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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
5.1 ตารางแสดงสินทรัพย์ของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
หน่วย : ล้านบาท

ประเภททรัพย์สนิ

ลักษณะทรัพย์สิน

1. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า - อาคารสานักงาน ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 226/12,
13,16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 /1
- โรงงาน/คลังสินค้า ตั้งอยู่เลขที่ 77/23 หมู่
12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาบลไร่ขิง
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
2. อุปกรณ์และเครื่องใช้ - อุปกรณ์และเครื่องใช้สานักงานทีใ่ ช้ใน
อาคารสานักงานของบริษัท
สานักงาน
- เครื่องบริการรับชาระเงินอัตโนมัติ (ตู้เติม
3. เครื่องบริการรับชาระ
เงิน)และอุปกรณ์ที่เกีย่ วข้อง ได้แก่ ขาตัง้ ตู้
เงินอัตโนมัติและ
บุญเติม หลังคาตู้บุญเติม แท่นปูน เสา
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
อากาศเล็ก กล่องใส่เงิน และ อุปกรณ์ตู้
บุญเติม
- ยานพาหนะเพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ
4. ยานพาหนะ
รวม

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

มูลค่าตามบัญชี
ณ 30 มิ.ย. 57

เป็นผู้เช่า

– ไม่มี –

1.11

การใช้งาน
- ใช้เป็นสานักงาน
- ใช้เป็นโรงงาน/คลังสินค้า

เป็นเจ้าของ

– ไม่มี –

21.85

- เพื่อใช้ในสานักงาน / โรงงานหรือ
คลังสินค้า

เป็นเจ้าของ

– ไม่มี –

747.30/2

- เครื่องบริการรับชาระเงินอัตโนมัติ
และ ซึ่ งเป็ น สิ น ทรัพ ย์ ห ลั ก ที่ ใช้ ใน
การด าเนิ น ธุ รกิ จ ของบริษั ท และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

