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บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

5.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1

สินทรัพยถาวร

รายละเอียดสินทรัพยถาวรของบริษัทฯ ที่ใชในการประกอบธุรกิจที่สําคัญ สรุปไดมีดังนี้
หนวย: ลานบาท
ประเภท/ลักษณะของสินทรัพย
อุปกรณสํานักงาน
เครื่องมือและอุปกรณ
คอมพิวเตอร
ยานพาหนะ
เครื่องมือและอุปกรณระหวางติดตั้ง
รวม

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 31 มีนาคม 2556
16.21
16.00
123.02
113.47
15.24
21.00
1.68
1.53
0.10
9.00
156.25
161.00

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

ไมมี
ไมมี
ไมมี
เชาซื้อรถยนต
ไมมี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคา
เสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 392.20 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทยอย (OTP) ไมมีสินทรัพยถาวร
5.2

สินทรัพยไมมีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก คอมพิวเตอรซอฟตแวรโดยมีมูลคาตาม
บัญชีสุทธิเทากับ 27.61 ลานบาท และ 25.93 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 4.29 และ รอยละ 4.20 ของสินทรัพยรวมของ
บริษัทฯ ตามลําดับ
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5.3

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการคา

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ เปนเจาของเครื่องหมายบริการ ทั้งหมด 11 รายการ มีรายละเอียดดังนี้
เครื่องหมายใชสาํ หรับบริการ

วันหมดอายุ

1.

เลขทะเบียน
เครื่องหมาย
บ41724

ติดตั้งซอมแซม บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร

27 ก.ย. 2560

2.

บ39778

จัดอบรมพนักงานทั้งในและนอกสถานที่

27 ก.ย. 2560

3.

บ39779

27 ก.ย. 2560

4.

บ41727

ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจซื้อขาย
จําหนายสินคาจัดหาพนักงานไปทํางานที่ Call
Center
ติดตั้งซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร

27 ก.ย. 2560

5.

บ39780

จัดอบรมพนักงานทั้งในและนอกสถานที่

27 ก.ย. 2560

6.

บ39781

จัดการธุรกิจดานการซื้อและจําหนายสินคา

27 ก.ย. 2560

7.

บ39782

เชาเครื่องมือและอุปกรณสื่อสาร

27 ก.ย. 2560

8.

บ47696

รับสงขอมูลขาวสารทางวิทยุและเครื่องมือสื่อสาร
เชาเครื่องมือและอุปกรณสื่อสาร

25 มิ.ย. 2562

9.

บ47697

รับสงขอมูลขาวสารทางวิทยุและเครื่องมือสื่อสาร
เชาเครื่องมือและอุปกรณสื่อสาร

25 มิ.ย. 2562

10.

บ47698

ตัวแทนซื้อขายประกันทางโทรศัพท

25 มิ.ย. 2562

11.

บ47699

ตัวแทนซื้อขายประกันทางโทรศัพท

25 มิ.ย. 2562

ลําดับ
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5.4

สัญญาที่สําคัญ

5.4.1

สัญญากับผูใหบริการระบบ

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

บริษัทฯมีการทําสัญญากับผูขายระบบรายหนึ่ง เพื่อผลประโยชนในการจัดซื้อจัดหาระบบในราคาไดที่ไดรับสวนลด
ระยะเวลาสัญญา 2 ป 9 เดือน และมีเงื่อนไขที่ตองมีการทบทวนรายละเอียดของยอดการสั่งซื้ออยางนอยปละครั้ง
5.4.2

โดยมี

สัญญาเชาอาคารสํานักงาน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีสัญญาเชาอาคารทั้งหมด 8 สัญญา มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ

คูสัญญา

1.

