447,126               (163,645)             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          65,617,729          447,126               66,064,855          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                          -                          -                          (33,599,132)        -                          (33,599,132)        

โอนกาํไรสะสมไปเป็นสาํรองตามกฎหมาย 

   (หมายเหตุ 21) -                          -                          3,500,000            (3,500,000)          -                          -                          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 280,000,000        304,418,692        17,000,000          236,983,443        448,239               838,850,374        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม



บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น(ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ -

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า สาํรอง รวมส่วนของ

ที�ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 มกราคม 2557 210,000,000        -                            10,000,000           178,173,553        398,173,553        

กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            69,834,077           69,834,077           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี -                            -                            -                            (890,001)              (890,001)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            68,944,076           68,944,076           

ออกหุน้สามญัเพิ�มทุน  70,000,000           304,418,692        -                            -                            374,418,692        

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                            -                            -                            (30,798,666)         (30,798,666)         

โอนกาํไรสะสมไปเป็นสาํรองตามกฎหมาย 

   (หมายเหตุ 21) -                            -                            3,500,000             (3,500,000)           -                            

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 280,000,000        304,418,692        13,500,000           212,818,963        810,737,655        

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 มกราคม 2558 280,000,000        304,418,692        13,500,000           212,818,963        810,737,655        

กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            69,954,785           69,954,785           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี -                            -                            -                            (610,771)              (610,771)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            69,344,014           69,344,014           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                            -                            -                            (33,599,132)         (33,599,132)         

โอนกาํไรสะสมไปเป็นสาํรองตามกฎหมาย 

   (หมายเหตุ 21) -                            -                            3,500,000             (3,500,000)           -                            

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 280,000,000        304,418,692        17,000,000           245,063,845        846,482,537        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย : บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 80,518,509       85,074,527       84,208,421       88,894,321       

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 15, 16 118,308,970     94,956,121       116,494,260     93,571,618       

   ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ(โอนกลบั) 321,505            (1,760,864)        321,505            (1,760,864)        

   ปรับลดตน้ทุนจากการลดหนี�จากเจา้หนี� -                        (2,000,000)        -                        (2,000,000)        

   กลบัรายการเจา้หนี� -                        (7,291,245)        -                        (7,291,245)        

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (55,531)             (1,569,231)        (55,531)             (1,624,252)        

   โอนอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไปเป็นตน้ทุนขาย 1,416,832         1,444,188         1,416,832         1,444,188         

   ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั�วคราว

      ในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 8 2,020,000         540,620            2,020,000         540,620            

   สาํรองค่าคดีความ -                        58,269              -                        58,269              

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 1,457,142         1,252,920         1,457,142         1,252,920         

   (กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 221,979            (56,611)             (369,935)           (140,884)           

   เงินปันผลรับ (45,000)             -                        (45,000)             -                        

   ดอกเบี�ยรับ (4,315,958)        (2,297,738)        (3,462,150)        (2,294,249)        

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย -                        220,582            -                        220,582            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี� สินดาํเนินงาน 199,848,448     168,571,538     201,985,544     170,871,024     

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (120,686,314)    (46,761,849)      (120,943,421)    (54,083,483)      

   ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน 10 (51,360,000)      -                        (51,360,000)      -                        

   รายไดค้า้งรับ 7,691,062         (32,238,552)      7,925,788         (32,238,552)      

   สินคา้คงเหลือ 1,250,240         (12,406,964)      1,250,240         (12,406,964)      

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (8,303,298)        1,002,618         (8,284,689)        1,030,903         

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (1,539,401)        499,287            (1,497,874)        (15,674)             

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 69,415,039       3,018,744         69,355,374       2,712,738         

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น 10,732,547       6,095,472         10,759,365       6,102,035         

   หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น (117,000)           3,306,000         (117,000)           3,306,000         

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 106,931,323     91,086,294       109,073,327     85,278,027       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

   รับเงินปันผลจากเงินลงทุนชั�วคราวในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 45,000              -                        45,000              -                        

   จ่ายซื�อเงินลงทุนชั�วคราวในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 8 -                        (3,860,620)        -                        (3,860,620)        

   จ่ายดอกเบี�ย -                        (220,582)           -                        (220,582)           

   เงินสดรับจากภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่ายไดรั้บคืน 1,494,911         -                        1,494,911         -                        

   จ่ายภาษีเงินได้ (21,001,147)      (22,992,885)      (20,964,820)      (22,966,534)      

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 87,470,087       64,012,207       89,648,418       58,230,291       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากดอกเบี�ยรับ 4,645,793         2,034,208         3,791,985         2,030,719         

เงินสดรับจากการใหเ้ช่าทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่าการเงิน 10 12,840,000       -                        12,840,000       -                        

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 57,009              2,377,502         57,009              2,377,502         

ซื�ออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (51,801,086)      (204,036,359)    (51,064,370)      (197,848,313)    

เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 -                        -                        (749,977)           (6,462,966)        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (34,258,284)      (199,624,649)    (35,125,353)      (199,903,058)    

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน -                        144,000,000     -                        144,000,000     

จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน -                        (144,000,000)    -                        (144,000,000)    

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 20 -                        373,523,365     -                        373,523,365     

เงินปันผลจ่าย 25 (33,544,640)      (30,791,792)      (33,544,640)      (30,791,792)      

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน (33,544,640)      342,731,573     (33,544,640)      342,731,573     

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (64,309)             (80,796)             -                        -                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นสุทธิ 19,602,854       207,038,335     20,978,425       201,058,806     

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 7 263,400,910     243,798,056     258,526,649     237,548,224     

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

   เจา้หนี� ค่าซื�ออุปกรณ์เพิ�มขึ�น(ลดลง) 789,800            (295,764)           789,800            (295,764)           

   ลูกหนี� ค่าขายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ�มขึ�น -                        -                        -                        (789,975)           

   โอนงานระหวา่งทาํเป็นอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,825,753         246,375            6,825,753         246,375            

   ผลกระทบภาษีเงินไดข้องค่าใชจ่้ายในการออกหุน้สามญั -                        (895,327)           -                        (895,327)           

   เงินปันผลคา้งจ่าย 25 61,366              6,874                61,366              6,874                

   หกัลา้งเจา้หนี�กบัลูกหนี� -                        2,092,177         -                        2,092,177         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท วนัทูวนั คอนแทคส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558  

1. ข้อมูลทั�วไป 

 บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนซึ� งจดัตั�งและมีภูมิลาํเนาในประเทศ

ไทย โดยมีบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัที�จดทะเบียนจดัตั�งในประเทศไทยเป็น

บริษทัใหญ่ บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในการให้บริการศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้สัมพนัธ์ ที�อยูต่ามที�จดทะเบียน

ของบริษทัฯ  อยู่ที�เลขที� 99/19 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั�น 17 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอ 

ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 

2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที� 28 กนัยายน 

2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

  งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

  งบการเงินนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื�นในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี� ได้จัดทําขึ� นโดยรวมงบการเงินของบริษัท วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกัด (มหาชน)                   

(ซึ� งต่อไปนี� เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึ� งต่อไปนี� เรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปนี�  

  จดัตั�งขึ�นใน อตัราร้อยละ 

ชื�อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2558 2557 

 

บริษทั วนัทูวนั โปรเฟสชั�นแนล 

จาํกดั 

 

จดัส่งบุคลากรเจา้หนา้ที�ของบริษทั

เพื�อปฎิบติังานธุรกิจเกี�ยวกบัการ

ใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารและ

ศูนยบ์ริการขอ้มูลทั�งในและนอก

สถานที� 

 

ไทย 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

บริษทั วนัทูวนั แคมโบเดีย จาํกดั ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้สมัพนัธ ์ กมัพชูา 100 100 
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ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการที�เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี

ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที�เขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั�งการกิจกรรมที�

ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได ้ 

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัฯมีอาํนาจใน

การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที�บริษทัฯสิ�นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั�น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีที�สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหนี� สินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซึ� งจดัตั�งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย

ใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยรายเดือน ผลต่างซึ� งเกิดขึ�นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น

รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี�ยนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้   

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัที�มีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจาก            

งบการเงินรวมนี�แลว้  

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ� มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที�จะมีผลบังคบัในอนาคตมี

รายละเอียดดงันี�  

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557)  และฉบบัใหม่ที�

ออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2558 

มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่า

เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์

การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย อยา่งไร        

ก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที�กล่าวขา้งต้นบางฉบบัมีการเปลี�ยนแปลงหลักการสําคญัซึ� ง

สามารถสรุปไดด้งันี�  
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 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 19 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี� ก ําหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในขณะที�มาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก

รับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นหรือทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุนก็ได ้  

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี� เนื�องจากบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายการ

กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นอยูแ่ต่เดิม

แลว้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 10 เรื�อง งบการเงินรวม  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 10 กาํหนดหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใช้แทน

เนื�อหาเกี�ยวกบัการบญัชีสําหรับงบการเงินรวมที�เดิมกาํหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 เรื� อง                 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบันี� เปลี�ยนแปลงหลกัการเกี�ยวกบัการพิจารณาว่า          

ผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบันี�ผูล้งทุนจะถือวา่ตนควบคุมกิจการที�เขา้ไป

ลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที�เขา้ไปลงทุน และตนสามารถใช้

อาํนาจในการสั�งการกิจกรรมที�ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได ้ถึงแมว้า่ตนจะมีสัดส่วนการถือ

หุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกวา่กึ� งหนึ� งก็ตาม การเปลี�ยนแปลงที�สําคญันี� ส่งผลให้ฝ่ายบริหาร

ตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาํนาจควบคุมในกิจการที�เขา้ไปลงทุน

หรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

 การเปลี�ยนแปลงหลกัการนี�ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 12 เรื�อง การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัส่วนได้เสียในกจิการอื�น  

 มาตรฐานฉบบันี�กาํหนดเรื�องการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย การร่วมการ

งาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการที�มีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบันี� จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบ

การเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 13 เรื�อง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบันี� กาํหนดแนวทางเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวกบัการวดัมูลค่า

ยติุธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหนี� สินใดตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานที�

เกี�ยวขอ้งอื�น กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั�นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี� และใช้วิธีเปลี�ยนทนัที         

เป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ�มใชม้าตรฐานนี�   

 มาตรฐานฉบบันี�ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบังคับในอนาคต 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 

2558) และฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีจาํนวนหลายฉบบั ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบ

ระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ

ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่าย

บริหารของบริษทัฯเชื�อวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบติัทาง

บญัชีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเมื�อนาํมาถือปฏิบติั 

4.  นโยบายการบัญชีที�สําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค้่าบริการรับรู้เมื�อไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั�นความสาํเร็จของงาน  

  รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอุปกรณ์และบริหารจดัการเจา้หนา้ที�ลูกคา้สัมพนัธ์ จะถือเป็นรายไดเ้ป็นรายเดือนตามที�

ระบุไวใ้นสัญญา 

 รายได้จากการขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื�อบริษทัฯได้โอนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�มีนยัสําคญัของความเป็น

เจ้าของสินค้าให้กับผูซื้� อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากบัสินค้าโดยไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม สาํหรับสินคา้ที�ไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้จากการขายอุปกรณ์พร้อมออกแบบและติดตั�ง 

  รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์พร้อมออกแบบและติดตั�งจะรับรู้เป็นรายไดต้ามขั�นความสาํเร็จของงาน  

รายได้จากการขายสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน 

ลูกหนี� ตามสัญญาเช่าการเงินจะถูกบนัทึกดว้ยมูลค่าตามสัญญา ผลต่างระหว่างมูลค่าตามสัญญาและมูลค่า

เทียบเท่าราคาเงินสดของสินทรัพยที์�ขายจะบนัทึกเป็นรายไดด้อกเบี�ยที�ยงัไม่ไดรั้บรู้จากสัญญาเช่าการเงิน 

และรับรู้เป็นรายไดต้ามอายสุัญญาเช่าซึ� งคาํนวณโดยวธีิอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 

  ดอกเบี�ยรับ 

 ดอกเบี�ยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง 
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4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพ

คล่องสูง ซึ� งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที�ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการ

เบิกใช ้

4.3 ลูกหนี�การค้า 

 ลูกหนี�การคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสัยจะ

สูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงินลูกหนี� ไม่ได ้ซึ� งโดยทั�วไปพิจารณาจาก

ประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายลูุกหนี�  

4.4 สินค้าคงเหลอื 

 งานระหวา่งทาํแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั) หรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคา

ใดจะตํ�ากวา่ ราคาทุนประกอบดว้ย ตน้ทุนของอุปกรณ์ ค่าแรงและค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบังานโครงการ 

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื�อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยซึ์� งคาํนวณจากราคาเสนอซื�อหลงัสุด ณ สิ�นวนัทาํการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน

จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที�แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน  

4.6 อุปกรณ์และค่าเสื�อมราคา 

 อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเสื�อมราคาของอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณดงันี�  

เครื�องมือและอุปกรณ์ - 5  ปี 

เครื�องใชส้าํนกังานและคอมพิวเตอร์ - 3  ปี 5 ปี และ 10 ปี 

ยานพาหนะ - 5  ปี 
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 ค่าเสื�อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน  

 ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับเครื�องมือและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั�ง 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการอุปกรณ์ออกจากบญัชี เมื�อจาํหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ

จาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั�นออกจากบญัชี 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของ

สินทรัพยน์ั�น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายุ

การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื�อมีขอ้

บ่งชี�วา่สินทรัพยน์ั�นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการ

ตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ�นปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ มีอายกุารใหป้ระโยชนเ์ป็นระยะเวลา 3 ปี, 5 ปี และ 10 ปี 

4.8 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงกิจการและบุคคลที�มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง

หรือทางออ้มซึ� งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังาน

ของบริษทัฯ ที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าอาคารที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือ

เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินที�จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
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4.10 เงินตราต่างประเทศ 

  บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที�รวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินที�ใช้

ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั�น 

  รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี�ยน ณ วนัที� เกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ� งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา

แลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

 กาํไรและขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์หรือ

สินทรัพยที์�ไม่มีตวัตนอื�นของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งชี� วา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ย

รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยน์ั�น ทั�งนี�มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือ

มูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.12 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื�อ

เกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ ซึ� งประกอบดว้ยเงินที�พนกังานจ่ายสะสมและ

เงินที�บริษทัฯจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง

บริษทัฯ เงินที�บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที�เกิดรายการ 
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โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงาน ซึ� งบริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธี

คิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เชี� ยวชาญอิสระได้ทาํการ

ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

ประมาณการหนี�สินสําหรับวนัหยุดพนักงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตั�งประมาณการหนี� สินสําหรับวนัหยุดพนกังาน ซึ� งคาํนวณตามนโยบายและสูตรการ

คาํนวณของบริษทัฯ โดยขึ�นอยูก่บัเงินเดือนของพนกังาน อายกุารทาํงานและวนัหยดุที�ไม่ไดใ้ช ้

4.13 ประมาณการหนี�สิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบญัชีเมื�อภาระผกูพนัซึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์

ในอดีตไดเ้กิดขึ�นแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากรเชิง

เศรษฐกิจไปเพื�อปลดเปลื�องภาระผกูพนันั�น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนั

นั�นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ  

4.14 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที�คาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของ

รัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หนี� สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งนั�น โดยใช้อตัรา

ภาษีที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯรับรู้หนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษี รวมทั�งผลขาดทุนทางภาษีที�ยงั

ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที�มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�บริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชน้ั�น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงานและ

จะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ บริษทัฯจะไม่มีกาํไรทางภาษี

เพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั�งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที�เกิดขึ�นเกี�ยวขอ้งกบั

รายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.15 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที�คาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที�จะตอ้งจ่ายเพื�อโอน

หนี� สินให้ผูอื้�นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผูซื้�อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัที�วดัมูลค่า บริษทัฯใช้ราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ� งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้องกาํหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินที�มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค

การประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที�สามารถสังเกตไดที้�เกี�ยวขอ้งกบั

สินทรัพยห์รือหนี� สินที�จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั�นใหม้ากที�สุด  
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 ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมที�ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินในงบการเงิน

ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอื�นที�สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี� สิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบักระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการประมาณขึ�น  

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของ

มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ถืออยู ่ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวดัมูลค่ายุติธรรม

แบบเกิดขึ�นประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเรื�องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี� ส่งผลกระทบ

ต่อจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจ

แตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการที�สาํคญัมีดงันี�  

5.1 สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้

ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื�อพิจารณาว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยได้

โอนหรือรับโอนความเสี�ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์�เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

5.2 ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี� 

ในการประมาณค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนที�คาดวา่จะเกิดขึ�นจากลูกหนี�แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี� ที�

คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยูใ่นขณะนั�น เป็นตน้ 

5.3 อุปกรณ์และค่าเสื�อมราคา 

ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ

มูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใชง้านของอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หาก

มีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น 
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นอกจากนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการลดลงของมูลค่าของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึก

ขาดทุนจากการการลดลงของมูลค่าหากคาดว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนตํ�ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพยน์ั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย

ในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น 

5.4 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีและขาดทุนทาง

ภาษีที�ไม่ได้ใช้เมื�อมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวและขาดทุนนั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯ

ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษี

ที�คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

5.5 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ� นตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซึ� งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือน

ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจที�สําคญักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที�ตกลงระหว่างบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเหล่านั�น ซึ� ง

เป็นไปตามปกติธุรกิจ บริษทัฯมีนโยบายในการกาํหนดราคารายการคา้ระหวา่งกนัโดยสามารถสรุปไดด้งันี�  

1. การขายสินคา้และบริการระหวา่งกนั กาํหนดราคาตามราคาตลาด หากไม่มีราคาตลาดจะกาํหนดราคา

เท่ากบัตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราไม่เกินร้อยละ 15 อยา่งไรก็ตาม นโยบายการกาํหนดราคา

ดงักล่าวอาจมีการปรับเปลี�ยนไปตามประเภทธุรกิจและสภาพการแข่งขนัในขณะที�เกิดรายการ  

2. ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจ่ายให้บริษทัใหญ่เรียกเก็บตามราคาที�ระบุไวใ้นสัญญาระหวา่งกนั

ซึ� งบริษทัใหญ่กาํหนดราคาจากตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มในอตัราไม่เกินร้อยละ 5 

3. การซื�อขายสินทรัพยถ์าวรระหว่างกนักาํหนดราคาโดยใช้มูลค่าสุทธิตามบญัชีบวกส่วนเพิ�ม ตาม

สภาพของสินทรัพย ์

4. ค่าบริการการจดัการจ่ายและค่าเช่าจ่ายเรียกเก็บตามราคาที�ระบุไวใ้นสัญญาระหวา่งกนั 

5. รายไดค้่าบริการและค่าบริการจ่ายอื�นเรียกเก็บตามราคาที�ตกลงร่วมกนั 

6. ค่าธรรมเนียมการคํ�าประกนัระหวา่งกนัคิดในอตัราร้อยละ 0.3 ต่อปี 



12 
 

7. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารกาํหนดตามที�ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัหรือในราคาที�ตกลงกนัตาม

สัญญา 

 รายการธุรกิจที�สาํคญัระหวา่งบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเหล่านั�น สามารถสรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม                 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่     

รายไดจ้ากการบริการ 2 2 2 2 

รายจ่ายค่าบริการจดัการ 5 5 5 5 

ค่าบริการเทคโนโลยสีารสนเทศจ่าย 8 8 8 8 

ค่าใชจ่้ายอื�น 0.04 0.01 0.04 0.01 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย                                        

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

  

  

