บริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่ม
บริ ษทั ) ซึ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบ
แสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของ
บริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที
เกียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอืนๆตามทีระบุใน
ข้อกําหนดนันด้วย ข้าพเจ้าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรืองสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื องต่างๆ ทีมีนยั สําคัญทีสุ ดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื องเหล่านีมาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทังนี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื องเหล่านี

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบทีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ งได้รวมความรับผิดชอบทีเกียวกับเรื องเหล่านีด้วย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้รวม
วิธีการตรวจสอบทีออกแบบมาเพือตอบสนองต่อการประเมินความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื องเหล่านีด้วย ได้
ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงั ต่อไปนี
การรั บรู้ รายได้ สาํ หรั บสั ญญาบริ การระยะยาว
กลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยนโยบายการรับรู ้รายได้จากการให้บริ การตามสัญญาระยะยาวไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 4.1 รายได้จากสัญญาให้บริ การทีรับรู ้ในแต่ละงวดมีจาํ นวนเงินทีมีสาระสําคัญ เมือเทียบกับรายได้รวม
ของกลุ่มบริ ษทั และส่ งผลกระทบโดยตรงต่อกําไรขาดทุนของกลุ่มบริ ษทั รวมทังสัญญาบริ การมีขอ้ กําหนด
เพิมเติมทีแตกต่างกัน ซึ งทําให้เกิดความเสี ยงเกียวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู ้รายได้จากสัญญาบริ การระยะ
ยาว
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั ทีเกียวข้องกับวงจรรายได้รวมทัง
กระบวนการการทําสัญญาโดยการสอบถามผูบ้ ริ หารทีรับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบ
การปฏิบตั ิตามการควบคุมทีกลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้ สุ่ มเลือกตัวอย่างสัญญาบริ การระยะยาวทีทํากับลูกค้าเพืออ่าน
สัญญาดังกล่าวและเงือนไขต่างๆ ทีเกียวกับการรับรู ้รายได้ รวมทังสอบถามผูบ้ ริ หารเกียวกับเงือนไขของสัญญา
ดังกล่าวทีเกียวกับการรับรู ้รายได้ ตลอดจนสุ่ มตัวอย่างตรวจสอบรายการรายได้จากการให้บริ การทีเกิดขึนใน
ระหว่างปี และช่วงใกล้สินรอบระยะเวลาบัญชีกบั เอกสารประกอบรายการ และสอบทานใบลดหนีทีกลุ่มบริ ษทั
ออกภายหลังวันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี นอกจากนี ข้าพเจ้าวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการ
ให้บริ การแบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพือหาความผิดปกติในการบันทึกรายการดังกล่าวตลอดรอบ
ระยะเวลาบัญชีโดยเฉพาะรายการบัญชีทีทําผ่านใบสําคัญทัวไป และพิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับเกณฑ์การ
รับรู ้รายได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ข้ อมูลอืน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ซึ งรวมถึงข้อมูลทีรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีทีแสดงอยูใ่ นรายงานนัน) ซึ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลัง
วันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีนี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความ
เชือมันในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอืนนัน
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืนนันมี
ความขัดแย้งทีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ทีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อปรากฏ
ว่าข้อมูลอืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามทีกล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื อสารเรื องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลทราบเพือให้มี
การดําเนินการแก้ไขทีเหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกต้องตามทีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้สามารถจัดทํางบ
การเงินทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนือง
การเปิ ดเผยเรื องทีเกียวกับการดําเนินงานต่อเนืองในกรณี ทีมีเรื องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับ
กิจการทีดําเนินงานต่อเนืองเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตังใจทีจะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนืองอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลมีหน้าทีในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือให้ได้ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมัน
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญทีมีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนีด้วย
•

ระบุและประเมินความเสี ยงทีอาจมีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อ
ความเสี ยงเหล่านัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี ยงทีไม่พบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี ยงทีเกิดจากข้อผิดพลาด เนืองจากการทุจริ ตอาจเกียวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทําความเข้าใจเกียวกับระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องทีผูบ้ ริ หารจัดทํา

•

สรุ ปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการทีดําเนินงานต่อเนืองของผูบ้ ริ หาร
และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ทีอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการ
ดําเนินงานต่อเนืองหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องในงบการเงิน หรื อหาก
เห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเปลียนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
ขึนอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับจนถึงวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนืองได้
4

•

ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเกิดขึนโดยถูกต้องตามทีควรหรื อไม่

•

รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรื อ
ของกิจกรรมทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
กําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลในเรื องต่างๆซึ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีได้วางแผนไว้ ประเด็นทีมีนยั สําคัญทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องทีมีนยั สําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีเกียวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลเกียวกับความสัมพันธ์ทงหมดตลอดจนเรื
ั
องอืนหาก
ข้าพเจ้าเชือว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที
ข้าพเจ้าใช้เพือป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื องทังหลายทีสื อสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื องต่าง ๆ ทีมีนยั สําคัญทีสุ ดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื องเหล่านีไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื อสารเรื องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทํา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีผูม้ ีส่วนได้เสี ย
สาธารณะจะได้จากการสื อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี

ศิริวรรณ สุ รเทพินทร์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 18 กุมภาพันธ์ 2562
5

บริษทั วันทูวัน คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราวในหลักทรัพย์เพือค้า
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
รายได้คา้ งรับ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

7
8
6, 9
6, 10
11
12

439,147,288
970,000
226,960,252
100,004,381
4,539,247
46,836,338
818,457,506

486,494,775
610,000
219,904,004
82,494,504
4,553,996
31,344,112
825,401,391

433,472,379
970,000
229,224,628
100,004,381
4,539,247
46,715,168
814,925,803

483,699,399
610,000
222,274,693
82,538,004
4,553,996
31,211,826
824,887,918

13
14
15
22

80,403,365
24,396,743
8,519,016
10,471,045
123,790,169
942,247,675

69,488,504
26,379,130
15,420,373
9,834,046
121,122,053
946,523,444

19,786,467
79,858,190
24,072,162
8,519,016
10,036,348
142,272,183
957,197,986

15,786,497
67,934,936
25,867,528
15,420,373
9,399,848
134,409,182
959,297,100

บริษทั วันทูวัน คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ นหมุนเวียน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่ หมุนเวียน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 280,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 280,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

6, 16
17

18

19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560

52,822,293
4,218
21,436,390
74,262,901

47,570,192
4,249
22,338,219
69,912,660

51,874,629
21,329,772
73,204,401

46,971,236
22,311,040
69,282,276

13,639,878
2,580,278
16,220,156
90,483,057

10,501,393
2,639,422
13,140,815
83,053,475

13,639,878
2,578,278
16,218,156
89,422,557

10,501,393
2,637,422
13,138,815
82,421,091

280,000,000

280,000,000

280,000,000

280,000,000

280,000,000
304,418,692

280,000,000
304,418,692

280,000,000
304,418,692

280,000,000
304,418,692

25,200,000
242,112,361
33,565
851,764,618
942,247,675

24,000,000
254,992,213
59,064
863,469,969
946,523,444

25,200,000
258,156,737
867,775,429
957,197,986

24,000,000
268,457,317
876,876,009
959,297,100

-

-

-

-

บริษทั วันทูวัน คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการบริ การ
รายได้จากงานตามสัญญา
รายได้จากการขาย
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนงานตามสัญญา
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอืน
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

20

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

695,969,378
13,865,098
1,022,351
7,415,305
718,272,132

796,723,597
21,430,589
8,509,815
826,664,001

690,666,329
13,865,098
7,920,702
712,452,129

790,702,827
20,250,256
9,106,162
820,059,245

588,762,614
12,579,362
202,873
2,001,923
84,592,509
2,075,959
690,215,240
28,056,892
(111,062)
27,945,830
(7,336,937)
20,608,893

675,275,207
20,137,397
4,047,079
66,191,715
350,000
766,001,398
60,662,603
(111,728)
60,550,875
(10,103,388)
50,447,487

584,760,107
12,579,362
2,001,923
80,474,361
2,075,959
681,891,712
30,560,417
(98,708)
30,461,709
(7,273,544)
23,188,165

670,333,958
19,248,059
4,047,079
62,517,151
350,000
756,496,247
63,562,998
(99,264)
63,463,734
(10,039,551)
53,424,183

21
20

22

บริษทั วันทูวัน คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
รายการทีจะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการทีจะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการทีไม่ ถกู บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการทีจะไม่ถกู บันทึกในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กําไรส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560

(25,499)
(25,499)

(247,567)
(247,567)

-

-

(1,860,935)
372,187

3,978,794
(795,758)

(1,860,935)
372,187

3,978,794
(795,758)

(1,488,748)
(1,514,247)
19,094,646

3,183,036
2,935,469
53,382,956

(1,488,748)
(1,488,748)
21,699,417

3,183,036
3,183,036
56,607,219

0.07

0.18

0.08

0.19

280,000,000

280,000,000

280,000,000

280,000,000
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บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
องค์ประกอบอืนของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรสะสม
ทุนเรื อนหุน้

