บริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2557

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิ น รวมของบริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิ น รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดง
กำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบกระแสเงิ นสดรวม สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน รวมถึ ง
หมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชี ที่สำคัญและหมำยเหตุเรื่ องอื่ น ๆ และได้ตรวจสอบงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
ของบริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่ นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำ
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้
ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่ งกำหนดให้ขำ้ พเจ้ำปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณ
รวมถึงวำงแผนและปฏิบตั ิงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำร
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่ งหลักฐำนกำรสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและกำร
เปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงกำรประเมิน
ควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญของงบกำรเงินไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ ยงดังกล่ำว ผูส้ อบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำและ
กำรนำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิ จกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิ ทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำร
ตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของ
ประมำณกำรทำงบัญชีที่จดั ทำขึ้นโดยผูบ้ ริ หำร รวมทั้งกำรประเมินกำรนำเสนองบกำรเงินโดยรวม

ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ผลกำรดำเนิ นงำนและกระแส เงิน
สด สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพำะของ
บริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน

ศิริวรรณ สุ รเทพินทร์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4604
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 16 กุมภำพันธ์ 2558

2

บริษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
รายได้คา้ งรับ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจา
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินรวม
2557
2556

(หน่วย : บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

7
8
9
10
11
12

243,798,056
3,320,000
209,673,213
148,603,441
18,049,769
12,935,686
636,380,165

36,759,721
162,438,760
116,364,889
5,889,180
12,321,289
333,773,839

237,548,224
3,320,000
219,979,292
148,603,441
18,049,769
12,864,470
640,365,196

36,489,418
164,548,958
116,364,889
5,889,180
12,278,500
335,570,945

13
14
15
22

236,014,813
19,517,182
5,451,094
6,586,642
267,569,731
903,949,896

122,862,680
25,798,757
2,688,951
7,085,929
158,436,317
492,210,156

6,718,120
230,745,678
18,442,257
5,451,094
6,148,696
267,505,845
907,871,041

255,154
122,149,285
25,798,757
2,688,951
6,133,022
157,025,169
492,596,114

บริษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 280,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 280,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(2556: หุน้ สามัญ 210,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

งบกำรเงินรวม
2557
2556

16
17

64,678,723
19,466,386
84,145,109

73,330,633
13,472,711
86,803,344

64,297,839
19,415,411
83,713,250

73,255,756
13,418,090
86,673,846

18

7,992,246
5,427,890
13,420,136
97,565,245

5,626,825
2,121,890
7,748,715
94,552,059

7,992,246
5,427,890
13,420,136
97,133,386

5,626,825
2,121,890
7,748,715
94,422,561

280,000,000

280,000,000

280,000,000

280,000,000

280,000,000

210,000,000

280,000,000

210,000,000

304,418,692

-

304,418,692

-

13,500,000
208,464,846
1,113
806,384,651
903,949,896

10,000,000
177,668,356
(10,259)
397,658,097
492,210,156

13,500,000
212,818,963
810,737,655
907,871,041

10,000,000
178,173,553
398,173,553
492,596,114

-

-

-

-

19

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557

หมายเหตุ
กำไรขำดทุน :
รำยได้
รายได้จากการบริ การ
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินรวม
2557
2556

6
634,002,347
139,877,568
16,553,278
790,433,193

616,650,215
67,593,074
7,661,638
691,904,927

631,089,718
141,069,317
16,557,433
788,716,468

616,650,215
67,593,074
7,647,094
691,890,383

518,717,313
120,424,471
2,618,604
62,716,027
540,620
705,017,035
85,416,158
(341,631)
85,074,527
(19,089,370)
65,985,157

457,070,637
61,153,443
2,896,070
56,199,394
767,583
578,087,127
113,817,800
(1,673,435)
112,144,365
(22,488,775)
89,655,590

515,853,727
121,616,221
2,618,604
58,860,380
540,620
699,489,552
89,226,916
(332,595)
88,894,321
(19,060,244)
69,834,077

457,070,637
61,153,443
2,896,070
55,682,339
767,583
577,570,072
114,320,311
(1,670,750)
112,649,561
(22,488,775)
90,160,786

11,372

(10,259)

-

-

(1,112,501)
222,500
(878,629)

(10,259)

(1,112,501)
222,500
(890,001)

-

65,106,528

89,645,331

68,944,076

90,160,786

0.26

0.43

0.27

0.43

255,452,055

210,000,000

255,452,055

210,000,000

6, 21

22

22

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

(หน่วย : บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

23

บริษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กาไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556

ผลต่างจากการ

จัดสรรแล้ว -

แปลงค่า
งบการเงินที่เป็ น

ทุนเรื อนหุ้น

ส่วนเกินมูลค่า

สารอง

ที่ออกและชาระแล้ว

หุ้นสามัญ

ตามกฏหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร เงินตราต่างประเทศ

100,000,000

-

-

กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
หุ้นปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19, 26)

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น

-

308,012,766

-

208,012,766
89,655,590

-

89,655,590

-

-

-

(10,259)

(10,259)

-

-

-

89,655,590

(10,259)

89,645,331

110,000,000

-

-

(110,000,000)

-

-

-

-

10,000,000

(10,000,000)

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

210,000,000

-

10,000,000

177,668,356

(10,259)

397,658,097

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557

210,000,000

-

10,000,000

177,668,356

(10,259)

397,658,097

กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

-

-

65,985,157

-

65,985,157

-

-

-

(890,001)

11,372

(878,629)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 19)

-

-

-

65,095,156

11,372

65,106,528

70,000,000

304,418,692

-

-

-

374,418,692

-

-

-

(30,798,666)

-

(30,798,666)

3,500,000

(3,500,000)

-

-

13,500,000

208,464,846

1,113

806,384,651

โอนกาไรสะสมไปเป็ นสารองตามกฎหมาย
(หมายเหตุ 20)

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)
โอนกาไรสะสมไปเป็ นสารองตามกฎหมาย
(หมายเหตุ 20)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

280,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

304,418,692

บริษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556

ทุนเรื อนหุน้

ส่ วนเกินมูลค่า

สารอง

ที่ออกและชาระแล้ว

หุน้ สามัญ

ตามกฏหมาย

รวมส่ วนของ
ยังไม่ได้จดั สรร

100,000,000

-

-

กาไรสาหรับปี

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
หุน้ ปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 19, 26)

ผูถ้ ือหุน้
308,012,767

-

208,012,767
90,160,786

-

-

-

-

-

-

-

90,160,786

90,160,786

110,000,000

-

-

(110,000,000)

-

-

-

10,000,000

(10,000,000)

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

210,000,000

-

10,000,000

178,173,553

398,173,553

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557

210,000,000

-

10,000,000

178,173,553

398,173,553

กาไรสาหรับปี

-

-

-

69,834,077

69,834,077

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

-

-

(890,001)

(890,001)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 19)

-

-

-

68,944,076

68,944,076

70,000,000

304,418,692

-

-

374,418,692

-

-

-

(30,798,666)

(30,798,666)

3,500,000

(3,500,000)

-

13,500,000

212,818,963

810,737,655

90,160,786

โอนกาไรสะสมไปเป็ นสารองตามกฎหมาย
(หมายเหตุ 20)

เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 26)
โอนกาไรสะสมไปเป็ นสารองตามกฎหมาย
(หมายเหตุ 20)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

280,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

304,418,692

บริษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
ปรับลดต้นทุนจากการลดหนี้ จากเจ้าหนี้
กลับรายการเจ้าหนี้
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โอนอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนไปเป็ นต้นทุนขาย
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่ คราว
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
สารองค่าคดีความ
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
รายได้คา้ งรับ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินรวม
2557
2556

