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บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

14.

รายการระหวางกัน

14.1

รายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

14.1.1 บริษัทฯ มีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ดังนี้
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
บริษัท สามารถคอร
ปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน)
(“SAMART”)

ความสัมพันธ

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
และนายศิริชัย รัศมีจันทร

ไตรมาส
ป 2556
เหตุผลและความจําเปน
(ลานบาท)
0.063
0.063 - บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แก SAMART และบริษัทในกลุมสามารถ
0.706
0.707 - บริษัทฯ ขายรถยนตที่เปนสินทรัพยของบริษัทฯ ใหแก SAMART
1.121
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะใหบริการแกบริษัทในกลุม
สามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตามราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป การใหบริการศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ
กําหนดราคาโดยใชตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10
- บริษัทฯ ไมไดมีความจําเปนตองใชรถยนตคันดังกลาว จึงขายใหกับ SAMART ที่ราคา
ตลาด

ป 2555
(ลานบาท)

สวนที่ 2 หนา 94
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ

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
ป 2556
(ลานบาท)
-

เหตุผลและความจําเปน
- บริษัทฯ วาจางฝายวิศวกรรมของ SAMART เพื่อแกไขซอมแซมระบบใหลูกคา
- บริษัทฯ วาจาง SAMART ในการจัดทําขอมูลสนับสนุนการประมูลงาน
- บริษัทฯ วาจาง SAMART ในการจัดทําการสํารวจความพึงพอใจทั้งจากลูกคาและพนักงาน
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ จําเปนตองวาจางทีมวิศวกรของ SAMART ในการจัดทําขอมูลเพื่อสนับสนุนการ
ประมูลงาน เนื่องจากบุคลากรของ SAMART มีความเชี่ยวชาญและอาจทําใหเกิดความ
ลาชาในการสงมอบงาน
- บริษัทฯ จําเปนตองวาจาง SAMART ในการทําการสํารวจความพึงพอใจจากลูกคาและ
พนักงาน เนื่องจากบริษัทฯ ยังไมมีหนวยงานสํารวจความพึงพอใจเปนของตนเองอยางไรก็
ตามคาธรรมเนียมดังกลาวอยูในระดับที่ใกลเคียงกับการวาจางพนักงานสําหรับการสํารวจ
ความพึงพอใจของลูกคาโดยเฉพาะ ทั้งนี้ปจจุบันบริษัทฯ จัดตั้งหนวยงานสํารวจความพึง
พอใจของบริษัทฯ เองแลว
- ในอนาคตตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป บริษัทฯ มีนโยบายไมเขาทํารายการ
วาจางบริการแกไขระบบ ที่ปรึกษาประมูลงาน และคาสํารวจความพึงพอใจกับ SAMART
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ
เจาหนี้คาบริการจัดการ และที่ปรึกษา
กฎหมาย
เจาหนี้คาบริการระบบศูนยบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เจาหนี้คาใชจายอื่นๆ
คาเชาเลขหมายโทรศัพทจายลวงหนา
คาบริการจัดการ
คาบริการที่ปรึกษากฎหมาย
คาบริการระบบศูนยบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คาเชาเลขหมายโทรศัพท

ไตรมาส
ป 2556
เหตุผลและความจําเปน
(ลานบาท)
10.100
- - SAMART ใหการสนับสนุนดานตางๆ แกบริษัทฯ เชน บริการที่ปรึกษาดานกฎหมายและ
การเงิน/วางแผนงบประมาณ ฯลฯ และบริการระบบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
0.681
1.139 (โปรดดูสรุปสัญญาจางบริการดานการบริหารและการจัดการ และสัญญาวาจางการ
ใหบริการระบบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสวนที่ 2 ของ 5.4.3 สัญญาบริการกับ
0.099
- บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น)
0.0002 - ทั้งนี้ในป 2556 SAMART มีการเก็บคาบริการจัดการเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับการ
1.200
4.800 เตรียมความพรอมในการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อาทิ การให SAMART
5.050
- จัดทําสัญญามาตรฐานใหกับบริษัทฯ และการจัดหาที่ปรึกษาทางการเงิน เปนตน โดย
7.632
7.632 รายการคาบริการจัดการยังคงมีอยูในป 2557 เพื่อใหบริการดานกฎหมายในการจัดทํานิติ
กรรมสัญญาและการฟองรองเรงรัดหนี้สิน รวมทั้งใหบริการการบริหารงานธุรการสํานักงาน
0.006 การบริหารการเงิน ฯลฯ ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จายคาเชาเลขหมายโทรศัพทลวงหนาทุกๆ 6 เดือน ให SAMART