ผลต่างจากการ

จัดสรรแล้ว -

แปลงค่า
งบการเงินทีเป็ น

ทีออกและ

ส่ วนเกินมูลค่า

สํารอง

ชําระแล้ว

หุน้ สามัญ

ตามกฏหมาย

280,000,000

304,418,692

21,300,000

268,461,608

306,631

874,486,931

กําไรสําหรับปี

-

-

-

50,447,487

-

50,447,487

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี

-

-

-

3,183,036

(247,567)

2,935,469

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

-

-

-

53,630,523

(247,567)

53,382,956

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)

-

-

-

(64,399,918)

-

(64,399,918)

-

-

2,700,000

(2,700,000)

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

280,000,000

304,418,692

24,000,000

254,992,213

59,064

863,469,969

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561

280,000,000

304,418,692

24,000,000

254,992,213

59,064

863,469,969

กําไรสําหรับปี

-

-

-

20,608,893

-

20,608,893

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี

-

-

-

(1,488,748)

(25,499)

(1,514,247)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

-

-

-

19,120,145

(25,499)

19,094,646

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)

-

-

-

(30,799,997)

-

(30,799,997)

-

-

1,200,000

(1,200,000)

-

-

280,000,000

304,418,692

25,200,000

242,112,361

33,565

851,764,618

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560

ยังไม่ได้จดั สรร เงินตราต่างประเทศ

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

โอนกําไรสะสมไปเป็ นสํารองตามกฎหมาย
(หมายเหตุ 19)

โอนกําไรสะสมไปเป็ นสํารองตามกฎหมาย
(หมายเหตุ 19)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น(ต่อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว -

ทุนเรื อนหุน้
ทีออกและ

ส่ วนเกินมูลค่า

สํารอง

ชําระแล้ว

หุน้ สามัญ

ตามกฏหมาย

280,000,000

304,418,692

21,300,000

278,950,016

884,668,708

กําไรสําหรับปี

-

-

-

53,424,183

53,424,183

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี

-

-

-

3,183,036

3,183,036

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

-

-

-

56,607,219

56,607,219

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)

-

-

-

(64,399,918)

(64,399,918)

-

-

2,700,000

(2,700,000)

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

280,000,000

304,418,692

24,000,000

268,457,317

876,876,009

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561

280,000,000

304,418,692

24,000,000

268,457,317

876,876,009

กําไรสําหรับปี

-

-

-

23,188,165

23,188,165

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี

-

-

-

(1,488,748)

(1,488,748)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

-

-

-

21,699,417

21,699,417

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)

-

-

-

(30,799,997)

(30,799,997)

-

-

1,200,000

(1,200,000)

-

280,000,000

304,418,692

25,200,000

258,156,737

867,775,429

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560

รวมส่ วนของ
ยังไม่ได้จดั สรร

ผูถ้ ือหุน้

โอนกําไรสะสมไปเป็ นสํารองตามกฎหมาย
(หมายเหตุ 19)

โอนกําไรสะสมไปเป็ นสํารองตามกฎหมาย
(หมายเหตุ 19)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

บริษทั วันทูวัน คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัวคราว
ในหลักทรัพย์เพือค้า
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริ ง
ดอกเบียรับ
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนีสิ นดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิมขึน)ลดลง
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
รายได้คา้ งรับ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสิ นดําเนินงานเพิมขึน(ลดลง)
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่ายได้รับคืน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

27,945,830

60,550,875

30,461,709

63,463,734

14, 15

34,763,694
1,835,960
28,244

63,588,434
(33,013)

33,467,056
1,835,960
28,244

62,116,964
(33,013)

8
18

240,000
1,277,550
(3,829)
(5,758,798)

350,000
2,314,013
(7,558)
(4,912,091)

240,000
1,277,550
13,344
(5,742,413)

350,000
2,314,013
320,469
(4,902,863)

60,328,651

121,850,660

61,581,450

123,629,304

(8,892,208)
(17,509,877)
14,749
162,784
(636,999)

124,425,865
22,364,009
4,672,336
7,065,798
3,455,340

(8,803,068)
(17,466,377)
14,749
204,314
(636,500)

124,988,762
22,185,313
4,672,336
7,022,170
3,413,492

1,272,506
(901,829)
(59,144)
33,778,633
52,885
(15,771,319)
18,060,199

(36,661,793)
(8,701,915)
(2,992,244)
235,478,056
1,899,485
(23,340,072)
214,037,469

923,798
(981,268)
(59,144)
34,777,954
(15,707,656)
19,070,298

(36,555,424)
(8,611,685)
(2,994,244)
237,750,024
1,899,485
(23,232,189)
216,417,320

บริษทั วันทูวัน คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบียรับ
กระแสเงินสดจ่ายจากการซือเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซืออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่ างจากการแปลงค่างบการเงินเพิมขึน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ นปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม
รายการทีไม่ใช่เงินสด
เจ้าหนีค่าซืออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิมขึน(ลดลง)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

8

13

24

7

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

5,758,798
(600,000)
3,117
(39,780,688)
(34,618,773)

4,912,091
34,579
(18,228,471)
(13,281,801)

5,742,413
(600,000)
3,117
(39,642,881)
(3,999,970)
(38,497,321)

4,902,863
34,579
(18,222,968)
(13,285,526)

(30,799,997)
(30,799,997)
11,084
(47,347,487)
486,494,775
439,147,288

(64,399,918)
(64,399,918)
444
136,356,194
350,138,581
486,494,775

(30,799,997)
(30,799,997)
(50,227,020)
483,699,399
433,472,379

(64,399,918)
(64,399,918)
138,731,876
344,967,523
483,699,399

3,983,424

(2,529,891)

3,983,424

(2,529,891)

บริษัท วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
1.

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ งจัดตังและมีภูมิลาํ เนาในประเทศ
ไทย โดยมีบริ ษทั สามารถคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นบริ ษทั ทีจดทะเบียนจัดตังในประเทศไทยเป็ น
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ฯดําเนิ นธุ รกิจหลักในการให้บริ การศูนย์บริ การข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ ทีอยูต่ ามทีจดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯอยูท่ ีเลขที 99/19 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ ค ชัน 17 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงิ นนี จัดทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นทีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ.
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ นตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าลงวันที 11 ตุ ลาคม
2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ น ฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที บริ ษ ัท ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี
งบการเงินนีได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอืนในนโยบายการบัญชี
2.2

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงิ น รวมนี ได้จ ัด ทํา ขึ นโดยรวมงบการเงิ น ของบริ ษ ัท วัน ทู วนั คอนแทคส์ จํา กัด (มหาชน)
(ซึ งต่อไปนีเรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ งต่อไปนีเรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี
ชือบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั วันทูวนั โปรเฟสชันแนล จํากัด จัดส่งบุคลากรเจ้าหน้าทีของบริ ษทั เพือ
ปฎิบตั ิงานธุรกิจเกียวกับการให้บริ การ
ข้อมูลข่าวสารและศูนย์บริ การข้อมูล
ทังในและนอกสถานที
บริ ษทั วันทูวนั แคมโบเดีย จํากัด
ศูนย์บริ การข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์
บริ ษทั อินโน ฮับ จํากัด
ดําเนินการวิจยั และพัฒนาซอฟต์แวร์
โปรแกรมหุ่นยนต์ อุปกรณ์ เครื องมือ
และสิ งประดิษฐ์นวัตกรรม

จัดตังขึน
ในประเทศ

ไทย

กัมพูชา
ไทย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2561
2560
ร้อยละ
ร้อยละ
100
100

100
100

100
-

ข) บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการทีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสังการกิจกรรมที
ส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนันได้
ค) บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตังแต่วนั ทีบริ ษทั ฯมีอาํ นาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันทีบริ ษทั ฯสิ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนัน
ง) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีทีสําคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
จ) สิ นทรัพย์และหนี สิ นตามงบการเงินของบริ ษทั ย่อยซึ งจัดตังในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดย
ใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลียนถัวเฉลี ยรายเดือน ผลต่างซึ งเกิดขึนจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็ น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลียนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนีแล้ว
2.3 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริ มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงิ นทีมี
รอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2561 มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่ าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึนเพือให้มีเนื อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชดั เจนเกี ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ินีไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย

ข)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อ
หลังวันที 1 มกราคม 2562
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่จาํ นวนหลายฉบับ ซึ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที
มีรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ
การปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี ยวกับวิธีปฏิ บตั ิทางการบัญชี และการให้แนวปฏิ บตั ิทางบัญชี กบั ผูใ้ ช้
มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ งดังกล่าวส่ วน
ใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นเมือนํามาถื อปฏิ บตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึงได้มีการเปลียนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรือง รายได้ จากสั ญญาทีทํากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชี
ทีเกียวข้องต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื อง รายได้ - รายการแลกเปลียนเกียวกับ
บริ การโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13
เรื อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15
เรื อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
(ปรับปรุ ง 2560)
อสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 18
เรื อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 กับสัญญาทีทํากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญา
ที อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื น มาตรฐานฉบับนี ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขันตอนสําหรั บ
การรั บรู ้ รายได้ทีเกิ ดขึนจากสัญญาที ทํากับลู กค้า โดยกิ จการจะรับรู ้ รายได้ในจํานวนเงิ นที สะท้อนถึ งสิ ง
ตอบแทนทีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลียนสิ นค้าหรื อบริ การทีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ
กําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ทีเกียวข้องทังหมดในการพิจารณา
ตามหลักการในแต่ละขันตอน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชือว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในปี ทีเริ มใช้มาตรฐานฉบับนี

