บริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิ นรวมของบริ ษทั วันทู วนั คอนแทคส์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่ มบริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริ ษทั วันทู วนั คอนแทคส์ จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั วันทู วนั คอนแทคส์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพำะของ
บริ ษทั วันทู วนั คอนแทคส์ จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค
ควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำก
กลุ่มบริ ษทั ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆตำมที่ระบุใน
ข้อกำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ใน
กำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับ
เรื่ องเหล่ำนี้

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำได้รวม
วิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย ได้
ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบมีดงั ต่อไปนี้
การรั บรู้ รายได้ สาหรั บสัญญาบริ การระยะยาว
กลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยนโยบำยกำรรับรู ้รำยได้จำกกำรให้บริ กำรตำมสัญญำระยะยำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินข้อ 4.1 รำยได้จำกสัญญำให้บริ กำรที่รับรู ้ในแต่ละงวดมีจำนวนเงินที่มีสำระสำคัญ เมื่อเทียบกับรำยได้รวม
ของกลุ่มบริ ษทั และส่ งผลกระทบโดยตรงต่อกำไรขำดทุนของกลุ่มบริ ษทั รวมทั้งสัญญำบริ กำรมีขอ้ กำหนด
เพิ่มเติมที่แตกต่ำงกัน ซึ่ งทำให้เกิดควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่ำและระยะเวลำในกำรรับรู ้รำยได้จำกสัญญำบริ กำรระยะ
ยำว
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้รวมทั้ง
กระบวนกำรกำรทำสัญญำโดยกำรสอบถำมผูบ้ ริ หำรที่รับผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำสุ่ มทดสอบ
กำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุมที่กลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้ สุ่ มเลือกตัวอย่ำงสัญญำบริ กำรระยะยำวที่ทำกับลูกค้ำเพื่ออ่ำน
สัญญำดังกล่ำวและเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรรับรู ้รำยได้ รวมทั้งสอบถำมผูบ้ ริ หำรเกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญำ
ดังกล่ำวที่เกี่ยวกับกำรรับรู ้รำยได้ ตลอดจนสุ่ มตัวอย่ำงตรวจสอบรำยกำรรำยได้จำกกำรให้บริ กำรที่เกิดขึ้นใน
ระหว่ำงปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลำบัญชีกบั เอกสำรประกอบรำยกำร และสอบทำนใบลดหนี้ที่กลุ่มบริ ษทั
ออกภำยหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลำบัญชี นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำวิเครำะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้จำกกำร
ให้บริ กำรแบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อหำควำมผิดปกติในกำรบันทึกรำยกำรดังกล่ำวตลอดรอบ
ระยะเวลำบัญชีโดยเฉพำะรำยกำรบัญชีที่ทำผ่ำนใบสำคัญทัว่ ไป และพิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์กำร
รับรู ้รำยได้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรำยงำนนั้น) ซึ่ งคำดว่ำจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้ำพเจ้ำภำยหลัง
วันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะกำรให้ควำม
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมี
ควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรื อไม่ หรื อปรำกฏ
ว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุ ปได้วำ่ มีกำรแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวให้ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลทรำบเพื่อให้มี
กำรดำเนินกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำงบ
กำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ
กิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
เหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ งผู ้
ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้ดว้ ย
•

ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ไม่
ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำร
ทุจริ ตจะสู งกว่ำควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด กำรปลอม
แปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ งหรื อกำร
แทรกแซงกำรควบคุมภำยใน

•

ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิ ผลของ
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั

•

ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บัญชีและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หำรจัดทำ

•

สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร
และสรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำร
ดำเนินงำนต่อเนื่องหรื อไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อหำก
เห็นว่ำกำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำ
ขึ้นอยูก่ บั หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม
เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่องได้
4

•

ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่

•

รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรื อ
ของกิจกรรมทำงธุ รกิจภำยในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำร
กำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ ดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำงๆซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นหำก
ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่ องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิ บำยเรื่ องเหล่ำนี้ไว้ใน
รำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรื อใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำ
ดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
สำธำรณะจะได้จำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้

ศิริวรรณ สุ รเทพินทร์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4604
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 21 กุมภำพันธ์ 2563
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บริษทั วันทูวัน คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

7
8
6, 9
6
6, 10
11
12

77,543,038
475,736,832
168,157,702
74,087,599
3,251,587
67,668,395
866,445,153

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

71,915,087
475,736,832
171,415,912
6,000,000
73,916,200
3,201,376
66,351,564
868,536,971

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

13
14
15
22

61,353,420
29,593,110
6,800,276
10,845,076
108,591,882
975,037,035

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

24,690,467
59,224,013
24,956,631
6,633,085
10,441,133
125,945,329
994,482,300

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

บริษทั วันทูวัน คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสินไม่ หมุนเวียน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิน
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
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

6, 16
17

18

19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

73,631,081
3,989
15,878,618
89,513,688

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

73,056,815
16,113,582
89,170,397

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

16,976,940
1,039,761
18,016,701
107,530,389

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

16,140,983
1,037,761
17,178,744
106,349,141

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

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

27,100,000
255,955,706
32,248
867,506,646
975,037,035

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

27,100,000
276,614,467
888,133,159
994,482,300

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

บริษทั วันทูวัน คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

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

งบการเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

744,515,561
11,768,090
34,244,393
790,528,044

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

738,747,806
10,748,890
34,617,587
784,114,283

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

662,020,296
10,052,445
2,510,409
78,958,229
1,300,370
754,841,749
35,686,295
(126,005)
35,560,290
(2,551,423)
33,008,867

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

658,137,404
9,483,624
2,510,409
72,959,356
1,300,369
744,391,162
39,723,121
(100,816)
39,622,305
(2,530,153)
37,092,152

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

21

22

บริษทั วันทูวัน คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
รายการทีจะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการทีจะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการทีไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน
กําไรส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561

(1,317)
(1,317)

(25,499)
(25,499)

-

-

2,918,096
(583,619)

(1,860,935)
372,187

3,581,972
(716,395)

(1,860,935)
372,187

2,334,477
2,333,160
35,342,027

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

2,865,577
2,865,577
39,957,729

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

0.12

0.07

0.13

0.08

280,000,000

280,000,000

280,000,000

280,000,000

23

บริษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
องค์ประกอบอืนของ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรสะสม
ทุนเรื อนหุน้

ผลต่างจากการ

จัดสรรแล้ว -

แปลงค่า
งบการเงินทีเป็ น

ทีออกและ

ส่วนเกินมูลค่า

สํารอง

ชําระแล้ว

หุ น้ สามัญ

ตามกฏหมาย

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)

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

280,000,000

304,418,692

25,200,000

242,112,361

33,565

851,764,618

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562

280,000,000

304,418,692

25,200,000

242,112,361

33,565

851,764,618

กําไรสําหรับปี

-

-

-

33,008,867

-

33,008,867

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี

-

-

-

2,334,477

(1,317)

2,333,160

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

-

-

-

35,343,344

(1,317)

35,342,027

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)

-

-

-

(19,599,999)

-

(19,599,999)

-

-

1,900,000

(1,900,000)

-

-

280,000,000

304,418,692

27,100,000

255,955,706

32,248

867,506,646

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561

ยังไม่ได้จดั สรร เงินตราต่างประเทศ

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้

โอนกําไรสะสมไปเป็ นสํารองตามกฎหมาย
(หมายเหตุ 19)

โอนกําไรสะสมไปเป็ นสํารองตามกฎหมาย
(หมายเหตุ 19)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

บริษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น(ต่อ)
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว -

ทุนเรื อนหุน้
ทีออกและ

ส่วนเกินมูลค่า

สํารอง

ชําระแล้ว

หุ น้ สามัญ

ตามกฏหมาย

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)

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

280,000,000

304,418,692

25,200,000

258,156,737

867,775,429

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562

280,000,000

304,418,692

25,200,000

258,156,737

867,775,429

กําไรสําหรับปี

-

-

-

37,092,152

37,092,152

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี

-

-

-

2,865,577

2,865,577

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

-

-

-

39,957,729

39,957,729

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)

-

-

-

(19,599,999)

(19,599,999)

-

-

1,900,000

(1,900,000)

-

280,000,000

304,418,692

27,100,000

276,614,467

888,133,159

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561

รวมส่ วนของ
ยังไม่ได้จดั สรร

ผูถ้ ือหุ น้

โอนกําไรสะสมไปเป็ นสํารองตามกฎหมาย
(หมายเหตุ 19)

โอนกําไรสะสมไปเป็ นสํารองตามกฎหมาย
(หมายเหตุ 19)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

บริษทั วันทูวัน คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัวคราว
ในหลักทรัพย์เพือค้า
ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
สํารองผลขาดทุนโครงการ
(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
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ายได้รับคืน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

35,560,290

27,945,830

39,622,305

30,461,709

14, 15

37,346,487
940,370
(411,805)

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

36,856,748
940,370
(383,798)

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

8

360,000
73
6,255,158
1,222,973
6,456
(31,323,372)

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

360,000
6,083,077
1,222,973
(20,023)
(31,320,886)

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

49,956,630

60,328,651

53,360,766

61,581,450

58,464,098
25,916,782
1,287,660
(3,079,305)
(374,031)

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

57,511,328
26,088,181
1,337,871
(1,912,791)
(404,785)

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

24,463,192
(6,780,745)
(1,540,517)
148,313,764
38,505
(19,207,908)
129,144,361

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

24,637,073
(6,439,163)
(1,540,517)
152,637,963
(19,084,222)
133,553,741

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

18

บริษทั วันทูวัน คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชัวคราวในเงินฝากประจําธนาคาร
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดรับจากดอกเบียรับ
เงินสดจ่ายจากการซื อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายซื อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่ างบการเงินเพิมขึน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ นปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม
รายการทีไม่ใช่เงินสด
เจ้าหนีค่าซืออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิมขึน(ลดลง)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