เป็นเจ้าของ

– ไม่มี –

1.91
772.17

- เพื่อใช้ในการขนส่งตู้เติมเงิน

หมายเหตุ : 1- บริษัทได้ย้ายที่ตั้งสานักงานใหญ่จากเดิมตั้งอยู่เลขที่ 1031/1 - 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เป็น เลขที่ 226/12,13,16 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
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- เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา บริษัทได้เปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของเครื่องมือและอุปกรณ์ (เครือ่ งบริการรับชาระเงินอัตโนมัติ หรือ ตู้เติมเงินบุญเติม)
จากเดิมอายุ 5 ปี เป็น อายุ 8 ปี ซึ่งผู้บริหารบริษัทเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะอายุการให้ประโยชน์
ดังกล่าวสอดคล้องกับประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการใช้งานสินทรัพย์ดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้นักลงทุนพิจารณาข้อมูลอย่างระมัดระวังในการใช้ข้อมูลในงบการเงินด้วย
ในการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของตู้เติมเงิน “บุญเติม” ดังกล่าว บริษัทได้ใช้วิธีการเปลี่ยนทันที โดยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ดังกล่าว มีผลต่องบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับงวดปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557 มีรายละเอียด ดังนี้
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของเครื่องบริการรับชาระ
สาหรับปี 2556 สิ้นสุดวันที่
สาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557
เงินอัตโนมัติ (ตู้เติมเงินบุญเติม) จากเดิมอายุ 5 ปี เป็น อายุ 8 ปี
31 ธันวาคม 2556
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
งบแสดงฐานะการเงิน :
เครื่องมือและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น
72.80 ล้านบาท
36.27 ล้านบาท
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ :
ค่าเสื่อมราคาลดลง
72.80 ล้านบาท
36.27 ล้านบาท
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด เพิ่มขึ้น
72.80 ล้านบาท
36.27 ล้านบาท
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท)
0.12 บาท
0.06 บาท
หมายเหตุ: - รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาข้อมูลได้จากงบการเงินงวดปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
- สาหรับปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีกาไรสุทธิสาหรับปี (รวมผลกระทบของค่าเสื่อมราคาลดลง จากการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุ
การให้ประโยชน์ของตู้เติมเงิน) เท่ากับ 87.27 ล้านบาท หรือ คิดเป็นกาไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น
- สาหรับ งวด 6 เดื อ นแรกของปี 2557 สิ้น สุดวันที่ 30 มิถุ นายน 2557 บริษั ทมี กาไรสุท ธิส าหรับ งวด (รวมผลกระทบของค่าเสื่ อ มราคาลดลง จากการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของตู้เติมเงิน) เท่ากับ 65.24 ล้านบาท หรือ คิดเป็นกาไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.11 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการออกรายงานให้ความเห็นเกี่ยวกับอายุการใช้
งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในตู้เติมเงินบุญเติม ลงวันที่ 13 กันยายน 2556 ที่มีการทดสอบอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในตู้เติมเงิน โดยใช้อุณหภูมิซึ่งมีผลกระทบมากกว่ากึ่ง
หนึ่งของปัจจัยแวดล้อมทั้งหมดเป็นตัวทดสอบอายุการใช้งาน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ตามสภาวะที่กาหนด และใช้ทฤษฎี θoC (Arrhenius Equation)
ซึ่งเป็นทฤษฎีทั่วไปในการประมาณการหาอายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้สภาวะของอุณหภูมิเข้ามาเป็นปัจจัยในการคานวณหาอายุการใช้งาน โดยมีสมมติฐานว่า
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อายุการการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ซึ่งมีผลกระทบต่ออายุการใช้งาน อุปกรณ์จะมีอายุการใช้งานลดลงครึ่งหนึ่งของการใช้งานปกติเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
ทุก ๆ 10 องศาเซลเซียส เช่น อุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งาน 10 ปี ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส หากว่าอุณหภูมิสูงขึ้นเป็น 50 องศาเซลเซียส อายุ การใช้งานก็จะลดลงเหลือ 5 ปี หาก
ว่าอุณหภูมิสูงขึ้นเป็น 60 องศาเซลเซียส อายุการใช้งานก็จะลดลงเหลือ 2.5 ปี เป็นต้น ดังนั้น ในการทดสอบจริงทางสถาบันฯจึงได้นาตู้บุญเติมเข้าตู้ควบคุมอุณหภูมิ โดยตัง้
อุณหภูมิไว้ที่ 100 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ตู้ยังสามารถทางานได้ตามปกติ และติดตามสถานะของตู้บุญเติมว่ายังคงใช้งานได้ป กติ โดยการทดสอบนี้ เป็นการหาความ
เป็นไปได้ของอายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในตู้เติมเงินที่อุณหภูมิการใช้งานภายในตู้เฉลี่ย 37 องศาเซลเซียส ที่นาตู้เติม เงินไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส เพื่อหาอายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในตู้เติมเงิน
จากผลการทดสอบในตู้อบใช้เวลา 158 ชั่วโมง โดยพบว่าในชั่วโมงที่ 158 ตู้เติมเงินเกิดความบกพร่อง ไม่สามารถใช้งานได้ จากนั้นนาค่าที่ได้มาเข้าสมการการวัดอายุการใช้
งานของตู้ เพื่อหาค่าความเป็นไปได้ของอายุการใช้งานของตู้เติมเงิน ซึ่งคานวณอายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในตู้เติมเงินบุญเติม ได้ประมาณ 87,612 ชั่วโมง หรือ
คิดเป็น 10.01 ปี ที่อุณหภูมิการใช้งานภายในตู้เฉลี่ย 37 องศาเซลเซียส
นอกเหนือจากรายงานให้ความเห็นเกี่ยวกับอายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในตู้เติมเงินบุญเติม โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แล้ว บริษัทยังได้รับจดหมายที่รับรองจากผู้ผลิตส่วนประกอบหลักในตู้เติมเงิน ได้แก่ ตัวรับเหรียญ (Coin Acceptor) ตัวรับธนบัตร (Bill Acceptor) ชุดหน้าจอสัมผัสตู้ (Touch
Screen Set) และ LCD Panel ในการรับประกันชั่วโมงการใช้งานหรือจานวนครั้งในการใช้งานขั้นต่าของอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งสามารถนามาคานวณอายุการใช้งานของอุปกรณ์ใน
ตู้เติมเงินบุญเติมได้อายุการใช้งานโดยส่วนใหญ่มากกว่า 8 ปี (บนสมมติฐานที่การเติมเงินเฉลี่ยที่ 26 รายการต่อตู้ต่อวัน, การเติมเงิน 1 รายการมีการสัมผัสหน้าจอเฉลี่ย 14 ครั้ง
ต่อรายการ ,การเติมเงิน 1 รายการมีการใช้ธนบัตรเฉลี่ย 1.20 ใบต่อรายการ, การเติมเงิน 1 รายการมีการหยอดเหรียญเฉลี่ย 4.90 เหรียญต่อรายการ (อ้างอิงจากข้อมูลในเดือน
มีนาคมของปี 2557) )
นอกจากนี้ บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทมีความสามารถในการบริหารจัดการ การบารุงรักษา การซ่อมแซมอุปกรณ์และอะไหล่ในตู้เติมเงินให้กลับมาใช้งานได้รวมถึงมี
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการซ่อมแซมอันเกิดจากการใช้งานหรือเสื่อม สภาพของตู้มีจานวนค่อนข้างต่า
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5.2 สินทรัพย์ไม่มตี ัวตนที่สาคัญในการประกอบธุรกิจของบริษทั
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษั ทมีรายการสินทรัพ ย์ ไม่มีตัวตนสุทธิ คือ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิ
เท่ากับ 1.97 ล้านบาท (ราคาทุนเท่ากับ 3.11 ล้านบาท และค่าตัดจาหน่ายสะสมเท่ากับ 1.14 ล้านบาท)
5.3 สัญญาสาคัญทีเ่ กี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ
1. สัญญาเช่าอาคารสานักงานและโรงงานของบริษทั
บริษัทได้ทาสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่
และสัญญาบริการในการจัดให้มีสิ่งอานวย
ความสะดวกต่าง ๆ อันเกี่ยวเนือ่ งกับการเช่าอาคารพาณิชย์ โดยทาสัญญาเช่ากับ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) (FORTH) ซึ่งเป็นผู้ถอื หุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 61.00 ของทุนชาระแล้วก่อนเสนอขายหุ้น
สามัญแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก และเป็นบริษัทที่มีกรรมการบริษทั และกรรมการบริหารของ FORTH บางท่าน มาร่วมเป็น
กรรมการของบริษัท คือ นายพงษ์ชัย อมตานนท์ และ นางรังษี เลิศไตรภิญโญ โดยมีรายละเอียดสัญญาที่สาคัญ ดังนี้
รายละเอียดสาคัญของสัญญาเช่าอาคารสาหรับใช้เป็นสานักงาน
คู่สัญญา
: บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (FORTH) ในฐานะผูใ้ ห้เช่า และบริษัทใน
ฐานะผู้เช่า
วันที่ทาสัญญา
: 1 พฤศจิกายน 2556
ลักษณะสัญญา
: สัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ เลขที่ 226/12,13,16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เนื้อที่ 1,628.74 ตารางเมตร โดยผู้เช่าสัญญาว่าจะใช้
สถานที่เช่านี้เพื่อใช้เป็นสานักงานประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการเครื่องเติมเงิน
อัตโนมัติของผูเ้ ช่า โดยจะไม่นาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
อายุสัญญา
: 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราค่าเช่า
: อัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 184.19 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นจานวน 300,000 บาทต่อ
เดือน
การชาระค่าเช่า
: ผู้เช่าตกลงชาระค่าเช่าให้แก่ผใู้ ห้เช่าเป็นรายเดือน โดยชาระภายใน 30 วันนับจากวันที่
บริษัทได้รับใบแจ้งให้ชาระค่าเช่าจากผูใ้ ห้เช่า
การต่ออายุสัญญา : ก่อนระยะเวลาตามสัญญาเช่าสิน้ สุดลง และผู้เช่าต้องการจะเช่าสถานที่เช่าต่อไป ผู้เช่า
เช่า
จะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนที่สญ
ั ญาเช่าจะสิ้นสุดลง
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
รายละเอียดสาคัญของสัญญาบริการ
คู่สัญญา
: บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (FORTH) ในฐานะผูใ้ ห้บริการ และบริษัทใน
ฐานะผู้รับบริการ
วันที่ทาสัญญา
: 1 พฤศจิกายน 2556
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รายละเอียดสาคัญของสัญญาบริการ
ลักษณะสัญญา
: ผู้ให้บริการตกลงให้บริการ และผู้รับบริการตกลงรับบริการ ในการจัดให้มีการบริการ
และสิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเช่าสถานที่เช่าตามสัญญา เช่น
การจัดให้มีระบบปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ ระบบน้าประปา และ/หรือ อุปกรณ์
เฟอร์นิเจอร์ หรือสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ
อายุสัญญา
: 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราค่าบริการ
: อัตราค่าบริการจานวน 300,000 บาทต่อเดือน
การชาระค่าบริการ :
ผู้รับบริการตกลงชาระค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการเป็นรายเดือน โดยชาระภายใน 30
วันนับจากวันที่บริษัทได้รับใบแจ้งให้ชาระค่าบริการจากผู้ให้บริการ
ผู้รับบริการตกลงจะชาระค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา ค่าโทรศัพท์ อันเกิดขึ้นจากการใช้
บริการในสถานที่เช่าของผู้รับบริการ
ตามจานวนที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินของ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือ ผู้ให้บริการเองทั้งสิ้น
ในกรณีที่การไฟฟ้าก็ดี การประปาก็ดี โทรศัพท์ก็ดี และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องขึ้นอัตราค่าบริการดังกล่าว ผู้รับบริการตกลงยินยอมให้ ผู้ให้บริการปรับ
ค่าบริการเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน โดยแจ้งให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนถึงกาหนดวันชาระค่าบริการดังกล่าวนั้น
การสิ้นสุดของ
: สัญญาบริการนี้เกี่ยวเนื่องกับสัญญาเช่าอาคารฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
สัญญา
ดังนั้น หากมีการเลิกสัญญา หรือ สัญญาฉบับใดฉบับหนึ่งสิ้นสุดลง ให้ถือว่าสัญญาอีก
ฉบับหนึ่งระงับสิ้นสุดลงด้วย
รายละเอียดสาคัญของสัญญาเช่าโรงงาน
คู่สัญญา
: บริษัท ยู.ซี.เมทัล จากัด ในฐานะผู้ให้เช่า โดยนางหยาง ฟง เซียะ เป็นผู้มีอานาจกระทา
การแทนบริษัท ซึง่ ไม่ได้เป็นบริษทั ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจ
ลงนาม และผู้บริหารของบริษัท
วันที่ทาสัญญา
: 12 มีนาคม 2556
ลักษณะสัญญา
: สัญญาเช่าโรงงานสาเร็จรูป เนื้อที่รวม 198 ตารางวา ตั้งอยูเ่ ลขที่ 77/23 หมู่ 12 ถนน
พุทธมณฑลสาย 5 ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
อายุสัญญา
: 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2559
อัตราค่าเช่า
: ปีที่ 1 - 2 : อัตราค่าเช่าจานวน 50,000 บาทต่อเดือน
ปีที่ 3 : อัตราค่าเช่าจานวน 53,000 บาทต่อเดือน
การชาระค่าเช่า
: ชาระค่าเช่าเป็นรายเดือน ทุก ๆ วันที่ 1 ของเดือน
การต่ออายุสัญญา : ผู้เช่าต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผเู้ ช่าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเช่า
เช่า
ฉบับนี้ไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยค่าเช่าปีที่ 3 จะปรับขึ้นจากอัตราค่าเช่าเดิมร้อยละ 6.00
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2. สัญญาประกันภัยของสานักงานและโรงงานของบริษทั
บริษัทได้ทาการประกันอัคคีภัยทรัพย์สินของบริษัทในสานักงานและในโรงงาน กับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด
(มหาชน) ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และผู้บริหารบริษัท โดยมี
รายละเอียดสัญญาที่สาคัญ ดังนี้
รายละเอียดสาคัญของสัญญา – กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
คู่สัญญา
: บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่
: 813-01111-1166
วันที่ทาสัญญา
: 18 กันยายน 2556 (สลักหลังเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ในการเปลี่ยนแปลงผูเ้ อา
ประกันภัยจากเดิมคือ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (FORTH) (ในฐานะ
เจ้าของกรรมสิทธิ์และผูใ้ ช้อาคารเดิม) เปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ
จากัด (มหาชน)
ประเภทการ
: การประกันอัคคีภัยทรัพย์สินของสานักงานของบริษัท บนที่ตั้งเลขที่ 226/12,13,16
ประกันภัย
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ระยะเวลาประกันภัย : 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556 ถึง วันที่ 31 กันยายน 2557 เวลา 16.00น.
วงเงินเอาประกันภัย : 36,000,000 บาท ประกอบด้วย
- สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) รวมส่วนต่อเติมปรับปรุงอาคาร อาคารย่อย
รั้ว กาแพง และประตู วงเงิน 20,000,000 บาท
- เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้ง เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เครื่องคอมพิวเตอร์
(ยกเว้นโน๊ตบุ๊ค) และ Server รวมทั้งทรัพย์สินต่าง ๆ วงเงิน 16,000,000 บาท
หมายเหตุ : กรมธรรม์ฉบับนี้ได้ขยายความคุม้ ครองถึงภัยเนื่องจากน้า (ไม่รวมน้าท่วม)
ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยจากระเบิด ตามจานวนเงินเอา
ประกันภัย และเฉพาะความเสียหายจากลมพายุ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด(ภัย