บริษัทจัดการน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)

คาเชาและ
คาบริการ
263,160
บาทตอเดือน
69,660 บาท
ตอเดือน
328,275
บาทตอเดือน
140,625
บาทตอเดือน
935,361
บาทตอเดือน
74,260 บาท
ตอเดือน
740,154.69
บาทตอเดือน
208,848.48
บาทตอเดือน

วันครบกําหนด
สัญญา
15 ก.ค. 2556

เงื่อนไขการตออายุ

ตออายุไดครั้งละ 3 ป และปรับคาเชาไดไมเกิน
รอยละ 5 ของคาเชาปสุดทาย
2. บริษัทจัดการน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)
31 ต.ค. 2557
ตออายุไดครั้งละ 3 ป และปรับคาเชาตามราคา
ตลาดแตไมเกินรอยละ 15
3. บริษัทจัดการน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)
30 ก.ย. 2558
ตออายุไดครั้งละ 3 ป และปรับคาเชาตามราคา
ตลาดแตไมเกินรอยละ 15
4. บริษัทจัดการน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)
14 ต.ค. 2558
ตออายุไดครั้งละ 3 ป และปรับคาเชาไดรอยละ
5
5. บริษัทจัดการน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)
30 ก.ย. 2558
ตออายุไดครั้งละ 3 ป และปรับคาเชาไดรอยละ
5
6.
บริษัท ดีแนล จํากัด
31 ส.ค. 2557
ตออายุไดครั้งละ 3 ป โดยใหตกลงคาเชากัน
ใหม
7.
บริษัท วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง
31 ส.ค. 2558
ตออายุไดครั้งละ 3 ป และปรับคาเชาไดไมรอย
จํากัด
ละ 15
8.
บริษัท พลังมิตร ทรานสปอรต จํากัด
31 ก.ค.2556
ผูใหเชาใหสิทธิผูเชากอนใครๆที่ประสงคจะใช
สิทธิตออายุหรือไมตออายุ โดยแจงลวงหนาไม
นอยกวา 30 วันกอนสิ้นสุดอายุสัญญา
หมายเหตุ อาคาร TST เปนอาคารที่บริษัทเชาเพื่อใชเปนศูนยฝกอบรม ไมไดมีการดําเนินการศูนยบริการขอมูล
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บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

5.4.3

สัญญาบริการกับ บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น

1)

สัญญาจางบริการดานการบริหารและการจัดการ

สัญญาระหวาง
วันที่ทําสัญญา
ระยะเวลาสัญญา
อัตราคาบริการ
ขอตกลงการใหบริการ

2)

บมจ.สามารถคอรปอรเรชั่น (“ผูรับจาง”) และ บจ.วันทูวัน คอนแทคส (“ผูวาจาง”)
1 มกราคม 2556
1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556
400,000 บาท/เดือน (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
ผูรับจางตกลงใหบริการดานบริหารและการจัดการทั่วไป ดังนี้
1) ใหบริการเปนที่ปรึกษาดานการเงิน ใหบริการเปนที่ปรึกษาดานการบัญชี ใหบริการเปนที่ปรึกษาดานการ
วางแผนงบประมาณ
2) ใหบริการดานกฎหมาย และนิติกรรมสัญญาทุกประเภท การฟองคดี การบังคับคดี การยึดทรัพย การติดตอ
ตามเรงรัดหนี้สิน การประนอมหนี้และอื่นๆ
3) ใหบริการดานการบริหารงานธุรการสํานักงาน
4) ใหบริการเปนที่ปรึกษาดานทรัพยากรบุคคล

สัญญาวาจางการใหบริการระบบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สัญญาระหวาง
วันที่ทําสัญญา
ระยะเวลาสัญญา
อัตราคาบริการ
ขอตกลงการใหบริการ

บมจ.สามารถคอรปอรเรชั่น (“ผูใหบริการ”) และ บจ.วันทูวัน คอนแทคส (“ผูรับบริการ”)
1 พฤษภาคม 2554
1 พฤษภาคม 2554 – 30 เมษายน 2559 (5 ป)
636,000 บาท/เดือน (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
ผูใหบริการตกลงใหบริการ ระบบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Samart Information Technology Center)
เพื่อใชในการบริการดานการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย (ISO 27001) และ ดานการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการบริการ (ITIL) สําหรับการพัฒนาองคกรและบุคลากรภายในองคกรของผูรับบริการใหมีมาตรฐานสากล
ในการบริหารจัดการองคกรที่ดีและประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการที่ดีขึ้น
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5.4.4

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

สัญญากรมธรรมประกันภัย

ลําดับ

ประเภทกรมธรรม

บริษัทประกันภัย

ทรัพยสินที่เอาประกันภัย

1.

ประกันความเสี่ยงภัย
ทรัพยสิน

บริษัท กรุงเทพ
ประกันภัย จํากัด
(มหาชน)

2.