ค)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื องมือทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินทีมีรอบ
ระยะเวลาบัญชี ทเริี มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2563
ในระหว่างปี ปั จจุ บ นั สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ มเครื องมื อทาง
การเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน
ฉบับที 9
เครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 32
การแสดงรายการเครื องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 16
การป้ องกันความเสี ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที 19
การชําระหนีสิ นทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเครื องมื อทางการเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิ น ลัก ษณะของกระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาและแผนธุ ร กิ จของกิ จการ (Business Model)
หลักการเกี ยวกับวิธีก ารคํานวณการด้อยค่าของเครื องมื อทางการเงิ นโดยใช้แนวคิ ดของผลขาดทุ นด้าน
เครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน และหลักการเกียวกับการบัญชีป้องกันความเสี ยง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน และเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี มีผลบังคับใช้ จะทําให้
มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี บางฉบับทีมีผลบังคับใช้อยู่
ในปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปี
ทีเริ มนํามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ

4.

นโยบายการบัญชี ทสํี าคัญ

4.1

การรับรู้ รายได้
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมือได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขันความสําเร็ จของงาน
รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์และบริ หารจัดการเจ้าหน้าทีลูกค้าสัมพันธ์ จะถือเป็ นรายได้เป็ นรายเดือนตามที
ระบุไว้ในสัญญา

รายได้ จากการขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้ เมื อบริ ษทั ฯได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนทีมี นัยสําคัญของความเป็ น
เจ้า ของสิ น ค้า ให้ ก ับ ผูซ้ ื อแล้ว รายได้จ ากการขายแสดงมู ล ค่ า ตามราคาในใบกํา กับ สิ น ค้า โดยไม่ ร วม
ภาษีมูลค่าเพิม สําหรับสิ นค้าทีได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ จากการขายอุปกรณ์ พร้ อมออกแบบและติดตัง
รายได้จากการขายอุปกรณ์พร้อมออกแบบและติดตังจะรับรู ้เป็ นรายได้ตามขันความสําเร็ จของงาน
ดอกเบียรั บ
ดอกเบียรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึ ง เงินสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพ
คล่องสู ง ซึ งถึ งกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดื อนนับจากวันทีได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการ
เบิกใช้

4.3 ลูกหนีการค้ า
ลูกหนีการค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผือหนี สงสัยจะ
สู ญสําหรับผลขาดทุ นโดยประมาณที อาจเกิ ดขึนจากการเก็บเงิ นลูกหนี ไม่ได้ ซึ งโดยทัวไปพิ จารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี
4.4 เงินลงทุน
ก) เงิ นลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์เพื อค้าแสดงตามมู ล ค่ายุติธ รรม การเปลี ยนแปลงในมู ล ค่ ายุติธ รรมของ
หลักทรัพย์ซึงคํานวณจากราคาเสนอซื อหลังสุ ด ณ สิ นวันทําการสุ ดท้ายของปี ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
บริ ษทั ฯใช้วธิ ี ถวั เฉลียถ่วงนําหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมือมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ งตอบแทนสุ ทธิ ทีได้รับกับมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุน
จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ข) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทีแสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.5 อุปกรณ์ และค่ าเสื อมราคา
อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสม และค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื อมราคาของอุปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุ นของสิ นทรัพย์โดยใช้วิธีเส้ นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดังนี
เครื องมือและอุปกรณ์
เครื องใช้สาํ นักงานและคอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ

-

3 ปี และ 5 ปี
3 ปี 5 ปี และ 10 ปี
5 ปี

ค่าเสื อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื อมราคาสําหรับอุปกรณ์ระหว่างติดตัง
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยตัดรายการอุ ป กรณ์ ออกจากบัญ ชี เมื อจําหน่ ายสิ นทรั พ ย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจาก
การจําหน่ายสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมือบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการสิ นทรัพย์
นันออกจากบัญชี
4.6 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมี ระบบตลอด
อายุการให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์นนั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมือมี
ข้อบ่งชี ว่าสิ นทรัพ ย์นนเกิ
ั ดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ ายและ
วิธีการตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้แก่ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ มีอายุการให้ประโยชน์เป็ นระยะเวลา 3 ปี , 5 ปี และ 10
ปี
ไม่มีการคิดค่าตัดจําหน่ายสําหรับคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระหว่างติดตัง
4.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
บุ คคลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกันกับบริ ษ ทั ฯ หมายถึ ง บุ คคลหรื อกิ จการที มี อาํ นาจควบคุ มบริ ษ ัทฯ หรื อถู ก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันยังหมายรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและบุ คคลหรื อกิ จการที มีสิทธิ ออก
เสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ทีมีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ

4.8 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่ าอาคารทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ าถื อ
เป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน จํานวนเงินทีจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.9 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษ ทั ฯแสดงงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเป็ นสกุลเงิ นบาท ซึ งเป็ นสกุ ลเงิ นที ใช้ในการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการทีรวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินทีใช้
ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนัน
รายการที เป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศแปลงค่ า เป็ นเงิ น บาทโดยใช้ อ ัต ราแลกเปลี ยน ณ วัน ที เกิ ด รายการ
สิ นทรัพย์และหนี สิ นที เป็ นตัวเงิ นซึ งอยู่ในสกุลเงิ นตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลียน ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอัตราแลกเปลียนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.10 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุ กวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัทย่อยจะทําการประเมิ นการด้อยค่ าของอุ ป กรณ์ หรื อ
สิ นทรัพย์ทีไม่มีตวั ตนอืนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยหากมีขอ้ บ่งชีว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื อมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํากว่ามูลค่า
ตามบัญชี ของสิ นทรัพย์นนั ทังนี มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.11 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงิ นเดื อน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมือ
เกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชี พ ซึ งประกอบด้วยเงินทีพนักงานจ่ายสะสมและ
เงินทีบริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลียงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ เงินทีบริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ทีเกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ภาระสําหรั บเงิ นชดเชยที ต้องจ่ายให้แก่ พ นัก งานเมื อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ งบริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยถื อว่าเงิ นชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี สิ นตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธี
คิ ดลดแต่ล ะหน่ วยที ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี ยวชาญอิ ส ระได้ท าํ การ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ประมาณการหนีสิ นสํ าหรับวันหยุดพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตังประมาณการหนี สิ นสําหรั บวันหยุดพนักงาน ซึ งคํานวณตามนโยบายและสู ตรการ
คํานวณของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย โดยขึนอยูก่ บั เงินเดือนของพนักงาน อายุการทํางานและวันหยุดทีไม่ได้ใช้
4.12 ประมาณการหนีสิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนีสิ นไว้ในบัญชี เมือภาระผูกพันซึ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึนแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยากรเชิ ง
เศรษฐกิจไปเพือปลดเปลืองภาระผูกพันนัน และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพัน
นันได้อย่างน่าเชือถือ
4.13 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของ
รัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี สิ น ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนีสิ นทีเกียวข้องนัน
โดยใช้อตั ราภาษีทีมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน

บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยรั บ รู ้ ห นี สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี ข องผลแตกต่างชัวคราวที ต้องเสี ยภาษี ทุ ก
รายการ แต่รับ รู ้ สิ นทรั พ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี สําหรั บผลแตกต่างชัวคราวที ใช้หักภาษี รวมทังผล
ขาดทุ นทางภาษี ทียังไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที มี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ทีบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีทียังไม่ได้ใช้นนั
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัทย่อยจะทบทวนมู ล ค่าตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี ทุ ก สิ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ วา่ บริ ษทั ฯ
และบริ ษ ทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษี เพียงพอต่อการนําสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ท งหมดหรื
ั
อ
บางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีทีเกิดขึน
เกียวข้องกับรายการทีได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
4.14 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพ ย์หรื อเป็ นราคาที จะต้องจ่ายเพือโอน
หนี สิ นให้ผูอ้ ื นโดยรายการดังกล่ าวเป็ นรายการที เกิ ดขึ นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันทีวัดมูลค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี สิ นซึ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกี ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่า
ด้วยมู ล ค่ายุติธ รรม ยกเว้น ในกรณี ที ไม่มี ตลาดที มี ส ภาพคล่ องสําหรั บ สิ นทรั พ ย์หรื อหนี สิ นที มี ลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมิ นมูลค่าทีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที
สามารถสังเกตได้ทีเกียวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นทีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนันให้มากทีสุ ด
ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมทีใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนีสิ นในงบการเงิ น
ออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลทีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นอย่างเดียวกันในตลาดทีมีสภาพคล่อง
ใช้ข ้อมู ล อื นที สามารถสั งเกตได้ข องสิ นทรั พ ย์ห รื อหนี สิ น ไม่ว่าจะเป็ นข้อมู ล ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ใช้ขอ้ มูลทีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกียวกับกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการประมาณขึน

ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนีสิ นทีถืออยู่ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานทีมีการวัด
มูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึนประจํา

5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสํี าคัญ
ในการจัดทํางบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื องที มี ค วามไม่แน่ น อนเสมอ การใช้ดุล ยพิ นิ จและการประมาณการดังกล่ าวนี ส่ งผล
กระทบต่อจํานวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึน
จริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทีสําคัญมีดงั นี

5.1 สั ญญาก่ อสร้ าง
บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยรั บ รู ้ รายได้ค่าก่ อสร้ างโดยอ้างอิ งกับขันความสําเร็ จของงานก่ อสร้ าง เมื อกิ จการ
สามารถประมาณผลของงานก่อสร้ างตามสั ญญาได้อย่างน่ าเชื อถื อ ขันความสําเร็ จของงานก่ อสร้ างถู ก
กําหนดโดยพิ จารณาจากอัตราส่ วนของต้นทุ นการก่ อสร้ างที เกิ ดขึนของงานที ทําเสร็ จจนถึ งปั จจุบ นั กับ
ประมาณการต้นทุนการก่อสร้างทังสิ น ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการต้นทุนการ
ก่อสร้างทังสิ นตามสัญญาและผลของงานก่อสร้างตามสัญญาเพือใช้ในการกําหนดขันความสําเร็ จของงาน
โดยคํานึงถึงประสบการณ์ในอดีตและข้อมูลทีได้รับจากวิศวกรโครงการ
5.2 ค่ าเผือหนีสงสั ยจะสู ญของลูกหนี
ในการประมาณค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญของลูกหนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีที
คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจทีเป็ นอยูใ่ นขณะนัน เป็ นต้น
5.3 อุปกรณ์ และค่ าเสื อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื อมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หาก
มีการเปลียนแปลงเกิดขึน
นอกจากนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการลดลงของมูลค่าของอุ ปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึ ก
ขาดทุ น จากการการลดลงของมู ล ค่ าหากคาดว่า มู ล ค่ าที คาดว่า จะได้รับ คื น ตํากว่า มู ล ค่ าตามบัญ ชี ข อง
สิ นทรัพย์นนั ในการนีฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจทีเกียวข้องกับการคาดการณ์ รายได้และค่าใช้จ่าย
ในอนาคตซึ งเกียวเนืองกับสิ นทรัพย์นนั
6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิ จที สําคัญกับกิ จการที เกียวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที ตกลงระหว่างบริ ษ ทั ฯและกิจการที เกี ยวข้องกันเหล่ านัน ซึ ง
เป็ นไปตามปกติธุรกิจ ซึ งนโยบายในการกําหนดราคาสําหรับรายการค้าระหว่างกันสามารถสรุ ปได้ดงั นี

1.

การขายสิ นค้าและบริ การระหว่างกัน กําหนดราคาตามราคาตลาด หากไม่มีราคาตลาดจะกําหนดราคา
เท่ากับต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิมในอัตราไม่เกิ นร้อยละ 15 อย่างไรก็ตาม นโยบายการกําหนดราคา
ดังกล่าวอาจมีการปรับเปลียนไปตามประเภทธุ รกิจและสภาพการแข่งขันในขณะทีเกิดรายการ

2.

การให้บริ การศูนย์บริ การข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ กําหนดราคาโดยใช้ตน้ ทุนบวกกําไรส่ วนเพิมในอัตรา
ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 10

3.

ค่าบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศจ่ายให้บริ ษทั ใหญ่เรี ยกเก็บตามราคาทีระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน
ซึ งบริ ษทั ใหญ่กาํ หนดราคาจากต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิมในอัตราไม่เกินร้อยละ 5

4.

ค่าบริ การการจัดการจ่ายและค่าเช่าจ่ายเรี ยกเก็บตามราคาทีระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน

5.

รายได้ค่าบริ การและค่าบริ การจ่ายอืนเรี ยกเก็บตามราคาทีตกลงร่ วมกัน

6.

ค่าธรรมเนียมการคําประกันระหว่างกันคิดในอัตราร้อยละ 0.3 ต่อปี

7.

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารกําหนดตามทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิหรื อในราคาทีตกลงกันตาม
สัญญา

รายการธุ รกิจทีสําคัญระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการทีเกียวข้องกัน สามารถสรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
รายการธุ รกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้อืน
รายการธุ รกิจกับบริ ษทั ใหญ่
รายได้จากการบริ การ
ต้นทุนบริ การ
รายจ่ายค่าบริ หารจัดการ
ค่าบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศจ่าย
ค่าใช้จ่ายอืน
รายการธุ รกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน
รายได้จากการขายและบริ การ
ซื อสิ นค้าและบริ การ
ซื อสิ นทรัพย์ถาวร
ค่าเช่าและสาธารณูปโภคจ่าย
ค่าใช้จ่ายอืน

-

-

1

1

6
0.4
5
15
0.1

1
1
5
15
0.1

6
0.4
5
15
0.1

1
1
5
15
0.1

19
5
0.1
10
2

44
7
12
0.8

19
5
0.1
10
2

44
7
12
0.8

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และ/หรื อ
กรรมการร่ วมกัน)
รวมลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ย่อย
รวมลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 10)
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการ
ร่ วมกัน)
รวมรายได้คา้ งรับ - กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินมัดจํา - กิจการทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และ/หรื อ
กรรมการร่ วมกัน)
รวมเงินมัดจํา - กิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 16)
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
(มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน)
รวมเจ้าหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 16)
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
(มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน)
รวมเจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินมัดจําจากการให้บริ การ - กิจการทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
(มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน)
รวมเงินมัดจําจากการให้บริ การ - กิจการทีเกียวข้องกัน

32

51

32

51

7,984
8,016

12,624
12,675

7,984
8,016

12,624
12,675

-

-

2,729
2,729

2,838
2,838

5,516
-

-

5,516
-

43

1,272
6,788

2,456
2,456

1,272
6,788

2,456
2,499

1,630
1,630

2,004
2,004

1,630
1,630

2,004
2,004

46

75

46

75

4,061
4,107

3,162
3,237

4,061
4,107

3,162
3,237

3,509

4,030

3,509

4,030

25
3,534

34
4,064

25
3,534

34
4,064

505
505

505
505

505
505

505
505

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษ ัทฯมี ค่ าใช้จ่ายผลประโยชน์ พนักงานที ให้ แ ก่
กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
ผลประโยชน์ระยะสัน
15,626
11,415
95
111
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
15,721
11,526
รวม
สั ญญากับกิจการทีเกียวข้ องกัน
สั ญญาเช่ าและบริ การกับบริ ษัทที เกียวข้ อง
ก)

บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาเช่าพืนทีอาคารสํานักงานและสัญญาบริ การสาธารณู ปโภคกับบริ ษทั ใหญ่และ
บริ ษ ัท ที เกี ยวข้องกัน แห่ ง หนึ ง เพื อประกอบกิ จการของบริ ษ ัท ฯ สั ญ ญาดัง กล่ าวสิ นสุ ด ในเดื อ น
เมษายน 2563 โดย บริ ษ ัท ฯต้องชําระค่ าเช่ าและค่าบริ ก ารเป็ นรายเดื อนในอัตรารวมเดื อนละ 1.3
ล้านบาท (2560: 0.8 ล้านบาท)
จํานวนเงิ นของภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานกับกิ จการที เกียวข้องกันได้เปิ ดเผยรวมไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.1

สั ญญาบริ การและบริ หารงานกับบริ ษัทใหญ่
ข)

ในเดื อนมกราคม 2561 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาว่าจ้างการให้บริ การด้านการบริ หารและการจัดการกับ
บริ ษทั สามารถคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นบริ ษทั ใหญ่เป็ นระยะเวลา 1 ปี โดยบริ ษทั ฯต้อง
ชําระค่าบริ ก ารเป็ นรายเดื อนในอัตราเดื อนละ 0.4 ล้านบาท (2560: 0.4 ล้านบาท) ต่ อมา เมื อวัน ที
1 มกราคม 2562 บริ ษทั ฯได้ต่อสัญญาดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 1 ปี สัญญาดังกล่าวจะสิ นสุ ดในวันที
31 ธันวาคม 2562 โดยบริ ษทั ฯต้องชําระค่าบริ การเป็ นรายเดือน เดือนละ0.4 ล้านบาท

ค)

ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาว่าจ้างการให้บริ การระบบศูนย์บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Samart Information Technology Center) กับ บริ ษ ทั สามารถคอร์ ป อเรชัน จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ น
บริ ษทั ใหญ่ เป็ นระยะเวลา 1 ปี โดยบริ ษ ทั ฯต้องชําระค่าบริ การเป็ นรายเดื อนในอัตราเดื อนละ 1.3
ล้านบาท (2560: 1.3 ล้านบาท)

7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
131
102
433,341
483,597
433,472
483,699

งบการเงินรวม
2561
2560
151
117
438,996
486,378
439,147
486,495

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 เงิ นฝากธนาคารมี อตั ราดอกเบี ยระหว่างร้ อยละ0.10 ถึ ง 1.30 ต่อปี (2560: ร้ อยละ
0.10 ถึง 1.30 ต่อปี )
8.

