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บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

สรุปขอมูลสําคัญของหุนนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูลสรุปเกี่ยวกับ
การเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษทั ที่ออกและเสนอขายหุน ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนโดยละเอียดกอน
การตัดสินใจลงทุน โดยสามารถดูแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มไดที่ www.sec.or.th

สรุปขอมูลสําคัญของการเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชน
เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนครั้งแรก (“IPO”)
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย : [•])
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผูเสนอขาย: บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) (“OTO”)
จํานวนหุน ที่เสนอขาย: 70,000,000 หุน คิดเปนรอยละ
บริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

25.00

ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของ

ผูเสนอขาย: บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“SAMART”)
จํานวนหุน ที่เสนอขาย: 10,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 3.57 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
มูลคาที่ตราไว: 1 บาท/หุน
ตลาดรอง:
เกณฑเขาจดทะเบียน:
วิธีคํานวณราคา:

ราคาเสนอขายตอประชาชน: [•] บาท/หุน
SET

 Profit test
Price/Earnings ratio

มูลคาการเสนอขาย: [•] บาท

 mai
Market capitalization test
Book Building

อื่น ๆ .....................

อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (P/E ratio):…………………… (กรณีไมสามารถคํานวณได ใหแสดงเหตุผลไวดวย)………………..
P/E ratio ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน: (1)..................................(2)..................................(3...................................
นโยบายการจายเงินปนผล: บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบ
การเงินรวมหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย
อยางไรก็ตามการ
จายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ใน
อนาคต สวนนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอยและบริษัทรวมกําหนดจายในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลัง
หักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กําหนดไวในขอบังคับของแตละบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฐานะทางการเงินของ
บริษัทนั้นๆ ดวย
ขอมูลเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออก: ..................... หนวย

ราคาเสนอขาย: ......................... บาท/หนวย

อัตราการใชสิทธิ: ...........................................................................

ราคาใชสิทธิ: ............................. บาท/หุน

อายุใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน: .............. ป

วันใชสิทธิครั้งแรก: ......................................

สวนที่ 1 หนา 1

สวนที่ 1 ขอมูลสรุป

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
วัตถุประสงคการใชเงิน:
1. ขยายการลงทุนในประเทศและตางประเทศ

สัดสวนการเสนอขายหลักทรัพย:
1. ผูลงทุนในประเทศจํานวนรวม 80 ลานหุน แบงเปน

2. ชําระคืนเงินกู

• ผูถือหุน SAMART ประมาณ

20 ลานหุน

• บุคคลทั่วไป ประมาณ

30 ลานหุน

• นักลงทุนสถาบัน ประมาณ

20 ลานหุน

• ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ประมาณ

10 ลานหุน

2. ผูลงทุนในตางประเทศจํานวนรวม

- ลานหุน

รายละเอียดเกี่ยวกับผูเสนอขายหลักทรัพย:
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2543 ดวยทุนจดทะเบียนและเรียกชําระ
แลวเริ่มแรก 20.0 ลานบาท และในปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเปน 280 ลานบาท และทุนเรียกชําระแลว210 ลานบาท มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท บริษัทฯมีสถานะเปนบริษัทยอยของ บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“SAMART”) ดําเนินธุรกิจ
ใหบริการลูกคาผานศูนยบริการขอมูล (Contact Center) ครบวงจร แบงการใหบริการออกเปน 2 ประเภทหลัก ดังนี้
1. รับจางบริการศูนยบริการขอมูล (Outsourced Contact Center) ซึ่งแบงออกเปน 3 บริการยอย ดังนี้
ก. บริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service)
ข. บริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced)
ค. บริการระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ (Contact Center Facility Outsourced)
2. บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)
บริษัทฯ มีบริษัทยอย 1 แหง คือบริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จํากัด (“OTP”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 99.9 ของ
ทุนชําระแลว OTP กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1.0 ลานบาทและมีทุนเรียกชําระแลว 0.25 ลานบาท
เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการรับเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และบริการดานการจัดหาบุคลากรดานบริการ
ลูกคาสัมพันธโดยเฉพาะ อยางไรก็ตามปจจุบัน OTP ยังมิไดเริ่มประกอบธุรกิจแตอยางใด
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สัดสวนรายได:

