1. พลเอกสุนทร โสภณศิริ
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
สัดสวนการถือครองหุน -

General Soonthorn Sophonsiri
Chairman and Chairman of Audit Committee
Portion of Share Holding -

การศึกษา
- โรงเรียนนายรอย จปร.
- มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร (สหรัฐ)

Education
- Chulachomklao Royal Military Aceademy
- Master of Public Administration (USA.)

ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน
- ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด
อดีต
- นายทหารสื่อสาร กองทัพบก
- อาจารยยุทธวิธี โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- ศูนยประสานงานผูอพยพ ไทย-เวียดนาม, ไทย-กัมพูชา
- ผูชวยทูตทหารบก ประจํากรุงบอนน และโรม
- อาจารยวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
- ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก

Experience
Present
- Chairman and Chairman of Audit Committee,
Solution Corner (1998) PCL.
- Director, Sync Technologies Co.,Ltd.
Last Position
- Signal Officer, Royal Thai Army
- Tactics Instructor, Command and Staff College
- Thai Border Refugee Coordination Center
- Army Attache, Bonn/Rome
- Advisor, National Defense College
- Director of Royal Thai Army Radio and Television Station

2. นายศุทธิชัย บุนนาค
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
สัดสวนการถือครองหุน -

Mr.Suthichai Bunnag
Audit Committee
Independent Director
Portion of Share Holding -

การศึกษา
- วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารสื่อสารมวลชน
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- วารสารศาสตรบัณฑิต คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ประกาศนียบัตรมินิเอ็มบีเอ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

Education
- Master of Journalism and Mass Communication
Thammasat University
- Bachelor of Journalism and Mass Communication
Thammasat University
- Mini MBA.
Kasetsart University

ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท สปริง คอรปอเรชั่น จํากัด
- กรรมการ บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด
อดีต
- ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สถานีโทรทัศน
(ผูอํานวยการสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน ทีวี)

Experience
Present
- Director and Audit Committee, Solution Corner
(1998) PCL.
- Director, Spring Corporation Co.,Ltd.
- Director, Sync Technologies Co.,Ltd.
Last Position
- Vice President – Office of Television
(Director of Modernnine TV)
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- บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.
- องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย
- ผูสื่อขาวโทรทัศน บริษัท ไทยโทรทัศน จํากัด

- MCOT Public Company Limited
Director of M.C.O.T Radio Station
- Mass Communication Organization of Thailand
- Journalist Thai Television Company Limited

3. นายพิพัฒน บูรณะนนท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
สัดสวนการถือครองหุน -

Mr. Pipat Purnananda
Audit Committee
Independent Director
Portion of Share Holding -

การศึกษา
- ปริญญาโท Master of Arts (Economics) Western Michigan
University, USA.
- หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปม.3)
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

Education
- Master of Arts (Economics)
Western Michigan University, USA.
- National Defence College (NDC 3)
- Bachelor Degree of Art, Business and Administration,
Thammasat University

ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน)
อดีต
- รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ (นักบริหาร 10 )
สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี
- กรรรมการและกรรมการตรวจสอบ
การกีฬาแหงประเทศไทย

Experience
Present
- Director and Audit Committee, Solution Corner (1998) PCL.

4. นายรัตนบุรี อติศัพท
กรรมการ
สัดสวนการถือครองหุน -

Mr. Rattanaburee Atisapt
Director
Portion of Share Holding -

การศึกษา
- ระดับปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)
รัฐประศาสนศาสตร สาขานโยบายและแผน สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
- ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน
- กรรมการ บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท สปริง คอรปอเรชั่น จํากัด

Education
- Master of Public Administration
National Institute of Development Administration (NIDA)
- Bachelor Degree of Art, Faculty of Law, Thammasat
University
Experience
Present
- Director, Solution Corner (1998) PCL.
- Director, Spring Corporation Co.,Ltd.

Last Position
- Deputy Directors, Burean of Budget Office of
the Priminister
- Board of Director and Audit Committee
Sports Authority of Thailand
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อดีต
- ผูจัดรายการ ผูสื่อขาว สถานีวิทยุและสถานีโทรทัศนแหงประเทศ
ไทย สํานักประชาสัมพันธเขต 6 สุราษฎรธานี
- เจาหนาที่สืบสวนสอบสวน ปปป. (ปจจุบัน คือ ปปช.)
- ผูชวยผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
- หัวหนาฝายประชาสัมพันธและกิจการพิเศษสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
- ผูอํานวยการโรงเรียนการประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ
- ผูอํานวยการกองผลิตโสตทัศนูปกรณ กรมประชาสัมพันธ
- เลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ
- ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ เขต 8 กาญจนบุรี กรม
ประชาสัมพันธ
- ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 กรม
ประชาสัมพันธ
- รองอธิบดี กรมประชาสัมพันธ

Last Position
- Broadcaster Journalist, National Broadcast of Thailand,
Suratthani Province
- Inspector ,Office of the National Anti-Corruption
- Assistant Chief Inspector, Office of Secretary
The Prime Minister’s Office
- Chief of Public Relation and Special Corporation,
Office of Secretary, The Prime Minister’s Office
- Vice President, The Institute of Public Relations
The Government Public Relations Department
- Secretary, The Government Public Relations Dept.
- Vice President, Region 8 Kanjanaburi Province
The Government Public Relations Department
- Director, National Broadcast of Thailand
The Government Public Relations Department
- Deputy Director, The Government Public Relations Dept.

5. นางธนนุช ตรีทิพยบุตร
กรรมการ
สัดสวนการถือครองหุน -

Mrs. Thananoot Treetipbut
Director
Portion of Share Holding -

การศึกษา
Education
- วท.บ. (คณิตศาสตร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
- BSc. (Maths, Chulalongkorn University)
- MS. (Computer and Information Science, Syracuse
- MS. (Computer and Information Science, Syracuse
University )
University )
- MPA (Public Mangement, Thammasart University)
- รม. (บริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)
- ประกาศนิยบัตร (กฎหมายมหาชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)
- National Defence Collage
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ประสบการณทํางาน
Experience
ปจจุบัน
Present
- กรรมการ บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน)
- Director, Solution Corner (1998) PCL.
อดีต
Last Position
- เลขาธิการสถิติแหงชาติ
- Secretay General, National Statistical Officer
- รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
- Depty Permanent Secretary General of ICT Ministry
- ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี - Inspector General, Prime Minister Officer
- ผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- Assistant Secretary General of the Cabinet
- ผูอํานวยการกองศูนยขอมูลคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการ
- Director , Cabinet Information Center, Secretariat of the
คณะรัฐมนตรี
Cabinet Officer
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6. นายอารักษ ราษฎรบริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
สัดสวนการถือครองหุน -

Mr. Arak Ratboriharn
Chief Executive Officer
Director
Chairman of Executive Committee
Portion of Share Holding -

การศึกษา
- บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- บัญชีบัณฑิต (บัญชีตนทุน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Education
- Master of Accounting (Finance and Accounting),
Thammasat University
- Bachelor of Accounting (Cost Accounting)
Chulalongkorn University
Experience
Present
- Director and Chief Executive Officer,
Solution Corner (1998) PCL.
- Director, Spring Corporation Co.Ltd.
- Director, Sync Technologies Co.,Ltd.
Last Position
- Chief Financial Officer, State Railway of Thailand
- Director and to Act of President
Express Transportation Organization
- Managing Director, Ruamkij Advisory Company Limited
- Director, The Institute of Social and Economic Policy
- Vice President, Investment Banking
National Finance Public Company Limited
- Assistant Representative
Mitsubishi Bank (Bangkok Representative Office)
- Chief of Credit Team, Credit Division
SITCA Finance and Securities Public Company Limited
- Industrial Finance Corporation of Thailand (IFCT)

ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน
- กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท สปริง คอรปอเรชั่น จํากัด
- กรรมการ บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด
อดีต
- หัวหนาเจาหนาที่ดานการเงิน (CFO) การรถไฟแหงประเทศไทย
- กรรมการและรักษาการแทนผูอํานวยการ
องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ
- กรรมการผูจัดการ บริษัท รวมกิจที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด
- กรรมการ, สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ (ISEP)
- ผูอํานวยการ ฝายวาณิชธนกิจ
กลุม บมจ.เงินทุน ธนชาติ
- ASSISTANT REPRESENTATIVE,
ธนาคาร มิตซุบิชิ จํากัด สํานักงานตัวแทนกรุงเทพฯ
- หัวหนาทีมสินเชื่อ ฝายสินเชื่อ
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย ซิทกา จํากัด (SITCA)
- บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (IFCT)

Mr. Derake Vongchinsri
President
Portion of Share Holding -

7. นายดิเรก วงศชินศรี
กรรมการผูจัดการใหญ
สัดสวนการถือครองหุน การศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางกลพระนครเหนือ
- มัธยมศึกษาตอนตน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย

Education
- High Vocational Certificate, Bangkok Technical College
- Vocational Certificate, The Northern Bangkok Technical
Institute
- Secondary Suankularb Wittayalai School
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ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน
- กรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน)
- นายกสมาคมผูผลิตและจําหนายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการคาเครื่องมือวิทยาศาสตร
อดีต
- กรรมการผูจัดการ บริษัทสิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด
- นายก สมาคมการคาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( ดํารงค
ตําแหนง 2 สมัย )
- Sales Administrative Officer อาทากา (ประเทศไทย) จํากัด
- Cargo Adjust, แองโกล – ไทย จํากัด

Experience
Present
- President of Solution Corner (1998) PCL.
- President , The Association of Producers & Distributors for
Education Media & Technology
- Advisor, Science and Technology Trade Association
Last Position
- Managing Director, Sithiporn Associates Co., Ltd.
- President, Science and Technology Trade Association
( 2 sessions )
- Sales Administrative Officer, Ataka ( Thailand ) Co., Ltd.
- Cargo Adjust, Anglo –Thai Commercial Co., Ltd.

8. นายธนพันธ วงศชนิ ศรี
กรรมการอํานวยการสายบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
สัดสวนการถือครองหุน 1.65%

Mr. Thanapan Vongchinsri
Managing Director (Administrative)
Director
Executive Director
Portion of Share Holding 1.65%

การศึกษา
- วิศวกรรมศาสตร ภาควิชาอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Shanghai International Studies University, China

Education
- Industrial Engineer, Sirindhorn International Institute of
Technology,Thammasat University
- Shanghai International Studies University, China

ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน
- กรรมการอํานวยการสายบริหาร
บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน)
- กรรมการผูจัดการ บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด
- กรรมการผูจัดการ บริษัท ไอดีโอ เทคโนโลยี จํากัด
อดีต
- พนักงานขายฝายเทคนิค
บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด
- ผูประสานงานฝายขายและบริการ
บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด

Experience
Present
- Managing Director (Administrative), Solution Corner
(1998) PCL
- Managing Director, Sync Technologies Co.,Ltd.
- Managing Director of IDEO Technology Company Limited
Last Position
- Technical Sales Representative
Sitthiporn Associate Company Limited
- Sales and Service Coordinator
Sitthiporn Associate Company Limited

9. นายณรงคพร เอื้อจุฑามณี
กรรมการอํานวยการสายสารสนเทศ
สัดสวนการถือครองหุน การศึกษา

Mr. Narongporn Auejutamanee
Managing Director (Informaion Systems)
Portion of Share Holding Education

- ระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร (เกียรตินิยมอันดับสอง)

- Bachelor Degree of Computer Engineering, Chulalongkorn
University (second class honours)
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อดีต
- ผูจัดการทั่วไป V-SMART CO.,LTD.
- ผูชวยกรรมการผูจัดการ S.T.DATA NETWORK CO.,LTD.
- ผูจัดการประจําประเทศไทย ANIXTER THAILAND INC.
- ผูจัดการฝายขาย บริษัท เอกปญญา จํากัด
- ผูชวยผูจัดการฝายคอมพิวเตอร บริษัท ธรรมนิติ คอมพิวเตอร ซิส
เต็ม จํากัด
- ผูชวยผูจัดการฝายคอมพิวเตอร บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด
- โปรแกรมเมอร ธนาคารทหารไทย จํากัด

Last Position
- General Manager, V-SMART CO.,LTD.
- Managing Director Assistant, S.T.DATA NETWORK CO.,LTD.
- Country Manager, ANIXTER THAILAND INC.
- Sales Manager Eka Panya Co., Ltd.
- Manager Assistant, Computer Department, Dhamniti
Computer System Co., Ltd.
- Manager Assistant Computer Department ,
Siam Makro Co., Ltd .
- Programmer Thai Military Bank PCL

12. นายประณต โกษาคาร
รองกรรมการอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริษัท
สัดสวนการถือครองหุน -

Mr.Pranot Kosakarn
Chief Financial Officer
Corporate Secretary
Portion of Share Holding

การศึกษา
- Modern Management Program จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
( Mini MBA )
- ปริญญาตรี ม.หอการคาไทย สาขาการเงินการธนาคาร
( เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

Education
- Mini MBA Modern Management Program Chulalongkorn
University
- Bachelor Degree in Financial and Bangking from the
University of Thai Chamber of Commerce (first class
honour)

ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน
- รองกรรมการอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน, เลขานุการบริษัท
บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน)
อดีต
- นักลงทุน, ที่ปรึกษาการลงทุน ทองคําแทง
- รองผูอํานวยการ (รักษาการแทนผูอํานวยการ) ฝายปฎิบัติการ
หลักทรัพยบริการและวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย จํากัด
(มหาชน)
- รองผูอํานวยการฝายวิจัย และที่ปรึกษาการลงทุน บล.ซิกโก
จํากัด (มหาชน)
- ผูประกอบการอิสระ การเกษตร (เลี้ยงกุงกุลาดํา, ปลาสลิด)
- ผูอํานวยการฝายบริหารการเงินและฝายเงินฝาก บล.จีอีเอเชีย
ไฟแนนซ จํากัด (มหาชน)

Experience
Present
- Chief Financial Officer, Corporate Secretary,
Solution Corner (1998) PCL.
Last Position
- Private investor in gold bullion
- Vice President , IVS&IB Operation Department
TMB Bank Public Company Limited
- AVP , Research and Investment Advisory Division ,
SICCO Securities (Public )Co.,Ltd.
- Entrepreneur – Tiger prawn and Gouramis Farming
- Director , Treasury Department and Funding Department,
GE Asia Finance ( Public ) Co.,Ltd.
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ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน
- กรรมการอํานวยการสายสารสนเทศ
บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน)
- ผูอํานวยการสายปฎิบัติการ, บริษัท พรอสเปอรซอฟ
คอนซัลติ้ง จํากัด
อดีต
- ผูบริหารโครงการสารสนเทศ, บริษัท ดาตาฟรอนท (ประเทศไทย)
จํากัด
- ที่ปรึกษาดานการวิเคราะหระบบ, บริษัท รีเจนท เทคโนโลยี จํากัด

Experience
Present
- Managing Director (Information Systems), Solution Corner
(1998) PCL.
- Chief Operating Officer (COO), ProsperSof Consulting
Co., Ltd.
Last Position
- Executive Project Manager, Data Front (Thailand) Co., Ltd.
- System Analyst Consultant, Regent Technology Co., Ltd.

10. นางวันทนี มณีศิลาสันต
รองกรรมการอํานวยการสายสารสนเทศ
สัดสวนการถือครองหุน -

Mrs.Wantanee Maneesilasan
Deputy Managing Director (Information Systems)
Portion of Share Holding -

การศึกษา
Education
- ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
- Master Degree in Business Administration from National
พัฒนบริหารศาสตร
Institute of Development Administration
- ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร - Bachelor Degree in Computer Science from the University
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
of Thai Chamber of Commerce
ประสบการณทํางาน
Experience
ปจจุบัน
Present
- รองกรรมการอํานวยการสายสารสนเทศ
- Deputy Managing Director (Information Systems), Solution
บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน)
Corner (1998) PCL.
อดีต
Last Position
- กรรมการ บริษัท โอเพน เซิรฟ (ประเทศไทย) จํากัด
- Director, Open Serve (Thailand) Co., Ltd.
- รองกรรมการผูจัดการดานพัฒนาระบบและบัญชีการเงิน
- Deputy Managing Director, Application Development,
บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน)
Finance and Accounting of Solution Corner (1998) PCL.
- หัวหนาฝายระบบสนับสนุนธุรกิจ บริษัท นิวซิสเต็มส จํากัด
- Supervisor of Consult New System Service Computer Co.,Ltd.
11. นายนฤทธิ์ วานิชย
รองกรรมการอํานวยการสายขายและการตลาด
สัดสวนการถือครองหุน -

Mr. Nariti Vanich
Deputy Managing Director (Sales and Marketing)
Portion of Share Holding -

การศึกษา
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

Education
- Bachelor of Marketing, Faculty of Business Administrative,
Bangkok University

ประสบการณทํางาน

Experience

ปจจุบัน
- รองกรรมการอํานวยการสายขายและการตลาด
บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน)

Present
- Deputy Managing Director (Sales and Marketing),
Solution Corner (1998) PCL.
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของ บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน)
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและใช
ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการไดจัดใหมีและดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อใหมั่นใจไดอยางมี
เหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อให
ทราบจุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได แ ตง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง ประกอบด ว ยกรรมการที่ ไ ม เป น
ผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดแสดงไวในรายงาน
ประจําปแลว
งบการเงินของบริษัทไดรับการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํา กัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทไดสนั บสนุนขอมู ลและเอกสารตา ง ๆ เพื่ อใหผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฏ
ในรายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงไวในรายงานประจําปแลว
คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับที่เหมาะสมและเพียง
พอตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

พลเอกสุนทร โสภณศิริ
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

-13-

The Board of Directors Report on the Financial Statements
The Board of Directors fully takes a responsibility to the Financial Statements and the entire
related financial information presented in this annual report of Solution Corner (1998) Public Company
Limited. The aforementioned financial statements have been prepared in accordance with Thai Generally
Accepted Accounting Principles, using appropriate accounting policies consistently employed by the
Company after applying prudent judgment and best estimation. Important information is adequately
disclosed in the remark to the financial statements.
The Board of Directors has provided for and maintained an efficient internal control system to
ensure that accounting records are accurate, complete and adequate to protect the Company’s
assets and uncover weaknesses in order to prevent fraud or materially irregular operations.
To accomplish this task, the Board of Directors has appointed an audit committee, which
consists fully of Independent Directors and the committee is, inter alia responsible for the quality of
financial statements and internal control systems, whose comments on these issues are readily included in
the Audit Committee Report in this annual report.
The financial statements of the company are audited by KPMG Phoomchai Audit Ltd. Due to
the referenced audit, the Board has provided all the consequential records and data to the Audit
Committee. Thus, the Audit Committee is able to audit and express opinion in accordance with auditing
standards which is included in the Audit Committee Report attaching with the Company Annual Report.
The Company Board of Directors is unanimous in its opinion that Company’s Internal Control
System is in appropriate and sufficient level to its financial statements’ reliability given on December
31, 2010.

General Soonthorn Sophonsiri
Chairman and Chairman of Audit Committee
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่มิไดดํารง
ตําแหนงกรรมการบริหารจํานวน 3 ทาน และมีกรรมการหนึ่งทานที่มีความรูความสามารถดานบัญชีและการเงิน โดย
ทุกทานเปนบุคคลอิสระจากการบริหารงานของบริษัท ดังนี้
พลเอกสุนทร โสภณศิริ
นายศุทธิชัย บุนนาค
นายพิพัฒน บูรณะนนท

เปน
เปน
เปน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบที่ไดกําหนดไว รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ตามที่ได
รับมอบหมายจากคณะกรรมการโดยใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามจริยธรรม ความโปรงใส การถวงดุลอํานาจ และ
ความสามารถที่ตรวจสอบได รวมทั้งไดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในดานตางๆ ไดแก องคกรและ
สภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง ซึ่งในปจจุบันบริษัทฯ ยังมิไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต
จากการพิจารณาการควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือความขัดแยงทาง
ผลประโยชน และการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอมูลและระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาบริษัท มีการควบคุมภายในอยางเพียงพอ เห็นได
จากการที่บริษัทไดมาตรฐานจาก ISO 9001:2008 และ CMMI Level 3
ในป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม 5 ครั้ง ซึ่งไดเชิญฝายบริหารเขารวมประชุมตาม
วาระอันควรและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและดําเนินการเปนรายไตรมาส ซึ่งพอจะสรุปไดดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส สอบทานและเห็นชอบในการเสนอรายงานทางการเงินประจําป
ตอคณะกรรมการบริษัท
2. รับทราบและเสนอความคิดเห็นตอผลการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
3. พิจารณาผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของเจาหนาที่ตรวจสอบภายในอันเกี่ยวเนื่องกับระบบการ
ควบคุมภายในองคกร และเสนอฝายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุง และแกไขตามควรแกกรณีรวมทั้ง
ติดตามผลความคืบหนาของการปรับปรุงและแกไขอยางตอเนื่อง
4. ดูแลใหมีการประเมินระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง
5. ดูแลการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัท
6. ดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของหนวยงานที่กํากับและดูแลบริษัท
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในป 2553 ไดรับความรวมมือดวยดีจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

พลเอกสุนทร โสภณศิริ
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
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Report of Audit Committee
The Board of Directors had appointed the Audit Committee which consists of 3 non executive
directors and one of the Audit Committee has expertise in finance and accounting. The Audit Committee
consists of 3 independent directors as following:
General Soonthorn
Sophonsiri
as
Chairman of Audit Committee
Mr. Suthichai
Bunnag
as
Audit Committee
Mr. Pipat
Purnananda
as
Audit Committee
The Audit Committee has performed its duties as delegated by the Board of Directors with total
responsibility in compliance with correct business ethics, full transparency, checks and balances and audit
trail of work processes. Furthermore the Audit Committee has evaluated sufficiency of the Company
Internal Control System such as organizational control and environment measure including risk
management control. Accordingly, at present the Company has not yet appointed a risk management
committee to fully supervise in compliance with the Company issues such as operational control,
connected transaction or transaction that may lead to conflict of interest, Asset and Stock Exchange
Regulation, information, communication and identification system to ensure that the Company has
adequately provided its Internal Control System ISO 9001:2008 and CMMI Level 3.
In 2010, the Audit Committee held 5 ordinary meetings on a regular basis which of its result
was quarterly reported to the Board of Directors for acknowledgment on operating the business. The
meeting result is summarized as follows:
1. Reviewed and approved quarterly financial report and the annual financial statements to
the Board.
2. Acknowledged and expressed the opinions on the audits of the authorized auditor.
3. Reviewed the result of the audits and auditors’ opinion regarding to the Company Internal
Control System and reported to Company’s management in order to consider in amending
and closely monitor such amendment process.
4. Continuously taken care of the internal audits.
5. Monitored the potential risk management of the Company.
6. Conducted and executed the regulating authority of the Company in compliance with its
laws and regulations.
The Audit Committee’s operation during the 2010 fiscal year was accorded the full assistance
and co-operation of the related staff and management. Therefore, The Audit Committee would like to show
its utmost gratefulness towards the aforementioned ones.
General Soonthorn Sophonsiri
Chairman and Chairman of Audit Committee
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. ประวัติความเปนมา
บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2541 เพื่อประกอบการ
ธุรกิจเกี่ยวกับดานพัฒนาระบบสารสนเทศในดานของซอฟตแวร ในวันนี้เราไมไดเปนเพียงผูจําหนายสินคาหรือบริการ
แตเรา คือ ผูนําในการบริการวางระบบโซลูชั่นดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร หรือ SI
(System Integrator) ตั้งแตการรับเหมา ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยการออกแบบติดตั้ง ใหคําปรึกษา บริการ
ซอมบํารุง โดยมีลูกคาหลัก คือ องคกรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญซึ่งเรามีมาตรฐานการในการใหบริการลูกคา
สอดคลองกับระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ CMMi Level 3 ตั้งแตเริ่มกอตั้งบริษัทไดมีการเติบโต
อยางตอเนื่องอันเปนผลมาจากการที่บริษัท ฯ มุงเนนพัฒนาบุคลากร กระบวนการ และประสิทธิภาพของสินคาบริษัท
อยางไมหยุดยั้ง เพื่อเปนการรับรองการขยายงานในป พ.ศ. 2547 บริษัท ไดจดทะเบียนแปลงสภาพเปนมหาชนและ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 50 ลานบาท โดยแตงตั้ง KGI เปนที่ปรึกษาดานการเงินการเขาตลาดหลักทรัพย MAI และใน
วันที่ 8 ตุลาคม 2547 บริษัทฯ ไดเริ่มซื้อ - ขายหุนในตลาดทรัพย MAI เปนวันแรก (First Day Trade ) โดยใชชื่อ ยอวา
“SLC ” ปจจุบันทางบริษัทไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 424 ,424,386 บาท ทุนชําระแลวเปน 303,051,600 บาท
และมีทีมงานมากกวา 100 คน
2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
ป 2541 y ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2541 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท
และตอมาในเดือนพฤศจิกายน บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 3 ลานบาท
y บริษัทเล็งเห็นความสําคัญในการขยายตลาดไปยังตางประเทศ จึงไดเขารวมกับกรมสงเสริมการ
สงออกโดยการนําซอฟตแวรที่พัฒนาโดยบริษัทไปแสดงในงาน COMDEX 98 ที่เมืองลาสเวกัส
ประเทศสหรัฐอเมริกา
y บริษัทไดเขารวมกอตั้งและเปนสมาชิกสมาคมสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงประเทศไทย (ATSI)
ป 2542 y บริษัทไดรับการสงเสริมจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน BOI ในดานซอฟตแวร โดยไดรับสิทธิ
ประโยชนในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิสวนที่ไดจากการขายและใหบริการ
ผลิตภัณฑซอฟตแวรมีกําหนดระยะเวลา 8 ป
y บริษัทเขารวมกับกรมสงเสริมการสงออกโดยการนําซอฟตแวรที่พัฒนาโดยบริษัทไปแสดงในงาน
CIBIT 99 ที่เมืองฮันโนเฟอร ประเทศเยอรมันนี
ป 2543 y บริษัทไดสมัครเขาเปน Partner กับบริษัท Oracle System (Thailand) Co.,Ltd. และยังไดรับ
Certified Professional Program as an Oracle8 Certified Database Administrator
ป 2545 y บริษัทไดเขารวมโครงการ TQS รับรองโดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิตใหไดมาตรฐานของการพัฒนาซอฟตแวร ซึ่งเปนมาตรฐานเดียวกันกับ ISO/IEC 12207
y บริษัทไดจดทะเบียนเปนที่ปรึกษากระทรวงการคลังประเภท A หมายเลข 911 ใหบริการในฐานะ
ที่ปรึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

-17-

Nature of Business
1. Historical Background
Solution Corner (1998) Public Company Limited founded on February 3, 1998. As not only a
mainstream product and service provider, but we are the leader of System Integrator by providing an
information technology and a contemporary communication technology throughout overall information
technology tasks – design, consulting, and maintenance. Our main clients are the role-leading government
organizations and state enterprises that we give our customers standard quality and services under ISO
9001:2008 and CMMI Level 3. Since founded, we have been growing constantly due to our ongoing effort
in developing our staffs, procedures, and wares’ efficiency as the baseline of the rapid growth. In 2004, we
had been registered as a public company and raised its registered capital to paid-up registered capital of
50 Million Baht then appointed KGI as the financial consultant and MAI Stock Market guidance supervisor.
On October 8, 2004, we traded shares in MAI Stock Market as our First Day Trade under “SLC”. We have
recently raised the registered capital to 424,424,386 Baht with the paid-up registered capital of
303,051,600 Baht and over a hundred of stuffs we have.
2. Significant Changes and Developments
1998 y Solution Corner (1998) Public Company Limited was incorporated with the initial registered
capital of Baht 1 million on 3 February 1998, which was raised to Baht 3 million in November
y Prior to significance of foreign market expansions, the Company had cooperated with Export
Promotion Department to participate in COMDEX ’98 USA, Las Vegas.
y The Company was one of the co-founder of the Association of Software Thailand Industry
(ASTI).
1999 y Due to being sponsored by The Thai Board of Investment (BOI), the Company was
approved on exemption of corporate income tax in software for 8 years.
y The Company had cooperated with Export Promotion Department to participate in CIBIT 99
in Germany, Hanover.
2000 y Right after forming Strategy Alliance with Oracle System (Thailand) Co.,Ltd., the Company
achieved ‘Certified Professional Program as an Oracle Certified Database Administrator’
2002 y To enhance software manufacturing efficiency accredited under ISO/IEC 12207 standard,
the Company joined in TQS sponsored by ATSI
y The Company registered as a Ministry of Finance advisor Type A No. 911 on Information
Technology issues
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ป 2546 y บริษัทไดรับเลือกใหเขารวมโครงการ CBI-ICT Program จากองคกร CBI
(Centre for The Promotion of Imports from Developing Countries) ประเทศเนเธอรแลนด
y บริษัท ไดดําเนินการจัดทําระบบ ISO 9001:2000 และจะดําเนินการขอรับรองในป พ.ศ. 2547
y บริ ษั ท เขา ร ว มโครงการแปลงสิ น ทรั พ ย เป น ทุ น ซึ่ ง เป น การแปลงสิน ทรั พ ย ป ระเภทซอฟต แ วร ซึ่ ง เป น
สินทรัพยทางปญญาใหเปนทุน โดยในเดือนธันวาคมบริษัทไดยื่นขอแปลงสินทรัพยเปนทุนผานสมาคม
อุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยเมื่อการแปลงสินทรัพยเปนทุนนี้มีผลบังคับใชจะสงผลใหมีการเพิ่มคาของ
สินทรัพยของบริษัท ปจจุบันอยูในระหวางการหาหนวยงานอิสระเพื่อประเมินมูลคาสินทรัพยที่เหมาะสม
ป 2547 y บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 3 ลานบาท เพิ่มเปน 10 ลานบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเขา
ประมูลงานกับหนวยงานราชการ ซึ่งการเพิ่มทุนครั้งนี้มีการเพิ่มจํานวนผูถือหุนจากเดิม 7 คน เพิ่มเปน
27 คน
y บริษัทไดแตงตั้ง BVQI เปน Certified Body ในระบบ ISO 9001:2000 และไดผานการรับรองแลวเมื่อ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2547
y เดื อ นมี น าคม บริ ษั ท ได แ ปรสภาพเป น บริ ษั ท มหาชนและต อ มาในเดื อ นเมษายนบริ ษั ท เพิ่ ม ทุ น
จดทะเบียนจากเดิม 10 ลานบาท เพิ่มเปน 50 ลานบาท ซึ่งเปนการเพิ่มทุนโดยผูถือหุนกลุมเดิมใน
สัดสวนเทาเดิม และเปนทุนชําระแลวจํานวน 40 ลานบาท เพื่อรองรับการขยายงานไปสูธุรกิจในรูปแบบ
ของ SI ซึ่งตองใชเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น และเสนอขายตอประชาชนอีก 10 ลานบาท มูลคาหุนที่ตราไว
หุนละ 1 บาท
y เดือนสิงหาคม บริษัทไดสงผลิตภัณฑ EasyQuick For Report เขารวมประกวดเพื่อชิงรางวัล Thailand
ICT Award 2004 หรือ TICTA ในประเภท Business Application ในงาน Bangkok International
ICT EXPO 2004 โดยมีผูสงผลงานเขาประกวดประมาณ 100 กวาบริษัท ซึ่งบริษัทไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 และไดเปนตัวแทนจากประเทศไทยเขาประกวดในงาน APICTA 2004
y เดือนสิงหาคม บริษัทไดรับการอนุมัติในการตออายุการขึ้นทะเบียนเปนที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
ประเภท A หมายเลข 911 ในฐานะ ที่ปรึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
y เดือนตุลาคม บริษัทไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยใหเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย MAI โดยใชตัวยอ “ SLC “ และทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2547
ป 2548 y ยายสํานักงานมาที่อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 17 เลขที่ 408/74 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เพื่อรองรับจํานวนพนักงานของบริษัทที่เพิ่มขึ้น
y เดือนมีนาคม บริษัทไดนําโปรแกรมซอฟตแวรของบริษัทไปแสดงที่งาน CeBit 2005 ณ เมืองฮันโนเฟอร
ประเทศเยอรมันนี
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2003 y The Company was selected to participate in CBI-ICT Program from CBI (Center for the
Promotion of Import for Developing Countries), Netherlands.
y After the Company had systematized under ISO 90001:2000 then would proceed on ISO
90001:2000 approval for A.D. 2004
y The Company had applied for Assets Capitalization Project in compliance with
software/intellectual asset Securitization. In December, the Company filed for such
capitalization to The Association of Thai Software Industry (ATSI). As soon as it was legally
obtained, it would affect to the Company’s asset revaluation. Currently, the Company looks
forward to recruiting independent agencies to perform optimal asset valuation
2004 y The Company had raised the paid-up registered capital from Baht 3 Million to Baht 10
Million under its preparatory plan for enhancing achievement on government projects
bidding. According to aforementioned capital raising, it encouraged shareholders adding
in position from 7 to 27 people.
y Moreover, to ensure the Company international standard, the Company had applied for
Certification of ISO9001 : 2000 under BVQI as Certified Body. Such certification was fully
obtained on July 19, 2004
y In March, the Company had registered as a public company and raised registered capital
from Baht 10 Million to 50 Baht Million owing to the same shareholders’ reinvestment of
distribution in the same ratio as a paid-up capital of Baht 40 million on the following month.
According to aforementioned matter, the Company could be able to support the
expansions to SI business requiring working capital enhancement. In this case, the Capital
offered IPO for Baht 10 million at the par value of 1 baht each
y In August, the Company had sent EasyQuick For Report to challenge Thailand ICT Award
2004 or TICTA in Business Application on Bangkok International ICT EXPO 2004, with over
a hundred of competitors taking part. And being awarded the second place and
appointed as the Thailand representative to join in APICTA 2004
y In August, the Company was approved to validate the registration of being a Ministry of
Finance advisor Type A No. 911 as an Information Technology advisor
y In October, the Company was approved by Stock Exchange of Thailand to register in MAI,
abbreviated as “SLC” then started trading on October 8, 2004
2005 y The Company relocated its headquarter office to 408/74 17th floor Phaholyothin Place,
Phaholyothin Rd., Samsaennai, Payathai, Bangkok 10400 to support increasing staff
y In March, the Company accessed to the exhibition program of CeBit 2005 in Germany,
Hannover
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y เดือนเมษายน รวมลงทุนใน บริษัท เทอรราไบท เน็ท โซลูชั่น จํากัด ใหบริการดานระบบไอทีอินฟรา
สตรัคเจอร ครบวงจร
y บริษัท ไดรับการเสนอชื่อเขาชิงรางวัล Mai Best Return Star รอบสุดทายในงาน SET AWARDS 2005
y เดือนตุลาคม บริษัทไดพัฒนาผลิตภัณฑใหมในกลุม E-Office โดยพัฒนาโปรแกรม Benefit Work
Flow 2000 เพื่อรองรับการกําหนดเงื่อนไขและเสนทางของเอกสารและการทํางานในองคกร เพื่อรองรับ
งานในภาคเอกชน
y เดือนธันวาคม บริษัทไดเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑซอฟตแวรของ บริษัท ZEND ซึ่งเปนบริษัท
ผูพัฒนาโปรแกรมเครื่องมือ PHP ที่มีผูใชงานทั่วโลก
ป 2549 y ในเดือนมีนาคม ขายเงินลงทุน บริษัท เทอรราไบท เน็ท โซลูชั่น จํากัด
y เดือนพฤษภาคม ลงนามเซ็นตสัญญาแตงตั้งพันธมิตรธุรกิจ กับ บริษัท สปริต เอ็นเตอรไพรซ จํากัด
ในกลุมตลาดภาคอีสาน
y เดือนพฤษภาคม ลงนามเซ็นตสัญญาแตงตั้งพันธมิตรธุรกิจ กับ บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) ในกลุมตลาดภาคเอกชน
y ในเดือนกรกฎาคม ลงทุนในบริษัทใหม ชื่อ บริษัท โอเพน เซิรฟ (ประเทศไทย) จํากัด ใหบริการดาน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce)
y เดือนกันยายน รวมลงทุนใน บริษัท มีเดีย เอ็กเช็คคิวทีพ กรุป จํากัด ใหบริการผลิตรายการขาว
สารคดี นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ ที่ปรึกษาดานขาว และประชาสัมพันธ การสงเสริมการตลาด
การโฆษณา และการสื่อสารมวลชน
ป 2550 y รวมงาน CeBit 2007 ณ เมืองฮันโนเฟอร ประเทศเยอรมันนี
y เปนตัวแทนบริษัทซอฟตแวรไทยในโครงการ Thai IT Business Delegation to USA Go to US Market
Program USA
y นําผลิตภัณฑไปโชวในงานสัมมนาประจําป Zend/PHP Conference & Expo 2007
San Francisco, USA
y ไดรับรางวัลชมเชย จากงานสุดยอด SMEs แหงชาติ ประจําป 2550
y ไดรับการสงเสริมการลงทุน BOI ประเภท 5.8 กิจการซอฟตแวร เปนระยะเวลา 8 ป
y เริ่มโครงการพัฒนาซอฟตแวรในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสหรืออีบุค ชื่อ “ I love Library”
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y In April, the Company joined with Terabyte Net Solution Co., Ltd. to offer services in IT
infrastructure
y The Company was nominated for MAI Best Return Star Award on SET AWARDS 2005
final round
y In October, the Company generated new products in E-Office group, and also
developed Benefit Work Flow 2000 to support the conditions and workflow of
document within the organization, especially public section
y In December, the Company was assigned as the software distributor of ZEND
Company – the international PHP tools developer
2006

y In March, the Company sold investment funds of Terabyte Net Solution Co., Ltd.
y In May, the Company signed contractual agreement with Spirit Enterprise Co., Ltd.
for Thailand’s north-east market
y In May, the Company signed contractual agreement with Metro System Corporation
Public Company Limited for private sector market
y In July, the Company invested in a new company named Open Server (Thailand)
Co., Ltd. to engage in e-commerce services