8
6
8

13

24

7

งบการเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(475,126,832)
30,721,454
430,083
(27,213,826)
(471,189,121)

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

(475,126,832)
(6,000,000)
30,704,383
2,091,932
(22,276,517)
(4,904,000)
(475,511,034)

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

(19,599,999)
(19,599,999)
40,509
(361,604,250)
439,147,288
77,543,038

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

(19,599,999)
(19,599,999)
(361,557,292)
433,472,379
71,915,087

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

(3,461,343)

3,983,424

(3,461,343)

3,983,424

บริษัท วันทูวนั คอนแทคส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำในประเทศ
ไทย โดยมีบริ ษทั สำมำรถคอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ น
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ฯดำเนิ นธุ รกิจหลักในกำรให้บริ กำรศูนย์บริ กำรข้อมูลลูกค้ำสัมพันธ์ ที่ อยูต่ ำมที่จดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่เลขที่ 99/19 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ ปำร์ ค ชั้น 17 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1 งบกำรเงิ นนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชี พบัญชี พ.ศ.
2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ นตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุ รกิ จกำรค้ำลงวันที่ 11 ตุลำคม
2559 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)

งบกำรเงิ น รวมนี้ ได้จ ัด ท ำขึ้ น โดยรวมงบกำรเงิ น ของบริ ษ ัท วัน ทู วนั คอนแทคส์ จ ำกัด (มหำชน)
(ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั วันทูวนั โปรเฟสชัน่ แนล จำกัด จัดส่งบุคลำกรเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั เพื่อ
ปฎิบตั ิงำนธุรกิจเกี่ยวกับกำรให้บริ กำร
ข้อมูลข่ำวสำรและศูนย์บริ กำรข้อมูล
ทั้งในและนอกสถำนที่และให้บริ กำร
ทำควำมสะอำด
บริ ษทั วันทูวนั แคมโบเดีย จำกัด
ศูนย์บริ กำรข้อมูลลูกค้ำสัมพันธ์
บริ ษทั อินโน ฮับ จำกัด
ดำเนินกำรวิจยั และพัฒนำซอฟต์แวร์
โปรแกรมหุ่นยนต์ อุปกรณ์ เครื่ องมือ
และสิ่ งประดิษฐ์นวัตกรรม

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย

กัมพูชำ
ไทย

อัตรำร้อยละ
ของกำรถือหุน้
2562
2561
ร้อยละ
ร้อยละ
100
100

100
100

100
100
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ข) บริ ษทั ฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หำกบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่
ส่ งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริ ษทั ฯนำงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอำนำจใน
กำรควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
จ) สิ นทรัพย์และหนี้ สินตำมงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดย
ใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน ส่ วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็ นเงินบำท
โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ ยรำยเดือน ผลต่ำงซึ่ งเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวได้แสดงไว้เป็ น
รำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ฉ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวม
นี้แล้ว
2.3 บริ ษทั ฯจัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมวิธีรำคำทุน
3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

ก.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี กลุ่ มบริ ษ ทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นและกำรตี ควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่
มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำถื อปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ ำวได้รับกำรปรั บปรุ งหรื อจัดให้ มี ข้ ึ นเพื่ อให้ มี เนื้ อหำเท่ ำเที ยมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ระหว่ำงประเทศ โดยส่ ว นใหญ่ เป็ นกำรอธิ บ ำยให้ ชัด เจนเกี่ ย วกับ วิ ธี ป ฏิ บ ัติ ท ำงกำรบัญ ชี แ ละกำรให้
แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี กบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ ำวมำถื อปฏิ บตั ิ น้ ี ไม่ มี ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระส ำคัญต่องบกำรเงิ นของกลุ่ ม
บริ ษทั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ ซึ่ งมีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญสำมำรถ
สรุ ปได้ดงั นี้
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้ จำกสั ญญำทีท่ ำกับลูกค้ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
เรื่ อง รำยได้
เรื่ อง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ กำรโฆษณำ
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้ำ
เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริ มทรัพย์
เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ

กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ทำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้นสัญญำ
ที่อยูใ่ นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับอื่น มำตรฐำนฉบับนี้ ได้กำหนดหลักกำร 5 ขั้นตอนสำหรับกำร
รับรู ้รำยได้ที่เกิ ดขึ้นจำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู ้รำยได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทน
ที่กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิ ได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ และกำหนดให้
กิ จกำรต้อ งใช้ดุล ยพิ นิ จและพิ จำรณำข้อเท็ จจริ งและเหตุ ก ำรณ์ ที่ เกี่ ย วข้อ งทั้งหมดในกำรพิ จำรณำตำม
หลักกำรในแต่ละขั้นตอน
มำตรฐำนฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
ข.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรั บงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2563
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึน
เพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิ บำย
ให้ ชัด เจนเกี่ ย วกับ วิ ธี ป ฏิ บ ัติ ท ำงกำรบัญ ชี แ ละกำรให้ แ นวปฏิ บ ัติ ท ำงบัญ ชี ก ับ ผู ใ้ ช้ ม ำตรฐำน ยกเว้น
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี้ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ ซึ่ งสำมำรถสรุ ป
ได้ดงั นี้
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิ น ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน
จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัด
มูลค่ำเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำ
สำรทำงกำรเงิ น ลัก ษณะของกระแสเงิ น สดตำมสั ญ ญำและแผนธุ ร กิ จ ของกิ จ กำร (Business Model)
หลักกำรเกี่ ยวกับวิธีก ำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นโดยใช้แนวคิ ดของผลขำดทุ นด้ำน
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำร
เปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทำให้
มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี บำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่
ในปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั คำดว่ำกำรนำมำตรฐำนฉบับนี้มำใช้ จะมีผลกระทบจำกรำยกำรดังต่อไปนี้
-

กำรรับรู ้รำยกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิต - กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อ
สิ นทรั พย์ทำงกำรเงิ นโดยไม่ จำเป็ นต้องรอให้ เหตุ กำรณ์ ที่ มี กำรด้อยค่ ำด้ำนเครดิ ตเกิ ดขึ้ นก่ อน กลุ่ ม
บริ ษทั จะใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุสำหรับลูกหนี้
กำรค้ำ

ปั จจุ บนั ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่ มบริ ษทั อยู่ระหว่ำงกำรประเมิ นผลกระทบที่ อำจมี ต่องบกำรเงิ นในปี ที่ เริ่ มนำ
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญำเช่ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญำเช่ำ และกำร
ตีควำมมำตรฐำนบัญชี ที่เกี่ ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ ได้กำหนดหลักกำรของกำรรับรู ้ รำยกำร กำรวัดมู ลค่ำ
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และกำหนดให้ผเู ้ ช่ำรับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสำหรับ
สัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อำ้ งอิงนั้นมีมูลค่ำต่ำ
กำรบัญชีสำหรับผูใ้ ห้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ำ
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนหรื อสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำรเช่นเดี ยวกัน
กับมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17
ปั จจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่ำงกำรสรุ ปผลกระทบที่มีต่องบกำรเงินในปี ที่เริ่ มนำมำตรฐำนนี้
มำถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