ป 2555
(ลานบาท)
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ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- SAMART เปนบริษัทแมของบริษัทฯ จึงใหความชวยเหลือ และคําปรึกษาในดานตางๆ
- อัตราคาบริการจัดการเปนการคํานวณจากประมาณการชั่วโมงการใชบริการ ซึ่งเปนอัตราที่
สมเหตุสมผล และเปนไปตามนโยบาย คือ คาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่จายใหบริษัท
ใหญเปนไปตามนโยบาย คือ เรียกเก็บตามราคาที่ระบุไวในสัญญาระหวางกัน ซึ่งบริษัท
ใหญกําหนดราคาจากตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละ 5
- เมื่อเปรียบเทียบการวาจางบุคคลภายนอกในการใหคําปรึกษาดานตางๆ ตามสัญญาจาง
บริหารดานการบริหารและการจัดการแลว การวาจาง SAMART มีตนทุนใกลเคียง/ต่ํากวา
- การคิดคาบริการระบบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศคํานวณโดยใชตนทุนการทํางาน
ทั้งหมดของการบริหารจัดการระบบ เชน คาอุปกรณคอมพิวเตอร คาบํารุงรักษาอุปกรณใน
ศูนยคอมพิวเตอร คาเชาสื่อบริการขอมูล Internet เงินเดือนพนักงาน คาไฟฟา และ
คาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการบริหารงาน ฯลฯ โดยบวกสวนเพิ่มสําหรับการบริหาร
จัดการในอัตรารอยละ 3 (เทากับอัตราสวนเพิ่มที่ SAMART คิดกับบริษัทอื่นในกลุม
เดียวกัน) ซึ่งนํามาเฉลี่ยตามปริมาณการใชงานอิงขอมูลจากจํานวนผูใชงานในแตละระบบ
จํานวนขอมูลที่เก็บในฐานขอมูลกลาง จํานวนงานที่รองขอใชงาน และสวนอื่นๆ เฉลี่ยเปน
รายเดือน เปนเวลา 60 เดือน และไมคิดคาใชจายเพิ่มในกรณีที่มีพนักงานเพิ่ม หรือมีการ
เพิ่มของงานที่ไดรับการรองขอในระหวางอายุสัญญาการใหบริการแตอยางใด
- เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนระบบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศดวยตนเองแลว การ
วาจาง SAMART มีตนทุนต่ํากวา
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

ป 2555
(ลานบาท)

เจาหนี้คาธรรมเนียมค้ําประกัน
คาธรรมเนียมค้ําประกันจาย

0.021
0.450

เจาหนี้คาภาษีโรงเรือน

0.003

ไตรมาส
ป 2556
(ลานบาท)

เหตุผลและความจําเปน

- คาเชาเลขหมายโทรศัพทเปนการเรียกเก็บเงินตามจริง ที่ SAMART จายใหกับบมจ. ทีโอที
(“TOT”) ทั้งนี้การเรียกเก็บเงินลวงหนาทุกๆ 6 เดือน เพื่อเปนการประหยัดทรัพยากร
- ในอนาคตตั้งแตวันที่ 23 สิงหาคม 2556 เปนตนไป บริษัทฯ มีนโยบายไมเขาทํารายการ
วาจางที่ปรึกษากฎหมายอีกเนื่องจากบริการดังกลาวไดรวมอยูในสัญญาจางบริการดาน
การบริหารและการจัดการแลว
- SAMART ใหการสนับสนุนบริษัทฯ ในการค้ําประกันวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
0.085
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- SAMART เปนบริษัทแมของบริษัทฯ จึงใหความชวยเหลือในดานตางๆ ซึ่งรวมถึงการค้ํา
ประกันเงินกู
- คาธรรมเนียมเปนอัตราเดียวกับที่ SAMART คิดกับบริษัทอื่นๆ ในกลุม
- ปจจุบันสถาบันการเงินตางๆ ที่บริษัทฯ มีวงเงินกูอยูดวย ไดยกเลิกเงื่อนไขการค้ําประกัน
โดย SAMART แลว
- บริษัทฯ เขาทําสัญญาเชาสถานที่ทําการกับ SAMART โดยสัญญาเชาดังกลาวไดหมดอายุไป
แลว และไมไดมีการตออายุอีก
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ไมมีการเชาพื้นที่กับ SAMART และไดชําระยอดเจาหนี้ดังกลาวแลว

สวนที่ 2 หนา 97
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
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

เจาหนี้การคาคาตรวจสอบระบบ
คาบริการตรวจสอบระบบ

ไตรมาส
ป 2556
เหตุผลและความจําเปน
(ลานบาท)
0.042
0.043 - บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ
0.480
0.480
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะใหบริการแกบริษัทในกลุม
สามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตามราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป การใหบริการศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ
กําหนดราคาโดยใชตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10

ป 2555
(ลานบาท)