2007

y In September, the Company invested in joint venture with Media Executive Group
Co., Ltd. for production of news, documentary, magazine, and published matters
including consultancy in news, public relation, marketing promotion, advertising, and
mass media.
y The Company anticipated in CeBit 2007, Germany, Hannover
y The Company was appointed as a representative of Thailand software company in
project - Thai IT Business Delegation to USA Go to US Market Program USA
y The Company accessed to the exhibition program of Zend/PHP Conference & Expo
2007, USA, San Francisco
y The Company was awarded Honorable Mention from ICT SMEs Summit 2007
y The Company applied for and received BOI investment promotion incentives in
Certificate under Activity 5.8 Software (Enterprise Software and Digital Content) for
8 years
y The Company started e-publishing development project named ‘I love Library’
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ป 2551

ป 2552

y เดือนเมษายน เปดตัวผลิตภัณฑโปรแกรมเครื่องมือที่ใชในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส
(I Love Library) ณ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
y เดือนเมษายน นําผลิตภัณฑ I Love Library ไปแสดงในงาน The London Book Fair 2008
ณ Earls Court, London
y เดือนพฤษภาคม นําผลิตภัณฑ I Love Library ไปแสดงในงาน Book Expo America 2008
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
y เดือนมิถุนายน นําผลิตภัณฑ I Love Library ไปแสดงในงาน ALA Annual Conference Exhibit
Space Application (งานหองสมุดนานาชาติ) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
y เดือนกรกฎาคม นําผลิตภัณฑ I Love Library ไปแสดงในงาน TOKYO INTERNATIONAL BOOK
FAIR 2008 ณ ประเทศญี่ปุน
y เดือนกันยายน นําผลิตภัณฑ I Love Library ไปแสดงในงาน Beijing International Book Fair 2008
ณ เมืองปกกิ่ง ประเทศจีน
y เดือนกันยายน นําผลิตภัณฑ I Love Library ไปแสดงในงาน Thailand Entertainment Expo 2008
ณ รอยัลพารากอนฮอล 1-3 สยามพารากอน
y เดือนธันวาคม นําผลิตภัณฑซอฟตแวรของบริษัทไปแสดงในงาน TMI 2008 Thai Medical
Informatics Association Annual Conference ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป ซอยศูนยวิจัย
y บริษัท เพาเวอร ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งใชโปรแกรม HRMS ของ บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร
(1998) จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัลโลพระอาทิตยทองคําประจําป 2551 โดยนําเสนอผลงานการใช
ซอฟตแวรไทยมาใชอยางเปนเลิศครบทั้ง 4 ดาน คือ ดานคุณภาพการทํางาน, ดานการลงทุน, ดานการ
พัฒนานวัตกรรม และดานสิ่งแวดลอม
y บริษัทไดดําเนินการปรับกระบวนการ การผลิตซอฟตแวรตามมาตรฐาน CMMI Level 3 ดาน
Software Development and Maintenance Services โดยไดรับการสนับสนุนเงินทุนจาก
เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย (Software Park) และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
y บริษัทฯ ไดรับการคัดเลือกใหผานการประเมิน CMMI Level 3 อยางเปนทางการ
y บริษัทฯ ไดรับรางวัล “เจาฟาไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 4 ประเภทบุคคลทั่วไป” เปนรางวัล
ผลงานโดดเดนดาน Education ผลงานของบริษัทฯ เปนผลงาน 1 ใน 4 ที่ไดรับการคัดเลือก เขารับ
รางวัลดังกลาวจากมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
y บริษัทฯ ไดเขาอบรม SPI@ease:CMMI Achievement Series 5 ในหัวขอ “Measuring the Benefits
of Software Process Improvement” พรอมรับโลรางวัลจาก Software Park Thailand
y บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงผูถือหุนรายใหญจากกลุมมณีศิลาสันตเปนกลุมวงศชินศรี พรอมกันนี้กลุม
วงศชินศรีไดจัดทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยจากผูถือหุน
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2008

y April – Launch the e-book creation tools (I Love Library) at the Stock Exchange of
Thailand
y April – Exhibit I Love Library at the London Book Fair 2008 in Earls Court, London
y May – Exhibit I Love Library at Book Expo America 2008 in USA
y June – Exhibit I Love Library at ALA Annual Conference Exhibit Space Application
in USA
y July – Exhibit I Love Library at Tokyo International Book Fair 2008 in Japan

2009

y September – Exhibit I Love Library at Beijing International Book Fair 2008 in Beijing,
China
y December – Exhibit the Company’s products at TMI 2008 Thai Medical Informatics
Association Annual Conference, Royal Golden Jubilee Building, Soi Soonvijai
y Power Line Engineering Public Company Limited, the HRMS customer of Solution
Corner (1998) Public Company Limited, achieved the Golden Sun Plate Reward 2008
for 4 best practices: operation quality, investment, innovation development and
environment care
y The Company performed to adjust software manufacturing processes under CMMI
Level 3 in Software Development and Maintenance Services sponsored by Software
Park Thailand and National Science and Technology Development Agency
y Officially acquired CMMI Level 3
y Received Edution Outstanding Reward from “IT Princess Award Competition No.
4,Individual Type” arranged by Foundation for Research in Information Technology
(FRIT)
y Trained SPI@ease:CMMI Achievement Series 5 Topic “Measuring the Benefits of
Software Process Improvement” and received Honorable shield from Software Park
Thailand
y Changed Major Shareholders from Maneesilasan group to Vongchinsri group. At the
same time Vongchinsri group prepared Tender Offer from other shareholders.
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ป 2553

y บริษัทฯ ขยายธุรกิจและเปดบริษัทในเครือเพิ่มขึ้น ไดแก บริษัท สปริง คอรปอเรชั่นจํากัด และบริษัท
โซลูชั่น คอนเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
y บริษัทฯ ผานการรับรองจาก BVQI (Thailand) Limited วากระบวนการทํางานของบริษัทไดมาตรฐาน
ISO9001:2008
y บริษัท ออราเคิล (ประเทศไทย) จํากัด ไดแตงตั้งให SLC เปน Gold Partner Oracle และได Certified
Professional Program as an Oracle Certified Database Administrator
y เดือนเมษายน บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 50,000,000 บาท เปน 325,000,000 บาท เดือน
ตุลาคมเพิ่มทุนเปน 424,424,386 บาท ซึ่งเปนการเพิ่มทุนโดยผูถือหุนกลุมเดิม ซึ่งเปนทุนชําระแลว
303,051,600 บาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่เติบโตขึ้น
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2010

y Expanded business extent and founded more subsidiaries – Spring Corporation Company
Limited and Solution Corner International Company Limited
y Being qualified by BVQI (Thailand) Limited that the company’s working processes passed
ISO 9001: 2008 standard
y Oracle (Thailand) Company Limited appointed SLC as Gold Partner Oracle tier including
Certified Professional Program as an Oracle Certified Database Administrator
y In April, the company had raised registered capital of Baht 50 million to Baht 325 million and
to 424,424,386 Baht. In October, it was raised to 303, 051, 600 Baht owing to the same
shareholders’ reinvestment as the paid-up capital of 303,051,600 Baht in order to support the
business growth.

-26-

3. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในดานเปนผูใหบริการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีโครงสรางธุรกิจ
แบงไดเปน 3 กลุมหลัก ไดแก
3.1 กลุมธุรกิจผลิตภัณฑซอฟตแวร
ในกลุมธุรกิจนี้ผลิตภัณฑซอฟตแวรตางๆ เปนสินทรัพยทางปญญา ซึ่งบริษัทเปนเจาของลิขสิทธิ์ และ
เปนธุรกิจที่สรางรายไดหลักใหกับบริษัท กลุมผลิตภัณฑทางดานซอฟตแวรของบริษัทสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม
ใหญ ไดแก
3.1.1 กลุมซอฟตแวรโปรแกรมประยุกต บริษัทเริ่มจากงานดานการบริการพัฒนาโปรแกรมตาม
ความตองการของลูกคา (Tailor Made) เมื่อทําการพัฒนาเรียบรอยแลวจึงนํามาเปนซอฟตแวรโปรแกรมตนแบบ
และเปนสินทรัพยทางปญญา เพื่อนําไปประยุกตใชกับองคกรประเภทเดียวกันหรือมีระบบการใชงานใกลเคียงกันและ
นําไปประยุกตใชกับลูกคารายอื่นไดตอไป โดยบริษัทเพียงปรับเปลี่ยนในสวนของรายละเอียดที่แตกตางจากโปรแกรม
ตนแบบที่มีอยู ใหเขากับระบบขององคกรนั้นๆ และตอมาบริษัทจึงทําการพัฒนาซอฟตแวรโปรแกรมดังกลาวขึ้นเปน
ซอฟตแ วรสํา เร็จรูปที่ลูกค าสามารถซื้ อและนําไปประยุกตใชไ ดเลย ป จจุบันซอฟตแ วรโปรแกรมประยุกตที่บ ริษั ท
พัฒนาขึ้น ไดแก ระบบบริหารงานทรัพยากรองคกร ระบบสํานักงานอัตโนมัติแบบไรกระดาษ ระบบทะเบียนและวัดผล
นักศึกษา ระบบบริหารงานธุรกิจโรงพิมพ ระบบบริหารงานธุรกิจคาปลีก ลูกคารอยละ 80 ของบริษัทเปนหนวยงาน
ภาครัฐ ที่เหลืออีกรอยละ 20 เปนภาคเอกชนองคกรใหญที่เล็งเห็นถึงความสําคัญในการใชซอฟตแวรเพื่อมาปรับปรุง
ระบบการบริหารการจัดการรวมถึงระบบสํานักงานอัตโนมัติ เพื่อการจัดเก็บเอกสารใหมีความสะดวก ถูกตองแมนยํา
และมีความทันสมัยมากขึ้น
ปจจุบัน บริษัทมีโปรแกรมซอฟตแวรประยุกตที่พัฒนาเสร็จและพรอมจําหนายใหกับลูกคา หรือสามารถ
ปรับเปลี่ยนเพื่อใหเขากับลูกคาแตละรายไดทันทีดังตอไปนี้
1) โปรแกรมเพื่อการบริหารทรัพยากรขององคกร (Performance Management Information System,
หรือ ระบบ PMIS)
เปนโปรแกรมที่ชวยใหการบริหารทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําผล
การวิเคราะหมาชวยในการวางแผนของผูบริหารได โปรแกรม PMIS สามารถใชไดกับหนวยงานราชการหรือองคกร
เอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานภายในองคกรใหสามารถหาขอมูลและจัดทํารายงานไดโดยงาย โดยระบบงาน
ตางๆ สามารถทํางานไดทั้งแบบอิสระแยกจากกันหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ประกอบไปดวยระบบงาน
แตละระบบดังนี้
• ระบบวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance-Based Budgeting System)
เปนระบบงานที่ใชเพื่อการบริหารงานที่เกี่ยวของกับการจัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณ
รายจาย
• ระบบบัญชีการเงินและระบบบัญชีตนทุน เปนระบบที่ใชเพื่อการบริหารที่เกี่ยวของกับบัญชีแยก
ประเภท บัญชีเจาหนี้ บัญชีลูกหนี้ การควบคุมการเงินและการจายเงิน และการคํานวณตนทุน
กิจกรรมในลักษณะของ Activity Base Costing (ABC) โดยจําแนกรายการตามแผนงาน ฝาย
แผนก หนวยงาน และกองทุน และสามารถรองรับการเชื่อมตอขอมูลกับระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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3. Company Business Overview
The Company mainly engages in providing Information Technology services whose business
model is divided into 3 main groups as the followings:
3.1 Software Products
All software products containing within this Group refers to as major income generator
and intellectual assets owning to licensor - Solution Corner (1998) Public Company Limited. They
can be divided into 2 sub-groups as the followings:
3.1.1 Application Software The Company started serving On-demand Applications
Development Services (Tailor Made) as when the development process of those applications is
completed, they are then referred to prototype and intellectual assets applying to other
organizations that have the same or related requirements, or other clients. In this way, the
Company can adjust only a slight detail that is different from the prototype application relevant to
their system requirements, then have it developed to be a user friendly-software package.
Currently, some of the Company’s applications are Performance Management Information System,
Paperless Office Automation, Registrar and Assessment System in the University, Publishing
Management System, and Retail Management System. Eighty percent of the customers is
government divisions while the rest is major private organizations that attempted to improve its
office automation management being more convenient, accurate, and modern.
At present, the Company provides developed applications available to clients or instant
applicable, listed as the followings:
1) Performance Management Information System (PMIS) This program offers the tools
to help organization’s resources management being more efficient and applying its
evaluation results in planning as well. Therefore, it is frequently used by both
government divisions and private organizations to conveniently delve into information
and report easily. Furthermore, its system can be operated individually or linked to
transfer data with one another consisting of each functional system as the followings:
y Performance-Based Budgeting System designed for budget management.
y Finance Accounting and Cost Accounting System designed for administration
in ledgers, debit and credit account, payment controllers, and Activity Base
Costing (ABC). All such activities are assorted by project, sector, division,
department, and funds; and available to link with other related data and
systems.
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• ระบบบริหารงานสินคาคงคลังและการจัดซื้อ เปนระบบการบริหารงานสินคาคงคลัง โดย
รองรับการทํางานตางๆ ไดแก การจัดซื้อและการจัดจาง การตรวจรับพัสดุ การเชา การ
แลกเปลี่ยน การควบคุมการจําหนายและการควบคุมการเบิกจายสินคาคงคลังและวัสดุใช
สอยสิ้นเปลือง เปนตน
• ระบบการจัดการสินทรัพย เปนระบบที่ควบคุมทะเบียนสินทรัพยในองคกรพรอมกับการ
คํานวณคาเสื่อมราคาสะสม
• ระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน เปนระบบงานที่ครอบคลุมงานที่เกี่ยวของกับงาน
บุคคลและเงินเดือน เชน ประวัติบุคลากร การเลื่อนขั้น/ตําแหนง การปรับเงินเดือน ประวัติ
การอบรม การคํานวณเงินเดือน ภาษี
2) โปรแกรมระบบสํานักงานอัตโนมัติแบบไรกระดาษ (Paperless Office Automation)
เป น โปรแกรมสํ า หรั บ การบริ ห ารงานสํ า นั ก งาน โดยมุ ง เน น ในเรื่ อ งการลดการใช ก ระดาษใน
สํานักงาน และชวยใหการจัดเก็บคนหาเอกสารทําไดอยางรวดเร็ว และในองคกรสามารถติดตอสื่อสารกันได
อยางมีประสิทธิภาพ ประกอบไปดวยระบบตางๆ ดังนี้
• โปรแกรม Benefit Document 2000 เปนระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส ชวยในการ
จัดเก็บคนหาเอกสารทําไดงายและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีเวอรชั่นที่ใชสําหรับงานดานนิติ
กรรมสัญญาโดยเฉพาะ
• โปรแกรม Benefit Web Search 2000 เปนระบบสืบคนงานเอกสารผานเครือขายบน
อินเตอรเน็ต / อินทราเน็ต โดยสามารถใชรวมกับโปรแกรม Benefit Document 2000
• โปรแกรม Benefit Web Scan 2000 เปนระบบที่ใชในการ Scan เอกสารผานทาง Web
ใชสําหรับองคกรที่มีสาขายอยและตองการสแกนเอกสารผานเครือขาย Internet
• โปรแกรม Benefit Document Flow 2000 หรือ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเปน
ระบบที่ ช ว ยอํ า นวยความสะดวกในการรั บ ส ง และติ ด ตามหนั ง สื อ ทั้ ง จากภายในและ
ภายนอกขององคกร
• โปรแกรม Benefit Workflow 2000 เปนระบบงานที่ชวยในการบริหารและควบคุมการ
กําหนดเงื่อนไขและการกําหนดเสนทางของการไหลของเอกสาร
• โปรแกรม Benefit Scan 2 CD เปนระบบใชในการถายโอนเอกสารที่สแกนไวและ
โปรแกรมคนหาลงในแผน CD-ROM เพื่อใหสามารถนําไปคนหาในเครื่องคอมพิวเตอร
อื่นได
• โปรแกรม Benefit Form Processing เปนระบบที่ใชสําหรับการนําฐานขอมูลตางๆ ของ
องคกรมาเก็บบันทึกลงฟอรมอิเล็กทรอนิกส เชน ใบ Invoice พรอมดัชนีคนหาอัตโนมัติ
• โปรแกรม Benefit Web Information เปนระบบขาวสารประชาสัมพันธ แสดงขอมูล
ขาวสารองคกร และเว็บบอรดเพื่อรับแจงเรื่องและตอบปญหา
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y Inventory and Purchasing System designed for supporting various kinds of
warehouse works such as procurement, inventory checking, lease,
transference, and distribution and disbursement controls for inventory and
wasting assets
y Asset Management System designed for fix asset controlling and
accumulated depreciation calculation
y Human Resources and Payroll Management System cover the entire works
of human resources and payroll such as personnel profile, promotion, merit
increase, training history, and personnel salary, income tax calculation.
2) Paperless Office Automation System
This program designed for paper usage reduction in the office and being document
filing and searching accelerator. Also, it can help empowering organization personnel’s
intercommunication. It consists of multiple systems, displayed as the followings:
y Benefit Document 2000 designed for storing and searching for both
e-documents and paper-based documents. Besides, Legal Acts/Contract
Version is exclusive available
y Benefit Web Search 2000 designed for network browsing documents
internet and/or intranet and cooperated with Benefit Document 2000.
y Benefit Web Scan 2000 designed for scanning documents via websites
which is suitable for organizations that have subsidiaries under their control
y Benefit Document Flow 2000 designed for facilitating workflow and tracing
system of internal and external documents
y Benefit Work Flow 2000 designed for administrating and managing
conditions and workflow of documents
y Benefit Scan 2 CD designed for transferring scanned documents and
searching program to CD-ROM installing to other computers
y Benefit Form Processing designed for storing organization’s database into
e-form such as invoice with automated index
y Benefit Web Information designed for public relation management and
displaying organization’s bulletin/web board for announcement and Q&A
purposes
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3) โปรแกรมระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษา
เปนโปรแกรมสําหรับงานบริการนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ครอบคลุมกระบวนการทํางาน
ตาง ๆ ดังตอไปนี้
• ดา นรั บสมัค รนั กศึ ก ษา เปน ระบบในการจั ดเตรียมข อ มูลเบื้อ งตน ตั้ง แต รั บสมัครสอบ
จนกระทั่งรับเขาเปนนักศึกษา
• ดานหลักสูตร เปนระบบในการกําหนดหลักสูตรและแผนการศึกษาในแตละปการศึกษา
รวมทั้งรายละเอียดตารางสอนและตารางสอบ
• ดานทะเบียนนักศึกษา เปนระบบเกี่ยวกับขอมูลนิสิตนักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่
รวมถึงคณะ สาขา และกลุมวิชา นอกจากนี้ยังรวมถึงการกําหนดวิธีการลงทะเบียน
• ดานการเงินและการบัญชี เปนการบริหารดานการชําระเงินทั้งหมด
• ดานการประมวลผลการเรียน เปนการจัดการผลการเรียน การออกใบรับรองตางๆ และ
การออกรายชื่อที่นั่งรับใบประกาศวุฒิและใบปริญญา
4) โปรแกรมระบบบริหารงานธุรกิจโรงพิมพ
เปนระบบที่ใชสําหรับผูประกอบการในดานธุรกิจโรงพิมพ ประกอบไปดวยระบบประเมินราคา
และระบบควบคุมในการผลิตและออกแบบ ซึ่งสามารถใชเชื่อมตอกับระบบบริหารทรัพยากรขององคกรหรือ PMIS ได
5) โปรแกรมระบบบริหารงานธุรกิจคาปลีก หรือ Retail Management System(RMS)
เปนระบบการจัดการขอมูลเพื่อชวยในการบริหารงานธุรกิจคาปลีก เชน หางสรรพสินคา ซุปเปอร
มารเก็ต รานหนังสือ รานขายเสื้อผา รานอาหาร รานอะไหล โดยเริ่มการจัดการตั้งแตการสั่งซื้อสินคา การควบคุมสต็อก
สินคา ปายราคาสินคา ขอมูลสมาชิก รวมถึงการวิเคราะหขอมูลทางการตลาดทําใหสามารถใหการบริการลูกคาได
อยางรวดเร็ว และถูกตองมากขึ้นทั้งยังทําใหสามารถบริหารปริมาณสต็อกสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการ
จําหนายสินคานอกจากนี้ยังสามารถดูรายงานสรุปการขายตามหมวดสินคาและรายงานกําไรเบื้องตนไดทันที ตลอดจน
การออกรายงานภาษีซื้อและภาษีขายเพื่อยื่นทางกรมสรรพากรเหมาะสําหรับธุรกิจที่มีสาขาจํานวนมากและตองการ
เชื่อมโยงขอมูลจากสาขาไปยังสํานักงานใหญ โดยไมตองการเชาคูสายแบบ Leased Line ซึ่งทําใหเกิดคาใชจายที่สูง
แตอาศัยหลักการทํางานโดยการเชื่อมตอแบบ Replicate ดวยโปรแกรมที่บริษัทไดพัฒนาขึ้น ทําใหการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสํานักงานใหญกับสาขามีความทันสมัยอยูตลอดเวลา นอกจากนี้ระบบงาน RMS สามารถ
ปรับปรุงเพื่อเชื่อมตอขอมูลกับโปรแกรมบัญชีของ Oracle และ SAP ไดอีกดวย
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3) Students Registration and Evaluation Systems
This program designed for university students’ profile management covering
processes as the followings:
y Admission process contains primary data preparation from exam register
until students admittance
y Courses Systems designed for setting course syllabus and education plan
in each semester containing teaching/exam schedules
y Students Registration Offices provides profile of students, teachers,
university staff, course syllabus including course registration method
y Finance and Accounting regarding to all fee payment
y Grade Measurement and Evaluation System relevant to grade management
certificate, bachelor and diplomat name list issuance
4) Publishing Management
Suitable for the entrepreneurs of publishing business consists of price estimation, design and
production controlling system linking to Performance Management Information System (PMIS)
5) Retail management Systems (RMS)
This program designed for assisting retail shop management such as supermarkets,
department stores, book stores, clothing stores, restaurants, and auto-part shops. By starting with
purchasing, stocking, pricing, storing customers data including marketing research; it can manage and
help the shops serve the customers effectively and can create the report on the sales of each product and
primary profit as well as sales, purchasing and income taxes. Therefore the companies that have many
branches can link them to head office with a leased line that can also save them costs. By using Replicate
connection with our developed programs, they can send their information between the head office and
their branches. This program can also be adjusted to work with Accounting Program of Oracle and SAP as
well.
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3.1.2 กลุมซอฟตแวรประเภทเครื่องมือ (Tools) และยูทิลิตี้ (Utilities) เพื่อชวยในการพัฒนา
โปรแกรม เปนโปรแกรมเครื่องมือที่เดิมนั้นบริษัทไดพัฒนาขึ้นสําหรับชวยในการพัฒนาโปรแกรมของบริษัทภายใน และ
ไดเล็งเห็นถึงศักยภาพของโปรแกรมดังกลาวจึงไดจัดทําขึ้นเพื่อขายในเชิงพาณิชยฯ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ
ผูพัฒนาโปรแกรมและพัฒนาระบบโดยออกแบบเพื่อทําใหการพัฒนาโปรแกรมสามารถทําไดงายและสะดวกขึ้นและใน
เดือนมีนาคม ป 2548 บริษัทฯ ไดรวมโครงการกับกรมสงเสริมการสงออกนํากลุมซอฟตแวรดังกลาวไปแสดงที่งาน
Cebit Hannover ที่ประเทศเยอรมันนี
โดยสามารถแบงผลิตภัณฑตามการใชงานได ดังนี้
1). EasyQuick for Report
เปนเครื่องมือที่ชวยในการเขียนโปรแกรมรายงาน เปนการออกแบบการใชงานในลักษณะ
Word Processor ทําใหงายและสะดวกตอการใช ผูใชสามารถสรางรายงานไดทั้งแบบ Web และแบบ Client/Server
โดยอาศัยการสรางรายงานอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว รองรับการออกรายงานประเภทตางๆ เชน รายงาน
พื้นฐาน รายงานในลักษณะของ Cross Tab รายงานประเภท Sub-Report รายงานประเภทฟอรม รายงานที่ออกใน
ลักษณะของจดหมาย และการพิมพในลักษณะของ Mail Label
2). EasyQuick For Web Development
เปนเครื่องมือที่ชวยในการเขียนโปรแกรม Web Application ที่สรางและออกแบบมาเพื่อชวย
ใหการสรางโปรแกรมบน Web สามารถทําไดอยางรวดเร็ว โดยไมจําเปนตองมีความรูในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรม
ในลักษณะ Web Application เนื่องจากโปรแกรมจะจัดเตรียมเครื่องมือที่ชวยในการสราง Web Application ใน
ลักษณะตางๆ เชน โปรแกรม Menu โปรแกรม Pop-up โปรแกรมปอนขอมูลประเภท Master และประเภท
Transaction รวมทั้งโปรแกรมการสรางสิทธิในระบบรักษาความปลอดภัย
3). EasyLink For Magic
เปนโปรแกรมที่ชวยในการติดตอระหวางผูที่ใชโปรแกรมของ Magic เพื่อเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาโปรแกรมและตองการใชงานรวมกับโปรแกรม Crystal Report ที่เปนเครื่องมือในการสรางรายงาน ทั้งนี้เมื่อผูใช
ตองการเลือกชวงของขอมูลตางๆ ในการออกรายงาน โปรแกรม Easylink For Magic จะเปนตัวชวยในการรับสงคาตัว
แปรจากโปรแกรมที่พัฒนาดวยโปรแกรมของ Magic ไปใหกับรายงานที่สรางขึ้นดวยโปรแกรมของ Crystal Report
3.2 กลุมธุรกิจผลิตภัณฑฮารดแวร
บริษัทฯ ขายพวงอุปกรณคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศพรอมไปกับผลิตภัณฑซอฟตแวรของ
บริ ษั ท โดยเป น การขายในงานโครงการที่ มีข อ กํ า หนดให บ ริ ษั ท เป น ผู ติ ด ตั้ ง ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ร วมทั้ ง
ซอฟตแ วรและฮารดแวรเขา ดว ยกั น นอกจากนี้บ ริษัท มีการจําหนายผลิตภัณ ฑฮารดแวร บางสวนพร อมโปรแกรม
ประยุกตเพื่อสงเสริมการขายอีกดวย
3.3 กลุมธุรกิจการบํารุงรักษาและการใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทฯ ใหการบริการดานการบํารุงรักษาหลังหมดระยะเวลาการรับประกันงานที่ไดทําการใหบริการ
พัฒนาและวางระบบแกลูกคาเรียบรอยแลว นอกจากนี้ยังใหบริการในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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3.1.2 Tools and Utilities for Helping in software development
This program was developed within the company and then was created to sell in commercial purposes
and is a user- friendly program. The company together with Export Promotion Department will bring this
software to Cebit Hanover, Germany.
They are divided by kinds of works as following:
1). EasyQuick for Report
This tool is to help write reports like a Word Processor, but it is easy to use and can
work faster both on the web and the client/server by using only this program for various kinds of reports
such as Cross Tab Report and Sub-Report, Forming Report, Mailing Report, and Mailing Label.
2). EasyQuick for Web Development
This tool is to help create Web Application and designed to be able to work on the
web easily and quickly. This program can easily prepare tools to create Web Application in various ways
such as Menu and Pop-up, Master program and Transaction as well as security.
3). EasyLink For Magic
This program is to help the user communicate between Magic users to develop the
program and want to work on Crystal Report Program to create reports. The users can choose any
sequence in Easylink For Magic program that can help in transferring from Magic to any reports built by
Crystal Report.
3.2 Hardware Products Group
The company also sells computers as well as technologies together with software products
under the condition that the company works on installing both software and hardware. Besides, the
company sells hardware together with software for sales promotions.
3.3 Service and Maintenances Group
The company is doing maintenances after guarantee periods as well as servicing any
related information technologies.
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4. สัดสวนรายได
โครงสรางรายได
หนวย : พันบาท
ป 2550
รายได รอยละ

ป 2551
รายได รอยละ

49,363
6,692
9,516
2,162

72.88
9.88
14.05
3.19

52,353
13,562
7,105
4,773

67.30
17.43
9.13
6.14

24,586
2,077
17,127
2,948

รวม SLC
67,733
บริษัทยอย
บริษัท โอเพน เซิรฟ (ประเทศไทย) จํากัด

100.00

77,793

100.00

46,738

3,226
2,538
38

55.60
43.75
0.65

180
124
1,006

13.74
9.47
76.79

443

5,802

100.00

1,310

100.00

สินคาและบริการ
บมจ. โซลูชั่น คอนเนอร (1998)
ผลิตภัณฑซอฟตแวร
ผลิตภัณฑฮารดแวร
การบํารุงรักษาและบริการอื่น
อื่นๆ

ผลิตภัณฑซอฟตแวร
ผลิตภัณฑฮารดแวร
บริการติดตั้ง และ อบรม
บริการอื่นๆ

ป 2552
รายได รอยละ
52.60
4.44
36.65
6.31

20,276
58,328
20,136
4,246

19.69
56.64
19.55
4.12

100.00 102,986

100.00

916
270

27.19
56.23
16.58

1,629

100.00

-

ป 2553
รายได รอยละ

70
25
96

1.47
0.53
2.02

2,068
2,495
4,754

43.50
52.48
100.00

-

บริษัท สปริง คอรปอเรชั่น จํากัด

คาโฆษณา
บริการอื่นๆ
รวมบริษัทยอย

หมายเหตุ
โครงสรางรายไดดังกลาวแตกตางจากในงบการเงินของผูสอบบัญชี เนื่องจากเปนการแบงรายไดตามลักษณะ
ผลิตภัณฑและการใหบริการ
ในชวงป 2550 ถึงป 2552 จะพบวารายไดหลักของบริษัทมาจากการพัฒนาระบบซอฟตแวรซึ่งคิดเปนสัดสวน
เฉลี่ยรอยละ 64.26 ของรายไดทั้งหมด ในป 2553 รายไดของบริษัทมาจากการขายฮารดแวร คิดเปนรอยละ 56.64
เปนการจัดหาฮารดแวรใหลูกคาตามสัญญาพรอมพัฒนาระบบซอฟตแวร
สว นของบริษัท ยอ ย บริ ษัท สปริง คอรป อเรชั่น จํา กัด รายไดห ลัก ของบริ ษัท มาจากการให บ ริการดา น
โฆษณา และ บริษัท โอเพน เซิรฟ (ประเทศไทย) จํากัด รายไดหลักของบริษัทมาจากการใหบริการฮารดแวร และ
ซอฟตแวร ซึ่งบริษัทไดขายเงินลงทุนในหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553
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4. Income
Income Structure
Unit : Thousand Baht
Product and Service
Solution Corner (1998) Public
Company Limited
Software Products
Hardware Products
Maintenance and other Services

2007
Income
%

49,363
6,692
9,516

2008
Income
%

72.88
9.88
14.05

Other
Total SLC
Subsidiaries
Open Serve (Thailand) Co., Ltd.