(หน่วย : บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

85,074,527

112,144,365

88,894,321

112,649,561

14, 15

94,956,121
(1,760,864)
(2,000,000)
(7,291,245)
(1,569,231)
1,444,188

69,377,993
767,583
(967,188)
-

93,571,618
(1,760,864)
(2,000,000)
(7,291,245)
(1,624,252)
1,444,188

69,370,087
767,583
(967,188)
-

8

540,620
58,269
1,252,920
(56,611)
(2,297,738)
220,582

92,491
666,864
683,888
(399,728)
1,567,517

540,620
58,269
1,252,920
(140,884)
(2,294,249)
220,582

92,491
666,864
698,431
(399,728)
1,567,517

168,571,538

183,933,785

170,871,024

184,445,618

(46,761,849)
(32,238,552)
(12,406,964)
1,002,618
499,287

66,547,108
563,411
1,411,791
2,352,211
(595,372)

(54,083,483)
(32,238,552)
(12,406,964)
1,030,903
(15,674)

64,436,873
563,411
1,411,791
2,395,000
357,535

3,018,744
6,095,472
3,306,000
91,086,294

(144,150,029)
(12,623,564)
26,346
97,465,687

2,712,738
6,102,035
3,306,000
85,278,027

(143,521,101)
(12,678,185)
26,346
97,437,288

18

บริษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน (ต่ อ)
เงินสดรับคืนจากการให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่พนักงาน
เงินสดจ่ายซื้ อเงินลงทุนชัว่ คราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในการซื้ ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
เงินสดรับจากการกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญ
เงินสดสุ ทธิจำก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน
ผลต่ ำงจำกกำรแปลงค่ ำงบกำรเงินลดลง
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เจ้าหนี้ คา่ ซื้ ออุปกรณ์ลดลง
ลูกหนี้ คา่ ขายอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้น
เพิ่มทุนด้วยการจ่ายหุน้ ปั นผล
โอนงานระหว่างทาเป็ นอุปกรณ์
ผลกระทบภาษีเงินได้ของค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ สามัญ
เงินปั นผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
หักล้างเจ้าหนี้ กบั ลูกหนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

8

13

26
19

19
19
26

งบกำรเงินรวม
2557
2556

(หน่วย : บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

(3,860,620)
(220,582)
(22,992,885)
64,012,207

55,818
(1,613,214)
(22,214,984)
73,693,307

(3,860,620)
(220,582)
(22,966,534)
58,230,291

55,818
(1,613,214)
(22,214,984)
73,664,908

2,034,208
2,377,502
(204,036,359)
(199,624,649)

333,423
2,343,612
(41,170,973)
(38,493,938)

2,030,719
2,377,502
(197,848,313)
(6,462,966)
(199,903,058)

333,423
2,343,612
(41,163,240)
(40,546)
(38,526,751)

144,000,000
(144,000,000)
(30,791,792)
373,523,365
342,731,573
(80,796)
207,038,335
36,759,721
243,798,056

(148,759)
150,000,000
(190,000,000)
(38,000,000)
(1,039,905)
(79,188,664)
(10,259)
(43,999,554)
80,759,275
36,759,721

144,000,000
(144,000,000)
(30,791,792)
373,523,365
342,731,573
201,058,806
36,489,418
237,548,224

(148,759)
150,000,000
(190,000,000)
(38,000,000)
(1,039,905)
(79,188,664)
(44,050,507)
80,539,925
36,489,418

(295,764)
246,375
(895,327)
6,874
2,092,177

(4,421,836)
110,000,000
-

(295,764)
(789,975)
246,375
(895,327)
6,874
2,092,177

(5,135,404)
110,000,000
-

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
1.

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหำชน ซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำในประเทศ
ไทย โดยมีบริ ษทั สำมำรถคอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ น
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ฯดำเนิ นธุรกิจหลักในกำรให้บริ กำรศูนย์บริ กำรข้อมูลลูกค้ำสัมพันธ์ ที่อยูต่ ำมที่จดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯ อยูท่ ี่เลขที่ 99/19 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ ปำร์ค ชั้น 17 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอ
ปำกเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1 งบกำรเงินนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ.
2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อกำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันที่ 28 กันยำยน
2554 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงิ น ฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ น ฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
2.2

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ก)

งบกำรเงินรวมนี้ ได้จดั ทำขึ้นโดยรวมงบกำรเงิ นของบริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จำกัด (มหำชน) (ซึ่ ง
ต่อไปนี้เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั วันทูวนั โปรเฟสชัน่ แนล
จำกัด

บริ ษทั วันทูวนั แคมโบเดีย จำกัด

ลักษณะธุ รกิจ

จัดส่ งบุคลำกรเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั
เพื่อปฎิบตั ิงำนธุ รกิจเกี่ยวกับกำร
ให้บริ กำรข้อมูลข่ำวสำรและ
ศูนย์บริ กำรข้อมูลทั้งในและนอก
สถำนที่
ศูนย์บริ กำรข้อมูลลูกค้ำสัมพันธ์

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ไทย

กัมพูชำ

อัตรำร้อยละ
ของกำรถือหุน้
2557
2556
ร้อยละ
ร้อยละ
100
100

100

100
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ข) บริ ษทั ฯนำงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอำนำจใน
กำรควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ค) งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
ง) สิ นทรัพย์และหนี้ สินตำมงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดย
ใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน ส่ วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็ นเงินบำท
โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรำยเดือน ผลต่ำงซึ่ งเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวได้แสดงไว้เป็ น
รำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่ มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำก
งบกำรเงินรวมนี้แล้ว
2.3 บริ ษทั ฯจัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ตำมวิธี
รำคำทุน
3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ เริ่ ม มี ผ ลบัง คับ ในปี บัญ ชี ปั จจุ บ ัน และที่ จะมี ผ ลบังคับ ในอนำคตมี
รำยละเอียดดังนี้

ก.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบัน
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
การนําเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555)
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
งบการเงินระหว่างกาล
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ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ส่ วนงานดําเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 32
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และ
หนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5
สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้เสี ย จากกองทุ น การรื้ อถอน การบู ร ณะและการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่ อง การ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการบันทึกบัญชีหุน้ ปั นผล
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นทั้งหมดตามที่กล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุ งและจัดให้มีข้ ึ นเพื่อ ให้มี
เนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ ง
ถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี้
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ข.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับในอนำคต
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่เป็ นจํานวนมาก ซึ่ งมีผล
บังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่ อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศโดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ ง
ถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ
เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี้ในปี ที่นาํ มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ อย่างไร
ก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่มี
การเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ ซึ่ งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ ของพนักงำน
มาตรฐานฉบับปรั บปรุ งนี้ กําหนดให้กิจการต้องรับรู ้ รายการกําไรขาดทุ นจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก
รับรู ้รายการดังกล่าวทันทีในกําไรขาดทุน หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู ้ในกําไรขาดทุนก็
ได้
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายการ
กําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นอยูแ่ ต่เดิม
แล้ว
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบกำรเงินรวม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับกำรจัดทำงบกำรเงิ นรวม โดยใช้
แทนเนื้อหำเกี่ยวกับกำรบัญชีสำหรับงบกำรเงินรวมที่เดิมกำหนดอยูใ่ นมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่ อง
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มำตรฐำนฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักกำรเกี่ยวกับกำรพิจำรณำว่ำผู ้
ลงทุนมีอำนำจกำรควบคุมหรื อไม่ กล่ำวคือ ภำยใต้มำตรฐำนฉบับนี้ผลู ้ งทุนจะถือว่ำตนควบคุมกิจกำรที่เข้ำ
ไปลงทุ น ได้ หำกตนมี สิ ท ธิ ได้รับ หรื อ มี ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิ จกำรที่ เข้ำไปลงทุ น และตน
สำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่ำตนจะมี
สัดส่ วนกำรถื อหุ ้นหรื อสิ ทธิ ในกำรออกเสี ยงโดยรวมน้อยกว่ำกึ่ งหนึ่ งก็ตำม กำรเปลี่ ยนแปลงที่ สำคัญ นี้
ส่ งผลให้ฝ่ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงมำกในกำรทบทวนว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอำนำจควบคุมใน
กิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรื อไม่และจะต้องนำบริ ษทั ใดในกลุ่มกิจกำรมำจัดทำงบกำรเงินรวมบ้ำง
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนฉบับดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
ต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนได้ เสี ยในกิจกำรอื่น
มำตรฐำนฉบับนี้ กำหนดเรื่ องกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยของกิจกำรในบริ ษทั ย่อย กำรร่ วม
กำรงำน บริ ษทั ร่ วม รวมถึงกิจกำรที่มีโครงสร้ำงเฉพำะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่อ
งบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มำตรฐำนฉบับนี้กำหนดแนวทำงเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำ
ยุติ ธรรม กล่ำวคื อ หำกกิ จ กำรต้อ งวัดมู ล ค่ ำยุติ ธรรมของสิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น ใดตำมข้อ ก ำหนดของ
มำตรฐำนที่เกี่ยวข้องอื่น กิ จกำรจะต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นตำมหลักกำรของมำตรฐำนฉบับนี้ และใช้วิธี
เปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปในกำรรับรู ้ผลกระทบจำกกำรเริ่ มใช้มำตรฐำนนี้
จำกกำรประเมินเบื้องต้น ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนข้ำงต้น จะไม่มีผลกระทบ
อย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
4.