ผูถือหุนรายใหญ:

หนวย:ลานบาท

หนวย: รอยละ

ผูถือหุน
บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)

ป 2555

กอนการเสนอ หลังการเสนอ
ขายหุน
ขายหุน

การขาย
218.79
24.59%

ไตรมาส1 ป 2556
การขาย
15.43
8.25%

96.00

68.43

บริษัท สามารถ คอมเทค จํากัด

2.00

1.50

บริษัท สามารถวิศวกรรม จํากัด

1.00

0.75

บริษัท สามารถ เทลคอม จํากัด
(มหาชน)

1.00

0.75

• รายไดจากการขายประกอบดวย:บริการออกแบบ พัฒนา และ
ติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ

ผูถือหุนของ SAMART

-

7.14

ประชาชนทั่วไป

-

21.43

100.00

100.00

• รายไดจากการบริการประกอบดวย
(1) บริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ
(2) แบบบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ
(3) บริการระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ
(4) ซอมแซมและบริการบํารุงรักษาระบบศูนยบริการขอมูล

รวม

การบริการ
670.81
75.41%
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คณะกรรมการบริษัท:
1. นายวิชัย ศรีขวัญ

2. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ

3. น.พ. ระเฑียร ศรีมงคล

4. น.พ. ไพโรจน บุญคงชื่น

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

สรุปปจจัยความเสี่ยง:
1. ความเสี่ยงจากอัตราการเขาออก (Turnover) ของบุคลากรที่
มีทักษะและประสบการณในงานใหบริการศูนยบริการขอมูล
(Contact Center) สูง

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

2. ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของคาจางบุคลากรอัน
เนื่องมาจากนโยบายรัฐบาล
3. ความเสี่ยงจากการที่ลูกคาเปลี่ยนแปลงนโยบายจากการจาง
ใชบริการศูนยบริการขอมูลของบริษัทฯ
(Outsourced
Contact Center Services) มาดําเนินการตั้งศูนยบริการ
ขอมูลของตนเอง (In-house Contact Center)

กรรมการ
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

4. ความเสี่ยงจากการเปดเสรีทางการคาในระดับภูมิภาค

กรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

5. ความเสี่ยงในเรื่องการตออายุสัญญา

5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ

กรรมการ

6. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ

กรรมการ

7. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการ
ใหบริการ

7. นายธนานันท วิไลลักษณ

กรรมการ

8. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ

กรรมการและ
กรรมการผูจัดการ

9. นายศิริชัย รัศมีจันทร

กรรมการ

10. นายประชา พัทธยากร

กรรมการ

6. ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของคาเชา

8. ความเสี่ยงจากการใชระบบบริการระบบศูนยบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใหความชวยเหลือดานการ
บริหารจัดการจากบริษัทแม
9. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีผูถือหุนรายใหญถือหุนรวมกัน
มากกวารอยละ 50
10. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการนําหุนสามัญของบริษัทเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ
11. ความเสี่ยงของผูถือหุนสามัญของ SAMART จากการลดลง
ของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของ SAMART
จากการนําบริษัทฯเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ
ไอ
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สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ป และไตรมาสลาสุด หรือเทาที่มผี ลการดําเนินงานจริง:
รายละเอียด
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
รายไดรวม
ตนทุน
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิตอหุน( EPS)1
อัตราสวนหนี้สนิ ตอสวนผูถือหุน (D/E)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE)
หมายเหตุ

1

2

ป 2553
540,958
352,688
188,270
893,973
856,062
20,990
2.10
1.87
4.78%
11.81%

ป 2554
832,072
598,468
233,604
915,251
823,301
38,561
3.86
2.56
5.62%
18.28%

ป 2555
642,945
334,932
308,013
896,874
782,943
75,524
7.55
1.09
10.24%
27.89%

หนวย : พันบาท
ไตรมาส 1 ป 2556
617,883
282,540
335,343
188,510
153,518
27,330
2.73
0.84
17.34%2
33.98%2

คํานวณจากมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 10 บาท ทั้งนีบ้ ริษัทไดมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวเปน 1 บาท เมื่อวันที่
26 เมษายน 2556
ปรับการคํานวณเปนรายปเพื่อการเปรียบเทียบ

คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน:
รายได
บริษัทฯ รับรูรายไดจากการใหบริการ ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ (1) การใหบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบ
ศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) (2) การรับจางบริการศูนยบริการขอมูล (Outsourced Contact Center)
รายไดจากการขาย
บริษัทฯ มีรายไดจากการขายในป 2553 ป 2554 ป 2555 และ ในไตรมาสแรก ป 2556 เทากับ 505.69 ลานบาท 203.86 ลานบาท
218.79 ลานบาท และ 15.43 ลานบาท ตามลําดับ รายไดจากการขายมีลักษณะไมตอเนื่อง ซึ่งจะสิ้นสุดเปนรายโครงการไป ดังนั้น
รายไดจากการขายของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นและลดลงจึงเปนไปตามโครงการที่บริษัทฯ ชนะการประมูลหรือไดรับการวาจาง
รายไดจากการบริการ
รายไดจากการบริการของบริษัทฯ ประกอบดวย (ก) บริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced
Contact Center Management Service) (ข) บริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative
Outsourced) และ (ค) บริการระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ (Contact Center Facility Outsourced) นอกจากนี้รายไดจากการ
บริการยังประกอบดวยรายไดจากการใหบริการบํารุงรักษาระบบ (Maintenance Service) ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทฯ ใหบริการออกแบบ
พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) และมีสัญญาใหบริการบํารุงรักษาระบบตอเนื่อง
บริษัทฯ มีรายไดจากการบริการในป 2553 ป 2554 ป 2555 และ ไตรมาสแรก ป 2556 เทากับ 384.99 ลานบาท 702.73 ลานบาท
670.81 ลานบาท และ171.53 ลานบาท ตามลําดับ ในป 2554 รายไดจากการบริการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากป 2553 เนื่องจากบริษัทฯ
ไดรับการวาจางจากลูกคารายใหม รวมถึงการขยายการใหบริการแกลูกคารายเดิมเพิ่มขึ้น ในป 2555 รายไดจากการบริการของบริษัทฯ
ลดลงเนื่องจากการใหบริการประเภทบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) มีมูลคา
ลดลง อยางไรก็ดี การใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management
Service) ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนสูงกวา มีมูลคาสูงขึ้น
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คาใชจาย
คาใชจายหลักของบริษัทฯ ประกอบดวยตนทุนขาย และตนทุนการใหบริการ
ตนทุนขาย
บริษัทฯ มีตนทุนขายในป 2553 ป 2554 ป 2555 และไตรมาสแรก ป 2556 เทากับ 481.01 ลานบาท 209.15 ลานบาท 205.08 ลาน
บาท และ 13.91 ลานบาท ตามลําดับ ตนทุนขายของบริษัทฯ ไดแก คาอุปกรณ คาจางพนักงาน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
ใหบริการออกแบบ พัฒนาและติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) ใหแกลูกคา ตนทุนขายของ
บริษัทฯ ลดลงอยางมากในป 2554 เนื่องจากบริษัทฯ มีรายไดจากการขายที่ลดลง อยางไรก็ตามตนทุนขายในป 2555 ลดลงเล็กนอยแม
รายไดจากการขายจะเพิ่มมากขึ้น สวนหนึ่งเปนผลมาจากการบันทึกรับรูรายไดจากการขายมีความลาชากวาประมาณการรวมถึงในป
2555 มีรายไดจากโครงการที่มีอัตรากําไรขั้นตนที่สูงขึ้น
ตนทุนการใหบริการ
บริษัทฯ มีตนทุนการใหบริการในป 2553 ป 2554 ป 2555 และไตรมาสแรก ป 2556 เทากับ 324.48 ลานบาท 553.34 ลานบาท
