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บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

11.

รายการระหวางกัน

11.1

รายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

11.1.1 บริษัทฯ มีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ดังนี้
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง
บริษัท สามารถคอร
ปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน)
(“SAMART”)

ความสัมพันธ

ไตรมาส 1
ป 2556
เหตุผลและความจําเปน
(ลานบาท)
0.063
0.063 - บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แก SAMART และบริษัทในกลุมสามารถ
0.706
0.177 - บริษัทฯ ขายรถยนตที่เปนสินทรัพยของบริษัทฯ ใหแก SAMART
1.121
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะใหบริการแกบริษัทในกลุม
สามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตามเงื่อนไขการคาปกติ
- บริษัทฯ ไมไดมีความจําเปนตองใชรถยนตคันดังกลาว จึงขายใหกับ SAMART ที่ราคา
ตลาด

ป 2555
(ลานบาท)

ลักษณะรายการ

- SAMART เ ป น ผู ถื อ หุ น ใ ห ญ ข อ ง ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center
บริษัทฯ ถือหุนทางตรงในบริษัทฯ รอย รายไดคาบริการ Contact Center
ละ 96.00 ของทุนที่ออกและชําระแลว รายไดจากการขายสินทรัพย
ก อ นการเสนอขายหุ น แก ป ระชาชน
ครั้ง นี้ (“IPO”) และรอยละ 50.59
ภายหลัง IPO
- มีกรรมการรวมกันไดแก นายเจริญรัฐ
วิไลลักษณ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ
และนายศิริชัย รัศมีจันทร

ลักษณะรายการ
เจาหนี้การคาคาบริการแกไขระบบ
เจาหนี้การคาคาที่ปรึกษาประมูลงาน
เจาหนี้คาสํารวจความพึงพอใจ
คาบริการแกไขระบบ
คาบริการสํารวจความพึงพอใจ
คาที่ปรึกษาประมูลงาน

ป 2555
(ลานบาท)
9.095
2.461
2.996
0.800
2.800
-
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ไตรมาส 1
ป 2556
(ลานบาท)
8.346
2.461
2.996
-

เหตุผลและความจําเปน
- บริษัทฯ วาจางฝายวิศวกรรมของ SAMART เพื่อแกไขซอมแซมระบบใหลูกคา
- บริษัทฯ วาจาง SAMART ในการจัดทําขอมูลสนับสนุนการประมูลงาน
- บริษทั ฯ วาจาง SAMART ในการจัดทําการสํารวจความพึงพอใจทั้งจากลูกคาและ
พนักงาน
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ จําเปนตองวาจางทีมวิศวกรของ SAMART ในการจัดทําขอมูลเพื่อสนับสนุนการ
ประมูลงาน เนื่องจากบุคคลากรของ SAMART มีความเชี่ยวชาญและอาจทําใหเกิด
ความลาชาในการสงมอบงาน
- บริษัทฯ จําเปนตองวาจาง SAMART ในการทําการสํารวจความพึงพอใจจากลูกคาและ
พนักงาน เนื่องจากบริษัทฯ ยังไมมีหนวยงานสํารวจความพึงพอใจเปนของตนเองอยางไร
ก็ตามคาธรรมเนียมดังกลาวอยูในระดับที่ใกลเคียงกับการวาจางพนักงานสําหรับการ
สํารวจความพึงพอใจของลูกคาโดยเฉพาะ ทั้งนี้ปจจุบันบริษัทฯ จัดตั้งหนวยงานสํารวจ
ความพึงพอใจของบริษัทฯเองแลว
- ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายไมเขาทํารายการวาจางบริการแกไขระบบ ที่ปรึกษาประมูล
งาน และคาสํารวจความพึงพอใจกับ SAMART
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ
เจาหนี้คาบริการจัดการ และที่ปรึกษา
กฎหมาย
เจาหนี้คาบริการระบบศูนยบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เจาหนี้คาใชจายอื่นๆ
คาบริการจัดการ
คาบริการที่ปรึกษากฎหมาย
คาบริการระบบศูนยบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ไตรมาส 1
ป 2556
เหตุผลและความจําเปน
(ลานบาท)
10.100
10.743 - SAMART ใหการสนับสนุนดานตางๆ แกบริษัทฯ เชน บริการที่ปรึกษาดานกฏหมายและ
การเงิน/วางแผนงบประมาณ ฯลฯ และบริการระบบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (โปรดดูสรุปสัญญาจางบริการดานการบริหารและการจัดการ และสัญญาวาจางการ
0.681
ใหบริการระบบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสวนที่ 2 ของ 5.4.3 สัญญาบริการ
2.138 กับ บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น)
0.099