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ

4.1

กำรรับรู้รำยได้
รายได้ ค่าบริ การ
รำยได้คำ่ บริ กำรรับรู ้เมื่อได้ให้บริ กำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมสำเร็ จของงำน
รำยได้จำกกำรให้เช่ำอุปกรณ์และบริ หำรจัดกำรเจ้ำหน้ำที่ลูกค้ำสัมพันธ์ จะถือเป็ นรำยได้เป็ นรำยเดือนตำมที่
ระบุไว้ในสัญญำ
รายได้ จากการขายสิ นค้ า
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯได้โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ มีนัยสำคัญของควำมเป็ น
เจ้ำ ของสิ น ค้ำให้ กับ ผูซ้ ้ื อ แล้ว รำยได้จ ำกกำรขำยแสดงมู ล ค่ ำตำมรำคำในใบก ำกับ สิ น ค้ำโดยไม่ ร วม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม สำหรับสิ นค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ จากการขายอุปกรณ์ พร้ อมออกแบบและติดตั้ง
รำยได้จำกกำรขำยอุปกรณ์พร้อมออกแบบและติดตั้งจะรับรู ้เป็ นรำยได้ตำมขั้นควำมสำเร็ จของงำน
ดอกเบีย้ รั บ
5

ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
4.2

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึงกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัดในกำร
เบิกใช้

4.3 ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ลูกหนี้ กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึกค่ำเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญสำหรับผล
ขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำร
เก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุลูกหนี้
4.4 สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ปและงำนระหว่ำงทำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก) หรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่
จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุนประกอบด้วย ต้นทุนของอุปกรณ์ ค่ำแรงและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง
กับงำนโครงกำร
4.5 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน
ข) เงิ น ลงทุ น ในหลักทรั พ ย์เพื่ อ ค้ำแสดงตำมมู ลค่ ำยุติ ธรรม กำรเปลี่ ยนแปลงในมู ล ค่ำยุติธ รรมของ
หลักทรัพย์ซ่ ึ งคำนวณจำกรำคำเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทำกำรสุ ดท้ำยของปี ของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จะถูกบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุน
จะถูกบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.6 อุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
อุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอุปกรณ์คำนวณจำกรำคำทุนของสิ นทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดังนี้
เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องใช้สำนักงำนและคอมพิวเตอร์

-

5 ปี
3 ปี 5 ปี และ 10 ปี
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ยำนพำหนะ

-

5 ปี

ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับเครื่ องมือและอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
บริ ษทั ฯตัดรำยกำรอุป กรณ์ อ อกจำกบัญ ชี เมื่ อ จำหน่ ำยสิ น ทรั พ ย์ห รื อ คำดว่ำจะไม่ ได้รับ ประโยชน์ เชิ ง
เศรษฐกิ จในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อ ขำดทุนจำกกำรจำหน่ ำย
สิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั ออกจำกบัญชี
4.7 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) ของ
สิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษ ัท ฯตัดจ ำหน่ ำยสิ น ทรั พ ย์ไม่มี ต ัวตนที่ มีอ ำยุกำรให้ป ระโยชน์ จำกัด อย่ำงมี ระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่ำ
สิ น ทรั พ ย์น้ ัน เกิ ด กำรด้อ ยค่ ำ บริ ษ ัท ฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัด จำหน่ ำยและวิธีก ำรตัด จำหน่ ำยของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้แก่ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ มีอำยุกำรให้ประโยชน์เป็ นระยะเวลำ 3 ปี , 5 ปี และ 10
ปี
4.8 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึ ง บุคคลหรื อกิ จกำรที่ มีอ ำนำจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงกิจกำรและบุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทำงตรง
หรื อทำงอ้อมซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำน
ของบริ ษทั ฯ ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
4.9 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สัญญำเช่ำอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ น
สัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื อ
มูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำ
เช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยำว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อ
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ขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สิ นทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้
งำนของสิ นทรัพย์ที่เช่ำ
สัญญำเช่ำอำคำรที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถือ
เป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
4.10 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร เป็ นสกุลเงิ นบำท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ใช้ในกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรที่รวมอยูใ่ นงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินที่ใช้
ในกำรดำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น
รำยกำรที่ เป็ นเงิ น ตรำต่ ำ งประเทศแปลงค่ ำ เป็ นเงิ น บำทโดยใช้อ ัต รำแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เกิ ด รำยกำร
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงิ นตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงิ นบำทโดยใช้อตั รำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
4.11 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน
อื่นของบริ ษทั ฯหำกมีขอ้ บ่งชี้ว่ำสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ บริ ษทั ฯรับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่
คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับ
คืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใด
จะสู งกว่ำ
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.12 ผลประโยชน์ พนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงำน
บริ ษทั ฯรับรู ้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯ และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและ
เงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
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โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริ ษทั ฯคำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่ วยที่ ป ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชำญอิ ส ระได้ท ำกำรประเมิ น ภำระ
ผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยสำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
หนี้ สินของโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประกอบด้วย มูลค่ำปั จจุบนั ของภำระ
ผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ หักด้วย ต้นทุนบริ กำรในอดีตที่ยงั ไม่ได้รับรู ้ และผลกำไรขำดทุนจำกกำร
ประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยที่ยงั ไม่ได้รับรู ้
ประมำณกำรหนีส้ ิ นสำหรับวันหยุดพนักงำน
บริ ษทั ฯตั้งประมาณการหนี้ สินสําหรับวันหยุดพนักงาน ซึ่ งคํานวณตามนโยบายและสู ตรการคํานวณของบริ ษทั
ฯ โดยขึ้นอยูก่ บั เงินเดือนของพนักงาน อายุการทํางานและวันหยุดที่ไม่ได้ใช้
4.13 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯจะบัน ทึ กประมำณกำรหนี้ สิ นไว้ในบัญ ชี เมื่ อ ภำระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ ในอดี ตได้
เกิ ดขึ้ นแล้ว และมี ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำบริ ษทั ฯจะเสี ยทรัพยำกรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่อปลด
เปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
4.14 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยคำนวณ
จำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้อตั รำ
ภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
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บริ ษทั ฯรับรู ้หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ ตอ้ งเสี ยภำษี ทุกรำยกำร แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ บริ ษทั ฯจะไม่มีกำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี โ ดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4.15 ตรำสำรอนุพันธ์
สั ญญำซื้อขำยเงินตรำต่ ำงประเทศล่วงหน้ ำ
สั ญ ญำซื้ อ ขำยเงิ น ตรำต่ำงประเทศล่ ว งหน้ำแสดงตำมมู ล ค่ ำยุติ ธ รรม ซึ่ งค ำนวณโดยสถำบัน กำรเงิ น ที่
น่ำเชื่อถือ บริ ษทั ฯรับรู ้กำไรหรื อขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำดังกล่ำวในส่ วนของ
กำไรหรื อขำดทุน
5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่ อ งที่ มี ควำมไม่แ น่ นอนเสมอ กำรใช้ดุล ยพิ นิ จและกำรประมำณกำรดัง กล่ ำวนี้ ส่ งผล
กระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้น
จริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้