ธรรมชาติทั่วไปและภัยพิบัติ) ภัยจากลูกเห็บ จากัดจานวนเงินความรับผิดไม่เกินร้อยละ
10 ของจานวนเงินเอาประกันภัย (คิดเป็น 3,600,000 บาท) และผู้เอาประกันภัยจะต้อง
รับผิดในความเสียหายส่วนแรกร้อยละ 10 หรือขั้นต่า 10,000 บาท แล้วแต่จานวนใดจะ
มากกว่า ของความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งและทุกครั้ง นอกจากนี้ยังขยายความ
คุ้มครองสาหรับภัยต่อเครื่องไฟฟ้า วงเงิน 20,000 บาท
ผู้รับผลประโยชน์ตาม : ผู้รับผลประโยชน์ คือ นางรังษี เลิศไตรภิญโญ กรรมการของบริษัท และ บริษัท ฟอร์ท
กรมธรรม์
คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (FORTH) ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์
รายละเอียดสาคัญของสัญญา - กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
คู่สัญญา
: บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่
: 813-01111-1177
วันที่ทาสัญญา
: 23 กันยายน 2556
ประเภทการ
: การประกันอัคคีภัยพิบัติของทรัพย์สินในโรงงานของบริษัท บนที่ตั้งเลขที่ 77/23 หมู่ 12
ประกันภัย
ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ระยะเวลาประกันภัย : 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2556 ถึง 2 ตุลาคม 2557 เวลา 16.00น.
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รายละเอียดสาคัญของสัญญา - กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
วงเงินเอาประกันภัย : 27,200,000 บาท ประกอบด้วย
- สต๊อกสินค้า ตู้เติมเงินอัตโนมัติ อะไหล่ และอุปกรณ์ส่วนควบ 26,000,000 บาท
- เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้ง เครื่องใช้สานักงาน และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
1,200,000 บาท
ผู้รับผลประโยชน์ตาม : บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
กรมธรรม์
3. ข้อตกลงการดาเนินธุรกิจเครื่องเติมเงินออนไลน์ กับ บริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (FORTH)
บริษัทได้ทาข้อตกลงการดาเนินธุรกิจเครื่องเติมเงินออนไลน์ ข้อตกลงการซื้อขายเครื่องเติมเงินออนไลน์ ข้อตกลงเพื่อ
การดาเนินธุรกิจเครื่องเติมเงินออนไลน์ในต่างประเทศ และข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิอนุสิทธิบัตร กับ บริษัท ฟอร์ท คอร์
ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (FORTH) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 61.00 ของทุนชาระแล้วก่อนเสนอ
ขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก และเป็นบริษัทที่มีกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารของ FORTH บางท่าน มาร่วม
เป็นกรรมการของบริษัท คือ นายพงษ์ชยั อมตานนท์ และ นางรังษี เลิศไตรภิญโญ
สาหรับสาระสาคัญของข้อตกลงแต่ละฉบับตามทีก่ ล่าว มีดังนี้
3.1. ข้อตกลงการดาเนินธุรกิจเครื่องเติมเงินออนไลน์
รายละเอียดสาคัญของข้อตกลงการดาเนินธุรกิจเครื่องเติมเงินออนไลน์
คู่สัญญา
: ระหว่างบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (FORTH) กับ บริษัทและผู้ถือหุ้น
ของบริษัทจานวน 6 ราย
วันที่ทาสัญญา
: 30 สิงหาคม 2556
สาระสาคัญของ
: FORTH ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจ เป็นผู้พัฒนา ผู้รับจ้างเหมาผลิต ผู้รับจ้างประกอบ
ข้อตกลง
แผงวงจรตกลง จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการใช้ความรู้ ความสามารถและ
ผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้ความร่วมมือกับบริษัทซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการพาณิชย์
อิเล็คทรอนิคส์และเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าภายใต้ชื่อ “บุญเติม” แต่เพียงผู้เดียว
เพื่อความตกลงร่วมมือดาเนินธุรกิจเครื่องเติมเงินออนไลน์
โดยคู่สัญญาตกลงจะ
กาหนดราคาซื้อขายกันด้วยความเป็นธรรมให้เหมาะสมกับธุรกิจของคู่สัญญา
โดย
บริษัทมีสิทธิสั่งซื้อเครื่องเติมเงินออนไลน์จากผู้ผลิตรายอื่นได้ หากบริษัทสามารถซื้อ
เครื่องเติมเงินออนไลน์ในราคาทีถ่ ูกกว่าเครื่องเติมเงินออนไลน์ของFORTH
นอกจากนี้ FORTH จะไม่ดาเนินการใด ๆ อันเป็นการแทรกแซงกิจการ การบริหาร การ
กาหนดราคา การล่วงรู้ข้อมูลทางธุรกิจ การพัฒนาเทคโนโลยี และอื่น ๆ ที่เข้าข่ายทาให้
บริษัทเสียเปรียบในทางการค้าหรือการแข่งขันทางธุรกิจต่อกันภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้
ระยะเวลาของ
: 8 ปี นับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (สอดคล้องตามอายุ
ข้อตกลง
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของเครือ่ งเติมเงินออนไลน์ของบริษัท)
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3.2. ข้อตกลงการซื้อขายเครื่องเติมเงินออนไลน์
รายละเอียดสาคัญของข้อตกลงการซื้อขายเครื่องเติมเงินออนไลน์
คู่สัญญา
: ระหว่างบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (FORTH) ในฐานะผู้ขาย กับ บริษัท
ในฐานะผู้ซื้อ
วันที่ทาสัญญา
: 30 สิงหาคม 2556
สาระสาคัญของ
: ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายอุปกรณ์พร้อมทั้งสอนวิธีติดตั้งอุปกรณ์ระบบงานและ
ข้อตกลง
ผู้ซื้อมีหน้าที่ดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบงานให้สามารถใช้งานได้อย่างเสร็จสมบูรณ์
แล้วตลอดจนบารุงรักษาอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้
(อุปกรณ์ในที่นี้ หมายถึง เครื่องเติมเงินออนไลน์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพือ่ อานวยความสะดวก
ในการให้บริการเติมเงิน ชาระเงินค่าสินค้าและหรือบริการที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้บริการ เช่น
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าบริการชั่วโมงเกมออนไลน์ ฯลฯ โดยผู้ใช้บริการสามารถทา
รายการชาระเงินด้วยตนเองบนอุปกรณ์ผ่านระบบโปรแกรมที่เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่าย)
การกาหนดราคาซื้อ : - จัดให้มีคณะกรรมการจัดซื้อโดยมีผู้แทนจากฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขายฝ่ายละ 3 คน
ขายสาหรับเครื่องเติม
- กรรมการผู้จดั การของผู้ซื้อและผูข้ ายเป็นตัวแทนของคณะกรรมการ
เงินออนไลน์หรือ
- คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกาหนดแบบคุณสมบัติของเครื่องเติมเงินออนไลน์และ
อุปกรณ์อื่นๆ
กาหนดราคา
- ผู้ซื้อและผู้ขายจะกาหนดราคาซือ้ ขายกันโดยกาหนดให้ผู้ขายต้องขายเครื่องเติมเงิน
ออนไลน์ให้ผซู้ ื้อในราคาไม่เกินกว่าราคาที่ผู้ซื้อสามารถจัดหาได้ในตลาดโดยทัว่ ไป
โดยเครื่องเติมเงินออนไลน์ที่จัดซือ้ ต้องมีคุณสมบัติและคุณภาพทีส่ ามารถ
เปรียบเทียบได้กับเครื่องเติมเงินออนไลน์ที่ผู้ขายเสนอขาย
- ผูข้ ายมีภาระหน้าที่ในการแสดงการคานวณกาไรขั้นต้นของเครื่องเติมเงินออนไลน์ใน
อัตราปกติของการดาเนินธุรกิจของผู้ขาย อัตรากาไรขั้นต้นของผู้ขายให้ใช้อัตราเฉลี่ย
จากงบการเงินย้อนหลังเป็นระยะเวลา 3 ปีและต้องมีความแตกต่างไม่เกินร้อยละ 10
ของอัตราปกติ
ทั้งนี้ หากผู้ซื้อสามารถจัดหาเครื่องเติมเงินออนไลน์ได้ในราคาถูกกว่าที่ผู้ขายเสนอ
ขาย ผู้ขายตกลงที่จะขายเครื่องเติมเงินออนไลน์ดังกล่าวในราคานั้น
3.3. ข้อตกลงเพื่อการดาเนินธุรกิจเครื่องเติมเงินออนไลน์ในต่างประเทศ
รายละเอียดสาคัญของข้อตกลงเพื่อการดาเนินธุรกิจเครื่องเติมเงินออนไลน์ในต่างประเทศ
คู่สัญญา
: ระหว่างบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (FORTH) กับ บริษัท
วันที่ทาสัญญา
: 30 สิงหาคม 2556
หากคู่สัญญาฝ่ายใดประสงค์ขยายการลงทุนไปใน
สาระสาคัญของ
: - คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า
ข้อตกลง
ต่างประเทศ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเจรจาร่วมกันเพื่อหาผู้ร่วมลงทุนในต่างประเทศ
ทั้งนี้ บริษัท รับทราบว่า FORTH ได้ดาเนินการขยายการลงทุนธุรกิจเครื่องเติมเงิน
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รายละเอียดสาคัญของข้อตกลงเพื่อการดาเนินธุรกิจเครื่องเติมเงินออนไลน์ในต่างประเทศ
ออนไลน์ไปยังต่างประเทศแล้ว คือ ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม
คู่สัญญาตกลงกันว่าหากการขยายการลงทุนไปในต่างประเทศนั้นมีความเป็นไป
ได้ทางธุรกิจ FORTH ตกลงว่า บริษัทจะได้สิทธิในการถูกเลือกเป็นผู้ร่วมลงทุนใน
ต่างประเทศเป็นลาดับแรก โดย FORTH จะส่งเป็นหนังสือสอบถามไปยังคณะ
กรรมการของบริษัท
- คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า หาก FORTH มีความสามารถที่จะขยายการลงทุน
ในต่างประเทศโดยลาพัง FORTH ตกลงให้บริษัทสามารถเข้าร่วมลงทุนได้ภายใต้
เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นธรรม
- FORTH ตกลงให้บริษัทมีสิทธิที่จะเสนอซื้อเงินลงทุนได้เต็มจานวนหรือเพียงบางส่วน
ของเงินลงทุนที่ FORTH ได้ลงทุนไปภายใต้เงื่อนไขการกาหนดราคาที่ยตุ ิธรรม โดย
พิจารณาข้อมูลในการกาหนดราคาซื้อขายเงินลงทุน ได้แก่ จานวนเงินลงทุนที่แท้จริง,
ต้นทุนของดอกเบี้ยที่แท้จริงในการลงทุน, ต้นทุนค่าเสียค่าเสียโอกาสที่อาจเกิดขึ้น
และสภาวะทางการเงินและการตลาด ณ เวลานั้น
ระยะเวลาของ
: คู่สัญญาฝ่ายใดต้องการบอกเลิกข้อตกลง คู่สัญญาทั้งสองจะตกลงร่วมกันเป็นลาย
ข้อตกลง
ลักษณ์อักษร
3.4. ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สทิ ธิอนุสทิ ธิบัตร
รายละเอียดสาคัญของข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิอนุสิทธิบัตร
คู่สัญญา
: ระหว่างบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (FORTH) ในฐานะผู้อนุญาตกับ
บริษัท ในฐานะผู้ได้รับอนุญาต
วันที่ทาสัญญา
: 30 สิงหาคม 2556
สาระสาคัญของ
: FORTH ในฐานะผู้อนุญาต ตกลงอนุญาต และบริษัทในฐานะผู้ได้รับอนุญาตตกลงขอ
ข้อตกลง
อนุญาตใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 7776 “ เครื่องเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ
ค้นหาผู้ให้บริการอัตโนมัติ ” ซึ่งเป็นสิทธิของผู้อนุญาต โดยผู้ได้รับอนุญาตตกลงจะไม่
โอนสิทธิและหน้าที่ตามข้อตกลงนี้ให้แก่บุคคลอื่นและหรือดาเนินการใด ๆ ให้กับบุคลคล
อื่นใดอันเป็นการกระทบถึงสิทธิของผู้อนุญาต เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้อนุญาต โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้อนุญาตได้ส่งมอบหรือจัดหาให้แก่ผู้ได้รับ
อนุญาตเพื่อใช้ในข้อตกลงฉบับนี้
ซึ่งผู้ได้รับอนุญาตได้รับมาเป็นทรัพย์สินของผู้
อนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่สามารถเปิดเผย
ข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนให้บุคคลอื่นใดทราบ
ในกรณีที่มีบุคคลอื่นฟ้องร้องหรือใช้สิทธิจะฟ้องร้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิภายใต้
เงื่อนไขข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ได้รับอนุญาตจะแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบโดยเร็ว นับแต่วันที่ผู้
ได้รับอนุญาตทราบและผู้อนุญาตมีสิทธิที่จะเข้าเป็นจาเลยร่วมในคดีแพ่ง หรือเป็นโจทก์
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รายละเอียดสาคัญของข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิอนุสิทธิบัตร
ร่วมในการฟ้องแย้ง และผู้อนุญาตจะให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลหรือเอกสารอัน
เป็นประโยชน์ในการต่อสู้คดีตามสมควรแก่กรณี
ระยะเวลาของ
: ข้อตกลงฉบับนี้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วันที่ลงนามในข้อตกลง ถึงจนกว่าที่ข้อตกลงฉบับนี้
ข้อตกลง
ระงับไปภายใต้เงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้ ผู้อนุญาตตกลงอนุญาตและผู้ได้รับอนุญาตตก
ลงขออนุญาตใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 7776 “ เครื่องเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบค้นหาผู้ให้บริการอัตโนมัติ ” ซึ่งเป็นสิทธิของผู้อนุญาต
4. สัญญาการดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการต่าง ๆ ทีต่ ู้เติมเงินของบริษทั
4.1. สัญญาการดาเนินธุรกิจกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ (Mobile Operator)
4.1.1. สัญญาการแต่งตัง้ Master Agent กับ บริษัท แอดวานซ์ เอมเปย์ จากัด
บริษัทในฐานะ “Master Agent” หรือ “MA” ได้ทาสัญญาแต่งตัง้ Master Agent กับ บริษัท แอดวานซ์ เอม
เปย์ จากัด (“AMP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน)(AIS) ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัทที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และผูบ้ ริหารบริษัท โดยมีรายละเอียดสัญญาทีส่ าคัญ ดังนี้
รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คู่สัญญา
: บริษัท แอดวานซ์ เอมเปย์ จากัด (“AMP”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจให้บริการรับชาระ
ค่าสินค้า/บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Payment) ภายใต้ชื่อ “บริการ mPAY”
โดยบริการ mPAY หมายถึง บริการสั่งซื้อสินค้า/บริการ ชาระเงินค่าสินค้า/บริการ หรือ
ค่าอื่นใด ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนทีบ่ นเครือข่ายของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
จากัด (มหาชน) หรือ AIS
วันที่ทาสัญญา
: 15 พฤศจิกายน 2555 และสัญญาเพิ่มเติมลงวันที่ 20 ธันวาคม 2555
ลักษณะสัญญา
: บริษัทในฐานะ “Master Agent” หรือ “MA” มีความประสงค์จะเป็นเครือข่ายของ AMP
ในระดับ Master Agent (Mediator) โดยบริษัทมีหน้าทีใ่ ห้บริการรับชาระค่าสินค้า/
บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้ชื่อบริการ เอ็มเปย์ สเตชั่น (mPAY STATION) โดย
ใช้ตเู้ ติมเงินเป็นจุดรับชาระเอ็มเปย์ สเตชั่น (mPAY STATION) ตามรูปแบบ วิธกี าร
และขั้นตอนการให้บริการที่ AMP กาหนด
อายุสัญญา
: สัญญานี้มีผลใช้บงั คับนับตัง้ แต่วนั ที่ 8 เมษายน 2553 เป็นต้นไป โดยคู่สัญญาฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญานีไ้ ด้ โดยแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็น
หนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน
การชาระค่า
: AMP ตกลงชาระผลตอบแทนให้แก่ MA (บริษัท) เป็นรายเดือน ภายในวันที่ 15 วัน นับ
ผลตอบแทน
แต่วันที่ AMP ได้รับใบกากับภาษีจาก MA
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4.1.2. บันทึกข้อตกลงแต่งตัง้ ผู้จัดการโครงการตู้เติมเงินแฮปปี้ กับบริษัท เพย์สบาย จากัด
บริษัทในฐานะ “ผู้จัดการโครงการ” ได้ทาบันทึกข้อตกลงแต่งตั้งผูจ้ ัดการโครงการตู้เติมเงินแฮปปี้ กับ บริษทั
เพย์สบาย จากัด ซึง่ เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) ซึง่ ไม่ได้เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และผู้บริหารบริษัท โดยมีรายละเอียดสัญญาที่สาคัญ ดังนี้
รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คู่สัญญา
: บริษัท เพย์สบาย จากัด (“PAYSBUY”) ซึ่งดาเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการรับชาระเงินทาง
อิเล็คทรอนิกส์ผ่านระบบไร้สาย
วันที่ทาสัญญา
: บริษัทอยู่ระหว่างการดาเนินการต่ออายุสัญญาฉบับใหม่ ระยะเวลาสัญญา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่
1 พฤษภาคม 2557 ถึง 30 เมษายน 2558 กับ บริษัท เพย์สบาย จากัด

