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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ 

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “OTO”) จดทะเบียนจัดต้ังเม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2543  ดวยทุนจด
ทะเบียนและเรียกชําระแลวเร่ิมแรก 20.0 ลานบาท และในป 2548 ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวเปน 100.0 ลานบาท 
บริษัทฯ มีสถานะเปนบริษัทยอยของ บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“SAMART”) เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการ 
บริหารจัดการงานลูกคาสัมพันธและบริการขอมูลขาวสารครบวงจร (Fully Contact Center Management Service) ใหแก
องคกรภาครัฐและเอกชน โดยมีบริการที่หลากหลายดวยเทคโนโลยีอันทันสมัยและบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพภายใต
แนวคิด “ตอบสนองบริการลูกคาทุกดานอยางครบวงจร” (Total Customer Management Solutions with Customized 
Services)  

ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังนี้ 

ป พ.ศ. พัฒนาการบริษัท 
ป 2543  จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2543 ดวยทุนจดทะเบยีนและเรียกชําระแลว 20.0 ลานบาท มีจํานวนหุน 

2.0 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10.0 บาท โดยมี SAMART และบริษัทในกลุมสามารถถือหุนรวมกันรอยละ 100.0 
ป 2544  บริษัทฯ เร่ิมใหบริการออกแบบพัฒนาและติดต้ังระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) และ

บริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) 
ใหแกลูกคาในองคกรภาครัฐและเอกชน  

ป 2545  บริษัทฯ เร่ิมใหบริการจัดหาเจาหนาท่ีลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) เพ่ือใหบริการ
รับโทรศัพทใหหนวยงานภายนอก  

ป 2546  บริษัทฯ เร่ิมใหระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ (Contact Center Facility Outsourced) 
ป 2548  ในเดือนพฤษภาคม บริษัทฯไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวอีก 80.0 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนและทุนชําระ

แลว 100.0 ลานบาทมีจํานวนหุน 10.0 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10.0 บาท 

 บริษัทฯ ไดรับการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 ดาน Accredited  
ป 2549  บริษัทฯ ไดรับรางวัลดานการใหบริการ Contact Center No.1 Thailand Outsourcing Contact Centre จาก Frost & 

Sullivan 
ป 2550  บริษัทฯ ไดรับรางวัลดานการใหบริการ Contact Center 3 รางวัล ไดแก  

1) Gold Winner APAC Best Contact Center (BUG1113)  
2) Bronze Winner of Contact Center World Awards (BUG1113) 
3) Generali’s Thailand Best Telemarketing Performance 

ป 2551  ในเดือนตุลาคม บริษัทฯ ไดจัดต้ังบริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จํากดั เปนบริษัทยอย โดยบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100.0 
เพ่ือดําเนินธุรกิจใหบริการรับเปนท่ีปรึกษา  ใหคําแนะนําเกีย่วกับการบริหารงานบุคคล และบริการดานการจัดหา
บุคลากรดานบริการลูกคาสัมพันธโดยเฉพาะ อยางไรก็ตามปจจุบัน OTP ยังมิไดเร่ิมประกอบธุรกิจแตอยางใด 

 บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน Software development standard CMMI Level 3 (Capability Maturity Model 
Integration) ซึ่งเกี่ยวกับมาตรฐานกระบวนการในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการทางดานสารสนเทศ ท่ีถูกคิดคน
โดยสถาบัน Software Engineering Institute (SEI) บนหลักการที่วาคุณภาพท่ีดีของกระบวนการจะนําไปสูคุณภาพท่ีดี
ของผลิตภัณฑและบริการ 
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ป พ.ศ. พัฒนาการบริษัท 
ป 2552  บริษัทฯไดรับการประกันคุณภาพ ISO/IEC 20000 ดาน IT Service Management 

 บริษัทฯ ไดรับรางวัลดานการใหบริการ Contact Center 2 รางวัล ไดแก  
1) Silver Winner of APAC Best Contact Center (PEA Project)  
2) Silver Winner of Best Trainer 

 ในเดือนกุมภาพันธ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติใหจัดต้ัง บริษัท วันทูวัน เวียดนาม จํากัดเพ่ือเปนท่ีปรึกษา
และใหบริการจัดต้ังระบบศูนยบริการขอมูลลกูคาแกองคกรภาครัฐและเอกชนในประเทศเวียดนาม โดยมีทุนจดทะเบียน 
0.04 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯ จะมีสัดสวนการถือหุนในอัตรารอยละ 100.0   