4.1

กำรรับรู้ รำยได้
รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า
กลุ่มบริ ษทั จะถือว่ำเกิดสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ เมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้เข้ำผูกพันในข้อตกลงกับคู่สัญญำที่ก่อให้เกิด
สิ ทธิ และภำระผูกพันที่ใช้บงั คับได้ กลุ่มบริ ษทั จะระบุภำระที่ตอ้ งปฏิ บตั ิในสัญญำ และปั นส่ วนรำคำของ
รำยกำรให้แก่ภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิที่รวมอยูใ่ นสัญญำตำมเกณฑ์ที่เหมำะสม
รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลู กค้ำรับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้โอนอำนำจควบคุ มในสิ นค้ำหรื อบริ กำรให้แก่ลูกค้ำ
แล้ว โดยแสดงตำมมู ลค่ ำของสิ่ งตอบแทนที่ คำดว่ำจะได้รับ ส ำหรั บ สิ นค้ำหรื อบริ ก ำรที่ ได้ส่ งมอบ โดย
ไม่รวมภำษี มูลค่ำเพิ่ม ทั้งนี้ กิ จกำรอำจโอนอำนำจควบคุ มในสิ นค้ำหรื อบริ กำรตลอดช่ วงเวลำหนึ่ ง หรื อ
ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของสัญญำและกฎหมำยต่ำง ๆ ที่ใช้กบั สัญญำนั้น
รำยได้หลักของกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
รายได้ จากการจัดหาระบบบริ การศูนย์ บริ การข้ อมูลลูกค้ าสัมพันธ์
รำยได้จำกกำรจัดหำระบบบริ กำรศูนย์บริ กำรข้อมูลลูกค้ำสัมพันธ์ เป็ นกำรให้บริ กำรที่ครอบคลุมถึง กำร
วำงแผนและออกแบบระบบบริ กำรข้อมูลลู กค้ำสัมพันธ์ ตำมควำมต้องกำรของลู กค้ำ กำรจัดหำและติดตั้ง
ฮำร์ ดแวร์ และ/หรื อซอฟต์แวร์ ซึ่ งพิจำรณำว่ำมีเพียงภำระเดียวที่ตอ้ งปฏิ บตั ิ โดยกิจกำรรับรู ้รำยได้ดงั กล่ำว
ตลอดช่ วงเวลำที่ ให้บ ริ กำรโดยพิ จำรณำถึ งขั้นควำมส ำเร็ จของงำน ซึ่ งค ำนวนโดยเปรี ยบเที ยบต้นทุ นที่
เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้ นงวดกับต้นทุนทั้งหมดที่คำดว่ำจะใช้ปฎิบตั ิตำมสัญญำ
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รายได้ ค่าบริ การ
รำยได้ค่ำบริ กำรรับรู ้ตลอดช่วงเวลำที่ได้ให้บริ กำรโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมสำเร็ จของงำน
รำยได้จำกกำรให้เช่ำอุปกรณ์และบริ หำรจัดกำรเจ้ำหน้ำที่ลูกค้ำสัมพันธ์ จะถือเป็ นรำยได้เป็ นรำยเดือนตำมที่
ระบุไว้ในสัญญำ
รายได้ จากการขายสิ นค้ า
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้โอนอำนำจควบคุมในสิ นค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว กล่ำวคือ เมื่อมี
กำรส่ งมอบสิ นค้ำ รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำที่ได้รับหรื อคำดว่ำจะได้รับสำหรับสิ นค้ำที่ได้ส่งมอบหลัง
หักประมำณกำรสิ นค้ำรับคืนและส่ วนลดโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
4.2 ต้ นทุนในกำรทำให้ เสร็จสิ้นตำมสั ญญำทีท่ ำกับลูกค้ ำ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกต้นทุนในกำรทำให้เสร็ จสิ้ นตำมสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ ซึ่ งใช้เพื่อสร้ำงทรัพยำกรหรื อใช้ใน
กำรปรับปรุ งทรัพยำกรของกิจกำรเพื่อนำไปใช้ในกำรปฏิบตั ิตำมภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้สำเร็ จในอนำคต และ
กิจกำรคำดว่ำจะได้รับคืนต้นทุนดังกล่ำวเป็ นสิ นทรัพย์และรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยอย่ำงเป็ นระบบและสอดคล้อง
กับรู ปแบบกำรรั บ รู ้ รำยได้ตำมสั ญญำ และจะบันทึ กค่ำเผื่อผลขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพ ย์ เมื่ อ
มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ำสิ่ งตอบแทนที่จะได้รับหักด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
4.3 ยอดคงเหลือของสั ญญำทีท่ ำกับลูกค้ ำ
สิ นทรั พย์ ที่เกิดจากสัญญา
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ เมื่อมีรำยได้ที่รับรู ้สะสมเกินกว่ำจำนวนเงินที่เรี ยกเก็บจำกลูกค้ำ
จนถึ งปั จจุบนั และกลุ่ มบริ ษทั จะบันทึ กค่ ำเผื่อผลขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ ำของสิ นทรั พ ย์ที่ เกิ ดจำกสั ญญำ
สำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกค้ำไม่ได้ สิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำจะจัด
ประเภทเป็ นลู ก หนี้ กำรค้ำเมื่ อ กิ จกำรมี สิ ท ธิ ที่ จะได้รับ ช ำระโดยปรำศจำกเงื่ อ นไข เช่ น เมื่ อ กิ จกำรได้
ให้บริ กำรเสร็ จสิ้ นและลูกค้ำรับมอบงำน
ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรับ
ผลขำดทุ น โดยประมำณที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ นจำกกำรเก็ บ เงิ น จำกลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ งโดยทั่ว ไปพิ จ ำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
หนีส้ ิ นที่เกิดจากสัญญา
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ หนี้ สินที่เกิ ดจำกสัญญำเมื่อจำนวนเงิ นที่ เรี ยกเก็บจำกลู กค้ำจนถึ งปั จจุบนั เกิ นกว่ำรำยได้ที่
รับรู ้สะสม โดยกิจกำรยังมีภำระที่ตอ้ งโอนสิ นค้ำหรื อบริ กำรให้กบั ลูกค้ำ หนี้สินที่เกิดจำกสัญญำจะรับรู ้เป็ น
รำยได้เมื่อกิจกำรได้ปฏิบตั ิตำมภำระที่ระบุไว้ในสัญญำเสร็ จสิ้ น
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4.4

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึ ง เงินสดและเงิ นฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึ งกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิ น 3 เดื อนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัดในกำร
เบิกใช้

4.5 เงินลงทุน
ก) เงิ นลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์เพื่ อค้ำแสดงตำมมู ล ค่ ำยุติธ รรม กำรเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ ำยุติธ รรมของ
หลักทรัพย์ซ่ ึ งคำนวณจำกรำคำเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทำกำรสุ ดท้ำยของปี ของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จะถูกบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
บริ ษทั ฯใช้วธิ ี ถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชี ของเงินลงทุน
จะถูกบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
ข) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน
4.6 อุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
อุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอุปกรณ์ คำนวณจำกรำคำทุ นของสิ นทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดังนี้
เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องใช้สำนักงำนและคอมพิวเตอร์
ยำนพำหนะ

-

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

ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
กลุ่ มบริ ษทั ตัดรำยกำรอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิ จในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อขำดทุ นจำกกำรจำหน่ ำย
สิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั ออกจำกบัญชี
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4.7 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
กลุ่มบริ ษทั ตัดจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่ำ
สิ นทรัพย์น้ นั เกิ ดกำรด้อยค่ำ กลุ่ มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ ำยและวิธีกำรตัดจำหน่ ำยของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ ำยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้แก่ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ มีอำยุกำรให้ประโยชน์เป็ นระยะเวลำ 3 ปี , 5 ปี และ 10 ปี
ไม่มีกำรคิดค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระหว่ำงติดตั้ง
4.8 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุ คคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษ ทั ฯ หมำยถึ ง บุ คคลหรื อกิ จกำรที่ มี อำนำจควบคุ มบริ ษ ัทฯ หรื อถู ก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันยังหมำยรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิ จกำรที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อมซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำร
หรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯ ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
4.9 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สัญญำเช่ ำอำคำรที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ ำถื อ
เป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
4.10 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษ ทั ฯแสดงงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรเป็ นสกุลเงินบำท ซึ่ งเป็ นสกุ ลเงิ นที่ใช้ในกำร
ดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรที่รวมอยูใ่ นงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินที่
ใช้ในกำรดำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น
รำยกำรที่ เป็ นเงิ น ตรำต่ ำ งประเทศแปลงค่ ำ เป็ นเงิ น บำทโดยใช้ อ ัต รำแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เกิ ด รำยกำร
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงิ นตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงิ นบำทโดยใช้อตั รำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
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4.11 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์ หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มี
ตัวตนอื่นของกลุ่มบริ ษทั หำกมีขอ้ บ่งชี้ วำ่ สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
เมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่ำที่คำด
ว่ำจะได้รับคื นหมำยถึ งมู ลค่ ำยุติธรรมหักต้นทุ นในกำรขำยของสิ นทรั พย์หรื อมู ลค่ ำจำกกำรใช้สินทรั พย์
แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.12 ผลประโยชน์ พนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงำน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสม
และเงิ นที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ทั จ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดื อน สิ น ทรั พ ย์ข องกองทุ นส ำรองเลี้ ย งชี พ ได้แยกออกจำก
สิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั เงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชี พบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิ ด
รำยกำร
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
กลุ่ ม บริ ษ ทั มี ภำระส ำหรั บเงิ นชดเชยที่ ตอ้ งจ่ำยให้แก่ พนักงำนเมื่ อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่ ง
กลุ่มบริ ษทั ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
กลุ่ ม บริ ษ ัท ค ำนวณหนี้ สิ น ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ห ลังออกจำกงำนของพนัก งำน โดยใช้วิธี คิดลด
แต่ละหน่ วยที่ ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชำญอิสระได้ทำกำรประเมิ น
ภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ผลกำไรหรื อขำดทุ นจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยสำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ประมำณกำรหนีส้ ิ นสำหรับวันหยุดพนักงำน
กลุ่ มบริ ษทั ตั้งประมำณกำรหนี้ สินสำหรับวันหยุดพนักงำน ซึ่ งคำนวณตำมนโยบำยและสู ตรกำรคำนวณของ
กลุ่มบริ ษทั โดยขึ้นอยูก่ บั เงินเดือนของพนักงำน อำยุกำรทำงำนและวันหยุดที่ไม่ได้ใช้
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4.13 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมำณกำรหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่อภำระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ ในอดี ตได้
เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำกลุ่มบริ ษทั จะเสี ยทรัพยำกรเชิ งเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปลื้องภำระผูกพันนั้น และกลุ่มบริ ษทั สำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
4.14 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่ มบริ ษทั บันทึ กภำษี เงิ นได้ปัจจุ บนั ตำมจำนวนที่ คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่ วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดย
คำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชี ดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ วำ่ กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหำกภำษีที่เกิ ดขึ้นเกี่ ยวข้อง
กับรำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
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4.15 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มู ลค่ำยุติธรรม หมำยถึ ง รำคำที่ คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพ ย์หรื อเป็ นรำคำที่ จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรำยกำรดังกล่ ำวเป็ นรำยกำรที่ เกิ ดขึ้ นในสภำพปกติ ระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมใน
ตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ กลุ่มบริ ษทั ใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ เกี่ ยวข้องก ำหนดให้ ตอ้ งวัดมู ลค่ ำด้วยมู ล ค่ ำ
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค
กำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบกำรเงิ น
ออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ใช้ข ้อมู ล อื่ น ที่ ส ำมำรถสั งเกตได้ข องสิ นทรั พ ย์ห รื อหนี้ สิ น ไม่ ว่ำจะเป็ นข้อมู ล ทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม
ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้น
ของมู ลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่ มีกำรวัดมู ลค่ำ
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชี ทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่ องที่ มี ค วำมไม่ แน่ น อนเสมอ กำรใช้ดุล ยพิ นิ จและกำรประมำณกำรดังกล่ ำวนี้ ส่ งผล
กระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้น
จริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้