ลักษณะสัญญา

อายุสัญญา
การชาระค่าบริการ

: บริษัท เพย์สบาย จากัด ตกลงให้บริษัทในฐานะผู้จัดการโครงการจุดเติมเงินแฮปปี้ โดย
บริษัทต้องให้บริการเติมเงินแก่ลกู ค้าผ่านระบบเติมเงินอิเล็คทรอนิกส์ซึ่งเป็น
ผู้ดาเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนินการทั้งสิ้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ข้อ
ปฏิบัติ ข้อกาหนด และเงื่อนไข ที่กาหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงนี้
: 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึง 30 เมษายน 2558 /1
: PAYSBUY จะชาระค่าตอบแทนให้แก่บริษัททุก ๆ 7 วัน

หมายเหตุ : /1 บริษัทอยู่ระหว่างการดาเนินการต่ออายุสัญญาฉบับใหม่ ระยะเวลาสัญญา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
ถึง 30 เมษายน 2558 กับ บริษัท เพย์สบาย จากัด

4.1.3. สัญญาร่วมสนับสนุนธุรกิจบริการรับชาระค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านตูบ้ ริการออนไลน์ กับ บริษทั
ทรู มันนี่ จากัด
บริษัทในฐานะ “ผู้ร่วมสนับสนุนธุรกิจ” ได้ทาสัญญาร่วมสนับสนุนธุรกิจบริการรับชาระค่าสินค้าและ/หรือ
บริการผ่านตู้บริการออนไลน์ กับ บริษัท ทรู มันนี่ จากัด ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกับผู้ถือหุน้ กรรมการ กรรมการผู้มี
อานาจลงนาม และผู้บริหารบริษทั โดยมีรายละเอียดสัญญาที่สาคัญ ดังนี้
รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คู่สัญญา
: บริษัท ทรู มันนี่ จากัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนรับชาระค่าสินค้าและ/หรือ
บริการ และให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ เพื่อใช้ในการชาระค่า
สินค้า ค่าบริการ และ/หรือค่าอื่นใดแทนการชาระด้วยเงินสดให้แก่ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ
วันที่ทาสัญญา
: 16 มิถุนายน 2553 และบันทึกแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ 11 กันยายน 2555
ลักษณะสัญญา
: บริษัท ทรู มันนี่ จากัด มีความประสงค์จะให้บริษัทเป็นผู้ตกลงออกแบบและพัฒนา
ระบบตู้เติมเงินออนไลน์ของบริษทั ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบของ บริษัท ทรู มันนี่
จากัด และรองรับการให้บริการแก่ลูกค้า/ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการ/1 ในการชาระค่า
สินค้าและ/หรือค่าบริการของบริษัทในกลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัทในเครือ หรือ บริษัทในกลุ่มทรู ได้
หมายเหตุ : /1ผู้ให้บริการ คือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) บริษัทในเครือ
หรือ บริษัทในกลุ่มทรูและบริษัทคู่ค้าอื่นทีเ่ ป็นเจ้าของสินค้า/บริการ และ/หรือผู้ให้บริการ
ต่าง ๆ ตามที่บริษัท ทรู มันนี่ จากัด แจ้งให้ทราบ ทั้งทีม่ ีอยูใ่ นปัจจุบันและในอนาคต
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รายละเอียดสาคัญของสัญญา
อายุสัญญา
: 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 จนถึง 30 มิถุนายน 2554 เมื่อครบกาหนดอายุ
สัญญา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอปฏิเสธการต่อ
อายุสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนครบกาหนดระยะเวลา
ตามสัญญา ให้ถือว่าสัญญานี้มกี ารต่ออายุออกไปอีกคราวละ 1 ปี
(สาหรับบันทึกแก้ไขเพิม่ เติม ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป)
การชาระค่าตอบแทน : บริษัท ทรู มันนี่ จากัด จะชาระค่าตอบแทนให้แก่บริษัทภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่
บริษัท ทรู มันนี่ จากัด ได้รับใบเรียกเก็บเงินค่าตอบแทนจากบริษทั
4.1.4. สัญญาจัดจาหน่ายสินค้า/บริการโทรศัพท์ กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บริษัทในฐานะ “ผู้จัดจาหน่าย” ได้ทาสัญญาจัดจาหน่ายสินค้า/บริการโทรศัพท์ My by CAT กับ บริษัท กสท
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และผู้บริหาร
บริษัท โดยมีรายละเอียดสัญญาที่สาคัญ ดังนี้
รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คู่สัญญา
: บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (“กสท.”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
โทรคมนาคม ประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้ชื่อบริการ My by CAT
วันที่ทาสัญญา
: 31 มีนาคม 2553
ลักษณะสัญญา
: บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) มีความประสงค์จะส่งเสริมการขายบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยการเพิม่ ช่องทางการจาหน่ายสินค้า/บริการโทรศัพท์ My by CAT
ให้มากขึ้น โดยแต่งตั้งบริษัทเป็นผู้จัดจาหน่ายสินค้า/บริการโทรศัพท์ My by CAT ของ
กสท แบบไม่ผูกขาด โดยบริษัทจะนาสินค้า/บริการโทรศัพท์ My by CAT ไปจาหน่ายแก่
ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ My by CAT ผ่านร้านค้า/สาขา หรือผ่านเครื่อง
จาหน่ายรหัสบัตรเติมเงินอัตโนมัติที่เรียกว่าเครื่อง Top Up Kiosk หรือระบบ Online
ของบริษัท
โดยที่ “สินค้า/บริการ” หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้กับระบบโทรศัพท์ ซิมการ์ด บัตรเติม
เงินโทรศัพท์ และรหัสบัตรเติมเงินโทรศัพท์
อายุสัญญา
: 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2553 และเมื่อกสท. พิจารณาผลงานของบริษัท และ
ยอมรับการสัง่ ซื้อของบริษัท ให้ถือว่าคู่สัญญาทัง้ สองฝ่ายตกลงให้สัญญานี้มีผลบังคับ
ใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดอายุสัญญาในแต่ละคราว
การชาระค่าสินค้า/
: บริษัทจะต้องชาระเงินค่าสินค้า/บริการที่จาหน่ายได้ในแต่ละเดือนให้แก่ กสท. ภายใน
บริการ
15 วัน นับแต่วันที่ระบุในใบวางบิลชาระค่าสินค้า/บริการ
4.1.5. สัญญาร่วมสนับสนุนธุรกิจบริการรับชาระค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านตูบ้ ริการออนไลน์ กับ บริษทั
ไอ-โมบาย พลัส จากัด
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บริษัทในฐานะ“ผูร้ ่วมสนับสนุนธุรกิจ”ได้ทาสัญญาร่วมสนับสนุนธุรกิจบริการรับชาระค่าสินค้าและ/หรือบริการ
ผ่านตู้บริการออนไลน์ กับ บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จากัด ซึง่ ไม่ได้เป็นบริษัทที่เกีย่ วข้องกับผู้ถือหุน้ กรรมการ กรรมการผู้มี
อานาจลงนาม และผู้บริหารบริษทั โดยมีรายละเอียดสัญญาที่สาคัญ ดังนี้
รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คู่สัญญา
: บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จากัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G
ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการตามพื้นที่ต่าง ๆ
วันที่ทาสัญญา
: 1 มีนาคม 2557
ลักษณะสัญญา
: บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จากัด มีความประสงค์จะให้บริษัทเป็นผู้ตกลงออกแบบและ
พัฒนาระบบตูเ้ ติมเงินออนไลน์ของบริษัท ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบของ บริษัท ไอโมบาย พลัส จากัด และรองรับการให้บริการแก่ลูกค้า/ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการ/1 ใน
การชาระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการของบริษัทในกลุ่มบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย
จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : /1ผู้ให้บริการ คือ บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จากัด และบริษัทคู่ค้าอื่นทีเ่ ป็น
เจ้าของสินค้า/บริการ และ/หรือผู้ให้บริการต่าง ๆ ตามที่บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จากัด
แจ้งให้ทราบ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต
อายุสัญญา
: 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 จนถึง 31 มีนาคม 2558 เมื่อครบกาหนดอายุ
สัญญา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอปฏิเสธการต่อ
อายุสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า ภายในระยะเวลา 30 วันก่อนครบ
กาหนดระยะเวลาตามสัญญา ให้ถือว่าสัญญานี้มีการต่ออายุออกไปอีกคราวละ 1 ปี
การชาระค่าตอบแทน : บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จากัด จะชาระค่าตอบแทนให้แก่บริษัทเป็นรายเดือน ภายในวัน
ศุกร์ที่ 2 ของเดือนถัดไป โดยหักจากยอดการรับชาระค่าสินค้า และ/หรือบริการที่บริษัท
ต้องนาส่งให้แก่บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จากัด ในแต่ละเดือน
4.2. สัญญาตัวแทนจาหน่ายรหัสบริการของทีโอที (TOT PREPAID) และข้อตกลงเพิ่มเติมในการจาหน่ายรหัส
บริการ TOT Wi-Fi
บริษัทได้ทาสัญญาตัวแทนจาหน่ายรหัสบริการของทีโอที กับ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)(“ทีโอที”) ซึง่ ไม่ได้เป็น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และผู้บริหารบริษัท โดยมีรายละเอียดสัญญาที่สาคัญ
ดังนี้
รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คู่สัญญา
: บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)(“ทีโอที”)
วันที่ทาสัญญา
: 1 กันยายน 2553 และข้อตกลงต่อท้ายสัญญาในการเพิ่มการจาหน่ายรหัสบริการ TOTWi-Fi ลงวันที่ 23 เมษายน 2555
ลักษณะสัญญา
: บริษัทตกลงให้บริการแก่ลูกค้าของทีโอที ในการให้บริการรับสั่งซือ้ และรับชาระค่ารหัส
บริการของทีโอที/1 ผ่านตู้เติมเงินบุญเติมที่ตงั้ อยูต่ ามจุดต่าง ๆ
หมายเหตุ : รหัสบริการของทีโอทีหมายถึง รหัส TOT PREPAID รวมทั้งรหัสบริการอื่น ๆ
ที่ทีโอทีและบริษัทได้ตกลงกัน
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รายละเอียดสาคัญของสัญญา
อายุสัญญา
: สาหรับสัญญาตัวแทนจาหน่ายรหัสบริการของทีโอที ให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 1
กันยายน 2553 เป็นต้นไป จนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา โดยการ
ทาเป็นหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายหนึง่ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ สาหรับ
ข้อตกลงเพิ่มเติมในการจาหน่ายรหัสบริการ TOT Wi-Fi ให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 8
พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป
การชาระค่าตอบแทน : กาหนดการชาระคือทุกวันศุกร์ที่ 2 และวันศุกร์ที่ 4 ของเดือน
4.3. สัญญาร่วมสนับสนุนธุรกิจบริการรับชาระค่าสินค้า/บริการผ่านตู้บริการออนไลน์
สาหรับการเติมเงิน
อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (3BB WiFi)
บริษัทในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนธุรกิจ ได้ทาสัญญาร่วมสนับสนุนธุรกิจบริการรับชาระค่าสินค้า/บริการผ่านตู้บริการ
ออนไลน์ กับ บริษัท อคิวเมนท์ จากัด ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และ
ผู้บริหารบริษัท โดยมีรายละเอียดสัญญาที่สาคัญ ดังนี้
รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คู่สัญญา
: บริษัท อคิวเมนท์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
(มหาชน) โดยประกอบธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ในชื่อ 3BB Wi-Fi
วันที่ทาสัญญา
: 29 ธันวาคม 2554
ลักษณะสัญญา
: บริษัท อคิวเมนท์ จากัด มีความประสงค์ให้บริษัทเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาระบบตู้
บริการออนไลน์ของ บริษัท ให้สามารถเชือ่ มต่อกับระบบของ บริษัท อคิวเมนท์ จากัด
และรองรับการให้บริการแก่ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ในการชาระค่าสินค้า/บริการ คือการ
จาหน่ายบัตร 3BB Wi-Fi ได้
อายุสัญญา
: 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 – 31 มกราคม 2556 และต่ออายุออกไปอีกคราว
ละ 1 ปี เมื่อครบกาหนดระยะเวลาตามสัญญา
การชาระค่าตอบแทน : บริษัทได้รับชาระเงินภายหลังจากที่บริษัท อคิวเมนท์ จากัด ดาเนินการวางบิลเป็นราย
15 วันของยอดขายจริง ในทุกวันที่ 1- 5 ของเดือนถัดไป
4.4. สัญญาร่วมสนับสนุนธุรกิจบริการรับชาระค่าสินค้า/บริการผ่านตู้บริการออนไลน์ สาหรับการเติมเงินเกม
ออนไลน์
บริษัทในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนธุรกิจ ได้ทาสัญญาร่วมสนับสนุนธุรกิจบริการรับชาระค่าสินค้า/บริการผ่านตู้บริการ
ออนไลน์ กับ บริษัท เซสท์ อินเตอร์แอคทีฟ จากัด ซึง่ ไม่ได้เป็นบริษัทที่เกีย่ วข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจ
ลงนาม และผู้บริหารบริษัท โดยมีรายละเอียดสัญญาที่สาคัญ ดังนี้
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รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คู่สัญญา
: บริษัท เซสท์ อินเตอร์แอคทีฟ จากัด ซึ่งประกอบธุรกิจจาหน่ายบัตรเติมเงินในรูปแบบ
บัตรกระดาษและรูปแบบอื่นที่ไม่ใช้บัตรซึ่งบรรจุเลขหมายและรหัสผ่าน (Serial and
Password) เช่น MOLPoints, Winner Card, @Cash, Cookies Card เป็นต้น เพื่อใช้
เติมเวลา/สกุลเงินในเกมออนไลน์ต่าง ๆ
วันที่ทาสัญญา
: 1 ธันวาคม 2555
ลักษณะสัญญา
: บริษัท เซสท์ อินเตอร์แอคทีฟ จากัด มีความประสงค์ให้บริษัทเป็นผู้ออกแบบและพัฒนา
ระบบตู้บริการออนไลน์ของบริษทั ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบของ บริษัท เซสท์
อินเตอร์แอคทีฟ จากัด และรองรับการให้บริการแก่ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ในการชาระค่า
สินค้า/บริการ คือการจาหน่ายบัตรเติมเงินเกมออนไลน์ตา่ ง ๆ
อายุสัญญา
: 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2555 – 15 ธันวาคม 2556 และต่ออายุออกไปอีกคราว
ละ 1 ปี เมื่อครบกาหนดระยะเวลาตามสัญญา
การชาระค่าตอบแทน : บริษัทตกลงรายงานยอดขายรหัสเติมเงินให้แก่บริษัท เซสท์ อินเตอร์แอคทีฟ จากัด
ทราบทุกสัปดาห์ภายในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยบริษัทตกลงชาระค่าสินค้าให้
บริษัท เซสท์ อินเตอร์แอคทีฟ จากัด ภายในวันถัดจากวันที่บริษัท เซสท์ อินเตอร์แอคทีฟ
จากัด ออกใบแจ้งหนี้ โดยบริษัทได้รับอัตราผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราร้อยละของ
ยอดการสั่งซื้อบัตรเติมเงินตามที่ระบุในใบแจ้งหนี้
4.5. บันทึกข้อตกลงการจัดทาข้อมูลผ่านระบบเอสเอ็มเอส (SMS) สาหรับการดูดวงผ่านตู้เติมเงิน
บริษัทได้ทาบันทึกข้อตกลงการจัดทาข้อมูลผ่านระบบเอสเอ็มเอส (SMS) กับ ห้างหุ้นส่วนจากัด ดับบลิว เค จี ใน
ฐานะผู้ให้บริการข้อมูล ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และผู้บริหารบริษัท
โดยมีรายละเอียดสัญญาที่สาคัญ ดังนี้
รายละเอียดสาคัญของบันทึกข้อตกลงการจัดทาข้อมูลผ่านระบบเอสเอ็มเอส
คู่สัญญา
: ห้างหุ้นส่วนจากัด ดับบลิว เค จี ในฐานะผู้ให้บริการคอนเทนท์ ซึง่ ไม่เป็นบริษัทที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และผูบ้ ริหาร
วันที่ทาสัญญา
: 1 มิถุนายน 2556
ลักษณะสัญญา
: ห้างหุ้นส่วนจากัด ดับบลิว เค จี ในฐานะผู้ให้บริการข้อมูล ตกลงดาเนินการจัดทา
ข้อมูลและส่งข้อมูลของผูใ้ ห้บริการให้แก่บริษัท และบริษัทตกลงเปิดให้บริการดูดวง
ผ่านระบบเอสเอ็มเอส (SMS) โดยนาข้อมูลที่ผู้ให้บริการข้อมูลจัดทามา ให้อยู่ใน
รูปแบบที่พร้อมให้บริการผ่านระบบเอสเอ็มเอส (SMS) บนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้บริการ
ดูดวงแก่ลูกค้า
อายุสัญญา
: 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557 และหลังจากครบกาหนด
ระยะเวลาตามข้อตกลงฉบับนี้ หากไม่มีฝ่ายใดบอกเลิกข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร
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รายละเอียดสาคัญของบันทึกข้อตกลงการจัดทาข้อมูลผ่านระบบเอสเอ็มเอส
ก่อนครบกาหนดไม่น้อยกว่า 30 วัน ให้ถือว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงขยายระยะเวลา
ของสัญญาออกไปอีกคราวละ 1 ปีนับแต่วันครบกาหนดสัญญา
การชาระค่าตอบแทน : ชาระค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป กรณีวันดังกล่าวตรงกับ
วันหยุด ให้เลื่อนจ่ายในวันทาการถัดไป
4.6. สัญญาให้บริการข้อมูล กับ บริษัท ชีส โมบาย คอร์ปอเรชัน่ จากัด สาหรับการดูดวงผ่านตู้เติมเงิน (หมอดู
อ.ลักษณ์ เรขานิเทศน์)
บริษัทได้ทาสัญญาให้บริการข้อมูล กับ บริษัท ชีส โมบาย คอร์ปอเรชั่น จากัด (“CM”) ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัทที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และผูบ้ ริหารบริษัท โดยมีรายละเอียดสัญญาที่สาคัญ ดังนี้
รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คู่สัญญา
: บริษัท ชีส โมบาย คอร์ปอเรชั่น จากัด (“CM”) ซึง่ เป็นบริษัททีด่ าเนินธุรกิจบริการให้
ข่าวสารและสาระบันเทิงผ่านสื่อระบบอิเล็คทรอนิคส์ SMS สาหรับการให้บริการดูดวง
ผ่านโทรศัพท์มือถือ ของ อ.ลักษณ์ เรขานิเทศน์
วันที่ทาสัญญา
: 17 มกราคม 2557
ลักษณะสัญญา
: คู่สัญญาสองฝ่ายตกลงร่วมกันดาเนินธุรกิจให้บริการข้อมูลด้าน Contents ผ่านทางตู้
บุญเติม ด้วยข้อความ, รูปภาพ, VDO Clip หรืออื่นใดที่คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายได้กาหนด
ร่วมกัน
ซึ่งผู้ใช้บริการหรือลูกค้าทัว่ ไปจะเป็นผู้ซื้อบริการผ่านทางตู้บุญเติมในอัตรา
ค่าบริการที่กาหนดโดยการตกลงกันของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
อายุสัญญา
: สัญญานี้มีผลใช้บงั คับนับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2557 และก่อนครบกาหนดตามสัญญา หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้แจ้งเป็น
หนังสือถึงอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อบอกเลิกสัญญาฉบับนี้
ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับต่อไปอีก 1 ปี โดยอัตโนมัตินับแต่วันครบกาหนดตาม
สัญญา
การชาระค่า
: บริษัทตกลงชาระผลตอบแทนให้แก่ CM เป็นรายเดือน ภายใน 10 วันหลังจากการ
ผลตอบแทน
ให้บริการในเดือนนั้น ๆ
5. สัญญาบริการสาหรับการติดตั้งตู้เติมเงิน ตามพืน้ ที่ต่างๆ
5.1. สัญญาบริการสาหรับการติดตั้งตู้เติมเงิน บริเวณหน้าร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) กับ บริษัท ซีพี
ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริษัทได้ทาสัญญาบริการ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) (“7-Eleven” หรือ “เซเว่น”) ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัทที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และผูบ้ ริหารบริษัท โดยมีรายละเอียดสัญญาที่สาคัญ ดังนี้
รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คู่สัญญา
: บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) (“7-Eleven” หรือ “เซเว่น”)
วันที่ทาสัญญา
: 1 มกราคม 2554
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รายละเอียดสาคัญของสัญญา
ลักษณะสัญญา
: บริษัทได้ให้บริการเติมเงินมือถือของ AIS (1-2-Call), DTAC (HAPPY), TRUE (TRUE
MOVE) และ My by CAT รวมทัง้ รับชาระค่าบริการมือถือแบบรายเดือนของ AIS ผ่านตู้
เติมเงิน ซึง่ เรียกว่า “ตู้เติมเงินบุญเติม” โดยบริษัทจะติดตัง้ ตูเ้ ติมเงินบุญเติม บริเวณ
หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) สาขาต่าง ๆ ตามรายละเอียดร้าน สาขา และ
ตาแหน่งการติดตัง้ ตู้เติมเงินบุญเติมบริเวณหน้าร้านตามที่เซเว่น กาหนด
อายุสัญญา
: 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 /1
การนาส่งเงิน
: เซเว่นจะไขตู้บุญเติมทุกวัน ตามรอบของเซเว่น เพื่อนับจานวนเงินในตู้เติมเงินบุญเติม
และนาส่งเงินให้แก่บริษัททุก 7 วัน
การชาระค่าตอบแทน : ทางเซเว่นจะนาผลตอบแทนที่บริษัทจะต้องจ่ายไปหักกลบลบหนี้ (Offset) กับเงินในตู้
เติมเงินที่ทางเซเว่นจะโอนให้บริษัททุก 7 วัน เช่น ค่าตอบแทนของวันที่ 1 จะหักเงินใน
รอบการจ่ายในวันที่ 9 เป็นต้น
หมายเหตุ : /1 บริษัทอยู่ระหว่างการดาเนินการต่ออายุสัญญาฉบับใหม่ ระยะเวลาสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง
31 ธันวาคม 2559 กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