ป 2553  บริษัทฯ ไดพิจารณาปจจัยตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอการลงทุนในบริษัท วันทูวัน เวียดนาม จํากัด แลวเห็นวาควรชลอการ
ลงทุนไวกอน 

ป 2554  บริษัทฯไดจัดต้ัง Disaster Recovery Site หรือ DR Site (ศูนยสํารอง) เพ่ือรองรับเหตุการณฉุกเฉิน อาทิ วิกฤตการณนํ้า
ทวม เหตุการณจลาจล เปนตน เพ่ือใหบริษัทฯสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเน่ือง 

ป 2555  บริษัทฯ ไดรับรางวัลดานการใหบริการ Contact Center 3 รางวัล ไดแก  
1) Silver Winner of APAC Best Mid-sized Contact Center (SRT project)  
2) Bronze Winner of APAC Best Customer Service (TCCC project)  
3) Thailand Outsourced Contact Center Vendor of the year จาก Frost & Sullivan (ประเทศไทย) ในฐานะท่ีเปน

องคกรเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจดานคอนแทคเซ็นเตอรชั้นนําของประเทศไทยท่ีมีการเติบโตและมีการพัฒนาองคกร
อยางไมหยุดยั้ง ท้ังทางดานบุคลากร เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ 

 บุคลากรของบริษัทฯ ไดรับการรับรองใหเปน COPC Registered Coordinator จากสถาบัน COPC (Customer 
Operation Performance Center) ซึ่งเปนสถาบันท่ีรับรองคุณภาพการบริหารจัดการ Contact Center ท่ีเปน
มาตรฐานสากล 

ป 2556  ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2556 ไดมีมติใหแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัด
และเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวจากหุนละ 10.0 บาท เปนหุนละ 1.0 บาท 

 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2556 ไดมีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 100.0 ลาน
บาท เปน 280.0 ลานบาท โดยออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 180.0 ลานหุน แบงเปนหุนปนผลจํานวน 110.0 ลานหุน 
และเสนอขายใหแกประชาชนเปนคร้ังแรกจํานวน 70.0 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.0 บาท 

 เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2556 บริษัทฯ ไดจัดต้ังบริษัท วันทูวัน แคมโบเดีย จํากัด (One to One (Cambodia) Company 
Limited) โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000 เหรียญสหรัฐ (เทียบเทา 155,000 บาท) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินธุรกิจ
ศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธในประเทศกัมพูชา ซึ่งเร่ิมดําเนินธุรกจิในไตรมาสท่ี 1 ป 2557 
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ เปนผูเช่ียวชาญในธุรกิจศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธในประเทศไทยที่ชวยบริหารจัดการระบบขอมูลลูกคาสัมพันธได
อยางครบวงจร รับประกันความพึงพอใจสูงสุด ดวยทีมงานผูเช่ียวชาญระดับมืออาชีพ ที่พรอมเอาใจใสและดูแลเปนอยางดี
ตลอดระยะเวลาการใหบริการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีบริการใหเชาอุปกรณ Contact Center ที่ทันสมัยไดมาตรฐาน เปนที่
ยอมรับในระดับสากล และบริการใหเชาซอฟตแวร ทั้งซอฟตแวรสําเร็จรูป และซอฟตแวรระบบ Contact Center ที่ปรับเปล่ียน
ระบบการทํางานใหเหมาะสมกับธุรกิจขององคกร เพื่อใหบริการลูกคาไดอยางสมบูรณแบบที่สุด   