ป 2555
(ลานบาท)

1.200
5.050
7.632
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1.200 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- - SAMART เปนบริษัทแมของบริษัทฯ จึงใหความชวยเหลือ และคําปรึกษาในดานตางๆ
1.908 - อัตราคาบริการจัดการเปนการคํานวณจากประมาณการชั่วโมงการใชบริการ ซึ่งเปน
อัตราที่สมเหตุสมผล
- เมื่อเปรียบเทียบการวาจางบุคคลภายนอกในการใหคําปรึกษาดานตางๆ ตามสัญญา
จางบริหารดานการบริหารและการจัดการแลว การวาจาง SAMART มีตนทุนใกลเคียง/
ต่ํากวา
- อัตราคาบริการระบบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอัตราเดียวกับที่ SAMART
เรียกเก็บจากบริษัทอื่นๆ ในกลุม SAMART
- เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนระบบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศดวยตนเองแลว การ
วาจาง SAMART มีตนทุนต่ํากวา
- ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายไมเขาทํารายการวาจางที่ปรึกษากฎหมายอีกเนื่องจาก
บริการดังกลาวไดรวมอยูในสัญญาจางบริการดานการบริหารและการจัดการแลว
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ
เจาหนี้คาธรรมเนียมค้ําประกัน
คาธรรมเนียมค้ําประกันจาย

เจาหนี้คาภาษีโรงเรือน

ไตรมาส 1
ป 2556
เหตุผลและความจําเปน
(ลานบาท)
0.021
0.040 SAMART ใหการสนับสนุนบริษัทฯ ในการค้ําประกันวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
0.450
0.059
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- SAMART เปนบริษัทแมของบริษัทฯ จึงใหความชวยเหลือในดานตางๆ ซึ่งรวมถึงการค้ํา
ประกันเงินกู
- คาธรรมเนียมเปนอัตราเดียวกับที่ SAMART คิดกับบริษัทอื่นๆ ในกลุม
- ปจจุบันสถาบันการเงินตางๆ ที่บริษัทฯ มีวงเงินกูอยูดวย ไดยกเลิกเงื่อนไขการค้ําประกัน
โดย SAMART แลว
0.003
- บริษัทฯ เขาทําสัญญาเชาสถานที่ทําการกับ SAMART โดยสัญญาเชาดังกลาวไดหมดอายุ
ไปแลว และไมไดมีการตออายุอีก
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ไมมีการเชาพื้นที่กับ SAMART และไดชําระยอดเจาหนี้ดังกลาวแลว

ป 2555
(ลานบาท)
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง
บริษัท สามารถ
วิศวกรรม จํากัด
(“SE”)

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

- SE เปนบริษัทยอยของ SAMART ซึ่ง
เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ
- SE เปนผูถือหุนของบริษัทฯ ถือหุนอยู
รอยละ 1.00 ของทุนที่ออกและชําระ
แลวกอนIPO และรอยละ 0.59
ภายหลัง IPO
- มีกรรมการรวมกันไดแก นายเจริญรัฐ
วิไลลักษณ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ
และนายศิริชัย รัศมีจันทร

ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center
รายไดคาบริการ Contact Center

ไตรมาส 1
ป 2556
เหตุผลและความจําเปน
(ลานบาท)
0.042
0.043 - บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ
0.480
0.120
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะใหบริการแกบริษัทในกลุม
สามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตามเงื่อนไขการคาปกติ

เจาหนี้การคาคาตรวจสอบระบบ
คาบริการตรวจสอบระบบ

3.210
-

ป 2555
(ลานบาท)
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3.210 - ยอดเจาหนี้การคาคาตรวจสอบระบบเกิดจากยอดคงคางที่บริษัทฯ ยังไมไดจาย จากการ
- ที่บริษัทฯ ไดวาจางฝายวิศวกรรมของ SE เพื่อตรวจสอบระบบไฟฟาและสายใยแกวนํา
แสง
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีบุคลากรที่เพียงพอที่จะใหบริการการตรวจสอบระบบแกลูกคา
และบริษัทฯ อาจเสียคาปรับจากลูกคาในจํานวนที่สูงกวาราคาวาจางหากไมสามารถ
ใหบริการแกลูกคาไดตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา
- ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายไมเขาทํารายการคาตรวจสอบระบบกับ SE แลว
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง
บริษัท วิชั่น แอนด ซี
เคียวริตี้ ซีสเต็ม จํากัด
(“Vision”)