เงินลงทุนชั วคราวในหลักทรัพย์ เพือค้ า

หุน้ สามัญ
บมจ. สามารถ ดิจิตอล
(เดิ มชื อ “บมจ. สามารถ
ไอ-โมบาย”)
หัก: ปรับมูลค่า
รวม
บมจ. สามารถ ดิจิตอล
(SDC-W1)
บวก: ปรับมูลค่า
รวม

จํานวนหุน้
(พันหุน้ )

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
มูลค่า
ราคาทุน
ยุติธรรม จํานวนหุน้
ราคาทุน
(พันบาท) (พันบาท)
(พันหุน้ )
(พันบาท)

มูลค่า
ยุติธรรม
(พันบาท)

3,000

4,430
(3,530)
900

900

1,000

3,860
(3,250)
610

610

500

30
40
70

70

-

-

-

รายการเปลียนแปลงของบัญชี เงินลงทุนชัวคราวในหลักทรัพย์เพือค้าสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
ยอดคงเหลือ ณ ต้ นปี
610
960
ซื อเพิม
600
(240)
(350)
ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่า
970
610
ยอดคงเหลือ ณ ปลายปี

9.

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
งบการเงินรวม
2561
2560
ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
อายุหนีคงค้างนับจากวันทีถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
รวมลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
อายุหนีคงค้างนับจากวันทีถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
รวมลูกหนีการค้า
หัก: สํารองค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีการค้า - สุทธิ
ลูกหนีอืน
ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
ลูกหนีอืน
รวมลูกหนีอืน
รวมลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

1,503

4,289

1,503

4,289

2,011
3,031
1,471
8,016

5,477
2,752
157
12,675

2,011
3,031
1,471
8,016

5,477
2,752
157
12,675

60,244

58,209

59,780

57,742

63,838
5,741
15,245
75,541
220,609
228,625
(1,836)
226,789

44,337
25,381
4,536
74,645
207,108
219,783
219,783

63,838
5,741
15,245
75,541
220,145
228,161
(1,836)
226,325

44,337
25,381
4,536
74,645
206,641
219,316
219,316

171
171
226,960

121
121
219,904

2,729
171
2,900
229,225

2,838
121
2,959
222,275

เมื อวันที 2 พฤศจิ กายน 2558 บริ ษ ัทฯได้ยืนฟ้ องร้ องต่ อศาลแพ่งเพื อเรี ยกร้ องให้ หน่ วยราชการแห่ งหนึ ง
ในฐานะลูกหนี การค้า (กิ จการที ไม่ เกี ยวข้องกัน) ซึ งมี ยอดค้างชําระเป็ นจํานวนเงิ นประมาณ 78.4 ล้านบาท
(รวมรายได้คา้ งรับจํานวนเงินประมาณ 3.7 ล้านบาท) ชําระหนี สําหรับการให้บริ การลู กค้าสัมพันธ์ และเมื อ
วันที 21 พฤศจิกายน 2559 ศาลแพ่งได้พิจารณาและพิพากษาให้หน่วยราชการดังกล่าวชําระหนี คืนเต็มจํานวน
พร้ อมดอกเบียแก่บริ ษทั ฯ ต่อมาเมือวันที 19 มกราคม 2560 หน่ วยราชการดังกล่าวได้ยืนอุทธรณ์ ต่อศาล และ
เมื อวันที 15 สิ งหาคม 2560 ศาลอุ ท ธรณ์ ได้พิ จารณาและพิ พ ากษายื นตามคําพิ พ ากษาของศาลชันต้นให้
หน่วยงานราชการดังกล่าวชําระหนีคืนเต็มจํานวน พร้อมดอกเบียแก่บริ ษทั ฯ ต่อมาเมือวันที 13 กันยายน 2560
หน่วยงานราชการดังกล่าวได้ยนฎี
ื กาคัดค้านคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์พร้อมขออนุ ญาตฎีกาต่อศาลฎีกา และ
เมื อวันที 3 มกราคม 2561 ศาลฎี กาได้รับพิ จารณาฎี กาคัดค้านคําพิ พากษาของศาลอุ ทธรณ์ ของหน่ วยงาน
ราชการดังกล่ าว ขณะนี คดี ดังกล่ าวอยู่ในระหว่างการพิ จารณาของศาลฎี กา อย่างไรก็ ตาม ฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษ ัท ฯเชื อมันว่า บริ ษ ัท ฯจะได้รั บชําระหนี คื นเต็ มจํานวน ดังนัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
บริ ษทั ฯจึงไม่ตงค่
ั าเผือหนีสงสัยจะสู ญสําหรับลูกหนีดังกล่าว
10. รายได้ ค้างรับ
งบการเงินรวม
2561
2560
รายได้คา้ งรับ - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
อายุหนีคงค้างนับจากวันทีบันทึกบัญชี
ไม่เกิน 3 เดือน
- เดือน
รวมรายได้คา้ งรับ - กิจการทีเกียวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
อายุหนีคงค้างนับจากวันทีบันทึกบัญชี
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมรายได้คา้ งรับ - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

6,724
64
6,788

2,456
2,456

6,724
64
6,788

2,499
2,499

82,107
7,080
287
3,742
93,216
100,004

76,093
204
3,742
80,039
82,495

82,107
7,080
287
3,742
93,216
100,004

76,093
204
3,742
80,039
82,538

11. สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุน
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
4,539
4,554
4,539
4,554

งานบริ การระหว่างทําตามสัญญา
รวม
12. สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซือทียังไม่ถึงกําหนด
อืน ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2561
2560
32,639
16,985
10,650
12,375
990
948
2,557
1,036
46,836
31,344

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
32,600
16,893
10,630
12,335
990
948
2,495
1,036
46,715
31,212

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถื อภาษีเงิ นได้ถูกหัก ณ ที จ่ายเป็ นสิ นทรัพย์ เนื องจากบริ ษทั ฯมี ความตังใจและมี
สิ ทธิ ขอคืนภาษีขา้ งต้น อย่างไรก็ตาม มูลค่าทีจะได้รับคืนของภาษีเงินได้ดงั กล่าวขึนอยูก่ บั การใช้สิทธิ ขอ
คืนภาษีและผลการตรวจสอบภาษีของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยโดยเจ้าหน้าทีกรมสรรพากร
ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ฯได้รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ายของปี 2558 จํานวนรวมประมาณ 1.9 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของมูลค่าทีจะได้รับคืนและเชื อมันว่าจะได้รับคืน
ทังจํานวนจึงไม่ได้บนั ทึกค่าเผือการลดมูลค่าของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่าย ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน

13. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี
บริ ษทั
บริ ษทั วันทูวนั
โปรเฟสชันแนล
จํากัด
บริ ษทั วันทูวนั
(แคมโบเดีย) จํากัด
บริ ษทั อินโน ฮับ
จํากัด
รวม

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2561
2560
2
ล้านบาท

1
ล้านบาท

440,000
เหรี ยญ
สหรัฐ
3
ล้านบาท

440,000
เหรี ยญ
สหรัฐ
-

สัดส่ วนเงินลงทุน
2561
2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
100
100

ค่าเผือการด้อยค่าของ
เงินลงทุน
2561
2560

ราคาทุน
2561
2560

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าตามบัญชี ตามวิธี
ราคาทุน - สุ ทธิ
2561
2560

2,000

1,000

(35)

(35)

1,965

965

100

100

14,821

14,821

-

-

14,821

14,821

100

-

3,000

-

-

-

3,000

-

19,821

15,821

(35)

(35)