2,162
67,733

3.19
100.00

Software Products
Hardware Products
Installation and Training
Other Services

3,226
2,538
38

55.60
43.75
0.65

5,802

100.00

Spring Corporation Co., Ltd.
Advertising
Other Service
Total Subsidiaries

52,353
13,562
7,105

67.30
17.43
9.13

4,773
6.14
77,793 100.00

2009
Income
%

24,586
2,077
17,127

52.60
4.44
36.65

2,948
46,738

6.31
100.00

13.74
9.47
76.79

443
916
270

27.19
56.23
16.58

1,310 100.00

1,629

100.00

180
124
1,006

2010
Income
%

20,276
58,328
20,136

19.69
56.64

19.55
4,246
4.12
102,986 100.00

70
25
96

2,068 43.50
2,495 52.48
4,754 100.00

Remark
This income structure is different from Audit’s Financial Statements as it is classified by products
and services
From the year 2007 to 2009, The Company’s main income source is software development which
percentage is 64.26 of total income and in 2009; the main income source is hardware trading by
customers’ demand and software development service which percentage is 56.64
For subsidiaries, Spring Corporation Co.,Ltd. gains its main income from being advertising
provider. Meanwhile, the main income of Open Serve (Thailand) Company Limited is from hardware and
software service, the company sold all its investments in ordinary shares on April, 1, 2010.
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1.47
0.53
2.02

5. การตลาดและสภาพการแขงขัน
เนื่องจากเปนธุรกิจที่มีตนทุนสวนมากเปนตนทุนดานทรัพยสินทางปญญาและทรัพยากรมนุษยประกอบกับมี
สัดสวนผลกําไรคอนขางสูง ทําใหมีผูประกอบการจํานวนมากสนใจที่จะเขามาลงทุนในธุรกิจนี้สงผลใหมีการแขงขัน
คอนขางสูง ผูประกอบการที่จะสามารถอยูในตลาดไดจําเปนตองมีความรู ความเชี่ยวชาญ และความชํานาญในตัว
ธุรกิจดี และตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถเปนอยางดีเพื่อสามารถพัฒนาระบบโปรแกรมใหมีความแตกตาง
จากคูแขง สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากขึ้น และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน นอกจากนี้ยังมีขอจํากัดในการเขาถึงกลุมลูกคา โดยเฉพาะกลุมลูกคาภาครัฐที่ใชวิธีการประกวดราคา
ในการคัดเลือกผูใหบริการ โดยใหผูประกอบการนําเสนอทั้งดานระบบงานและราคาของแตละโครงการเพื่อใชเปน
เกณฑในการพิจารณา หากผูประกอบการที่เคยทําโครงการมีประวัติผลงานดี มีเงินทุนสูง และสามารถสรางความมั่นใจ
ใหกับลูกคาได รวมถึงมีความสัมพันธที่ดีกับลูกคาอันเนื่องจากรวมทําโครงการดวยกันมาแลวหลายโครงการยอมมีขอ
ไดเปรียบกวาผูประกอบการรายอื่น ซึ่งที่ผานมาบริษัทมีความสัมพันธที่ดีกับลูกคามาโดยตลอด
ในสวนของผลิตภัณฑซอฟตแวรสําหรับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP : Enterprise
Resource Planning) บริษัทพัฒนาโปรแกรมระบบ PMIS ขึ้นและเปนระบบโปรแกรมที่มีมาตรฐานและไดทําการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดทําใหครอบคลุมระบบแบบครบวงจร ประกอบดวย ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน ระบบสถิติเพื่อชวยในการตัดสินใจ ระบบสารบรรณรับสงหนังสือ ระบบ
บริหารงานพัสดุ ระบบบัญชีและบัญชีตนทุน ระบบสินคาคงคลัง ระบบจัดซื้อ ระบบบริหารสินทรัพยถาวร ซึ่งลูกคา
สามารถใชงานเชื่อมตอในแตละระบบได ทําใหลูกคาไดรับความสะดวกในการบริหารงานในองคกร แมวาในตลาดจะมี
โปรแกรมซอฟตแวรที่มีครบทุกระบบเหมือน PMIS แตสวนใหญเปนซอฟตแวรจากตางประเทศ และไมคอยตรงกับ
ความตองการของลูกคาในภาคราชการเนื่องจากมีระบบบริหารงานบางสวนที่ไมเหมือนกัน รวมทั้งมีราคาแพง สําหรับ
ซอฟตแวรที่ผลิตในประเทศยังไมมีโปรแกรมซอฟตแวรใดที่สามารถครอบคลุมไดทุกระบบเหมือน PMIS เนื่องจากตอง
ใชทุน บุคลากร และระยะเวลาในการพัฒนามาก ซึ่งในสวนของลูกค าภาคราชการจะต องมีการปรับโปรแกรมให
สอดคลองกับระบบการทํางานของแตละองคกร โดยจุดเดนของซอฟตแวรในแตละระบบยอยของ PMIS นั้นจะเปนการ
ออกแบบที่เนนการพัฒนาบนโปรแกรมมาตรฐานเดียว แตสามารถครอบคลุมลูกคาแตละรายโดยจะทําการปรับปรุง
version ของโปรแกรม ทําใหโปรแกรมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้โปรแกรม
ของบริษัทสามารถทํางานในลักษณะของ web application ในขณะที่ผลิตภัณฑสวนใหญที่มีอยูในตลาดยังทํางานใน
ลักษณะของ client/server อยู
สําหรับในสวนของผลิตภัณฑโปรแกรมระบบ RMS มีหลายบริษัทที่พัฒนาโปรแกรมประเภทนี้ขึ้นแตบริษัท
มีจุดเดนตางจากคูแขงในสวนของเทคนิคการเชื่อมตอขอมูลระหวางสํานักงานใหญกับสาขา ทําใหกลุมธุรกิจคาปลีกที่มี
จํานวนสาขาหลาย ๆ แหงใหความสนใจและใชบริการผลิตภัณฑของบริษัท

-37-

5. Market and Competition
As the most cost is from the intellectual and artifact knowledge as well as high profit could draw
many competitors to this business and cause fierce competition. To be in business the company will
maintain good knowledge and professionalism as well as good human resources to develop software and
this will make the difference from us and any competitors and meet the demand of customers. The
company must be in good shape and lead the market to create better advantages in the challenges.
However, the niche market such as the government sector that the bidding systems to select the
operators by presenting both system itself and attractive prices. Any companies that had good histories
and high capital and could be trustable by the customers as well as maintain good relationship with them
as used to work together for many projects would hold the edge as the company was on the right track
continuously and maintain good relation ship with all customers and met all deadline.
In the products of Enterprise Resource Planning (ERP), the Company has developed PMIS
program that is the standard and is also developing more programs continuously to cover all demands.
Such as budget management, human resources management, statistic systems to help decision making,
sending and receiving paper systems, stocking systems, accounting and cost accounting system,
warehouse system, purchasing systems, asset management systems that the customers can connect in
every systems comfortably even tough in there were many software the market but most of them were
created by oversea developers and sometimes could not work properly with the customers’ systems and
precisely they were extremely expensive. Unfortunately, there was no software that could cover and meet
all the demands of users as PMIS as each point in PIMS was designed to be able to be easily applied to
use with the customers’ systems themselves and by single standard but could work with various kinds of
customers. By the way, the program could work on web applications and other products run on client
severs.
RMS products have been developing by many companies, but the Company offers the second
to none outstanding feature: headquarter and subsidiaries data linking, which attracts all types of clients,
especially multi branches retail organizations.
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6. การวิจัยและพัฒนา
เนื่องจากธุรกิจในสวนซอฟแวรของบริษัทเปนธุรกิจที่อยูในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
บริษัทจึงไดใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเปนอยางมาก และตั้งแตป 2547 เปนตนไป บริษัทได
จัดสรรงบประมาณสําหรับลงทุนในการวิจัยและพัฒนาประมาณปละไมเกิน 5 ลานบาท เพื่อสรางผลิตภัณฑโปรแกรม
ใหมๆ ทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑที่มีอยูเดิมและการสรางผลิตภัณฑใหม เพื่อใหโปรแกรมของบริษัทมีความสามารถ
และครอบคลุมการทํางานของผูใชไดครบถวนมากขึ้น ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมและตอบสนอง
ความตองการของลู กคาใหมอันเปนการขยายฐานลูกคาของบริษัทตอไปในอนาคต นอกจากนี้ แ ลวการพัฒ นา
บุคลากรเปนเรื่องที่สําคัญมากในธุรกิจนี้ บริษัท จึงไดกําหนดใหบุคลากรของบริษัทตองเขารับการ อบรมความรูและการ
สอบประเมินผลเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทํางาน ตลอดจนไปสูการสอบ Certified เพื่อเปนผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ
ทั้งนี้บริษัทก็มิไดหยุดนิ่งที่จะนําเอาเทคโนโลยีใหมๆ มาปรับปรุงคุณภาพสินคาและการบริการ เพื่อใหสามารถเขาถึง
ลูกคาไดหลากหลาย
นอกเหนือจากนี้แลว บริษัทยังเล็งเห็นความสําคัญในตลาดอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน จึงไดเพิ่มการวิจัยใน
ดานการพัฒนา โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน (ภาพ เสียง และ Multi Medias) ซึ่งในปจจุบันยัง
ไมมีบริษัทพัฒนาโปรแกรมรายใดสามารถดําเนินการได
7. เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทฯ ไดเล็งเห็นโอกาสทางการตลาดที่อยูในชวงกําลังเติบโต จึงตองการที่จะขยายขีดความสามารถ
เพื่อรองรับความตองการที่เติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยการเพิ่มจํานวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถพัฒนา
และปรับปรุงผลิตภัณฑโปรแกรมที่มีอยูใหมีความสามารถทํางานไดครอบคลุมมากขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่
เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑเดิมรวมทั้งการลงทุนในการขยายธุรกิจโดยมีแผนการดังนี้
7.1 การขยายธุรกิจในรูปแบบของ SI (System Integration) ซึ่งเปนการประกอบธุรกิจดานการให
คําปรึกษาและการแกปญหาใหกับงานไอทีแบบครบวงจร โดยบริษัทจะเปนผูรับเหมางานทั้งหมดแบบเบ็ดเสร็จให
สอดคลองกับความตองการของลูกคาโดยทีมงานที่มีความพรอมและมีความเชี่ยวชาญสูง
โดยบริษัทจะเนนในดานการบริการในเชิงเทคโนโลยีเฉพาะดานมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนการทําระบบเชื่อมกับ
โซลูชั่นตางๆ ที่ลูกคาตองการ รวมอยูในระบบเดียว และทําใหการรับสงและวิเคราะหขอมูล เปนไปดวยความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและประหยัดคาใชจายมากยิ่งขึ้น
7.2 การพัฒนาหรือการจัดหาโปรแกรมกลุมโปรแกรมประยุกต เพื่อใหครอบคลุมกับความตองการของ
ตลาดทั้งในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน ที่ตองการนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหารและจัดการ
องคกร ทั้งนี้ บริษัทเนนการพัฒนาโปรแกรมประยุกตที่มีผูใชในวงกวาง เพื่อที่บริษัทจะสามารถนําโปรแกรมที่บริษัท
พัฒนาไปประยุกตใชไดกับลูกคาอื่น ๆ ที่มีความตองการใกลเคียงกัน
7.3 การขยายธุรกิจเขาสูตลาดเครื่องคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนการขายหรือการใหเชาเครื่องคอมพิวเตอร
ขนาดเล็กและขนาดใหญ ซึ่งบริษัทจะมุงเนนใหบริการกับภาครัฐและองคกรขนาดใหญ
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6. Research and Development
According to the major Company’s business being in volatile industry, we have effortfully paid
more attention to a research and software development. Since 2004, we had had the budget of 5 Million
Baht allocated in the research and ware development annually in order to launch the groundbreaking
software, of which some are developed from our original ones, We attempted to enhance their ability and
capacity to serve the users’ technological requirement in order to preserve customer loyalty and fulfill the
new customer needs, leading to the customer base expansion in the short run. Besides, human resources
development considered as an important matter in this field of business, therefore we attempted to have
our personnel assigned on training and evaluation test in order to enhance working skills and take
specialist certification examination. Thus we have improved our products and services constantly by using
new technology to serve the various kinds of customer.
As we foresee the importance of broadcasting television industry, we then decide to develop
special software for the radio and television industry - motion pictures, audio, and multi-medias, which at
present no other software developers are able to proceed.
7. Business Goal
The Company sees the great opportunity in its growth phase of business and decides to
strengthen its potentiality to support this trend by recruiting more expert staffs which are capable of
constantly adjusting and developing the software capacity in order to cover all users’ purposes. Further,
the Company has developed the innovative software relating to the recent ones and planned to invest for
business expansion as follows:
7.1 Use SI (Systems Integration), the operation concerning to consulting and problems
resolving for the entire IT system, as a business expansion tool. The Company takes a role as the systems
integrator for an entire IT system relevant to customer demand, operated by the programming experts.
The Company concentrates on more specific technological services integrating component
subsystems and solutions of the customers into a whole which accelerates, improves the data transfer and
analysis, and also helps decreasing the cost.
7.2 Develop and provide application software to cover overall purposes of government and
private sector that are in the need of organization management through information technology. In
additional, the Company emphasizes on the wide-range application software development for all user
targets which is able to apply for the other similar users’ task.
7.3 Expand the business range to the computer tools and utilities market – trading or renting a
vast mass of computer in all sizes, especially the government sector and large organizations.
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7.4 การพัฒนาโปรแกรมจัดการ การสงขอมูล Mobile Contents เพื่อการรองรับตลาดการเติบโตของ
ธุรกิจ Mobile Contents โดยเริ่มตนการรวมมือกับ บริษัท สปริง คอรปอรเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือ ที่ทําธุรกิจ
ทางดานงานขาว ซึ่งจะใหบริการทางดาน สงขาวสารในรูปแบบ Mobile Contents ผานระบบ SMS ใหกับประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ และมีแผนที่จะขยายตลาด เพื่อใหบริการ กับลูกคา ทั้งหนวยงานราชการ และเอกชนตอไป รวมทั้งการ
ขยายมิติการใหบริการ Mobile Contents ในรูปแบบ MMS, GPRS, 3G เพิ่มเติมในอนาคตอันใกลนี้
7.5 การขยายธุรกิจเขาสูตลาด Digital Contents เพื่อใหบริการดานการพัฒนา แอนนิเมชั่น 3 มิติ หรือ
การสรางสรรคภาพกราฟฟกสโดยใช Graphic Technology ตางๆ เชน 3D Animation and CG เพื่อสนับสนุนการทํา
ตลาดของเทคโนโลยีจอภาพ 3 มิติ ประเภทที่สามารถชมไดโดยไมตองสวมแวน 3D โดยทางบริษัทฯเปนผูแทนจําหนาย
รายเดียวในประเทศไทย ซึ่งไดมีการจําหนายตั้งแต ไตรมาสที่ 1 ป 2554 และเพื่อรองรับตลาดการเอาทซอรสของงานดิ
จิทัล คอนเทนท ใหกับทั้งในประเทศและตางประเทศ
7.6 การใหบริการเชื่อมโยงระบบซอฟตแวรไปยังนวัตกรรมดานคอมพิวเตอรตางๆ
(Innovation
Technology Integration) เชน การใหพัฒนาเชื่อมโยงระบบในรูปแบบ Mobile Application, Online Social Network
Application, QR Code, Augmented Reality และ Hologram Technology เพื่อรองรับการเติบโตตลาด Innovation
Technology
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7.4 Develop the management software and mobile contents messaging to support the mobile
contents growth by joint venturing with Spring Corporation Limited, the news provider, providing viewers
the mobile contents via SMS. Furthermore, the Company tends to expand the market to provide a service
for government and private sector, including create a new sensation in viewing mobile contents through
MMS, GPRS, and 3G in a short run.
7.5 Expand the business core into digital contents as the animation 3D development and
graphics motion picture invention by using graphic technology, for instance, 3D animation and CG to
support 3D monitor technology without 3D glasses to view. The Company is the sole distributor in Thailand,
the wares are launched in the first quarter of 2011 to support digital content outsource throughout
domestic and foreign market.
7.6 Provide customers the innovation technology integration, for instance, system integration
development on mobile application, online social network application, QR code, augmented reality, and
hologram technology to support innovation technology market growth.
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ปจจัยความเสี่ยง
1. กรณีบริษัทพึ่งพาบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน
ในสวนของรายไดที่มาจากการพัฒนาและจําหนายซอฟตแวร รวมทั้งคาดูแลบํารุงรักษาซอฟตแวร ซึ่ง
พัฒนาโดยบุคลากรที่มีความชํานาญดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรม ดังนั้นหาก
บริษัทสูญเสียบุคลากรเหลานั้นไปไมวาดวยเหตุใดก็ตาม จะทําใหมีผลกระทบตอรายไดหลักของบริษัทเปนอยางมาก
ทั้งนี้ความรุนแรงของผลกระทบขึ้นอยูกับจํานวนบุคลากรและปริมาณงานที่จะสูญเสียไป ตลอดจนระยะเวลาที่จะจัดหา
พนักงานหรือพัฒนาพนักงานขึ้นมาทดแทน ในอดีตที่ผานมา แมวาบริษัทจะมีพนักงานลาออกและมีการรับพนักงาน
เขาใหมอยูเสมอ แตบริษัทยังไมเคยมีกรณีที่ขาดแคลนพนักงานจนทําใหการสงมอบงานลาชา อยางไรก็ดีบริษัทมี
มาตรการในการลดความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรดังกลาวคือ บริษัทมีการแบงแยกพนักงานเปน 4 ฝาย ซึ่งมี
หนาที่ความรับผิดชอบที่แตกตางกันดังนี้ ผูพัฒนาระบบ (System Analysis) ทําหนาที่วิเคราะหระบบเพื่อสงตอใหฝาย
โปรแกรมเมอร (Programmer) นําไปเขียนและพัฒนาระบบ และเจาหนาที่ฝายติดตั้งและสนับสนุน (Support) โดยมี
ผูควบคุมการดําเนินการพัฒนาของบุคลากรตางๆ โดย ผูจัดการโครงการ (Project Manager)
นอกจากนี้โปรแกรมเมอรแตละรายก็ยังไดรับการมอบหมายงานตางๆ กันไป โดยในการรับงานโครงการ
หนึ่ง บริ ษั ท จะแบ ง งานให โ ปรแกรมเมอรห ลายคนร ว มกั น พั ฒ นา ซึ่ง บริ ษัท จะไม ใ ห โ ปรแกรมเมอร ร ายใดรายหนึ่ ง
รับผิดชอบงานทั้งหมดเพียงคนเดียว ทําใหลดความเสี่ยงจากการพึ่งโปรแกรมเมอรรายเดียวในการพัฒนาโปรแกรมใด
โปรแกรมหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการดูแลและสงเสริมพนักงานใหมีความรูสึกผูกพันและรักบริษัทรวมทั้ง
จัดใหมีอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมและสวัสดิการพนักงานที่จูงใจใหพนักงานทํางานใหบริษัทในระยะยาวได นอกจากนี้
ไดมีการสํารองอัตรากําลังของหนวยงานในฝายพัฒนาระบบใหเกินไวประมาณ 5 %ของจํานวนโปรแกรมเมอรที่มี
ทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทยังมีระบบการพัฒนาโปรแกรมเมอรที่มีประสิทธิภาพเปนขั้นเปนตอน และสรางแบบแผนการเรียนรู
ใหสามารถถายทอดความรูในขั้นตอนการทํางานไดในชวงระยะเวลาเริ่มตั้งแต 2-4 สัปดาหเปนตนไป
ดังนั้นหากบริษัทจะตองสูญเสียบุคลากรดานโปรแกรมเมอรบางสวนไปก็จะสามารถพัฒนาขึ้นมาใหมได
โดยใชเวลาไมนานนัก ดานผูพัฒนาระบบนั้นบริษัทมีนโยบายสงเสริมใหโปรแกรมเมอรที่มีความเชี่ยวชาญใหพัฒนาขึ้น
มาเปนผูพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพได โดยคัดเลือกจากโปรแกรมเมอรในบริษัทที่มีความรูความสามารถเพียงพอ
และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองได นอกจากนี้บริษัทมีการทําสัญญากับพนักงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบทุก
คน โดยมีขอหามมิใหโปรแกรมเมอรรับทํางานใหกับลูกคาที่ตนรับผิดชอบเปนระยะเวลา 2 ป นับจากวันที่พนสภาพจาก
การเปนพนักงานของบริษัท
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RISK FACTORS
1. Risk caused by the Company relies on IT specialists
The Company’s main revenue sources are from software development, distribution, and
maintenance, all developed by IT specialists. Thus, in case the Company had lost such specialists, it
would seriously affect the main revenue and the affection intensity depends on the amount of lost
specialists, missing works and the gap period of new staff recruitment. However, the company has never
faced the staff shortage situation which could cause late tasks delivery. For avoiding such cause, the
Company divided the staff into 4 divisions responsible for different duties - System Analysis division is
capable of analyzing system then delivers it to Programmer division writing and developing programs
along with Supporter division under the inspection of Project Manager division.
Furthermore, each specialist is assigned with different tasks. In any projects, the Company will
assign several programmers to develop the program not the sole individual taking the whole task in order
to reduce the risk. Likewise, the Company also has the policy to sustain and support all staff to strengthen
the bound between them and the Company, and provides them the reasonable salary rate and social
welfare to influence them working for the Company in the long run. The Company even reserves 5 more
percent of System Analysis division workforce exceeding the entire workforce in Programmer division, aims
to sustain the efficiency and systematization of programmers training, and also invents knowledge-based
leaning for newly recruited programmers to cope with the whole task progresses within 2-4 weeks.
Thus, in case some programmers resign, the Company is able to replace them with the newly
recruited ones instantly. For System Analysis division, the Company provides the policy to support any
promising programmers to be the experts in their field by selecting from qualified programmers with
tangible knowledge and the outstanding self-developed skill. Moreover, the Company has the entire staff in
System Analysis division to sign an agreement not to accept any works from their customers for 2 years
after resigning or being discharged.
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2. กรณีรายไดหลักสวนใหญพึ่งพิงงานจากภาครัฐบาล
ในป 2553 บริษัทฯ มีรายไดจากการประมูลงานภาครัฐคิดเปนประมาณรอยละ 70 ของรายไดทั้งหมด
ซึ่งรายไดสวนนี้ขึ้นอยูกับความสามารถในการชนะการประมูลโครงการที่มีความไมแนนอนขึ้นอยูกับงบประมาณของ
หนวยงานนั้นๆ และนโยบายตางๆ ของภาครัฐบาล อยางไรก็ตามผลงานของบริษัทที่ผานมาเปนที่ยอมรับเนื่องจาก
สามารถทํางานไดถูกตองตรงตามเงื่อนไขและมีประวัติที่ดีมาโดยตลอดทําใหไดรับความไววางใจจากภาครัฐบาล และ
จากนโยบายของภาครัฐในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในหนวยงานตางๆ มากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ใหกับหนวยงาน ดังนั้นจึงถือไดวาเปนโอกาสที่ดีที่บริษัทไดมีประวัติการรับงานภาครัฐมากเพื่อเปนการรองรับสําหรับ
งานประมูลในอนาคต แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯไดเตรียมผลักดันผลิตภัณฑใหมๆ ที่เจาะกลุมลูกคาในตลาดครัวเรือน
หรือบุคคล รวมถึงการสงออกซอฟตแวรเพื่อจําหนายในตลาดตางประเทศ นอกเหนือจากการดําเนินการงานที่ผานมา
ไดมีการผลักดันใหมีสัดสวนยอดขายในตลาดภาคเอกชนมากขึ้น
3. กรณีมีการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑของบริษัท
ผลิตภัณฑของบริษัทบางสวนเปนระบบโปรแกรมอาจจะถูกลอกเลียนแบบ โดยเปนการลอกเลียนแบบใน
ระดับของ Source Code เพื่อนําไปใชนอกเหนือจากที่ไดกําหนดไว ซึ่งผูพัฒนาระบบไดทําการใสรหัสลับซึ่งเปนการ
ปองกันทําใหลูกคาไมสามารถเขาถึง Source Code ของแตละโปรแกรมได เพื่อเปนการปองกันมิใหลูกคาลอกเลียน
แบบไปใชในหนวยงานหรือสถานที่อื่นๆ นอกเหนือจากสถานที่ที่ไดกําหนดไวตามสัญญาเทานั้น
4. กรณีบริษัทอยูในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงและจํานวนคูแขงมาก
ธุรกิจโปรแกรมประยุกตและโปรแกรมยูทิลิตี้เปนธุรกิจที่คูแขงรายใหมเกิดขึ้นไดเสมอและมักใชกลยุทธดาน
ราคาในการแข ง ขั น บริ ษั ท จึ ง มี น โยบายในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ซ อฟต แ วร ใ นเชิ ง ลึ ก กล า วคื อ จะเน น การพั ฒ นา
ซอฟตแวรที่เชื่อมโยงการใชงานกับโปรแกรมที่มีอยูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหกับผลิตภัณฑเดิมใหตอบสนองและ
สามารถใชงานระหวางฝายงานตางๆ ไดโดยเนนกลุมลูกคาระดับองคกรที่ตองการขยายและเชื่อมโยงระหวางฝายงาน
ไมเพียงจํากัดการใชเพียงฝายงานใดฝายงานหนึ่งเทานั้น ในปจจุบันยังไมมีคูแขงรายใดที่มีซอฟตแวรระบบโปรแกรมที่
มีความสามารถครอบคลุมระบบบริหารตางๆ ในองคกร และเชื่อมโยงในแตละฝายงานไดมากเทากับที่บริษัทมีอยูใน
ขณะเดียวกันเพื่อเปนการรักษาสวนแบงตลาดบริษัทยังไดพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารสําหรับลูกคารายยอยที่มีความ
ตองการใชงานไมซับซอนภายในหนวยงาน ซึ่งในระบบบริหารยอยนี้คูแขงของบริษัทจะเปนบริษัทซอฟตแวรรายยอยที่
พัฒนาแตละระบบโปรแกรม ทั้งนี้จุดเดนของซอฟตแวรของบริษัท คือ สามารถทํางานในลักษณะของ web application
ในขณะที่ผลิตภัณฑสวนใหญที่มีอยูในตลาดยังทํางานในลักษณะของ client/server
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2. Major Income Relied on Government Sector Clients
In 2010, the Company was assigned the project by government for 70% of the total income.
In this consequence, the income issue concerned as being based on uncertain chance to win in project
biddings relevant to department’s budget including the government’s policy. However, prior to the
excellence and reliability of Company’s previous performance and government’s IT policy promotions, the
Company continually gained trust from the government sector. Therefore, it tends to be considered a good
chance to win the upcoming bidding. However, the Company has planned to drive new efficient products
on household/personnel market and software exportation aside from private sector market emphasis in the
past couple of years.
3. Risks of replica software
Some products might be able to copy and change its source code to use in other purposes
without authorities. The company has prevented this by add more password to protect its source code and
has an agreement with its customers not uses its software out of the agreement.
4. Risks on high and many competitors
There also are new comers in this business all the time and may use the low-price strategy,
therefore the company has the policy to develop high technology software to increase its performances
and be used by many organizations who want to maintain their efficiencies and link their own work with the
company. At the same time to keep the market share, the company always develops new and reliable
software. Besides the company’s software can work on web application but other programs still work on
client/server.
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5. กรณีบริษัทอยูในธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว
รายไดของบริษัทมาจากผลิตภัณฑดานฮารดแวร และผลิตภัณฑซอฟตแวร ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีการ
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว โดยบริษัทมีรายได จากผลิตภัณฑซอฟตแวรเปนสวนใหญ อยางไรก็ตาม
บริษัทมีแนวทางปองกันการกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีในหลายๆ ดาน ไดแก
1) บริษัท ไม มีน โยบายเก็บสต อ กสิน ค า แต ละโครงการบริ ษัท จะสั่ง ซื้ อผลิตภั ณ ฑ ฮารด แวร เทา กั บ
จํานวนที่ลูกคาตองการและนําสงลูกคาทั้งหมด
2) ในสวนของผลิตภัณฑดานซอฟตแวร การสั่งซื้อซอฟตแวร เพื่อใชเปนเครื่องมือตนแบบในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ จะสั่งซื้อในปริมาณที่บริษัทสามารถตอรองสวนลดราคาพิเศษได และมีปริมาณที่จัดซื้อที่มีความเหมาะสม
กับการใชงานตามกาลสมัยของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
3) ในสวนของผลิตภัณฑซอฟตแวรที่บริษัทผลิตขึ้นมาเองไดมีการกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบงานดาน
วิจัยและพัฒนา เพื่อทําหนาที่ในการวิเคราะหและปรับปรุงพัฒนาซอฟตแวรของบริษัทใหมีความสามารถในการตาม
เทคโนโลยีไดตลอดเวลา โดยที่ผานมาบริษัทไมเคยเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
4) บริษัทจัดใหมีการอบรมพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะใหสามารถติดตามเทคโนโลยีไดโดย
ตลอด และจนกระทั่งปจจุบันบริษัทยังไมเคยประสบปญหาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
6. การรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงเครื่องมือสําคัญในการทํางาน
กรณี พ นั ก งานบริ ษั ท สามารถเข า ถึ ง ข อ มู ล และเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดของโปรแกรมได แม ว า ได
กําหนดใหมีการตั้งรหัสลับเพื่อเปนการควบคุมการเขาถึงขอมูลในคอมพิวเตอรแตละเครื่อง แตในทางปฏิบัติเพื่อความ
สะดวกคลองตัวในการทํางาน โปรแกรมเมอรสามารถใสรหัสและเขาถึงฐานขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องได
ซึ่งสามารถตรวจสอบไดวาพนักงานคนใดที่เขาไปทําการเปลี่ยนแปลงแกไขและทําในเวลาใด ทั้งนี้จะมีการแบงระดับ
การเขาถึงขอมูลและโปรแกรมตามความเหมาะสมของพนักงานในแตละตําแหนงกลาวคือเจาหนาที่ฝายผูพัฒนาระบบ
(System Analysis) สามารถเขาถึงโครงสรางขอมูลและแกไขโปรแกรมได โปรแกรมเมอรสามารถเขาไปสรางและแกไข
โปรแกรมไดแตไมสามารถเขาถึงโครงสรางขอมูล และเจาหนาที่ฝายติดตั้งและสนับสนุน (Support) สามารถสอบถาม
โครงสรางขอมูลและโปรแกรมไดจากรหัสเมนูเทานั้น นอกจากนี้ในสัญญาจางของบุคลากรในสวนของฝายพัฒนา
ระบบมีขอความระบุไวชัดเจนในสัญญาวาหามมิใหนําความลับของบริษัทและลูกคาของบริษัทไปเปดเผย โดยมีการ
กําหนดคาเสียหายไวหากมีการฝาฝนเกิดขึ้น
7. กรณีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฐานขอมูลของผลิตภัณฑอันเนื่องมาจากเหตุการณสุดวิสัย
ในกรณีที่เกิดเหตุการณสุดวิสัยที่ไมสามารถบังคับหรือควบคุมได เชน ไฟดับ ไฟไหม ซึ่งอาจกอใหเกิด
ความเสียหายกับฐานขอมูลหรืองานที่อยูระหวางพัฒนา บริษัทฯ ไดจัดใหพนักงานทําการจัดเก็บขอมูลที่ไดจากการ
ผลิตทั้งหมดโดยมีการจัดเก็บขอมูลไวที่สวนกลางทุกวัน และมีระบบไฟสํารองหากเกิดเหตุการณไฟดับเกิดขึ้น ซึ่งจะทํา
ใหพนักงานสามารถทําการสํารองขอมูลไดทัน สําหรับในกรณีหากเกิดเหตุการณอันอาจกอใหเกิดความเสียหายกับ
ฐานขอมูลนั้น บริษัทมีมาตรการในการสํารองขอมูลสําคัญโดยเก็บรักษาไวในที่ที่ปลอดภัยอื่น เชน นําไปฝากไวในตู
นิรภัยของทางธนาคาร เพื่อใหมีฐานขอมูลสํารองหากมีกรณีฉุกเฉินดังกลาวเกิดขึ้น
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5. Utmost Volatile Technology Business
Total income of the Company is totally based on hardware and software considering as one of
the utmost volatile products. Nevertheless, the Company has attempted to prevent the effects of
aforementioned matter as the followings:
1) No stocking policy, in each project the company will order hardware products enough for
the customers’ orders and send all to them.
2) Software product, the company will order whenever it suits the good price or good bargain
enough for the next changed technology.
3) Software product was developed by the company itself, and was assigned to selected
persons. They would develop and research to meet the new technology all the time. As the company never
have any problems in this issue.
4) The company always set up the training to improve and keep to new technology as the
company never has any problems in this issue.
6. Risks on Security
In case of the employee can get in to the data and change the programs even though set up
the password to control in each computer, the company has set up the password systems so it could be
checked that who used this computer and when. The company also set up the authorized systems to allow
the users in using the data in proper levels. And in the employment condition, it has the agreement that
the employee cannot pass out any information to the third party and also has the compensation for any
violation.
7. Incidental Data Loss
In case of the uncontrollable situation such as arson, black out that can damage the data or
developing programs, however the company has asked the programmers to keep all data in the central
unit daily and set up the supply electricity in case of emergency so the staff can keep the data in time and
also keep the data in the vault of the bank as well.
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8. กรณีความลาชาในการรับเงิน
กรณี ก ารเรี ย กเก็ บ ชํ า ระค า บริ ก ารการออกแบบระบบและพั ฒ นาโปรแกรมให กั บ ลู ก ค า ประเภทงาน
โครงการ มีระยะเวลาการชําระเงินประมาณ 45-90 วัน ขึ้นกับเปนผลิตภัณฑซอฟตแวรและขนาดของโครงการหลังจาก
ที่ไดมีการตรวจรับงานเรียบรอยแลว แตเนื่องจากการตรวจรับงานของหนวยราชการซึ่งเปนกลุมลูกคาหลักของบริษัทคิด
เปนรอยละ 80 ของรายไดนั้นมีขั้นตอนการอนุมัติและจํานวนบุคคลผูเกี่ยวของมาก จึงทําใหเกิดความลาชาในการรับ
ชําระเงิน อาจจะตองใชเวลาเพิ่มอีกประมาณ 2 เดือน อาจทําใหมีผลตอสภาพคลองของบริษัท และสงผลกระทบถึง
การเขารับประมูลและรับงานในแตละโครงการที่ตองมีการวางเงินประกันในการเขารับงานตอไป ทั้งนี้บริษัทมีนโยบาย
ในการสํารองหนี้สูญโดยพิจารณาจากลูกหนี้แตละรายโดยประเมินจากระยะเวลาและมูลคาลูกหนี้คงคางประกอบกับ
ประวัติการชําระเงินในอดีตและฐานะการเงินของลูกหนี้ในปจจุบัน
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8. Late payment
Technically, software development for project clients charge within 45-90 days differed
according to types of programs and project size after works examination. Eighty percent of the clients,
however, is government sector that may cause the payment delay for two months due to its obligatory red
tape that affects to the Company’s liquidity problems. Nevertheless, the annual government expenditure
support assures the Company of non-bad debt issue occurrence. Previously, the Company has provided
bad-debt provision policy by consideration on each client regarding to interval and debt value relevant to
clients’ payment history and current financial status.
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
1 โครงสรางการจัดการ
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Diagram of Holdings and Management
1. Management Structure
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2. กลุมผูถือหุน ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2554
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายชื่อผูถือหุน
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
เพื่อผูฝาก (สัญชาติไทย)
นายธนพันธ วงศชินศรี
นางอมรรัตน หวังเจริญวงศ
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
เพื่อผูฝาก (สัญชาติตางดาว)
นางสาวศิริณี อยูยืน
นายสรนันท พรรณเชษฐ
นายพัฒนพันธุ พรรณเชษฐ
นางวิไลลักษณ พรรณเชษฐ
นางสาวเกศแกว พรรณเชษฐ
นายสุรนันท พรรณเชษฐ
ผูถือหุนรายอื่น ๆ
รวม

จํานวนหุน
2,948,470,440

รอยละ
97.29

50,000,000
30,000,000
500,500

1.65
0.99
0.02

400,000
216,000
216,000
216,000
216,000
216,000
65,060
3,030,516,000

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
100.00

3. โครงสรางคณะกรรมการ
ประกอบไปดวยคณะกรรมการ 3 ชุด
3.1 คณะกรรมการบริษทั ประกอบไปดวยกรรมการ 7 ทานคือ
1. พลเอกสุนทร โสภณศิริ
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอารักษ ราษฎรบริหาร
กรรมการ
3. นายธนพันธ วงศชินศรี
กรรมการ
4. นายรัตนบุรี อติศัพท
กรรมการ
5. นางธนนุช ตรีทิพยบุตร
กรรมการ
6. นายพิพัฒน บูรณะนนท
กรรมการตรวจสอบ
7. นายศุทธิชัย บุนนาค
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามไดแก นายอารักษ ราษฎรบริหาร หรือ นายธนพันธ วงศชินศรี หรือ นายรัตนบุรี
อติศัพท ลงลายมือชื่อ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
เลขานุการบริษัท บริษัทฯ ไดแตงตั้งให นายประณต โกษาคาร เปนเลขานุการบริษัท
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2. Shareholders February, 17 2011
Name
1. Thailand Securities Depository Co.,Ltd for Depositors
(Thai Nationality)
2. Mr. Thanapan Vongchinsri
3. Mr. Amornrat Whangjarernvong
4. Thailand Securities Depository Co.,Ltd for Depositors
(Not Thai Nationality)
5. Miss. Sirinee Yuyuan
6. Mr. Sorranan Pannachet
7. Mr. Pattanapan Pannachet
8. Mrs. Wilailak Pannachet
9. Miss. Ketkaew Pannachet
10. Mr. Suranan Pannachet
11. Another
Total

Number
2,948,470,440

%
97.29

50,000,000
30,000,000
500,500

1.65
0.99
0.02

400,000
216,000
216,000
216,000
216,000
216,000
65,060
3,030,516,000

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
100.00

3. Board Structure
There are 3 groups of the committee
3.1 The Board of Company comprises with 7 directors as following:
1. General Soonthorn Sophonsiri
Chairman and Chairman of Audit Committee
2. Mr. Arak Ratboriharn
Director
3. Mr. Thanapan Vongchinsri
Director
4. Mr. Rattanaburee Atisapt
Director
5.

Mrs. Thananoot Treetipbut

Director

6.
7.