5.1 กำรระบุภำระทีต่ ้ องปฏิบัติ
ในกำรระบุ ภำระที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ ในกำรส่ งมอบสิ นค้ำหรื อบริ กำรให้กบั ลู กค้ำตำมสัญญำที่ เกี่ ยวข้องกับกำร
จัดหำสิ นค้ำและบริ กำรศูนย์บริ กำรข้อมูลลูกค้ำสัมพันธ์ ของกลุ่มบริ ษทั ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในกำรประเมินเงื่ อนไขและรำยละเอี ยดของสัญญำที่ ทำกับลู กค้ำเพื่อพิจำรณำว่ำสิ นค้ำหรื อบริ กำรแต่ละ
รำยกำรถือเป็ นภำระที่แยกจำกกันหรื อไม่ กล่ำวคือ กิจกำรจะบันทึกสิ นค้ำหรื อบริ กำรแต่ละรำยกำรแยกจำกกัน
ก็ต่อเมื่ อสิ นค้ำหรื อบริ กำรดังกล่ ำวสำมำรถระบุ ได้ว่ำแยกจำกสิ นค้ำหรื อบริ กำรอื่ นในสัญญำ และลู กค้ำ
ได้รับประโยชน์จำกสิ นค้ำหรื อบริ กำรนั้นแต่ละรำยกำรแยกจำกกัน
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5.2 กำรประมำณกำรอัตรำส่ วนของงำนทีท่ ำเสร็จ
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รำยได้จำกงำนตำมสัญญำโดยอ้ำงอิงกับขั้นควำมสำเร็ จของงำนก่อสร้ำง เมื่อกิจกำรสำมำรถ
ประมำณผลของงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำได้อย่ำงน่ ำเชื่ อถื อ ขั้นควำมสำเร็ จของงำนก่อสร้ำงถู กกำหนดโดย
พิจำรณำจำกอัตรำส่ วนของต้นทุ นกำรก่อสร้ ำงที่เกิ ดขึ้ นของงำนที่ ทำเสร็ จจนถึ งปั จจุบนั กับประมำณกำร
ต้นทุนกำรก่อสร้ำงทั้งสิ้ น ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรต้นทุนกำรก่อสร้ำงทั้งสิ้ น
ตำมสัญญำและผลของงำนก่อสร้ ำงตำมสัญญำเพื่อใช้ในกำรกำหนดขั้นควำมสำเร็ จของงำนโดยคำนึ งถึ ง
ประสบกำรณ์ในอดีตและข้อมูลที่ได้รับจำกวิศวกรโครงกำร
5.3 ค่ ำเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผล
ขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้ แต่ละรำย โดยคำนึ งถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ ที่
คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
5.4 อุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และ
มูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำก
มีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรลดลงของมู ลค่ำของอุ ปกรณ์ ในแต่ละช่ วงเวลำและบันทึ ก
ขำดทุ น จำกกำรกำรลดลงของมู ล ค่ ำหำกคำดว่ำ มู ล ค่ ำที่ ค ำดว่ำ จะได้รับ คื น ต่ ำ กว่ำ มู ล ค่ ำตำมบัญ ชี ข อง
สิ นทรัพย์น้ นั ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์ รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
ในอนำคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
6.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี กลุ่ มบริ ษทั มี รำยกำรธุ รกิ จที่ สำคัญกับกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิ จดังกล่ ำวเป็ นไปตำม
เงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติ
ธุ รกิจ ซึ่งนโยบำยในกำรกำหนดรำคำสำหรับรำยกำรค้ำระหว่ำงกันสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
1.

กำรขำยสิ นค้ำและบริ กำรระหว่ำงกัน กำหนดรำคำตำมรำคำตลำด หำกไม่มีรำคำตลำดจะกำหนดรำคำ
เท่ำกับต้นทุนบวกกำไรส่ วนเพิ่มในอัตรำไม่เกิ นร้อยละ 15 อย่ำงไรก็ตำม นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
ดังกล่ำวอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไปตำมประเภทธุ รกิจและสภำพกำรแข่งขันในขณะที่เกิดรำยกำร

2.

กำรให้บริ กำรศูนย์บริ กำรข้อมูลลูกค้ำสัมพันธ์ กำหนดรำคำโดยใช้ตน้ ทุนบวกกำไรส่ วนเพิ่มในอัตรำ
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 10

3.

ค่ำบริ กำรเทคโนโลยีสำรสนเทศจ่ำยให้บริ ษทั ใหญ่เรี ยกเก็บตำมรำคำที่ระบุไว้ในสัญญำระหว่ำงกัน
ซึ่ งบริ ษทั ใหญ่กำหนดรำคำจำกต้นทุนบวกกำไรส่ วนเพิ่มในอัตรำไม่เกินร้อยละ 5
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4.

ค่ำบริ กำรกำรจัดกำรจ่ำยและค่ำเช่ำจ่ำยเรี ยกเก็บตำมรำคำที่ระบุไว้ในสัญญำระหว่ำงกัน

5.

รำยได้ค่ำบริ กำรและค่ำบริ กำรจ่ำยอื่นเรี ยกเก็บตำมรำคำที่ตกลงร่ วมกัน

6.

ค่ำธรรมเนียมกำรค้ ำประกันระหว่ำงกันคิดในอัตรำร้อยละ 0.3 ต่อปี

7.

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรกำหนดตำมที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิหรื อในรำคำที่ตกลงกันตำม
สัญญำ
รำยกำรธุ รกิจที่สำคัญระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

งบกำรเงินรวม
2562
2561
รำยกำรธุ รกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
รำยได้จำกงำนตำมสัญญำ
รำยได้อื่น
ต้นทุนจำกงำนตำมสัญญำ
ต้นทุนบริ กำร
ซื้ อสิ นทรัพย์ถำวร
ขำยสิ นทรัพย์ถำวร
รำยกำรธุ รกิจกับบริ ษทั ใหญ่
รำยได้จำกกำรบริ กำร
ต้นทุนบริ กำร
รำยจ่ำยค่ำบริ หำรจัดกำร
ค่ำเช่ำและค่ำสำธำรณู ปโภคจ่ำย
ค่ำบริ กำรเทคโนโลยีสำรสนเทศจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
รำยกำรธุ รกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้จำกงำนตำมสัญญำ
รำยได้จำกกำรขำยและบริ กำร
ซื้ อสิ นค้ำและบริ กำร
ซื้ อสิ นทรัพย์ถำวร
ค่ำเช่ำและสำธำรณู ปโภคจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยอื่น

-

-

0.4
0.1
0.5
0.4
1.6
1.7

1.0
-

14.3
0.3
4.8
6.5
15.4
4.9

6.0
0.4
5.0
15.0
0.1

14.3
0.3
4.8
6.5
15.4
4.9

6.0
0.4
5.0
15.0
0.1

2.2
14.0
4.3
25.7
1.1

19.0
5.0
0.1
10.0
2.0

0.8
14.0
4.3
25.7
1.1

19.0
5.0
0.1
10.0
2.0
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ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

งบกำรเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 9)
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และ/หรื อ
กรรมกำรร่ วมกัน)
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 9)
บริ ษทั ย่อย
รวมลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้คำ้ งรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 10)
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมกำรร่ วมกัน)
รวมรำยได้คำ้ งรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และ/หรื อ
กรรมกำรร่ วมกัน)
รวมเงินมัดจำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 16)
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมกำรร่ วมกัน)
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 16)
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมกำรร่ วมกัน)
รวมเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

31

32

31

32

2,292
2,323

7,984
8,016

2,292
2,323

7,984
8,016

-

-

3,819
3,819

2,729
2,729

163

5,516
-

163

5,516
-

994
1,157

1,272
6,788

994
1,157

1,272
6,788

2,105

-

2,105

-

4,292
6,397

1,630
1,630

4,292
6,397

1,630
1,630

69
-

46
-

69
567

46
-

12,093
12,162

4,061
4,107

12,093
12,729

4,061
4,107

18,161
-

3,509
-

18,147
214

3,509
-

214
18,375

25
3,534

214
18,575

25
3,534
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

งบกำรเงินรวม
2562
2561
เงินมัดจำจำกกำรให้บริ กำร - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมกำรร่ วมกัน)
รวมเงินมัดจำจำกกำรให้บริ กำร - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

505
505

505
505

505
505

505
505

-

-

6,000
6,000

-

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่กจิ กำรที่เกี่ยวข้ องกัน
กำรเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบำท)

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อินโน ฮับ จำกัด
บริ ษทั วันทูวนั โปรเฟสชัน่ แนล จำกัด
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ในระหว่ำงปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง

2561
-

5,000
1,000
6,000

2562
-

5,000
1,000
6,000

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษ ัท ฯมี ค่ ำใช้จ่ ำยผลประโยชน์ พ นักงำนที่ ใ ห้ แ ก่
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
21,998
15,626
576
95
22,574
15,721
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สั ญญำกับกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
สัญญาเช่ าและบริ การกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
ก)

บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำเช่ ำพื้นที่อำคำรสำนักงำนและสัญญำบริ กำรสำธำรณู ปโภคกับบริ ษทั ใหญ่และ
บริ ษ ัท ที่ เกี่ ย วข้องกัน แห่ ง หนึ่ ง เพื่ อประกอบกิ จกำรของบริ ษ ัท ฯ สั ญ ญำดัง กล่ ำวสิ้ น สุ ด ในเดื อ น
เมษำยน 2563 โดย บริ ษ ัท ฯต้องช ำระค่ ำเช่ ำและค่ ำบริ ก ำรเป็ นรำยเดื อนในอัตรำรวมเดื อนละ 3.2
ล้ำนบำท (2561: 1.3 ล้ำนบำท)
จำนวนเงิ นของภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนกับกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันได้เปิ ดเผยรวมไว้ใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 27.1

สัญญำบริ กำรและบริ หำรงำนกับบริ ษทั ใหญ่

7.

