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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

5.1 สินทรัพยถาวร 

รายละเอียดสินทรัพยถาวรของบริษัทฯ ที่ใชในการประกอบธุรกิจที่สําคัญ สรุปไดมีดังนี้ 

    หนวย: ลานบาท 

ประเภท/ลักษณะของสินทรัพย 
มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที ่

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 

อุปกรณสํานักงาน 16.21 14.17 เปนเจาของ ไมมี 
เครื่องมือและอุปกรณ 123.02 83.11 เปนเจาของ ไมมี 
คอมพิวเตอร 15.24 16.72 เปนเจาของ ไมมี 
ยานพาหนะ 1.68 2.54 เปนเจาของ เชาซ้ือรถยนต 
เครื่องมือและอุปกรณระหวางติดตั้ง 0.10 6.32 เปนเจาของ ไมมี 
รวม 156.25 122.86   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหัก
คาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 414.36 ลานบาท  

5.2 สินทรัพยไมมีตัวตน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก คาใชสิทธิ (License) สําหรับโปรแกรม
ที่เกี่ยวกับการใหบริการ Contact Center และคอมพิวเตอรซอฟตแวรโดยมีมูลคาตามบัญชีสุทธิเทากับ 27.61 ลานบาท และ 
25.80 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 4.29 และ รอยละ 5.24 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ ตามลําดับ 

ในอดีตบริษัทฯ ลงรายการทรัพยสินฮารดแวรและซอฟตแวร รวมกันเปนรายการคอมพิวเตอรภายใตบัญชีอุปกรณและตัดคา
เส่ือมราคาตามอายุการใหประโยชน 5 ป ตอมาในป 2553 บริษัทฯ เริ่มแยกรายการที่เปนคาใชสิทธิ (License) สําหรับโปรแกรม
ที่เกี่ยวกับการใหบริการ Contact Center และคอมพิวเตอรซอฟตแวร เปนบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนและมีนโยบายการตัด
จําหนายคาใชสิทธิ (License) 5-10 ป โดย License ที่บริษัทฯ ไดมาตั้งแตป 2544 ยังสามารถใชงานไดอยู 
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5.3 เครื่องหมายการคา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ เปนเจาของเครื่องหมายบริการ ทั้งหมด 11 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ เลขทะเบียน
เครื่องหมาย เครื่องหมายใชสาํหรับบริการ วันหมดอาย ุ รูปเครื่องหมายบริการ 

1. บ41724 ติดตั้งซอมแซม บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร 27 ก.ย. 2560 

 
2. บ39778 จัดอบรมพนักงานทั้งในและนอกสถานท ี่ 27 ก.ย. 2560 

 
3. บ39779 ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจซ้ือขาย

จําหนายสินคาจัดหาพนักงานไปทํางานที่ Call 
Center 

27 ก.ย. 2560 

 
4. บ41727 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 
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5.4 สัญญาที่สําคัญ 

5.4.1 สัญญากับผูใหบริการระบบ 

บริษัทฯ มีการทําสัญญากับผูขายระบบรายหนึ่ง เพื่อผลประโยชนในการจัดซื้อจัดหาระบบในราคาไดที่ไดรับสวนลด โดยมี
ระยะเวลาสัญญา 2 ป 9 เดือน และมีเงื่อนไขที่ตองมีการทบทวนรายละเอียดของยอดการสั่งซื้ออยางนอยปละครั้ง  

5.4.2 สัญญาเชาอาคารสํานักงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสัญญาเชาอาคารทั้งหมด 8 สัญญา มีรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ คูสัญญา คาเชาและ
คาบริการ 

วันครบกําหนด
สัญญา เงื่อนไขการตออายุ 

1. บริษัท จัดการน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) 276,318 
บาทตอเดือน 

15 ก.ค. 2559 ตออายุไดครั้งละ 3 ป และปรับคาเชาและ
คาบริการไดไมเกินรอยละ 15 และรอยละ 5ของ

คาเชาปสุดทายตามลําดับ 
2. บริษัท จัดการน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) 69,660  