รายไดจ้ากการขาย - - -  1 

ขายสินทรัพยถ์าวร - - - 1 

รายการธุรกิจกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั     

รายไดจ้ากการขายและบริการ 46 106 46 106 

รายไดอื้�น 0.05 - 0.05 - 

ซื�อสินคา้และบริการ 11 12 11 12 

ซื�อสินทรัพยถ์าวร 0.03 0.2 0.03 0.2 

ค่าเช่าและสาธารณูปโภคจ่าย 12 12 12 12 

ค่าใชจ่้ายอื�น 1 1 1 1 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงันี�   

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9)    

บริษทัใหญ่ 51 50 51 50 

บริษทัยอ่ย - - 1,275 1,275 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 35,997 46,122 35,997 46,122 

รวมลูกหนี�การคา้กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 36,048 46,172 37,323 47,447 

ลูกหนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9)    

บริษทัยอ่ย  - - 10,231 9,352 

รวมลูกหนี� อื�นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 10,231 9,352 

รายไดค้า้งรับ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 11)    

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 3,415 5,854 3,415 5,854 

รวมรายไดค้า้งรับจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 3,415 5,854 3,415 5,854 

เงินมดัจาํ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั     

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 1,897 1,854 1,897 1,854 

รวมเงินมดัจาํจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,897 1,854 1,897 1,854 

     

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 17)    

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั                                          

(มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนั) 5,787 1,299 5,787 1,299 

รวมเจา้หนี�การคา้กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  5,787 1,299 5,787 1,299 

เจา้หนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 17)    

บริษทัใหญ ่ 1,714 1,080 1,714 1,080 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั                                        

(มีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนั)  43 10 43 10 

รวมเจา้หนี� อื�นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,757 1,090 1,757 1,090 

เงินมดัจาํจากการใหบ้ริการ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั     

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 505 505 505 505 

รวมเงินมดัจาํจากการใหบ้ริการ -                              

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 505 505 505 505 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน

ที�ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวมและ             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 13,807 13,483 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 94 99 

รวม 13,901 13,582 

 สัญญากบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 สัญญาบริการและบริหารงานกบับริษทัใหญ่ 

ก) ในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษทัฯไดท้าํสัญญาวา่จา้งการให้บริการระบบศูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Samart Information Technology Center) กบับริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็น

บริษทัใหญ่เป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี โดยบริษทัฯตอ้งชาํระค่าบริการเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 

0.6 ลา้นบาท (2557: 0.6 ลา้นบาท) 

ข) ในเดือนมกราคม 2558 บริษทัฯไดท้าํสัญญาวา่จา้งการให้บริการดา้นการบริหารและการจดัการกบั

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัใหญ่เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยบริษทัฯตอ้ง

ชาํระค่าบริการเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 0.4 ลา้นบาท (2557: 0.4 ลา้นบาท) 
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7.  เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

เงินสด 118 80 113 77 

เงินฝากธนาคาร 263,283 23,718 258,414 17,471 

ตั�วแลกเงิน - 220,000 - 220,000 

รวม 263,401 243,798 258,527 237,548 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบี�ยระหวา่งร้อยละ 0.10 ถึง 1.28 ต่อปี (2557: เงินฝาก

ธนาคารและตั�วแลกเงินมีอตัราดอกเบี�ยระหวา่งร้อยละ 0.30 ถึง 2.00 ต่อปี) 

8. เงินลงทุนชั�วคราวในหลกัทรัพย์เพื�อค้า 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 

   มูลค่า   มูลค่า 
หุน้สามญั จาํนวนหุน้ ราคาทุน ยติุธรรม จาํนวนหุน้ ราคาทุน ยติุธรรม 

 (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท) 
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย  1,000 3,860 1,300 1,000 3,860 3,320 

หกั: ปรับมูลค่า  (2,560)   (540)  

รวม   1,300   3,320  

 รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชีเงินลงทุนชั�วคราวในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

และ 2557 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวมและ            

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 

ยอดคงเหลอื ณ ต้นปี 3,320 - 

ซื�อเพิ�มระหวา่งปี  - 3,860 

ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่า (2,020) (540) 

ยอดคงเหลอื ณ ปลายปี 1,300 3,320 
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9. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6)     

อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,621 1,612 1,621 1,612 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน 376 1,286 376 1,286 

 3 - 6 เดือน - 3,223 - 3,223 

 6 - 12 เดือน - 40,051 - 41,326 

 มากกวา่ 12 เดือน 34,051 - 35,326 - 

รวมลูกหนี�การคา้กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 36,048 46,172 37,323 47,447 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั     

อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 72,923 92,255 72,572 91,934 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  69,374 25,467 69,374 25,467 

 3 - 6 เดือน 33,816 337 33,816 337 

 6 - 12 เดือน 73,029 44,725 73,029 44,725 

 มากกวา่ 12 เดือน 44,778 53 44,778 53 

รวม 293,920 162,837 293,569 162,516 

หกั: ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (375) (53) (375) (53) 

รวมลูกหนี�การคา้กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั - สุทธิ 293,545 162,784 293,194 162,463 

รวมลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 329,593 208,956 330,517 209,910 

ลูกหนี� อื�น     

เงินจ่ายล่วงหนา้ 115 387 115 387 

ลูกหนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - 10,231 9,352 

ลูกหนี� อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั - 330 - 330 

รวมลูกหนี� อื�น 115 717 10,346 10,069 

รวมลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุทธิ 329,708 209,673 340,863 219,979 
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เมื�อวนัที� 2 พฤศจิกายน 2558  บริษทัฯไดย้ื�นฟ้องร้องต่อศาลแพ่งเพื�อเรียกร้องใหห้น่วยราชการแห่งหนึ� ง ใน

ฐานะลูกหนี�การคา้ (กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั) ซึ� งมียอดคา้งชาํระเป็นจาํนวนประมาณ 74.6 ลา้นบาทชาํระหนี�

สําหรับการให้บริการลูกคา้สัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาแลว้เชื�อมั�นวา่บริษทัฯจะไดรั้บชาํระหนี�

คืนเตม็จาํนวน ดงันั�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯจึงไม่ตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญสาํหรับลูกหนี�ดงักล่าว 

10. ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวมและ                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน (มูลค่าตามสัญญา) 51,360 

หกั: ส่วนที�รับชาํระแลว้ (12,840) 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน 38,520 

หกั: ดอกเบี�ยส่วนที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,175) 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากดอกเบี�ยส่วนที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 37,345 

หกั: ส่วนที�ถึงกาํหนดรับชาํระภายในหนึ�งปี (37,345) 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดรับชาํระภายในหนึ�งปี - 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาให้เช่าระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้สัมพนัธ์ อายุของสัญญามีระยะเวลา 1 ปี จากการ

พิจารณาเนื�อหาของข้อตกลงในสัญญาพบว่ามีองค์ประกอบของสัญญาเช่าเนื�องจากความเสี� ยงและ