3.210
-

- - ยอดเจาหนี้การคาคาตรวจสอบระบบเกิดจากยอดคงคางที่บริษัทฯ ยังไมไดจาย จากการที่
บริษัทฯ ไดวาจางฝายวิศวกรรมของ SE เพื่อตรวจสอบระบบไฟฟาและสายใยแกวนําแสง
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีบุคลากรที่เพียงพอที่จะใหบริการการตรวจสอบระบบแกลูกคา และ
บริษัทฯ อาจเสียคาปรับจากลูกคาในจํานวนที่สูงกวาราคาวาจางหากไมสามารถใหบริการ
แกลูกคาไดตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา
- ในอนาคต ตั้งแตวันที่ 23 สิงหาคม 2556 เปนตนไป บริษัทฯ มีนโยบายไมเขาทํารายการคา
ตรวจสอบระบบกับ SE แลว

สวนที่ 2 หนา 98

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
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

เจาหนี้คาซื้อกลองวงจรปด
คาซื้อกลองวงจรปด
เจาหนี้คาสินคา

บริษัท สามารถ
เทลคอม 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

คาซื้อสินทรัพย

ไตรมาส
ป 2556
เหตุผลและความจําเปน
(ลานบาท)
0.002
0.002 - บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ
0.018
0.018
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะใหบริการแกบริษัทในกลุม
สามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตามราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป การใหบริการศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ
กําหนดราคาโดยใชตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10
0.064 - บริษัทฯ ซื้อสินคาจาก Vision ซึ่งเปนผูจําหนายกลองวงจรปด เพื่อใชภายในบริษัทฯ และ
0.050
0.265 สําหรับติดตั้งที่สถานประกอบการของลูกคา
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- ราคากลองวงจรปดที่ซื้อจาก Vision มีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ ซึ่ง
ใกลเคียงกับราคาตลาด

ป 2555
(ลานบาท)

0.014
0.077

-

0.007 - บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ
0.077
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะใหบริการแกบริษัทในกลุม
สามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตามราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป การใหบริการศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ
กําหนดราคาโดยใชตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10
2.617 - บริษัทฯ ซื้อรถยนตจาก SAMTEL เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ซื้อรถยนตจาก SAMTEL เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในราคาตลาด
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สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
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

รายไดจากการขายสินทรัพยถาวร

ไตรมาส
ป 2556
เหตุผลและความจําเปน
(ลานบาท)
0.003
0.003 - บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ
0.036
0.036
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะใหบริการแกบริษัทในกลุม
สามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตามราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป การใหบริการศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ
กําหนดราคาโดยใชตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10

ป 2555
(ลานบาท)

1.637
2.040

-

- - บริษัทฯ ไดวาจางฝายวิศวกรรมของ SCS เพื่อบํารุงรักษาระบบที่สถานประกอบการของ
1.580 ลูกคา
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ จะวาจางฝายวิศวกรรมของ SCS ใหเขาบริการดูแลรักษาระบบ Contact Center
และอุปกรณ ณ สถานประกอบการของลูกคารายหนึ่งซึ่งมีสถานประกอบการกระจายอยู
ทั่วประเทศ ซึ่งสอดคลองกับจุดใหบริการของ SCS ที่มีกระจายอยูทั่วประเทศเชนกัน ดังนั้น
จึงคุมคากวาการที่บริษัทฯ สงทีมวิศวกรไปบํารุงรักษาระบบตามสถานประกอบการตางๆ
ดวยตนเอง นอกจากนี้ยังมีความสะดวกในการติดตอประสานงานเนื่องจากเปนบริษัทใน
กลุมเดียวกัน
- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป การซื้อขายสินคาและบริการระหวางกัน กําหนด
ราคาตามราคาตลาด หากไมมีราคาตลาดจะกําหนดราคาเทากับตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
ในอัตราไมเกินรอยละ 15
2.243 - บริษัทฯ ไดขายรถยนตที่ไมมีความจําเปนในการใชงานแลว ใหแก SCS เพื่อลดภาระคา
ซอมบํารุง
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
- เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีความจําเปนในการใชงานรถยนตคันดังกลาวแลว ประกอบกับมีคา
ซอมบํารุงที่คอนขางสูง จึงไดขายใหกับ SCS ในราคาตลาด
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สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
บริษัท ไทยเทรดเน็ท
จํากัด (“TTN”)

บริษัท สามารถคอม
เทค จํากัด (“SCT”)

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

- TTN เปนบริษัทยอยของ SAMTEL ซึ่ง รายไดคาบริการ Contact Center
เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ
- มีกรรมการรวมกันไดแก นายเจริญรัฐ
วิไลลักษณ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ
และนายศิริชัย รัศมีจันทร
- SCT เปนบริษัทยอยของ SAMTEL ซึ่ง ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center
เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ
รายไดคาบริการ Contact Center
- SCT เปนผูถือหุนของบริษัทฯ ถือหุน
อยูรอยละ 2.0 ของทุนที่ออกและชําระ
แลวกอนIPO และรอยละ 1.18
ภายหลัง IPO
- มีกรรมการรวมกันไดแก นายเจริญรัฐ