5.1 สั ญญำเช่ ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรื อสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรได้
ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับโอน
ควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรื อไม่
5.2 ค่ ำเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผล
ขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้ แต่ละรำย โดยคำนึ งถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ ที่
คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
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5.3 อุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และ
มูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำก
มีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรลดลงของมูลค่ำของอุปกรณ์ ในแต่ละช่ วงเวลำและบันทึ ก
ขำดทุ น จำกกำรกำรลดลงของมู ล ค่ ำหำกคำดว่ำมู ล ค่ ำที่ ค ำดว่ำจะได้รั บ คื น ต่ ำกว่ำมู ล ค่ ำตำมบัญ ชี ข อง
สิ นทรัพย์น้ นั ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
ในอนำคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
5.4 สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย จะรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษี
และขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ บริ ษทั ฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียง
พอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำ
บริ ษทั ฯควรรับรู ้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไร
ทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
5.5 ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ห ลัง ออกจำกงำนของพนัก งำนประมำณขึ้ น ตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
ในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
6.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรธุรกิ จที่สำคัญกับกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิ จดังกล่ำว
เป็ นไปตำมเงื่ อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันเหล่ำนั้น ซึ่ ง
เป็ นไปตำมปกติธุรกิจ บริ ษทั ฯมีนโยบำยในกำรกำหนดรำคำรำยกำรค้ำระหว่ำงกันโดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
1.

กำรขำยสิ นค้ำและบริ กำรระหว่ำงกัน กำหนดรำคำตำมรำคำตลำด หำกไม่มีรำคำตลำดจะกำหนดรำคำ
เท่ำกับต้นทุนบวกกำไรส่ วนเพิ่มในอัตรำไม่เกิ นร้อยละ 15 อย่ำงไรก็ตำม นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
ดังกล่ำวอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไปตำมประเภทธุรกิจและสภำพกำรแข่งขันในขณะที่เกิดรำยกำร

2.

ค่ำบริ กำรเทคโนโลยีสำรสนเทศจ่ำยให้บริ ษทั ใหญ่เรี ยกเก็บตำมรำคำที่ระบุไว้ในสัญญำระหว่ำงกัน
ซึ่ งบริ ษทั ใหญ่กำหนดรำคำจำกต้นทุนบวกกำไรส่ วนเพิ่มในอัตรำไม่เกินร้อยละ 5
11

3.

กำรซื้ อ ขำยสิ นทรัพย์ถำวรระหว่ำงกันกำหนดรำคำโดยใช้มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญ ชี บวกส่ วนเพิ่ม ตำม
สภำพของสิ นทรัพย์

4.

ค่ำบริ กำรกำรจัดกำรจ่ำยและค่ำเช่ำจ่ำยเรี ยกเก็บตำมรำคำที่ระบุไว้ในสัญญำระหว่ำงกัน

5.

รำยได้ค่ำบริ กำรและค่ำบริ กำรจ่ำยอื่นเรี ยกเก็บตำมรำคำที่ตกลงร่ วมกัน

6.

ค่ำธรรมเนียมกำรค้ ำประกันระหว่ำงกันคิดในอัตรำร้อยละ 0.3 ต่อปี

7.

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรกำหนดตำมที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิหรื อในรำคำที่ตกลงกันตำม
สัญญำ

รำยกำรธุรกิจที่สำคัญระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2557
2556
รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
รำยได้จำกกำรขำย
ขำยสิ นทรัพย์ถำวร
รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ใหญ่
รำยได้จำกกำรบริ กำร
รำยจ่ำยค่ำบริ กำรจัดกำร
ค่ำบริ กำรเทคโนโลยีสำรสนเทศจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้จำกกำรขำยและบริ กำร
ขำยสิ นทรัพย์ถำวร
ต้นทุนขำยและบริ กำร
ซื้ อสิ นทรัพย์ถำวร
ค่ำเช่ำและสำธำรณูปโภคจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยอื่น

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

-

-

1.2
0.8

-

1.9
4.8
7.6
0.01

0.7
4.8
7.6
0.09

1.9
4.8
7.6
0.01

0.7
4.8
7.6
0.09

105.5
12.2
0.2
11.8
1.1

53.3
2.2
16.2
2.9
11.4
4.7

105.5
12.2
0.2
11.8
1.1

53.3
2.2
16.2
2.9
11.4
4.7
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ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

งบกำรเงินรวม
2557
2556
ลูกหนี้ กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 9)
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมลูกหนี้ กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 9)
บริ ษทั ย่อย
รวมลูกหนี้ อื่นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้คำ้ งรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 10)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมรำยได้คำ้ งรับจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรร่ วมกัน)
รวมเงินมัดจำจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 16)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(มี
ผูถ้ ือหุน้ หรื อกรรมกำรร่ วมกัน)
รวมเจ้ำหนี้ กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้ อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 16)
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(มีผถู ้ ือหุน้ หรื อกรรมกำรร่ วมกัน)
รวมเจ้ำหนี้ อื่นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจำจำกกำรให้บริ กำร - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมเงินมัดจำจำกกำรให้บริ กำร กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

50
46,122
46,172

63
1,325
1,388

50
1,275
46,122
47,447

63
1,325
1,388

-

-

9,352
9,352

2,110
2,110

5,854
5,854

3,976
3,976

5,854
5,854

3,976
3,976

1,854
1,854

1,854
1,854

1,854
1,854

1,854
1,854

1,299
1,299

8,922
8,922

1,299
1,299

8,922
8,922

1,080

1,139

1,080

1,139

10
1,090

133
1,272

10
1,090

133
1,272

505

505

505

505

505

505

505

505
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวัน ที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
13,483
12,650
99
25
13,582
12,675

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม
7.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
ตัว๋ แลกเงิน
รวม

งบกำรเงินรวม
2557
2556
80
164
23,718
6,680
220,000
29,916
243,798
36,760

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
77
94
17,471
6,479
220,000
29,916
237,548
36,489

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เงินฝำกออมทรัพย์ เงินฝำกประจำ และตัว๋ แลกเงินมีอตั รำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ
0.30 ถึง 2.00 ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.50 ถึง 2.45 ต่อปี )

14

8.

เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์ เพื่อค้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีเงินลงทุนชัว่ คราวในหลักทรัพย์เพื่อค้าดังนี้

หุน้ สามัญ
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
หัก: ปรับมูลค่า
รวม

จํานวนหุน้
(พันหุน้ )
1,000

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
มูลค่า
ราคาทุน
ยุติธรรม จํานวนหุน้
ราคาทุน
(พันบาท) (พันบาท)
(พันหุน้ )
(พันบาท)
3,860
3,320
(540)
3,320
-

มูลค่า
ยุติธรรม
(พันบาท)
-

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนชัว่ คราวในหลักทรัพย์เพื่อค้าสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้

ยอดคงเหลือ ณ ต้ นปี
ซื้ อเพิ่มระหว่างปี
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยอดคงเหลือ ณ ปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
3,860
(540)
3,320
-
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9.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2557

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2556

2557

2556

ลูกหนี้ กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
อำยุหนี้ คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

1,612

1,352

1,612

1,352

ไม่เกิน 3 เดือน

1,286

36

1,286

36

3 - 6 เดือน

3,223

-

3,223

-

6 - 12 เดือน

40,051

-

41,326

-

46,172

1,388

47,447

1,388

92,255

92,978

91,934

92,978

25,467

52,236

25,467

52,236

337

12,375

337

12,375

44,725

3,465

44,725

3,465

53

1,575

53

1,575

162,837

162,629

162,516

162,629

(53)

(1,814)

(53)

(1,814)

รวมลูกหนี้ กำรค้ำกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ

162,784

160,815

162,463

160,815

รวมลูกหนี้ กำรค้ำ - สุ ทธิ

208,956

162,203

209,910

162,203

387

97

387

97

-

-

9,352

2,110

ลูกหนี้ อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

330

139

330

139

รวมลูกหนี้ อื่น

717

236

10,069

2,346

209,673

162,439

219,979

164,549

ค้ำงชำระ

รวมลูกหนี้ กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้ คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ

ลูกหนี้ อื่น
เงินจ่ำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้ อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)

รวมลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น - สุ ทธิ
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10. รำยได้ ค้ำงรับ
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
รำยได้คำ้ งรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่บนั ทึกบัญชี
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมรำยได้คำ้ งรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้คำ้ งรับ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่บนั ทึกบัญชี
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวมรำยได้คำ้ งรับ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม
11.