Mr. Pipat Purnananda
Mr. Suthichai Bunnag

Audit Committee
Audit Committee

The directors authorized to sign for binding the company is Mr. Arak Ratboriharn or Mr.Thanapan
Vongchinsri or Mr.Rattanaburee Atisapt . Two of these three directors jointly signs and affix the company’s
common seal.
Coporate Secretary Approved and appointed Mr.Pranot Kosakarn to be the SLC corporate
secretary.
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่กําหนดนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย สอดคลอง
กับวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท
1. มอบหมายใหฝายบริหารเปนผูดําเนินตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานใหการบริหารและ
การจัดการของคณะกรรมการบริหารเปนไปตามแนวนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
2. พิจารณาอนุมัติ แผนการดําเนินธุรกิจทั้งทางตัวเลขและเป าหมายที่กรรมการบริ หารเสนอเพื่อ ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกบริษัท
3. ปฏิบัติหนาที่เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน
ดวยความรับผิดชอบ และระมัดระวังผลประโยชนของบริษัท
4. สอบทานใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางถูกตองและแสดงถึงฐานะของบริษัทที่เปนจริง และจัดทํา
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับโดยทั่วไปซึ่งไดมีการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
5. จัดประชุมผูถือหุนโดยใหความเสมอภาคแกผูถือหุนทุกทานอยางเทาเทียมกัน และมีการรายงานขอมูล
ทางการเงินและขอมูลที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางถูกตองและเปนไป
ตามขอกฎหมายที่ไดกําหนดไว
6. ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัท
7. พิจารณาแตงตั้งตัวแทนคณะกรรมการบริษัทเพื่อมอบอํานาจในการดําเนินกิจการที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทตามแตคณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร และคณะกรรมการบริษัทสามารถยกเลิก เพิกถอน
หรือเปลี่ยนแปลงแกไขอํานาจนั้นได ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวจะไมเปนการมอบอํานาจที่ทําใหผูรับมอบอํานาจ
สามารถอนุมัติรายการที่ผูรับมอบอํานาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในลักษณะอื่นกับบริษัท และหากมีการมอบอํานาจใหบุคคลใดตองเปนไปตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท
ที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเขารวมดวยเทานั้น
3.2 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจํานวน 2 ทาน ดังนี้
1. นายอารักษ ราษฎรบริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
2. นายธนพันธ วงศชินศรี
กรรมการอํานวยการสายบริหาร
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบไปดวยกรรมการบริหารจํานวน 2 ทาน ดังตอไปนี้
1. วางเปาหมายในการดําเนินธุรกิจทั้งทางตัวเลขและเปาหมายอื่นๆ ที่เอื้อประโยชนตอบริษัทโดยรวม โดย
ไมขัดตอกฎหมายและจริยธรรมธุรกิจ และผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
2. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลงทุ น โดยให เ ป น ไปตามระเบี ย บอํ า นาจอนุ มั ติ แ ละผ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการบริษัท
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Scope of Duties and Responsibilities of the Company’s Board of Directors
Ensure that the company works under the laws and the company‘s objects and regulations.
1. To ensure that the management work under the company effectively
2. To approve business plan both in the accounting and planning that the Board raises up the
company’s interest.
3. To ensure that the company comply with laws, objects, and regulations concerning the
company‘s interest as well as the shareholders with care and full respond.
4. To review and ensure that the company has the correct financial statements and financial
reports, that affects the company status to be approved by the shareholders.
5. To prepare the shareholders meeting fairly and report the correct financial statements and
important information to the shareholders and stake holder correctly under laws
6. To review and estimate the efficient and suitable internal audit and risk management.
7. To appoint the company committee for working on behalf of the company and reserve to right
cancel or change. However, this is not included the right to approve any lists that the persons who may
have conflict of interest and is under the approval of the audit committee.
3.2 Executive Committee
There are 2 persons who act as the director as following:
1. Mr. Arak Ratboriharn
2. Mr. Thanapan Vongchinsri

Chief Executive Officer and Director
Managing Director (Administrative)

Scope of duties and responsibilities of the Executive Committee
The Executive Committee comprises with 2 persons and has scope of duties and responsibilities
as following:
1. To put down the purpose both numbers and other goals that concerning on the company’s
interest and not violate the laws, moralities, and being approved by the Board of Directors
2. To approve the investing plans that was being approved by the Board of Directors
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3. พิจารณาอนุมัติคาใชจายในการดําเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัทในวงเงิน 5-30 ลานบาท
4. กําหนดโครงสรางองคกร และคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการทํางานของบุคลากรระดับผูชวย
ผูจัดการแผนกขึ้นไป
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแตละคราว
ทั้ ง นี้ การมอบอํ า นาจดั ง กล า วข า งต น ให แ ก ค ณะกรรมการบริ ห ารนั้ น ต อ งอยู ภ ายใต ห ลั ก เกณฑ ข อง
กฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท ในกรณีที่การดําเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียของ
กรรมการบริหารทานใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต) ใหคณะกรรมการ
บริหารนําเสนอเรื่องดังกลาวใหคณะกรรมการตรวจสอบลงความเห็นและสงเรื่องตอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ตอไป
3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ไดแตงตั้งขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย มีจํานวน 3 ทาน ดังตอไปนี้
1. พลเอกสุนทร โสภณศิริ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายศุทธิชัย บุนนาค
กรรมการตรวจสอบ
3. นายพิพัฒน บูรณะนนท
กรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังตอไปนี้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบตามขอกําหนดและหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัทโดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบหลักดังตอไปนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกตองและมีการเปดเผยอยางเพียงพอ โดยมีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป
2. พิจารณาใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได
ตามขั้นตอนการทํางานของบริษัท
3. ใหมีการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน ใหมีความถูกตอง มีการรายงานที่ชัดเจน ครบถวน
4. รายงานกิจกรรมและการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปของบริษัทโดย
ใหมีการลงนามรับรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
5. ตรวจสอบใหบริษัทปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
6. คัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นดวย
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3. To approve the expense under the normal practice on the company between 5-30 Million Baht.
4. To assign the organization’s structures and recruitment any staff upon Assistant Managers.
5. To work on other assignments from the company Board of Directors.
However, this is under the approval of the company committee under laws and company’s
regulations. In case of the conflict of interest of any directors or other parties (comply with SEC regulation),
the board of director must raise the issues to audit committee to approve and pass up to the company
committee to consider later.
3.3 Audit Committee
The appointment of the audit committee is under the SEC‘s regulation and comprises with
3 persons whose names are as follows:
1. General Soonthorn Sophonsiri
Chairman of Audit Committee
2. Mr. Suthichai Bunnag
Audit Committee
3. Mr. Pipat Purnananda
Audit Committee
Scope of duties and responsibilities
The duties and reponsibilities of the Audit Committee are complied with regulation of SET and
SEC, and directly reported to the Board of Director the reponsibilities are as follows :
1. Ensure that the company has the correct and sufficient disclose financial statements and
financial reports, quarterly and annually, with the co-operation of the outside auditor and the responsible
management.
2. Ensure that there is sufficient and efficient internal control and internal audit.
3. Consider the correct and complete disclose of the related transaction or the conflict of interest
that might occur.
4. Prepare Audit Committee Report to disclose in the Company Annual Report.
5. Ensure that the company comply with the SEC and SEC rules and regulations, and laws
concerning the company's business.
6. Consider and propose for the appointment of the company's auditor and his/her
compensation.
7. Any other matters assigned by the Board of Director.
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รายนามผูบริหาร
บริษัทมีผูบริหารจํานวน 7 ทาน ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายอารักษ ราษฎรบริหาร
นายดิเรก วงศชินศรี
นายธนพันธ วงศชินศรี
นายณรงคพร เอื้อจุฑามณี
นางวันทนี มณีศิลาสันต
นายนฤทธิ์ วานิชย
นายประณต โกษาคาร

ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการอํานวยการสายบริหาร
กรรมการอํานวยการสายสารสนเทศ
รองกรรมการอํานวยการสายสารสนเทศ
รองกรรมการอํานวยการสายขายและการตลาด
รองกรรมการอํานวยการสายบัญชีและการเงิน, เลขานุการบริษัท

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร มีดังตอไปนี้
1. กําหนดกลยุทธและขั้นตอนการดําเนินธุรกิจใหบรรลุเปาหมายที่คณะกรรมการกําหนด
2. ควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตามกลยุทธดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ
3. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งธุรกิจใหมที่เปนไปไดเพื่อเพิ่มรายไดใหแก
บริษัทและพนักงานของบริษัทเพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. สั่งการ ออกระเบียบ/ ประกาศ/ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย
5. อนุมัติและ/หรือมอบหมายการทํานิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัทสําหรับธุรกรรมปกติของบริษัทภายในวงเงินไมเกิน
5 ลานบาท
6. ดําเนินการและปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมายภายใตนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
7. ประสานงานผูบริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษัท
8. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงตั้ง การวาจาง การโยกยาย การถอดถอน
การกําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจาง พนักงานใน
ระดับตางๆ ของบริษัทซึ่งไมไดดํารงตําแหนงกรรมการบริหารและไมรวมถึงประธานกรรมการบริหาร
9. รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทโดยไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของรัฐ ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และขอบังคับของบริษัท
ทั้งนี้การกําหนดอํานาจอนุมัติและดําเนินการใหแกประธานเจาหนาที่บริหารนั้น ตองปฏิบัติตามหรือไมขัดกับ
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับมติที่ประชุมถือหุน และประกาศขอกําหนดของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (กลต.)และของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) เชนเรื่องการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของ
บริษัทจดทะเบียน เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผย รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนและเรื่องการ
เปดเผยสารสนเทศ เปนตน
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Management Name List
The company’s management comprises with 6 persons whose names are as follow:
1. Mr. Arak Ratboriharn
Chief Executive Officer and Director
2. Mr. Derake Vongchinsri
President
3. Mr. Thanapan Vongchinsri
Managing Director (Administrative)
4 Mr.Narongporn Auejutamanee
Managing Director (Information Systems)
5. Mrs. Wantanee Maneesilasan
Deputy Managing Director (Information Systems)
6. Mr. Nariti Vanich
Deputy Managing Director (Sales and Marketing)
7. Mr.Pranot Kosakarn
Chief Financial Officer, Corporate Secretary
Scope of duties and responsibilities of Chief Executive Officer
1. To assign strategies and procedures to complete the assignments of the Board of Directors.
2. Control and supervise to complete the assignments effectively.
3. Find the channel in any related businesses as well as new businesses to increase the
company’s income and employees’ interest to be approved by the Compamy’s Board of Directors.
4. Issue any orders, regulations, and memorandums to fulfill the policies.
5. To approve and/or to assign to sign an agreement any normal practices of company’s
businesses not exceeding to 5 Million Baht.
6. To cooperate and work on the assignments under the committee’s policies.
7. To cooperate between the management and employees concerning on the policy that is
approved by the company committee.
8. To organize the Company’s structure and management including appointing, employing,
reshuffling, dismissing, determining salary and remuneration, considering performance,bonus, welfare and
terminating all employees excepted for executive position.
9. To responsible of the Company’s business operations which not against the government laws,
rules, regulations, and company’s regulations.
By the way, this is under the laws and company’s regulations might comply or not conflict to
company’s objectives, shareholders’ resolutions, and SET and SEC regulations such as acquisition and
disposition of assets of listed company, standard, procedure of disclosure in cases of any conflict of
interest.
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2554
บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน)
รายชื่อ
ประธาน
กรรมการ

กรรมการ

X

/

X

2. นายศุทธิชัย บุนนาค

/

/

3. นายพิพัฒน บูรณะนนท

/

/

4. นายรัตนบุรี อติศัพท

/

5. นางธนนุช ตรีทิพยบุตร

/

6. นายอารักษ ราษฎรบริหาร

/

/

/

/
/
/

1. พลเอกสุนทร โสภณศิริ

7. นายดิเรก วงศชินศรี
8. นายธนพันธ วงศชินศรี
9. นายณรงคพร เอื้อจุฑามณี

X

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ

ผูบริหาร

บริษัท ซิงค เทคโนโลยี
จํากัด
(บริษัทยอย)
กรรมการ

/

/

/
/

/
/
/
/

/

/

/
/

/
/

/
/
/

= ประธานกรรมการ / = กรรมการ, ผูบริหาร, กรรมการตรวจสอบ

ผูมีอํานาจลงนามในบริษัทยอย
1. บริษัท สปริง คอรปอเรชั่น จํากัด ไดแก กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
2. บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด ไดแก กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
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ผูบริหาร

X

/
/
/

10. นางวันทนี มณีศิลาสันต
11. นายนฤทธิ์ วานิชย
12. นายประณต โกษาคาร
13. นายโฆษิต สุวินิจจิต
14. นายฉัตรชัย ตะวันธรงค
15. นายพรประยูร อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
16. นางสาวทันยา วงษโอภาสี

หมายเหตุ

ผูบริหาร

บริษัท สปริง คอร
ปอเรชั่น จํากัด
(บริษัทยอย)

Details of the Company’s committees subsidiary Joint Venture on February 21, 2011.
Solution Corner (1998) PCL.
Name

Chairman
and
Managing
Director

Director

Executive
Director

Audit
Committee

/

X

2. Mr. Suthichai Bunnag

/

/

3. Mr. Pipat Purnananda

/

/

4. Mr. Rattanaburee Atisapt

/

5. Mrs. Thananoot Treetipbut

/

6. Mr. Arak Ratboriharn

/

/

/

/
/
/

1. General Soonthorn Sophonsiri

X

7. Mr. Derake Vongchinsri
8. Mr. Thanapan Vongchinsri
9. Mr. Narongporn Auejutamanee
11. Mr. Nariti Vanich
12. Mr. Pranot Kosakarn

13. Mr. Kosit Suvinijjit
14. Mr.Chutchai Tawandharong
15. Mr. Phornprayoon Issarasak
Na Ayuthay
16. Miss. Watanya Wongopas

X

= Chairman

/

/

/
/

/
/
/

/
/

/

/

/ = Committee, Executive Director, Audit Committee

The Company’s subsidiary authorized persons
1. Spring Corporation Co.,Ltd. Two directors jointly authurized to sign and affix the Company’
common seal.
2. Sync Technologies Co.,Ltd. Two directors jointly authurized to sign and affix the Company’
common seal.
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Sync Technologies
Co.,Ltd.
(subsidiary)
Director Executive
Director

X

/
/
/

9. Mrs. Wantanee Maneesilasan

Remark

Spring Corporation
Co.,Ltd.
(subsidiary)
Director
Executive
Director

/

/

/
/

/
/

4. การสรรหากรรมการและผูบริหาร
การคัดเลือกกรรมการของบริษัท
การคัดเลือกผูที่มาดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัทใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการ โดยใชเสียง
ขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคราวนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
4. การสรรหากรรมการบริษัทในกรณีอื่นๆ ใหใชขั้นตอนตามหนังสือรับรองของบริษัท
การพนวาระ
1. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ใหกรรมการออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3
2. กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธี
จับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
3. นอกจากขอ 1 ใหกรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมาย ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกหรือศาลมีคําสั่งใหออก
โดยกรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออก มีผลนับแตวันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัท
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4. Selection of Director and Management
Selection of the Directors
This would be applied by the most votes of the shareholders’ meeting as following:
1. One shareholder has one vote per one share.
2. The shareholders must vote to select directors respectively.
3. Any person who receives the most votes would be assigned to be a director and the following
voted persons would be assigned to be a director unto completes all vacant position. In case of any
person gets the same votes, the president reserves the right to do one more final vote to decide.
4. Other selections would apply by the company regulations.

Remove Directors from the post
1. In every annual shareholders meeting, 1/3 of directors must resign from their post. If this
cannot divide to be 1/3, should the nearest to 1/3.
2. Any directors who quit from the post in the first and second year after the company
registration should apply the drawing systems. The next year , the director who stays in the position the
longest must quit. Any director can be reelected.
3. Exclude 1. The director must be removed from the post when deceased, resigns, disqualified,
or violates the law. The shareholders can vote to remove or ask the court to have such an order.
Any resignation must submit to the company only, and it effects on that date.
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5. คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
กรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบสําหรับรอบบัญชี 2553
แยกเปนรายบุคคลดังนี้
หนวย : บาท
บําเหน็จ
เบี้ยประชุม
ลําดับ
รายนามกรรมการ
รวมทั้งสิ้น
กรรมการ
กรรมการ
1
พลเอกสุนทร โสภณศิริ
280,000
72,000
352,000
2
นายรัตนบุรี อติศัพท
240,000
24,000
264,000
3
นายพิพัฒน บูรณะนนท
240,000
54,000
294,000
4
นายศุทธิชัย บุนนาค
240,000
66,000
306,000
5
นางธนนุช ตรีทิพยบุตร
240,000
240,000
6
นายอารักษ ราษฎรบริหาร
60,000
60,000
7
นายธนพันธ วงศชินศรี
60,000
60,000
8
นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน
70,000
6,000
76,000
9
นายนิทัศน มณีศิลาสันต
70,000
6,000
76,000
10 นางวันทนี มณีศิลาสัต
70,000
6,000
76,000
หมายเหตุ
1. นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน ลาออกจากการเปนกรรมการ ตั้งแตวันที่ 19 มกราคม 2553
2. นายนิทัศน มณีศิลาสันต ลาออกจากการเปนกรรมการ ตั้งแตวันที่ 19 มกราคม 2553
3. นางวันทนี มณีศิลาสันต ลาออกจากการเปนกรรมการ ตั้งแตวันที่ 23 เมษายน 2553
ผูบริหาร
รายละเอียด
จํานวนผูบริหาร
คาตอบแทนรวมของผูบริหาร
รูปแบบของคาตอบแทน

ป 2552
16 ทาน
11,371,683 บาท
เงินเดือน

ป 2553
20 ทาน
18,783,480 บาท
เงินเดือน

คาตอบแทนกรรมการบริหาร และเจาหนาที่บริหาร
กรรมการบริหารและเจาหนาที่บริหารไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนในรอบป 2553 รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
18,783,480 บาท แบงเปน
- กรรมการบริหาร 5 ทาน
- เจาหนาที่บริหาร 15 ทาน
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5. Benefits for Management
Benefits in Cash
The Company’s directors shall receive the remuneration as the Company and audit committes for
the 2010 fiscal year stated as the following individuals:Unit : Baht
Director
Meeting
No.
Name
Total
Pension
Allowance
1 General Soonthorn Sophonsiri
280,000
72,000
352,000
2 Mr. Rattanaburee Atisapt
240,000
24,000
264,000
3 Mr. Pipat Purnananda
240,000
54,000
294,000
4 Mr. Suthichai Bunnag
240,000
66,000
306,000
5 Mrs. Thananoot Treetipbut
240,000
240,000
6 Mr. Arak Ratboriharn
60,000
60,000
7 Mr. Thanapan Vongchinsri
60,000
60,000
8 Mr. Somkiat Tankrittiwat
70,000
6,000
76,000
9 Mr. Nitat Maneesilasan
70,000
6,000
76,000
10 Mrs. Wantanee Maneesilasan
70,000
6,000
76,000
Remark
1. Mr.Somkiat Tankrittiwat
had resigned from Director since January 19, 2010
2. Mr.Nitat Maneesilasan
had resigned from Director since January 19, 2010
3. Mr.Wantanee Maneesilasan had resigned from Director since April 23, 2010

Management
Detail
Number of Management
Total benefit
Type of benefit

2009
16 persons
11,371,683 baht
Salary

2010
20 persons
18,783,480 baht
Salary

Remuneration for Executive Directors and Managements
The executive directors and managements shall receive the remuneration as the salary for the
fiscal year 2010. In the total amount of 18,783,480 Baht
- Executive Directors 5 persons
- Managements
15 persons
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6. การกํากับดูแลกิจการ
6.1 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทคํานึงถึงความสําคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยจะไดกําหนด
เปนนโยบายที่ครอบคลุมถึงโครงสรางและขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท สิทธิและความเทา
เทียมกันของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหนาที่ในการกํากับใหบริษัทมีการเปดเผยขอมูลที่
มีความเพียงพอโปรงใส ใหแกผูถือหุนและสาธารณชนอยางสม่ําเสมอ มีการกํากับควบคุมดูแลกิจการที่เปนระบบ
สามารถตรวจสอบได และมีก ารควบคุม บริห ารความเสี่ยงเพื่ อ ประโยชน สูง สุ ดแก นั กลงทุน และยั ง คํา นึ ง ถึ ง เรื่อ ง
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยดํารงไวซึ่งความเปนธรรมตอคูคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกๆ กลุม
6.2 สิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุนอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงาน
และรายการขอมูลตางๆ ของบริษัท โดยจัดการประชุมและจะแจงใหผูถือหุนทราบกอนการประชุมผูถือหุนอยางนอย
7 วัน และจัดสงวาระการประชุมพรอมสาระสนเทศที่สําคัญเกี่ยวกับบริษัท สงใหผูถือหุนพิจารณากอนการประชุมทุก
ครั้งบริษัทจะใหความสําคัญตอผูถือหุนทุกๆ คนอยางเทาเทียมกัน และจะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามไดตาม
วาระที่จัดขึ้นในการประชุมแตละครั้ง
6.3 สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของ ไดแก
y พนักงาน
: บริษัทไดปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมกัน และใหผลตอบแทนที่เปนธรรม
และเหมาะสม
y คูคาและเจาหนี้ : บริษัทปฏิบัติตอคูคาและเจาหนี้อยางเปนธรรม และเปนไปตามเงื่อนไข
ทางการคา ตามสัญญาที่ตกลงทํารวมกัน
y ลูกคา
: บริษัทเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาโดยผลิตสินคาที่มีคุณภาพ และ
มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความตองการลูกคาไดเปนอยางดี
โดยเนนใหความสําคัญถึงคุณภาพสินคา การบริการ ราคาที่เหมาะสม
และความตรงตอเวลา
y คูแขงขัน
: บริษัทปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขันที่ดี
y ชุมชน
: บริษัทดําเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมและชุมชนทั้งใน
สถานที่ของลูกคาและของบริษัทเอง
6.4 การประชุมผูถือหุน
ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้งจะมีคณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมดวยทุก
ครั้งเพื่อตอบขอซักถามของที่ประชุมผูถือหุน โดยประธานกรรมการบริษัทหรือผูแทนในฐานะประธานที่ประชุมจะไดจัด
ใหผูถือหุนไดมีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนออยาง
เหมาะสม และบริ ษั ท จะจั ด หนั ง สื อ มอบฉั น ทะให สํา หรั บ ผูถื อ หุ น ที่ ไ ม ส ามารถเข า ร ว มประชุม ได ด ว ยตนเอง และ
จัดเตรียมสถานที่ประชุมที่ผูถือหุนสามารถเดินทางมาไดโดยสะดวก
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6. Company control
6.1 Policy
The company committee must concern on the important of the policy related to the control of
the company including the structures and the authorizes of the company committee, the right and fairness
of the shareholders and stakeholders. Likewise the committee also response in controlling and disclose
any information correctly to the shareholders and public. It must maintain the good attention and risks
management for the investors’ interest as well as also practice in good moral and good governances for all
parties.
6.2 The right of shareholders
The Company Committee must prepare for the annual shareholders meeting to discuss the
company management and any details of the company. The meeting should announce 7 days before and
must send the agenda to the shareholders as well. The company must pay attention to the shareholders
fairly and would open the shareholders to ask about the company during the meeting.
6.3 The right of stakeholders
The company may concern to the stakeholders’ interest as following:
y Employees
: The company should practice and pay to employees fairly
y Business partners & creditors : The company should practice to both business partners and
creditors fairly under the agreement
y Customers
: The company should take care and pay attention by
producing good and standard products and can meet the
need of them as well particularly in good quality, service,
fair prices, and punctual.
y Competitors
: The company should practice by good manners
y Community
: The company must respond to the environment and
community both in the customers’ areas and company itself.
6.4 Shareholders meeting
In every shareholders meeting there should be a Company committee and Audit committee to
answer all questions from shareholders. The president or the representative should allow the shareholders
to ask questions and to advise properly to the agenda. Besides the company should prepare the power of
attorneys for any shareholders who cannot attend the meeting and prepare the places where the
shareholders can conveniently travel.
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6.5 ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผูบริหารได
ถูกกําหนดไวอยางชัดเจน โดยแบงหนาที่ใหคณะกรรมการบริษัทมีหนาที่กํากับดูแลในภาพรวมและวางเปาหมายและ
นโยบายใหกับผูบริหารนําไปปฏิบัติ คณะผูบริหารมีหนาที่รับนโยบายไปปฏิบัติและดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทตาม
แผนงานที่ไดวางไว ดานคณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนาที่เปนตัวแทนผูถือหุนกลุมนอยคอยดูแลใหการดําเนินงาน
ของบริษัทมีความโปรงใส เพื่อใหไดรับความไววางใจจากนักลงทุนในการเขามาลงทุนตอไปในอนาคต
6.6 ความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนในรายการที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดใหคณะกรรมการบริษัทเปน
ผูพิจารณาการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและใหผูที่อาจมีสวนไดเสียงดออกเสียงเพื่อใหเกิด
ความโปรง ใส หากเปน รายการระหวา งกัน ที่เ ขา ข ายตามขอ บั ง คับ ประกาศ คํา สั่ ง ขอ กํา หนด หรื อ กฎของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การดูแลเรื่องการใช
ขอมูลภายในของบริษัทจะใหรับทราบเฉพาะผูที่เกี่ยวของเทานั้น และหามมิใหผูบริหารใชขอมูลภายในมากอใหเกิด
ผลประโยชนสวนตน โดยบริษัทกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย ตามมาตรา 59 แห งพระราชบั ญ ญั ติห ลัก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535
6.7 จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทสงเสริมแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจอยูเสมอเนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจซึ่งตองเกี่ยวของกับ
ฐานขอมูลของลูกคาซึ่งอาจรวมถึงขอมูลที่เปนความลับอยูดวย ซึ่งนอกจากการรักษาความลับของลูกคาซึ่งระบุใน
สัญญาการวาจางทุกฉบับแลว บริษัทจะไดกําหนดแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณเพื่อใหกรรมการ
และพนักงานไดรับทราบโดยทั่วกันเพื่อเปนมาตรฐานในการปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท
6.8 การถวงดุลกรรมการทีไ่ มเปนผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทประกอบไปดวยกรรมการทั้งสิ้น 7 ทาน โดยรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบไปดวยกรรมการอิสระ 3 ทานเปนตัวแทนผูถือหุนสวนนอย ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัท
ทั้งหมด
6.9 การรวมหรือแยกตําแหนง
ประธานกรรมการบริษัทมิไดเปนบุคคลเดียวกับประธานเจาหนาที่บริหาร และไมมีความสัมพันธกับฝาย
บริหาร อีกทั้งประธานกรรมการบริษัทยังดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระจึงมีความ
อิสระจากกัน
ทั้งนี้ บริษัทไดมีการกําหนดนโยบายและขอบังคับคณะกรรมการที่กําหนด และแยกอํานาจของคณะกรรม
การแตละชุดและฝายบริหารไวอยางชัดเจนการพิจารณาตัดสินใจเรื่องสําคัญตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ใหเกิดความโปรงใสและเปนระบบการจัดการที่ดี
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6.5 Leadership and Vision
The roles of the company committee, the audit committee, and the board of directors are
assigned clearly. The company committee should act in the whole picture and plan the purpose and give
policy to management. The Board of Directors should accept and work on the company as planned. The
audit committee should act as the representative of shareholders and control the company to work
properly and precisely for respecting on the investors in the future.
6.6 Conflict of interest
To prevent and conflict may occur, the company agrees to ask the company committee to
approve and ask any stakeholders not to vote.
6.7 Morality
The company should maintain a good manner and pay good attention on the customers’ data
even if there is an agreement or not. The company agrees to announce the regulation in this issue to the
directors and all employees.
6.8 Manage Balancing
The company committee comprises of 7 persons including the audit committee 3 persons to
act as the representative of the shareholders more than 1/3 of the total committee.
6.9 Consolidation and Delegation
The Company’s Chairman of the Board of Directors is not the same person as Chief Executive
Officer and not related to the management. In addition, the Chairman has been appointed to be the
Chairman of Audit Committee that would be non-executive director and independent.
Therefore, The Company has the policy and articles for segregation of duties and
responsibilities of each committee and management clearly. For transparency and good governance, the
Company’s strategies and important determination should be concurred and approved by the Board.
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6.10 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใสโดยใหอยูในรูปของเบี้ยประชุมที่มี
จํานวนที่เหมาะสมและอยูในระดับเดียวกับบริษัทที่มีขนาดใกลเคียงกัน สวนคาตอบแทนของผูบริหารจะถูกกําหนดโดย
ประธานเจาหนาที่บริหารเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยกําหนดใหมีอัตราที่เหมาะสมกับเนื้องานและ
อยูในรูปแบบทั้งเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ เชน คาลวงเวลาและคาคอมมิชชั่น เปนตน
6.11 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 4 ครั้งตอปและในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกครั้งจะตองมีกรรมการอิสระเขารวมประชุมดวยทุกครั้ง โดยที่บริษัทจะสงวาระการประชุมและเรื่องที่ตอง
พิจารณาใหแกกรรมการกอนการประชุมทุกครั้งเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ
โดยในป 2553 ไดดําเนินการประชุมกรรมคณะกรรมการจํานวน 9 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จํานวน 5 ครั้ง คือ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ
1 2 3 4 5

/

-

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

-

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

-

/

/

/

/

/

/

/

/

-

-

-

-

-

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

-

-

-

-

-

แตงตั้งเปนกรรมการตั้งแตวันที่ 23 เม.ย.53

/

/

/

-

-

-

-

-

-

การประชุมคณะกรรมการบริษทั

รายชื่อกรรมการ
พลเอกสุนทร
นายศุทธิชัย
นายพิพัฒน
นายรัตนบุรี
นายอารักษ
นายธนพันธ
นางธนนุช

โสภณศิริ
บุนนาค
บูรณะนนท
อติศัพท
ราษฎรบริหาร
วงศชินศรี
ตรีทิพยบุตร

6.12 คณะอนุกรรมการ
บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท แบงเปน
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน และมีวาระการ
ดํารงตําแหนง 3 ป โดยอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดในขอ 3.3
คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 2 ทาน โดยอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการบริหารตามรายละเอียด
ในขอ 3.2
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6.10 Benefits of Directors and Managements
The company has assigned the benefit for the committee clearly in meeting payment as well
as properly the same rate as the company in the same size. For the management benefit assigned by the
Chief Executive Officer and Director approved by the company committee in proper rate depending on
work, salary, bonus, and other benefit such as over time payment and commission.
6.11 The Board of Directors’ Meeting
The company agrees to have a company committee meeting 4 times/year, and should
allow the audit committee to attend every time. Likewise the company agrees to send the agenda before
the meeting date to the committee.
In 2010, there were 9 meeings for the board and 5 meeting for the audit committee
No
1
2
3
4
5
6
7

1

2

Board of Director
3 4 5 6 7

General Soonthorn Sophonsiri

/

-

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Mr. Suthichai Bunnag

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Mr. Pipat Purnananda
Mr. Rattanaburee Atisapt

-

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

-

/

/

/

/

/

/

/

/

-

-

-

-

-

Mr. Arak Ratboriharn

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Mr. Thanapan Vongchinsri

/

/

/

/

/

/

/

/

/

-

-

-

-

-

Mrs. Thananoot Treetipbut

Appointed 23 April 2010

/

/

/

-

-

-

-

-

-

Name

8

9

Audit Committee
1 2 3 4 5

6.12 Sub-committee
The company assigns the sub-committee to work on the company’s interest as follow:
The Audit Committee The company has assigned 3 persons to act as auditors for 3
years and the committee has scope of duties as in No. 3.3
The Executive Committee There are 2 persons who act as No. 3.2
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6.13 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานเพื่อใหมีประสิทธิ
ภาพจึงไดกําหนดภาระหนาที่อํานาจการดําเนินการของผูบริหารและผูปฏิบัติงานไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนมี
การควบคุมการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแยกหนาที่ผูปฏิบัติงานผูติดตามควบคุม และประเมิน
ผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่
เกี่ยวกับระบบการเงินโดยบริษัทไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบและบริษัทจัดให
มีผูตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อทําการสํารวจและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทเปนระยะเพื่อจัดทํารายงาน
ใหผูบริหารและกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาพรอมทั้งทําขอเสนอแนะเพื่อแกไขปรับปรุงระบบตรวจสอบควบคุมภาย
ในของบริษัทเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ฝายตรวจสอบภายในจะขึ้นโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
ความสะดวกในการปฏิบัติงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดาน ตาง ๆ 5 ดาน คือ
• องคกรและสภาพแวดลอม
• การบริหารความเสี่ยง
• การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
• ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
• ระบบการติดตาม
6.14 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตอนโยบายการดําเนินธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการงบการเงิน
ของบริษัทและสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏตอสาธารณชนในแบบแสดงรายการข อ มูลประจํา ป และรายงาน
ประจําป โดยการจัดทํางบการเงินดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือก
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังเพื่อการประมาณการที่ดีที่สุด
ในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหสอดคลองตามขอ
พึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพยเสนอแนะ
6.15 ความสัมพันธกับผูลงทุน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลทั้งที่เกี่ยวกับดานการเงิน และที่ไมใช
การเงิน ซึ่งเปนสวนสําคัญประกอบการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท ดังนั้นจึงมีนโยบายใหเปดเผย
ขอมูลที่ครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได และทันเวลาใหแกสาธารณชน รวมทั้งรายงานผานผูถือหุนโดยตรง
และเผยแพรทางสื่อของตลาดหลักทรัพย
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6.13 Internal Audit
The company puts the internal audit to be the priority and has assigned the scopes of
duties for the management and employees in writing clearly. Likewise, the company has set up the asset
control systems and assigned people to separately respond. Furthermore the company has also set up the
internal audit to find any errors and does cross checking. The company has agreed to prepare reports to
the audit committee to consider as well as given any opinions to the company committee to help adjust the
internal audit systems. Besides the internal audit has to report to the audit committee directly for the ease
in assessment. This would be divided into 5 departments as follows:
y Organization and Environment
y Risks Management
y Management Control
y Information and Communication
y Follow-up
6.14 The Board’s report
The company committee has to respond to the policy and control the management as well
as to prepare financial statements to public annually. In this way the committee has to prepare with the
standard of accounting that is accepted by generally and properly in Thailand, as well as disclose the
important information comply to SEC’s regulation or related laws.
6.15 Investors’ relationship
The company committee concerns about the important of the disclose in financial statement
or related information that are used for the decision of the investors and stakeholders. Therefore the
company has put this policy up front, accuracy, respectful, and punctual to public as well as the
shareholders and/or other channels
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6.16 บุคลากร
1. จํานวนพนักงานของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 90 คน แยกไดตามฝายตางๆ ดังนี้
ฝาย
จํานวน (คน)
ประธานเจาหนาที่บริหาร
1
สํานักงานประธานเจาหนาที่บริหาร
1
กรรมการอํานวยการ
1
รองกรรมการอํานวยการ
3
ฝายบัญชีการเงิน
5
ฝายบริหารการจัดการ
10
ฝายการตลาด / ขาย
12
ฝายผลิตภัณฑกลุม MIS
16
ฝายผลิตภัณฑกลุม E-Office
16
ฝายผลิตภัณฑกลุม EasyQuick
1
ฝายผลิตภัณฑกลุม Front Office
4
ฝายผลิตภัณฑกลุม HR และ BSC
15
5
ฝายติดตั้งและบริการ
2. ผลตอบแทนพนักงาน
บริษัทฯ จายผลตอบแทนพนักงานไมรวมคาตอบแทนผูบริหารในรูปของเงินเดือน เงินโบนัส
และสวัสดิการอื่น ๆ ป 2552 จํานวน 16.122 ลานบาท และป 2553 จํานวน 19.920 ลานบาท ตามลําดับ
3. นโยบายการพัฒนาพนักงาน
เนื่องจากบริษัทเปนผูใหบริการทางดานการพัฒนาโปรแกรมซอฟตแวรทําใหการรับพนักงาน
จําเปนตองมีการกําหนดคุณสมบัติไวอยางชัดเจน และบริษัทจึงไดกําหนดขั้นตอนในการทํางานอยางเปน
ระบบเพื่อใหพนักงานเขาใจในซอฟตแวรที่บริษัทใชในการทํางาน พนักงานมีโอกาสไดเรียนรูแนวทางของงาน
ที่บริษัทมีความตั้งใจพัฒนาใหเปนรูปแบบของบริษัทเอง นอกจากนี้บริษัทไดมีนโยบายสงเสริมใหพนักงาน
เรียนรูเทคโนโลยีและวิทยาการเพิ่มเติมจากสถาบันใหความรูตางๆ และมีการอบรมความรูดานคอมพิวเตอร
หรือความรูในดานภาษาอังกฤษอีกดวย และเพื่อเปนการจูงใจและรักษาพนักงานบริษัทไดจัดทุนการศึกษาให
พนักงานเพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาโท ในปที่ผานมาบริษัทไดมีการเพิ่มจํานวนพนักงานเพื่อรองรับการ
ขยายตัวและการปรับปรุงผลิตภัณฑซอฟตแวรของบริษัท และไมมีขอพิพาทแรงงาน
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6.16 Human Resources
1. Number of Employees
As on 31st December 2010, the company has 90 employees as follow:
Department
Chief Executive Officer and Director
Office of Management
Managing Director
Deputy Managing director
Finance Dept
Administrative Dept
Marketing / Sales
MIS Product Group
E-Office Product Group
EasyQuick Product Group
Front Office Product Group
HR and BSC Product Group
Installation and Service Dept

Number (person)
1
1
1
3
5
10
12
16
16
1
4
15
5

2. Employee Benefit
The company agrees to offer employees in kind of salary, bonus, commission, and
social security for year 2009 16.122 million Baht and year 2010 19.920 million baht respectively

3. Human Resources Development Policy
As the company is in the software development service business, it forces the
company to specify the qualification of the staff precisely. The company has assigned the
procedure that helped the staff understand in the software that was developed by the company. In
addition, all staff would be able to learn the company work and realized that the company intends to
develop its own software. The company also has a policy that support the staff to learn new
technologies and new knowledge from the famous institutes in computer and English fields. to
motivate and to keep the valued staff, the company also offers a scholarship for a master’s degree
to the staff. For the previous year, the company added more staff to support the expansion and
software development. The company can add that there is no conflict with it staff.