ไตรมาส
ป 2556
เหตุผลและความจําเปน
(ลานบาท)
0.151
0.151 บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ

ป 2555
(ลานบาท)

0.007
0.077
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ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะใหบริการแกบริษัทในกลุม
สามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตามราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป การใหบริการศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ
กําหนดราคาโดยใชตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10
0.007 - บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ
0.077
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะใหบริการแกบริษัทในกลุม
สามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตามราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป การใหบริการศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ
กําหนดราคาโดยใชตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ
วิไลลักษณ และนายวัฒนชัย วิไล
ลักษณ

บริษัท สมารทเทอร
แวร จํากัด (“STW”)

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

ลักษณะรายการ
เจาหนี้การคาคาบริหารโครงการ
คาบริหารโครงการ

ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center
รายไดคาบริการ

ไตรมาส
ป 2556
เหตุผลและความจําเปน
(ลานบาท)
1.926
- - บริษัทฯ วาจาง SCT ในการบริหารโครงการดานเทคโนโลยีและสารสนเทศระบบบริการ
1.800
- ลูกคาสัมพันธ

ป 2555
(ลานบาท)

0.0009
0.010
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ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ วาจาง SCT ในการบริหารโครงการระบบบริการลูกคาสัมพันธดานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ เนื่องจากโครงการดังกลาวเปนโครงการที่มีมูลคาโครงการสูงและคูคาของ
บริษัทฯรายหนึ่งทิ้งงาน บริษัทฯ จึงมีความจําเปนตองจัดหา ไมมีบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถในดานดังกลาวเปนกรณีเรงดวนเพื่อใหงานมีความตอเนื่องไมเพียงพอใน
ขณะนั้น โดยอยางไรก็ตามมีการกําหนดเปรียบเทียบราคาดังกลาววาใกลเคียงกับ
คาบริการที่บริษัทฯ วาจางบุคคลภายนอกเดียวกันกับที่ SCT คิดกับลูกคาทั่วไป
- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป การซื้อขายสินคาและบริการระหวางกัน กําหนด
ราคาตามราคาตลาด หากไมมีราคาตลาดจะกําหนดราคาเทากับตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
ในอัตราไมเกินรอยละ 15
0.001 - บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ
0.010
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะใหบริการแกบริษัทในกลุม
สามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตามราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป การใหบริการศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ
กําหนดราคาโดยใชตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ
เจาหนี้การคาคาพัฒนาระบบบริการ
ลูกคา Implementation Service
คาพัฒนาระบบบริการลูกคา
Implementation Service

ไตรมาส
ป 2556
เหตุผลและความจําเปน
(ลานบาท)
1.500
- - บริษัทฯ ไดวาจาง STW ในการพัฒนาระบบบริการลูกคา สําหรับงาน Implementation
service งานโครงการ เชน ประสานงานโครงการ เก็บรวบรวมความตองการจาก TOT นํา
1.402
- ขอมูลที่เก็บรวบรวมความตองการจาก TOT มาวิเคราะหและออกแบบระบบ แลวสงตอให
ทีม Programmer ทําการพัฒนาระบบตอไป เปนตน

ป 2555
(ลานบาท)

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ไมสามารถพัฒนาระบบดังกลาวไดจึงจําเปนตองวาจาง STW ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางดานพัฒนาระบบเนื่องจากโครงการดังกลาวเปนโครงการที่มีมูลคาโครงการสูง
และคูคาของบริษัทฯ รายหนึ่งทิ้งงาน บริษัทฯจึงมีความจําเปนตองจัดหาบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถในงานดังกลาวเปนกรณีเรงดวนเพื่อใหงานมีความตอเนื่องไม
เพียงพอในขณะนัน้ จึงจําเปนตองวาจาง STW ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในงานดังกลาว โดย
รายการดังกลาวมีการกําหนดอยางไรก็ตามมีการเปรียบเทียบราคาการจางงานเดียวกันวา
ใกลเคียงกับที่ STW คิดกับลูกคาทั่วไปการวาจางผูใหบริการบุคคลภายนอก
- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป การซื้อขายสินคาและบริการระหวางกัน กําหนด
ราคาตามราคาตลาด หากไมมีราคาตลาดจะกําหนดราคาเทากับตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
ในอัตราไมเกินรอยละ 15
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
บริษัท สามารถ
อินโฟเนต จํากัด
(“SIF”)

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

- SIF เปนบริษัทยอยของ SAMTEL ซึ่ง
เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ
- มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน คือ นาย
วัฒนชัย วิไลลักษณ

ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center
รายไดคาบริการ Contact Center