5,854
5,854

3,976
3,976

76,049
25,629
26,168
14,903
142,749
148,603

73,693
8,249
7,725
22,722
112,389
116,365

สิ นค้ ำคงเหลือ

สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
งำนระหว่ำงทำ
รวม

(หน่วย: พันบำท)
รำคำทุน
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
5,026
18,050
863
18,050
5,889
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12. สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
3,757
1,495
7,644
7,711
966
2,718
498
355
12,865
12,279

งบกำรเงินรวม
2557
2556
3,757
1,495
7,715
7,711
966
2,718
498
397
12,936
12,321

ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
ภำษีซ้ื อที่ยงั ไม่ถึงกำหนด
อื่น ๆ
รวม

บริ ษทั ฯถือภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำยเป็ นสิ นทรัพย์ เนื่ องจำกบริ ษทั ฯมีควำมตั้งใจและมีสิทธิ ขอคืนภำษี
ข้ำงต้น โดยมู ล ค่ ำที่ จ ะได้รับ คื น ของภำษี เงิ น ได้ด ัง กล่ ำวขึ้ น อยู่กับ กำรใช้สิ ท ธิ ข อคื น ภำษี แ ละผลกำร
ตรวจสอบภำษีของบริ ษทั ฯโดยเจ้ำหน้ำที่กรมสรรพำกร
13. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมที่แสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั

บริ ษทั วันทูวนั
โปรเฟสชัน่ แนล
จำกัด
บริ ษทั วันทูวนั
แคมโบเดีย จำกัด
รวม

ทุนเรี ยกชำระแล้ว
2557
2556
0.25
ล้ำนบำท

0.25
ล้ำนบำท

200,000
เหรี ยญ
สหรัฐ

1,250
เหรี ยญ
สหรัฐ

สัดส่ วนเงินลงทุน
2557
2556
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
100
100

100

100

รำคำทุน
2557
2556

ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของ
เงินลงทุน
2557
2556

(หน่วย: พันบำท)
มูลค่ำตำมบัญชีตำมวิธี
รำคำทุน – สุ ทธิ
2557
2556

250

250

(35)

(35)

215

215

6,503

40

-

-

6,503

40

6,753

290

(35)

(35)

6,718

255

เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
วันทูวนั แคมโบเดีย จำกัด จำกทุนจดทะเบียนเดิม 5,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน
200,000 เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กำ โดยกำรออกหุ ้นสำมัญเพิ่ มทุนอี กจำนวน 39,000 หุ ้น มูลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 5
เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กำ โดยบริ ษ ัทฯได้ช ำระค่ ำหุ ้ นเพิ่ มทุ นดังกล่ ำวจ ำนวน 195,000 เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กำ
(เทียบเท่ำประมำณ 6.3 ล้ำนบำท) แล้วในเดือนมิถุนำยน 2557
นอกจำกนี้ ในเดือนมีนำคม 2557 บริ ษทั วันทูวนั แคมโบเดีย จำกัด ได้เรี ยกชำระค่ำหุน้ ที่เหลืออีกร้อยละ 75 ของ
ทุนจดทะเบียน หรื อเท่ำกับ 3,750 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ โดยบริ ษทั ฯได้ชำระค่ำหุ ้นดังกล่ำวจำนวน 750 หุ ้น มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 5 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ รวมเป็ นเงิน 3,750 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ (เทียบเท่ำประมำณ 0.12 ล้ำน
บำท) แล้ว
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14. อุปกรณ์
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
อุปกรณ์
สำนักงำน
รำคำทุน
1 มกรำคม 2556
ซื้ อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอนเข้ำ/(โอนออก)
31 ธันวำคม 2556
ซื้ อเพิม่
จำหน่ำย
โอนเข้ำ/(โอนออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2556
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสมสำหรับส่ วนที่
จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2556
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสมสำหรับส่ วนที่
จำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสมสำหรับส่ วนที่
โอนออก
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2557
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2556

เครื่ องมือ
และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
ยำนพำหนะ ระหว่ำงติดตั้ง

รวม

37,579
3,185
(278)
472
40,958
439
(2,895)
2,760
19
41,281

471,480
3,437
(2,094)
472,823
55,875
(4,776)
126,076
31
650,029

175,303
12,739
(18,450)
47
169,639
13,390
(5,476)
(782)
42
176,813

5,291
2,617
(3,050)
4,858
4,858

105
13,243
(7,026)
6,322
131,437
(131,329)
6,430

689,758
35,221
(23,872)
(6,507)
694,600
201,141
(13,147)
(3,275)
92
879,411

21,372
5,699

348,460
43,332

160,066
11,303

3,615
386

-

533,513
60,720

(278)
26,793
6,225

(2,083)
389,709
69,556

(18,449)
152,920
9,763

(1,686)
2,315
523

-

(22,496)
571,737
86,067

(2,887)

(4,292)

(5,159)

-

-

(12,338)

(126)
5
30,010

(1,728)
4
453,249

(234)
9
157,299

2,838

-

(2,088)
18
643,396

14,165

83,114

16,719

2,543

6,322

122,863

11,271

196,780

19,514

2,020

6,430

236,015

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2556 (จำนวน 58.4 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร)

60,720

2557 (จำนวน 83.5 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร)

86,067

31 ธันวำคม 2557
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อุปกรณ์
สำนักงำน

เครื่ องมือ
และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์

(หน่วย: พันบำท)

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
ยำนพำหนะ ระหว่ำงติดตั้ง

รำคำทุน
1 มกรำคม 2556
37,579
471,480
175,303
5,291
105
ซื้ อเพิ่ม
2,490
3,410
12,739
2,617
13,243
จำหน่ำย
(278)
(2,094)
(18,450)
(3,050)
โอนเข้ำ/(โอนออก)
472
47
(7,026)
31 ธันวำคม 2556
40,263
472,796
169,639
4,858
6,322
ซื้ อเพิ่ม
223
55,025
10,988
129,570
จำหน่ำย
(2,895)
(5,110)
(6,442)
โอนเข้ำ/(โอนออก)
1,915
125,111
(788)
(129,463)
31 ธันวำคม 2557
39,506
647,822
173,397
4,858
6,429
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2556
21,372
348,460
160,066
3,615
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
5,692
43,331
11,303
386
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสมสำหรับส่ วนที่
(278)
(2,083)
(18,449)
(1,686)
จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2556
26,786
389,708
152,920
2,315
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
5,938
69,237
9,134
523
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสมสำหรับส่ วนที่
จำหน่ำย
(2,887)
(4,470)
(5,850)
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสมสำหรับส่ วนที่
โอนออก
(126)
(1,728)
(234)
31 ธันวำคม 2557
29,711
452,747
155,970
2,838
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2556
13,477
83,088
16,719
2,543
6,322
31 ธันวำคม 2557
9,795
195,075
17,427
2,020
6,429
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2556 (จำนวน 58.4 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร)
2557 (จำนวน 82.3 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร)

รวม
689,758
34,499
(23,872)
(6,507)
693,878
195,806
(14,447)
(3,225)
872,012
533,513
60,712
(22,496)
571,729
84,832
(13,207)
(2,088)
641,266
122,149
230,746
60,712
84,832