ผลตอบแทนโดยส่วนใหญ่ของสินทรัพยที์�ผูเ้ป็นเจา้ของพึงได้รับเป็นของผูเ้ช่า ซึ� งถือเป็นสัญญาเช่าทาง

การเงิน ดงันั�นบริษทัฯจึงตอ้งบนัทึกเป็นลูกหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน 



18 
 

11. รายได้ค้างรับ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

รายไดค้า้งรับ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  

 (หมายเหตุ 6)     

อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�บนัทึกบญัชี     

 ไม่เกิน 3 เดือน  3,415 5,854 3,415 5,854 

รวมรายไดค้า้งรับ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 3,415 5,854 3,415 5,854 

รายไดค้า้งรับ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั      

อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�บนัทึกบญัชี     

 ไม่เกิน 3 เดือน  133,555 76,049 133,321 76,049 

 3 - 6 เดือน 200 25,629 200 25,629 

 6 - 12 เดือน - 26,168 - 26,168 

 มากกวา่ 12 เดือน 3,742 14,903 3,742 14,903 

รวมรายไดค้า้งรับ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 137,497 142,749 137,263 142,749 

รวม 140,912 148,603 140,678 148,603 

12. สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย: พนับาท) 

 ราคาทุน 

 

งบการเงินรวมและ                           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 

งานระหวา่งทาํ 16,800 18,050 

รวม  16,800 18,050 

 



19 
 

13. สินทรัพย์หมุนเวยีนอื�น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่าย 4,161 3,757 4,161 3,757 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 13,495 7,715 13,407 7,644 

ภาษีซื�อที�ยงัไม่ถึงกาํหนด 1,827 966 1,827 966 

อื�น ๆ 2,161 498 2,159 498 

รวม 21,644 12,936 21,554 12,865 

 บริษทัฯถือภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ที�จ่ายเป็นสินทรัพย ์เนื�องจากบริษทัฯมีความตั�งใจและมีสิทธิขอคืนภาษี

ขา้งตน้ อยา่งไรก็ตาม มูลค่าที�จะไดรั้บคืนของภาษีเงินไดด้งักล่าวขึ�นอยูก่บัการใช้สิทธิขอคืนภาษีและผล

การตรวจสอบภาษีของบริษทัฯโดยเจา้หนา้ที�กรมสรรพากร 

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที�แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของ

เงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชีตามวิธี

ราคาทุน – สุทธิ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั วนัทูวนั          
โปรเฟสชั�นแนล 
จาํกดั  

1.00              
ลา้นบาท 

0.25  
ลา้นบาท 

100 100 1,000 250 (35) (35) 965 215 

บริษทั วนัทูวนั                        
แคมโบเดีย จาํกดั 

200,000 
เหรียญ
สหรัฐ 

200,000 
เหรียญ
สหรัฐ 

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

รวม     7,503 6,753 (35) (35) 7,468 6,718 

 เมื�อวนัที� 23 พฤศจิกายน 2558 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั วนัทูวนั โปรเฟสชั�นแนล จาํกดั มีมติอนุมติัให้

เรียกชาํระค่าหุน้ที�เหลืออีกร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนหรือเท่ากบัจาํนวน 0.75 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดช้าํระค่า

หุน้สามญัดงักล่าว 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 7.5 บาท รวมเป็นเงิน 0.75 ลา้นบาทแลว้ในเดือนธนัวาคม 2558  
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15. อุปกรณ์ 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

อุปกรณ์
สาํนกังาน 

เครื�องมือ
และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ 

เครื�องมือและ
อุปกรณ์

ระหวา่งติดตั�ง รวม 
ราคาทุน       
1 มกราคม 2557 40,958 472,823 169,639 4,858 6,322 694,600 
ซื�อเพิ�ม 439 55,875 13,390 - 131,437 201,141 
จาํหน่าย (2,895) (4,776) (5,476) - - (13,147) 
โอนเขา้/(โอนออก) 2,760 126,076 (782) - (131,329) (3,275) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 19 31 42 - - 92 
31 ธนัวาคม 2557 41,281 650,029 176,813 4,858 6,430 879,411 
ซื�อเพิ�ม 892 2,284 10,890 - 37,259 51,325 
จาํหน่าย (651) (2,269) (3,295) - - (6,215) 
โอนเขา้/(โอนออก) 81 (262) 4,665 - (6,826) (2,342) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 168 197 260 - - 625 
31 ธนัวาคม 2558 41,771 649,979 189,333 4,858 36,863 922,804 
ค่าเสื�อมราคาสะสม       
1 มกราคม 2557 26,793 389,709 152,920 2,315 - 571,737 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 6,225 69,556 9,763 523 - 86,067 
ค่าเสื�อมราคาสะสมสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย (2,887) (4,292) (5,159) - - (12,338) 
ค่าเสื�อมราคาสะสมสาํหรับส่วนที�โอนออก (126) (1,728) (234) - - (2,088) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 5 4 9 - - 18 
31 ธนัวาคม 2557 30,010 453,249 157,299 2,838 - 643,396 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 5,919 91,936 11,219 523 - 109,597 
ค่าเสื�อมราคาสะสมสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย (651) (2,268) (3,294) - - (6,213) 
ค่าเสื�อมราคาสะสมสาํหรับส่วนที�โอนออก - (27) (217) - - (244) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 48 55 102 - - 205 
31 ธนัวาคม 2558 35,326 542,945 165,109 3,361 - 746,741 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
31 ธนัวาคม 2557 11,271 196,780 19,514 2,020 6,430 236,015 

31 ธนัวาคม 2558 6,445 107,034 24,224 1,497 36,863 176,063 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี     
 2557 (จาํนวน 83.5 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร) 86,067 

 2558 (จาํนวน 107.7 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร) 109,597 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

อุปกรณ์
สาํนกังาน 

เครื�องมือ
และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ 

เครื�องมือและ
อุปกรณ์

ระหวา่งติดตั�ง รวม 
ราคาทุน       
1 มกราคม 2557 40,263 472,796 169,639 4,858 6,322 693,878 
ซื�อเพิ�ม 223 55,025 10,988 - 129,570 195,806 
จาํหน่าย (2,895) (5,110) (6,442) - - (14,447) 
โอนเขา้/(โอนออก) 1,915 125,111 (788) - (129,463) (3,225) 
31 ธนัวาคม 2557 39,506 647,822 173,397 4,858 6,429 872,012 
ซื�อเพิ�ม 892 1,593 10,874 - 37,230 50,589 
จาํหน่าย (651) (2,269) (3,295) - - (6,215) 
โอนเขา้/(โอนออก) 81 (262) 4,665 - (6,826) (2,342) 
31 ธนัวาคม 2558 39,828 646,884 185,641 4,858 36,833 914,044 
ค่าเสื�อมราคาสะสม       
1 มกราคม 2557 26,786 389,708 152,920 2,315 - 571,729 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 5,938 69,237 9,134 523 - 84,832 
ค่าเสื�อมราคาสะสมสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย (2,887) (4,470) (5,850) - - (13,207) 
ค่าเสื�อมราคาสะสมสาํหรับส่วนที�โอนออก (126) (1,728) (234) - - (2,088) 
31 ธนัวาคม 2557 29,711 452,747 155,970 2,838 - 641,266 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 5,542 91,460 10,451 523 - 107,976 
ค่าเสื�อมราคาสะสมสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย (651) (2,268) (3,294) - - (6,213) 
ค่าเสื�อมราคาสะสมสาํหรับส่วนที�โอนออก - (27) (217) - - (244) 
31 ธนัวาคม 2558 34,602 541,912 162,910 3,361 - 742,785 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
31 ธนัวาคม 2557 9,795 195,075 17,427 2,020 6,429 230,746 