เจาหนี้การคาคาอินเตอรเน็ต และ
คาบริการเชื่อมตอระบบ
เจาหนี้อื่น - คาอินเตอรเน็ต
คาใชจายคาบริการ
คาใชจายอื่นในการขายและใหบริการ

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

ป 2555
(ลานบาท)

3.08039
0.041
3.248
0.228
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ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะใหบริการแกบริษัทในกลุม
สามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตามราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป การใหบริการศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ
กําหนดราคาโดยใชตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10
2.892 - บริษัทฯ ใชบริการอินเตอรเน็ต และบริการการเชื่อมตอระบบจาก SIF ซึ่งบริษัทฯ ไดบันทึก
บัญชีคาใชจายตามหมวดหมูของผูใชงานไวในตนทุน และคาใชจายในการขายและบริหาร
5.889
0.202 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- การใชบริการอินเตอรเน็ต และบริการการเชื่อมตอระบบของ SIF มีการกําหนดราคาตาม
เงื่อนไขการคาปกติและสามารถเปรียบเทียบไดกับผูใหบริการทั่วไป

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
บริษัท สามารถ ไอโมบาย 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
คาซื้อโทรศัพทมือถือสําหรับพนักงาน
คาซื้อโทรศัพทมือถือสําหรับบริษัท
คาใชจายในการขายอื่นๆ

ไตรมาส
ป 2556
เหตุผลและความจําเปน
(ลานบาท)
0.050
0.017 - บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ และบริการ Contact Center
0.393
0.580 สําหรับ SIM โดยเฉพาะ
2.436
4.385
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะใหบริการแกบริษัทในกลุม
สามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตามราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
- บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แก SIM โดยเฉพาะ เพื่อใหบริการลูกคาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑของ SIM โดยมีการคิดคาบริการตามราคาและเงื่อนไขการคาปกติ
- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป การใหบริการศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ
กําหนดราคาโดยใชตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10
0.006
0.078 - บริษัทฯ ซื้อสินคาจาก SIM ซึ่งเปนผูจําหนายโทรศัพทมือถือสําหรับลูกคา
0.009
0.203
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ซื้อสินคาจาก SIM เพื่อเปนอภินันทนาการใหแกลูกคาบางราย การซื้อสินคากับ
SIM นั้น มีการกําหนดราคาและการชําระเงินตามเงื่อนไขการคาปกติ

ป 2555
(ลานบาท)

0.062
0.018
0.040

- - บริษัทฯ ใหสิทธิพนักงานในการซื้อโทรศัพทมือถือสินคาจาก SIM โดยผอนชําระเงินผาน
0.024 บริษัทฯ
- - บริษัทฯ มีการซื้อโทรศัพทมือถือจาก SIM ซึ่งเปนผูจําหนายโทรศัพทมือถือสําหรับพนักงาน
- บริษัทฯ และสําหรับใชในบริษัทฯ มีการบันทึกบัญชีตามหมวดหมูของรายการซื้อ
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ซื้อสินคาจาก SIM เพื่อใหพนักงานใชภายในบริษัทฯ ในบางกรณี บริษัทฯ จะให
พนักงานของบริษัทฯ ซื้อโทรศัพทมือถือจาก SIM โดยผอนชําระเงินผานบริษัทฯ การซื้อ
สินคากับ SIM นั้น มีการกําหนดราคาและการชําระเงินตามเงื่อนไขการคาปกติ
- บริษัทฯ ซื้อโทรศัพทมือถือจาก SIM เพื่อใชภายในบริษัทฯ หรือใหพนักงานที่มีสิทธิใช มีการ
กําหนดราคาและการชําระเงินตามเงื่อนไขการคาปกติ
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
บริษัท ไอ-โมบาย
พลัส จํากัด (“IMP”)

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ

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

ไตรมาส
ป 2556
เหตุผลและความจําเปน
(ลานบาท)
1.194 - บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ
0.885
1.581
13.652
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
9.308
- การใหบริการแก IMP มีการเปลี่ยนแปลงจากการใหบริการแบบบริการบริหารจัดการศูนย
ลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบเปนการบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธและการบริการ
ระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ เมื่อเดือนมิถุนายน 2555 เนื่องจากขอมูลที่ใหบริการ
แกลูกคาจะตองมีการประสานงานกับหลายหนวยงานของ IMP ซึ่งการที่ IMP เปนผูบริหาร
จัดการเองจะมีความคลองตัวมากกวา
- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะใหบริการแกบริษัทในกลุม
สามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตามราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
โดยการพิจารณาอัตรากําไรขั้นตนที่ไดรับจาก IMP จะพิจารณาจากภาพรวมของทั้งสอง
โครงการ
- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป การใหบริการศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ
กําหนดราคาโดยใชตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10
0.008
0.005 - บริษัทฯ ซื้อสินคาและบริการจาก IMP ซึ่งเปนผูจําหนายและใหบริการอินเตอรเน็ตผาน Air
Card โดยมีการบันทึกบัญชีคาใชจายตามตนสังกัดของพนักงานที่ใช
0.005
0.103
0.077 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการซื้อสินคาจาก IMP มีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติและสามารถ
เปรียบเทียบไดกับราคาที่ IMP ขายใหกับลูกคารายอื่น