ข)

ในเดือนมกรำคม 2562 บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำว่ำจ้ำงกำรให้บริ กำรด้ำนกำรบริ หำรและกำรจัดกำรกับ
บริ ษทั สำมำรถคอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ใหญ่เป็ นระยะเวลำ 1 ปี โดยบริ ษทั ฯต้อง
ชำระค่ำบริ กำรเป็ นรำยเดื อนในอัตรำเดื อนละ 0.4 ล้ำนบำท (2561: 0.4 ล้ำนบำท) ต่ อมำ เมื่ อวัน ที่
1 มกรำคม 2563 บริ ษทั ฯได้ต่อสัญญำดังกล่ำวเป็ นระยะเวลำ 1 ปี สัญญำดังกล่ำวจะสิ้ นสุ ดในวันที่
31 ธันวำคม 2563 โดยบริ ษทั ฯต้องชำระค่ำบริ กำรเป็ นรำยเดือน เดือนละ 0.4 ล้ำนบำท

ค)

ในเดื อนพฤษภำคม 2562 บริ ษ ทั ฯได้ท ำสั ญ ญำว่ำจ้ำงกำรให้บ ริ กำรระบบศู น ย์บ ริ กำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (Samart Information Technology Center) กั บ บริ ษั ท สำมำรถคอร์ ป อเรชั่ น จ ำกั ด
(มหำชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ใหญ่เป็ นระยะเวลำ 1 ปี โดยบริ ษทั ฯต้องชำระค่ำบริ กำรเป็ นรำยเดือนในอัตรำ
เดือนละ 1.3 ล้ำนบำท (2561: 1.3 ล้ำนบำท)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวม

งบกำรเงินรวม
2562
2561
111
151
77,432
438,996
77,543
439,147

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
100
131
71,815
433,341
71,915
433,472

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงินฝำกธนำคำรมีอตั รำดอกเบี้ ยระหว่ำงร้อยละ 0.10 ถึง 1.30 ต่อปี (2561: ร้อยละ
0.10 ถึง 1.30 ต่อปี )
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8.

เงินลงทุนชั่ วครำว
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
610
970
475,127
475,737
970

หลักทรัพย์เพื่อกำรค้ำ (หมำยเหตุ 8.1)
เงินฝำกประจำธนำคำร
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงินฝำกประจำธนำคำรประเภท 3 - 12 เดือนมีอตั รำดอกเบี้ยร้ อยละ 1.35 ถึง 1.70
ต่อปี (2561: ไม่มี)
8.1 เงินลงทุนชั่ วครำวในหลักทรัพย์เพื่อค้ ำ

หุน้ สำมัญ
บมจ. สำมำรถ ดิจิตอล
หัก: ปรับมูลค่ำ
รวม
บมจ. สำมำรถ ดิจิตอล
(SDC-W1)
บวก: ปรับมูลค่ำ
รวม

จำนวนหุน้
(พันหุน้ )
3,000

500

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
มูลค่ำ
รำคำทุน
ยุติธรรม จำนวนหุน้
รำคำทุน
(พันบำท) (พันบำท)
(พันหุน้ )
(พันบำท)
4,430
570
3,000
4,430
(3,860)
(3,530)
570
900
30
10
40

40

500

30
40
70

มูลค่ำ
ยุติธรรม
(พันบำท)
900

70

รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชี เงินลงทุนชัว่ ครำวในหลักทรัพย์เพื่อค้ำสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
ยอดคงเหลือ ณ ต้ นปี
970
610
ซื้ อเพิ่ม
600
(360)
(240)
ขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
610
970
ยอดคงเหลือ ณ ปลำยปี
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9.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
งบกำรเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ
หัก: สำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

833

1,503

833

1,503

152
21
1,317
2,323

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

152
21
1,317
2,323

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

57,712

60,244

57,182

59,780

57,192
27,908
22,302
2,890
168,004
170,327
(2,776)
167,551

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

57,147
27,908
22,302
2,890
167,429
169,752
(2,776)
166,976

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

602
5
607
168,158

171
171
226,960

616
3,819
5
4,440
171,416

2,729
171
2,900
229,225
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เมื่ อวันที่ 2 พฤศจิ กำยน2558 บริ ษ ัท ฯได้ยื่นฟ้ องร้ องต่ อศำลแพ่ งเพื่ อเรี ยกร้ องให้ หน่ วยรำชกำรแห่ งหนึ่ ง
ในฐำนะลู กหนี้ กำรค้ำ (กิ จกำรที่ ไม่เกี่ ยวข้องกัน) ซึ่ งมี ยอดค้ำงชำระเป็ นจำนวนเงิ นประมำณ 78.4 ล้ำนบำท
(รวมรำยได้คำ้ งรับจำนวนเงินประมำณ 3.7 ล้ำนบำท) ชำระหนี้ สำหรั บกำรให้บริ กำรลู กค้ำสัมพันธ์ และเมื่ อ
วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2559 ศำลแพ่งได้พิจำรณำและพิพำกษำให้หน่ วยรำชกำรดังกล่ำวชำระหนี้ คืนเต็มจำนวน
พร้ อมดอกเบี้ยแก่บริ ษทั ฯ ต่อมำเมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2560 หน่ วยรำชกำรดังกล่ำวได้ยื่นอุทธรณ์ ต่อศำล และ
เมื่ อ วัน ที่ 15 สิ งหำคม 2560 ศำลอุ ท ธรณ์ ไ ด้ พิ จำรณำและพิ พ ำกษำยื น ตำมค ำพิ พ ำกษำของศำลชั้ นต้ น
ให้ หน่ วยงำนรำชกำรดังกล่ ำวช ำระหนี้ คื นเต็ มจำนวน พร้ อมดอกเบี้ ยแก่ บ ริ ษ ัท ฯ อย่ำงไรก็ ตำม เมื่ อวันที่
13 กันยำยน 2560 หน่ วยงำนรำชกำรดังกล่ำวได้ยื่นฎี กำคัดค้ำนคำพิพำกษำของศำลอุทธรณ์ พร้ อมขออนุ ญำต
ฎีกำต่อศำลฎีกำ
ในที่ สุดเมื่ อวันที่ 2 สิ งหำคม 2562 ศำลฎี กำได้พิ จำรณำและพิพำกษำยืนตำมคำพิ พำกษำของศำลอุทธรณ์ ให้
หน่ วยงำนรำชกำรดังกล่ำวชำระหนี้ คืนเต็มจำนวนพร้ อมดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนี ยมแก่ บริ ษทั ฯ และเมื่อวันที่
13 กัน ยำยน 2562 บริ ษ ัท ฯได้รั บ ช ำระคื น ยอดหนี้ เต็ ม จ ำนวนพร้ อมดอกเบี้ ยและค่ ำธรรมเนี ยมรวมเป็ น
จำนวนเงิน 104.5 ล้ำนบำท ซึ่ งรวมดอกเบี้ย 25.6 ล้ำนบำท เรี ยบร้อยแล้ว
10. รำยได้ ค้ำงรับ
งบกำรเงินรวม
2562
2561
รำยได้คำ้ งรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่บนั ทึกบัญชี
ไม่เกิน 3 เดือน
6 - 12 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

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

1,157
1,157

6,724
64
6,788

1,157
1,157

6,724
64
6,788

67,563
3,538
1,830
72,931
74,088

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

67,391
3,538
1,830
72,759
73,916

82,107
7,080
287
3,742
93,216
100,004
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11. สิ นค้ ำคงเหลือ
งบกำรเงินรวม
2562
2561
งำนบริ กำรระหว่ำงทำตำม
สัญญำ
รวม

3,252
3,252

4,539
4,539

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
3,201
3,201

4,539
4,539

12. สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น

ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
ภำษีซ้ื อที่ยงั ไม่ถึงกำหนด
อื่น ๆ
รวม

งบกำรเงินรวม
2562
2561
50,392
32,639
13,478
10,650
1,028
990
2,770
2,557
67,668
46,836

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
50,324
32,600
13,390
10,630
1,076
990
1,562
2,495
66,352
46,715

กลุ่มบริ ษทั ถือภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำยเป็ นสิ นทรัพย์ เนื่ องจำกกลุ่มบริ ษทั มีควำมตั้งใจและมีสิทธิ ขอคืน
ภำษีขำ้ งต้น อย่ำงไรก็ตำม มูลค่ำที่จะได้รับคืนของภำษีเงินได้ดงั กล่ำวขึ้นอยูก่ บั กำรใช้สิทธิ ขอคืนภำษีและ
ผลกำรตรวจสอบภำษีของกลุ่มบริ ษทั โดยเจ้ำหน้ำที่กรมสรรพำกร
อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินผลของมูลค่ำที่จะได้รับคืนและเชื่ อมัน่ ว่ำจะได้รับคืน
ทั้งจำนวนจึงไม่ได้บนั ทึกค่ำเผือ่ กำรลดมูลค่ำของภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมที่แสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั
บริ ษทั วันทูวนั
โปรเฟสชัน่ แนล
จำกัด
บริ ษทั วันทูวนั
(แคมโบเดีย) จำกัด
บริ ษทั อินโน ฮับ
จำกัด
รวม

ทุนเรี ยกชำระแล้ว
2562
2561
2
ล้ำนบำท

2
ล้ำนบำท

600,000
เหรี ยญ
สหรัฐ
3
ล้ำนบำท

440,000
เหรี ยญ
สหรัฐ
3
ล้ำนบำท

สัดส่ วนเงินลงทุน
2562
2561
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
100
100

รำคำทุน
2562
2561

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ
เงินลงทุน
2562
2561

(หน่วย: พันบำท)
มูลค่ำตำมบัญชี ตำมวิธี
รำคำทุน - สุทธิ
2562
2561

2,000

2,000

(35)

(35)

1,965

1,965

100

100

19,725

14,821

-

-

19,725

14,821

100

100

3,000

3,000

-

-

3,000

3,000

24,725

19,821

(35)

(35)