บริษัทฯ เปนบริษัทหนึ่งในกลุมสามารถ ณ วันที่ 31 มีนาคม31 ธันวาคม 2556 SAMART ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ เปนผูถือหุนใหญถือหุนรอยละ 96.0 และบริษัทอื่นๆในกลุมสามารถถือหุนที่เหลืออีกรอยละ 4.0 (โปรดดูรายชื่อผูถือ
หุนในสวนที่ 2 ขอ 98 โครงสรางเงินทุน) ทั้งนี้ภายใตกลุมสามารถการดําเนินธุรกิจระบบศูนยบริการขอมูล (Contact Center) ไม
วาจะเปนในประเทศหรือตางประเทศจะดําเนินการโดยบริษัทฯ เทานั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท SAMART คร้ังที่ 3/2556 
เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)  
ตอประชาชนเปนคร้ังแรก (IPO) โดยรายการดังกลาวไดผานการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ 
SAMART  คร้ังที่  2/2556  เม่ือวันที่  10  พฤษภาคม  2556    และคณะกรรมการตรวจสอบของ SAMART เห็นชอบวารายการ
ดังกลาวไมเขาขายตองพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญที่
เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย   และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการ
เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย พ.ศ. 2547  เนื่องจากคํานวณ
ขนาดรายการตามเกณฑมูลคาของสินทรัพยที่จําหนายไปไดรอยละ 1.58    ซึ่งตํ่ากวารอยละ 15.0   SAMART สามารถ
ดําเนินการไดโดยไมจําเปนตองเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยฯ 

บริษัทฯ มีบริษัทยอย 21 แหง  คือ บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จํากัด (“OTP”)  และ บริษัท วันทูวัน แคมโบเดีย จํากัด (One 
to One (Cambodia) Company Limited) 

1.  บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จํากัด (“OTP”)  ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 99.9 ของทุนชําระแลว OTP 
กอต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2551 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1.0 ลานบาทและมีทุนเรียกชําระแลว 0.25 ลานบาท เพื่อ
ดําเนินธุรกิจใหบริการรับเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนําเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล และบริการดานการจัดหาบุคลากรดาน
บริการลูกคาสัมพันธโดยเฉพาะ อยางไรก็ตามปจจุบัน OTP ยังมิไดเร่ิมประกอบธุรกิจแตอยางใด  

2. บริษัท วันทูวัน แคมโบเดีย จํากัด (“OTOC”) เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 100.0 ของทุนชําระแลว กอต้ังขื้นเม่ือ
วันที่ 13 กันยายน 2556 มีทุนจดทะเบียน 5,000 เหรียญสหรัฐ (20 ลานเรียลกัมพูชาหรือเทียบเทา 155,000 บาท) และมีทุน
เรียกชําระแลว 1,250 เหรียญสหรัฐ (เทียบเทา 40,000 บาท) เพื่อดําเนินธุรกิจศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธในประเทศ
กัมพูชา ซึ่งเร่ิมดําเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 1 ป 2557 
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โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ ภายหลังการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เปนดังนี้  

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย(1)

บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

99.99%

49.00%

บจก. สามารถวิศวกรรม(5)

บจก. สามารถ เรดิเทค(5)

99.99%

70.00%

บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น

บจก. วิชั่น แอนด 
ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม(5)

บจก. สุวรรณภูมิ

99.99%

(99.13%)(4)

บจก. วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล

บจก. สามารถดิจิตอลทีวี(5)99.99%

บมจ. วันทูวัน คอนแทคส96.00%

89.99%

บจก. คอนแทค-อิน-วัน(5)

(99.99%)

เอ็นไวรอนเมนท แคร(2)(5)

99.80%

100%
บจก. สามารถ ไอ-โมบาย 

 อินเตอรเทรด (59.89%)

เซอรวิสเซส (58.33%)

บจก. ไอ-โมบาย พลัส

99.99%

66.67%

100%

ดีเวลลอปเมนท

เซอรวิสเซส (70.89%)

บจก. ไอที แอบโซลุท
(70.85%)

บจก. สามารถบรอดแบนด

99.99%

99.93%

(59.89%)

บจก. เบรนซอรซ
(59.85%)

บจก. สามารถคอมเทค
(70.89%)

เซอรวิส (70.89%)

บจก. เน็ท มีเดีย

100%

บจก. แคมโบเดีย แอร 
ทราฟฟค เซอรวิส (100%)

บจก. กัมปอต เพาเวอร

(70.89%)
100%

(70.89%)
บจก. พอรทัลเน็ท

บจก. สามารถ เอ็ด เท็ค
บจก. สามารถ อินเตอร โฮลดิ้ง

(80.00%)

100%
(70.89%)

บจก. แคมโบเดีย สามารถ(2)บจก. สามารถ อินโฟเนต

70.89%
บมจ. สามารถเทลคอม(1)(3)

บจก. สมารทเทอรแวร
(70.89%)