ป 2555
(ลานบาท)
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
บริษัท สามารถ
มัลติมีเดีย จํากัด
(“BUG”)

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

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

ลูกหนี้การคาคาบริการ Contact Center
รายไดคางรับ
เงินมัดจํา
รายไดคาบริการ

ป 2555
(ลานบาท)
0.387
0.505
43.852
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ไตรมาส
ป 2556
เหตุผลและความจําเปน
(ลานบาท)
0.049 - บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ และบริการ Contact Center
2.510 สําหรับ BUG โดยเฉพาะ (โครงการ BUG 1113)
0.505
34.352 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะใหบริการแกบริษัทในกลุม
สามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตามราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
- บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แก BUG เพื่อใหบริการแกลูกคา ซึ่งรูจักกันในชื่อ BUG
1113 มาเปนเวลากวา 10 ป โดยมีการกําหนดราคาในลักษณะการแบงสวนรายได
(Revenue Sharing) บริษัทฯ จะไดรับคาบริการตามจํานวนนาทีที่ใหบริการที่ผานมา
บริษัทฯ ไดขอปรับขึ้นคาบริการจํานวน 2 ครั้ง และ BUG ไดขอปรับจํานวนนาทีที่ใชบริการ
ขั้นต่ํา เปนการแจงจํานวนนาทีที่ใชบริการขั้นต่ําลวงหนา 1 เดือน
- การใหบริการแก BUG มีอัตรากําไรขั้นตนลดลงมากในบางไตรมาส เนื่องจากจํานวนนาที
ขั้นต่ําลดลงอยางมากทําใหบริษัทฯ ไมสามารถปรับแผนการบริหารบุคลากรเพื่อรองรับ
จํานวนนาทีที่ใหบริการที่ลดลงอยางรวดเร็วไดทัน อยางไรก็ตามอัตรากําไรขั้นตนปรับตัว
เพิ่มขึ้นในภายหลังเมื่อบริษัทฯ สามารถวางแผนจัดสรรบุคลากรไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาการใหบริการแก BUG มีความสมเหตุสมผลและเปน
โครงการที่ทําใหบริษัทฯ เปนที่รูจัก อัตราคาบริการระหวางกันมีความเหมาะสม โดย
บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนจากการใหบริการดังกลาว
- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป การใหบริการศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ
กําหนดราคาโดยใชตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ

ไตรมาส
ป 2556
เหตุผลและความจําเปน
(ลานบาท)
0.436 - บริษัทฯ ใชบริการ BUG ในการจัดทําระบบ Knowledge Base (Web Base) ซึ่งเปนระบบ
8.564 ฐานขอมูล ใหกับลูกคารายหนึ่ง โดยบริษัทฯ ไดจายเงินตามสัญญา และบันทึกรับรู
คาใชจายตามอัตรางานที่ทําสําเร็จ

ป 2555
(ลานบาท)

ลักษณะรายการ
คาใชจายจายลวงหนา
คาบริการจัดทําระบบ Knowledge Base
(Web Base)

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ไดวาจาง BUG ในการจัดทําระบบ Knowledge Base (Web Base) เนื่องจาก
BUG มีขอมูล Content ตรงตามที่ลูกคาของบริษัทฯ ตองการ และมีความชํานาญในการ
จัดทําระบบ โดยมีการกําหนดราคาโดยใชตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มไมเกินรอยละ15

บริษัท วิไลลักษณ
อินเตอรเนชั่นแนล
โฮลดิ้ง จํากัด
(“VIH”)

- นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ นายวัฒน
ชัย วิไลลักษณ และนาง สุกัญญา
วนิชจักรวงศ ซึ่งเปนกรรมการของ
บริษัทฯ เปนผูถือหุนใหญใน VIH
- มีกรรมการรวมกันไดแก นายเจริญรัฐ
วิไลลักษณ และนายวัฒนชัย วิไล
ลักษณ

เจาหนี้การคาคาบริการ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร

0.693
4.413
0.001

เจาหนี้เงินประกันการเชา
เจาหนี้คาเชาและคาสาธารณูปโภค
เงินมัดจํา
คาใชจายคาเชาและคาสาธารณูปโภค