-76-

6.17 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินได และหักสํารองตามกฎหมายบริษัทอาจกําหนดใหอัตราการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาที่กําหนด
ขางตนได หากบริษัทมีความจําเปนที่จะตองนํากําไรสุทธิดังกลาวมาใชในการลงทุนเพื่อขยายกิจการตอไป ทั้งนี้การ
จายเงินปนผลแตละครั้งตองผานอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
รายการระหวางกัน
1. รายการธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของบริษัท
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง
นายธนพันธ วงศชินศรี

ความสัมพันธ
กรรมการ

มูลคารายการ (บาท)
รายละเอียด
ป 2553
30,000,000
- ค้ําประกันวงเงินหนังสือค้ําประกันที่
บริษัทฯ มีตอสถาบันการเงินโดยมีหองชุด
สํานักงานเปนหลักทรัพยค้ําประกันรวม
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีการใช
วงเงิน L/G เปนจํานวน 13.039 ลานบาท
และเลตเตอรออฟเครดิต 5 ลานบาท

2. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
รายการธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของบริษัทที่เกิดขึ้นเนื่องจากเปนการค้ําประกันวงเงินหนังสือ
ค้ําประกัน ที่บริษัทมีตอสถาบันการเงินโดยผูบริหารเปนผูค้ําประกันในสัญญาค้ําประกันและนําโฉนดหองชุดสํานักงาน
ของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยค้ําประกันรวม ซึ่งเปนการเอื้อประโยชนสูงสุดในการทําธุรกิจแกบริษัทอีกทั้งไมกอความ
เสียหายใดๆ ใหกับบริษัท ฯ
3. ขั้นตอนในการอนุมัติทํารายการระหวางกัน
ที่ผานมาการทํารายการระหวางกันกรรมการไดพิจารณาและอนุมัติตามขอบเขตและอํานาจหนาที่ ซึ่ง
ตอไปเพื่อเปนการคุมครองผูลงทุนการทํารายการระหวางกันจะตองมีการนําเสนอเรื่องดังกลาวใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบลงความเห็นและเสนอเรื่องตอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาว
โดยรายการระหวางกันดังกลาวตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ
ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมี
สวนไดเสียในการทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิ์ในการออกเสียงลงมติในการทํารายการระหวางกันนั้นๆ
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6.17 Dividend Policy
The company agrees to pay dividends of at least 50% of the total profit after deductions
for taxes and reserves by laws. However the company reserves any right to change to less than was stated
above in case of the company would like to bring that money to invest concerning on the expanding.
By this way the company must be approval from the shareholders.
Related Company Transactions
1. The list of person who may have the conflict of interest with the company
Persons who may have
conflict of interest
Mr.Thanapan Vongchinsri

Relationship
Director

Value (Baht)
2010
30,000,000

Detail
- Loan guarantor to financial institution
with office suites guarantees.
- Exposure as at 31 December 2010
Baht 13.039 million and Letters of
Cradit 5 Million Baht

2. The necessity and reasoning
This is related to the people who may have a conflict of interest with the company occurred from
guarantee on the loan agreement with financial institution made by director. This is not only unaffected but
also beneficial to the company.
3. Procedure in the approval
This was considered and approved under the scopes of duties of committee to protect the
investors comply by SEC’s regulations and related laws. By the way any person who may have a conflict
of interest with the company cannot vote on any related issue.
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ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
1. ภาพรวมของผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานของบริษัทในป 2553 บริษัทยังคงไดรับความไววางใจในการวาจางใหพัฒนาโปรแกรม
ระบบงานของหนวยงาน ทั้งในระบบราชการและเอกชนอยางตอเนื่อง รวมถึงงานบริการหลังการขายในการเขาดูแล
บํารุงรักษาโปรแกรมของลูกคาที่บริษัทไดรับการวาจางใหพัฒนาโปรแกรม
ในป 2553 บริษัทไดลงทุนในบริษัทยอย 2 แหง ถือหุนรอยละ 99.99
บริษัท สปริง คอรปอเรชั่น จํากัด ประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนขาวดาวเทียม 24 ชั่วโมง ในดานการ
ผลิตและเสนอขาวสารตาง ๆ ผานทางสื่อสมัยใหม (New Medias) จัดทํางานโฆษณาสินคาและบริการในทุกรูปแบบ
ของการสื่อสารเพื่อเผยแพรตอสาธารณชน
บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด เมื่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 ประกอบธุรกิจนําเขาและสงออก ฮารดแวร ซอฟตแวร อุปกรณคอมพิวเตอร และเครื่องมือ
เทคโนโลยีจากตางประเทศเพื่อจัดจําหนาย
และขายเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัท โอเพน เซิรฟ (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553
ขายเงินลงทุนในบริษัทรวม บริษัท มีเดีย เอ็กเช็ค คิวทีพ กรุป จํากัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553
ป 2553 บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น 107.256 ลานบาท มีคาใชจายในการดําเนินงานรวม 250.672
ลานบาท ผลขาดทุนสุทธิ 145.072 ลานบาท
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Financial Status and Result of Performance
1. Performance Overview
According to the Company’s 2010 performance, the Company had continually been trusted
and engaged in developing the processing system for both government and private sector, including after
sale service and maintenance agreement from our existing customers.
In 2010, the Company invested in 2 subsidiaries which hold the 99.99 percentage of shares
Spring Corporation Company Limited, runs the business as the 24-hour satellite television news
broadcaster by producing and broadcasting news through new media, and being the all kinds of goods
and services advertiser to the public.
Solution Corner International Company Limited, had changed to Sync Technology Company
Limited on February 22, 2011, running the import export international business, hardware, software,
computer appliances, and the international technology tools trading.
The Company sold capital investment to its subsidiary, Open Serve (Thailand) Company
Limited, on April 1, 2010 and to joint venture company, Media Executive Group Company Limited, on
April 1, 2010.
In 2010, the Company gained the total revenue of 107.256 million Baht, operating expenses of
250.672 million Baht, and total losses of 145.072 million Baht.
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ตารางงบดุล (1)
รายละเอียด
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา
มูลคางานบริการที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวในเงินฝากประจํา
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการอื่น
สินทรัพยเพื่อใหเชา
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
เงินประกันผลงาน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สนิ และสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม
2553

รอยละ

2552

รอยละ

2553

รอยละ

2552

รอยละ

102,080
32,181
48,575
268
33,752
216,856

33.83
10.67
16.10
0.09
11.19
71.87

8,630
9,691
10,170
304
3,638
32,433

11.58 90,353
13.00 28,859
13.65 48,575
128
0.41
268
4.88 16,325
43.52 184,508

24.08
7.69
12.94
0.03
0.07
4.35
49.16

7,971
9,691
10,170
20
304
3,434
31,590

10.72
13.03
13.67
0.03
0.41
4.62
42.48

6,590
2.18
5,400
1.79
12,953
4.29
40,886 13.55
13,695
4.54
326
0.11
5,016
1.66
84,866 28.13
301,722 100.00

486
4,031
18,003
13,914
4,277
506
879
42,096
74,529

6,590
- 102,500
0.65
5.41
- 45,000
24.16 12,953
18.67 21,075
5.74
384
0.68
326
1.18
1,937
56.48 190,765
100.00 375,273

1.76
27.31
11.99
3.45
5.62
0.10
0.09
0.52
50.84
100.00

1,857
486
4,031
18,003
13,477
3,926
506
494
42,780
74,370

2.50
0.65
5.42
24.21
18.12
5.28
0.68
0.66
57.52
100.00

45,174
-

14.97
-

822
-

1.10
-

34,150
-

9.10
-

878
30

1.18
0.04

8,429

2.79

-

-

8,429

2.24

-

-

2,477
26,057
82,137

0.82
8.64
27.22

302
4,104
5,228

0.41
5.50
7.01

1,753
10,424
54,756

0.47
2.78
14.59

215
3,952
5,075

0.29
5.31
6.82
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Detail

2010
ASSETS
Current assets
Cash and cash equivalents
Trade accounts receivable
Unbilled work in progress
Receivable to related parties
Inventories
Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Deposit at bank used as collateral
Investment in subsidiaries
Other long-term investment
Long-term investment in fixed deposit
Long-term loan to related party
Long-term loans to other party
Assets for rent
Property, plant and equipment
Intangible assets
Retention receivable
Other non - current assets
Total non-current assets
Total assets
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS'
EQUITY
Current liabilities
Trade accounts payable
Payable from related parties
Current portion of long - term loans
form financial institutions
Current portion of financial lease
agreement liabilities
Other current liabilities
Total current liabilities

Unit : Thousand Baht
Company Only

BALANCE SHEETS (1)
Consolidated
%

2009

%

2010

%

2009

%

102,080

33.83

8,630

11.58

90,353

24.08

7,971

10.72

32,181
48,575
-

10.67
16.10
-

9,691
10,170
-

13.00
13.65
-

28,859
48,575
128

7.69
12.94
0.03

9,691
10,170
20

13.03
13.67
0.03

268
33,752

0.09
11.19

304
3,638

0.41
4.88

268
16,325

0.07
4.35

304
3,434

0.41
4.62

216,856

71.87

32,433

43.52 184,508

49.16

31,590

42.48

6,590
-

2.18
-

-

6,590
- 102,500

1.76
27.31

1,857

2.50

-

-

486
4,031
-

0.65
5.41
-

45,000

11.99

486
4,031
-

0.65
5.42
-

5,400
12,953
40,886

1.79
4.29
13.55

18,003
13,914

24.16
18.67

12,953
21,075

3.45
5.62

18,003
13,477

24.21
18.12

13,695
326
5,016

4.54
0.11
1.66

4,277
506
879

5.74
0.68
1.18

384
326
1,937

0.10
0.09
0.52

3,926
506
494

5.28
0.68
0.66

84,866

28.13

42,096

56.48 190,765

50.84

42,780

57.52

301,722

100.00

74,529 100.00 375,273

100.00

74,370

100.00

45,174

14.97

822

1.10

34,150

9.10

878

1.18

-

-

-

-

-

-

30

0.04

8,429

2.79

-

-

8,429

2.24

-

-

2,477
26,057

0.82
8.64

302
4,104

0.41
5.50

1,753
10,424

0.47
2.78

215
3,952

0.29
5.31

82,137

27.22

5,228

7.01

54,756

14.59

5,075

6.82

-82-

ตารางงบดุล (2)
รายละเอียด
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
ฟองรองและสงมอบงานลาชา
รวมหนีส้ ินไมหมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
รวมสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถอื หุน
รวมหนีส้ ินและสวนของผูถ ือหุน

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม
2553

รอยละ

2552

รอยละ

2553

รอยละ

2552

รอยละ

4,123
4,741

1.37
1.57

157

0.21

4,123
3,440

1.09
0.92

150

0.20

3,525
12,389
94,526

1.17
4.11
31.33

1,760
1,917
7,145

2.36
2.57
9.58

3,525
11,088
65,844

0.94
2.95
17.74

1,760
1,910
6,985

2.37
2.57
9.39

325,000
303,052
74,831

100.44
24.80

50,000
50,000
43,000

67.09
57.70

325,000
303,052
74,831

80.75
19.94

50,000
50,000
43,000

67.23
57.82

2,790
-173,477
207,196
207,196
301,722

0.92
-57.50
68.67
68.67
100.00

2,790
-28,406
67,384
67,384
74,529

3.74
-38.11
90.42
90.42
100.00

2,790
-71,244
309,429
309,429
375,273

0.74
-18.98
82.45
82.45
100.00

2,790
-28,405
67,385
67,385
74,370

3.75
-38.19
90.61
90.61
100.00
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BALANCE SHEETS (2)
Consolidated

Detail
2010
Non-current liabilities
Long-term loans from financial
institutions
Financial lease agreement liabilities
Estimated debt from the lawsuit and
the penalty from delayed handover
of the projects
Total non-current liabilities
Total liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY
Share capital
Authorised share capital
Issued and paid–up share capital
Additional paid-in capital
Premium on ordinary shares
Retained earnings (Deficit)
Appropriated - Legal reserve
Unappropriated
Total equity attributable to equity
holders Of the Company
Minority interest
Total equity
Total liabilities and equity

Unit : Thousand Baht
Company Only

%

2009

%

2010

%

2009

%

4,123

1.37

-

-

4,123

1.09

-

-

4,741

1.57

157

0.21

3,440

0.92

150

0.20

3,525

1.17

1,760

2.36

3,525

0.94

1,760

2.37

12,389

4.11

1,917

2.57

11,088

2.95

1,910

2.57

94,526

31.33

7,145

9.58

65,844

17.54

6,985

9.39

325,000

50,000

325,000

50,000

303,052 100.44

50,000

67.09

303,052

80.75

50,000

67.23

74,831

24.80

43,000

57.70

74,831

19.94

43,000

57.82

2,790

0.92

2,790

3.74

2,790

0.74

2,790

3.75

-173,477

-57.50

-28,406

-38.11

-71,244

-18.98

-28,405

-38.19

207,196
-

68.67
-

67,384
-

90.42
-

309,429
-

82.45
-

67,385
-

90.61
-

207,196

68.67

67,384

90.42

309,429

82.45

67,385

90.61

74,529 100.00

375,273

100.00

74,370

100.00

301,722 100.00
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ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด

รายละเอียด

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม
2553

รอยละ

2552

รอยละ

2553

รอยละ

2552

รอยละ

รายได
รายไดจากการใหบริการ
รายไดจากการขาย
รายไดจากการใหเชาทรัพยสิน
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนบริการ
ตนทุนขาย
ตนทุนจากการใหเชาทรัพยสิน
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รวมคาใชจาย
ขาดทุนกอนตนทุนทางการเงินและ
ภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน

60,778
27,377
12,545
293
6,263
107,256

56.67
25.52
11.70
0.27
5.84
100.00

37,371
6,317
181
2,043
45,912

81.40
13.76
0.39
4.45
100.00

58,758
27,377
12,605
1,182
3,061
102,983

57.06
26.58
12.24
1.15
2.97
100.00

37,233
6,557
181
2,683
46,654

79.81
14.05
0.39
5.75
100.00

125,078
26,071
4,990
5,619
68,461
14,798
5,655
250,672

116.61
24.31
4.65
5.24
63.83
13.80
5.27
233.71

26,842
3,835
4,960
23,638
7,117
7,357
73,749

58.46
8.35
10.80
51.48
15.50
16.02
160.62

58,809
26,071
5,050
2,491
36,166
10,688
5,655
144,930

57.10
25.32
4.90
2.42
35.12
10.38
5.49
140.73

26,946
3,835
4,795
24,458
7,117
7,357
74,508

57.76
8.22
10.28
52.42
15.25
15.77
159.70

ขาดทุนสําหรับป
ขาดทุนตอหุน (PAR=1)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

-143,416
1,656
-145,072
-145,072
-145,072
-0.15
-160,952
-48,230
302,632

-133.71
1.54
-135.25
-135.25
-135.25

-27,837
187
-28,024
-28,024
-28,024
-0.06
12,621
-17,451
-3,963

-60.62
0.41
-61.03
-61.03
-61.03

-41,947
891
-42,838
-42,838
-42,838
-0.05
-64,879
-154,131
301,392

-40.73
0.87
-41.60
-41.60
-41.60

-27,854
170
-28,024
-28,024
-28,024
-0.06
12,656
-17,977
-3,868

-59.70
0.36
-60.06
-60.06
-60.06
-

กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)

93,450

ขาดทุนกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
ขาดทุนสําหรับป
ขาดทุนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย

-8,793
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82,382

-9,189

Profit & Loss Statement and Cash Flow Statement
Unit : Thousand Baht
Detail

Consolidated

Company Only

2010

%

2009

%

2010

%

2009

60,778
27,377
12,545
293
6,263

56.67
25.52
11.70
0.27
5.84

37,371
6,317
181
2,043

81.40
13.76
0.39
4.45

58,758
27,377
12,605
1,182
3,061

57.06
26.58
12.24
1.15
2.97

37,233
6,557
181
2,683

79.81
14.05
0.39
5.75

Total revenues
EXPENSES
Costs of services
Costs of sales
Costs of assets for rent
Selling and services expenses
Administrative expenses
Director remuneration
Bad debt and allowance for
doubtful accounts

107,256

100.00

45,912 100.00

102,983

100.00

46,654

100.00

125,078
26,071
4,990
5,619
68,461
14,798

116.61
24.31
4.65
5.24
63.83
13.80

26,842
3,835
4,960
23,638
7,117

58.46
8.35
10.80
51.48
15.50

58,809
26,071
5,050
2,491
36,166
10,688

57.10
25.32
4.90
2.42
35.12
10.38

26,946
3,835
4,795
24,458
7,117

57.76
8.22
10.28
52.42
15.25

5,655

5.27

7,357

16.02

5,655

5.49

7,357

15.77

Total expenses
Loss before finance costs and income
tax expense
Finance costs

250,672

233.71

73,749 160.62

144,930

140.73

74,508 159.70

-143,416
1,656
-145,072
-145,072

-133.71
1.54
-135.25
-135.25

-27,837
187
-28,024
-28,024

-60.62
0.41
-61.03
-61.03

-41,947
891
-42,838
-42,838

-40.73
0.87
-41.60
-41.60

-27,854
170
-28,024
-28,024

-59.70
0.36
-60.06
-60.06

-

-

-

-

-

-

-

-

-145,072

-135.25

-28,024

-61.03

-42,838

-41.60

-28,024

-60.06

REVENUES
Revenues from rendering of
services
Revenues from sales of goods
Revenues from assets for rent
Interest income
Other incomes

Loss before income tax expense
Income tax expense
Loss for the year
Attributable to Equity the Company
Minority interests
Loss for the year
Loss per share (PAR=1)

%

-0.15

-0.06

-0.05

-0.06

Cash flows from operating activities

-160,952

12,621

-64,879

12,656

Cash flows from investing activities

-48,230

-17,451

-154,131

-17,977

Cash flows from financing activities
Net increase (decrease) in cash and
cash equivalents

302,632

-3,963

301,392

-3,868

93,450

-8,793

82,382

-9,189
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1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา
ในป 2553 บริษัทฯ มีรายไดจากการดําเนินงาน 102.983 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 56.329
ลานบาท ซึ่งประกอบดวย
1.) รายไดจากการใหบริการ ซึ่งเปนรายไดหลักของบริษัท ในป 2553 มีรายไดจํานวน 58.758 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 57.06 เพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวนเงิน 21.525 ลานบาท คิดเปนรอยละ 57.81
รายไดจากการใหบริการประกอบดวยรายไดในสวนของการพัฒนาระบบพรอมจัดหาฮารดแวรใหกับ
ลูกคาซึ่งรวมอยูในสัญญาวาจางที่บริษัทฯ รับพัฒนาระบบโปรแกรมในหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน รวมทั้ง
รายไดจากการบํารุงรักษาโปรแกรม
2.) รายไดจากการขายฮารดแวร จํานวน 27.377 ลานบาท คิดเปนรอยละ 26.58 ของรายไดจากการ
ดําเนินงานประกอบดวย รายไดจากการขายเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณตามความตองการของลูกคา
3.) รายไดจากการใหเชาทรัพยสิน จํานวน 12.605 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.24 ของรายไดจากการ
บริการใหเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับหนวยงานของภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รายไดในสวนของบริษัทยอย
บริษัท โอเพน เซิรฟ (ประเทศไทย) จํากัด รายไดหลักในการดําเนินงาน ประกอบดวย การจําหนาย
ฮารดแวรและซอฟตแวร พรอมทั้งบริการติดตั้งธุรกิจแลกเปลี่ยนสินคาและบริการบนเว็บไซด (Barter Trade) ซึ่งมีผล
ประกอบการในป 2553 ดังนี้
1.) รายไดจากการใหบริการ จํานวนเงิน 0.095 ลานบาท ประกอบดวยรายไดซอฟตแวร และคาอบรม
ในการใชโปรแกรม
2.) รายไดจากการใหบริการอื่น จํานวนเงิน 0.096 ลานบาท
บริษัท สปริง คอรปอเรชั่น จํากัด รายไดหลักในการดําเนินงาน ประกอบดวย คาโฆษณา ซึ่งมีผล
ประกอบการในป 2553 ดังนี้
1.) รายไดจากคาโฆษณา จํานวน 2.068 ลานบาท
2.) รายไดบริการอื่น จํานวน 2.495 ลานบาท
ตนทุน
บริษัทฯ มีตนทุนในการดําเนินงาน ดังนี้
1.) ตนทุนในการใหบริการ เปนตนทุนในการพัฒนาระบบโปรแกรมที่บริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อลูกคาและ
ตนทุนบํารุงรักษาโปรแกรม จํานวนรวม 58.809 ลานบาท คิดเปนรอยละ 57.10 ของรายไดจากการดําเนินงาน
2.) ตนทุนขาย เปนตนทุนฮารดแวร จํานวนเงิน 26.071 ลานบาท
3.) ตนทุนจากการใหเชาทรัพยสิน จํานวน 5.050 ลานบาท
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1. Performance
In the year 2010, the Company’s operating income was Baht 102.983 million increased from the
year 2009 Baht 56.329 million as the followings:
1.) In year 2010, The Company’s main income - the service revenue was Baht 58.758 million or
57.06 percent, increased Baht 21.525 million from the year 2009 or 57.81 percent.
Service revenue consists of income from providing system development and hardware to
government and private sector as the agreement and income from maintenance service.
2.) Hardware sales income of Baht 27.377 million or 26.58 percent from the operating income
consisted of computer appliances and devices sales as customers demand.
3.) Rental asset income of Baht 12.605 million or 12.24 percent of operating income provided to
state enterprises and government sector.
The Subsidiaries Company Income
Open Serve (Thailand) Company Limited, its major income consists of hardware and software
sales, installation service, and online trading business (Barter Trade). In 2010, the Company’s
performance concluded as the followings:
1.) Services revenue of Baht 0.095 million consisted of software sales and software training
income
2.) Other services income of Baht 0.096 million.
Spring Corporation Company Limited, its major income consists of advertising revenue detailed as
the followings:
1.) Advertising revenue Baht 2.068 million
2.) Other services income of Baht 2.495 million
Cost
The Company’s operating cost was represented as the followings:
1.) Sales cost was the software development cost providing for customers and software
maintenance of Baht 58.809 million or 57.10 percent of operating revenue.
2.) Contributed cost was hardware cost of Baht 26.071 million
3.) Assets rental cost was Baht 5.05 million.
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ตนทุนในสวนของบริษัทยอย
ตนทุนในการดําเนินงานหลักของบริษัทยอย
บริ ษั ท โอเพ น เซิ ร ฟ (ประเทศไทย) จํ า กั ด เป น ต น ทุ น ซอฟต แ วร สํ า เร็ จ รู ป เพื่ อ ขาย, ต น ทุ น ในการพั ฒ นา
โปรแกรม I Love Library และตนทุนบริการอื่น รวม 0.222 ลานบาท
บริษัท สปริง คอรปอเรชั่น จํากัด เปนตนทุนในการใหบริการดานสื่อสมัยใหม จํานวนเงิน 65.668 ลานบาท
คาใชจายในการขายและบริหาร
ในป 2553 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหาร จํานวน 38.657 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 ซึ่งมี
คาใชจายขายและบริหาร จํานวน 29.253 ลานบาท และในป 2553 บริษัทฯ ตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 5.655
ลานบาท ลดลงจากป 2552 จํานวน 1.702 ลานบาท
คาใชจายในการขายและบริหารในสวนของบริษัทยอย
บริษัท โอเพน เซิรฟ (ประเทศไทย) จํากัด ในป 2553 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหาร จํานวน
0.670 ลานบาท เปนคาใชจายเพื่อการดําเนินงานของบริษัท
บริษัท สปริง คอรปอเรชั่น จํากัด ในป 2553 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหาร จํานวน 40.386 ลาน
บาท เปนคาใชจายเพื่อการดําเนินงานของบริษัท
กําไร-ขาดทุน
ในป 2553 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 42.838 ลานบาทเทียบกับป 2552 มีขาดทุนสุทธิ 28.024 ลานบาท มีผลขาด
ทุนสุทธิตอหุน 0.05 บาท

-89-

The Company’s Subsidiary Cost
The Company’s subsidiaries operating cost:
Open Serve (Thailand) Company Limited, its operating cost were package software cost, I Love
Library application development cost, and other services cost of Baht 0.222 million
Spring Corporation Company Limited, its operating cost was new media services cost of Baht
65.668 million

Sales and Administrative Expenses
In 2010, the Company’s sales and administrative expenses was Baht 38.657 million increased
from Baht 29.253 million of the former year. By the year 2010 the Company had to reserve for doubtful
account amount Baht 5.655 million decreased amount Baht 1.702 million from 2009.
The Company’s Subsidiary Sales and Administrative Expenses
In 2010, Open Serve (Thailand) Company Limited, had sales and administrative expenses of Baht
0.670 million for the total operating expense.
Spring Corporation Company Limited, had sales and administrative expenses of Baht 40.386
million for the total operating expense.
Profit-Loss
In 2010, the Company’s totally net loss was Baht 42.838 million compared to the former year of
Baht 28.024 million represented net loss of 0.05 Baht per share.

-90-

ฐานะการเงิน
1. สินทรัพย
สวนประกอบของสินทรัพย
สินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 375.273 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย
รวม ณ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 300.903 ลานบาท โดยมีสินทรัพยหมุนเวียน 184.508 ลานบาท คิดเปนรอยละ
49.16 ของสินทรัพยรวม สินทรัพยที่เปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญ คือ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด มูลคา
งานบริการเสร็จที่ยังไมเรียกเก็บ ลูกหนี้การคา และในสวนของสินทรัพยไมหมุนเวียน มีจํานวน 190.765 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 50.84 ของสินทรัพยรวม โดยมีเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณเพิ่มขึ้น
2. สภาพคลอง
กระแสเงินสด
ป 2553 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น 82.382 ลานบาทเปรียบเทียบป 2552 ซึ่งมีกระแสเงินสด
สุทธิ (9.189) ลานบาท บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 90.353
ลานบาท
สภาพคลอง
ณ สิ้นป 2553 อัตราสภาพคลองและอัตราสภาพคลองหมุนเร็ว เทากับ 3.37 เทา และ 3.16 เทา
ตามลําดับ เปรียบเทียบกับป 2552 ซึ่งมีอัตราสวนเทากับ 6.22 เทา และ 3.94 เทา ตามลําดับ
3. รายจายลงทุน
ในป 2552 บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทยอย โดยถือหุนในอัตรารอยละ 99.99
ลานบาท สินทรัพยประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ จํานวน 7.599 ลานบาท

จํานวน 102.500

4. แหลงที่มาของเงินทุน
ปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว 303.052 ลานบาท บริษัทมีอัตราหนี้สินตอสวนของ
ผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คอนขางต่ํา คิดเปน 0.21 เทา
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนป 2553 จํานวน 309.429 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 242.044 ลานบาท เนื่องจากการ
เพิ่มทุนของบริษัท
หนี้สิน
บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 65.844 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน
58.859 ลานบาท เนื่องจากจัดซื้อฮารดแวรใหกับลูกคา
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Financial Position
1. Asset
Asset structure
The Company’s total assets as at 31 December 2010 was Baht 375.273 million increased
from the total assets as at December 31, 2009 of Baht 300.903 million. The current assets was Baht
184.508 million or 49.16 percent of total assets. The significant changes of assets described by cash and
cash equivalent, unbilled work in process, net account receivables, and noncurrent assets were Baht
190.765 million or 50.84 percent of total assets due to an increase of its subsidiaries’ capital investment,
bridge loan for the joint venture, and fixed assets.
2. Liquidity
Cash Flow
In the year 2010, the company’s had net cash flow increased Baht 82.382 million compared to the
former year of Baht (9.189) million. The company’s cash and cash equivalent as at 31 December 2010
represented Baht 90.353 million.
Liquidity
At the end of 2010, the company’s liquidity and quick ratio were 3.37 times and 3.16 times
respectively, compared to 2009, 6.22 times and 3.94 times respectively.
3. Expenditure Expenses
In 2009, the Company invested in its subsidiaries by holding shares 99.99 percent of Baht
102.500 million and in fixed assets of Baht 7.599 million.
4. Sources of Fund
Currently, the Company has paid-up registered capital of Baht 303.052 million and slight debt
to equity ratio of 0.21 times as at December, 31 2010.
Shareholders’ equities
Shareholders’ equity in the year 2010 was Baht 309.429 million increased from the former
year Baht 242.044 million due to the Company’s stock capital increase.
Liabilities
As of 31 December 2010, the company’s total liabilities was Baht 65.844 million that had
increased from the year 2009 amount Baht 58.859 million.
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ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
รายการ
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
อัตราสวนสภาพคลองตอกระแสเงินสด
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
ระยะเวลาชําระหนี้
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตราสวนกําไรขั้นตน
อัตราสวนตนทุนขายตอยอดขาย
อัตราคุณภาพกําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนตอผูถอื หุน
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
อัตราหมุนของสินทรัพย
อัตราสวนวิเคราะหนโนบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอื หุน
อัตราการจายเงินปนผล

หนวย

2553

2552

2551

เทา
เทา
เทา
วัน
วัน
วัน

3.37
3.16
-1.18
102
4
245

6.22
3.94
2.49
76
9
9

8.91
8.21
0.39
99
14
48

%
%
%
%
%

10
90
-40.73
-41.60
-13.84

30
70
-59.70
-60.06
-41.59

47.32
52.68
3.35
2.87
2.34

%
%
เทา

-11.42
-22.46
0.46

-37.68
-65.51
0.52

2.13
6.08
0.73

เทา
%

0.21
0.00

0.10
0.00

0.10
0.00
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SIGNIFICANT FINANCIAL RATIOS
Detail

UNIT

2010

2009

2008

Liquidity Ratios
Current Ratio
Quick Ratio
Cash from Operation Ratio
Average Collection Period
Days of Inventory
Account Payable Period

Times
Times
Times
Day
Day
Day

3.37
3.16
-1.18
102
4
245

6.22
3.94
2.49
76
9
9

8.91
8.21
0.39
99
14
48

Profitability Ratios
Gross Profit Margin Ratio
Cost of Sales Ratio
EBIT
Net Profit Ratio
ROE

%
%
%
%
%

10
90
-40.73
-41.60
-13.84

30
70
-59.70
-60.06
-41.59

47.32
52.68
3.35
2.87
2.34

Activity Ratios
ROA
Return on Fixed Assets
Total Assets Turnover

%
%
Times

-11.42
-22.46
0.46

-37.68
-65.51
0.52

2.13
6.08
0.73

Leverage Ratios
Debt to Equity Ratio
Dividend Payout Ratio

Times
%

0.21
0.00

0.10
0.00

0.10
0.00

-94-

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

สินทรัพย

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(บาท)

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา
มูลคางานบริการที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวในเงินฝากประจํา
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการอื่น
สินทรัพยเพื่อใหเชา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
เงินประกันผลงาน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

6
7
8
5
10

11

4
9
12
13
14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
3

102,079,946
32,180,809
48,574,605
268,464
33,751,736
216,855,560

8,629,950
9,691,089
10,169,517
304,038
3,638,270
32,432,864

90,352,639
28,859,409
48,574,605
128,370
268,464
16,324,947
184,508,434

7,971,605
9,691,089
10,169,517
20,000
303,514
3,434,732
31,590,457

6,589,630
5,400,000
12,952,863
40,886,552
13,695,356
325,671
5,016,235
84,866,307
301,721,867

486,225
4,031,092
18,003,441
13,913,613
4,277,034
506,471
878,742
42,096,618
74,529,482

6,589,630
102,499,700
45,000,000
12,952,863
21,075,185
384,543
325,671
1,937,219
190,764,811
375,273,245

1,856,693
486,225
4,031,092
18,003,441
13,476,668
3,925,825
506,471
493,535
42,779,950
74,370,407

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟองรองและ
สงมอบงานลาชา
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
2553
2552
(พันบาท)

15
5

45,173,690
-

16

8,429,264

16
17

2,476,946
26,057,234
82,137,134

302,123
4,104,101
5,228,176

1,753,278
10,423,595
54,756,103

215,325
3,952,221
5,075,719

16
16

4,122,568
4,741,452

156,644

4,122,568
3,440,548

150,026

29

3,525,366
12,389,386

1,759,952
1,916,596

3,525,366
11,088,482

1,759,952
1,909,978

94,526,520

7,144,772

65,844,585

6,985,697

รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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821,952
-

34,149,966
8,429,264

878,173
30,000
-

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
รวมสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(บาท)

18

325,000,000

50,000,000

325,000,000

50,000,000

303,051,600

50,000,000

303,051,600

50,000,000

74,830,960

43,000,000

74,830,960

43,000,000

18

19

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2,790,000
(173,477,213)
207,195,347
207,195,347

2,790,000
2,790,000
2,790,000
(28,405,290) (71,243,900) (28,405,290)
67,384,710 309,428,660 67,384,710
67,384,710 309,428,660 67,384,710

301,721,867

74,529,482

375,273,245

74,370,407

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(บาท)

รายได
รายไดจากการใหบริการ
รายไดจากการขาย
รายไดจากการใหเชาทรัพยสิน
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น
รวมรายได

25
25

60,778,250
27,377,327
12,544,423
293,132
6,262,897
107,256,029

37,371,399
6,317,340
181,126
2,042,474
45,912,339

58,757,925
27,377,327
12,604,423
1,182,294
3,061,092
102,983,061

37,232,447
6,557,340
181,126
2,682,841
46,653,754

125,077,726
26,071,307
4,990,578
5,618,884
68,460,662
14,797,958
5,655,118
250,672,233

26,841,658
3,834,828
4,959,853
23,637,859
7,117,446
7,357,384
73,749,028

58,808,748
26,071,307
5,050,577
2,490,893
36,165,797
10,688,059
5,655,118
144,930,499

26,945,704
3,834,829
4,794,529
24,457,553
7,117,446
7,357,384
74,507,445

ขาดทุนกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
ขาดทุนกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
ขาดทุนสําหรับป

(143,416,204)
(1,655,719)
(145,071,923)
(145,071,923)

(27,836,689)
(186,923)
(28,023,612)
(28,023,612)

(41,947,438) (27,853,691)
(891,172)
(170,445)
(42,838,610) (28,024,136)
(42,838,610) (28,024,136)

สวนของขาดทุนที่เปนของ
ผูถือหุนของบริษัท
ผูถือหุนสวนนอย
ขาดทุนสําหรับป

(145,071,923)
(145,071,923)

(28,023,612)
(28,023,612)

(42,838,610) (28,024,136)
(42,838,610) (28,024,136)

(0.15)

(0.06)

คาใชจาย
ตนทุนบริการ
ตนทุนขาย
ตนทุนจากการใหเชาทรัพยสิน
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รวมคาใชจาย

ขาดทุนตอหุน (บาท)
ขั้นพื้นฐาน

21
22
24

26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(0.05)

(0.06)

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม
กําไร (ขาดทุน) สะสม
ทุนเรือนหุน
ที่ออก
และชําระแลว

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ

26

50,000,000
50,000,000

43,000,000
43,000,000

2,790,000
2,790,000

ขาดทุนสะสม
(บาท)
(381,678)
(28,023,612)
(28,405,290)

26
18

50,000,000
253,051,600
303,051,600

43,000,000
31,830,960
74,830,960

2,790,000
2,790,000

(28,405,290)
(145,071,923)
(173,477,213)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
ขาดทุนสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ขาดทุนสําหรับป
เพิ่มหุนสามัญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

สํารองตาม
กฎหมาย

รวมสวนของ
ผูถือหุน
เฉพาะบริษัท

สวนของ
ผูถือหุน
สวนนอย

95,408,322
(28,023,612)
67,384,710

-

95,408,322
(28,023,612)
67,384,710

67,384,710
(145,071,923)
284,882,560
207,195,347

-

67,384,710
(145,071,923)
284,882,560
207,195,347

รวมสวน
ของผูถือหุน

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
ทุนเรือนหุน
ที่ออก
และชําระแลว

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ

26

50,000,000
50,000,000

43,000,000
43,000,000

2,790,000
2,790,000

ขาดทุนสะสม
(บาท)
(381,154)
(28,024,136)
(28,405,290)

26
18

50,000,000
253,051,600
303,051,600

43,000,000
31,830,960
74,830,960

2,790,000
2,790,000

(28,405,290)
(42,838,610)
(71,243,900)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
ขาดทุนสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ขาดทุนสําหรับป
เพิ่มหุนสามัญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

สํารองตาม
กฎหมาย

รวมสวนของ
ผูถือหุน
เฉพาะบริษัท

สวนของ
ผูถือหุน
สวนนอย

95,408,846
(28,024,136)
67,384,710

-

95,408,846
(28,024,136)
67,384,710

67,384,710
(42,838,610)
284,882,560
309,428,660

-

67,384,710
(42,838,610)
284,882,560
309,428,660

รวมสวน
ของผูถือหุน

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินฉพาะกิจการ
2553
2552
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนสําหรับป
รายการปรับปรุง
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
กลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตน
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ขาดทุน(กลับรายการคาเผื่อ)จากการดอยคาเงินลงทุนใน
บริษัทยอยและเงินลงทุนอื่น
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
และเงินลงทุนอื่น
กลับรายการคาเผื่อผลขาดทุนจากสินคาลาสมัย
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟองรอง
และสงมอบงานลาชา
ตนุทนทางการเงิน
ดอกเบี้ยรับ

(145,071,923)

(28,024,136)

(42,838,610)

(28,024,136)

9,808,975
(1,562,200)
7,217,319
2,768,101
(55,296)

10,611,372
7,357,384
257,237
46,333

8,592,231
(1,562,200)
7,217,319
2,416,894
(1,760,516)