19,786

15,786

13.1 การจัดตังบริษัทใหม่
เมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2561 ทีประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิให้จดั ตังบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่
ชื อ “บริ ษ ัท อิ น โน ฮับ จํา กัด ” เพื อดํา เนิ น การวิ จยั และพัฒ นาซอฟต์ แ วร์ โปรแกรมหุ่ น ยนต์ อุ ป กรณ์
เครื องมือและสิ งประดิษฐ์นวัตกรรม โดยมีสัดส่ วนการถือหุ ้นในอัตราร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท
(หุ ้นสามัญ 300,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท) บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนจัดตังบริ ษทั ย่อยดังกล่าวกับกระทรวง
พาณิ ชย์ เมือวันที 6 มีนาคม 2561 และได้ชาํ ระค่าหุ น้ ทังจํานวนแล้วในเดือนพฤษภาคม 2561
13.2 การเพิมทุนจดทะเบียน
เมือวันที 27 เมษายน 2561 ทีประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั วันทูวนั โปรเฟสชันแนล จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ได้มีมติอนุ มตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 100,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท) เป็ น
ทุนจดทะเบียนใหม่ 2 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 200,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่
จํานวน 100,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท บริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนเพิมทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมือ
วันที 9 พฤษภาคม 2561 และบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าหุ น้ แล้วในเดือนพฤษภาคม 2561
เมื อวันที 8 สิ งหาคม 2561 ที ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯมี มติ อนุ มตั ิการเพิมทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั
วันทูวนั แคมโบเดีย จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย จากเดิ ม 440,000 เหรี ยญสหรัฐฯ (หุ ้นสามัญ 88,000 หุ ้น มูลค่า
หุ ้ น ละ 5 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ) เป็ น 600,000 เหรี ย ญสหรั ฐฯ (หุ ้ น สามัญ 120,000 หุ ้ น มู ล ค่ า หุ ้ น ละ 5 เหรี ย ญ
สหรั ฐ ฯ) โดยการออกหุ ้ น สามัญ ใหม่ จาํ นวน 32,000 หุ ้ น มู ล ค่ าหุ ้ น ละ 5 เหรี ย ญสหรั ฐฯ ปั จจุ บ ัน อยู่ใ น
ขันตอนการดําเนินการจัดทําเอกสารการจดทะเบียนเพิมทุนดังกล่าว

14. อุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
อุปกรณ์
สํานักงาน
ราคาทุน
1 มกราคม 2560
ซือเพิม
จําหน่าย
โอนเข้า/(โอนออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2560
ซือเพิม
จําหน่าย
โอนเข้า/(โอนออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2561
ค่ าเสือมราคาสะสม
1 มกราคม 2560
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสะสมสําหรับส่วนทีจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสะสมสําหรับส่วนทีจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561

เครื องมือ
และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์
ยานพาหนะ ระหว่างติดตัง

รวม

42,630
3,479
(1,004)
90
(170)
45,025
6,066
(11,662)
262
(12)
39,679

692,111
1,050
(2,814)
177
(260)
690,264
12,943
(5)
(20)
703,182

205,089
5,959
(1,790)
(262)
208,996
11,643
(19)
220,620

4,858
4,858
4,858

267
(267)
9,712
(262)
9,450

944,688
10,755
(5,608)
(692)
949,143
40,364
(11,667)
(51)
977,789

38,469
2,130
(1,004)
(118)
39,477
2,011
(11,635)
(4)
29,849

610,780
42,400
(2,813)
(159)
650,208
15,623
(1)
(4)
665,826

174,135
13,440
(1,790)
(223)
185,562
11,303
(12)
196,853

3,884
523
4,407
451
4,858

-

827,268
58,493
(5,607)
(500)
879,654
29,388
(11,636)
(20)
897,386

5,548

40,056

23,434

451

-

69,489

9,830

37,356

23,767

-

9,450

80,403

ค่ าเสือมราคาสําหรับปี
2560 (จํานวน 56.7 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร)

58,493

2561 (จํานวน 26.8 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร)

29,388

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อุปกรณ์
สํานักงาน
ราคาทุน
1 มกราคม 2560
ซือเพิม
จําหน่าย
โอนเข้า/(โอนออก)
31 ธันวาคม 2560
ซือเพิม
จําหน่ายและตัดจําหน่าย
โอนเข้า/(โอนออก)
31 ธันวาคม 2561
ค่ าเสือมราคาสะสม
1 มกราคม 2560
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสะสมสําหรับส่วนทีจําหน่าย
31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสะสมสําหรับส่วนทีจําหน่าย
และตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561

เครื องมือ
และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์
ยานพาหนะ ระหว่างติดตัง

รวม

40,701
3,478
(1,004)
90
43,265
6,066
(11,662)
262
37,931

688,970
1,048
(2,814)
177
687,381
12,943
()
700,3

201,419
5,956
(1,790)
205,585
11,505
217,090

4,858
4,858
4,858

267
(267)
9,712
(262)
9,450

935,948
10,749
(5,608)
941,089
40,226
(11,667)
969,64

37,355
1,767
(1,004)
38,118
1,

609,163
41,827
(2,813)
648,177
15,096

171,141
13,101
(1,790)
182,452
11,046

3,884
523
4,407
451

-

821,543
57,218
(5,607)
873,154
28,272

(11,635)
28,162

(1)
663,272

193,498

4,858

-

(11,636)
889,79

5,147

39,204

23,133

451

-

67,935

9,76

37,04

23,592

-

9,450

79,858

ค่ าเสือมราคาสําหรับปี
2560 (จํานวน 55.5 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร)

57,218

2561 (จํานวน 25.8 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการให้บริ การ ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร)

28,27

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอุปกรณ์ จาํ นวนหนึ งซึ งตัดค่าเสื อมราคาหมดแล้วแต่ยงั
ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญ ชี ก่อ นหัก ค่า เสื อมราคาสะสมของสิ น ทรั พ ย์ด งั กล่ า วมี จาํ นวนเงิ น ประมาณ
822 ล้านบาท (2560: 813.5 ล้านบาท) และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ 820 ล้านบาท (2560: 812 ล้านบาท)

15. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
งบการเงินรวม
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ ระหว่างติดตัง
ราคาทุน
1 มกราคม 2560
ซือเพิม
โอนเข้า/(โอนออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2560
ซือเพิม
โอนเข้า/(โอนออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2561
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561

รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ ระหว่างติดตัง
รวม

70,676
2,116
2,919
(11)
75,700
2,611
1,036
(8)
79,339

444
2,828
(2,919)
353
788
(1,036)
105

71,120
4,944
(11)
76,053
3,399
(8)
79,444

69,449
2,116
2,919
74,484
2,611
1,036
78,131

444
2,828
(2,919)
353
788
(1,036)
105

69,893
4,944
74,837
3,399
78,236

44,533
5,095
46
49,674
5,376
(3)
55,047

-

44,533
5,095
46
49,674
5,376
(3)
55,047

44,070
4,899
48,969
5,195
54,164

-

44,070
4,899
48,969
5,195
54,164

26,026

353

26,379

25,515

353

25,868

24,292

105

24,397

23,967

105

24,072

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวนหนึงซึ งตัดค่าตัดจําหน่ายหมดแล้วแต่ยงั ใช้
งานอยู่ มูลค่าตามบัญ ชี ก่อนหัก ค่า ตัดจํา หน่ า ยสะสมของสิ นทรัพ ย์ดงั กล่ า วมี จาํ นวนเงิ น ประมาณ 38.8
ล้านบาท (2560: 38.8 ล้านบาท)

16. เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน

เจ้าหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
เจ้าหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้าหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
เจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
ต้นทุนโครงการค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

งบการเงินรวม
2561
2560
4,337
5,910
4,10
3,237
7,
1,382
3,534
4,064
1,365
2,580
32,370
30,397
52,822
47,570

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
4,337
5,910
4,107
3,237
6,992
1,338
3,534
4,064
1,181
2,580
31,724
29,842
51,875
46,971

งบการเงินรวม
2561
2560
14,552
14,191
4,955
6,164
1,929
1,983
21,436
22,338

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
14,560
14,205
4,913
6,140
1,857
1,966
21,330
22,311

17. หนีสิ นหมุนเวียนอืน

ภาษีขายทียังไม่ถึงกําหนดชําระ
ภาษีมูลค่าเพิมค้างจ่าย
อืนๆ
รวมหนีสิ นหมุนเวียนอืน

18. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมือออกจากงาน แสดงได้ดงั นี

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนทีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ส่ วนทีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน:
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ส่ วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่ วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนทีเกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
10,501
12,166
993
285

1,913
401

(1,652)
3,513
13,640

(3,448)
1,121
(1,652)
10,501

ค่าใช้จ่ายเกียวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู ้ในรายการต่อไปนีในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่ายทีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
1,033
1,949
5
35
240
330
1,278
2,314

บริ ษทั ฯไม่มีการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนําหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษทั ฯประมาณ 15 ปี (2560: 17 ปี )

สมมติฐานทีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี

อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือน
อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
2.7
2.7
3-6
4-7
0 - 30
0 - 30

ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี

อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือน

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิมขึน 1%
ลดลง 1%
2561
2560
2561
2560
(1.4)
(1.3)
1.7
1.6
1.6
1.4
(1.4)
(1.2)

อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน

เพิมขึน 20%
2561
2560
(1.9)
(2.0)

ลดลง 20%
2561
2560
2.6
2.8

เมื อวันที 13 ธันวาคม 2561 สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ ได้มีมติผ่านร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับ
ใหม่ ซึ งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
ฉบับใหม่นีกําหนดอัตราค่าชดเชยเพิมเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี
ขึนไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน การเปลียนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการ
แก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี
หนี สิ นสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิมขึน 4.7 ล้านบาท บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึ ก
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จของงวดทีกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

19. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุ ท ธิ ป ระจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุ นสํารองไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ท ธิ ป ระจําปี หัก ด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ฯได้จดั สรรกําไรสุ ทธิ ไปเป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวน 1.2 ล้านบาท
(2560: 2.7 ล้านบาท)
20. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับรายได้ จากงานตามสั ญญาเพิมเติม
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับรายได้จากงานตามสัญญาเพิมเติมสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
รายได้จากงานตามสัญญาทีรับรู ้
,
21,431
,
20,250
( , )
(20,137)
( , )
(19,248)
ต้นทุนงานตามสัญญาทีรับรู ้
,
1,294
,
1,002
กําไรทีรับรู ้
ต้นทุนงานตามสัญญาทีเกียวข้องกับกิจกรรม
ในอนาคตซึ งรับรู ้เป็ นงานระหว่างทํา - ต้นปี
ต้นทุนงานตามสัญญาทีเกิดขึนในระหว่างปี
ต้นทุนขายและต้นทุนงานตามสัญญาซึ งรับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
ต้นทุนงานตามสัญญาทีเกียวข้องกับกิจกรรม
ในอนาคตซึ งรับรู ้เป็ นงานระหว่างทํา - สิ นปี
รายได้จากงานตามสัญญาทียังไม่ได้เรี ยกเก็บ
- ต้นปี
รายได้จากงานตามสัญญาทีรับรู ้
เงินงวดทีเรี ยกเก็บแล้ว
รายได้จากงานตามสัญญาทียังไม่ได้เรี ยกเก็บ
- ปลายปี

-

-

,

20,137

,

19,248

( , )

(20,137)

( , )

(19,248)

-

-

-

-

,
,
( , )

16,701
21,431
(29,361)

,
,
( , )

16,653
20,250
(28,132)

,

8,771

,

8,771

21. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายทีสําคัญดังต่อไปนี

เงินเดือนและค่าแรงและ
ผลประโยชน์อืนของพนักงาน
ค่าเสื อมราคา
ต้นทุนอุปกรณ์และบริ การสําหรับ
งานโครงการเพือขาย
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงาน
ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษา
การเปลียนแปลงในงานระหว่างทํา
ค่าตัดจําหน่าย

งบการเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

499,911
29,388

499,830
58,493

497,596
28,272

497,614
57,218

9,610
35,341
33,653
15
5,376

20,777
38,794
55,429
4,672
5,095

9,407
32,965
33,364
15
5,195

20,017
36,380
54,729
4,672
4,899

22. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี
งบการเงินรวม
2561
2560
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัวคราวและการ
กลับรายการผลแตกต่างชัวคราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแสดงอยู
ี
่ ใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

63

6,818

-

6,755

7,274

3,285

7,274

3,285

7,337

10,103

7,274

10,040

รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายทีมีสิทธิ หกั ได้เพิมขึน
ผลขาดทุนทางภาษีทีไม่รับรู ้
ของกลุ่มบริ ษทั
อืน ๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

งบการเงินรวม
2561
2560
27,946
60,551

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
30,462
63,464

20%

20%

20%

20%

5,589

12,110

6,092

12,693

17
(2,488)

33
(2,703)

17
(2,488)

33
(2,703)

4,156
63
1,748

582
81
(2,007)

3,653
1,182

17
(2,653)

7,337

10,103

7,274

10,040

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี
(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัวคราว
ต้นทุนโครงการค้างจ่าย
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
สํารองวันลาพักร้อนสะสม
การคํานวณค่าเสื อมราคาในอัตราทีต่างจากภาษี
การบันทึกสัญญาเช่าทางการเงิน
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
อืน ๆ
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

698
236
2,728
141
3,842
367
507
8,519

650
516
2,100
151
9,882
1,796
325
15,420

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้จาํ นวน 0.44 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา (เทียบเท่า 14.97 ล้านบาท) และ 1 . ล้านบาท (2560: 0.40 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (เทียบเท่า
13.6 ล้านบาท) และ 0.08 ล้านบาท) ทีบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เนืองจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั ย่อยอาจไม่มีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะนํา
ผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ ผลขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้ดงั กล่าวจะทยอยสิ นสุ ดระยะเวลาการให้
ประโยชน์ภายในปี 256
23. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี (ไม่รวมกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอืน) ด้วยจํานวนถัว
เฉลียถ่วงนําหนักของหุ น้ สามัญทีออกอยูใ่ นระหว่างปี

24. เงินปันผล
อนุมตั ิโดย
ปี 2561
เงินปันผลจากผลการ
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ดําเนินงานของปี 2560
เมือวันที 27 เมษายน 2561
หัก: เงินปันผลระหว่างกาล ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
จากผลการดําเนินงาน
เมือวันที 8 สิ งหาคม 2560
สําหรับเดือนมกราคม
ถึงมิถุนายน 2560
เงินปันผลจากผลการ
ดําเนินงานของปี 2560
ซึงจ่ายในปี 2561
บวก: เงินปันผลระหว่างกาล ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
จากผลการดําเนินงาน
เมือวันที 8 สิ งหาคม 2561
สําหรับเดือนมกราคม
ถึงมิถุนายน 2561
รวมเงินปันผลสําหรับปี 2561
ปี 2560
เงินปันผลจากผลการ
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ดําเนินงานของปี 2559
เมือวันที 19 เมษายน 2560
หัก: เงินปันผลระหว่างกาล ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
จากผลการดําเนินงาน
เมือวันที 8 สิ งหาคม 2559
สําหรับเดือนมกราคม
ถึงมิถุนายน 2559
เงินปันผลจากผลการ
ดําเนินงานของปี 2559
ซึงจ่ายในปี 2560
บวก: เงินปันผลระหว่างกาล ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
จากผลการดําเนินงาน
เมือวันที 8 สิ งหาคม 2560
สําหรับเดือนมกราคม
ถึงมิถุนายน 2560
รวมเงินปันผลสําหรับปี 2560

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุน้
วันทีจ่ายเงินปันผล
(บาท)

42.0

0.15

(22.4)

(0.08)

5 กันยายน 2560

19.6

0.07

21 พฤษภาคม 2561

11.2
30.8

0.04
0.11

6 กันยายน 2561

64.4

0.23

(22.4)

(0.08)

2 กันยายน 2559

42.0

0.15

15 พฤษภาคม 2560

22.4
64.4

0.08
0.23

5 กันยายน 2560

25. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานทีนําเสนอนีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯทีผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
เพือวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจตามประเภท
ของผลิตภัณฑ์และบริ การ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานทีรายงานทังสิ น 2 ส่ วนงาน ดังนี
1.

ส่ วนงานรับจ้างให้บริ การศูนย์บริ การข้อมูลและบริ การบํารุ งรักษาระบบ (Outsourced Contact Center
Services and System Maintenance) โดยการรับจ้างให้บริ การศูนย์บริ การข้อมูลประกอบด้วย บริ การ
บริ หารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรู ปแบบ บริ การจัดหาเจ้าหน้าทีลูกค้าสัมพันธ์ และบริ การ
ระบบศูนย์บริ การข้อมูลและอุปกรณ์

2.

ส่ วนงานบริ การออกแบบ พัฒนา และติ ดตังระบบศู นย์บริ การข้อมู ลแบบเบ็ดเสร็ จ (Turnkey Total
Solutions) เป็ นส่ วนงานทีให้บริ การออกแบบ พัฒนา และติดตังระบบศูนย์บริ การข้อมูลอย่างครบวงจร
สําหรับองค์กรที ต้องการจะลงทุ นและติ ดตังระบบให้เหมาะสมกับแต่ละธุ รกิ จเพือเพิมศักยภาพการ
ให้บริ การแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน

ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนิ นงานของแต่ละหน่ วยธุ รกิจแยกจากกันเพือวัตถุ ประสงค์ใน
การตัดสิ น ใจเกี ยวกับ การจัดสรรทรั พ ยากรและการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ งาน บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อย
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานซึ งวัดมูลค่าโดย
ใช้เกณฑ์เดียวกับทีใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีสาํ หรับรายการระหว่างส่ วนงานทีรายงาน เป็ นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสําหรับ
รายการธุ รกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้และกําไรส่ วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
มีดงั ต่อไปนี
(หน่วย: พันบาท)
ส่ วนงานรับจ้าง
ให้บริ การ
ศูนย์บริ การข้อมูล
และบริ การ
บํารุ งรักษาระบบ
2561
2560
รายได้จากการขายและ
งานตามสัญญา
และบริ การ
รายได้จากลูกค้า
ภายนอก
รายได้ระหว่างกิจการ
ทีเกียวข้องกัน
รวมรายได้จากการขาย
งานสัญญาและบริ การ
ต้นทุนขายและงานตาม
สัญญาและบริ การ
กําไรของส่ วนงาน
รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอืน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

ส่ วนงานบริ การ
ออกแบบ พัฒนา
และติดตังระบบ
ศูนย์บริ การข้อมูล
แบบเบ็ดเสร็ จ
2561
2560