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

- Vision เปนบริษัทยอยของ SAMART
ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ
- มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน คือ นายศิริ
ชัย รัศมีจันทร

ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center
รายไดคาบริการ

ไตรมาส 1
ป 2556
เหตุผลและความจําเปน
(ลานบาท)
0.002
0.002 - บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ
0.018
0.005
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะใหบริการแกบริษัทในกลุม
สามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตามเงื่อนไขการคาปกติ

เจาหนี้คาสินคา
คาซื้อกลองวงจรปด

0.050

ป 2555
(ลานบาท)

0.220 - บริษัทฯ ซื้อสินคาจาก Vision ซึ่งเปนผูจําหนายกลองวงจรปด เพื่อใชภายในบริษัทฯ และ
0.206 สําหรับติดตั้งที่สถานประกอบการของลูกคา
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- ราคากลองวงจรปดที่ซื้อจาก Vision มีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ

บริษัท สามารถเทลค
อม จํากัด (มหาชน)
(“SAMTEL”)

- SAMTEL เปนบริษัทยอยของ
SAMART ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของ
บริษัทฯ
- SAMTEL เปนผูถือหุนของบริษัทฯ ถือ
หุนทางตรงในบริษทั ฯ อยูรอยละ 1.0
ของทุนที่ออกและชําระแลวกอนIPO
และรอยละ 0.59 ภายหลัง IPO
- มีกรรมการรวมกันไดแก นายเจริญรัฐ
วิไลลักษณ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ
และนายศิริชัย รัศมีจันทร

ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center
รายไดคาบริการ Contact Center

0.014
0.077
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0.007 - บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ
0.019
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะใหบริการแกบริษัทในกลุม
สามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตามเงื่อนไขการคาปกติ
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง
บริษัท สามารถคอม
มิวนิเคชั่น เซอรวิส
จํากัด (“SCS”)

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

- SCS เปนบริษัทยอยของ SAMTEL ซึ่ง ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center
เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ
รายไดคาบริการ Contact Center
- มีกรรมการรวมกันไดแก นายเจริญรัฐ
วิไลลักษณ และนายวัฒนชัย วิไล
ลักษณ
เจาหนี้การคาคาบริการบํารุงรักษาระบบ
คาบริการบํารุงรักษาระบบ

บริษัท ไทยเทรดเน็ท
จํากัด (“TTN”)

- TTN เปนบริษัทยอยของ SAMTEL ซึ่ง ลูกหนี้การคาบริการ Contact Center
เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ
รายไดคาบริการ Contact Center
- มีกรรมการรวมกันไดแก นายเจริญรัฐ
วิไลลักษณ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ
และนายศิริชัย รัศมีจันทร

ไตรมาส 1
ป 2556
เหตุผลและความจําเปน
(ลานบาท)
0.003
0.010 - บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ
0.036
0.009
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะใหบริการแกบริษัทในกลุม
สามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตามเงื่อนไขการคาปกติ

ป 2555
(ลานบาท)

1.637
2.040

0.151

สวนที่ 2 หนา 100

1.273 - บริษัทฯ ไดวาจางฝายวิศวกรรมของ SCS เพื่อบํารุงรักษาระบบที่สถานประกอบการของ
0.510 ลูกคา
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ จะวาจางฝายวิศวกรรมของ SCS ใหเขาบริการ ณ สถานประกอบการของลูกคา
รายหนึ่งซึ่งมีสถานประกอบการกระจายอยูทั่วประเทศ ซึ่งสอดคลองกับจุดใหบริการของ
SCS ที่มีกระจายอยูทั่วประเทศเชนกัน ดังนั้นจึงคุมคากวาการที่บริษัทฯ สงทีมวิศวกรไป
บํารุงรักษาระบบตามสถานประกอบการตางๆ ดวยตนเอง
- บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ
0.038
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะใหบริการแกบริษัทในกลุม
สามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตามเงื่อนไขการคาปกติ