10,213,748
(1,465,653)
7,357,384
46,333

(7,906,981)

334,099

(7,906,981)

2,477,406

7,249,913
(88,600)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
ลูกหนี้การคา
มูลคางานบริการที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
เงินค้ําประกันสัญญา
เงินประกันผลงาน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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-

7,249,913
(88,600)

-

1,765,414
1,655,719
(293,132)
(124,512,691)

186,923
(181,126)
(9,411,914)

1,765,414
891,173
(1,182,294)
(27,206,257)

170,445
(181,126)
(9,405,599)

(20,991,720)
(43,915,277)
124,174
180,800
(28,977,227)

2,233,442
15,998,509
668,699
15,000
(131,753)
1,434,605

(19,296,720)
(43,915,277)
(108,370)
123,650
180,800
(12,910,215)

2,179,942
15,998,509
668,699
15,000
(131,753)
1,420,142

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม
2553
2552
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไปใน) จากกิจกรรมดําเนินงาน

(4,137,493)
41,143,529
20,134,331
(160,951,574)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินลงทุนระยะยาวในเงินฝากประจําลดลง(เพิ่มขึ้น)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
เงินสดจายจากการไดมาซึ่งบริษัทยอย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
และเงินลงทุนอื่น
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(บาท)
526,666
369,310
918,150
12,620,714

งบการเงินฉพาะกิจการ
2553
2552
(1,460,214)
33,271,793
(30,000)
6,471,374
(64,879,436)

526,666
363,061
1,020,921
12,655,588

4,031,092
(6,589,630)
(13,526,343)

204,222
(4,031,092)
5,000,000
-

(45,000,000)
4,031,092
(6,589,630)
(102,499,700)

3,669,924
(4,031,092)
5,000,000
(4,000,000)

1,049,680
(31,999,038)
1,882,430
(3,371,472)
293,132
(48,230,149)

(19,412,490)
627,082
(20,308)
181,126
(17,451,460)

2,999,986
(10,050,624)
1,882,430
(87,072)
1,182,294
(154,131,224)

(19,409,125)
627,082
(15,300)
181,126
(17,977,385)

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินฉพาะกิจการ
2553
2552
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ
เงินกูยืมจากบุคคลที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น
ตนทุนทางการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
ชําระคืนเงินกูยืม
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

284,882,560
(1,655,719)
20,000,000
(7,448,168)
6,853,046
302,631,719

(186,923)
(3,124,182)
(651,669)
(3,962,774)

284,882,560
20,000
(891,173)
20,000,000
(7,448,168)
4,828,475
301,391,694

(170,445)
(3,124,182)
(573,208)
(3,867,835)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

93,449,996
8,629,950
102,079,946

(8,793,520)
17,423,470
8,629,950

82,381,034
7,971,605
90,352,639

(9,189,632)
17,161,237
7,971,605

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หมายเหตุ สารบัญ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ขอมูลทั่วไป
เกณฑการจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
การซื้อธุรกิจและขายเงินลงทุน
รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา
มูลคางานบริการที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทยอย
สินทรัพยเพื่อใหเชา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
เจาหนี้การคา
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ทุนเรือนหุน
สวนเกินทุนและสํารอง
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน
คาใชจายตามลักษณะ
สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน
ขาดทุนตอหุน
เครื่องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
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บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หมายเหตุ สารบัญ
29
30
31
32

หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช
การจัดประเภทรายการใหม
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บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554
1

ขอมูลทั่วไป
บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยูจด
ทะเบียนตั้งอยูที่อาคารเลาเปงงวน1 ชั้น 18 โซนเอ เลขที่ 333 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟตแวรและจัดหาฮารดแวรใหกับลูกคา
รายละเอียดของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้
ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
กิจการ
จัดตั้ง

บริษัทถือหุนรอยละ

2553

2552

บริษัทยอยทางตรง
บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด

ตัวแทนจําหนายเกี่ยวกับอุปกรณ
คอมพิวเตอรและโปรแกรม

ไทย

99.99

-

บริษัท สปริง คอรปอเรชั่น จํากัด

ใหบริการดานการผลิตขาวสาร

ไทย

99.99

-

ใหบริการดานพาณิชย
อิเล็กทรอนิคส และตัวแทน
จําหนายเกี่ยวกับอุปกรณ
คอมพิวเตอรและโปรแกรม

ไทย

-

99.99

ใหบริการขอมูลขาวสาร ผลิตขาว
และรายการทางวิทยุโทรทัศน

ไทย

99.99

-

บริษัท โอเพน เซิรฟ (ประเทศไทย)
จํากัด

บริษัทยอยทางออม
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด
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บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 บริษัทไดขายเงินลงทุนในหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท โอเพน เซิรฟ (ประเทศไทย) จํากัด
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553 บริษัท สปริง คอรปอเรชั่น จํากัด ไดซื้อหุนสามัญในบริษัท รวมมือรวมใจ
จํากัด และไดนํางบการเงินของบริษัทดังกลาวมาจัดทํางบการเงินรวมของกลุมบริษัทในป 2553 ตามที่กลาวไวใน
หมายเหตุ 4
2

เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทย และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย
งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให
แสดงเปนหลักพันบาท งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนที่กลาวไวใน
นโยบายการบัญชี
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่
ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ และจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย
ระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศการจัดเลขระบุฉบับที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
ใหม ดังนี้
ฉบับเดิม
ฉบับใหม
เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 102

หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
การรับรูรายไดสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103

การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของธนาคาร
และสถาบันการเงินที่คลายคลึงกัน
การบัญชีสํ าหรับการปรับโครงสรางหนี้ที่ มี
ปญหา
การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และ
ตราสารทุน
การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะ
ดานการลงทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 42 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106
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บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
ฉบับเดิม
ฉบับใหม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107

เรื่อง
การแสดงรายการและการเป ด เผยข อ มู ล
สําหรับเครื่องมือทางการเงิน
กลุมบริษัทไดใชแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงิน ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ระหวางป 2553 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 การใชแมบทการบัญชีที่ปรับปรุงใหมนี้ไมมี
ผลกระทบที่เปนสาระสําคัญกับงบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งยังไมมีผล
บังคับในปจจุบันและไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ไดออก
และปรับปรุงใหมเหลานี้ไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 31
ในการจั ดทํางบการเงิ นใหเป นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริห ารตองใชการประมาณและข อ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย
หนี้สิน รายได และคาใชจาย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว
ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ไดรับผลกระทบ
ขอมูลเกี่ยวกับการประมาณความไมแนนอนและขอสมมติฐานที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชีมีผลกระทบ
สําคัญตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงิน และรวมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้
หมายเหตุ 7, 8, 9, 10, 11,12,13 และ 14
หมายเหตุ 29

การวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยแตละรายการและ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดซึ่งรวมคาความนิยม
ประมาณการหนี้สิน สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
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บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
3

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

(ก) เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”)
การรวมธุรกิจ
การรวมธุรกิจบันทึกบัญชีโดยวิธีซื้อธุรกิจ ตนทุนการซื้อธุรกิจบันทึกดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทสี่ งมอบตรา
สารทุนที่ออก และหนี้สินที่เกิดขึ้นจนถึง ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยน รวมถึงรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการ
ซื้อธุรกิจ
การรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีโดยใชวิธีเสมือนวาเปนวิธีการ
รวมสวนไดเสียและตามแนวปฏิบัติที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในระหวางป 2552
บริษัทยอย
บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมทั้ง
ทางตรงหรือทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการนั้น เพื่อไดมาซึ่งประโยชน
จากกิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึง
วันที่การควบคุมสิ้นสุดลง นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยไดถูกเปลี่ยนตามความจําเปนเพื่อใหเปนนโยบาย
เดียวกันกับของกลุมบริษัท
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายไดหรือคาใชจายที่ยังไมเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลมาจาก
รายการระหวางกิจการในกลุม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลมาจาก
รายการกับบริษัทรวมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเทาที่กลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยัง
ไมเกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง แตเทาที่เมื่อไมมีหลักฐานการดอยคาเกิดขึ้น
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(ข) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่
มีสภาพคลองสูง ถือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(ค) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ใน
อนาคตของลูกคา ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ
(ง)

มูลคางานบริการที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา
มูลคางานบริการที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา แสดงถึงมูลคางานที่ยังไมเรียกเก็บซึ่งคาดวาจะเก็บไดจากลูกคาสําหรับ
สัญญางานบริการที่มีอยู ณ วันนั้น แสดงดวยมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับตามอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จซึ่งคํานวณ
ตามอัตราสวนตนทุนของงานใหบริการที่เกิดขึ้นกับตนทุนทั้งหมดที่ประมาณวาใชในการใหบริการตามสัญญา
ตนทุนงานบริการวัดมูลคาดวยตนทุนการบริการบวกคาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการใหบริการตามสัญญา
มูลคางานบริการที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคาแสดงเปนรายการแยกตางหากภายใตสินทรัพยหมุนเวียนในงบดุลผลตาง
ของจํานวนที่เรียกเก็บจากลูกคาที่สูงกวารายไดคากอสรางที่รับรูจะแสดงเปนหนี้สินหมุนเวียนอื่นภายใตหนี้สิน
หมุนเวียนในงบดุล

(จ) สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
ตนทุนของสินคาคํานวณโดยใชวิธีเขากอนออกกอน ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนที่ซื้อ หรือตนทุนอื่นเพื่อให
สินคาอยูในสถานที่และสภาพปจจุบัน
มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จําเปนในการขาย
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(ฉ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน
การจําหนายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิที่ไดรับและมูลคาตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรือขาดทุน
จากการตีราคาหลักทรัพยที่เกี่ยวของที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุน จะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน
(ช) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา
สินทรัพยที่เชา
การเชาซึ่งกลุมบริษัทไดรับสวนใหญของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสินที่เชานั้นๆ ใหจัด
ประเภทเปนสัญญาเชาการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไดมาโดยทําสัญญาเชาการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวย
มูลคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา หักดวย
คาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา คาเชาที่ชําระจะแยกเปนสวนที่เปนคาใชจายทางการเงิน และสวนที่
จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปนอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน คาใชจาย
ทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในงบกําไรขาดทุน
คาเสื่อมราคา
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณ
ของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังนี้
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อาคารสํานักงาน
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ

20 ป
5 ป
5 ป

กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง
(ซ) สินทรัพยไมมีตัวตน
คาความนิยม
คาความนิยมจากการรวมธุรกิจ ไดแก ตนทุนการไดมาของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดสวนที่เกินกวามูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยสุทธินั้น คาความนิยมติดลบจากการรวมธุรกิจ ไดแก มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ระบุได สวนที่
เกินกวาตนทุนการไดมาของสินทรัพยสุทธินั้น
สินทรัพยไมมีตัวตน ที่กลุมบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและ
ขาดทุนจากการดอยคา สินทรัพยไมมีตัวตนถูกตัดจําหนายและบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑ
ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจนับจากวันที่อยูในสภาพพรอมใชงาน ระยะเวลาที่คาดวาจะ
ไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจแสดงไดดังนี้
คาลิขสิทธิ์ซอฟทแวร

5 ป

(ฌ) การดอยคา
ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ใน
กรณีที่มีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของคาความนิยม
จะถูกประมาณ ณ ทุกวันที่รายงานก็ตอเมื่อมีขอบงชี้เรื่องการดอยคา
ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคา
บันทึกในงบกําไรขาดทุน เวนแตเมื่อ มีการกลับรายการการประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มของสินทรัพยชิ้น
เดียวกันที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลาตอมา ในกรณีนี้จะรับรูในสวนของผูถือหุน
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การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
หักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแส
เงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูล
คาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยที่ไม
กอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น จะพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นเกี่ยวของดวย
การกลับรายการดอยคา
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน จะถูกกลับรายการ เมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้นใน
ภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาที่เคยรับรู สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่
บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนายและตราสารหนี้ที่จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย การกลับรายการจะถูกบันทึก
ในงบกําไรขาดทุน สวนสินทรัพยทางการเงินที่เปนตราสารทุนที่จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย การกลับ
รายการจะถูกรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน
ขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจะไมมีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่
ไมใชสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานวามีขอบงชี้เรื่องการ
ดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกิน
กวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอย
คามากอน
(ญ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักคาใชจายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการ
บันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางยอดหนี้เริ่มแรกและยอด
หนี้เมื่อครบกําหนดไถถอน จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
(ฎ) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
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บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(ฏ) ผลประโยชนพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

(ฐ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเมื่อกลุมบริษัท มีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปจจุบันหรือที่กอตัวขึ้นอัน
เปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไป
เพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาว และสามารถประมาณจํานวนภาระหนี้สินไดอยางนาเชื่อถือ ถาผลกระทบดังกลาวมี
จํานวนที่เปนสาระสําคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตโดยใชอัตรา
คิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได เพื่อใหสะทอนจํานวนที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไป
ตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอหนี้สิน
(ฑ) ทุนเรือนหุน
หุนสามัญ
หุนสามัญจัดประเภทเปนทุน ตนทุนสวนเพิ่มที่เกี่ยวของโดยตรงกับการออกหุนสามัญและสิทธิซื้อหุน (สุทธิจาก
ผลกระทบทางภาษี) รับรูเปนรายการหักจากสวนของทุน
(ฒ) รายได
รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและแสดงสุทธิจากสวนลดการคา
การขายสินคาและใหบริการ
รายไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญไป
ใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวนั้นหรือมีความ
ไมแนนอนที่มีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการนั้น ไมอาจวัดมูลคา
ของจํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืน
สินคา รายไดจากการใหบริการับรูเมื่อมีการใหบริการตามวิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จซึ่งคํานวณตามอัตราสวน
ตนทุนของงานใหบริการที่เกิดขึ้นกับตนทุนทั้งหมดที่ประมาณวาจะใชในการใหบริการตามสัญญา
22

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
รายไดคาเชา
รายไดคาเชารับรูในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา คาใชจายเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเปนการเฉพาะ
เพื่อใหเกิดสัญญาเชารับรูเปนสวนหนึ่งของคาเชาทั้งสิ้นตามสัญญา คาเชาที่อาจเกิดขึ้นรับรูเปนรายไดในรอบ
ระยะเวลาบัญชีซึ่งคาเชานั้นเกิดขึ้น
ดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น
ดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง
(ณ) คาใชจาย
สัญญาเชาดําเนินงาน
รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา คาเชาที่อาจ
เกิดขึ้นจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนในรอบบัญชีที่มีรายการดังกลาว
ตนทุนงานการเงิน
ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น ดอกเบี้ยซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของคางวดตามสัญญาเชาการเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
(ด) ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดจากกําไรหรือขาดทุนสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบัน ซึ่งไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชําระโดย
คํานวณจากกําไรประจําปที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใช ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปกอนๆ
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บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
4

การซื้อธุรกิจและขายเงินลงทุน
ป 2553
การซื้อธุรกิจ
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553 กลุมบริษัทไดซื้อหุนทั้งหมดในบริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจการ
ใหบริการขอมูลขาวสาร ผลิตขาว และรายการวิทยุโทรทัศน เปนจํานวนเงินประมาณ 14 ลานบาท
การซื้อธุรกิจนี้เขาเงื่อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ ซึ่ง
กําหนดใหบันทึกสินทรัพย หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได ณ วันที่ซื้อธุรกิจในมูลคายุติธรรม รวมถึงคา
ความนิยม กลุมบริษัทไดจางผูประเมินราคาอิสระเพื่อหามูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินที่ไดมา
ทั้งนี้ กลุมบริษัทไดนําสินทรัพย หนี้สินและผลการดําเนินงานของบริษัทดังกลาวมาจัดทํางบการเงินรวม ณ วันที่
และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
สินทรัพยสุทธิของกิจการที่ถกู ซื้อ ณ วันที่ซื้อธุรกิจประกอบดวยรายการตอไปนี้
จํานวนเงิน
(พันบาท)
471
1,626
5,400
1,152
131
(3,208)
(1,819)
3,753
10,244
13,997
(471)
13,526

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เจาหนี้การคา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
มูลคาสินทรัพยและหนี้สินสุทธิที่ระบุได
คาความนิยมจากการซื้อ
สิ่งตอบแทนในการซื้อที่ไดจายไป
เงินสดที่ไดรับ
กระแสเงินสดจาย - สุทธิ
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บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
การขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 กลุมบริษัทไดขายเงินลงทุนในหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท โอเพน เซิรฟ (ประเทศไทย)
จํากัด ใหแกบุคคลอื่น สงผลใหกลุมบริษัทมีขาดทุนสุทธิกอนภาษีจากการขายเงินลงทุนดังกลาวเปนจํานวนเงิน
ประมาณ 3 พันบาท
5

รายการที่เกิดขึน้ และยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับกลุมบริษัทและบริษัท โดยการมี
ผูถือหุนรวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันไดกําหนดขึ้นโดยใชราคา
ตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ
รายละเอียดความสัมพันธที่กลุมบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งมีการควบคุมในบริษัท หรือเปน
กิจการที่บริษัทควบคุม หรือเปนบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับกลุมบริษัท

ชื่อกิจการ

ประเทศ
ที่จัดตั้ง

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ไทย

เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99

บริษัท สปริง คอรปอเรชั่น จํากัด

ไทย

เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99

บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด

ไทย

เปนบริษัทยอย ของบริษัทสปริงคอรปอเรชั่น
จํากัด ซึ่งถือหุนรอยละ 99.99

ลักษณะความสัมพันธ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 บริษัท สปริง คอรปอเรชั่น จํากัด ไดซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญเกือบทั้งหมดของบริษัท
รวมมือรวมใจ จํากัด โดยถือหุนรอยละ 99.99
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละประเภทรายการอธิบายไดดังตอไปนี้
รายการ
รายไดคาเชา

นโยบายการกําหนดราคา
ใกลเคียงราคาทุน

ดอกเบี้ยรับ

อัตรา MLR หรือ ตามที่ตกลงกัน

ตนทุนการบริการ

ใกลเคียงราคาทุน

คาใชจายบริหาร

ใกลเคียงราคาทุน
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บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
รายการ
ดอกเบี้ยจาย

นโยบายการกําหนดราคา
อัตรา MLR หรือ ตามที่ตกลงกัน

รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สรุปได
ดังนี้
งบการเงินรวม
2553
2552
บริษัทยอย
รายไดคาบริการ
รายไดคาเชา
รายไดอื่น
ดอกเบี้ยรับ

-

บุคคลที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยจาย

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)

-

143
60
95
889
36

594
240
72
-

-

36

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้
งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด
บริษัท สปริง คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท โอเพน เซิรฟ (ประเทศไทย) จํากัด

-

26

-

64
64
128

20
20

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท สปริง คอรปอเรชั่น จํากัด

-

-

45,000

เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท โอเพน เซิรฟ (ประเทศไทย) จํากัด

-

-

-

91

เจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท โอเพน เซิรฟ (ประเทศไทย) จํากัด

-

-

-

30

-

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553และ 2552 มี
ดังนี้
งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

27

-

85,000
(40,000)
45,000

-

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
สัญญาเงินใหกูยืมระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยแหงหนึ่งจํานวนเงิน 45 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 8 ตอป และมีกําหนดรับชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยภายในป 2555
6

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
งบการเงินรวม
2553
2552
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย
รวม

7

77
90,292
11,711
102,080

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

(พันบาท)
30
30
1,021
90,232
7,579
91
8,630
90,353

30
363
7,579
7,972

ลูกหนี้การคา
งบการเงินรวม
2553
2552
กิจการอื่น
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

39,136
39,136
(6,955)
32,181
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(พันบาท)
18,208
18,208
(8,517)
9,691

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
35,814
35,814
(6,955)
28,859

18,208
18,208
(8,517)
9,691

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคา มีดังนี้
งบการเงินรวม
2553
2552
ยังไมครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
นอยกวา 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

29,012
2,979
171
6,974
39,136
(6,955)
32,181

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับป

128

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

(พันบาท)
4,263
26,760
1,606
3,533
289
8,517
18,208
(8,517)
9,691

1,909
171
6,974
35,814
(6,955)
28,859
128

-

4,263
1,606
3,533
289
8,517
18,208
(8,517)
9,691
-

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต 30 วัน ถึง 60 วัน
8

มูลคางานบริการที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา
มูลคางานบริการที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา ณ วันที่ 31ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย
งบการเงินรวม
2553
2552
มูลคางานบริการเสร็จที่ยังไมไดเรียกเก็บ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

57,044
(8,469)
48,575

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสําหรับป

5,510

29

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

(พันบาท)
16,814
57,044
(6,644)
(8,469)
10,170
48,575
-

5,510

16,814
(6,644)
10,170
-

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
การวิเคราะหอายุของมูลคางานบริการที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา มีดังนี้
งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)

นอยกวา 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

4,462
3,068
38,229
11,285
57,044
(8,469)
48,575

1,240
3,015
375
12,184
16,814
(6,644)
10,170

4,462
3,068
38,229
11,285
57,044
(8,469)
48,575

1,240
3,015
375
12,184
16,814
(6,644)
10,170

มูลคางานบริการที่ยังไมเรียกเก็บในสวนที่เกินกวา 6 เดือน สวนใหญเปนของหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่รอ
การตรวจรับงานบริการ ซึ่งบริษัทอยูระหวางการดําเนินการติดตามทวงถาม ฝายบริหารคาดวาการตรวจรับงานจะ
แลวเสร็จในระหวางป 2554 และเชื่อวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกไวเพียงพอตอผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
มูลคางานบริการดังกลาว
9

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยทางออมมีเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการอื่น
เปนจํานวนเงินรวม 5.4 ลานบาท เงินใหกูยืมระยะยาวดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.5 ตอป และมีกําหนดรับ
ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยภายในป 2555

30

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
10

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2553
2552
คาใชจายจายลวงหนา
เงินมัดจํา
ลูกหนี้สรรพากร
ภาษีถูกหัก ณ ที่จาย
เงินทดรองจาย
ลูกหนี้อื่น
อื่นๆ
รวม

11,289
11,459
5,503
945
1,204
1,404
1,948
33,752

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

(พันบาท)
1,257
11,289
123
2,356
918
798
904
663
124
739
312
479
3,638
16,324

950
797
899
469
320
3,435

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 บริษัทไดถูกวาจางจากบริษัทในประเทศแหงหนึ่งใหจัดทําแผนที่ภาพถายทางอากาศ
มาตราสวน 1 : 4,000 จํานวน 100,000 ระวาง ในขณะเดียวกันบริษัทไดทําสัญญาวาจางตอกับบริษัทในประเทศอีก
แหงหนึ่งสําหรับการทํางานดังกลาวโดยบริษัทไดจายเงินเปนคาใชจายจายลวงหนาเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท
ในไตรมาสที่ 4 บริษัทยอยแหงหนึ่งทําสัญญาจะซื้อจะขายอาคารสํานักงานกับบริษัทในประเทศแหงหนึ่งจํานวน
เงิน 60.3 ลานบาท โดยบริษัทยอยดังกลาวไดจายเงินมัดจําเปนจํานวนเงิน 9.5 ลานบาท อยางไรก็ตามสัญญาดังกลาว
ไดถูกยกเลิกแลวในเดือนมกราคม 2554 ซึ่งบริษัทยอยไมมีคาปรับในการยกเลิกสัญญา และบริษัทยอยดังกลาวไดรับ
คืนเงินมัดจําดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554
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บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
11

เงินลงทุนในบริษัทยอย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)
บริษัทยอย
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อเงินลงทุน
คาเผื่อการดอยคา
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

9,000
102,500
(9,000)
102,500

9,000
(7,143)
1,857

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ของบริษัทสปริงคอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย
ของบริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนของบริษัทยอยมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนเรือนหุนจาก
10 ลานบาท (1,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน 100 ลานบาท (10,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) บริษัท
ยอยไดทําการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553

32

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 และเงินปนผลรับสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปนผลรับสําหรับ
สัดสวนความเปนเจาของ
ทุนชําระแลว
การดอยคา
วิธีราคาทุน
ปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2553
2552
2553
2552
2553
2552
2553
2552
2553
2552
(รอยละ)
(พันบาท)
บริษัทยอย
บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท สปริง คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท โอเพน เซิรฟ (ประเทศไทย) จํากัด
รวม

99.99
99.99
-

99.99
99.99
99.99

2,500
100,000
102,500

9,000
9,000

-

7,143
7,143

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 บริษัทไดขายเงินลงทุนในหุนสามัญทั้งหมดในบริษัท โอเพน เซิรฟ (ประเทศไทย) จํากัด ในมูลคา 1,853,986 บาท
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2,500
100,000
102,500

1,857
1,857

-

-

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
12

สินทรัพยเพื่อใหเชา
สินทรัพยเพื่อใหเชา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย
งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)

สินทรัพยเพื่อใหเชา
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
สุทธิ

28,033
(15,080)
12,953

28,033
(10,030)
18,003

28,033
(15,080)
12,953

28,033
(10,030)
18,003

บริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยที่ใหเชา โดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2553 เปนตนไป ซึ่งไดขยายอายุการใชงานของสินทรัพยที่ใหเชา จาก 3 ป เปน 4 ป ทั้งนี้ การขยายอายุ
การใชงานดังกลาวมีผลใหคาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ลดลงประมาณ 1.73 ลานบาท
13

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
ซื้อ
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ
1 มกราคม 2553
เพิ่มขึ้นจากการรวมบริษัทยอย
ลดลงจากการขายบริษัทยอย
ซื้อ
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

อาคารและ
สํานักงาน

งบการเงินรวม
เครื่องตกแตง
ติดตั้งและอุปกรณ
สํานักงาน
(พันบาท)

1,816
-

10,304
-

14,792
247
(28)

1,816
1,816

10,304
10,304

15,011
117
(709)
25,644
(54)
40,009

34

ยานพาหนะ

10,362
(1,014)
9,348
(1,311)
6,355
(5,121)
9,271

รวม

37,274
247
(1,042)
36,479
117
(2,020)
31,999
(5,175)
61,400

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

ที่ดิน
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ
1 มกราคม 2553
เพิ่มขึ้นจากการรวมบริษัทยอย
ลดลงจากการขายบริษัทยอย
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ
1 มกราคม 2553
ภายใตกรรมสิทธิ์ของกลุมบริษัท
ภายใตสัญญาเชาการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ภายใตกรรมสิทธิ์ของกลุมบริษัท
ภายใตสัญญาเชาการเงิน

อาคารและ
สํานักงาน

งบการเงินรวม
เครื่องตกแตง
ติดตั้งและอุปกรณ
สํานักงาน
(พันบาท)

ยานพาหนะ

รวม

-

2,192
515
-

9,690
2,103
(5)

7,504
1,090
(524)

19,386
3,708
(529)

-

2,707
515
3,222

11,788
14
(294)
2,309
(54)
13,763

8,070
(20)
477
(4,999)
3,528

22,565
14
(314)
3,301
(5,053)
20,513

1,816
1,816

7,597
7,597

3,223
3,223

640
638
1,278

13,276
638
13,914

1,816
1,816

7,082
7,082

24,220
2,026
26,246
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237
5,506
5,743

33,355
7,532
40,887

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
เพิ่มขึ้น
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ
1 มกราคม 2553
เพิ่มขึ้น
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ
1 มกราคม 2553
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

อาคารและ
สํานักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแตง
ติดตั้งและอุปกรณ
สํานักงาน
ยานพาหนะ
(พันบาท)

รวม

1,816
-

10,304
-

14,099
243
(28)

10,362
(1,014)

36,581
243
(1,042)

1,816
1,816

10,304
10,304

14,314
5,007
(54)
19,267

9,348
5,044
(5,121)
9,271

35,782
10,051
(5,175)
40,658

-

2,192
515
-

9,569
1,965
(5)

7,504
1,090
(524)

19,265
3,570
(529)

-

2,707
516
3,223

11,529
1,358
(54)
12,833

8,070
456
(4,999)
3,527

22,306
2,330
(5,053)
19,583
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บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

ที่ดิน
มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
และ 1 มกราคม 2553
ภายใตกรรมสิทธิ์ของกลุม
บริษัท
ภายใตสัญญาเชาการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ภายใตกรรมสิทธิ์ของกลุม
บริษัท
ภายใตสัญญาเชาการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแตง
อาคารและ ติดตั้งและอุปกรณ
สํานักงาน
สํานักงาน
ยานพาหนะ
(พันบาท)

รวม

1,816

7,597

2,785

640

12,838

1,816

7,597

2,785

638
1,278

638
13,476

1,816

7,081

6,434

238

15,569

1,816

7,081

6,434

5,506
5,744

5,506
21,075

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดนําที่ดิน อาคารและอุปกรณซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 9 ลานบาท ไปเปน
หลักทรัพยค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง (ดูหมายเหตุ 28)
ราคาทรัพยสินของบริษัทกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ซึ่งไดคิดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว
แตยังคงใชงานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 11.1 ลานบาท (2552:11.8 ลานบาท)
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บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
14

สินทรัพยไมมตี ัวตน

คาความนิยม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
ซื้อ
ตัดจําหนายสําหรับป
หัก คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เพิ่มขึ้นจาการซื้อบริษัทยอย
ลดลงจากการขายบริษัทยอย
ซื้อ
ตัดจําหนายสําหรับป
คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

10,244
10,244

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

10,244

งบการเงินรวม
โปรแกรม
ลิขสิทธิ์
คอมพิวเตอร
ซอฟแวร
(พันบาท)
6,323
20
(1,894)
(257)
4,192
30
(547)
3,371
(1)
(1,176)
(2,417)
29
3,423

29

38

4,192
3,423

อื่นๆ

รวม

1,259
(1,174)
85
(85)
-

7,582
20
(3,068)
(257)
4,277
10,274
(547)
3,371
(1,262)
(2,417)
13,696

85
-

4,277
13,696

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
ลิขสิทธิ์
คอมพิวเตอร
ซอฟแวร
อื่นๆ
(พันบาท)
1,259
5,461
15
(1,174)
(1,635)
85
3,841
87
(85)
(1,127)
(2,417)
384

คาความนิยม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
ซื้อ
ตัดจําหนายสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ซื้อ
ตัดจําหนายสําหรับป
คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

-

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

-

-

3,841
384

85
-

รวม
6,720
15
(2,809)
3,926
87
(1,212)
(2,417)
384

3,926
384

15 เจาหนี้การคา
งบการเงินรวม
2553
2552

หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่นๆ
รวม

4

45,174
45,174
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)
91
822
34,150
787
822
34,150
878

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
16 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)

สวนที่หมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสวนที่ถงึ
กําหนดชําระภายในหนึ่งป - มีหลักประกัน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
สวนที่ไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- มีหลักประกัน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
รวม

8,429

-

8,429

-

2,477
10,906

302
302

1,753
10,182

215
215

4,123
4,741
8,864
19,770

157
157
459

4,123
3,441
7,564
17,746

150
150
365

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
1) บริษัทมีสัญญากูยืมเงินจากธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง โดยมีระยะเวลาของสัญญา 2 ป 6 เดือน โดยจายชําระ
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ MLR + 0.5 ตอป กําหนดชําระดอกเบี้ยทุกๆ เดือน และจะชําระคืนเงินตนเปนเงินงวดละ
667,000 บาท สัญญาดังกลาวจะสิ้นสุดในป 2555 เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยเงินฝากประจําของบริษัทจํานวนเงิน
4 ลานบาท และค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัท
2) บริษัทมีสัญญาเชาการเงินกับบริษัทในประเทศหลายแหงเพื่อเชาซื้อรถยนต จํานวน 2 สัญญา โดยมีจํานวนเงินการ
ผอนชําระ 36 งวด งวดละเทาๆ กันทุกเดือนจนถึงป 2557 กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ซื้อภายใตสัญญาเชาทางการเงินนี้
จะโอนเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทตอเมื่อไดชําระเงินงวดสุดทายแลว
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บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
3) บริษัทยอยมีสัญญาเชาการเงินกับบริษัทในประเทศหลายแหงเพื่อเชาซื้ออุปกรณสํานักงาน โดยมีจํานวนเงินการ
ผอนชําระ 36 งวด งวดละเทาๆกันทุกเดือนจนถึงป 2557 กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ซื้อภายใตสัญญาเชาทางการเงินนี้จะ
โอนเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทยอย ตอเมื่อไดชําระเงินงวดสุดทายแลว
17 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)

คาใชจายคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
เงินเดือนคางจาย
คาบริการคางจาย
รายไดรับลวงหนา
อื่นๆ
รวม

14,600
3,076
4,371
1,194
1,910
908
26,059
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2,281
1,123
700
4,104

7,083
252
900
1,710
479
10,424

2,172
1,123
687
3,982

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
18 ทุนเรือนหุน
มูลคาหุน
ตอหุน

2553
จํานวนหุน

(บาท)

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
หุนสามัญ
ออกหุนใหม
ลดมูลคาหุน
จาก 1 บาท เปน 0.1 บาท
ลดหุน
ออกหุนใหม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หุนสามัญ
ทุนที่ออกและชําระแลว
ณ วันที่ 1 มกราคม
หุนสามัญ
ลดมูลคาหุน
จาก 1 บาท เปน 0.1 บาท
ออกหุนใหม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หุนสามัญ

2552
จํานวนเงิน

จํานวนหุน

จํานวนเงิน

(พันหุน / พันบาท)

1
1

50,000
275,000
325,000

50,000
275,000
325,000

50,000
50,000

50,000
50,000

0.1
0.1
0.1

2,925,000
(2,393,897)
3,388,141

(239,390)
338,814

-

-

0.1

4,244,244

424,424

50,000

50,000

1

50,000

50,000

50,000

50,000

0.1
0.1

450,000
2,530,516

253,052

0.1

3,030,516

303,052
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50,000

50,000

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
ก) ในการประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553
1. ผูถือหุนมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนเรือนหุนจาก 50 ลานบาท (50,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เปน 325 ลาน
บาท (325,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) การเพิ่มทุนเรือนหุนไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2553
2. ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนจากเดิม หุนละ 1 บาท เปนหุนละ 0.1 บาท ซึ่ง
ทําใหจํานวนหุนเพิ่มจากเดิมจํานวน 325,000,000 หุน เปน 3,250,000,000 หุน การเปลี่ยนแปลงมูลคาทุนเรือน
หุนไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
3. ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทรุนที่ 1 จํานวน
249,999,860 หนวยใหแกผูถือหุนสามัญเดิม ในอัตรา 2 หุนสามัญเดิมตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย โดย
ราคาใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญเทากับ 0.4 บาทตอหุน
ข) ในระหวางเดือนกรกฎาคม 2553 บริษัทไดออกหุนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิที่โอนสิทธิได
จํานวน 106,103,200 หุน ในราคาหุนละ 0.4 บาท เปนผลใหทุนที่ออกและเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้น 10,610,320 บาท
และสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้น 31,830,960 บาท บริษัทไดทําการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชําระแลวกับกระทรวง
พาณิชยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ค) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัทไดออกหุนเพิ่มทุนจํานวน 2,424,412,800 หุน ในราคาหุนละ 0.1 บาท เปนผล
ใหทุนที่ออกและเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้น 242,441,280 บาท บริษัทไดทําการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุน
ที่ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553
ง) ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553
1. ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียน 325 ลานบาท (3,250,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท) เปน 85.6
ลานบาท (856,103,060 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท) โดยยกเลิกหุนสามัญที่ยังไมไดจําหนายจํานวน
2,393,896,940 หุน มูลคาหุนละ 0.1 บาท
2. ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 2,424,412,800 หุน
ในอัตรา 1 หุนสามัญเดิมตอ 4 หุนสามัญใหม โดยราคาใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญเทากับ 0.1 บาทตอหุน
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บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
3. ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทรุนที่ 2 จํานวน
606,103,200 หนวยใหแกผูถือหุนสามัญเดิมที่มีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ในอัตรา 4 หุนสามัญเพิ่มทุนตอ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย โดยราคาใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญเทากับ 0.1 บาทตอหุน กําหนดอายุ 5 ป
4. ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทรุนที่ 1 จํานวน
357,624,800 หนวยเพื่อรองรับการปรับสิทธิแปลงสภาพตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท
รุนที่ 1 ใหแกผูถือหุนสามัญเดิม อัตราการใชสิทธิจากเดิม 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิเดิมตอ 1 หุนสามัญ เปน 1
ใบสําคัญแสดงสิทธิเดิมตอหุนสามัญ 2.43 หุน ทําใหหุนที่รองรับการใชสิทธิแปลงสภาพจากเดิม 249,999,860
หุน เปน 607,624,600 หุน โดยราคาใชสิทธิเปลี่ยนแปลงจากเดิม 0.4 บาท เปน 0.1646 บาทตอหุน
การเพิ่มทุนและลดทุนเรือนหุนดังกลาว บริษัทไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน
2553
19 สวนเกินทุนและสํารอง
สวนเกินมูลคาหุน
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุนสูงกวา
มูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้
จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบั ญญั ติ แ ห ง พระราชบั ญ ญั ติ บริ ษั ท มหาชน จํ า กั ด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษั ท จะตอ งจั ด สรรทุ น สํ า รอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารอง
ดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
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บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
20 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทดําเนินธุรกิจในสวนงานธุรกิจเดียวคือ การพัฒนาซอฟตแวร การใหบริการบํารุงรักษาและจัดหาฮารดแวรใหแก
ลูกคา ดังนั้นฝายบริหารจึงพิจารณาวากลุมบริษัทมีสวนงานธุรกิจเพียงสวนงานเดียว
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น ดังนั้นฝายบริหารจึงพิจารณาวากลุมบริษัทมีสวนงานทาง
ภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร อินเตอรเนชั่นเเนล จํากัด อยูระหวางการเตรียมการดําเนิน
พาณิชยกิจ และบริษัท สปริง คอรปอเรชั่น จํากัด เริ่มมีรายไดในไตรมาสที่ 4 จํานวนเงินประมาณ 2 ลานบาท ซึ่งไมมี
สาระสําคัญตองบงบการเงินของกลุมบริษัท จึงไมมีการนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
21 คาใชจายในการขาย
งบการเงินรวม
2553
2552
คานายหนา
คาใชจายในการตลาด
อื่นๆ
รวม