รวมส่ วนงานที
รายงาน
2561
2560

รายการปรับปรุ ง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560

671,002

751,258

14,888

21,431

685,890

772,689

-

-

685,890

772,689

24,967

45,465

-

-

24,967

45,465

-

-

24,967

45,465

695,969

796,723

14,888

21,431

710,857

818,154

-

-

710,857

818,154

(20,137) (601,545) (695,727)
1,294 109,312 122,427

-

(588,763) (675,590) (12,782)
107,206 121,133 2,106

315 (601,545) (695,412)
315 109,312 122,742
7,416
8,510
(2,002) (4,047)
(84,593) (66,192)
(2,076)
(350)
(111)
(112)
27,946 60,551
(7,337) (10,103)
20,609 50,448

ข้อมูลเกียวกับเขตภูมิศาสตร์
รายได้จากลูกค้าภายนอกกําหนดขึนตามสถานทีตังของลูกค้า
2561

(หน่วย: พันบาท)
2560

รายได้ จากลูกค้ าภายนอก
ประเทศไทย
กัมพูชา
รวม

679,565
6,325
685,890

766,353
6,336
772,689

สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน (ไม่ รวมเครื องมือทางการเงินและ
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี )
ประเทศไทย
กัมพูชา
รวม

114,101
1,170
115,271

103,203
2,499
105,702

ข้อมูลเกียวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2561 บริ ษทั ฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวนหนึ งราย เป็ นจํานวนเงินประมาณ 58.4 ล้านบาท ซึ งมา
จากส่ วนงานรับจ้างให้บริ การศูนย์บริ การข้อมูลและบริ การบํารุ งรักษาระบบ (ปี 2560 มี รายได้จากลูกค้าราย
ใหญ่จาํ นวนหนึ งราย เป็ นจํานวนเงินประมาณ 70.9 ล้านบาท ซึ งมาจากส่ วนงานรับจ้างให้บริ การศูนย์บริ การ
ข้อมูลและบริ การบํารุ งรักษาระบบ)
26. กองทุนสํ ารองเลียงชี พ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุ นสํารองเลี ยงชี พขึนตามพระราชบัญญัติกองทุ น
สํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะจ่ายสะสมเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3
ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือนและพนักงานจะจ่ายสะสมเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 15 ของ
เงิ นเดื อน กองทุ นสํารองเลี ยงชี พนี บริ หารโดยธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่ พนักงานเมื อ
พนักงานนันออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้
เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน 5.7 ล้านบาท (2560: 5.3 ล้านบาท)

27. ภาระผูกพันและหนีสิ นทีอาจเกิดขึน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันและหนีสิ นทีอาจเกิดขึนนอกเหนื อจากทีเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินอืนดังนี
27.1 ภาระผูกพันเกียวกับสั ญญาเช่ าดําเนินงานและบริการ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานทีเกียวข้องกับการเช่าอาคารและบริ การ อายุของสัญญา
มีระยะเวลาตังแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขันตําทีต้องจ่ายในอนาคตทังสิ น
ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานทีบอกเลิกไม่ได้ดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
สกุลเงินบาท
จ่ายชําระภายใน
1 ปี
34.9
29.3
34.9
29.3
19.1
20.0
19.1
20.0
2 ถึง 3 ปี
54.0
49.3
54.0
49.3

งบการเงินรวม
2561
2560
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ
จ่ายชําระภายใน
1 ปี
2 ถึง 3 ปี

0.05
0.05

0.06
0.05
0.11

(หน่วย: ล้านเหรี ยญ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

-

-

27.2 การคําประกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมี หนังสื อคําประกันซึ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลื ออยู่เป็ น
จํานวนประมาณ 88.8 ล้านบาท (2560: 74.9 ล้านบาท) ซึ งเกียวเนื องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติ
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ซึ งมีรายละเอียดดังนี

ประกันการปฏิบตั ิงานตามสัญญา
ประกันการใช้ไฟฟ้ า

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
88.5
74.6
0.3
0.3
88.8
74.9

28. ลําดับชั นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมี สิ นทรั พย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมู ลค่า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1

สิ นทรัพย์ ทวัี ดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
ตราสารทุน

2561

2560

0.97

0.6

29. เครืองมือทางการเงิน
29.1 นโยบายการบริหารความเสี ยง
เครื องมือทางการเงินทีสําคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามทีนิ ยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 107 “การ
แสดงรายการ และการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงิ นสด ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน รายได้คา้ งรับ เงิ นลงทุน และเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยมีความเสี ยงทีเกียวข้องกับเครื องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี ยงดังนี

ความเสี ยงด้ านการให้ สินเชื อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี ยงด้านการให้สินเชื อทีเกียวเนืองกับลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน และรายได้
ค้างรั บ ฝ่ ายบริ ห ารควบคุ มความเสี ยงนี โดยการกําหนดให้ มี นโยบายและวิ ธี การในการควบคุ มสิ นเชื อที
เหมาะสม ดังนันบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจึ งไม่ค าดว่าจะได้รับ ความเสี ยหายที เป็ นสาระสําคัญจากการให้
สิ นเชื อ นอกจากนี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยขายสิ นค้าหรื อให้บริ การกับลูกค้าทีมีฐานะด้านการชําระหนีดีเป็ น
ส่ วนใหญ่ เช่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถาบันการเงิ น และฐานลูกค้าของบริ ษทั ฯมีจาํ นวนมาก
ราย บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายทีเป็ นสาระสําคัญจากการเก็บหนี จากลูกหนี
เหล่านี จํานวนเงินสู งสุ ดทีบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื อคือมูลค่าตามบัญชี ของ
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน และรายได้คา้ งรับทีแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี ยงจากอัตราดอกเบี ยทีสําคัญอันเกี ยวเนื องกับเงิ นฝากสถาบันการเงินที มี
ดอกเบีย อย่างไรก็ตาม เนืองจากสิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบียทีปรับขึนลงตาม
อัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบียคงทีซึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบียได้ดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบียคงที
ภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
เงินลงทุนชัวคราวใน
หลักทรัพย์เพือค้า
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
รายได้คา้ งรับ
หนีสิ นทางการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

อัตราดอกเบียปรับ
ขึนลงตามราคาตลาด

2561

2560

2561

2560

379.0

461.8

59.9

24.6

-

-

-

379.0

461.8

-

ไม่มีอตั ราดอกเบีย
2561

2560

อัตราดอกเบียทีแท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

รวม
2561

2560

2561

2560

0.1

0.1

439.0

486.5 0.10 - 1.30 0.10 - 1.30

-

1.0
227.0
100.0

0.6
219.9
82.5

1.0
227.0
100.0

0.6
219.9
82.5

59.9

24.6

328.1

303.1

767.0

789.5

-

-

-

52.8

47.6

52.8

47.6

-

-

-

52.8

47.6

52.8

47.6

-

-

-

-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบียคงที
ภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
เงินลงทุนชัวคราวใน
หลักทรัพย์เพือค้า
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
รายได้คา้ งรับ

อัตราดอกเบียปรับ
ขึนลงตามราคาตลาด

2561

2560

2561

2560

379.1

461.8

54.3

21.8

-

-

-

379.0

461.8

-

ไม่มีอตั ราดอกเบีย
2561

2560

อัตราดอกเบียทีแท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

รวม
2561

2560

2561

2560

0.1

0.1

433.5

483.7 0.10 - 1.30 0.10 - 1.30

-

1.0
229.2
100.0

0.6
222.3
82.5

1.0
229.2
100.0

0.6
222.3
82.5

54.3

21.8

330.3

305.5

763.7

789.1

-

-

-

51.9

47.0

51.9

47.0

-

-

-

51.9

47.0

51.9

47.0

-

-

-

-

หนีสิ นทางการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนอันเกียวเนื องจากเงินทดรองจ่ายให้แก่บริ ษทั ย่อย
และจากการซื อขายสิ นค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศ
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ย อดคงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี สิ น
ทางการเงินทีเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี
สกุลเงิน

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
หนีสินทางการเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

งบการเงินรวม
2561
2560
(ล้านเหรี ยญ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(ล้านเหรี ยญ)

อัตราแลกเปลียน
ณ วันที 31 ธันวาคม
2561
2560
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

-

-

0.08

0.08

32.2848

32.4342

0.01

0.02

0.01

0.02

32.6148

32.8472

29.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน
เนื องจากเครื องมือทางการเงิ นส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยูใ่ นประเภทระยะสันและมีอตั รา
ดอกเบียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือ
ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
30. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนทีสําคัญของบริ ษทั ฯ คือการจัดให้มีซึงโครงสร้างทุนทีเหมาะสมเพือ
สนั บ สนุ น การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯและเสริ ม สร้ า งมู ล ค่ า การถื อ หุ ้ น ให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น โดย ณ วันที
31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราหนี สิ นต่อทุนเท่ากับ 0.1:1 (2560: 0.1:1) และเฉพาะบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี สิ น
ต่อทุนเท่ากับ 0.1:1 (2560: 0.1:1)
31. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯเมือวันที 18 กุมภาพันธ์ 2562