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง
บริษัท สามารถคอม
เทค จํากัด (“SCT”)

บริษัท สมารทเทอร
แวร จํากัด (“STW”)

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

- SCT เปนบริษัทยอยของ SAMTEL ซึ่ง
เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ
- SCT เปนผูถือหุนของบริษัทฯ ถือหุน
อยูรอยละ 2.0 ของทุนที่ออกและชําระ
แลวกอนIPO และรอยละ 1.18
ภายหลัง IPO
- มีกรรมการรวมกันไดแก นายเจริญรัฐ
วิไลลักษณ และนายวัฒนชัย วิไล
ลักษณ

ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center
รายไดคาบริการ Contact Center

ไตรมาส 1
ป 2556
เหตุผลและความจําเปน
(ลานบาท)
0.007
0.007 - บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ
0.077
0.019
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะใหบริการแกบริษัทในกลุม
สามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตามเงื่อนไขการคาปกติ

เจาหนี้การคาคาบริหารโครงการ
คาบริหารโครงการ

1.926
1.800

- STW เปนบริษัทยอยของ SAMTEL
ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ
- มีกรรมการรวมกันไดแก นายเจริญรัฐ
วิไลลักษณ และนายวัฒนชัย วิไล
ลักษณ

ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center
รายไดคาบริการ

เจาหนี้การคาคาพัฒนาระบบบริการ
ลูกคา
คาพัฒนาระบบบริการลูกคา

ป 2555
(ลานบาท)

0.0009
0.010

1.500
1.402

สวนที่ 2 หนา 101

1.926 - บริษัทฯ วาจาง SCT ในการบริหารโครงการดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ วาจาง SCT ในการบริหารโครงการดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ เนื่องจาก
บริษัทฯ ไมมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในดานดังกลาว โดยมีการกําหนดราคา
เดียวกันกับที่ SCT คิดกับลูกคาทั่วไป
- - บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ
0.002
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะใหบริการแกบริษัทในกลุม
สามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตามเงื่อนไขการคาปกติ
1.500 - บริษัทฯ ไดวาจาง STW ในการพัฒนาระบบบริการลูกคา
- ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ไมสามารถพัฒนาระบบดังกลาวไดจึงจําเปนตองวาจาง STW ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางดานพัฒนาระบบ รายการดังกลาวมีการกําหนดราคาเดียวกันกับที่
STW คิดกับลูกคาทั่วไป

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

บริษัท สามารถ อินโฟ
เนต จํากัด (“SIF”)

- SIF เปนบริษัทยอยของ SAMTEL ซึ่ง
เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ

ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center
รายไดคาบริการ Contact Center

ไตรมาส 1
ป 2556
เหตุผลและความจําเปน
(ลานบาท)
0.003
0.003 - บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ
0.038
0.010

ป 2555
(ลานบาท)

- มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน คือ นาย

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะใหบริการแกบริษัทในกลุม
สามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตามเงื่อนไขการคาปกติ

วัฒนชัย วิไลลักษณ

เจาหนี้การคาคาอินเตอรเน็ต และ
คาบริการเชื่อมตอระบบ
เจาหนี้อื่น - คาอินเตอรเน็ต
คาใชจายคาบริการ
คาใชจายอื่นในการขายและใหบริการ

3.039
0.041
3.248
0.228

สวนที่ 2 หนา 102

4.015 - บริษัทฯ ใชบริการอินเตอรเน็ต และบริการการเชื่อมตอระบบจาก SIF ซึ่งบริษัทฯ ได
บันทึกบัญชีคาใชจายตามหมวดหมูของผูใชงานไวในคาใชจายในการขายและบริหาร
0.100
1.537
0.055 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- การใชบริการอินเตอรเน็ต และบริการการเชื่อมตอระบบของ SIF มีการกําหนดราคาตาม
เงื่อนไขการคาปกติและสามารถเปรียบเทียบไดกับผูใหบริการทั่วไป

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง
บริษัท สามารถ ไอ-โม
บาย จํากัด (มหาชน)
(“SIM”)