99.99%

(59.89%)

(26.95%)

80.00%

บจก. สามารถ โมบาย 

(70.59%)

บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น

บจก. เทดา(2)

(39.93%)

บจก. ไอ-สปอรต(2)

(29.94%)

บจก. สามารถ ไอ-โมบาย
(ฮองกง) (59.89%)

บจก. สามารถ ไอ-โมบาย

บจก. ไอ-โมบาย 

(อินโดนีเซีย) (59.77%)

(มาเลเซีย) (59.89%)

99.99%

99.99%

บจก. สามารถ มัลติมีเดีย
(59.89%)

บจก. สามารถ อินเตอรแอคทีฟ 

บจก. เทค อะ ลุค(2)

บจก. ไอ-โมบาย
อินเตอรเนชั่นแนล (59.89%)

 มีเดีย (59.89%)

บจก. เอ็นเตอรเทนเมนท ทรี(2)

49.99%

(99.12%)

บจก. สามารถรีเสิรชแอนด

แพลนท (100%)

45.00%

99.99%

บจก. สามารถ  ยู-ทรานส

International Portfolio Local Portfolio

ICT Solutions & ServicesMobile Multimedia

58.56%

97.40%

Technology Related Business

หมายเหตุ  :   (xx.xx%) เปนการแสดงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งทางตรง และทางออม (Effective Rate) ณ วันที่  31  ธันวาคม  2555
  
(1)  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
(2)  สัดสวนการถือหุนที่เหลือ ถือโดยบุคคล/นิติบุคคล ซึ่งมิใชบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
      เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เ กี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546  และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเรื่ องหลักเกณฑการ ทํารายการ ที่เ กี่ยวโยงกัน
(3)  รวมบจก. ไทยเทรดเน็ท และบจก. พอสเน็ท
(4)  SAMART จะมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯลดลงเหลือรอยละ 70.77 (Effective Rate) ของทุนที่เรียกชําระแลว ภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี
(5) บริษัท วิชั่น แอนด ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม จํากัด ดําเนินธุรกิจจําหนาย รับเหมาติดตั้งและซอมบํารุงระบบรักษาความปลอดภัยและระบบสื่อสารดานภาพและเสียง ทั้งระบบที่มีสายและไรสาย

บริษัท สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเมนท แคร จํากัด ดําเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะในพื้นที่บริเวณทาอากาศยานสุวรรณภูมิในลักษณะครบวงจรตั้งแตการกอสรางจัดหาระบบอุปกรณ พัฒนาระบบการจัดการขยะ การเก็บขน
     การคัดแยก และการกําจัดขยะ

 บริษัท สามารถ เรดิเทค จํากัด ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับเทคโน โลยีทางรั งสี อาทิ การใหบริการตรวจวัดรังสี  การบริการฝกอบรมดานความปลอดภัยในการใชงานรังสี  และการบริหารจัดการโครงการดานเทคโนโลยีรั งสี
บริษัท สามารถวิศวกรรม จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเสาอากาศวิทยุ  โทรทัศน และจานรับสัญญาณดาวเทียมชนิดทึบและโปรง  รวมทั้งใหบริการระบบสื่อสัญญาณภาพและเสียงครบวงจร 
บรษิัท คอนแทค-อิน-วัน จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจเปนโรงเรียนอบรมการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม
บริษัท สามารถดิจิตอลทีวี จํากัด ดําเนินธุรกิจใหบริการระบบโครงขายสื่อสัญญาณขอมูลภาพและเสียง

1.00%

2.00%

1.00%

99.99%

99.99%99.94%

99.99%

99.99%

99.99%

99.57%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%
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การดําเนินธุรกิจของบริษัทตางๆ ในกลุมในประเทศ (Local Portfolio) สามารถสรุปไดดังนี้ 

1) บริษัท วิชั่น แอนด ซีเคียวริต้ี ซีสเต็ม จํากัด 

ดําเนินธุรกิจจําหนาย รับเหมาติดต้ังและซอมบํารุงระบบรักษาความปลอดภัยและระบบส่ือสารดานภาพและเสียง ทั้ง
ระบบที่มีสายและไรสาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 20.0 ลานบาท 