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่ งตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ มูลค่ำ
ตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 437.9 ล้ำนบำท (2556:
414.4 ล้ำนบำท)
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15. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดงั นี้

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ - รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
2557
2556
50,741
48,481
(31,224)
(22,682)
19,517
25,799

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
49,514
48,481
(31,072)
(22,682)
18,442
25,799

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับปี 2557 และ 2556 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้ำ(ออก)
จำหน่ำย - มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำก
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2557
2556
25,799
27,614
2,600
1,528
(11)
5,314
(8,889)
(8,657)

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
25,799
27,614
1,747
1,528
(61)
5,314
(304)
(8,739)
(8,657)

18
19,517

18,442

25,799

25,799
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16. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น
งบกำรเงินรวม
เจ้ำหนี้ กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
เจ้ำหนี้ อื่น – กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้ อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
ต้นทุนโครงกำรค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
รวมเจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น

2557
13,412
1,299
1,993
1,090
19,204
27,681
64,679

2556
24,610
8,922
3,912
1,272
5,653
28,962
73,331

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
13,412
1,299
1,797
1,090
19,204
27,496
64,298

2556
24,610
8,922
3,907
1,272
5,653
28,892
73,256

17. หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่มค้ำงจ่ำย
ภำษีขำยที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ
อื่นๆ
รวมหนี้ สินหมุนเวียนอื่น

2557
6,003
11,313
2,150
19,466

2556
475
9,973
3,025
13,473

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
5,979
11,313
2,123
19,415

2556
475
9,973
2,970
13,418
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18. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน แสดงได้ดงั นี้

ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ ต้นปี
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ ปลำยปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
5,627
4,960
963
472
289
195
1,113
7,992
5,627

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนแสดงได้ดงั นี้

ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวมค่ าใช้ จ่ายที่รับรู้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวรับรู ้ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
ต้นทุนกำรให้บริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร

(หน่วย: พันบาท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
963
472
289
195
1,252
667
992
13
247

512
13
142

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 จำนวนสะสมของผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยซึ่ งรับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น มี จำนวนทั้งสิ้ น 1.3 ล้ำนบำท (2556: 0.2
ล้ำนบำท)
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สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย ณ วันประเมิน สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต (ขึ้นกับช่วงอำยุของพนักงำน)
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน (ขึ้นกับช่วงอำยุของพนักงำน)

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
4.3
4.1
4-7
4-6
0 - 24
0 - 20

จำนวนเงินภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์สำหรับปี ปั จจุบนั และสำมปี ย้อนหลังแสดงได้ดงั นี้

ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554

(หน่วย: พันบำท)
ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
7,992
5,627
4,960
4,147

19. ทุนเรื อนหุ้น
19.1 เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2556 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯมีมติ อนุ มตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯจำกเดิม 100 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 100 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 1 บำท) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 280
ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ 280 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 1 บำท) โดยออกหุ ้นสำมัญใหม่จำนวน 180 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ ้นปั นผลจำนวน 110 ล้ำนหุน้ และเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป
เป็ นครั้ งแรกจำนวน 70 ล้ำนหุ ้น (โดยพิ จำรณำให้สิ ท ธิ ผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษ ัท สำมำรถคอร์ ปอเรชั่น จำกัด
(มหำชน) ในกำรจองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯตำมสัดส่ วนกำรถือหุ ้นเป็ นจำนวนไม่เกิน 20 ล้ำนหุ ้น หรื อ
คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อ ยละ 28.57 ของจำนวนหุ ้นที่ จะเสนอขำยให้แ ก่ ประชำชน 70 ล้ำนหุ ้น ) บริ ษทั ฯได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2556 และภำยหลังจำกกำร
จ่ำยหุ ้นปั นผล ทุนออกจำหน่ ำยและชำระเต็มมูลค่ำแล้วของบริ ษทั ฯคิดเป็ นจำนวน 210 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ
210 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 1 บำท) โดยบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนออกจำหน่ำยและชำระแล้วกับกระทรวง
พำณิ ชย์เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2556
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19.2 ในระหว่ำงวันที่ 28 เมษำยน - 2 พฤษภำคม 2557 บริ ษทั ฯได้เสนอขำยหุ ้นสำมัญ เพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม
ของบริ ษทั สำมำรถคอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) ตำมสัดส่ วนกำรถือ หุ ้นของผูถ้ ื อหุ ้นดังกล่ำวในบริ ษทั
สำมำรถคอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) จำนวน 17.57 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ในรำคำเสนอขำย
หุน้ ละ 5.40 บำท
19.3 ในระหว่ำงวันที่ 6 - 8 พฤษภำคม 2557 บริ ษทั ฯได้เสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป
เป็ นครั้งแรกจำนวน 52.43 ล้ำนหุน้ มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท ในรำคำเสนอขำยหุน้ ละ 5.40 บำท
ในระหว่ำงช่วงเวลำดังกล่ำวในข้อ 19.2 และ 19.3 บริ ษทั ฯได้รับชำระเงินค่ำหุน้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้ น
70 ล้ำนหุ ้น เป็ นจำนวนเงิน 378 ล้ำนบำท ผลจำกกำรออกจำหน่ำยหุ ้นดังกล่ำวทำให้ทุนที่ออกจำหน่ำยและ
ชำระแล้วของบริ ษทั ฯเพิ่มขึ้ นจำกจำนวน 210 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 210 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 1
บำท) เป็ นจ ำนวน 280 ล้ำนบำท (หุ ้ น สำมัญ 280 ล้ำนหุ ้ น มู ล ค่ ำที่ ต รำไว้หุ้ น ละ 1 บำท) บริ ษ ัท ฯได้จ ด
ทะเบียนกำรเพิ่มทุนชำระแล้วดังกล่ำว กับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2557 และตลำด
หลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยได้รั บ หุ ้ น สำมัญ จ ำนวน 280 ล้ำนหุ ้ น มู ล ค่ ำ ที่ ต รำไว้หุ้ น ละ 1 บำท เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบี ยนและเริ่ มทำกำรซื้ อ ขำยได้ต้ งั แต่วนั ที่ 15 พฤษภำคม 2557 ในกำรออกจำหน่ ำยหุ ้น
สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว บริ ษทั ฯมีค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหุ ้นดังกล่ำวเป็ นจำนวน 3.58 ล้ำนบำท
(สุ ทธิจำกภำษีเงินได้ 0.9 ล้ำนบำท) ซึ่ งบริ ษทั ฯแสดงเป็ นรำยกำรหักจำกส่ วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญ
20. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสำรองไม่น้อ ยกว่ำร้อ ยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้
ในระหว่างปี 2557 บริ ษทั ฯได้จดั สรรกําไรสุ ทธิ ไปเป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวน 3.5 ล้านบาท
(2556: 10 ล้านบาท)
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21. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน
ค่ำซ่ อมแซมและบำรุ งรักษำ
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ปและงำนระหว่ำงทำ
ต้นทุนอุปกรณ์และบริ กำรสำหรับงำนโครงกำร
เพื่อขำย

งบกำรเงินรวม
2557
2556
393,336
335,164
86,067
60,720
8,889
8,657
36,834
34,894
28,829
17,567
(12,161)
1,412
75,032

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
392,346
335,164
84,832
60,712
8,739
8,657
34,364
34,648
28,696
17,567
(12,161)
1,412

38,448

76,167

38,448

22. ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้

ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ

งบกำรเงินรวม
2557
2556

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

21,629

19,300

21,600

19,300

(2,540)

3,189

(2,540)

3,189

19,089

22,489

19,060

22,489
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จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขำดทุนจำกกำรประมำณ
กำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
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-

รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
ผลขำดทุนทำงภำษีที่ไม่รับรู ้
ของบริ ษทั ย่อย
อื่น ๆ
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

งบกำรเงินรวม
2557
2556
85,075
112,144

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
88,894
112,650

20%

20%

20%

20%

17,015

22,429

17,779

22,530

1,922
(633)

419
(471)

1,922
(633)

419
(471)

764
21
2,074

101
11
60

(8)
1,281

11
(41)

19,089

22,489

19,060

22,489
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวมและ
งบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2557
2556
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนชัว่ ครำว
ต้นทุนโครงกำรค้ำงจ่ำย
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
สำรองวันลำพักร้อนสะสม
อื่น ๆ
รวม

11
108
3,656
1,598
71
7
5,451

363
1,131
1,125
70
2,689

23. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุน้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
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24. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยที่ผมู ้ ีอำนำจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรร
ทรัพยำกรให้กบั ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตำมประเภท
ของผลิตภัณฑ์และบริ กำร บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้ น 2 ส่ วนงำน ดังนี้
1.