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

- SIM เปนบริษัทยอยของ SAMART ซึ่ง ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center
เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ
รายไดคางรับ Contact Center
- มีกรรมการรวมกันไดแก นายเจริญรัฐ รายไดคาบริการ Contact Center
วิไลลักษณ และนายวัฒนชัย วิไล
ลักษณ

เจาหนี้การคาคาสินคา (โทรศัพทมือถือ)
คาใชจายในการขาย

เจาหนี้คาโทรศัพทมือถือของพนักงาน
คาซื้อโทรศัพทมือถือ
คาใชจายในการขายอื่นๆ

ไตรมาส 1
ป 2556
เหตุผลและความจําเปน
(ลานบาท)
0.050
0.536 - บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ และบริการ Contact
0.393
0.192 Center สําหรับ SIM โดยเฉพาะ
2.436
0.532
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะใหบริการแกบริษัทในกลุม
สามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตามเงื่อนไขการคาปกติ
- บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แก SIM โดยเฉพาะ เพื่อใหบริการลูกคาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑของ SIM โดยมีการคิดคาบริการตามเงื่อนไขการคาปกติ
0.006
0.006 - บริษัทฯ ซื้อสินคาจาก SIM ซึ่งเปนผูจําหนายโทรศัพทมือถือสําหรับลูกคา
0.009
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ซื้อสินคาจาก SIM เพื่อเปนอภินันทนาการใหแกลูกคาบางราย การซื้อสินคากับ
SIM นั้น มีการกําหนดราคาและการชําระเงินตามเงื่อนไขการคาปกติ

ป 2555
(ลานบาท)

0.062
0.018
0.040
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0.061 - บริษัทฯ ซื้อสินคาจาก SIM ซึ่งเปนผูจําหนายโทรศัพทมือถือสําหรับพนักงานบริษัทฯ
0.015 และมีการบันทึกบัญชีตามหมวดหมูของรายการซื้อ
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ซื้อสินคาจาก SIM เพื่อใหพนักงานใชภายในบริษัทฯ ในบางกรณี บริษัทฯ จะให
พนักงานของบริษัทฯ ซื้อโทรศัพทมือถือจาก SIM โดยผอนชําระเงินผานบริษัทฯ การซื้อ
สินคากับ SIM นั้น มีการกําหนดราคาและการชําระเงินตามเงื่อนไขการคาปกติ

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง
บริษัท ไอ-โมบาย
พลัส จํากัด (“IMP”)

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ

ไตรมาส 1
ป 2556
เหตุผลและความจําเปน
(ลานบาท)
- - บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ
1.581
2.458
9.308
2.458 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะใหบริการแกบริษัทในกลุม
สามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตามเงื่อนไขการคาปกติ

ป 2555
(ลานบาท)

ลักษณะรายการ

- IMP เปนบริษัทยอยของ SIM ซึ่งเปนผู ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center
ถือหุนใหญของบริษัทฯ
รายไดคางรับ Contact Center
- มีกรรมการรวมกันไดแก นายเจริญรัฐ รายไดคาบริการ
วิไลลักษณ และนายวัฒนชัย วิไล
ลักษณ
เจาหนี้คาสินคาและบริการ (Air Card /
อินเตอรเน็ต)
คาซื้อ Air Card
คาใชจายในการบริหารอื่นๆ

0.008
0.005
0.103

สวนที่ 2 หนา 104

0.007 - บริษัทฯ ซื้อสินคาและบริการจาก IMP ซึ่งเปนผูจําหนายและใหบริการอินเตอรเน็ตผาน
Air Card โดยมีการบันทึกบัญชีคาใชจายตามตนสังกัดของพนักงานที่ใช
0.020 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการซื้อสินคาจาก IMP มีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติและสามารถ
เปรียบเทียบไดกับราคาที่ IMP ขายใหกับลูกคารายอื่น

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง
บริษัท สามารถ
มัลติมีเดีย จํากัด
(“BUG”)

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ป 2555
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

- BUG เปนบริษัทยอยของ SIM ซึ่งเปน
ผูถือหุนใหญของบริษัทฯ
- มีกรรมการรวมกันไดแก นายวัฒนชัย
วิไลลักษณ และนายศิริชัย รัศมีจันทร

ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center
รายไดคางรับ
เงินมัดจํา
รายไดคาบริการ

เจาหนี้การคาคาบริการ
เจาหนี้อื่น
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร

0.387
0.505
43.852

0.693
4.413
0.001

สวนที่ 2 หนา 105

ไตรมาส 1
ป 2556
เหตุผลและความจําเปน
(ลานบาท)
0.387 - บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ และบริการ Contact
1.524 Center สําหรับ BUG โดยเฉพาะ
0.505
9.497 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะใหบริการแกบริษัทในกลุม
สามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตามเงื่อนไขการคาปกติ
- บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แก BUG เพื่อใหบริการแกลูกคา โดยมีการกําหนด
ราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ
- บริษัทฯ ซื้อบริการสงขอความทางโทรศัพทมือถือ (SMS) จาก BUG สําหรับลูกคาของ
บริษัทฯ และสําหรับบริษัทฯ เอง โดยรายการดังกลาวมีการกําหนดราคาและการชําระเงิน
ตามเงื่อนไขการคาปกติ
1.054 - บริษัทฯ ใชบริการ BUG ในการสงขอความโทรศัพทมือถือ (SMS) โดยบริษัทฯ ไดบันทึก
0.0002 บัญชีคาใชจายตามหมวดหมูของผูใชงานไวในคาใชจายในการขายและบริหาร
0.668
- ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ซื้อบริการสงขอความทางโทรศัพทมือถือ (SMS) จาก BUG สําหรับลูกคาของ
บริษัทฯ และสําหรับบริษัทฯ เอง โดยรายการดังกลาวมีการกําหนดราคาและการชําระเงิน
ตามเงื่อนไขการคาปกติ
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง
บริษัท วิไลลักษณ
อินเตอรเนชั่นแนล โฮ
ลดิ้ง จํากัด (“VIH”)

บริษัท สามารถ ยูทรานส จํากัด (“SU”)

บริษัท สามารถ
อินเตอรแอคทีป มีเดีย
จํากัด (“SIAM”)

บริษัท เบสท เซลลา
จํากัด

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

ป 2555
(ลานบาท)

- นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ นายวัฒน
ชัย วิไลลักษณ และนาง สุกัญญา
วนิชจักรวงศ ซึ่งเปนกรรมการของ
บริษัทฯ เปนผูถือหุนใหญใน VIH
- มีกรรมการรวมกันไดแก นายเจริญรัฐ
วิไลลักษณ และนายวัฒนชัย วิไล
ลักษณ
- SU เปนบริษัทยอยของ SAMART ซึ่ง
เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ
- มีกรรมการรวมกันไดแก นายเจริญรัฐ
วิไลลักษณ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ
และนายศิริชัย รัศมีจันทร
- SIAM เปนบริษัทยอยของ SIM ซึ่งเปน
ผูถือหุนใหญของบริษัทฯ
- มีกรรมการรวมกันไดแก นายวัฒนชัย
วิไลลักษณ และนายศิริชัย รัศมีจันทร

เจาหนี้เงินประกันการเชา
เจาหนี้คาเชาและคาสาธารณูปโภค
เงินมัดจํา
คาใชจายคาเชาและคาสาธารณูปโภค

1.545
2.459
1.480
9.088

ลูกหนี้คาบริการ
รายไดคาบริการ Contact Center

0.002

เจาหนี้การคาคาสินคา
คาซื้อสินคา

-

- นายธนานันท วิไลลักษณ กรรมของ
บริษัทฯ เปนผูถือหุนใหญในบริษัท
เบสท เซลลา จํากัด
- มีกรรมการรวมกันไดแกนายธนานันท
วิไลลักษณ

เจาหนี้การคาคาสินคา
คาซื้อสินคา

0.180

ไตรมาส 1
ป 2556
เหตุผลและความจําเปน
(ลานบาท)
- บริษัทฯ เชาพื้นที่ในการประกอบธุรกิจจาก VIH โดยบริษัทฯ ตองจายคาเชาพื้นที่ คา
1.677 สาธารณูปโภค คาบริการตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาเชา
1.480
2.334 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
พื้นที่เชาอาคารดังกลาวใชในการใหบริการแกลูกคา โดยอัตราคาเชาและคาบริการเปน
อัตราที่สามารถเทียบเคียงไดกับอัตราคาเชาพื้นที่บริเวณใกลเคียง
0.0002 - บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ
0.001
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะใหบริการแกบริษัทในกลุม
สามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตามเงื่อนไขการคาปกติ
0.006 - บริษัทฯ ซื้อสินคาจาก SIAM ที่กระทําเปนธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการคาทั่วไป
0.005
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการซื้อสินคามีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติและสามารถเปรียบเทียบได
กับราคาที่ SIAM ขายใหกับลูกคารายอื่น
- - บริษัทฯ ซื้อสินคาจากบริษัท เบสท เซลลา จํากัด ที่กระทําเปนธุรกิจปกติตามเงื่อนไข
- การคาทั่วไป
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
รายการซื้อสินคามีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติและสามารถเปรียบเทียบไดกับ
ราคาที่ บริษัท เบสท เซลลา จํากัด ขายใหกับลูกคารายอื่น
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง
บริษัท พลังมิตรทราน
สปอรต จํากัด