1,038
3,384
1,195
5,617

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)
1,536
1,038
1,536
1,691
511
1,691
1,733
942
1,568
4,960
2,491
4,795

22 คาใชจายในการบริหาร

หมายเหตุ
คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน
คาใชจายในการบริหาร
คาที่ปรึกษา
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยไมมีตัวตน

23

งบการเงินรวม
2553
2552
36,970
4,817
4,209
2,878
2,417
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)
10,646
19,920
10,646
1,239
1,508
1,239
2,295
2,834
1,700
2,834
2,417
-

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟองรอง
และสงมอบงานลาชา
คาเชา
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2553
2552
1,765
5,072
10,333
68,461

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)
2,477
2,477

1,760
607
4,075
23,638

1,765
869
5,692
36,166

1,760
607
4,895
24,458

23 คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน
งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)

ผูบริหาร
เงินเดือนและคาแรง
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ
พนักงานอื่น
เงินเดือนและคาแรง
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ

รวม
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11,905
114
2,779
14,798

6,680
36
401
7,117

8,885
114
1,689
10,688

6,680
36
401
7,117

31,872
2,248
2,850
36,970

8,761
1,885
10,646

16,023
1,111
2,786
19,920

8,761
1,885
10,646

51,768

17,763

30,608

17,763

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
กลุมบริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานใน
การเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุมบริษัทจาย
สมทบในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ไดจดทะเบียนเปนกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุนที่ไดรับอนุญาต
24 คาใชจายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
2553
2552
ซื้อสินคาและอุปกรณสําหรับโครงการ
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
คาเชา
คาบริการสัญญาณรับสงขอมูล
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
หนี้สูญและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ประมาณการหนี้สินจากคดีความและสงมอบงานลาชา
คาสงเสริมการขาย
25

58,809
51,768
13,387
13,425
9,809
5,655
3,369
4,422

(พันบาท)
26,946
17,763
630
10,611
7,357
1,760
3,227

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
58,809
30,608
898
8,592
5,655
3,369
1,549

26,946
17,763
630
10,214
7,357
1,760
3,227

สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอนุมัติใหบริษัทไดรับสิทธิประโยชนหลายประการในฐานะผูไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับกิจการซอฟแวรประเภท Enterprise Software และ
Digital Content ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1038(7)/2551 โดยบริษัทไดรับสิทธิประโยชนบางอยางเชน
(ก)

ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่นําเขาจากตางประเทศตามที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
อนุมัติ

(ข)

ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปน
ระยะเวลาแปดปนับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบพาณิชยกิจจนถึงเดือนมกราคม 2558

เนื่องจากเปนกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตามที่ระบุไวใน
บัตรสงเสริมการลงทุน
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บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
รายไดที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนสรุปไดดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
กิจการที่
ไดรับการ
สงเสริม

รายไดจากการใหบริการ
รายไดจากการขาย
รวม

2552

กิจการที่
ไมไดรับการ
สงเสริม

23,687
238
23,935

กิจการที่
ไดรับการ
สงเสริม

รวม

(พันบาท)
58,758
33,861
27,377
86,135
33,861

35,071
27,139
62,210

กิจการที่
ไมไดรับการ
สงเสริม

3,371
3,371

รวม

37,232
37,232

26 ขาดทุนตอหุน
ขาดทุนตอหุนสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 คํานวณจากขาดทุนสําหรับปที่เปนสวนของ
ผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางงวดโดยแสดงการคํานวณดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
2553
2552
(พันบาท/พันหุน)
ขาดทุนทีเ่ ปนสวนของผูถือหุนของบริษัท
(งบกําไรขาดทุน)
จํานวนหุนสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากหุนที่ออกจําหนาย
วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(ขั้นพื้นฐาน)
ขาดทุนตอหุน (บาท)

(145,072)

(28,024)

(42,837)

(28,024)

500,000

500,000

500,000

500,000

47,092
398,534

-

47,092
398,534

-

945,626

500,000

945,626

500,000

(0.15)

(0.06)

(0.05)

(0.06)
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บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
ขาดทุนตอหุนคํานวณโดยหารขาดทุนสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกจําหนายอยู
ในระหวางป โดยไดปรับจํานวนหุนสามัญตามสัดสวนที่เปลี่ยนไปของจํานวนหุนสามัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาที่ตราไวจากมูลคาหุนละ 1 บาท เปนมูลคาหุนละ 0.1 บาท ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18
และขาดทุนตอหุนพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ไดถูกคํานวณขึ้นใหม ซึ่งไดปรับปรุงจํานวนหุน
สามัญ โดยถือเสมือนวาการแตกหุนไดเกิดขึ้นตั้งแตวันเริ่มตนของปแรกที่เสนอรายงาน
บริษัทไมไดแสดงขาดทุนตอหุนปรับลดสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เนื่องจากกิจการมีผลการ
ดําเนินงานขาดทุน
27 เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และจากการไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ เพื่อ
การเก็งกําไรหรือการคา
การจัดการความเสี่ยงเปนสวนที่สําคัญของธุรกิจของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความสมดุล
ของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและตนทุนของการจัดการความเสี่ยง
ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุมบริษัทอยางตอเนื่องเพื่อใหมั่นใจวามีความ
สมดุลระหวางความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนใหมั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจาหนี้และความเชื่อมั่นของ
ตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่ง
กลุมบริษัทพิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวนของเจาของรวม ซึ่งไมรวมสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ
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บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท เนื่องจากดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนใหญมี
อัตราคงที่ กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูยืม (ดูหมายเหตุขอ 16) กลุมบริษัทไดลดความ
เสี่ยงดังกลาวโดยทําใหแนใจวาดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูยืมสวนใหญมีอัตราคงที่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุมบริษัทไมสามารถหาอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงจากเงินกูยืมดังกลาวได
การกําหนดมูลคายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปดเผยของบริษัทกําหนดใหมีการกําหนดมูลคายุติธรรมทั้งสินทรัพยและหนี้สินทางการ
เงินและไมใชทางการเงิน มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชําระ
หนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถตอรองราคากันไดอยาง
เปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วัตถุประสงคของการวัดมูลคาหรือการเปดเผยมูลคายุติธรรมถูก
กําหนดโดยวิธีตอไปนี้ ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการกําหนดมูลคายุติธรรมถูกเปดเผยในหมายเหตุที่
เกี่ยวของกับสินทรัพยและหนี้สินนั้นๆ
มูลคายุติธรรมโดยประมาณของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอายุคงเหลือต่ํากวาหนึ่งปมีค า
ใกลเคียงกับมูลคาที่ตราไว
มูลคายุติธรรมของลูกหนี้และเจาหนี้การคา สินทรัพยอื่นและหนี้สินอื่น เปนมูลคาที่ใกลเคียงกับราคาที่บันทึกในบัญชี
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บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
28 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
งบการเงินรวม
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
(พันบาท)

ภาระผูกพันจากสัญญาเชา
ภายในระยะเวลาหนึ่งป
ระยะเวลามากกวาหนึ่งปถึงหาป
ระยะเวลามากกวาหาป
รวม

3,509
8,399
11,908

607
2,623
673
3,903

3,509
8,399
11,908

607
2,623
673
3,903

ภาระผูกพันอื่น
หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร
เลตเตอรออฟเครดิต
รวม

13,039
5,000
18,039

19,521
19,521

13,039
5,000
18,039

19,521
19,521

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีภาระผูกพันดังตอไปนี้
ก. บริษัทไดทําหนังสือค้ําประกันจากธนาคารสําหรับการใหบริการ ซึ่งค้ําประกันโดยที่ดิน อาคาร และอุปกรณของ
บริษัท จํานวน 9 ลานบาท
ข. บริษัทมีเลตเตอรออฟเครดิตจากการซื้อสินคา ซึ่งค้ําประกันโดยเงินฝากประจําของบริษัทจํานวน 2.5 ลานบาท
และค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัท
ค. บริษัทมีภาระผูกพันดานสัญญาเชาอาคารสํานักงานกับบุคคลอื่นหลายฉบับ ระยะเวลาสัญญาตั้งแต 3 – 10 ป โดยมี
คาเชารวมตามสัญญา 15.1 ลานบาท สัญญาเริ่มตนเดือนธันวาคม 2548 สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2558
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บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
29 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีคดีฟองรองกับลูกหนี้การคาหลายรายเพื่อใหชําระหนี้ และถูกลูกหนี้ดังกลาวฟอง
แยงใหบริษัทรับผิดคาปรับและคาเสียหายจํานวน 4.9 ลานบาท (จากมูลคาสัญญา 8.0 ลานบาท) ขณะนี้คดีดังกลาวอยู
ภายใตกระบวนพิจารณาของศาล อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทเชื่อวาผลของคดีดังกลาวจะไมมีผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินของบริษัท
30

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
ตามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหนึ่ง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554 ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อ
บริษัทยอยดังกลาวจาก “บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด” เปน “บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด”
และไดจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2554

31

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช

กลุ ม บริ ษั ทยั ง ไม ไ ด ใ ช มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ อ อกและปรั บ ปรุ ง ใหม ดั ง ต อ ไปนี้ ณ วั น ที่ ร ายงาน
เนื่องจากยังไมมีการบังคับใช มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้กําหนดใหถือ
ปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)

การนําเสนองบการเงิน
สินคาคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
52

ปที่มีผล
บังคับใช
2554
2554
2554
2554
2554
2556
2554
2554
2554
2554

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
ตนทุนการกูยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26
การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชนเมือ่ ออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
เงินลงทุนในบริษัทรวม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
กําไรตอหุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
งบการเงินระหวางกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
และการดําเนินงานที่ยกเลิก

ปที่มีผล
บังคับใช
2556
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554

ผูบริหารคาดวาจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมตามที่ประกาศโดยสภา
วิชาชีพบัญชี และไดประเมินผลกระทนเบื้องตนที่อาจเกิดขึ้นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการ
ไดประเมินผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นมากที่สุดตองบการเงินที่เริ่มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรับปรุงใหมเหลานี้มาถือปฏิบัติเปนครั้งแรก ดังตอไปนี้
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บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 และมีผลกระทบตอกลุมบริษัท ดังนี้ (ก)
ตนทุนการรื้อถอน การขนยายและการบูรณะสภาพของสินทรัพย ตองถือเปนตนทุนของสินทรัพยและอาจมีการคิด
คาเสื่อมราคาประจําป (ข) การกําหนดคาเสื่อมราคา ตองพิจารณาแตละสวนแยกตางหากจากกันเมื่อแตละ
สวนประกอบนั้นมีสาระสําคัญ (ค) มูลคาคงเหลือของที่ดิน อาคารและอุปกรณตองมีการประมาณดวยมูลคาที่กิจการ
คาดวาจะไดรับในปจจุบันจากสินทรัพยนั้น หากมีอายุและสภาพที่คาดวาจะไดรับในปจจุบันเมื่อสิ้นสุดอายุการใช
ประโยชน นอกจากนี้ตองมีการสอบทานมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนอยางนอยทุกสิ้นป
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) อนุญาตใหกิจการเลือกปรับไปขางหนาสําหรับปที่เริ่มนํามาถือ
ปฏิ บั ติ ฝ า ยบริ ห ารมี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะใช ท างเลื อ กตามที่ ร ะบุ ใ นมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 16 (ปรั บ ปรุ ง 2552)
นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งไมเกิดผลกระทบตองบการเงินป 2553 หรือปกอนหนานั้น ปจจุบันฝายบริหารอยู
ระหวางการสอบทานผลกระทบตองบการเงินหากไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
นับจากวันที่ 1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
ในป จ จุ บั น ไม มี ม าตรฐานการบั ญ ชี ไ ทยเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน ข องพนั ก งานและกลุ ม บริ ษั ท ไม ไ ด บั น ทึ ก บั ญ ชี
ผลประโยชน ห ลั ง ออกจากงานภายใต โ ครงการผลประโยชน ที่ กํ า หนดไว ผลประโยชน ร ะยะยาวอื่ น และ
ผลประโยชนเมื่อเลิกจางจนกวาจะเกิดคาใชจายขี้น ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ใหมนี้ไดรวมขอกําหนดใน
การรับรูและตนทุนในระหวางงวดซึ่งไดมีการใหบริการ ขอกําหนดมีความซับซอนและกําหนดใหมีขอสมมติฐาน
ตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยเพื่อประเมินภาระผูกพันและคาใชจาย ยิ่งไปกวานั้นภาระผูกพันไดถูกประเมิน
โดยการการคิดลดกระแสเงินสดเนื่องจากอาจมีการจายชําระในหลาย ๆ ปภายหลังจากที่พนักงานไดทํางานให การ
ปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 อนุญาตใหหนี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลง
ไดถูกรับรูและบันทึกบัญชีไดวิธีใดวิธีหนึ่งในสี่ทางเลือก
1. โดยวิธีปรับยอนหลัง
2. โดยปรับกับกําไรสะสม ณ วันที่นํามาตรฐานการบัญชีมาใชครั้งแรก
3. โดยรับรูเปนคาใชจายทันที ณ วันที่นํามาตรฐานการบัญชีมาใชครั้งแรก
4. โดยรับรูเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่นํามาตรฐานการบัญชีมาใชครั้งแรก
ขณะนี้ฝายบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบตองบการเงินหากไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 นับ
จากวันที่ 1 มกราคม 2554
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บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
32

การจัดประเภทรายการใหม
รายการในงบการเงินของป 2552 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับรายการในงบการเงินของป 2553
ดังนี้
2552
งบการเงินรวม
กอนจัด จัดประเภท หลังจัด
ประเภทใหม ใหม
ประเภทใหม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กอนจัดประเภท จัดประเภท หลังจัด
ใหม
ใหม
ประเภทใหม
(พันบาท)

งบดุล
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินค้ําประกันการประกวดราคา
เงินลงทุนระยะยาวในเงินฝากประจํา
เงินลงทุนบันทึกโดยวิธีราคาทุน-สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

8,659
3,486
213
4,002
486
633
246
(4,165)

(29)
152
(213)
29
(486)
486
(633)
633
61
-

8,630
3,638
4,031
486
879
(4,104)

8,001
2,897
213
4,002
2,343
633
246
(4,042)

(29)
538
(213)
29
(2,343)
1,857
486
(633)
248
(30)
90
-

7,972
3,435
4,031
1,857
486
494
(30)
(3,952)

งบกําไรขาดทุน
รายไดจากการใหบริการ
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น
ดอกเบี้ยรับ
ตนทุนบริการ
ตนทุนขาย
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน
คาใชจายในการบริหาร

33,120
4,251
(2,307)
21,409
5,432
334
23,388

4,251
(4,251)
265
(181)
(294)
294
(334)
250
-

37,371
(2,042)
(181)
21,115
5,726
23,638

33,016
4,216
(2,948)
21,513
5,432
2,477
22,064

4,216
(4,216)
265
(181)
(294)
294
(2,477)
2,393
-

37,232
(2,683)
(181)
21,219
5,726
24,457
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บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
การจัดประเภทรายการใหมนี้ เนื่องจากผูบริหารเห็นวามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุมกิจการมากกวา
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Solution Corner(1998) Public Company Limited and its Subsidiaries
Balance Sheets
As at 31 December 2010 and 2009
Consolidated Financial
Statement
Assets

Note

2010

Separate Financial
Statement

2009

2010

2009

(in Baht)
Current assets
Cash and cash equivalents

6

102,079,946

8,629,950

90,352,639

7,971,605

Trade accounts receivable

7

32,180,809

9,691,089

28,859,409

9,691,089

Unbilled work in progress

8

48,574,605

10,169,517

48,574,605

10,169,517

Receivable to related parties

5

128,370

20,000

-

Inventories
Other current assets

268,464

304,038

268,464

303,514

33,751,736

3,638,270

16,324,947

3,434,732

216,855,560

32,432,864

184,508,434

31,590,457

10

Total current assets

-

Non-current assets
Deposit at bank used as collateral
Investment in subsidiaries

6,589,630
11

-

-

6,589,630

-

102,499,700

1,856,693

Other long-term investment

-

486,225

-

486,225

Long-term investment in fixed deposit

-

4,031,092

-

4,031,092

Long-term loan to related party

4

-

Long-term loans to other party

9

5,400,000

Assets for rent

12

12,952,863

18,003,441

12,952,863

18,003,441

Property, plant and equipment

13

40,886,552

13,913,613

21,075,185

13,476,668

Intangible assets

14

13,695,356

4,277,034

384,543

3,925,825

325,671

506,471

325,671

506,471

Other non - current assets

5,016,235

878,742

1,937,219

493,535

Total non-current assets

84,866,307

42,096,618

190,764,811

42,779,950

301,721,867

74,529,482

375,273,245

74,370,407

Retention receivable

Total assets

The accompanying notes are an integral part of these financial statement.
2

-

45,000,000
-

-

Solution Corner(1998) Public Company Limited and its Subsidiaries
Balance Sheets
As at 31 December 2010 and 2009
Consolidated Financial
Statement
Liabilities and equity

Note

2010

2009

Separate Financial
Statement
2010

2009

(in Baht)
Current liabilities
Trade accounts payable

15

Payable from related parties

5

45,173,690
-

821,952
-

34,149,966
-

878,173
30,000

Current portion of long-term loans
from financial institutions

16

8,429,264

-

8,429,264

-

agreement liabilities

16

2,476,946

302,123

1,753,278

215,325

Other current liabilities

17

26,057,234

4,104,101

10,423,595

3,952,221

82,137,134

5,228,176

54,756,103

5,075,719

Current portion of financial lease

Total current liabilities
Non-current liabilities
Long-term loans from financial institutions

16

4,122,568

-

4,122,568

-

Financial lease agreement liabilities

16

4,741,452

156,644

3,440,548

150,026

29

3,525,366

1,759,952

3,525,366

1,759,952

Total non-current liabilities

12,389,386

1,916,596

11,088,482

1,909,978

Total liabilities

94,526,520

7,144,772

65,844,585

6,985,697

Estimated debt from the lawsuit and the
penalty from delayed handover of
the projects

The accompanying notes are an integral part of these financial statement.
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Solution Corner(1998) Public Company Limited and its Subsidiaries
Balance Sheets
As at 31 December 2010 and 2009
Consolidated Financial
Statement
Liabilities and equity

Note

2010

2009

Shareholder's equity

Separate Financial
Statement
2010

2009

(Baht)

Share capital
Authorised share capital

18

Issued and paid-up share capital
Additional paid-in capital

325,000,000

50,000,000

325,000,000

50,000,000

303,051,600

50,000,000

303,051,600

50,000,000

74,830,960

43,000,000

74,830,960

43,000,000

2,790,000

2,790,000

2,790,000

2,790,000

(173,477,213)

(28,405,290)

(71,243,900)

(28,405,290)

207,195,347

67,384,710

309,428,660

67,384,710

18

Premium on ordinary shares
Retained earnings (Deficit)
Appropriated
Legal reserve
Unappropriated

19

Total equity attributable to equity holders
Of the Company
Minority interest

-

-

-

-

Total equity

207,195,347

67,384,710

309,428,660

67,384,710

Total liabilities and equity

301,721,867

74,529,482

375,273,245

74,370,407

The accompanying notes are an integral part of these financial statement.
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Solution Corner(1998) Public Company Limited and its Subsidiaries
Statements of income
For the years ended 31 December 2010 and 2009
Consolidated Financial
Statement
Note

2010

2009

Separate Financial
Statement
2010

2009

(Baht)
Revenues
Revenues from rendering of services

25

60,778,250

Revenues from sales of goods

25

27,377,327

Revenues from assets for rent
Interest income
Other incomes
Total revenues

37,371,399
-

58,757,925
27,377,327

37,232,447
-

12,544,423

6,317,340

12,604,423

6,557,340

293,132

181,126

1,182,294

181,126

6,262,897

2,042,474

3,061,092

2,682,841

107,256,029

45,912,339

102,983,061

46,653,754

125,077,726

26,841,658

58,808,748

26,945,704

Expenses
Costs of services
Costs of sales

26,071,307

Costs of assets for rent

-

26,071,307

-

4,990,578

3,834,828

5,050,577

3,834,829

Selling and services expenses

21

5,618,884

4,959,853

2,490,893

4,794,529

Administrative expenses

22

68,460,662

23,637,859

36,165,797

24,457,553

14,797,958

7,117,446

10,688,059

7,117,446

5,655,118

7,357,384

5,655,118

7,357,384

250,672,233

73,749,028

144,930,499

74,507,445

(143,416,204)

(27,836,689)

(41,947,438)

(27,853,691)

(1,655,719)

(186,923)

(891,172)

(170,445)

(145,071,923)

(28,023,612)

(42,838,610)

(28,024,136)

Director remuneration
Bad debt and allowance for doubtful accoun
Total expenses

24

Loss before finance costs and
income tax expense
Finance costs
Loss before income tax expense
Income tax expense
Loss for the year

(145,071,923)

(28,023,612)

The accompanying notes are an integral part of these financial statement.
5

(42,838,610)

(28,024,136)

Solution Corner(1998) Public Company Limited and its Subsidiaries
Statements of income
For the years ended 31 December 2010 and 2009
Consolidated Financial
Statement
Note

2010

2009

Separate Financial
Statement
2010

2009

(42,838,610)

(28,024,136)

(Baht)
Attributable to:
Equity holders of the Company

(145,071,923)

Minority interests

(28,023,612)

-

Loss for the year

-

-

-

(145,071,923)

(28,023,612)

(42,838,610)

(28,024,136)

(0.15)

(0.06)

(0.05)

(0.06)

Loss per share (Baht)
Basic

26

The accompanying notes are an integral part of these financial statement.
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Solution Corner(1998) Public Company Limited and its Subsidiaries
Statements of changes in equity
For the years ended 31 December 2010 and 2009

Consolidated financial statement
Retained earnings (Deficit)
Total equity

Note

Issued and

Premium

attributable to

paid-up

on ordinary

equity holders

Minority

Total

share capital

shares

of the Company

interest

equity

Legal reserve

(Deficit)
(in Baht)

Balance at 1 January 2009
Loss for the year

50,000,000
26

43,000,000

-

-

2,790,000
-

(381,678)

95,408,322

-

95,408,322

(28,023,612)

(28,023,612)

-

(28,023,612)

Balance at 31 December 2009

50,000,000

43,000,000

2,790,000

(28,405,290)

67,384,710

-

67,384,710

Balance at 1 January 2010

50,000,000

43,000,000

2,790,000

(28,405,290)

67,384,710

-

67,384,710

(145,071,923)

(145,071,923)

-

(145,071,923)

284,882,560

-

284,882,560

207,195,347

-

207,195,347

Loss for the year

26

Increase in shares capital

18

Balance at 31 December 2010

-

-

-

253,051,600

31,830,960

303,051,600

74,830,960

The accompanying notes are an integral part of these financial statement.

7

2,790,000

(173,477,213)

Solution Corner(1998) Public Company Limited and its Subsidiaries
Statements of changes in equity
For the years ended 31 December 2010 and 2009

Separate financial statement
Retained earnings
Total equity

Note

Issued and

Premium

attributable to

paid-up

on ordinary

equity holders

Minority

Total

share capital

shares

of the Company

interest

equity

Legal reserve

(Deficit)
(in Baht)

Balance at 1 January 2009
Loss for the year

50,000,000

26

43,000,000

-

-

2,790,000
-

(381,154)

95,408,846

-

95,408,846

(28,024,136)

(28,024,136)

-

(28,024,136)

Balance at 31 December 2009

50,000,000

43,000,000

2,790,000

(28,405,290)

67,384,710

-

67,384,710

Balance at 1 January 2010

50,000,000

43,000,000

2,790,000

(28,405,290)

67,384,710

-

67,384,710

(42,838,610)

(42,838,610)

-

(42,838,610)

284,882,560

-

284,882,560

309,428,660

-

309,428,660

Loss for the year
Increase in share capital
Balance at 31 December 2010

26
18

-

-

-

253,051,600

31,830,960

303,051,600

74,830,960

The accompanying notes are an integral part of these financial statement.

8

2,790,000

(71,243,900)

Solution Corner (1998) Public Company Limited and its Subsidiaries
Notes to the interim financial statements
For the years ended 31 December 2010 and 2009
Note

Contents

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

General information
Basis of preparation of the financial statements
Significant accounting policies
Acquisitions of business and disposals of investments
Related party transactions and balances
Cash and cash equivalents
Trade accounts receivable
Unbilled work in progress
Short-term loan to other party
Other current assets
Investment in subsidiaries
Assets for rent
Property, plant and equipment
Intangible assets
Trade accounts payable
Interest-bearing liabilities
Other current liabilities
Share capital
Additional paid-in capital and reserves
Segment information
Selling expenses
Administrative expenses
Employee benefit expenses
Expenses by nature
Promotional privileges
Loss per share
Financial instruments
Commitments with non-related parties
Contingent liabilities
Events after the reporting period
Thai Financial Reporting Standards (TFRS) not yet adopted
Reclassification of accounts
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Solution Corner (1998) Public Company Limited and its Subsidiaries
Notes to the interim financial statements
For the years ended 31 December 2010 and 2009

These notes form an integral part of the financial statements.
The financial statements were authorised for issue by the Board of Directors on 25 February 2011.

1

General information
Solution Corner (1998) Public Company Limited, the “Company”, is incorporated in Thailand and has
its registered office at 18th Floor, Lao Peng Nguan1 Tower, Zone A, 333, Soi Choeiphuang, VibhavadiRangsit Read, Chomphon Sub-district, Chatuchak District, Bangkok, 10900, Thailand.
The Company was listed on the Stock Exchange of Thailand on 23 March 2004.
The principal businesses of the Company are software development and sales of hardware.
Details of the Company’s subsidiaries as at 31 December 2010 and 2009 were as follows:

Name of the entity
Direct subsidiaries
Solution Corner International
Co., Ltd.
Spring Corporation Co., Ltd.
Open Serve (Thailand) Co., Ltd.

Type of business

Country of
incorporation

Ownership
interest
(%)
2010

2009

Trading and service in
software business

Thailand

99.99

-

Service mass
communication

Thailand

99.99

-

Trading and service in
barter trade exchange
among its members in
electronic commercial
system

Thailand

-

Service mass
communication and
Produce television
program

Thailand

99.99

99.99

Indirect subsidiary
Ruam Mue Ruam Jai Co.,Ltd.

-

On 1 April 2010, the Company sold investment in all ordinary shares of Open Serve (Thailand) Co., Ltd.
Moreover, on 30 December 2010, Spring Corporation Co., Ltd. purchased the ordinary shares of Ruam
Mue Ruam Jai Co., Ltd. and included the financial statement in the Group’s consolidated financial
statements in 2010 as discussed in note 4.
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Solution Corner (1998) Public Company Limited and its Subsidiaries
Notes to the interim financial statements
For the years ended 31 December 2010 and 2009
2

Basis of preparation of the financial statements
The financial statements issued for Thai reporting purposes are prepared in the Thai language. This
English translation of the financial statements has been prepared for the convenience of readers not
conversant with the Thai language.
The financial statements are prepared and presented in Thai Baht. All financial information presented
in Thai Baht has been rounded in the notes to the financial statements to the nearest thousand. They are
prepared on the historical cost basis except as stated in the accounting policies.
The financial statements are prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards
(“TFRS”); guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions (“FAP”); applicable
rules and regulations of the Thai Securities and Exchange Commission; and with generally accepted
accounting principles in Thailand.
During 2010, the FAP announced the re-numbering of the following TFRS.
Former no.

Revised no.

Topic

TAS 11

TAS 101

Doubtful Account and Bad Debts

TAS 26

TAS 102

Income Recognition For Real Estate Business

TAS 27

TAS 103

Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar
Financial Institutions

TAS 34

TAS 104

Accounting for Troubled Debt Restructuring

TAS 40

TAS 105

Accounting for Investment in Debt and Equity Securities

TAS 42

TAS 106

Accounting For Investment Companies

TAS 48

TAS 107

Financial Instruments Disclosure and Presentation

The Group has adopted the revised Framework for the Preparation and Presentation of Financial
Statements (revised 2009), which was issued by the FAP during 2010 and effective on 26 May 2010.
The adoption of the revised framework does not have any material impact on the consolidated or
separate financial statements.
The FAP has issued during 2010 a number of new and revised TFRS which are not currently effective
and have not been adopted in the preparation of these financial statements. These new and revised
standards and interpretations are disclosed in note 31.
The preparation of financial statements in conformity with TFRS requires management to make
judgements, estimates and assumptions that affect the application of policies and reported amounts of
assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from estimates.
Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting
estimates are recognised in the period in which estimates are revised and in any future periods affected
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Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgements in applying
accounting policies that have the most significant effect on the amounts recognised in the financial
statements is included in the following notes:
Note 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 Measurement of the recoverable amounts of each asset and cashgenerating units containing goodwill
Note 29
Provisions and contingencies

3

Significant accounting policies

(a)

Basis of consolidation
The consolidated financial statements relate to the Company and its subsidiaries (together referred to as
the “Group”)
Business combinations
Business combinations are accounted for under the purchase method. The cost of an acquisition is
measured at the fair value of the assets given, equity instruments issued and liabilities incurred or
assumed at the date of exchange, plus costs directly attributable to the acquisition.
Business combinations of entities or businesses under common control are accounted for using a
method similar to the pooling of interest method and in accordance with the Guideline issued in 2009
by the FAP.
Subsidiaries
Subsidiaries are entities controlled by the Group. Control exists when the Group has the power,
directly or indirectly, to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits
from its activities. The financial statements of subsidiaries are included in the consolidated financial
statements from the date that control commences until the date that control ceases. The accounting
policies of subsidiaries have been changed where necessary to align them with the policies adopted by
the Group.
Transactions eliminated on consolidation
Intra-group balances and transactions, and any unrealised income or expenses arising from intra-group
transactions, are eliminated in preparing the consolidated financial statements. Unrealised gains
arising from transactions with associates are eliminated against the investment to the extent of the
Group’s interest in the investee. Unrealised losses are eliminated in the same way as unrealised gains,
but only to the extent that there is no evidence of impairment.

(b)

Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents in the statements of cash flows comprise cash balances, call deposits and
highly liquid short-term investments are a component of financing activities for the purpose of the
statement of cash flows.
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(c)

Trade and other accounts receivable
Trade and other accounts receivable are stated at their invoice value less allowance for doubtful
accounts.
The allowance for doubtful accounts is assessed primarily on analysis of payment histories and future
expectations of customer payments. Bad debts are written off when incurred

(d)

Unbilled work in progress
Unbilled work in progress represents the gross unbilled amount expected to be collected from
customers for service work performed to date. It is stated at net realisable value which are recognized
in accordance with the percentage of completion by using the proportion of actual cost incurred as
compared to the total estimated cost. Service cost is measured at cost plus all expenditure related
directly to service projects.
Unbilled work in progress is presented separately under current assets in the balance sheet. If payments
received from customers exceed the income recognised, then the difference is presented as other
current liabilities under current liabilities in the balance sheet.

(e)

Inventories
Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value.
Cost is calculated using the first in first out principle, and comprises all costs of purchase and other
costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition
Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated
costs to complete and to make the sale.

(f)

Investments
Investments in subsidiaries
Investments in subsidiaries in the separate financial statements of the Company are accounted for using
the cost method.
Disposal of investments
On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount
together with the associated cumulative gain or loss that was reported in equity is recognised in the
statement of income.

(g)

Property, plant and equipment
Owned assets
Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses
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Leased assets
Leases in terms of which the Group substantially assumes all the risk and rewards of ownership are
classified as finance leases. Property, plant and equipment acquired by way of finance leases is
capitalised at the lower of its fair value and the present value of the minimum lease payments at the
inception of the lease, less accumulated depreciation and impairment losses. Lease payments are
apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant
rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are charged directly to the
statement of income.
Depreciation
Depreciation is charged to the statement of income on a straight-line basis over the estimated useful
lives of each part of an item of property, plant and equipment. The estimated useful lives are as
follows:
Buildings
Furniture, fixtures and office equipment
Vehicles

20 years
5 years
5 years

No depreciation is provided on freehold land or assets under construction
(h) Intangible assets
Goodwill
Goodwill in a business combination represents the excess of the cost of acquisition over the fair value
of the Group’s share of the identifiable net assets acquired. Negative goodwill in a business
combination represents the excess of the fair value of the Group’s share of the identifiable net assets
acquired over the cost of acquisition.
Intangible assets that are acquired by the Group, which have finite useful lives, are stated at cost less
accumulated amortisation and impairment losses. Other intangible assets are amortised in the
statement of income on a straight-line basis over their estimated useful lives from the date that they are
available for use. The estimated useful lives are as follows:
Software licenses
(i)

5 years

Impairment
The carrying amounts of the Group’s assets are reviewed at each reporting date to determine whether
there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amounts are
estimated. For goodwill, the recoverable amount is estimated at each reporting date, and as and when
indicators of impairment are identified.
An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.
The impairment loss is recognised in the statement of income unless it reverses a previous revaluation
credited to equity, in which case it is charged to equity.
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Calculation of recoverable amount
The recoverable amount of a asset is the greater of the asset’s value in use and fair value less costs to
sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value
using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and
the risks specific to the asset. For an asset that does not generate cash inflows largely independent of
those from other assets, the recoverable amount is determined for the cash-generating unit to which the
asset belongs.
Reversals of impairment
An impairment loss in respect of a financial asset is reversed if the subsequent increase in recoverable
amount can be related objectively to an event occurring after the impairment loss was recognised. For
financial assets carried at amortised cost and available-for-sale financial assets that are debt securities,
the reversal is recognised in the statement of income. For available-for-sale financial assets that are
equity securities, the reversal is recognised directly in equity.
An impairment loss in respect of goodwill is not reversed. Impairment losses recognised in prior
periods in respect of other non-financial assets are assessed at each reporting date for any indications
that the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been a
change in the estimates used to determine the recoverable amount. An impairment loss is reversed
only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount that would
have been determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been recognised.
(j)

Interest-bearing liabilities
Interest-bearing liabilities are recognised initially at fair value less attributable transaction charges.
Subsequent to initial recognition, interest-bearing liabilities are stated at amortised cost with any
difference between cost and redemption value being recognised in the statement of income over the
period of the borrowings on an effective interest basis.

(k)

Trade and other accounts payable
Trade and other accounts payable are stated at cost.

(l)

Employee benefits
Defined contribution plans
Obligations for contributions to defined contribution pension plans are recognised as an expense in the
statement of income as incurred.

(m) Provisions
A provision is recognised when the Group has a present legal or constructive obligation as a result of a
past event, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the
obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. If the effect is material,
provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects
current market assessments of the time value of money and, where appropriate, the risks specific to the
liability.
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(n) Share capital
Ordinary shares
Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issue of ordinary
shares and share options are recognised as a deduction from equity, net of any tax effects.
(o)

Revenue
Revenue excludes value added taxes and is arrived at after deduction of trade discounts.
Sale of goods and services rendered
Revenue is recognised in the statement of income when the significant risks and rewards of ownership
have been transferred to the buyer. No revenue is recognised if there is continuing management
involvement with the goods or there are significant uncertainties regarding recovery of the
consideration due, associated costs or the probable return of goods. Service income is recognised as
services are provided which is recognised on the percentage of completion method which is computed
in accordance with the proportion of actual cost incurred as compared to the total estimated cost for the
contract.
Rental income
Rental income is recognised in the statement of income on a straight-line basis over the term of the
lease. Lease incentives granted are recognised as an integral part of the total rental income.
Contingent rentals are recognised as income in the accounting period in which they are earned.
Interest income and other income
Interest income and other income are recognised in the statement of income as it accrues.