31 ธนัวาคม 2558 5,226 104,972 22,731 1,497 36,833 171,259 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี     
 2557 (จาํนวน 82.3 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร) 84,832 

 2558 (จาํนวน 106.1 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการใหบ้ริการ ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร) 107,976 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีอุปกรณ์จาํนวนหนึ�งซึ� งตดัค่าเสื�อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่า

ตามบญัชีก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 464.6 ลา้นบาท 

(2557: 437.9 ลา้นบาท)  
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16.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม                 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์- ราคาทุน 53,147 50,741 51,461 49,514 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (40,304) (31,224) (39,590) (31,072) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 12,844 19,517 11,871 18,442 

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2558 และ 2557 แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม                 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 19,517 25,799 18,442 25,799 

ซื�อเพิ�ม 1,265 2,600 1,265 1,747 

โอนเขา้(โอนออก) 682 (11) 682 (61) 

จาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี - - - (304) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (8,712) (8,889) (8,518) (8,739) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 92 18 - - 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 12,844 19,517 11,871 18,442 
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17. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 79,114 13,412 79,114 13,412 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

(หมายเหตุ 6) 5,787 1,299 5,787 1,299 

เจา้หนี� อื�น – กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 3,893 1,993 3,759 1,797 

เจา้หนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  

 (หมายเหตุ 6) 1,757 1,090 1,757 1,090 

ตน้ทุนโครงการคา้งจ่าย 10,485 19,204 10,485 19,204 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 34,124 27,681 33,817 27,496 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 135,160 64,679 134,719 64,298 

18. หนี�สินหมุนเวยีนอื�น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษีมูลค่าเพิ�มคา้งจ่าย 587 6,003 587 5,979 

ภาษีขายที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 23,924 11,313 23,924 11,313 

อื�นๆ 4,513 2,150 4,489 2,123 

รวมหนี� สินหมุนเวยีนอื�น 29,024 19,466 29,000 19,415 
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19. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึ�งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมื�อออกจากงาน แสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวมและ                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 7,992 5,627 

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:   

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 1,113 963 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 344 289 

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น:   

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 199 209 

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  1,877 157 

ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (1,312) 747 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 10,213 7,992 

 ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปนี�ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินรวมและ                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,212 992 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 14 13 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 231 247 

รวมค่าใชจ่้ายที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 1,457 1,252 

 บริษทัฯไม่มีการจ่ายชาํระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้   

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

ของบริษทัฯประมาณ 22 ปี (2557: 17 ปี) 



25 
 

  สมมติฐานที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันี�  

 

งบการเงินรวมและ                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 3.3 4.3 

อตัราการขึ�นเงินเดือน  4 - 7 4 - 7 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน 0 - 24 0 - 24 

 ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

งบการเงินรวมและ                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ�มขึ�น 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (1.5) 1.8 

อตัราการขึ�นเงินเดือน  1.8 (1.5) 

   

 เพิ�มขึ�น 20% ลดลง 20% 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (1.8) 2.4 

20. ทุนเรือนหุ้น 

20.1 ในระหวา่งวนัที� 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นดงักล่าวในบริษทั 

สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 17.57 ลา้นหุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย

หุน้ละ 5.40 บาท บริษทัฯไดรั้บชาํระค่าหุน้สามญัเพิ�มทุนเป็นจาํนวนเงิน 94.9 ลา้นบาท  
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20.2 ในระหวา่งวนัที� 6 - 8 พฤษภาคม 2557 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนเพื�อขายใหแ้ก่ประชาชนทั�วไป

เป็นครั� งแรกจาํนวน 52.43 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.40 บาท ซึ� ง

บริษทัฯไดรั้บชาํระค่าหุ้นสามญัเพิ�มทุนเป็นจาํนวนเงิน 283.1 ล้านบาทจากการออกจาํหน่ายหุ้นดงักล่าว         

ทาํให้ทุนที�ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ของบริษทัฯเป็นจาํนวน 280 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 280 ลา้นหุ้น มูลค่า       

ที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท) บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ�มทุนชาํระดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื�อวนัที� 

12 พฤษภาคม 2557 และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุน้สามญัจาํนวน 280 ลา้นหุ้น มูลค่าที�ตรา

ไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเริ�มทาํการซื�อขายไดต้ั�งแต่วนัที� 15 พฤษภาคม 2557 ในการ

ออกจาํหน่ายหุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักล่าว บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 

3.58 ลา้นบาท (สุทธิจากภาษีเงินได ้0.9 ลา้นบาท) ซึ� งบริษทัฯแสดงเป็นรายการหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น

สามญั 

21. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักด้วยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองนี� จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

 ในระหวา่งปี 2558 บริษทัฯไดจ้ดัสรรกาํไรสุทธิไปเป็นเงินทุนสํารองตามกฎหมายเป็นจาํนวน 3.5 ลา้นบาท 

(2557: 3.5 ลา้นบาท) 

22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที�สาํคญัดงัต่อไปนี�  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
เงินเดือนและค่าแรงและ

ผลประโยชน์อื�นของพนกังาน 526,606 393,336 524,982 392,346 
ค่าเสื�อมราคา 109,597 86,067 107,976 84,832 
ค่าตดัจาํหน่าย 8,712 8,889 8,518 8,739 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 38,182 36,834 36,024 34,364 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 44,185 28,829 43,708 28,696 
การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป

และงานระหวา่งทาํ 1,250 (12,161) 1,250 (12,161) 
ตน้ทุนอุปกรณ์และบริการสาํหรับ

งานโครงการเพื�อขาย 100,818 75,032 100,818 76,167 



27 
 

23. ภาษีเงินได้  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 19,101 21,629 19,065 21,600 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

เกิดผลแตกต่างชั�วคราวและการ

กลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว (4,811) (2,540) (4,811) (2,540) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ใน

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 14,290 19,089 14,254 19,060 

จาํนวนภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งันี�   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ                            

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบัขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  153 223 
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รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 80,519 85,075 84,208 88,894 