2) บริษัท สุวรรณภูมิ เอ็นไวรอนเมนท แคร จํากัด 

ดําเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่บริเวณทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในลักษณะครบวงจรต้ังแตการกอสราง   จัดหา
ระบบอุปกรณ    พัฒนาระบบการจัดการขยะ   การเก็บขน   การคัดแยก  และการกําจัดขยะ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 มี
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 50.0 ลานบาท 

3) บริษัท สามารถ เรดิเทค จํากัด 

ดําเนินธุรกิจที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีทางรังสี อาทิ การใหบริการตรวจวัดรังสี  การบริการฝกอบรมดานความปลอดภัยใน
การใชงานรังสี  และการบริหารจัดการโครงการดานเทคโนโลยีรังสี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีทุนจดทะเบียน 80.0 ลาน
บาท และเรียกชําระแลว 46.0 ลานบาท 

4) บริษัท สามารถวิศวกรรม จํากัด 

ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเสาอากาศวิทยุ  โทรทัศน และจานรับสัญญาณดาวเทียมชนิดทึบและโปรง  รวมทั้งใหบริการ
ระบบส่ือสัญญาณภาพและเสียงครบวงจร โดยมีบริษัทยอย 1 บริษัท คือ บริษัท คอนแทค-อิน-วัน จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจ
เปนโรงเรียนอบรมการติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัท สามารถวิศวกรรม จํากัด มีทุน
จดทะเบียนและเรียกชําระแลว 250.0 ลานบาท และบริษัท คอนแทค-อิน-วัน จํากัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 
1.0 ลานบาท 

5) บริษัท สามารถดิจิตอลทีวี จํากัด 

ดําเนินธุรกิจใหบริการระบบโครงขายส่ือสัญญาณขอมูลภาพและเสียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีทุนจดทะเบียนและ
เรียกชําระแลว 1.0 ลานบาท 

 

บริษัทฯ มีการแบงธุรกิจใหบริการออกเปน 2 ประเภทดังนี้ 

1. รับจางบริการศูนยบริการขอมูล (Outsourced Contact Center Services) 

ก. บริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management 
Service) 

ประกอบดวยการใหบริการที่หลากหลาย เชน การสํารวจขอมูลหรือความคิดเห็นทางโทรศัพท (Tele-survey) การขายสินคาหรือ
บริการทางโทรศัพท (Tele-sales) การติดตามขอมูลทางโทรศัพท บริการรับเร่ืองรองเรียนตางๆ รวมถึงรับคําติชม และ 
ขอเสนอแนะเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือบริการผานทางโทรศัพท (Complaint Handling) ดูแลบริหารกิจกรรมการตลาดตางๆ ฯลฯ 
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บริษัทฯ มีการใหบริการสําหรับองคกรที่สนใจมี Contact Center ไวใชงานแตไมตองการลงทุนจัดต้ังระบบเอง โดยสามารถลด
ตนทุนการดําเนินงานดวยการวาจางใชบริการ Outsourced Contact Center แบบเบ็ดเสร็จ โดยสามารถวาจางดําเนินการใหทั้ง
โครงการในระยะยาว และโครงการระยะส้ัน การทํากิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีระยะเวลาท่ีชัดเจน ซึ่งในการบริการบริหารจัดการศูนย
ลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) นี้ ทีมงานท่ีเช่ียวชาญในงาน
บริหารการใหบริการศูนยลูกคาสัมพันธ ในดานตางๆ จะเปนผูบริหารจัดการ Contact Center เพื่อใหบริการขอมูลขาวสาร หรือ
ศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จแกลูกคาแทน โดยท่ีบริษัทฯ เปนผูจัดเตรียมสถานที่ ระบบโทรศัพท ระบบคอมพิวเตอรทั้ง 
Hardware และ Software Application และ เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative) ตลอดจนเจาหนาที่
หัวหนางาน เจาหนาที่ตรวจสอบคุณภาพ ใหทั้งหมด โดยใชศูนย Contact Center ของบริษัทฯ ในการใหบริการในดานตางๆ 

ข. บริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) 

บริษัทฯ ใหบริการบริหารจัดการและจัดหาบุคลากรดานบริการลูกคาสัมพันธเต็มรูปแบบ ทั้งคัดสรร ฝกอบรม ตรวจสอบและ
ควบคุมมาตรฐานเพื่อรักษาระดับคุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่อง จัดหาเจาหนาที่ทดแทน พรอมดูแลสวัสดิการพนักงาน
เพื่อใหลูกคาหมดความกังวลในการบริหารงานบุคลากรดานลูกคาสัมพันธ และม่ันใจไดวาพนักงานพรอมใหบริการไดในระดับ
มาตรฐานสากล 