24,690

19,786

13.1 กำรจัดตั้งบริษัทใหม่
เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2561 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิให้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่
ชื่ อ “บริ ษ ัท อิ น โน ฮับ จ ำกัด ” เพื่ อ ด ำเนิ น กำรวิจยั และพัฒ นำซอฟต์ แ วร์ โปรแกรมหุ่ น ยนต์ อุ ป กรณ์
เครื่ องมือและสิ่ งประดิษฐ์นวัตกรรม โดยมีสัดส่ วนกำรถือหุ ้นในอัตรำร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียน 3 ล้ำนบำท
(หุ ้นสำมัญ 300,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 10 บำท) บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวกับกระทรวง
พำณิ ชย์ เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2561 และได้ชำระค่ำหุ น้ ทั้งจำนวนแล้วในเดือนพฤษภำคม 2561
13.2 กำรเพิม่ ทุนจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2561 ที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั วันทูวนั โปรเฟสชัน่ แนล จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ได้มีมติอนุ มตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 1 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 100,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 10 บำท) เป็ น
ทุนจดทะเบียนใหม่ 2 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 200,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 10 บำท) โดยกำรออกหุ ้นสำมัญใหม่
จำนวน 100,000 หุ น้ มูลค่ำหุ น้ ละ 10 บำท บริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อ
วันที่ 9 พฤษภำคม 2561 และบริ ษทั ฯได้ชำระค่ำหุ น้ แล้วในเดือนพฤษภำคม 2561
เมื่อวันที่ 8 สิ งหำคม 2561 ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯมี มติ อนุ มตั ิกำรเพิ่มทุ นจดทะเบียนของบริ ษทั
วันทูวนั แคมโบเดีย จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย จำกเดิม 440,000 เหรี ยญสหรัฐฯ (หุ ้นสำมัญ 88,000 หุ ้น มูลค่ำ
หุ ้ น ละ 5 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ) เป็ น 600,000 เหรี ย ญสหรั ฐฯ (หุ ้น สำมัญ 120,000 หุ ้ น มู ล ค่ ำ หุ ้ น ละ 5 เหรี ย ญ
สหรัฐฯ) โดยกำรออกหุ ้นสำมัญใหม่จำนวน 32,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 5 เหรี ยญสหรัฐฯ บริ ษทั ฯได้ชำระค่ำ
หุ ้นทั้งจำนวนดังกล่ำวในเดื อนกรกฎำคม 2562 และบริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่ำวกับกระทรวง
พำณิ ชย์เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2562
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14. อุปกรณ์
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
อุปกรณ์
สำนักงำน
รำคำทุน
1 มกรำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำยและตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ/(โอนออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำยและตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ/(โอนออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2562
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสมสำหรับส่วนที่จำหน่ำย
และตัดจำหน่ำย
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสมสำหรับส่วนที่จำหน่ำย
และตัดจำหน่ำย
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2562
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562

เครื่ องมือ
และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์
ยำนพำหนะ ระหว่ำงติดตั้ง

รวม

45,025
6,066
(11,662)
262
(12)
39,679
7,600
(3,306)
(126)
43,847

690,264
12,943
(5)
(20)
703,182
1,923
(47,188)
9,450
(190)
667,177

208,996
11,643
(19)
220,620
3,199
(24)
(191)
223,604

4,858
4,858
(2,617)
2,241

9,712
(262)
9,450
(9,450)
-

949,143
40,364
(11,667)
(51)
977,789
12,722
(53,135)
(507)
936,869

39,477
2,011

650,208
15,623

185,562
11,303

4,407
451

-

879,654
29,388

(11,635)
(4)
29,849
3,690

(1)
(4)
665,826
17,059

(12)
196,853
10,983

4,858
-

-

(11,636)
(20)
897,386
31,732

(3,294)
(118)
30,127

(47,187)
(177)
635,521

(19)
(190)
207,627

(2,617)
2,241

-

(53,117)
(485)
875,516

9,830

37,356

23,767

-

9,450

80,403

13,720

31,656

15,977

-

-

61,353

ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2561 (จำนวน 26.8 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรให้บริ กำร ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร)

29,388

2562 (จำนวน 29.2 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรให้บริ กำร ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร)

31,732
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อุปกรณ์
สำนักงำน
รำคำทุน
1 มกรำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำยและตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ/(โอนออก)
31 ธันวำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำยและตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ/(โอนออก)
31 ธันวำคม 2562
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสมสำหรับส่วนที่จำหน่ำย
และตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสมสำหรับส่วนที่จำหน่ำย
และตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2562
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562

เครื่ องมือ
และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์
ยำนพำหนะ ระหว่ำงติดตั้ง

รวม

43,265
6,066
(11,662)
262
37,931
7,356
(3,152)
42,135

687,381
12,943
(5)
700,319
1,923
(47,187)
9,450
664,505

205,585
11,505
217,090
3,163
(1,714)
218,539

4,858
4,858
(2,617)
2,241

9,712
(262)
9,450
(9,450)
-

941,089
40,226
(11,667)
969,648
12,442
(54,670)
927,420

38,118
1,679

648,177
15,096

182,452
11,046

4,407
451

-

873,154
28,272

(11,635)
28,162
3,626

(1)
663,272
16,847

193,498
10,895

4,858
-

-

(11,636)
889,790
31,368

(3,139)
28,649

(47,187)
632,932

(19)
204,374

(2,617)
2,241

-

(52,962)
868,196

9,769

37,047

23,592

-

9,450

79,858

13,486

31,573

14,165

-

-

59,224

ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2561 (จำนวน 25.8 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรให้บริ กำร ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร)

28,272

2562 (จำนวน 28.9 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรให้บริ กำร ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร)

31,368

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่ มบริ ษทั มี อุปกรณ์ จำนวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่
มูลค่ำตำมบัญ ชี ก่ อนหัก ค่ำ เสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรั พ ย์ดงั กล่ ำวมี จำนวนเงิ น ประมำณ 807 ล้ำนบำท
(2561: 822 ล้ำนบำท) และงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร 801 ล้ำนบำท (2561: 820 ล้ำนบำท)
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15. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
งบกำรเงินรวม
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ ระหว่ำงติดตั้ง
รำคำทุน
1 มกรำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ/(โอนออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ/(โอนออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2562
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกรำคม 2561
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2561
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2562
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

รวม

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ ระหว่ำงติดตั้ง
รวม

75,700
2,611
1,036
(8)
79,339
4,935
4,044
(86)
88,232

353
788
(1,036)
105
5,896
(4,044)
1,957

76,053
3,399
(8)
79,444
10,831
(86)
90,189

74,484
2,611
1,036
78,131
4,935
83,066

353
788
(1,036)
105
1,439
1,544

74,837
3,399
78,236
6,374
84,610

49,674
5,376
(3)
55,047
5,614
(65)
60,596

-

49,674
5,376
(3)
55,047
5,614
(65)
60,596

48,969
5,195
54,164
5,489
59,653

-

48,969
5,195
54,164
5,489
59,653

31 ธันวำคม 2561

24,292

105

24,397

23,967

105

24,072

31 ธันวำคม 2562

27,636

1,957

29,593

23,413

1,544

24,957

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจำนวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่ำตัดจำหน่ำยหมดแล้วแต่ยงั
ใช้งำนอยู่ มู ลค่ำตำมบัญชี ก่อนหักค่ำตัดจำหน่ ำยสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนเงิ นประมำณ 43.7
ล้ำนบำท (2561: 38.8 ล้ำนบำท) และ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 43.1 ล้ำนบำท (2561: 38.8 ล้ำนบำท)
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16. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
เจ้ำหนี้ อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
ต้นทุนโครงกำรค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น

งบกำรเงินรวม
2562
2561
4,144
4,337
12,162
4,107
3,054
7,109
18,375
3,534
420
1,365
35,476
32,370
73,631
52,822

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
4,144
4,337
12,729
4,107
2,656
6,992
18,575
3,534
420
1,181
34,533
31,724
73,057
51,875

งบกำรเงินรวม
2562
2561
10,534
14,552
2,580
4,955
2,765
1,929
15,879
21,436

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
10,658
14,560
2,793
4,913
2,663
1,857
16,114
21,330

17. หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น

ภำษีขำยที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ
ภำษีมูลค่ำเพิ่มค้ำงจ่ำย
อื่นๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
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18. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

งบกำรเงินรวม
2562
2561
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
ต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน:
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ กำรในอดีต
โอนย้ำยพนักงำน
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อ
สมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อ
สมมติทำงกำรเงิน
ส่ วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำก
ประสบกำรณ์
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
ปลำยปี

13,640

10,501

13,640

10,501

1,159
370
4,726
-

993
285
-

1,159
370
4,726
(172)

993
285
-

(2,841)

-

(2,563)

-

1,682

(1,652)

1,529

(1,652)

(1,759)

3,513

(2,548)

3,513

16,977

13,640

16,141

13,640

เมื่ อ วัน ที่ 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญ ญัติ คุ้ม ครองแรงงำน (ฉบั บ ที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ป ระกำศลงใน
รำชกิ จจำนุ เบกษำ ซึ่ งได้ก ำหนดอัต รำค่ ำ ชดเชยเพิ่ ม เติ ม กรณี น ำยจ้ำงเลิ ก จ้ำง ส ำหรั บ ลู ก จ้ำงซึ่ งท ำงำน
ติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่ำชดเชยไม่นอ้ ยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุ ดท้ำย 400 วัน กฎหมำยดังกล่ำว
มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภำคม 2562 เป็ นต้นไป กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็ นกำรแก้ไขโครงกำร
สำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินสำรองผลประโยชน์
ระยะยำวของพนัก งำนเพิ่ ม ขึ้ น 4.7 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริ ษ ัท ฯ: 4.7 ล้ำ นบำท) กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้บ ัน ทึ ก
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ ยนแปลงดังกล่ ำวโดยรับ รู ้ ต้นทุ นบริ ก ำรในอดี ตเป็ นค่ ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุ น
เบ็ดเสร็ จของปี ปัจจุบนั
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ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู ้ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