1.545
2.459
1.480
9.088
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5.643 - บริษัทฯ ใชบริการ BUG ในการสงขอความโทรศัพทมือถือ (SMS) โดยบริษัทฯ ไดบันทึก
3.612 บัญชีคาใชจายตามหมวดหมูของผูใชงานไวในคาใชจายในการขายและบริหาร
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ซื้อบริการสงขอความทางโทรศัพทมือถือ (SMS) จาก BUG สําหรับลูกคาของ
บริษัทฯ และสําหรับบริษัทฯ เอง โดยรายการดังกลาวมีการกําหนดราคาและการชําระเงิน
ตามเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป การซื้อขายสินคาและบริการระหวางกัน กําหนด
ราคาตามราคาตลาด หากไมมีราคาตลาดจะกําหนดราคาเทากับตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
ในอัตราไมเกินรอยละ 15
- - บริษัทฯ เชาพื้นที่ในการประกอบธุรกิจจาก VIH โดยบริษัทฯ ตองจายคาเชาพื้นที่ คา
0.074 สาธารณูปโภค คาบริการตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาเชา
1.480
9.628 ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- พื้นที่เชาอาคารดังกลาวใชในการใหบริการแกลูกคา โดยมีการคิดคาเชาและคาบริการใน
อัตรา 492 บาท/ตร.ม./เดือน โดยซึ่งอัตราคาเชาและคาบริการดังกลาว เปนอัตราที่สามารถ
เทียบเคียงไดกับอัตราคาเชาพื้นที่บริเวณใกลเคียงซึ่งมีขนาดพื้นที่ใหเชาเพียงพอกับความ
ตองการของบริษัทฯ เชน อัตราคาเชาอาคารจัสมิน 450 บาท/ตร.ม./เดือน หรือ อาคาร
เซ็นทรัลแจงวัฒนะ 450 บาท/ตร.ม. /เดือน
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ

ไตรมาส
ป 2556
เหตุผลและความจําเปน
(ลานบาท)
0.002
0.002 - บริษัทฯ ใหบริการ Contact Center แกบริษัทในกลุมสามารถ

ป 2555
(ลานบาท)

ลักษณะรายการ

บริษัท สามารถ ยูทรานส จํากัด
(“SU”)

- SU เปนบริษัทยอยของ SAMART ซึ่ง
เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ
- มีกรรมการรวมกันไดแก นายเจริญรัฐ
วิไลลักษณ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ
และนายศิริชัย รัศมีจันทร

รายไดคาบริการ Contact Center

บริษัท สามารถ
อินเตอรแอคทีป
มีเดีย จํากัด
(“SIAM”)

- SIAM เปนบริษัทยอยของ SIM ซึ่งเปน เจาหนี้การคาคาซื้อสินคา
ผูถือหุนใหญของบริษัทฯ
คาซื้อสินคา
- มีกรรมการรวมกันไดแก นายวัฒนชัย (วัตถุมงคล เชน เจาแมกวนอิม ฮกลกซิ่ว
วิไลลักษณ และนายศิริชัย รัศมีจันทร พระสังฆจาย)
คาซื้อสินคา

บริษัท เบสท เซลลา
จํากัด

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

คาซื้อสินคา
เจาหนี้การคาคาสินคา (ไวน)

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

เจาหนี้คาเชา และคาบริการ
คาเชาพื้นที่
คาบริการ

-

0.180

0.187
2.536
0.254
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ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการใหบริการ Contact Center ดังกลาวเปนลักษณะใหบริการแกบริษัทในกลุม
สามารถซึ่งมีการคิดคาบริการตามราคาและเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
- ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป การใหบริการศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ
กําหนดราคาโดยใชตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10
0.055 - บริษัทฯ ซื้อสินคาจาก SIAM ที่กระทําเปนธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการคาทั่วไป
0.063
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการซื้อสินคามีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติและสามารถเปรียบเทียบไดกับ
ราคาที่ SIAM ขายใหกับลูกคารายอื่น
0.010 - บริษัทฯ ซื้อสินคาจากบริษัท เบสท เซลลา จํากัด ที่กระทําเปนธุรกิจปกติตามเงื่อนไขการคา
ทั่วไป
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายการซื้อสินคามีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติและสามารถเปรียบเทียบไดกับ
ราคาที่ บริษัท เบสท เซลลา จํากัด ขายใหกับลูกคารายอื่น
0.244 - บริษัทฯ เชาพื้นที่เพื่อใชในการประกอบธุรกิจจากบริษัท พลังมิตรทราน สปอรต จํากัด โดย
2.527 บริษัทฯ ตองจายคาเชาพื้นที่ คาบริการตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาเชา
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- พื้นที่เชาที่อาคารดังกลาวใชในการใหบริการแกลูกคา โดยมีการคิดคาเชาและคาบริการใน
อัตรา 263 บาท/ตร.ม./เดือน โดยซึ่งอัตราคาเชาและคาบริการดังกลาว เปนอัตราที่สามารถ
เทียบเคียงไดกับอัตราคาเชาพื้นที่บริเวณใกลเคียงซึ่งมีขนาดพื้นที่ใหเชาเพียงพอกับความ
ตองการของบริษัทฯ เชน อัตราคาเชาอาคารบีบี 370 บาท/ตร.ม./เดือน หรือ อาคาร Thai
CC 300 บาท/ตร.ม./เดือน
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14.2