ส่ วนงำนรับจ้ำงให้บริ กำรศูนย์บริ กำรข้อมูลและบริ กำรบำรุ งรักษำระบบ (Outsourced Contact Center
Services and System Maintenance) โดยกำรรับจ้ำงให้บริ กำรศูนย์บริ กำรข้อมูล ประกอบด้วย บริ กำร
บริ หำรจัดกำรศูนย์ลูกค้ำสัมพันธ์แบบเต็มรู ปแบบ บริ กำรจัดหำเจ้ำหน้ำที่ลูกค้ำสัมพันธ์ และบริ กำร
ระบบศูนย์บริ กำรข้อมูลและอุปกรณ์

2.

ส่ วนงำนบริ กำรออกแบบ พัฒนำ และติ ดตั้งระบบศูนย์บริ กำรข้อ มูลแบบเบ็ดเสร็ จ (Turnkey Total
Solutions) เป็ นส่ วนงำนที่ให้บริ กำรออกแบบ พัฒนำ และติดตั้งระบบศูนย์บริ กำรข้อมูลอย่ำงครบวงจร
สำหรับองค์กรที่ตอ้ งกำรจะลงทุนและติ ดตั้งระบบให้เหมำะสมกับแต่ละธุ รกิ จเพื่อเพิ่มศักยภำพกำร
ให้บริ กำรแก่ลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพมำกยิง่ ขึ้น

ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทำนผลกำรดำเนิ นงำนของแต่ละหน่ วยธุ รกิ จแยกจำกกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
กำรตัดสิ น ใจเกี่ ยวกับ กำรจัดสรรทรั พ ยำกรและกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บ ัติ งำน บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของส่ วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนิ นงำนซึ่ งวัดมูลค่ำโดย
ใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนในงบกำรเงิน
กำรบันทึกบัญชีสำหรับรำยกำรระหว่ำงส่ วนงำนที่รำยงำน เป็ นไปในลักษณะเดียวกับกำรบันทึกบัญชีสำหรับ
รำยกำรธุรกิจกับบุคคลภำยนอก
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ข้อมูลรำยได้และกำไรส่ วนงำนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556
มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
ส่วนงำนรับจ้ำง
ให้บริ กำรศูนย์บริ กำร
ข้อมูลและบริ กำร
บำรุ งรักษำระบบ
2557
2556

ส่วนงำนบริ กำร
ออกแบบ พัฒนำ และ
ติดตั้งระบบ
ศูนย์บริ กำรข้อมูลแบบ
เบ็ดเสร็ จ
2557
2556

รำยได้จำกกำรขำยและ
บริ กำร
รำยได้จำกลูกค้ำ
ภำยนอก
578,059 563,042
88,457
รำยได้ระหว่ำงกิจกำรที่
55,943
53,608
52,612
เกี่ยวข้องกัน
รวมรำยได้จำกกำรขำยและ
บริ กำร
634,002 616,650 141,069
(518,717)
(457,071) (121,616)
ต้นทุนขำยและบริ กำร
115,285 159,579
19,453
กำไรของส่วนงำน
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย
ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

รวมส่วนงำนที่รำยงำน
2557
2556

รำยกำรปรับปรุ งและ
ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
2557
2556

งบกำรเงินรวม
2557
2556

67,593

666,516

630,635

-

-

666,516

630,635

-

108,555

53,608

(1,192)

-

107,363

53,608

67,593 775,071 684,243
(61,153) (640,333) (518,224)
6,440 134,738 166,019

(1,192)
1,192
-

- 773,879 684,243
- (639,141) (518,224)
- 134,738 166,019
16,553
7,662
(2,618)
(2,896)
(62,716) (56,199)
(541)
(768)
(342)
(1,673)
85,074
(19,089)
65,985

กำไรสำหรับปี

112,145
(22,489)
89,656

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอกกำหนดขึ้นตำมสถำนที่ต้ งั ของลูกค้ำ
2557
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก
ประเทศไทย
กัมพูชำ
รวม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่ องมือทำงกำรเงินและสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้
รอตัดบัญชี)
ประเทศไทย
กัมพูชำ
รวม

(หน่วย: พันบำท)
2556

663,603
2,913
666,516

630,635
630,635

249,188
6,344
255,532

147,948
713
148,661
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ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
ในปี 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่ จำนวนหนึ่ ง รำย เป็ นจำนวนเงิ นประมำณ
156.2 ล้ำนบำท ซึ่ งมำจำกส่ วนงำนรับจ้ำงให้บริ กำรศูนย์บริ กำรข้อมูลและบริ กำรบำรุ งรักษำระบบ (ปี 2556 มี
รำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จำนวนสองรำยเป็ นจำนวนเงินประมำณ 170.6 ล้ำนบำท และ 77.8 ล้ำนบำท ซึ่ งมำ
จำกส่ วนงำนรับจ้ำงให้บริ กำรศูนย์บริ กำรข้อมูลและบริ กำรบำรุ งรักษำระบบ และส่ วนงำนบริ กำรออกแบบ
พัฒนำ และติดตั้งระบบศูนย์บริ กำรข้อมูลแบบเบ็ดเสร็ จ)
25. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงำนของบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พขึ้นตำมพระรำชบัญญัติ กองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงำนของบริ ษทั ฯจะจ่ำยสะสมเข้ำกองทุนเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3
ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือน และบริ ษทั ฯจ่ำยสมทบให้ในอัตรำร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือน กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพนี้ บริ หำรโดยธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำม
ระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ
ในระหว่ำงปี 2557 บริ ษทั ฯได้จ่ำยสมทบเข้ำกองทุนฯเป็ นจำนวนเงิน 3.9 ล้ำนบำท (2556: 3.3 ล้ำนบำท)
26. เงินปันผล
เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

เงินปันผลจำกผลกำรดำเนินงำน ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
เมื่อวันที่ 7 สิ งหำคม 2557
วันที่ 30 มิถุนำยน 2557
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2557
หุน้ ปันผลจำกกำไรสะสม ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2555
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2556

ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นของ
บริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม
2556

เงินปันผล
จ่ำย
(ล้ำนบำท)

เงินปันผล
จ่ำยต่อหุน้
(บำท)

วันที่จ่ำยเงินปั นผล

30.8
30.8

0.11
0.11

3 กันยำยน 2557

110.0
110.0

1.10
1.10

27 พฤษภำคม 2556
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27. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อำจเกิดขึน้
บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันและหนี้ สินที่อำจจะเกิดขึ้นนอกเหนือจำกที่เปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินอื่น
ดังนี้
27.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
บริ ษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำอำคำรและบริ กำร อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ
ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำเช่ำ
ดำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2557
2556
สกุลเงินบำท
จ่ำยชำระภำยใน
1 ปี
2 ถึง 3 ปี
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ
จ่ำยชำระภำยใน
1 ปี
2 ถึง 3 ปี