515.43 ลานบาท และ 125.03 ลานบาท ตามลําดับ โดยตนทุนการใหบริการสวนใหญมาจากคาจางเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ
(Customer Service Representative) ซึ่งมีสัดสวนมากกวากึ่งหนึ่งของตนทุนการใหบริการทั้งหมด ตนทุนการใหบริการของบริษัทฯ
ลดลงรอยละ 9.94 จากไตรมาสแรก ป 2555 เนื่องจากการใหบริการประเภทบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service
Representative Outsourced) มีมูลคาลดลง อยางไรก็ดี การใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully
Outsourced Contact Center Management Service) มีมูลคาสูงขึ้น ประกอบกับการบริหารจัดการตนทุนการใหบริการที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
กําไรสุทธิ
ในป 2553 ป 2554 และ ป 2555 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 20.99 ลานบาท 38.56 ลานบาท และ 75.52 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน
อัตรากําไรสุทธิ รอยละ 2.35 รอยละ 4.21 และ รอยละ 8.42 ตามลําดับ โดยในป 2554 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากสัดสวนรายไดใน
การใหบริการที่สูงขึ้น ซึ่งกิจกรรมการใหบริการใหอัตรากําไรที่สูงกวากิจกรรมจากการขาย บริษัทฯ จึงมีรายไดสูงขึ้นและอัตรากําไร
ขั้นตนที่สูงขึ้น ในป 2555 กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขั้น แมรายไดจะลดลงเล็กนอย เปนผลมาจากมีการปรับ
ลดอัตราภาษีเงินไดจากรอย 30 เปนรอยละ 23 ซึ่งมีผลบังคับใชในป 2555
อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน
ในป 2553 ป 2554 และ ป 2555 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุนเทากับรอยละ 25.07 รอยละ 18.28 และรอยละ 27.89
ตามลําดับ อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นสอดคลองกับกําไรสุทธิของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
สินทรัพย
สินทรัพยหลักของบริษัทฯ ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น รายไดคางรับ และอุปกรณ
ณ สิ้นป 2553 ป 2554 ป 2555 และ ณ สิ้นไตรมาสแรก ป 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 540.96 ลานบาท 832.07 ลานบาท
642.95 ลานบาท และ 617.88 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในป 2554 จากลูกหนี้การคาและรายไดคาง
รับที่เพิ่มขึ้นซึ่งสอดคลองกับเติบโตของรายไดจากการบริการ และสินทรัพยของบริษัทฯ ลดลงในป 2555 เนื่องจากรายไดคางรับที่ลดลง
จากการเรียกเก็บเงินลูกคา ซึ่งเปนไปตามระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญากับลูกคาของบริษัทฯ
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หนี้สิน
ณ สิ้นป 2553 ป 2554 ป 2555 และ ณ สิ้นไตรมาสแรก ป 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 352.69 ลานบาท 598.47 ลานบาท
334.93 ลานบาท และ282.54 ลานบาท ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมในป 2554 มีปจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกูยืมระยะยาว จํานวนรวม 382.41 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ ตองการ
ใชเงินทุนเพิ่มสําหรับงาน Turnkey Total Solutions และงาน Fully Outsourced Contact Center Management Service
สวนของผูถือหุน
ณ สิ้นป 2553 ป 2554 ป 2555 และ ณ สิ้นไตรมาสแรก ป 2556 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนเทากับ 188.27 ลานบาท 233.60 ลานบาท
308.01 ลานบาท และ 335.34 ลานบาท ตามลําดับโดยสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเปนลําดับจากการเพิ่มขึ้นของกําไรสะสม
ของบริษัทฯซึ่งเปนผลมาจากผลกําไรที่บริษัทฯ ไดรับในแตละป
นักลงทุนสัมพันธ:

คุณกุสุมา เกิดผล

โทร.02-685-0020

สวนที่ 1 หนา 7