     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

คูณอตัราภาษี 16,104 17,015 16,842 17,779 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

คา่ใชจ่้ายตอ้งหา้ม 298 1,922 298 1,922 

ค่าใชจ่้ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�มขึ�น (735) (633) (735) (633) 

ผลขาดทุนทางภาษีที�ไม่รับรู้          

ของบริษทัยอ่ย  

 

747 

 

764 

 

- 

 

- 

อื�น ๆ (2,124) 21 (2,151) (8) 

รวม (1,814) 2,074 (2,588) 1,281 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�แสดงอยูใ่น         

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 14,290 19,089 14,254 19,060 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 

งบการเงินรวมและ                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� ณ วนัที� 

 

31 ธนัวาคม 

2558 

31 ธนัวาคม 

2557 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 75 11 

ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั�วคราว 512 108 

ตน้ทุนโครงการคา้งจ่าย 2,097 3,656 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,043 1,598 

สาํรองวนัลาพกัร้อนสะสม 108 71 

การคาํนวณค่าเสื�อมราคาในอตัราที�ต่างจากภาษี 6,416 - 

อื�น ๆ 225 7 

รวม 11,476 5,451 

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

การบนัทึกสัญญาเช่าทางการเงิน 1,060 - 

รวม 1,060 - 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 10,416 5,451 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 0.28 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

(เทียบเท่า 9.15 ลา้นบาท) และ 0.03 ลา้นบาท (2557: 0.17 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 5.50 ลา้นบาท) 

และ 0.07 ลา้นบาท) ที�บริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนื�องจากบริษทัยอ่ยพิจารณา

แล้วเห็นว่าบริษทัย่อยอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะนาํผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน ์        

ผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชด้งักล่าวจะทยอยสิ�นสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2563 

24. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปี (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวนถวั

เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยูใ่นระหวา่งปี  
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25. เงินปันผล 

 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย

ต่อหุน้ วนัที�จ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  

ปี 2558    

เงินปันผลจากผลการ

ดาํเนินงานของปี 2557 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้                 

เมื�อวนัที� 29 เมษายน 2558 44.8 0.16 

 

หกั: เงินปันผลระหวา่งกาล

จากผลการดาํเนินงาน

สาํหรับเดือนมกราคม

ถึงมิถุนายน 2557 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เมื�อวนัที� 7 สิงหาคม 2557 

(30.8) (0.11) 3 กนัยายน 2557 

เงินปันผลจากผลการ

ดาํเนินงานของปี 2557             

ซึ�งจ่ายในปี 2558 

 

14.0 0.05 13 พฤษภาคม 2558 

บวก: เงินปันผลระหวา่งกาล

จากผลการดาํเนินงาน

สาํหรับเดือนมกราคม

ถึงมิถุนายน 2558 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เมื�อวนัที� 10 สิงหาคม 2558 

19.6 0.07 9 กนัยายน 2558 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2558  33.6 0.12  

ปี 2557    

เงินปันผลระหวา่งกาลจาก

ผลการดาํเนินงานสาํหรับ

เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 

2557 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เมื�อวนัที� 7 สิงหาคม 2557 

30.8 0.11 3 กนัยายน 2557 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2557  30.8 0.11  
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26. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

 เพื�อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภท

ของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานที�รายงานทั�งสิ�น 2 ส่วนงาน ดงันี�   

1. ส่วนงานรับจา้งใหบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูลและบริการบาํรุงรักษาระบบ (Outsourced  Contact Center 

Services and System Maintenance) โดยการรับจา้งให้บริการศูนยบ์ริการขอ้มูลประกอบดว้ย บริการ

บริหารจดัการศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ บริการจดัหาเจา้หนา้ที�ลูกคา้สัมพนัธ์ และบริการ

ระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและอุปกรณ์  

2. ส่วนงานบริการออกแบบ พฒันา และติดตั�งระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total 

Solutions) เป็นส่วนงานที�ใหบ้ริการออกแบบ พฒันา และติดตั�งระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลอยา่งครบวงจร 

สําหรับองค์กรที�ตอ้งการจะลงทุนและติดตั�งระบบให้เหมาะสมกบัแต่ละธุรกิจเพื�อเพิ�มศกัยภาพการ

ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น  

 ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื�อวตัถุประสงค์ใน

การตดัสินใจเกี�ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯและบริษทัย่อย

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึ� งวดัมูลค่าโดย

ใชเ้กณฑเ์ดียวกบัที�ใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน 

การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหวา่งส่วนงานที�รายงาน เป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสําหรับ

รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 

มีดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 

ส่วนงานรับจา้ง

ใหบ้ริการศูนยบ์ริการ

ขอ้มูลและบริการ

บาํรุงรักษาระบบ 

ส่วนงานบริการ

ออกแบบ พฒันา และ

ติดตั�งระบบ

ศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบ

เบด็เสร็จ รวมส่วนงานที�รายงาน 

รายการปรับปรุงและ

ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

รายไดจ้ากการขายและ

บริการ           

รายไดจ้ากลูกคา้

ภายนอก  797,505 578,059 142,890 88,457 940,395 666,516 - - 940,395 666,516 

รายไดร้ะหวา่งกิจการที�

เกี�ยวขอ้งกนั 47,781 55,943 - 52,612 47,781 108,555 - (1,192) 47,781 107,363 

รวมรายไดจ้ากการขายและ

บริการ 845,286 634,002 142,890 141,069 988,176 775,071 - (1,192) 988,176 773,879 

ตน้ทุนขายและบริการ (721,499) (518,717) (125,376) (121,616) (846,875) (640,333) 6 1,192 (846,869) (639,141) 

กาํไรของส่วนงาน 123,787 115,285 17,514 19,453 141,301 134,738 6 - 141,307 134,738 

รายไดอื้�น         8,123 16,553 

ค่าใชจ่้ายในการขาย         (3,010) (2,618) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (63,423) (62,716) 

ค่าใชจ่้ายอื�น         (2,342) (541) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (137) (342) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย             

ภาษีเงินได ้         80,518 85,074 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (14,290) (19,089) 

กาํไรสาํหรับปี         66,228 65,985 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดขึ�นตามสถานที�ตั�งของลูกคา้ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2558 2557 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก    
ประเทศไทย 936,758 663,603 
กมัพชูา 3,637 2,913 
รวม 940,395 666,516 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (ไม่รวมเครื�องมือทางการเงินและ                             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี)   

ประเทศไทย 183,130 249,188 
กมัพชูา 5,777 6,344 
รวม 188,907 255,532 
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ขอ้มูลเกี�ยวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีรายได้จากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหนึ� งราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 

170.3 ลา้นบาท ซึ� งมาจากส่วนงานรับจา้งให้บริการศูนยบ์ริการขอ้มูลและบริการบาํรุงรักษาระบบ (ปี 2557 มี

รายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหนึ�งราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 156.2 ลา้นบาท ซึ� งมาจากส่วนงานรับจา้ง

ใหบ้ริการศูนยบ์ริการขอ้มูลและบริการบาํรุงรักษาระบบ)  

27. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานของบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญติักองทุน

สํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสะสมเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 

ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพนี�บริหารโดยธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่

พนกังานเมื�อพนกังานนั�นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุน ในระหวา่งปี 2558 บริษทัฯไดจ่้ายสมทบเขา้

กองทุนฯเป็นจาํนวนเงิน 4.6 ลา้นบาท (2557: 3.9 ลา้นบาท) 

28. ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจเกดิขึ�น 

 บริษทัฯมีภาระผกูพนัและหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�นนอกเหนือจากที�เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอื�น

ดงันี�  

28.1 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการเช่าอาคารและบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลา

ตั�งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใตส้ัญญาเช่า

ดาํเนินงานที�บอกเลิกไม่ไดด้งันี�  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

สกุลเงินบาท     

จ่ายชาํระภายใน     

1 ปี 35.6 24.1 35.3 24.1 

2 ถึง 3 ปี 39.1 2.8 39.0 2.8 

 74.7 26.9 74.3 26.9 
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  (หน่วย: ลา้นเหรียญ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ     

จ่ายชาํระภายใน     

1 ปี 0.06 0.06 - - 

2 ถึง 3 ปี - 0.06 - - 

 0.06 0.12 - - 

28.2 การคํ�าประกนั 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯมีหนงัสือคํ� าประกนัซึ� งออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น

จาํนวนประมาณ 135.2 ลา้นบาท (2557: 122.6 ล้านบาท) ซึ� งเกี�ยวเนื�องกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการ

ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซึ� งมีรายละเอียดดงันี�   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและ                                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 

ประกนัการปฏิบติังานตามสัญญา 134.9 122.3 

ประกนัการใชไ้ฟฟ้า 0.3 0.3 

 135.2 122.6 

29. ลาํดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีสินทรัพยที์�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยก

แสดงตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

งบการเงินรวมและ                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 

สินทรัพย์ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม   

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้   

ตราสารทุน 1.3 
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30. เครื�องมือทางการเงิน 

30.1 นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

 เครื�องมือทางการเงินที�สําคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามที�นิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 107 “การ

แสดงรายการ และการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครื�องมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�น รายไดค้า้งรับ  เงินลงทุน และเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น บริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยมีความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี�ยงดงันี�  

ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัลูกหนี�การคา้ รายไดค้า้งรับ และลูกหนี�

อื�น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี�ยงนี� โดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื�อที�เหมาะสม 

ดังนั� นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที�เป็นสาระสําคัญจากการให้สินเชื�อ 

นอกจากนี�  บริษทัฯและบริษทัย่อยขายสินคา้หรือให้บริการกบัลูกคา้ที�มีฐานะดา้นการชาํระหนี� ดีเป็นส่วน

ใหญ่ เช่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถาบนัการเงิน และฐานลูกคา้ของบริษทัฯมีจาํนวนมากราย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายที�เป็นสาระสาํคญัจากการเก็บหนี�จากลูกหนี� เหล่านี�  

จาํนวนเงินสูงสุดที�บริษทัฯและบริษทัย่อยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชื�อคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหนี�

การคา้ รายไดค้า้งรับและลูกหนี� อื�นที�แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยที�สําคญัอนัเกี�ยวเนื�องกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน และ

ตั�วแลกเงินที�มีดอกเบี�ย อยา่งไรก็ตาม เนื�องจากสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี�ยที�

ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี�ยคงที�ซึ� งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเสี�ยงจาก

อตัราดอกเบี�ยของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตํ�า 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา

ดอกเบี�ยไดด้งันี�             

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ยปรับ     อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 

 ภายใน 1 ปี ขึ�นลงตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบี�ย รวม (ร้อยละต่อปี) 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

สินทรัพย์ทางการเงนิ           

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด 236.9 220.0 26.4 23.7 0.1 - 263.4 243.7 0.10 - 1.28 0.30 -  2.00 

เงินลงทุนชั�วคราวใน

หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ - - - - 1.3 3.2 1.3 3.2 - - 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - - - - 329.7 209.7 329.7 209.7 - - 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่า

การเงิน 37.3 - - - - - 37.3 - 0.70 - 

รายไดค้า้งรับ - - - - 140.9 148.6 140.9 148.6 - - 

 274.2 220.0 26.4 23.7 472.0 361.5 772.6 605.2   

หนี�สินทางการเงนิ           

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - - - 135.2 64.7 135.2 64.7 - - 

 - - - - 135.2 64.7 135.2 64.7   

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ยปรับ     อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 

 ภายใน 1 ปี ขึ�นลงตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบี�ย รวม (ร้อยละต่อปี) 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

สินทรัพย์ทางการเงนิ           

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด 236.9 220.0 21.5 17.5 0.1 - 258.5 237.5 0.10 - 1.28 0.30 -  2.00 

เงินลงทุนชั�วคราวใน

หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ - - - - 1.3 3.2 1.3 3.2 - - 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - - - - 340.9 220.0 340.9 220.0 - - 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่า

การเงิน 37.3 - - - - - 37.3 - 0.70 - 

รายไดค้า้งรับ - - - - 140.7 148.6 140.7 148.6 - - 

 274.2 220.0 21.5 17.5 483.0 371.8 778.7 609.3   

หนี�สินทางการเงนิ           

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - - - 134.7 64.3 134.7 64.3 - - 

 - - - - 134.7 64.3 134.7 64.3   
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ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนอนัเกี�ยวเนื�องจากเงินทดรองจ่ายใหแ้ก่บริษทัย่อย

และจากการซื�อขายสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ  

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี� สิน

ทางการเงินที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงันี�  

สกลุเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราแลกเปลี�ยน                                              

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 (ลา้นเหรียญ) (ลา้นเหรียญ) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เหรียญสหรัฐอเมริกา - - 0.2 0.2 35.9233 32.8182 

       

หนี�สินทางการเงนิ       

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.9 - 0.9 - 36.2538 33.1132 

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

เนื�องจากเครื�องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสั� นและมีอตัรา

ดอกเบี�ยใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี�ยในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือ

ทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

31. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที�สาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย คือการจดัให้มีซึ� งโครงสร้างทุนที�

เหมาะสมเพื�อสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้น โดย        

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีอตัราหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 0.2:1 (2557: 0.1:1) และเฉพาะบริษทัมีอตัราส่วน

หนี� สินต่อทุนเท่ากบั 0.2:1 (2557: 0.1:1) 

32. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯเมื�อวนัที� 15 กุมภาพนัธ์ 2559 