ประกันภัย เครื่อง
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

3.

ประกันภัยภัยพิบัติ

บริษัท กรุงเทพ
ประกันภัย จํากัด
(มหาชน)
บริษัท กรุงเทพ
ประกันภัย จํากัด
(มหาชน)

4.

ประกันภัยภัยพิบัติ

บริษัท กรุงเทพ
ประกันภัย จํากัด
(มหาชน)

5.

ประกันภัยภัยคุมครอง
ทรัพยสินจากภัย
ธรรมชาติทั่วไปและภัย
พิบัติสวนเกินกองทุน

บริษัท กรุงเทพ
ประกันภัย จํากัด
(มหาชน)

6.

ประกันภัยภัยคุมครอง
ทรัพยสินจากภัย
ธรรมชาติทั่วไปและภัย
พิบัติสวนเกินกองทุน

บริษัท กรุงเทพ
ประกันภัย จํากัด
(มหาชน)

คอมพิวเตอร เฟอรนิเจอร
และเครื่องใชสํานักงานและ
เครื่องตกแตง ในอาคารที่
บริษัทฯเชา และอาคาร
ลูกคารวม 13 อาคาร
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส อาทิ 224,722,000
คอมพิวเตอร และระบบ
คอมพิวเตอร
ทรัพยสินเดียวกับสัญญา 8,348,788.76
ลําดับที่ 1 เนื่องจากเปน
สวนของประกันภัยพิบัติที่
บริษัทฯ ซื้อเพิ่มใหทรัพยสิน
ดังกลาว
ทรัพยสินเดียวกับสัญญา
927,643.20
ลําดับที่ 1 เนื่องจากเปน
สวนของประกันภัยพิบัติที่
บริษัทฯ ซื้อเพิ่มใหทรัพยสิน
ดังกลาว
ทรัพยสินเดียวกับสัญญา
927,643.20
ลําดับที่ 1 เนื่องจากเปน
สวนของประกันภัย
ธรรมชาติที่บริษัทฯ ซื้อเพิ่ม
ใหทรัพยสินดังกลาว
ทรัพยสินเดียวกับสัญญา 3,710,572.78
ลําดับที่ 1 เนื่องจากเปน
สวนของประกันภัย
ธรรมชาติที่บริษัทฯ ซื้อเพิ่ม
ใหทรัพยสินดังกลาว

5.5

ทุนประกัน
(บาท)
131,599,100

ระยะเวลา
ประกันภัย
1 ก.ค. 2555 –
1 ก.ค. 2556

ผูเอาประกันภัย/
ผูรับประโยชน
บมจ. วันทูวัน
คอนแทคส

1 ก.ค. 2555 –
1 ก.ค. 2556

บมจ. วันทูวัน
คอนแทคส

1 ส.ค. 2555 –
1 ก.ค. 2556

บมจ. วันทูวัน
คอนแทคส

1 ก.ค. 2555 –
1 ก.ค. 2556

บมจ. วันทูวัน
คอนแทคส

1 ก.ค. 2555 –
1 ก.ค. 2556

บมจ. วันทูวัน
คอนแทคส

1 ส.ค. 2555 –
1 ก.ค. 2556

บมจ. วันทูวัน
คอนแทคส

เงินลงทุนในบริษัทยอย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยดังนี้
ชื่อบริษัท
บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จํากัด

รอยละการ
ถือหุน
100

ราคาทุน(บาท)
250,000

มูลคาตามบัญชีตามวิธีราคาทุน – สุทธิ (บาท)
31 ธันวาคม 2555
31 มีนาคม 2556
215,000
201,000

ทั้งนี้ เงินลงทุนทั้งหมดคิดเปนรอยละ 0.03 และ รอยละ 0.03 ของมูลคาสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 31
มีนาคม 2556 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัทฯ ตามลําดับ
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5.6

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

บริษัท มีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโนมการเติบโตสูง มีรายไดที่แนนอน และมีความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมกับ
ผลตอบแทนในการลงทุน
ทั้งนี้การขออนุมัติในการลงทุนดังกลาวจะตองสอดคลองเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 โดยบริษัท จะกําหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการตาม
สัดสวนการถือหุน และเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน โดยตัวแทนของบริษัทมีหนาที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือ
ทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาไว
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