5.2. สัญญาให้บริการติดตั้งเครื่องให้บริการเติมเงินและชาระเงินออนไลน์ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS)
กับ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บริษัทในฐานะผู้รับบริการ ได้ทาสัญญาให้บริการติดตัง้ เครื่องให้บริการเติมเงินและชาระเงินออนไลน์ กับ บริษัท
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการ ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และผู้บริหารบริษัท โดยมีรายละเอียดสัญญาที่สาคัญ ดังนี้
รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คู่สัญญา
: บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการ
วันที่ทาสัญญา
: 12 ธันวาคม 2556
ลักษณะสัญญา
: ผู้ให้บริการตกลงให้ผู้รับบริการ(บริษัท) ใช้พื้นที่ของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) เพื่อติดตั้ง
เครื่องให้บริการเติมเงินออนไลน์และชาระเงินออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีระบบ Kiosk เชื่อมตรง
กับ Server ของผู้ให้บริการ
อายุสัญญา
: 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
การชาระค่าตอบแทน : ผู้รับบริการจะชาระค่าบริการของเดือนที่แล้ว ให้แก่ผใู้ ห้บริการทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
โดยผู้รับบริการจะส่งรายงานยอดค่าใช้บริการผ่านเครื่องให้บริการเติมเงินและชาระเงินของ
เดือนที่แล้วให้แก่ผู้ให้บริการทราบทุกวันที่ 3 ของเดือนถัดไป เมื่อได้รับรายงานแล้ว ผู้
ให้บริการจะส่งใบแจ้งหนีใ้ ห้แก่ผรู้ ับบริการภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับรายงานยอดค่าใช้
บริการจากผู้รับบริการ
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5.3. สัญญาบริการพื้นที่ชวั่ คราวใน เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม จากัด
บริษัทได้ทาสัญญาบริการพื้นที่ชวั่ คราว กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด ซึง่ ไม่ได้เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และผู้บริหารบริษัท โดยมีรายละเอียดสัญญาที่สาคัญ ดังนี้
รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คู่สัญญา
: บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด (เทสโก้ โลตัส)
วันที่ทาสัญญา
: 14 ธันวาคม 2552 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
ลักษณะสัญญา
: บริษัทในฐานะผู้รับบริการมีความประสงค์จะขอใช้บริการจากบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิส
เทม จากัด เพื่อทาการค้าขายในหรือบริเวณพื้นที่สาขาของ บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิส
เทม จากัด โดยการติดตั้งเครื่องรับชาระเงินอัตโนมัติสาหรับให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทใน
การชาระค่าสินค้าหรือค่าบริการ
อายุสัญญา
: 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2553 โดยเมื่อครบกาหนดระยะเวลา
สัญญาแล้ว ให้ถือว่าสัญญานี้มีผลต่อไปโดยอัตโนมัติอีกคราวละ 1 ปี
การชาระค่าตอบแทน : การเรียกเก็บและชาระค่าตอบแทนเป็นรายสัปดาห์ โดยบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม
จากัด จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการในแต่ละสัปดาห์และจัดส่งใบเรียกเก็บเงิน
ค่าบริการให้แก่บริษัทภายในวันทาการแรกของสัปดาห์ถัดไป
5.4. สัญญาอนุญาตให้บริการพื้นทีภ่ ายในตู้โทรศัพท์สาธารณะเพื่อติดตัง้ และให้บริการ “ตู้บุญเติม” กับ บริษทั
ทีโอที จากัด (มหาชน)
บริษัทได้ทาสัญญาอนุญาตให้บริการพื้นที่ภายในตู้โทรศัพท์สาธารณะเพื่อติดตั้งและให้บริการ “ตู้บุญเติม” กับ
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)(“ทีโอที”) ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และ
ผู้บริหารบริษัท โดยมีรายละเอียดสัญญาที่สาคัญ ดังนี้
รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คู่สัญญา
: บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)(“ทีโอที”) ในฐานะผู้อนุญาตให้ใช้บริการพื้นที่ภายในตู้
โทรศัพท์สาธารณะของทีโอที กับ บริษัทในฐานะผู้ขอใช้บริการพื้นที่ภายในตู้โทรศัพท์
สาธารณะของทีโอที
วันที่ทาสัญญา
: - 5 เมษายน 2554 สาหรับเขตพื้นที่ของฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1.1 คือ
จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และ
กาญจนบุรี จานวน 500 ตู้
- 26 เมษายน 2554 สาหรับเขตพืน้ ที่ของฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 คือ
จังหวัด ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ชลบุรี เมืองพัทยา
ระยอง แหลมฉบัง และมาบตาพุด จานวน 1,000 ตู้
- 30 มิถุนายน 2554 สาหรับเขตพืน้ ที่ของฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3.1 คือ
จังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลาปาง พะเยา แพร่ และน่าน จานวน
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รายละเอียดสาคัญของสัญญา