ต้นทุนกำรให้บริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
5,081
1,033
38
5
964
240
6,083
1,278

งบกำรเงินรวม
2562
2561
5,207
1,033
38
5
1,010
240
6,255
1,278

กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะไม่มีกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริ ษทั ฯประมำณ 14 ปี (2561: 15 ปี )
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
1.6
2.7
2.5 - 5.5
3-6
0 - 32
0 - 30

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
2562
2561
2562
2561
(1.7)
(1.4)
1.9
1.7
1.8
1.6
(1.6)
(1.4)

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

เพิ่มขึ้น 20%
2562
2561
(2.8)
(1.9)

ลดลง 20%
2562
2561
3.3
2.6
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19. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นส ำรองไม่ น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของกำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี หัก ด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้
ในระหว่ำงปี 2562 บริ ษทั ฯได้จดั สรรกำไรสุ ทธิ ไปเป็ นเงินทุนสำรองตำมกฎหมำยเป็ นจำนวน 1.9 ล้ำนบำท
(2561: 1.2 ล้ำนบำท)
20. รำยได้ จำกสั ญญำทีท่ ำกับลูกค้ ำ
20.1 รำยได้ ทรี่ ับรู้ ทเี่ กีย่ วข้ องกับยอดคงเหลือตำมสั ญญำ
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
รำยได้ที่รับรู ้ในระหว่ำงปี ที่เคยรวมอยูใ่ นยอดยกมำของหนี้ สินที่เกิด
จำกสัญญำ

134
134

20.2 รำยได้ ทคี่ ำดว่ ำจะรับรู้ สำหรับภำระทีย่ งั ปฏิบัติไม่ เสร็จสิ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะมีรำยได้ที่รับรู ้ในอนำคตสำหรับภำระที่ยงั ปฏิบตั ิไม่เสร็ จสิ้ น
ของสัญญำที่ทำกับลูกค้ำจำนวน 673.8 ล้ำนบำท ซึ่งกลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะปฎิบตั ิตำมภำระที่ตอ้ งปฎิบตั ิงำนต่อ
ของสัญญำดังกล่ำวให้เสร็ จสิ้ นภำยใน 4 ปี

28

21. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่ำแรงและ
ผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ต้นทุนอุปกรณ์และบริ กำรสำหรับ
งำนโครงกำรเพื่อขำย
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน
ค่ำซ่อมแซมและบำรุ งรักษำ
กำรเปลี่ยนแปลงในงำนระหว่ำงทำ
ค่ำตัดจำหน่ำย

งบกำรเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

560,159
31,734

499,911
29,388

554,460
31,371

497,596
28,272

2,346
41,235
28,671
1,288
5,614

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

1,960
39,239
28,220
1,338
5,488

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

22. ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

งบกำรเงินรวม
2562
2561
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำร
เกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและกำร
กลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ใน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

1,416

63

1,361

-

1,135

7,274

1,169

7,274

2,551

7,337

2,530

7,274
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รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่มขึ้น
ผลขำดทุนทำงภำษีที่ไม่รับรู ้
ของกลุ่มบริ ษทั
กำรใช้ประโยชน์ผลขำดทุนสะสม
ภำษี
อื่น ๆ
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

งบกำรเงินรวม
2562
2561
35,560
27,946

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
39,622
30,462

20%

20%

20%

20%

7,112

5,589

7,924

6,092

63
(1,822)

17
(2,488)

63
(1,822)

17
(2,488)

777

4,156

-

3,653

(3,635)
56
(4,561)

63
1,748

(3,635)
(5,394)

1,182

2,551

7,337

2,530

7,274
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วย
รำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำเงินลงทุนชัว่ ครำว
ต้นทุนโครงกำรค้ำงจ่ำย
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
สำรองวันลำพักร้อนสะสม
กำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำในอัตรำที่ต่ำงจำก
ภำษี
ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี

770
84
3,395
149

698
236
2,728
141

770
84
3,228
149

698
236
2,728
141

1,027
555
820
6,800

3,842
367
507
8,519

1,027
555
820
6,633

3,842
367
507
8,519

ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2562 กลุ่ ม บริ ษ ั ท มี ผ ลขำดทุ น ทำงภำษี ที่ ย ัง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ จ ำนวน 0.47 ล้ ำ นเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กำ (เทียบเท่ำ 16 ล้ำนบำท) และ 3.66 ล้ำนบำท (2561: 0.44 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ (เทียบเท่ำ
14.97 ล้ำนบำท) และ 19.36 ล้ำ นบำท) ที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท ไม่ ไ ด้บ ัน ทึ ก สิ น ทรั พ ย์ภ ำษี เงิ น ได้ร อกำรตัด บัญ ชี
เนื่ องจำกกลุ่ ม บริ ษทั พิ จำรณำแล้วเห็ นว่ำบริ ษ ทั ย่อยอำจไม่มี กำไรทำงภำษี ในอนำคตเพี ยงพอที่ จะนำผล
ขำดทุนทำงภำษีมำใช้ประโยชน์ ผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ดงั กล่ำวจะทยอยสิ้ นสุ ดระยะเวลำกำรให้
ประโยชน์ภำยในปี 2567
23. กำไรต่ อหุ้น
ก ำไรต่ อหุ ้ นขั้นพื้ น ฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรั บ ปี (ไม่ รวมก ำไรขำดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื่ น ) ด้วยจำนวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ น้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
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24. เงินปันผล
อนุมตั ิโดย
ปี 2562
เงินปันผลจำกผลกำร
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
ดำเนินงำนของปี 2561
เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2562
หัก: เงินปันผลระหว่ำงกำล ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
จำกผลกำรดำเนินงำน
เมื่อวันที่ 8 สิ งหำคม 2561
สำหรับเดือนมกรำคม
ถึงมิถุนำยน 2561
เงินปันผลจำกผลกำร
ดำเนินงำนของปี 2561
ซึ่งจ่ำยในปี 2562
บวก: เงินปันผลระหว่ำงกำล ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
จำกผลกำรดำเนินงำน
เมื่อวันที่ 6 สิ งหำคม 2562
สำหรับเดือนมกรำคม
ถึงมิถุนำยน 2562
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2562
ปี 2561
เงินปันผลจำกผลกำร
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
ดำเนินงำนของปี 2560
เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2561
หัก: เงินปันผลระหว่ำงกำล ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
จำกผลกำรดำเนินงำน
เมื่อวันที่ 8 สิ งหำคม 2560
สำหรับเดือนมกรำคม
ถึงมิถุนำยน 2560
เงินปันผลจำกผลกำร
ดำเนินงำนของปี 2560
ซึ่งจ่ำยในปี 2561
บวก: เงินปันผลระหว่ำงกำล ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
จำกผลกำรดำเนินงำน
เมื่อวันที่ 8 สิ งหำคม 2561
สำหรับเดือนมกรำคม
ถึงมิถุนำยน 2561
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2561

เงินปันผลจ่ำย
(ล้ำนบำท)

เงินปันผลจ่ำย
ต่อหุน้
วันที่จ่ำยเงินปันผล
(บำท)

22.4

0.08

(11.2)

(0.04)

6 กันยำยน 2561

11.2

0.04

22 พฤษภำคม 2562

8.4
19.6

0.03
0.07

5 กันยำยน 2562

42.0

0.15

(22.4)

(0.08)

5 กันยำยน 2560

19.6

0.07

21 พฤษภำคม 2561

11.2
30.8

0.04
0.11

6 กันยำยน 2561
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25. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมู ลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่ นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของกลุ่ มบริ ษทั ที่ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกร
ให้กบั ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน
เพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ในกำรบริ ห ำรงำน กลุ่ ม บริ ษ ัท จัดโครงสร้ ำงองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตำมประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริ กำร กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้ 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 ดตั้งระบบศู นย์บริ กำรข้อมู ลแบบเบ็ดเสร็ จ (Turnkey Total
Solutions) เป็ นส่ วนงำนที่ให้บริ กำรออกแบบ พัฒนำ และติดตั้งระบบศูนย์บริ กำรข้อมูลอย่ำงครบวงจร
สำหรับองค์กรที่ ตอ้ งกำรจะลงทุ นและติ ดตั้งระบบให้เหมำะสมกับแต่ละธุ รกิ จเพื่ อเพิ่มศักยภำพกำร
ให้บริ กำรแก่ลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพมำกยิง่ ขึ้น

ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทำนผลกำรดำเนิ นงำนของแต่ละหน่ วยธุ รกิ จแยกจำกกันเพื่อวัตถุ ประสงค์ใน
กำรตัดสิ นใจเกี่ ยวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิ บตั ิงำน กลุ่ มบริ ษ ทั ประเมิ นผลกำร
ปฏิ บ ัติงำนของส่ วนงำนโดยพิ จำรณำจำกก ำไรหรื อขำดทุ นจำกกำรดำเนิ นงำนซึ่ งวัดมู ลค่ ำโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนในงบกำรเงิน
กำรบันทึกบัญชีสำหรับรำยกำรระหว่ำงส่ วนงำนที่รำยงำน เป็ นไปในลักษณะเดียวกับกำรบันทึกบัญชีสำหรับ
รำยกำรธุ รกิจกับบุคคลภำยนอก
ข้อ มู ล รำยได้ แ ละก ำไรส่ วนงำนของกลุ่ ม บริ ษ ัท ส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2562 และ 2561 มี
ดังต่อไปนี้
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(หน่วย: พันบำท)
ส่ วนงำนบริ กำรออกแบบ
ส่ วนงำนรับจ้ำงให้บริ กำร พัฒนำ และติดตั้งระบบ
ศูนย์บริ กำรข้อมูลและ
ศูนย์บริ กำรข้อมูล
บริ กำรบำรุ งรักษำระบบ
แบบเบ็ดเสร็ จ
รวมส่ วนงำนที่รำยงำน
2562
2561
2562
2561
2562
2561
รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก
รำยได้ระหว่ำงกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวมรำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ

รำยกำรปรับปรุ งและ
ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
2562
2561

งบกำรเงินรวม
2562
2561

725,843
18,672
744,515
(662,902)

671,002
24,967
695,969
(588,763)

9,513
4,744
14,257
(11,628)

14,888
14,888
(12,782)

735,356
23,416
758,772
(674,530)

685,890
24,967
710,857
(601,545)

(2,489)
(2,489)
2,457

-

735,356
20,927
756,283
(672,073)

685,890
24,967
710,857
(601,545)

81,613

107,206

2,629

2,106

84,242

109,312

(32)

-

84,210
34,244
(2,510)
(78,958)
(1,300)
(126)
35,560
(2,551)

109,312
7,416
(2,002)
(84,593)
(2,076)
(111)
27,946
(7,337)

33,009

20,609

รับรู ้รำยได้ตลอดช่วงเวลำหนึ่ง

756,283

1,022
709,835

รวมรำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ

756,283

710,857

ต้นทุนขำยและงำนตำมสัญญำและบริ กำร
กำไรของส่ วนงำน
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ค่ำใช้จำ่ ยทำงกำรเงิน
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
จังหวะเวลำกำรรับรู้ รำยได้
รับรู ้รำยได้ ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอกกำหนดขึ้นตำมสถำนที่ต้ งั ของลูกค้ำ
2562

(หน่วย: พันบำท)
2561

รายได้ จากลูกค้ าภายนอก
ประเทศไทย
กัมพูชำ
รวม

750,773
5,510
756,283

704,532
6,325
710,857

สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน (ไม่ รวมเครื่ องมือทางการเงินและ
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี)
ประเทศไทย
กัมพูชำ
รวม

100,818
974
101,792

114,101
1,170
115,271
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ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
ในปี 2562 บริ ษทั ฯมีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จำนวนหนึ่งรำย เป็ นจำนวนเงินประมำณ 66.5 ล้ำนบำท ซึ่ งมำ
จำกส่ วนงำนรับจ้ำงให้บริ กำรศูนย์บริ กำรข้อมูลและบริ กำรบำรุ งรักษำระบบ (ปี 2561 มีรำยได้จำกลูกค้ำรำย
ใหญ่จำนวนหนึ่ งรำย เป็ นจำนวนเงินประมำณ 58.4 ล้ำนบำท ซึ่ งมำจำกส่ วนงำนรับจ้ำงให้บริ กำรศูนย์บริ กำร
ข้อมูลและบริ กำรบำรุ งรักษำระบบ)
26. กองทุนสำรองเลีย้ งชี พ
กลุ่มบริ ษทั และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยง
ชี พ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่ ม บริ ษ ัท จะจ่ ำยสะสมเข้ำกองทุ นเป็ นรำยเดื อนในอัตรำร้ อยละ 3 ถึ งร้ อยละ 10 ของ
เงินเดือนและพนักงำนจะจ่ำยสะสมเข้ำกองทุนเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน กองทุน
สำรองเลี้ยงชี พนี้ บริ หำรโดยธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำก
งำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่ำงปี 2562 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินสมทบดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำย
จำนวน 6.4 ล้ำนบำท (2561: 5.7 ล้ำนบำท)
27. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
กลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันและหนี้ สินที่อำจเกิดขึ้นนอกเหนื อจำกที่เปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น
อื่นดังนี้
27.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำนและบริกำร
กลุ่มบริ ษทั ได้เข้ำทำสัญญำเช่ำดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำอำคำรและบริ กำร อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ
ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำ
เช่ำดำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
สกุลเงินบำท
จ่ำยชำระภำยใน
1 ปี
30.6
34.9
30.6
34.9
15.2
19.1
15.2
19.1
2 ถึง 3 ปี
45.8
54.0
45.8
54.0
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งบกำรเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: ล้ำนเหรี ยญ)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ
จ่ำยชำระภำยใน
1 ปี

0.04

0.05

0.04

-

27.2 กำรคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯมี หนังสื อค้ ำประกันซึ่ งออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษทั ฯเหลื ออยู่เป็ น
จำนวนประมำณ 92 ล้ำนบำท (2561: 88.8 ล้ำนบำท) ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับภำระผูกพันทำงปฏิบตั ิบำงประกำรตำมปกติ
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีรำยละเอียดดังนี้

ประกันกำรปฏิบตั ิงำนตำมสัญญำ
ประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
91.7
88.5
0.3
0.3
92.0
88.8

28. ลำดับชั้ นของมูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯมี สิ นทรั พย์ที่วดั มู ลค่ำด้วยมู ลค่ำยุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมู ลค่ำ
ยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ระดับ 1

สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
ตรำสำรทุน

2562

2561

0.61

0.97
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29. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
29.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของกลุ่มบริ ษทั ตำมที่นิยำมอยูใ่ นมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 107 “กำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิ ดเผยข้อมู ล ส ำหรับ เครื่ องมื อทำงกำรเงิ น ” ประกอบด้วย เงิ นสดและรำยกำรเที ยบเท่ ำเงิ นสด
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น รำยได้คำ้ งรับ เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เงินลงทุน และเจ้ำหนี้
กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
กลุ่ มบริ ษทั มี ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่ อที่ เกี่ ยวเนื่ องกับลู กหนี้ ก ำรค้ำและลู ก หนี้ อื่นและรำยได้คำ้ งรับ
ฝ่ ำยบริ หำรควบคุมควำมเสี่ ยงนี้ โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมำะสม ดังนั้น
กลุ่มบริ ษทั จึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่ อ นอกจำกนี้ กลุ่มบริ ษทั
ขำยสิ นค้ำหรื อให้บริ กำรกับลูกค้ำที่มีฐำนะด้ำนกำรชำระหนี้ ดีเป็ นส่ วนใหญ่ เช่น รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนของ
รัฐและสถำบันกำรเงิน และฐำนลูกค้ำของบริ ษทั ฯมีจำนวนมำกรำย กลุ่มบริ ษทั จึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำม
เสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรเก็บหนี้ จำกลู กหนี้ เหล่ำนี้ จำนวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อำจต้องสู ญเสี ย
จำกกำรให้สินเชื่ อคื อมูลค่ำตำมบัญชี ของลู กหนี้ กำรค้ำและลู กหนี้ อื่น และรำยได้คำ้ งรับ ที่ แสดงอยู่ในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ ยที่ สำคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิ นและเงิ นให้กูย้ ืม
ระยะสั้ นแก่ กิจกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน ที่ มี ดอกเบี้ ย อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกสิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นทำงกำรเงิ น
ส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตรำตลำด
ในปัจจุบนั
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำ
ดอกเบี้ยได้ดงั นี้
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด
เงินฝำกประจำธนำคำร
เงินลงทุนชัว่ ครำวใน
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
รำยได้คำ้ งรับ
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

อัตรำดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตำมรำคำตลำด

2562

2561

2562

2561

475.1

379.0
-

77.4
-

59.9
-

-

-

-

475.1

379.0

-

ไม่มีอตั รำดอกเบี้ย
2562

2561

อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

รวม
2562

2561

2562

2561

0.1
-

0.1
-

77.5
475.1

439.0 0.10 - 1.30 0.10 - 1.30
- 1.35 - 1.70
-

-

1.0
168.2
74.1

1.0
227.0
100.0

1.0
168.2
74.1

1.0
227.0
100.0

77.4

59.9

243.4

328.1

795.9

767.0

-

-

-

73.6

52.8

73.6

52.8

-

-

-

73.6

52.8

73.6

52.8

-

-

-

-

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน 1 ปี
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด
เงินฝำกประจำธนำคำร
เงินลงทุนชัว่ ครำวใน
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ
หลักทรัพย์จดทะเบียน
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้คำ้ งรับ

อัตรำดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตำมรำคำตลำด
2562
2561

2562

2561

475.1

379.1
-

71.8
-

54.3
-

-

-

-

-

-

475.1

ไม่มีอตั รำดอกเบี้ย
2562

2561

อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

รวม
2562

2561

2562

2561

0.1
-

0.1
-

71.9
475.1

433.5 0.10 - 1.30 0.10 - 1.30
- 1.35 - 1.70
-

-

1.0
171.4

1.0
229.2

1.0
171.4

1.0
229.2

-

-

-

-

73.9

100.0

6.0
73.9

100.0

1.95
-

-

379.0

71.8

54.3

246.4

330.3

799.3

763.7

-

-

-

-

73.1

51.9

73.1

51.9

-

-

-

-

-

-

73.1

51.9

73.1

51.9

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนอันเกี่ ยวเนื่ องจำกเงินทดรองจ่ำยให้แก่บริ ษทั ย่อยและจำกกำร
ซื้ อขำยสิ นค้ำเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่เป็ น
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

งบกำรเงินรวม
2562
2561
(ล้ำนเหรี ยญ)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(ล้ำนเหรี ยญ)

อัตรำแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)

-

-

-

0.08

-

32.2848

0.09

0.01

0.09

0.01

30.3313

32.6148

29.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่ องจำกเครื่ องมื อทำงกำรเงิ น ส่ วนใหญ่ ข องกลุ่ ม บริ ษ ทั จัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นและมี อตั รำดอกเบี้ ย
ใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด กลุ่มบริ ษทั จึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินใกล้เคียง
กับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
30. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษทั ฯ คือกำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสมเพื่อ
สนั บ สนุ น กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯและเสริ ม สร้ ำ งมู ล ค่ ำ กำรถื อ หุ ้ น ให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น โดย ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีอตั รำหนี้ สินต่อทุนเท่ำกับ 0.1:1 (2561: 0.1:1) และเฉพำะบริ ษทั มีอตั รำส่ วนหนี้ สิน
ต่อทุนเท่ำกับ 0.1:1 (2561: 0.1:1)
31. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมกำรผูม้ ีอำนำจของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563
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