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ
- บริษัท พลังมิตรทราน สปอรต จํากัด
มีคูสมรสของนาง สุกัญญา วนิชจักร
วงศ ซึ่งเปนกรรมการของบริษัทฯ เปน
กรรมผูมีอํานาจลงนาม

ลักษณะรายการ
เจาหนี้คาเชา และคาบริการ
คาเชาพื้นที่
คาบริการ

ไตรมาส 1
ป 2556
เหตุผลและความจําเปน
(ลานบาท)
0.187
0.187 บริษัทฯ เชาพื้นที่เพื่อใชในการประกอบธุรกิจจากบริษัท พลังมิตรทราน สปอรต จํากัด โดย
2.536
0.634 บริษัทฯ ตองจายคาเชาพื้นที่ คาบริการตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาเชา
0.254
0.147
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
พื้นที่เชาที่อาคารดังกลาวใชในการใหบริการแกลูกคา โดยอัตราคาเชาและคาบริการเปน
อัตราที่สามารถเทียบเคียงไดกับอัตราคาเชาพื้นที่บริเวณใกลเคียง

ป 2555
(ลานบาท)
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11.2

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

สรุปหลักเกณฑในการพิจารณารายการระหวางกัน ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

11.2.1 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดใหความเห็นวา รายการระหวางกันขางตน เปนไปอยางสมเหตุสมผลและจําเปนเพื่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเงื่อนไขในการทําธุรกรรมดังกลาวเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป
11.2.2 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
การทํารายการระหวางกันจะผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลไมไหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
และเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติตามลําดับ ขึ้นอยูกับขอกําหนดและมูลคา
รายการที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ในการอนุมัติรายการระหวางกัน กรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนที่มีสวนไดเสียในเรื่องนั้น จะไมมีสวนใน
การอนุมัติรายการ และการอนุมัติรายการระหวางกันดังกลาวจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และขอบังคับประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคา
โดยทั่วไปและการทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป มีหลักการดังนี้
การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
การทํารายการระหวางกันที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปตองไดรับอนุมัติเปนหลักการจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ใหฝายจัดการ สามารถอนุมัติการทําธุรกรรมดังกลาวไดหากรายการดังกลาวนั้นมีขอตกลงทางการคาในลักษณะ
เดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลใน
การที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ตองจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดังกลาว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุม
คณะกรรมการในทุกไตรมาส
การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป จะตองไดรับการพิจารณาและใหความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบกอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป ทั้งนี้ให
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแตงตั้ง
ผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาวเพื่อนําไปใชประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผูถือหุนตามแตกรณี เพื่อใหมั่นใจวาการเขา
ทํารายการดังกลาวมีความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผย
รายการระหวางกันไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบ/สอบทานจาก
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
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บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

11.2.3 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
ในอนาคต บริษัทฯ อาจมีการเขาทํารายการระหวางกันตามแตเห็นสมควร โดยตั้งอยูบนเงื่อนไขทางการคาตามปกติ โดย
สามารถอางอิงได กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดีย วกัน ที่ บ ริษั ท ฯ กระทํา กับ บุคคลภายนอก และยึดถือความจํ าเปน และ
ผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนหลัก ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต.
หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ อยางเครงครัด ในกรณีมีรายการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยกับบุคคลที่มี
ความขัดแยงทางผลประโยชน หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ จะจัดใหมีการใหความเห็น โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทําการเปดเผยรายการ
ระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ไดรับการตรวจสอบ/ สอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
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