บาทตอเดือน 
31 ต.ค. 2557 ตออายุไดครั้งละ 3 ป และปรับคาเชาและ

คาบริการตามราคาตลาดแตไมเกินรอยละ 15 
3. บริษัท จัดการน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) 328,275 

บาทตอเดือน 
30 ก.ย. 2558 ตออายุไดครั้งละ 3 ป และปรับคาเชาและ

คาบริการตามราคาตลาดแตไมเกินรอยละ 5 
4. บริษัท จัดการน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) 140,625 

บาทตอเดือน 
14 ต.ค. 2558 ตออายุไดครั้งละ 3 ป และปรับคาเชาและ

คาบริการไดรอยละ  5 
5. บริษัท จัดการน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) 935,361 

บาทตอเดือน 
30 ก.ย. 2558 ตออายุไดครั้งละ 3 ป และปรับคาเชาและ

คาบริการไดรอยละ  5 
6. บริษัท วิไลลักษณ อินเตอรเนช่ันแนล โฮลด้ิง 

จํากัด 
740,154.69
บาทตอเดือน 

31 ก.ค. 2558 ตออายุไดครั้งละ 3 ป และปรับคาเชาและ
คาบริการไดไมเกินรอยละ 15 

7. บริษัท พลังมิตร ทรานสปอรต จํากัด 270,609.12
บาทตอเดือน 

31 ก.ค. 2557 ผูใหเชาใหสิทธิผูเชากอนใครๆ ที่ประสงคจะใช
สิทธิตออายุหรือไมตออายุ โดยแจงลวงหนาไม

นอยกวา 30 วันกอนสิ้นสุดอายุสัญญา 
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5.4.3 สัญญาบริการกับ บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

1) สัญญาจางบริการดานการบริหารและการจัดการ 

สัญญาระหวาง บมจ.สามารถคอรปอรเรช่ัน (“ผูรับจาง”) และ บจ.วันทูวัน คอนแทคส (“ผูวาจาง”) 
วันที่ทําสัญญา 17 กุมภาพันธ 2557 
ระยะเวลาสัญญา 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 
อัตราคาบริการ 400,000 บาท/เดือน (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
ขอตกลงการใหบริการ ผูรับจางตกลงใหบริการดานบริหารและการจัดการทั่วไป ดังนี้  

1) ใหบริการดานการบริหารการเงินและบัญชี การจัดสรรเงิน วางแผนงบประมาณ1 
2) ใหบริการดานการบริหารตลาด กําหนดกลยุทธดานการตลาดและการขาย 
3) ใหบริการดานกฎหมาย และนิติกรรมสัญญาทุกประเภท รวมทั้งการฟองคดี การบังคับคดี การยึดทรัพย และ

อื่นๆ2 
4) ใหบริการดานการบริหารงานธุรการสํานักงาน3 
5) ใหบริการดานการติดตอตามเรงรัดหนี้สิน การประนอมหนี้ และอื่นๆ 
6) ใหคําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนจัดหาบุคลากรในการใหบริการดานการบริหารและการจัดการ4 
7) ใหมีการติดตามและประเมินผล ในการใหบริการดานการบริหารและการจัดการ 

หมายเหตุ  
1 บริษัทฯ มีบุคลากรดําเนินการดานการเงินและบัญชีเปนของบริษัทฯ เอง SAMART เปนที่ปรึกษาดานการเงิน การบัญชี และวางแผน
งบประมาณ รวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษาดานการลงทุนตางๆ โดย SAMART จะสงผูเช่ียวชาญในดานตางๆเพื่อใหคําปรึกษาแกบริษัทฯ  

2 เพื่อการใชทรัพยากรภายในกลุมใหเกดิประโยชนสูงสุด บริษัทฯ ใชฝายกฎหมายรวมกับ SAMART ในการรางสัญญา การฟองรอง และอื่นๆ 
ทั้งหมด 