24.1
2.8
26.9

0.06
0.06
0.12

31.9
23.1
55.0

0.06
0.12
0.18

(หน่วย: ล้ำน)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
24.1
2.8
26.9

31.9
23.1
55.0

-

-

27.2 สั ญญำบริกำรกับบริษัทใหญ่
ในเดือนพฤษภำคม 2554 บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำว่ำจ้ำงกำรให้บริ กำรระบบศูนย์บริ กำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Samart
Information Technology Center) กับบริ ษทั สำมำรถคอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ใหญ่เป็ น
ระยะเวลำประมำณ 5 ปี โดยบริ ษทั ฯต้องชำระค่ำบริ กำรเป็ นรำยเดือนในอัตรำเดือนละ 0.6 ล้ำนบำท (2556:
0.6 ล้ำนบำท)
27.3 สั ญญำบริหำรงำนกับบริษัทใหญ่
ในเดือนมกรำคม 2557 บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำว่ำจ้ำงกำรให้บริ กำรด้ำนกำรบริ หำรและกำรจัดกำรกับบริ ษทั
สำมำรถคอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ใหญ่เป็ นระยะเวลำ 1 ปี โดยบริ ษทั ฯต้องชำระค่ำบริ กำร
เป็ นรำยเดือนในอัตรำเดือนละ 0.4 ล้ำนบำท (2556: 0.4 ล้ำนบำท)
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27.4 กำรคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯมีหนังสื อค้ ำประกันซึ่ งออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษ ทั ฯเหลืออยู่เป็ น
จำนวนประมำณ 122.6 ล้ำนบำท (2556: 135.1 ล้ำนบำท) ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับภำระผูกพันทำงปฏิบตั ิบำงประกำร
ตำมปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีรำยละเอียดดังนี้

ประกันกำรปฏิบตั ิงำนตำมสัญญำ
ประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
122.3
134.8
0.3
0.3
122.6
135.1

28. คดีฟ้องร้ อง
ในปี 2553 บริ ษทั ฯ ถูกฟ้องร้องโดยบริ ษทั เอกชนแห่ งหนึ่ งเรี ยกร้องให้บริ ษทั ฯชำระค่ำอุปกรณ์และค่ำติดตั้ง
ระบบงำน Call Center เป็ นจำนวนเงินประมำณ 1.3 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมำเมื่อวันที่
11 สิ งหำคม 2554 ศำลพิพำกษำให้บริ ษทั ฯชำระเงินจำนวนดังกล่ำว พร้อมกับให้ใช้ค่ำฤชำธรรมเนี ยม และ
ค่ำทนำยควำมแทนบริ ษทั ข้ำงต้น บริ ษทั ฯได้ยนื่ อุทธรณ์คดั ค้ำนคำพิพำกษำดังกล่ำว แต่ศำลอุทธรณ์ได้พิพำกษำ
ยืนตำมศำลชั้นต้น บริ ษทั ฯจึงได้ยื่นฎีกำคัดค้ำนคำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ ต่อมำเมื่ อวันที่ 6 สิ งหำคม 2557
ศำลฎีกำมีคำตัดสิ นพิพำกษำยืนตำมศำลอุทธรณ์เป็ นที่สิ้นสุ ดให้บริ ษทั ฯชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยดังกล่ำวเป็ น
จำนวนรวมทั้งสิ้ น 2.1 ล้ำนบำท โดยบริ ษทั ฯได้ชำระเงินจำนวนดังกล่ำวเรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยำยน
2557
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29. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
29.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ องมือทำงกำรเงิ นที่สำคัญของบริ ษทั ฯตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 107 “กำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรั บเครื่ องมื อทำงกำรเงิ น ” ประกอบด้วย เงิ นสดและรำยกำรเที ยบเท่ ำเงิ นสด
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น รำยได้คำ้ งรับ เงินลงทุน และเจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำ รำยได้คำ้ งรับ และลูกหนี้อื่น ฝ่ ำยบริ หำร
ควบคุมควำมเสี่ ยงนี้ โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสิ นเชื่อที่เหมำะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯ
จึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯขำยสิ นค้ำหรื อ
ให้บ ริ กำรกับ ลู กค้ำที่ มี ฐ ำนะด้ำนกำรชำระหนี้ ดี เป็ นส่ วนใหญ่ เช่ น รั ฐวิส ำหกิ จ หน่ ว ยงำนของรั ฐ และ
สถำบันกำรเงิน และฐำนลูกค้ำของบริ ษทั ฯมีจำนวนมำกรำย บริ ษทั ฯจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสี ยหำยที่
เป็ นสำระสำคัญจำกกำรเก็บหนี้ จำกลูกหนี้ เหล่ำนี้ จำนวนเงิ นสู งสุ ดที่ บริ ษทั ฯอำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้
สิ นเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้กำรค้ำ รำยได้คำ้ งรับและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน และตัว๋ แลกเงินที่มี
ดอกเบี้ย อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำม
อัตรำตลำด หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของ
บริ ษทั ฯจึงอยูใ่ นระดับต่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำ
ดอกเบี้ยได้ดงั นี้
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(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน 1 ปี

2557
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำวใน
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
รำยได้คำ้ งรับ
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น

2556

อัตรำดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตำมรำคำตลำด
2557

2556

ไม่มีอตั รำดอกเบี้ย
2557

2556

-

-

อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

รวม
2557

2556

2556

220.0

30.0

23.7

6.8

-

-

-

-

3.2

-

-

-

-

-

-

209.7
148.6

162.4
116.3

209.7
148.6

162.4
116.3

-

-

220.0

30.0

23.7

6.8

361.5

278.7

605.2

315.5

-

-

-

-

64.7

73.3

64.7

73.3

-

-

-

-

-

-

64.7

73.3

64.7

73.3

-

243.7

2557

3.2

36.8 0.30 - 2.00 0.50 - 2.45

(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน 1 ปี

2557
สิ นทรั พย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำวใน
หลักทรัพย์เพือ่ ค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
รำยได้คำ้ งรับ

2557

2556

ไม่มีอตั รำดอกเบี้ย
2557

2556

อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

รวม
2557

2556

2557

2556

220.0

30.0

17.5

6.5

-

-

237.5

-

30.0

17.5

6.5

3.2
220.0
148.6
371.8

164.5
116.3
280.8

3.2
220.0
148.6
609.3

164.5
116.3
317.3

-

-

-

-

-

64.3
64.3

73.3
73.3

64.3
64.3

73.3
73.3

-

-

220.0

หนี้สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

2556

อัตรำดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตำมรำคำตลำด

-

36.5 0.30 - 2.00 0.50 - 2.45
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่ องจำกเงินทดรองจ่ำยให้แก่บริ ษทั ย่อย
และจำกกำรซื้ อขำยสิ นค้ำเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2557 และ 2556 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ย อดคงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น
ทำงกำรเงินที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

งบกำรเงินรวม
2557
2556
(ล้ำนเหรี ยญ)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
(ล้ำนเหรี ยญ)

อัตรำแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2557
2556
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

-

-

0.2

0.06

32.8182

32.6778

หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

-

0.09

-

0.09

33.1132

32.9494

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริ ษทั ฯมีสัญญำซื้ อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือดังนี้ (2557: ไม่มี)

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

จำนวนที่ซ้ื อ
(ล้ำน)
0.08

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำของ
จำนวนที่ซ้ื อ
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
32.4358

วันครบกำหนดตำมสัญญำ
3 กุมภำพันธ์ 2557

29.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นและมีอตั รำดอกเบี้ยใกล้เคียง
กับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริ ษทั ฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำม
บัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จำนวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ำยตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั หรื อจ่ำยชำระหนี้ สินใน
ขณะที่ท้ งั สองฝ่ ำยมีควำมรอบรู ้ และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็ นอิสระ
ในลักษณะที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน วิธีกำรกำหนดมูลค่ำยุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มูลค่ำยุติธรรมจะกำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุ ด หรื อกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำที่เหมำะสม
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30. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย คือกำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ำงทุนที่
เหมำะสมเพื่อสนับสนุ นกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ ้นให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น โดย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 กลุ่มบริ ษทั มีอตั รำหนี้ สินต่อทุนเท่ำกับ 0.1:1 (2556: 0.2:1) และเฉพำะบริ ษทั มี
อัตรำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.1:1 (2556: 0.2:1)
31. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมกำรผูม้ ีอำนำจของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2558
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