ลักษณะสัญญา

อายุสัญญา

500 ตู้
- 20 กรกฎาคม 2554 สาหรับเขตพื้นที่ของฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3.2 คือ
จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์
อุทัยธานี และชัยนาท จานวน 500 ตู้
- 14 ธันวาคม 2554 สาหรับเขตพืน้ ที่ของฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2.1 คือ
จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลาภู หนองคาย นครพนม สกลนคร เลย มุกดาหาร ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ บึงกาฬ จานวน 500 ตู้
- 1 เมษายน 2555 สาหรับเขตพื้นที่ของฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 คือ จังหวัด
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต พังงา สุ
ราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง จานวน 1,000 ตู้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทมีจานวนตู้เติมเงินตามสัญญาที่มีกับ บมจ.ทีโอที
ฉบับนี้ รวมจานวน 374 ตู้ โดยบริษัทตั้งเป้าหมายจะตัง้ ตู้เติมเงินที่อยู่ภายใต้สัญญาฉบับนี้
เพิ่มเติมอีกจานวน 466 ตู้ ภายในสิ้นปี 2557
นอกจากนี้ บมจ.ทีโอที ไม่มีการคิดค่าปรับใดๆ กับทางบริษัท เนื่องจากจานวนตู้เติม
เงินที่ตดิ ตั้งอยู่จริงมีไม่ครบตามสัญญาข้างต้น
: ทีโอที มีความประสงค์อนุญาตให้บริษัทใช้บริการพื้นที่ภายในตู้โทรศัพท์สาธารณะของ ทีโอที
และบริษัทมีความประสงค์ที่จะใช้บริการพื้นที่ภายในตู้โทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่การ
ให้บริการเพื่อติดตั้งและให้บริการตู้เติมเงิน“บุญเติม”
: - 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556* สาหรับเขตพื้นที่ของ
ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1.1
- 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556* สาหรับเขตพื้นที่ของ
ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5
- 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2556* สาหรับเขตพื้นที่
ของฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมภิ าคที่ 3.1
- 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556* สาหรับเขตพื้นที่
ของฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมภิ าคที่ 3.2
- 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2556* สาหรับเขตพื้นที่ของ
ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2.1
- 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558* สาหรับเขตพื้นที่ของ
ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4
* ทั้งนี้ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาของสัญญาข้างต้นแล้ว หากแต่ละฝ่ายไม่ได้แจ้งยกเลิก
สัญญาให้ทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าก่อนครบกาหนดสัญญา 30 วัน ให้ถือว่าสัญญานี้มีผล
ใช้บังคับต่อไปอีกคราวละ 2 ปี
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รายละเอียดสาคัญของสัญญา
การจัดเก็บเงินรายได้ : บริษัทตกลงทาหน้าทีจ่ ัดเก็บรายได้จากการใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะของทีโอที ที่มีการใช้
จากการใช้บริการ
บริการผ่าน ”ตู้บุญเติม” ทุกเลขหมาย โดยรวบรวมเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะและ
โทรศัพท์สาธารณะ
นาส่งให้แก่ ทีโอที เดือนละ 1 ครัง้ ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
ของทีโอที
การชาระค่าตอบแทน : บริษัทตกลงชาระค่าตอบแทนการได้รับอนุญาตให้ใช้บริการพื้นทีภ่ ายในตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ให้แก่ ทีโอที ชาระล่วงหน้าเป็นรายเดือน ภายในวันสุดท้ายของเดือน ในกรณีวันสุดท้ายของ
เดือนเป็นวันหยุดทาการตามประกาศของทางราชการ หรือวันหยุดตามประเพณี ให้ถือว่าวัน
ก่อนวันหยุดทาการดังกล่าวนั้น เป็นวันสุดท้ายของเดือน
6. สัญญาแต่งตั้งผู้แทนบริการในการบริหารตู้เติมเงินระหว่างบริษัท กับ ผู้แทนบริการ (Master Agent)
บริษัทได้ทาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนบริการกับผู้แทนบริการหลายราย โดยมีรายละเอียดของตัวอย่างสัญญาที่สาคัญดังนี้
รายละเอียดสาคัญของสัญญาแต่งตัง้ ผู้แทนบริการ - บริษัท ไอ สมาร์ท เทคโนโลยี จากัด
คู่สัญญา
: บริษัท ไอ สมาร์ท เทคโนโลยี จากัด ในฐานะผู้แทนบริการ (Master Agent หรือ MA)
ซึ่งเป็นบริษัทที่เกีย่ วข้องกับบริษทั เนื่องจากผู้บริหาร (ผู้จดั การอาวุโสฝ่ายขาย) และ
กรรมการบริหารของบริษัท คือ นายสมชาย อรรคเดชสกุล ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ
และผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 33.40 ของบริษัท ไอ สมาร์ท เทคโนโลยี จากัด
วันที่ทาสัญญา
: 13 พฤษภาคม 2552
ลักษณะสัญญา
: บริษัทตกลงแต่งตั้งและมอบหมายให้ผู้แทนบริการเป็นผู้ดูแลให้บริการเครื่องรับชาระ
เงินอัตโนมัติและผู้แทนบริการตกลงรับดูแลและดาเนินการให้บริการเครื่องรับชาระเงิน
อัตโนมัติภายใต้ชื่อ “บุญเติม” สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามรูปแบบ
วิธีการและขั้นตอนที่บริษัทกาหนด โดย MA มีหน้าที่หาจุดติดตั้งเครื่องรับชาระเงิน
อัตโนมัติ และอุปกรณ์การให้บริการตามสัญญานี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง และตกลง
จะจัดหาสถานทีใ่ ห้บริการที่ไม่ทับซ้อนกับสถานทีใ่ ห้บริการเดิมของบริษัท ทั้งนี้ MA ตก
ลงเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล บารุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง เครื่องรับชาระเงิน
อัตโนมัติและสิ่งใดๆที่นามาใช้ประกอบการให้บริการตามสัญญานี้ และต้องจัดทาและ
พัฒนาระบบการให้บริการ ขั้นตอนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของบริษัทในปัจจุบนั
และที่บริษัทจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
อายุสัญญา
: 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ทาสัญญานีเ้ ป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ถึง วันที่ 12
พฤษภาคม 2557 และหลังจากสัญญาครบกาหนด หากไม่มีฝ่ายใดบอกเลิกสัญญาเป็น
ลายลักษณ์อกั ษรก่อนครบกาหนดไม่น้อยกว่า 30 วัน ให้ถือว่าคูส่ ัญญาตกลงกันให้ต่อ
อายุสัญญาออกไปอีกคราวละ 1 ปีนับแต่วันครบอายุสัญญานั้น
การชาระค่าตอบแทน : บริษัทจะชาระค่าตอบแทนให้แก่ MA เป็นรายเดือน ในอัตราที่ตกลงกัน ภายในวันที่ 10
ของเดือนถัดไป

ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 101

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

รายละเอียดสาคัญของสัญญาแต่งตัง้ ผู้แทนบริการ - บริษัท วี เทค แคร์ จากัด
คู่สัญญา
: บริษัท วี เทค แคร์ จากัด ในฐานะผู้แทนบริการ (Master Agent หรือ MA) ซึ่งปัจจุบัน
ไม่เป็นบริษัทที่เกีย่ วข้องกับบริษทั (แต่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นบริษัททีเ่ กี่ยวข้อง
กับบริษัท เนื่องจากมีกรรมการร่วมกัน คือ นางสาวพนาวัลย์ โพธิพิพิธ อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันนางสาวพนาวัลย์ โพธิพิพิธ ไม่ได้ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทแล้ว)
วันที่ทาสัญญา
: 26 มิถุนายน 2556
ลักษณะสัญญา
: บริษัทตกลงแต่งตั้งและมอบหมายให้ผู้แทนบริการเป็นผู้ดูแลให้บริการเครื่องรับชาระ
เงินอัตโนมัติและผู้แทนบริการตกลงรับดูแลและดาเนินการให้บริการเครื่องรับชาระเงิน
อัตโนมัติภายใต้ชื่อ “บุญเติม” สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามรูปแบบ
วิธีการและขั้นตอนที่บริษัทกาหนด โดย MA มีหน้าที่หาจุดติดตั้งเครื่องรับชาระเงิน
อัตโนมัติ และอุปกรณ์การให้บริการตามสัญญานี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง และตกลง
จะจัดหาสถานทีใ่ ห้บริการที่ไม่ทับซ้อนกับสถานทีใ่ ห้บริการเดิมของบริษัท ทั้งนี้ MA ตก
ลงเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล บารุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง เครื่องรับชาระเงิน
อัตโนมัติและสิ่งใดๆที่นามาใช้ประกอบการให้บริการตามสัญญานี้ และต้องจัดทาและ
พัฒนาระบบการให้บริการ ขั้นตอนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของบริษัทในปัจจุบนั
และที่บริษัทจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
อายุสัญญา
: 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ทาสัญญานีเ้ ป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ถึง วันที่ 25
มิถุนายน 2561 และหลังจากสัญญาครบกาหนด หากไม่มีฝ่ายใดบอกเลิกสัญญาเป็น
ลายลักษณ์อกั ษรก่อนครบกาหนดไม่น้อยกว่า 30 วัน ให้ถือว่าคูส่ ัญญาตกลงกันให้ต่อ
อายุสัญญาออกไปอีกคราวละ 1 ปีนับแต่วันครบอายุสัญญานั้น
การชาระค่าตอบแทน : บริษัทจะชาระค่าตอบแทนให้แก่ MA เป็นรายเดือน ในอัตราที่ตกลงกัน ภายในวันที่ 10
ของเดือนถัดไป
รายละเอียดสาคัญของสัญญาแต่งตัง้ ผู้แทนบริการ - ห้างหุ้นส่วนจากัด อุดรโฟนเทค
คู่สัญญา
: ห้างหุ้นส่วนจากัด อุดรโฟนเทค ในฐานะผู้แทนบริการ (Master Agent หรือ MA) ซึ่ง
ปัจจุบันไม่เป็นบริษัททีเ่ กีย่ วข้องกับบริษัท (แต่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นบริษัทที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากมีกรรมการร่วมกัน คือ นางสาวพนาวัลย์ โพธิพิพิธ อย่างไร
ก็ตาม ปัจจุบันนางสาวพนาวัลย์ โพธิพิพิธ ไม่ได้ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท
แล้ว)
วันที่ทาสัญญา
: 11 มิถุนายน 2557
ลักษณะสัญญา
: บริษัทตกลงแต่งตั้งและมอบหมายให้ผู้แทนบริการเป็นผู้ดูแลให้บริการเครื่องรับชาระ
เงินอัตโนมัติและผู้แทนบริการตกลงรับดูแลและดาเนินการให้บริการเครื่องรับชาระเงิน
อัตโนมัติภายใต้ชื่อ “บุญเติม” สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามรูปแบบ
วิธีการและขั้นตอนที่บริษัทกาหนด โดย MA มีหน้าที่หาจุดติดตั้งเครื่องรับชาระเงิน
ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 102

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

รายละเอียดสาคัญของสัญญาแต่งตัง้ ผู้แทนบริการ - ห้างหุ้นส่วนจากัด อุดรโฟนเทค
อัตโนมัติ และอุปกรณ์การให้บริการตามสัญญานี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง และตกลง
จะจัดหาสถานทีใ่ ห้บริการที่ไม่ทับซ้อนกับสถานทีใ่ ห้บริการเดิมของบริษัท ทั้งนี้ MA ตก
ลงเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล บารุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง เครื่องรับชาระเงิน
อัตโนมัติและสิ่งใดๆที่นามาใช้ประกอบการให้บริการตามสัญญานี้ และต้องจัดทาและ
พัฒนาระบบการให้บริการ ขั้นตอนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของบริษัทในปัจจุบนั
และที่บริษัทจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
อายุสัญญา
: 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ทาสัญญานีเ้ ป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ถึง วันที่ 11
มิถุนายน 2562 และหลังจากสัญญาครบกาหนด หากไม่มีฝ่ายใดบอกเลิกสัญญาเป็น
ลายลักษณ์อกั ษรก่อนครบกาหนดไม่น้อยกว่า 30 วัน ให้ถือว่าคูส่ ัญญาตกลงกันให้ต่อ
อายุสัญญาออกไปอีกคราวละ 1 ปีนับแต่วันครบอายุสัญญานั้น
การชาระค่าตอบแทน : บริษัทจะชาระค่าตอบแทนให้แก่ MA เป็นรายเดือน ในอัตราที่ตกลงกัน ภายในวันที่ 10
ของเดือนถัดไป
รายละเอียดสาคัญของสัญญาแต่งตัง้ ผู้แทนบริการ – บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จากัด
คู่สัญญา
: บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จากัด ในฐานะผู้แทนบริการ(Master Agent หรือ MA) ซึ่ง
เป็นบริษัทที่เกีย่ วข้องกับบริษัท เนื่องจากเป็นบริษัททีม่ ีกรรมการร่วมกัน คือ นายพงษ์
ชัย อมตานนท์
วันที่ทาสัญญา
: 13 ธันวาคม 2553
ลักษณะสัญญา
: บริษัทตกลงแต่งตั้งและมอบหมายให้ผู้แทนบริการเป็นผู้ดูแลให้บริการเครื่องรับชาระ
เงินอัตโนมัติและผู้แทนบริการตกลงรับดูแลและดาเนินการให้บริการเครื่องรับชาระเงิน
อัตโนมัติภายใต้ชื่อ “บุญเติม” สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามรูปแบบ
วิธีการและขั้นตอนที่บริษัทกาหนด โดย MA มีหน้าที่หาจุดติดตั้งเครื่องรับชาระเงิน
อัตโนมัติ และอุปกรณ์การให้บริการตามสัญญานี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง และตกลง
จะจัดหาสถานทีใ่ ห้บริการที่ไม่ทับซ้อนกับสถานทีใ่ ห้บริการเดิมของบริษัท ทั้งนี้ MA ตก
ลงเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล บารุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง เครื่องรับชาระเงิน
อัตโนมัติและสิ่งใดๆที่นามาใช้ประกอบการให้บริการตามสัญญานี้ และต้องจัดทาและ
พัฒนาระบบการให้บริการ ขั้นตอนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของบริษัทในปัจจุบนั
และที่บริษัทจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
อายุสัญญา
: 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ทาสัญญานี้เป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 12
ธันวาคม 2558 และหลังจากสัญญาครบกาหนด หากไม่มีฝ่ายใดบอกเลิกสัญญาเป็น
ลายลักษณ์อกั ษรก่อนครบกาหนดไม่น้อยกว่า 30 วัน ให้ถือว่าคูส่ ัญญาตกลงกันให้ต่อ
อายุสัญญาออกไปอีกคราวละ 1 ปีนับแต่วันครบอายุสัญญานั้น
การชาระค่าตอบแทน : บริษัทจะชาระค่าตอบแทนให้แก่ MA เป็นรายเดือน ในอัตราที่ตกลงกัน ภายในวันที่ 10
ของเดือนถัดไป
ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 103
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รายละเอียดสาคัญของสัญญาแต่งตัง้ ผู้แทนบริการ - บริษัท กู๊ดดิล เน๊ทเวิร์ก จากัด
คู่สัญญา
: บริษัท กู๊ดดิล เน๊ทเวิร์ก จากัด ในฐานะผู้แทนบริการ (Master Agent หรือ MA) ซึ่งไม่เป็น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และผู้บริหาร
วันที่ทาสัญญา
: 7 ตุลาคม 2552
ลักษณะสัญญา
: บริษัทตกลงแต่งตั้งและมอบหมายให้ผู้แทนบริการเป็นผู้ดูแลให้บริการเครื่องรับชาระเงิน
อัตโนมัติและผู้แทนบริการตกลงรับดูแลและดาเนินการให้บริการเครื่องรับชาระเงินอัตโนมัติ
ภายใต้ชื่อ “บุญเติม” สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามรูปแบบ วิธีการและขั้นตอน
ที่บริษัทกาหนด โดย MA มีหน้าที่หาจุดติดตั้งเครื่องรับชาระเงินอัตโนมัติ และอุปกรณ์การ
ให้บริการตามสัญญานี้ ด้วยค่าใช้จา่ ยของตนเอง และตกลงจะจัดหาสถานที่ให้บริการที่ไม่
ทับซ้อนกับสถานทีใ่ ห้บริการเดิมของบริษัท ทั้งนี้ MA ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล
บารุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง เครื่องรับชาระเงินอัตโนมัติและสิ่งใดๆที่นามาใช้
ประกอบการให้บริการตามสัญญานี้ และต้องจัดทาและพัฒนาระบบการให้บริการ ขั้นตอน
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของบริษัทในปัจจุบัน และที่บริษัทจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใน
อนาคต
อายุสัญญา
: 5 ปี นับตัง้ แต่วันที่ทาสัญญานีเ้ ป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 6 ตุลาคม
2557 และหลังจากสัญญาครบกาหนด หากไม่มีฝา่ ยใดบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อกั ษร
ก่อนครบกาหนดไม่น้อยกว่า 30 วัน ให้ถือว่าคู่สัญญาตกลงกันให้ต่ออายุสัญญาออกไปอีก
คราวละ 1 ปีนับแต่วันครบอายุสัญญานั้น
การชาระค่าตอบแทน : บริษัทจะชาระค่าตอบแทนให้แก่ MA เป็นรายเดือน ในอัตราที่ตกลงกัน ภายในวันที่ 10 ของ
เดือนถัดไป
รายละเอียดสาคัญของสัญญาแต่งตัง้ ผู้แทนบริการ - ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟิวเจอร์ เน็ทเวิร์ก แอนด์ เซอร์วิส
คู่สัญญา
: ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟิวเจอร์ เน็ทเวิร์ก แอนด์ เซอร์วิส ในฐานะผู้แทนบริการ(Master
Agent หรือ MA) ซึ่งไม่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจ
ลงนาม และผู้บริหาร
วันที่ทาสัญญา
: 29 มิถุนายน 2554
ลักษณะสัญญา
: บริษัทตกลงแต่งตั้งและมอบหมายให้ผู้แทนบริการเป็นผู้ดูแลให้บริการเครื่องรับชาระ
เงินอัตโนมัติและผู้แทนบริการตกลงรับดูแลและดาเนินการให้บริการเครื่องรับชาระเงิน
อัตโนมัติภายใต้ชื่อ “บุญเติม” สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามรูปแบบ
วิธีการและขั้นตอนที่บริษัทกาหนด โดย MA มีหน้าที่หาจุดติดตั้งเครื่องรับชาระเงิน
อัตโนมัติ และอุปกรณ์การให้บริการตามสัญญานี้ ด้วยค่าใช้จา่ ยของตนเอง และตกลง
จะจัดหาสถานทีใ่ ห้บริการที่ไม่ทับซ้อนกับสถานทีใ่ ห้บริการเดิมของบริษัท ทัง้ นี้ MA ตก
ลงเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล บารุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง เครื่องรับชาระเงิน
อัตโนมัติและสิ่งใดๆที่นามาใช้ประกอบการให้บริการตามสัญญานี้ และต้องจัดทาและ
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รายละเอียดสาคัญของสัญญาแต่งตัง้ ผู้แทนบริการ - ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟิวเจอร์ เน็ทเวิร์ก แอนด์ เซอร์วิส
พัฒนาระบบการให้บริการ ขั้นตอนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของบริษัทในปัจจุบนั
และที่บริษัทจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
อายุสัญญา
: 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ทาสัญญานี้เป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2554 ถึง วันที่ 28
มิถุนายน 2559 และหลังจากสัญญาครบกาหนด หากไม่มีฝ่ายใดบอกเลิกสัญญาเป็น
ลายลักษณ์อกั ษรก่อนครบกาหนดไม่น้อยกว่า 30 วัน ให้ถือว่าคูส่ ัญญาตกลงกันให้ตอ่
อายุสัญญาออกไปอีกคราวละ 1 ปีนับแต่วันครบอายุสัญญานั้น
การชาระค่าตอบแทน : บริษัทจะชาระค่าตอบแทนให้แก่ MA เป็นรายเดือน ในอัตราที่ตกลงกัน ภายในวันที่ 10
ของเดือนถัดไป
ทั้ งนี้ สามารถสรุป จ านวนตู้ เติ ม เงิน บุ ญ เติ ม ที่ บ ริ ห ารโดยผู้ แ ทนบริ ก าร (Master Agent) ตามที่ สรุป สั ญ ญา
ตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น (รวมจานวนตู้เติมเงินที่อยู่กับผู้แทนบริการรายย่อย (Sub-Agent) ที่อยู่ภายใต้การดูแลโดย
ผู้แทนบริการ (Master Agent) )ข้างต้น โดยมีจานวนตู้เติมเงินที่หยุดให้บริการ (ตู้ Out of Service) ณ วันที่ 31 มีนาคม
2557 เป็นดังนี้
จานวนตู้ที่บริหารโดย
จานวนตู้ที่
รายชื่อผู้แทนบริการ
ผูแ้ ทนบริการ (ตู)้
Out of Service (ตู้)
บริษัท ไอ สมาร์ท เทคโนโลยี จากัด
65
9
บริษัท วี เทค แคร์ จากัด
293
7
ห้างหุ้นส่วนจากัด อุดรโฟนเทค
1,934
บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จากัด
1
บริษัท กู๊ดดิล เน๊ทเวิร์ก จากัด
691
21
ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟิวเจอร์ เน็ทเวิร์ก แอนด์ เซอร์วิส
983
1
จากจานวนตู้เติมเงินที่หยุดให้บริการ (ตู้ Out of Service) ที่บริหารโดยผู้แทนบริการข้างต้น บริษัทได้ใช้
มาตรการติดตามตู้อย่างต่อเนื่อง เช่น มาตรการค่าปรับสาหรับตู้ทหี่ ยุดให้บริการติดต่อกันเกิน 2 เดือน (อัตราค่าปรับ 800
บาท/ตู/้ เดือน) มาตรการงดการเบิกตู้ และการเร่งติดตามตู้ที่หยุดให้บริการติดต่อกันเกิน 2 เดือนจากตัวแทนบริการข้างต้น
แต่ก็ยงั มีตเู้ ติมเงินที่หยุดให้บริการอยู่ โดยในส่วนของบริษัท ไอ สมาร์ท เทคโนโลยี จากัด และบริษัท วี เทค แคร์ จากัด
เป็นตู้เติมเงินที่ out of service มาก่อนที่บริษัทเริ่มใช้มาตรการการติดตามตู้ ซึง่ ในปัจจุบันบริษัทก็มีการคิดค่าปรับจาก
ผู้แทนบริการ รวมถึงบริษัทได้ตงั้ สารองค่าเผื่อมูลค่าตู้สูญหายสาหรับตู้เติมเงินที่หยุดให้บริการ (ตู้ Out of Service) เป็น
ระยะเวลานานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป ทั้งหมดแล้ว
และสาหรับตู้เติมเงินที่ out of service ของบริษัท กู๊ดดิล เน๊ทเวิร์ก จากัด เกิดจากตู้เติมเงินที่อยู่ระหว่างการ
ติดตัง้ ซึ่งเป็นตู้เติมเงินที่เพิง่ เบิกตู้ออกไปไม่เกิน 1 เดือน
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สิทธิและหน้าที่ของผู้แทนบริการที่สาคัญ ตามสัญญาแต่งตัง้ ผู้แทนบริการ :
1) ผู้แทนบริการมีหน้าที่ดแู ล และจัดการให้เครื่องรับชาระเงินอัตโนมัติภายใต้ชื่อ “บุญเติม” สามารถให้บริการได้ตลอด
24 ชัว่ โมงตามรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนการให้บริการที่บริษัทกาหนด
2) ผู้แทนบริการมีหน้าทีจ่ ัดหาจุดติดตั้งเครื่องรับชาระเงินอัตโนมัติ (“สถานที่ให้บริการ”) และอุปกรณ์การให้บริการ
ด้วยค่าใช้จา่ ยของตนเอง และตกลงจัดหาสถานที่ให้บริการที่ไม่ทับซ้อนกับสถานทีใ่ ห้บริการเดิมของบริษัท กรณี
ผู้แทนบริการประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมสถานที่ให้บริการตามทีก่ าหนดไว้ ผู้แทนบริการจะต้องได้รับอนุญาตจาก
บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
3) ผู้แทนบริการตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล รวมทั้งบารุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องรับชาระเงิน
อัตโนมัติ และสิ่งใด ๆ ที่นามาใช้ประกอบการให้บริการตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนบริการ
4) ผู้แทนบริการรับทราบว่าบริษัทเป็นเจ้าของและ/หรือ ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า และบริษัทอนุญาตให้
ผู้แทนบริการใช้เครื่องหมายการค้าตามที่บริษัทกาหนด เฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามสัญญาแต่งตัง้
ผู้แทนบริการเท่านั้น
5) ผู้แทนบริการตกลงจะไม่เรียกเก็บเงินใด ๆ จากผู้ใช้บริการเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าสินค้า/บริการ และ
ค่าธรรมเนียมตามจานวนที่บริษทั กาหนด
6) ผู้แทนบริการตกลงจะนาเงินที่ได้จากการให้บริการของเครื่องรับชาระเงินอัตโนมัติออกจากเครื่องรับชาระเงิน
อัตโนมัติ และนาส่งบริษัททั้งจานวนตามที่ระบบแจ้งภายในระยะเวลาที่กาหนด
7) ผู้แทนบริการตกลงให้บริษัทเป็นผู้กาหนดและจัดเตรียมอะไหล่สารองให้กับผู้แทนบริการ ตามสัดส่วนจานวนตู้ที่
ผู้แทนบริการมีให้บริการอยู่ โดยผู้แทนบริการตกลงทีจ่ ะดูแล รักษา และจัดเก็บอะไหล่สารองไว้เป็นอย่างดี มีการ
จัดระบบการควบคุมการเบิกใช้รวมถึงมีการตรวจนับอยูเ่ สมอ และหากผู้แทนบริการไม่ส่งอะไหล่ (ที่เสียหรือต้อง
ซ่อมแซม) กลับมาภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือทาให้อะไหล่สูญหาย บริษัทถือว่าผู้แทนบริการมีความประสงค์จะ
ซื้ออะไหล่เหล่านั้น บริษัทจะเรียกเก็บค่าอะไหล่ทันที ตามราคาทีก่ าหนดไว้ในสัญญา
8) เครื่องรับชาระเงินอัตโนมัติเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยผู้แทนบริการตกลงจะไม่นาเครื่องรับชาระเงินอัตโนมัติซงึ่
เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทไปจาหน่ายหรือกระทาในทานองเดียวกัน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
9) หากผู้แทนบริการทาให้เครื่องรับชาระเงินอัตโนมัติหยุดให้บริการ เช่น เนื่องจากวงเงินเครดิตเต็ม หรือเครื่องขัดข้อง
โดยปราศจากเหตุอันสมควร นานเกินกว่าที่กาหนดโดยสาเหตุอันเกิดจากผู้แทนบริการ บริษัทจะคิดเบี้ยปรับใน
อัตราที่กาหนดไว้
10) ห้ามผู้แทนบริการติดตัง้ เครื่องรับชาระเงินอัตโนมัติที่มีการให้บริการในลักษณเดียวกันหรือคล้ายกัน ไม่ว่าจะเรียกชื่อ
อย่างไรก็ตาม ในบริเวณใกล้เคียงกับจุดที่ตดิ ตั้งเครื่องรับชาระเงินอัตโนมัติ ในขณะทีเ่ ครื่องรับชาระเงินอัตโนมัตินี้
ตั้งอยู่ และ/หรือหลังจากที่ได้ทาการยกเลิกสัญญาฉบับนี้แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากผู้แทนบริการ
กระทาผิดสัญญา ทางบริษัทมีสิทธิฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย หรือแบ่งรายได้จากเครื่องรับชาระเงินอัตโนมัติอื่นที่
ตัวแทนบริการนามาติดตั้งในอัตราที่กาหนด นับแต่วันทีม่ ีการติดตัง้ เครื่องรับชาระเงินอัตโนมัติอื่น

ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 106

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

5.4 เครือ่ งหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั รและอนุสทิ ธิบตั ร
บริษัทมีเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรดังกล่าว โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
5.4.1. เครื่องหมายการค้า
เลขที่คาขอ/
เลขที่ทะเบียน
721275/ค 308512

ประเภท

เครื่องหมาย

วันที่ยื่นคาขอ

ระยะเวลาคุ้มครอง

วันที่เริ่มต้น

วันที่สิ้นสุด

เครื่องหมายการค้า

ชื่อเจ้าของ
สิทธิ
บริษัท

10 กุมภาพันธ์ 2552

10 กุมภาพันธ์ 2552

9 กุมภาพันธ์ 2562

785630/ค 340966

เครื่องหมายการค้า

บริษัท

28 ตุลาคม 2553

10 ปี
(ต่ออายุคราวละ10 ปี)
10 ปี
(ต่ออายุคราวละ10 ปี)

28 ตุลาคม 2553

27 ตุลาคม 2563

785629/ค 340965

เครื่องหมายการค้า

บริษัท

28 ตุลาคม 2553

10 ปี
(ต่ออายุคราวละ10 ปี)

28 ตุลาคม 2553

27 ตุลาคม 2563

785631/ค 340967

เครื่องหมายการค้า

บริษัท

28 ตุลาคม 2553

10 ปี
(ต่ออายุคราวละ10 ปี)

28 ตุลาคม 2553

27 ตุลาคม 2563

ชื่อเจ้าของ
สิทธิ
บริษัท

วันที่ยื่นคาขอ

ระยะเวลาคุ้มครอง

วันที่เริ่มต้น

วันที่สิ้นสุด

3 พฤศจิกายน 2552

50 ปี

3 พฤศจิกายน 2552

2 พฤศจิกายน 2602

5.4.2. ลิขสิทธิ์
เลขที่คาขอ/
เลขที่ทะเบียน
222436/ว.1 3231

ประเภท

เครื่องหมาย

ลิขสิทธิ์

โปรแกรม XML
(โปรแกรมสาหรับ
Back Office)
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5.4.3. สิทธิบตั รและอนุสทิ ธิบตั ร
เลขที่คาขอ/
เลขที่ทะเบียน
1102000642

ประเภท

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อเจ้าของสิทธิ

วันที่ยื่นคาขอ

วันที่เริ่มต้น

วันที่สิ้นสุด

4 มีนาคม 2554

ระยะเวลา
คุ้มครอง
10 ปี

สิทธิบัตร
(การออกแบบ ผลิตภัณฑ์)

เครื่องเติมเงินออนไลน์
( ช่องคืนเหรียญด้านล่าง)

บริษัท

4 มีนาคม 2554

3 มีนาคม 2564

1102000643

สิทธิบัตร
(การออกแบบ ผลิตภัณฑ์)

เครื่องเติมเงินออนไลน์
(ช่องคืนเหรียญด้านหน้า)

บริษัท

4 มีนาคม 2554

10 ปี

4 มีนาคม 2554

3 มีนาคม 2564

1102000644

สิทธิบัตร
(การออกแบบ ผลิตภัณฑ์)

แท่นวางอุปกรณ์

บริษัท

4 มีนาคม 2554

10 ปี

4 มีนาคม 2554

3 มีนาคม 2564

1102000645

สิทธิบัตร
(การออกแบบ ผลิตภัณฑ์)

เครื่องเติมเงินออนไลน์
(มีหูโทรศัพท์)

บริษัท

4 มีนาคม 2554

10 ปี

4 มีนาคม 2554

3 มีนาคม 2564

ที่มา : ข้อมูลบริษัท
หมายเหตุ : - บริษัทมีการทาข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิอนุสิทธิบัตร ตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 7776 สาหรับ “เครื่องเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบค้นหาผู้ให้บริการอัตโนมัติ” ลงวันที่ 30
สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นสิทธิของ FORTH แต่ตกลงอนุญาตให้บริษัทเป็นผู้ใช้สิทธิในอนุสิทธิบัตรดังกล่าว (รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 5.3 สัญญาสาคัญที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ ข้อ 3.4 ในหน้า 90)
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5.5 เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษัททีเ่ กี่ยวข้อง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษทั ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด
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