3 งานดานการบริหารงานธุรการสํานักงานรวมถึง การใชบริการการจัดซ้ือสินคา อุปกรณ และบริการ โดยการจัดซ้ือสินคา อุปกรณ และบริการ
รวมกับกลุม SAMART ทําใหมีอํานาจตอรองสินคาและบริการที่ดีกวา  

4 บริษัทฯ ใชบริการจาก SAMART ในการจัดหาพนักงานภายในสํานักงาน หรือโยกยายพนักงานภายในกลุม เพื่อใหไดพนักงานที่เหมาะสมกบั
ตําแหนงงาน พรอมทั้งออกแบบนโยบายสวัสดิการและคาตอบแทนตางๆ แกบุคลากร ทั้งนี้บริษัทฯ มีฝายทรัพยากรบุคคลในการจัดหา
เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธเปนของตนเอง 

 
2) สัญญาวาจางการใหบริการระบบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สัญญาระหวาง บมจ.สามารถคอรปอรเรช่ัน (“ผูใหบริการ”) และ บจ.วันทูวัน คอนแทคส (“ผูรับบริการ”) 
วันที่ทําสัญญา 1 พฤษภาคม 2554 
ระยะเวลาสัญญา 1 พฤษภาคม 2554 – 30 เมษายน 2559 (5 ป) 
อัตราคาบริการ 636,000 บาท/เดือน (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
ขอตกลงการใหบริการ ผูใหบริการตกลงใหบริการ ระบบศูนยบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ (Samart Information Technology Center) 

เพื่อใชในการบริการดานการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย (ISO 27001) และ ดานการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการบริการ (ITIL) สําหรับการพัฒนาองคกรและบุคลากรภายในองคกรของผูรับบริการใหมีมาตรฐานสากล
ในการบริหารจัดการองคกรที่ดีและประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการที่ดีขึ้น 
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5.4.4 สัญญากรมธรรมประกันภัย  

ลําดับ ประเภทกรมธรรม บริษัทประกันภัย ทรัพยสินที่เอาประกันภัย ทุนประกัน 
(บาท) 

ระยะเวลา
ประกันภัย 

ผูเอาประกันภัย/
ผูรับประโยชน 

1. ประกันความเสี่ยงภัย
ทรัพยสิน 

บริษัท กรุงเทพ
ประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 

คอมพิวเตอร เฟอรนิเจอร 
และเครื่องใชสํานักงานและ
เครื่องตกแตง ในอาคารที่
บริษัทฯ เชา และอาคาร
ลูกคารวม 9 อาคาร 

126,148,000 
 

1 ก.ค. 2556 – 
1 ก.ค. 2557 

บมจ. วันทูวัน 
คอนแทคส 

2. ประกันภัย เครื่อง
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

บริษัท กรุงเทพ
ประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส อาทิ 
คอมพิวเตอร และระบบ

คอมพิวเตอร 

37,921,000 
 

1 ก.ค. 2556 – 
1 ก.ค. 2557 

บมจ. วันทูวัน 
คอนแทคส 

5.5 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยดังนี้ 

ชื่อบริษัท รอยละการ
ถือหุน ราคาทุน(บาท) 

มูลคาตามบัญชีตามวิธีราคาทุน – สุทธิ (บาท) 
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 

บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จํากัด 100 250,000 215,000 215,000 
บริษัท วันทูวัน แคมโบเดีย จํากัด 100 40,000 - 40,000 

หมายเหตุ  
- บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จํากัด มีทุนจดทะเบียน 1.00 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีทุนชําระแลว 0.25 บาท หรือคิดเปนรอยละ 

25.00 ของทุนจดทะเบียน 
- บริษัท วันทูวัน แคมโบเดีย จํากัด มีทุนจดทะเบียน 5,000 เหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีทุนชําระแลว 1,250 เหรียญสหรัฐ หรือ

เทากับ 0.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียน 

ทั้งนี้ เงินลงทุนทั้งหมดคิดเปนรอยละ 0.03 และ รอยละ 0.05 ของมูลคาสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 
ธันวาคม 2556 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัทฯ ตามลําดับ 

5.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม  

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

 

 