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

สรุปหลักเกณฑในการพิจารณารายการระหวางกัน ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

14.2.1 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดใหความเห็นวา รายการระหวางกันขางตน เปนไปอยางสมเหตุสมผลและจําเปนเพื่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเงื่อนไขในการทําธุรกรรมดังกลาวเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป
14.2.2 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
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 โดยมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย ได
อนุมัติหลักการในการกําหนดนโยบายรายการระหวางกัน ดังรายละเอียดตอไปนี้ทั้งนี้ บริษัทฯ ตองจัดทํารายงานสรุปการทํา
ธุรกรรมดังกลาว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส
 การขายสินคาและบริการระหวางกัน กําหนดราคาตามราคาตลาด หากไมมีราคาตลาดจะกําหนดราคาเทากับตนทุนบวก
กําไรสวนเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละ 15
 การใหบริการศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ กําหนดราคาโดยใชตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10
 คาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจายใหบริษัทใหญเรียกเก็บตามราคาที่ระบุไว ในสัญญาระหวางกัน ซึ่งบริษัทใหญกําหนด
ราคาจากตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละ 5
 การซื้อขายสินทรัพยถาวรระหวางกันกําหนดราคาโดยใชมูลคาสุทธิตามบัญชี บวกสวนเพิ่มตามสภาพของสินทรัพย
โดยบริษัทฯ จะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมสําหรับธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป เพื่อรายงาน
ใหที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส
การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
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บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

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

14.2.3 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
ในอนาคต บริษัทฯ อาจมีการเขาทํารายการระหวางกันตามแตเห็นสมควร โดยตั้งอยูบนเงื่อนไขทางการคาตามปกติ โดย
สามารถอางอิงได กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดีย วกัน ที่บ ริษัท ฯ กระทํ า กับ บุ คคลภายนอก และยึดถือความจําเป น 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
โดยรายการที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอเนื่องในอนาคตมีดังนี้
การใหบริการศูนยบริการขอมูล (Contact Center)
บริษัทฯ จะยังคงใหบริการศูนยบริการขอมูล (Contact Center) แกบริษัทในกลุมสามารถ ซึ่งจะกําหนดราคาโดยใชตนทุนบวก
กําไรสวนเพิ่มในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 โดยจะคิดคาบริการตามเงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ซื้อสินคาและบริการ
บริษัทฯ มีการซื้อสินคาและบริการจากบริษัทในกลุมสามารถเพื่อใชประกอบการใหบริการลูกคาหรือใชสําหรับดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ เชน กลองวงจรปด โทรศัพทมือถือ บริการดานบริหารจัดการ บริการสงขอความทางโทรศัพทมือถือ (SMS) และบริการ
อินเตอรเน็ต เปนตน การซื้อขายสินคาและบริการระหวางกัน กําหนดราคาตามราคาตลาด หากไมมีราคาตลาดจะกําหนดราคา
เทากับตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละ 15 โดยจะมีการกําหนดราคาใกลเคียงกับราคาตลาด หรือตามราคาและ
เงื่อนไขการคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
บริการซอมบํารุง
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บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ในกรณีที่บริษัทฯ ขาดแคลนบุคลากรในการซอมบํารุงหรือสถานที่ประกอบการของลูกคาอยูตางจังหวัด บริษัทฯ อาจวาจาง
บริษัทในกลุมสามารถในการซอมบํารุง เนื่องจากการวาจางบริษัทในกลุมสามารถมีความคุมคากวาการที่บริษัทฯ สงทีมวิศวกร
ไปบํารุงรักษาระบบตามสถานประกอบการตางๆ ดวยตนเอง เพราะโดยปกติ บริษัทฯ ใหบริการซอมแซมและบํารุงรักษาใหกับ
ลูกคาที่มีสถานประกอบการอยูในกรุงเทพฯ เทานั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจเสียคาปรับตามที่ระบุไวในสัญญากับลูกคาหากไม
สามารถใหบริการซอมบํารุงภายในระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้การใหบริการระหวางกัน กําหนดราคาตามราคาตลาด หากไมมี
ราคาตลาดจะกําหนดราคาเทากับตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละ 15
การเชาพื้นที่ในการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ มีการเชาสถานที่ประกอบการกับบริษัท พลังมิตรทราน สปอรต จํากัด และบริษัท วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง
จํากัด เพื่อใหบริการแกลูกคา โดยมีการกําหนดคาเชาและคาบริการในอัตราที่สามารถเทียบเคียงไดกับอัตราคาเชาพื้นที่บริเวณ
ใกลเคียง
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