(p)

Expenses
Lease payments
Payments made under operating leases are recognised in the statement of income on a straight line
basis over the term of the lease. Contingent rentals are charged to the statement of income for the
accounting period in which they are incurred.
Finance costs
Interest expenses and similar costs are charged to the statement of income for the period in which they
are incurred. The interest component of finance lease payments is recognised in the statement of
income using the effective interest rate method.

(q)

Income tax
Income tax on the profit or loss for the year comprises current tax. Current tax is the expected tax
payable on the taxable income for the year, using tax rates enacted at the reporting date, and any
adjustment to tax payable in respect of previous years.
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4

Acquisitions of business and disposals of investments
Year 2010
Acquisitions
On 30 December 2010, the Group acquired all of the ordinary shares of. Ruam Mue Ruam Jai Co., Ltd.
(Service mass communication and Produce television program) in amount of Baht 14 million.
The acquisition qualifies for treatment as a business combination in accordance with TFRS 3 (revised
2007) Business Combinations, which requires that the assets acquired, liabilities and contingent
liabilities assumed be recorded at their fair values on acquisition date, together with goodwill,
The Company engaged firms of independent appraisers to determine the fair values of the assets
acquired and liabilities assumed.
The assets, liabilities and operating results of both companies have been included in the Group’s
consolidated financial statements as of and for the year ended 31 December 2010.

The entity’s net assets and liabilities at acquisition date comprised the following:
Amount
(in thousand Baht)
Cash and cash equivalents
Trade accounts receivable and note-receivable
Short-term loans to other parties
Other current assets
Property, plant and equipment
Trade accounts payable
Other current liabilities
Net carrying amounts of identifiable assets and liabilities
Goodwill on acquisition
Recognised value of net assets acquisition
Cash acquired
Net cash outflow

471
1,626
5,400
1,152
131
(3,208)
(1,819)
3,753
10,244
13,997
(471)
13,526

Disposals
On 1 April 2010, the Group sold all the ordinary shares of Open Serve (Thailand) Co., Ltd to the third
party. As a result, the Group recorded a loss before tax amounting to approximately Baht 3,000.
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5

Related party transactions and balances
Related parties are those parties linked to the Group and the Company by common shareholders or
directors. Transactions with related parties are conducted at prices based on market prices or, where no
market price exists, at contractually agreed prices.
Relationships with related parties that control or jointly control the Company or are being controlled or
jointly controlled by the Company or have transactions with the Group were as follows:
Name of entities

Country of
incorporation

Nature of relationships

Solution Corner International Co., Ltd.

Thailand

Subsidiary company, the Company holds
99.99% of the authorized share capital.

Spring Corporation Co., Ltd.

Thailand

Subsidiary company, the Company holds
99.99% of the authorized share capital.

Ruam Mue Ruam Jai Co., Ltd.

Thailand

Subsidiary company of Spring
Corporation Co., Ltd., which holds
99.99% of the authorized share capital.

As at 30 December 2010, Spring Corporation Co., Ltd. acquired almost all of the ordinary shares of
Ruam Mue Ruam Jai Co., Ltd. Which holds 99.99% of its authorized share capital.
The pricing policies for particular types of transactions are explained further below:

Transactions

Pricing policies

Rental income
Interest income
Cost of services
Administrative expenses
Interest expense

Close to cost
MLR rate or contractually agreed price
Close to cost
Close to cost
MLR rate or contractually agreed price

Significant transactions for each the years ended 31 December 2010 and 2009 with related parties were
in summarized as follows:
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2010
2009
2010
2009
(in thousand Baht)
Subsidiaries
Service income
Rental income
Other income
Interest income

-

Other related parties
Interest expense

-

20

-

143
60
95
889
36

-

594
240
72
36
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Balances as at 31 December 2010 and 2009 with related parties were as follows:

Other accounts receivable from related
party
Subsidiary
Solution Corner International Co., Ltd.
Spring Corporation Co., Ltd.
Open Serve (Thailand) Co., Ltd.

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2010
2009
2010
2009
(in thousand Baht)
-

-

64
64
128

20
20

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2010
2009
2010
2009
(in thousand Baht)
Long-term loan to related party
Subsidiary
Spring Corporation Co., Ltd.

-

-

45,000

Trade payables - related party
Subsidiary
Open Serve (Thailand) Co., Ltd.

-

-

-

91

Other payables to related party
Subsidiary
Open Serve (Thailand) Co., Ltd.

-

-

-

30

-

Movements during the years ended 31 December 2010 and 2009 of loans to related parties were as
follows:
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2010
2009
2010
2009
(in thousand Baht)
Long-term loans to related party
Subsidiary
At 1 January
Increase
Decrease
At 31 December

-

-

85,000
(40,000)
45,000

-

Long-term loan to related party
As at 31 December 2010, the Company had loan to subsidiary amounting of Baht 45 million which
bear interest at the rate 8% per annum. The loan and interest will be paid within year 2012.
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Cash and cash equivalents

Cash on hand
Cash at banks – current accounts
Cash at banks – savings accounts
Total

7

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2010
2009
2010
2009
(in thousand Baht)
77
30
30
30
90,292
1,021
90,232
363
11,711
7,579
91
7,579
102,080
8,630
90,353
7,972

Trade accounts receivable
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2010
2009
2010
2009
(in thousand Baht)
Other parties
Less allowance for doubtful accounts
Net

39,136
39,136
(6,955)
32,181

18,208
18,208
(8,517)
9,691

35,814
35,814
(6,955)
28,859

18,208
18,208
(8,517)
9,691

Aging analysis for trade accounts receivable were as follows:
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2010
2009
2010
2009
(in thousand Baht)
Within credit terms
Overdue:
Less than 3 months
3-6 months
6-12 months
Over 12 months
Less allowance for doubtful accounts
Net
Bad and doubtful debts expense for the year

29,012

4,263

26,760

4,263

2,979
171
6,974
39,136
(6,955)
32,181

1,606
3,533
289
8,517
18,208
(8,517)
9,691

1,909
171
6,974
35,814
(6,955)
28,859

1,606
3,533
289
8,517
18,208
(8,517)
9,691

128

-

The normal credit terms granted by the Company ranges from 30 days to 60 days.

22

128

-

Solution Corner (1998) Public Company Limited and its Subsidiaries
Notes to the interim financial statements
For the years ended 31 December 2010 and 2009
8

Unbilled work in progress
Unbilled work in progress as at 31 December 2010 and 2009 were as follows:
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2010
2009
2010
2009
(in thousand Baht)
Unbilled work in progress
Less allowance for doubtful accounts
Net

57,044
(8,469)
48,575

16,814
(6,644)
10,170

57,852
(8,469)
49,383

5,510

-

5,510

Bad and doubtful debts expense for the year

16,814
(6,644)
10,170
-

Aging analyses for trade accounts receivable were as follows:
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2010
2009
2010
2009
(in thousand Baht)
Less than 3 months
3-6 months
6-12 months
Over 12 months
Less allowance for doubtful accounts
Net

4,462
3,068
38,229
11,285
57,044
(8,469)
48,575

1,240
3,015
375
12,184
16,814
(6,644)
10,170

4,462
3,068
38,229
11,285
57,044
(8,469)
48,575

1,240
3,015
375
12,184
16,814
(6,644)
10,170

Unbilled works in progress which were waiting for the inspection overdue more than 6 months mostly
consisted of governmental project and state enterprise project. The Company is in process of follow up
and the management expects that the inspection will be completed during 2011 and believes that the
allowance for doubtful account was set up sufficiently.

9

Long-term loans to other parties
As at 31 December 2010, Ruam Mue Ruam Jai Co., Ltd. which was the indirect subsidiary company
had short-term loans to other parties totalling Baht 5.4 million. The interest rate is at 0.50% per annum
and the repayment period is within 2012.
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Other current assets
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2010
2009
2010
2009
(in thousand Baht)
11,289
1,257
11,289
950
11,459
5,503
123
2,356
945
918
798
797
1,204
904
663
899
1,404
124
739
469
1,948
312
479
320
33,752
3,638
16,324
3,435

Prepaid expenses
Deposits
Receivable revenue department
Withholding tax deducted at source
Advance payment
Other receivables
Other
Total

On 23 August 2010, the Company hired from a local company to provide a map of aerial photography in
scale 1:4000, number 100,000 units which the Company made a subcontract for hiring another local
company to that work. The Company had made the prepayment as prepaid expense amounting to Baht
10 million.
During the fourth quarter of 2010, the Subsidiary had entered into an agreement to purchase office
building with the other company at amount Baht 60.3 million which the Subsidiary paid advance deposit
at amount Baht 9.5 million. The Subsidiary had terminated the agreement in January 2011 which the
Subsidiary did not have to pay for penalty from the agreement cancellation. The Subsidiary has received
the refund of that deposit on 25 February 2010.

11

Investments in subsidiaries
Separate
financial statements
2010
2009
(in thousand Baht)
Subsidiaries
At 1 January
Acquisitions
Allowance for impairment
Disposals
At 31 December

9,000
102,500
(9,000)
102,500

9,000
(7,143)
1,857

At the extra ordinary shareholders’ meeting held on 4 November 2010 of Spring Corporation Co., Ltd.,
the subsidiary of Solution Corner (1998) Public Company Limited, the shareholders of the subsidiary
passed the resolution to approve the increase in the Company’s authorised share capital from Baht 10
million (1,000,000 shares at Baht 10 par value) to Baht 100 million (10,000,000 shares at Baht 10 par
value). The Subsidiary registered with the Ministry of Commerce on 8 December 2010.
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Investments in subsidiaries as at 31 December 2010 and 2009, and dividend income from those investments for the years ended 31 December 2010 and 2009
were as follows:
Separate financial statements

Ownership interest
2010

2009

Paid-up capital
2010

2009

Impairment
2010

2009

At- Cost net
2010

Dividend income for
nine months ended

2009

2010

2009

(in thousand Baht)

(%)

Subsidiaries
Solution Corner International Co., Ltd.
Spring Corporation Co., Ltd.
Open Serve (Thailand) Co., Ltd.

Total

99.99
99.99
-

99.99
99.99
99.99

2,500
100,000
-

9,000

-

7,143

2,500
100,000
-

1,857

-

-

102,500

9,000

-

7,143

102,500

1,857

-

-

On 1 April 2010, the Company sold investment in all ordinary shares of Open Serve (Thailand) Co., Ltd. in amount of Baht 1,853,986.
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Assets for rent
Assets for rent as at 31 December 2010 and 2009 consisted of:
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2010
2009
2010
2009
(in thousand Baht)
Assets for rent
Less accumulated depreciation
Net

28,033
(15,080)
12,953

28,033
(10,030)
18,003

28,033
(15,080)
12,953

28,033
(10,030)
18,003

The Company has changed the estimates for the useful lives of assets for rent using the prospective
method since 1 January 2010 and extended the estimated useful lives of assets for rent from three (3)
years to four (4) years. This extension of the useful lives has resulted in a decrease in depreciation
expense for the year ended 31 December 2010 amounting to approximately Baht 1.73 million.

13

Property, plant and equipment

Land
Cost
At 1 January 2009
Additions
Disposals
At 31 December 2009 and
1 January 2010
Acquisitions through
business combinations
Decrease from
subsidiaries disposals
Additions
Disposals
At 31 December 2010

Consolidated financial statements
Office
furniture,
fixtures and
office
equipment
Vehicle
buildings
(in thousand Baht)

Total

1,816
-

10,304
-

14,792
247
(28)

10,362
(1,014)

37,274
247
(1,042)

1,816

10,304

15,011

9,348

36,479

-

-

1,816

10,304

26

117
(709)
25,644
(54)
40,009

(1,311)
6,355
(5,121)
9,271

117
(2,020)
31,999
(5,175)
61,400
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Land
Accumulated depreciation
At 1 January 2009
Depreciation charge for the year
Disposals
At 31 December 2009 and
1 January 2010
Acquisitions through
business combinations
Decrease from
subsidiaries disposals
Depreciation charge for the year
Disposals
At 31 December 2010
Net book value
At 31 December 2009 and
1 January 2010
Owned assets
Assets under finance leases
At 31 December 2010
Owned assets
Assets under finance leases

Consolidated financial statements
Office
furniture,
fixtures and
office
equip-ment
Vehicle
buildings
(in thousand Baht)

-

2,192
515
-

-

2,707

-

-

-

515
3,222

(294)
2,309
(54)
13,763

(20)
477
(4,999)
3,528

(314)
3,301
(5,053)
20,513

1,816
1,816

7,597
7,597

3,223
3,223

640
638
1,278

13,276
638
13,914

1,816
1,816

7,082
7,082

24,220
2,026
26,246

237
5,506
5,743

33,355
7,532
40,887

27

9,690
2,103
(5)

Total

11,788
14

7,504
1,090
(524)

19,386
3,708
(529)

8,070

22,565

-
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Land
Cost
At 1 January 2009
Additions
Disposals
At 31 December 2009 and
1 January 2010
Additions
Disposals
At 31 December 2010
Accumulated depreciation
At 1 January 2009
Depreciation charge for the year
Disposals
At 31 December 2009 and
1 January 2010
Depreciation charge for the year
Disposals
At 31 December 2010
Net book value
At 31 December 2009 and
1 January 2010
Owned assets
Assets under finance leases
At 31 December 2010
Owned assets
Assets under finance leases

Separate financial statements
Office
furniture,
fixtures and
office
equip-ment
Vehicle
buildings
(in thousand Baht)

Total

1,816
-

10,304
-

14,099
243
(28)

10,362
(1,014)

36,581
243
(1,042)

1,816
1,816

10,304
10,304

14,314
5,007
(54)
19,267

9,348
5,044
(5,121)
9,271

35,782
10,051
(5,175)
40,658

-

2,192
515
-

9,569
1,965
(5)

7,504
1,090
(524)

19,265
3,570
(529)

-

2,707
516
3,223

11,529
1,358
(54)
12,833

8,070
456
(4,999)
3,527

22,306
2,330
(5,053)
19,583

1,816
1,816

7,597
7,597

2,785
2,785

640
638
1,278

12,838
638
13,476

1,816
1,816

7,081
7,081

6,434
6,434

238
5,506
5,744

15,569
5,506
21,075

As at 31 December 2010, the Company used property, plant and equipment which had book value of Baht 9
million as collateral security of credit line form a local bank (See note 28).
The gross amount of the Group’s fully depreciated property, plant and equipment that was still in use as at
31 December 2010 amounted to Baht 11.1 million (2009: Baht 11.8 million).
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Intangible assets

Goodwill

At 1 January 2009
Additions
Amortization charge for
the year
Impairment charge
At 31 December 2009
Acquisitions through
business combinations
Decrease from
subsidiaries disposals
Additions
Amortization charge for
the year
Impairment charge
At 31 December 2010

10,244

Net book value
At 31 December 2009
At 31 December 2010

10,244

Net book value
At 31 December 2009
At 31 December 2010

Total

-

-

6,323
20

1,259
-

7,582
20

-

-

-

-

(1,894)
(257)
4,192

(1,174)
85

(3,068)
(257)
4,277

10,244
-

Goodwill

At 1 January 2009
Additions
Amortization charge for
the year
At 31 December 2009
Additions
Amortization charge for
the year
Impairment charge
At 31 December 2010

Consolidated financial statements
Computer
Licenses
software
software
Others
(in thousand Baht)

30
(1)

-

-

(547)
3,371

-

29

(1,176)
(2,417)
3,423

29

4,192
3,423

-

-

10,274
(547)
3,371

(85)
-

(1,262)
(2,417)
13,696

85

4,277
13,696

-

Separate financial statements
Computer
Licenses
software
software
Others
(in thousand Baht)

Total

-

-

5,461
15

1,259
-

6,720
15

-

-

(1,635)
3,841
87

(1,174)
85
-

(2,809)
3,926
87

-

-

(1,127)
(2,417)
384

(85)
-

(1,212)
(2,417)
384

-

-

3,841
384

85

3,926
384

29
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Trade accounts payable

Note

Related parties
Other parties
Total

16

4

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2010
2009
2010
2009
(in thousand Baht)
45,174
45,174

822
822

34,150
34,150

91
787
878

Interest-bearing liabilities
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2010
2009
2010
2009
(in thousand Baht)
Current
Current portion of long-term loans from
financial institutions - secured
Current portion of finance lease liabilities
Non-current
Long-term loans from financial
institutions - secured
Finance lease liabilities
Total

8,429
2,477
10,906

302
302

8,429
1,753
10,182

215
215

4,123

-

4,123

-

4,741
8,864

157
157

3,441
7,564

150
150

19,770

459

17,746

365

As at 31 December 2010:
1) The Company had loan agreement with a local bank. The period of this contract is 2 years and 6
months which bear interest at the rate of MLR+0.5% per annum. The Company agreed to pay interest
and repay principal in monthly installments at Baht 667,000. This contract will mature in 2012. This
loan is secured by fixed deposit of the Company of Baht 4 million and secured by Company’s
director.
2) The Company had a financial lease agreement for hire-purchase with local company for its vehicle
totaling 2 contract. This contract is repayable in 36 monthly installments up to 2014. The ownership
of the asset purchased under the financial lease agreement will be transferred to the Company when
the last installment is paid.
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3) The subsidiary had financial lease agreement for hire-purchase with local companies for its office
equipment. This contract is repayable in 36 monthly installments up to 2014. The ownership of the
assets purchased under the financial lease agreement will be transferred to the subsidiary when the
last installment is paid.

17

Other current liabilities
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2010
2009
2010
2009
(in thousand Baht)
Accrued expenses
Withholding tax payable
Salary payable
Service payable
Unearned revenue
Others
Total

18

14,600
3,076
4,371
1,194
1,910
908
26,059

2,281
1,123
700
4,104

7,083
252
900
1,710
479
10,424

2,172
1,123
687
3,982

Share Capital
Par value
per share
(in Baht)
Authorised
At 1 January
ordinary shares
Increase of new shares
Reduction in par value
from Bath 1 to Bath 0.1
Reduction in par value
Increase of new shares
At 31 December
- ordinary shares
Issued and paid-up
At 1 January
- ordinary shares
Reduction in par value
from Bath 1 to Bath 0.1
Issue ordinary shares
At 31 December
- ordinary shares

1
1

2010
Number

2009

Amount
Number
Amount
(thousand shares / thousand Baht)

50,000
275,000
325,000

50,000
275,000
325,000

50,000
50,000

0.1
0.1
0.1

2,925,000
(2,393,897)
3,388,141

(239,390)
338,814

0.1

4,244,244

424,424

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

0.1
0.1

450,000
2,530,516

253,052

-

-

0.1

3,030,516

303,052

50,000

50,000

1
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a)

At the ordinary shareholders’ meeting held on 23 April 2010:
1. The shareholders passed the resolution to approve the increase in the Company’s authorised
share capital from Baht 50 million (50,000,000 shares at Baht 1 par value) to Baht 325 million
(325,000,000 shares at Baht 1 par value). The increase in share capital was registered with the
Ministry of Commerce on 30 April 2010.
2. The shareholders approved the resolution to change the Company’s par value from Baht 1 per
share to Baht 0.1 per share, resulting in the increase in number of share from 325,000,000
shares to 3,250,000,000 shares. The reduction in par value was registered with the Ministry of
commerce on 27 May 2010.
3. The shareholders passed the resolution to approve issuance and offering of warrants of the
Company SLC-W1 of 249,999,860 units to the original shareholders of the Company at ratio
of 2 existing common shares per 1 unit of SLC-W1. The exercise price is Baht 0.4 per share.

b)

During July 2010, the Company issued new shares from exercising the warrants of Transferable
Subscription Rights 106,103,200 shares at Baht 0.4, resulting in increase the issued and fully paidup shares amounting to Baht 10,610,320 and shares premium amounting to Baht 31,830,960. The
Company registered the increase of its paid-up shares capital with the Ministry of Commerce on 23
July 2010.

c)

On 30 September 2010, the Company issued new shares 2,424,412,800 shares at Baht 0.1,
resulting in increase the issued and fully paid-up shares amounting to Baht 242,441,280. The
Company registered the increase of its paid-up share capital with the Ministry of Commerce on 2
November 2010.

d)

At the extra ordinary shareholders’ meeting held on 24 September 2010;
1.

The shareholders passed the resolution to approve the decrease in the Company’s authorised
share capital from Baht 325 million (3,250,000,000 shares at Baht 0.1 par value) to
Baht 85.6 million (856,103,060 shares at Baht 0.1 par value) by canceling 2,393,896,94 unissued ordinary shares at Baht 0.1 per value.

2.

The shareholders passed the resolution to approve issuance and offering of shares to holders
of existing shares 2,424,412,800 ordinary shares of the Company at ratio of 1 existing share
per 4 new shares. The exercise price is Baht 0.1 per share.

3.

The shareholders passed the resolution to approve issuance and offering of warrants of the
Company SLC-W2 of 606,103,200 units to the original shareholders of the Company at ratio
of 4 existing common shares per 1 unit of SLC-W2. The exercise price is Baht 0.1 per share
period 5 years.

4.

The shareholders passed the resolution to approve issuance and offering of warrants of the
Company SLC-W1 of 357,624,800 units to the original shareholder for support convertible
SLC-W1 to the existing shareholders of the Company at change ratio of 1 existing warrant
per 1 common share to 1 existing warrant per 2.43 common shares. To share that support the
right to convert from 249,999,860 shares to 607,624,600 shares with an exercise price
changes from 0.4 to 0.1646 baht per share.
The increase and decrease in share capital of the Company registered with the Ministry of
Commerce on 2 November 2010.
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Additional paid-in capital and reserves
Share premium
Section 51 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires companies to set aside share subscription
monies received in excess of the par value of the shares issued to a reserve account (“share
premium”). Share premium is not available for dividend distribution.
Legal reserve
Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 Section 116 requires that a company shall
allocate not less than 5% of its annual net profit, less any accumulated losses brought forward, to a
reserve account (“legal reserve”), until this account reaches an amount not less than 10% of the
registered authorised capital. The legal reserve is not available for dividend distribution.

20

Segment information
Management considers that the Group operates in a single line of business of software development,
maintenance service and sales hardware to customer, operates, and has therefore only one business
segment.
Management considers that the Group operates in a single geographic area, namely in Thailand, and
has therefore only one geographic segment.
As at 31 December 2010, Solution Corner International Co., Ltd. is in process to set up the
commercial operation and in the fourth quarter, Spring Corporation Co., Ltd started to have income at
approximately Baht 2 million which is immaterial to the financial statements of the Group. There is
no presentation of financial segment information.

21

Selling expense

Commission expenses
Marketing expenses
Other expenses
Total

Consolidated
Separate
Financial statements
financial statements
2010
2009
2010
2009
(in thousand Baht)
1,038
1,536
1,038
1,536
3,384
1,691
511
1,691
1,195
1,733
942
1,568
5,617
4,960
2,491
4,795
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Administrative expenses

Note
Employee benefit expenses
Administrative expenses
Consulting expenses
Depreciation and amortization
expenses
Impairment loss of intangible asset
Impairment loss on investments
The lawsuit and penalty from delayed
handover of the projects
Rental expenses
Other expenses
Total

23

23

Consolidated
Separate
Financial statements
financial statements
2010
2009
2010
2009
(in thousand Baht)
36,970
10,646
19,920
10,646
4,817
1,239
1,508
1,239
4,209
2,295
2,878
2,417
-

2,834
2,477

1,700
2,417
-

2,834
2,477

1,765
5,072
10,333
68,461

1,760
607
4,075
23,638

1,765
869
5,692
36,166

1,760
607
4,895
24,458

Employee benefit expenses
Consolidated
Separate
Financial statements
financial statements
2010
2009
2010
2009
(in thousand Baht)
Management
Wages and salaries
Contribution to defined benefit plans
Others
Other employees
Wages and salaries
Contribution to defined benefit plans
Others
Total

11,905
114
2,779
14,798

6,680
36
401
7,117

8,885
114
1,689
10,688

6,680
36
401
7,117

31,872
2,248
2,850
36,970
51,768

8,761
1,885
10,646
17,763

16,023
1,111
2,786
19,920
30,608

8,761
1,885
10,646
17,763

The defined contribution plans comprise provident funds established by the Group for its employees.
Membership to the funds is on a voluntary basis. Contributions are made monthly by the employees at
rates 3% of their basic salaries and by the Group at rates 3% of the employees’ basic salaries. The
provident funds are registered with the Ministry of Finance as juristic entities and are managed by
licensed Fund Manager.
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Expenses by nature
Consolidated
Separate
Financial statements
financial statements
2010
2009
2010
2009
(in thousand Baht)
Purchase of goods and equipment
for projects
Employee benefits expenses
Rental expenses
Data and signal transmission expenses
Depreciation and amortization expenses
Bad debt and Allowance for doubtful
accounts
Estimate debt from the lawsuit and
penalty from delayed handover of the
projects
Sale promotion expense

25

58,809
51,768
13,387
13,425
2,878

26,946
17,763
630
2,834

58,809
30,608
898
1,700

26,946
17,763
630
2,834

5,655

7,357

5,655

7,357

3,369
4,422

1,760
3,227

3,369
1,549

1,760
3,227

Promotional privileges
By virtue of the provisions of the Industrial Investment Promotion Act B.E. 2520, the Company has
been granted privileges by the Board of Investment, for the operation of Software “Enterprise
Software and Digital Content”, for the promotional certificate no. 1038(7)/2008. The Company was
granted certain privileges as follows:
(a)

Exemption of import duty on certain imported machinery as approved by the Board of
Investment.

(b)

Exemption from payment of corporate income tax on the net profit derived from the promoted
activity for a period of eight years from the start of commercial operation up to January 2015.

As a promoted company, the Company must comply with certain terms and conditions prescribed in
the promotional certificates.
Summary of revenue from sale of goods from promoted and non-promoted businesses:
Separate financial statements
Promoted
businesses
Revenue from rendering of
services
Revenue from sales of goods
Total

23,687
238
23,935

2010
Nonpromoted
businesses
35,071
27,139
62,210

35

Promoted
businesses
Total
(in thousand Baht)
58,758
27,377
86,135

33,861
33,861

2009
Nonpromoted
businesses
3,371
3,371

Total
37,232
37,232

Solution Corner (1998) Public Company Limited and its Subsidiaries
Notes to the interim financial statements
For the years ended 31 December 2010 and 2009
26

Loss per share
The calculation of loss per share for the years ended 31 December 2010 and 2009 were based on the
loss for the year attributable to equity holders of the Company and the weighted average number of
ordinary shares equivalent to fully paid-up shares outstanding during the year as follows:
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2010
2009
2010
2009
(in thousand Baht / thousand shares)
Loss attributable to equity holders of the
Company (statement of income)
Number of ordinary shares outstanding
at 1 January
Effect of shares issued on
23 July 2010
2 November 2010
Weighted average number of ordinary
shares outstanding (basic)
Loss per share (in Baht)

(145,072)

(28,024)

(42,837)

(28,024)

500,000

500,000

500,000

500,000

47,092
398,534

-

945,626
(0.05)

500,000
(0.06)

47,092
398,534
945,626
(0.15)

500,000
(0.06)

Loss per share is calculated by dividing net loss for the years by the weighted average number of
ordinary shares issued during the year, after adjusting the number of ordinary shares in proportion to
the change in the number of shares as a result of the change in par value from Baht 1 each to Baht 0.1
each as discussed in Note 18 to the financial statements. In addition, loss per share for the years
ended 31 December 2009 have been recalculated by adjusting the number of ordinary shares as if the
share spilt had occurred at the beginning of the earliest year reported.
The Company does not present loss per diluted share for the years ended 31 December 2010 and 2009
because the Company has operating losses.

27

Financial instruments
Financial risk management policies
The Group is exposed to normal business risks from changes in market interest rates from nonperformance of contractual obligations by counterparties. The Group does not hold or issue derivative
financial instruments for speculative or trading purposes.
Risk management is integral to the whole business of the Group. The Group has a system of controls
in place to create an acceptable balance between the cost of risks occurring and the cost of managing
the risks. The management continually monitors the Group’s risk management process to ensure that
an appropriate balance between risk and control is achieved.
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Capital management
The Board’s policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market
confidence and to sustain future development of the business. The Board monitors the return on
capital, which the Group defines as result from operating activities divided by total shareholders’
equity, excluding non-controlling interests and also monitors the level of dividends to ordinary
shareholders.
Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the results of the
Group operations and its cash flows because loan interest rates are mainly fixed. The Group is
primarily exposed to interest rate risk from (Note 16). The Group mitigates this risk by ensuring that
the majority of its borrowings are at fixed interest rates
As at 31 December 2010 ,the Group was unable to determine the effective interest rates from loan.
Determination of fair values
A number of the Group’s accounting policies and disclosures require the determination of fair value,
for both financial and non-financial assets and liabilities. The fair value is the amount for which an
asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm’s
length transaction. Fair values have been determined for measurement and/or disclosure purposes
based on the following methods. When applicable, further information about the assumptions made
in determining fair values is disclosed in the notes specific to that asset or liability.
The fair values approximately of financial assets and liabilities that are age lower one year
approximate the carrying values
The fair value of trade account receivable and account payable, other assets and other liabilities are
taken to approximate the carrying value.
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Commitments with non-related parties
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2010
2009
2010
2009
(in thousand Baht)
Lease commitments
Within one year
After one year but within five years
After five years
Total

3,509
8,399
11,908

607
2,623
673
3,903

3,509
8,399
11,908

607
2,623
673
3,903

13,039
5,000
18,039

19,521
19,521

13,039
5,000
18,039

19,521
19,521

Other commitments
Letter of guarantee from bank
Letter of credit
Total

As at 31 December 2010, the Company had commitments as follows:
a. The Company had letter of guarantee from bank for rendering services which secured by property,
plant and equipment of the Company amounted to Baht 9 million.
b. The Company had letter of credit for purchasing goods which secured by fixed deposit of the
Company amounted to Baht 2.5 million and secured by director of the Company.
c. The Company had several rental contracts for its building with other parties for a period range
from 3-10 years from December 2005 through November 2015. The aggregated rental amount is
Baht 15.1 million.
29

Contingent liabilities
As at 31 December 2010, The Company had sued its trade debtors claiming for debts and the trade
debtors made a counterclaim for their payments and compensation in the amount of Baht 4.9 million
(the contracted value of Baht 8.0 million). Currently, these cases are under the court proceedings.
However, the management of the Company believes that the court judgment would not have a
material adverse effect on the financial position of the Company.

30

Events after the reporting period
At the extraordinary shareholders’ meeting of the subsidiary company held on 21 February 2011, the
shareholders approved to change the Company’s name from “Solution Corner International Co., Ltd.”
to “Sync Technologies Co., Ltd.” and registered with the Ministry of Commerce on 22 February 2011.
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Thai Financial Reporting Standards (TFRS) not yet adopted
The Group has not adopted the following new and revised TFRS that have been issued as of the
reporting date but are not yet effective. The new and revised TFRS are anticipated to become
effective for annual financial periods beginning on or after 1 January in the year indicated.
TFRS

Topic

Year
effective

TAS 1 (revised 2009)

Presentation of Financial Statements

2011

TAS 2 (revised 2009)

Inventories

2011

TAS 7 (revised 2009)

Statement of Cash Flows

2011

TAS 8 (revised 2009)
TAS 10 (revised 2009)

Accounting Policies, Changes in Accounting
Estimates and Errors
Events after the Reporting Period

2011
2011

TAS 12

Income tax

2013

TAS 16 (revised 2009)

Property, Plant and Equipment

2011

TAS 17 (revised 2009)

Leases

2011

TAS 18 (revised 2009)

Revenue

2011

TAS 19

Employee Benefits

2011

TAS 21 (revised 2009)

The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

2013

TAS 23 (revised 2009)

Borrowing Costs

2011

TAS 24 (revised 2009)

Related Party Disclosures

2011

TAS 26

2011

TAS 27 (revised 2009)

Accounting and Reporting by Retirement Benefit
Plans
Consolidated and Separate Financial Statements

TAS 28 (revised 2009)

Investments in Associates

2011

TAS 33 (revised 2009)

Earnings per Share

2011

TAS 34 (revised 2009)

Interim Financial Reporting

2011

TAS 36 (revised 2009)

Impairment of Assets

2011

TAS 37 (revised 2009)

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent
Assets
Intangible Assets

2011

TAS 38 (revised 2009)

39
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TFRS

Topic

Year
effective

TAS 40 (revised 2009)

Investment Property

2011

TFRS 2

Share-based Payment

2011

TFRS 3 (revised 2009)

Business Combinations

2011

TFRS 5 (revised 2009)

Non-current Assets Held for Sale and Discontinued
Operations

2011

Management expects to adopt and apply these new TFRS in accordance with the FAP’s
announcement and has made a preliminary assessment of the potential initial impact on the
consolidated and separate’s financial statements of those new standards assessed to have the greatest
potential impact on the financial statements in the period of initial application. These standards are as
follows:
TAS 16 (revised 2009) – Property, plant and equipment
The principal changes introduced by the revised TAS 16 and affecting the Group/Company are that
(i) costs of asset dismantlement, removal and restoration have to be included as asset costs and
subject to annual depreciation; (ii) the depreciation charge has to be determined separately for each
significant part of an asset; and (iii) in determining the depreciable amount, the residual value of an
item of property, plant and equipment has to be measured at the amount estimated receivable
currently for the asset if the asset were already of the age and in the condition expected at the end of
its useful life. Furthermore, the residual value and useful life of an asset have to be reviewed at least
at each financial year-end.
The revised TAS 16 permits as a transitional provision that these changes may be introduced
prospectively from the year of introduction. Management intends to adopt this transitional provision
and accordingly the introduction of the revised TAS 16 from 1 January 2011 has no impact on the
financial statements of 2010 or prior years. Management is currently reviewing the impact on the
financial statements of introducing the revised TAS 16 from 1 January 2011.
TAS 19 – Employee benefits
There is currently no Thai accounting standard covering employee benefits and the Group does not
presently account for the costs of post-employment benefits under defined benefit plans; other longterm employee benefits; and termination benefits until such costs are incurred. The new TAS 19
includes the requirements to recognise and account for such costs in the period in which the service is
performed. The requirements are complex and require actuarial assumptions to measure the obligation
and expense. Moreover, the obligations are measured on a discounted basis because they may be
settled many years after the employees render the related service. The transitional provisions of TAS
19 permit the transitional liability to be recognised and accounted for in one of four different ways: (i)
retrospectively; (ii) immediately in equity (retained earnings) at the transition date; (iii) immediately
in profit or loss at the transition date; (iv) as an expense on a straight-line basis over up to five years
from the transition date.
Since 1 January 2011, management is in the process of considering the impact of the TAS19 –
Employee benefits to the company’s financial statements.
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Reclassification of accounts
Certain accounts in the 2009 financial statements have been reclassified to conform to the presentation in
the 2010 financial statements as follows:
2009
Consolidated
financial statements
Before
After
reclass.
Reclass.
reclass.

Separate
financial statements
Before
After
reclass.
Reclass.
reclass.

(in thousand Baht)
Balance sheet
Cash and cash equivalent
Other current assets
Bidding deposits
Long-term investment
in fixed deposits
Investment recorded by
cost method
Investment in subsidiary
Other long-term investment
Long-term loan to employee
Other non-current assets
Payable from related party
Other current liabilities

Statement of income
Revenues from rendering of
services
Revenue from sales of goods
Other incomes
Interest incomes
Cost of services
Cost of sales
Impairment loss on investments
Administrative expenses

8,659
3,486
213

(29)
152
(213)

8,630
3,638
-

8,001
2,897
213

(29)
538
(213)

7,972
3,435
-

4,002

29

4,031

4,002

29

4,031

486
633
246
(4,165)

(486)
486
(633)
633
61
-

486
879
(4,104)

2,343
633
246
(4,042)

(2,343)
1,857
486
(633)
248
(30)
90
-

1,857
486
494
(30)
(3,952)

33,120
4,251
(2,307)
21,409
5,432
334
23,388

4,251
(4,251)
265
(181)
(294)
294
(334)
250
-

37,371
(2,042)
(181)
21,115
5,726
23,638

33,016
4,216
(2,948)
21,513
5,432
2,477
22,064

4,216
(4,216)
265
(181)
(294)
294
(2,477)
2,393
-

37,232
(2,683)
(181)
21,219
5,726
24,457

The reclassifications have been made in the opinion of management, the new classification is more
appropriate to the Group’s businesses.
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