ค. บริการระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ (Contact Center Facility Outsourced) 

บริษัทฯ มีการใหบริการในกรณีที่องคกรไมตองการลงทุนติดต้ังระบบ Contact Center เอง สามารถเลือกใชบริการระบบ 
Contact Center เพื่อใชงานได ชวยใหองคกรมีศูนยบริการขอมูลลูกคาที่ไดมาตรฐานโดยไมตองลงทุนเอง เปนการแบงเบาภาระ
คาใชจายในการลงทุน และยังสรางความคลองตัวในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 

2. บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)  

บริษัทฯ ใหบริการใหคําปรึกษา บริการออกแบบพัฒนาและติดต้ังระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total 
Solutions) สําหรับองคกรท่ีตองการจะลงทุนและติดต้ังระบบภายในองคกรเอง ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยทีมวิศวกร
ผูเช่ียวชาญดาน Contact Center โดยเฉพาะ โดยบริษัทฯ ทําหนาที่ในการจัดหาอุปกรณ Hardware และ Software 
Application ที่ใชใน ระบบ Contact Center รวมทั้งการ Integrate ระบบทั้งหมดเขาดวยกัน โดยเนนออกแบบใหสอดรับกับการ
ดําเนินธุรกิจของแตละองคกร เพื่อเพิ่มศักยภาพการใหบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

ภายหลังจากการออกแบบ พัฒนา และติดต้ังระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ เรียบรอยแลว บริษัทฯ มีการใหบริการดูแล
บํารุงรักษา (Maintenance Service) ระบบ Contact Center โดยทีมงานผูเช่ียวชาญ ปญหาตางๆ จะไดรับการดูแลปองกันและ
แกไขอยางมีประสิทธิภาพและดวยความรวดเร็ว ชวยใหธุรกิจดําเนินไปอยางราบร่ืน    
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2.3 โครงสรางรายได 

ประเภทการใหบริการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ม.ค.-มี.ค.ป 2556 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

1. บริการบรหิารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธ (Outsourced Contact Center) 
ก. บริการบริหารจัดการ

ศูนยลูกคาสัมพันธแบบ
เต็มรูปแบบ 

156.09 17.52 384.24 42.38 446.45 50.19 493.82 72.17 

ข. บริการจัดหาเจาหนาท่ี
ลูกคาสัมพันธ 

165.42 18.57 236.98 26.14 136.96 15.40 51.83 7.57 

ค. บริการระบบศูนยบริการ
ขอมูลและอุปกรณ 

45.91 5.15 64.74 7.14 69.67 7.83 49.69 7.26 

รวมบริการบริหารจัดการศูนย
ลูกคาสัมพันธ 

367.42 41.24 685.96 75.66 653.08 73.42 595.34 87.01 

2. บริการออกแบบพัฒนาและติดต้ังระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ  (Turnkey Total Solutions) 
บริการออกแบบพัฒนาและ
ติดต้ังระบบศูนยบริการขอมูล
แบบเบ็ดเสร็จ  

505.69 56.78 203.86 22.49 218.79 24.59 67.59 9.88 

บริการบํารุงรักษาระบบ 17.58 1.97 16.77 1.85 17.73 1.99 21.31 3.11 
รวมบริการออกแบบพัฒนา
และติดต้ังระบบศูนยบริการ
ขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ 

523.27 58.75 220.63 24.34 236.52 26.58 88.91 12.99 

รวมทั้งหมด 890.68 100.00 906.58 100.00 889.60 100.00 684.24 100.00 
หมายเหตุ:  บริการบํารุงรักษาระบบ (Maintenance Service: MA) เปนการบริการบํารุงรักษาระบบภายหลังการออกแบบ พัฒนา และติดต้ังระบบ 
 ศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) แตเนื่องจากเปนการบริการบํารุงรักษา การรายงานในงบการเงินจึงถูก

จัดเปนสวนหนึ่งของรายไดจากการบริการ 

 
2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ  

บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเปนผูนําในการใหบริการศูนยบริการขอมูลที่ครบวงจรแกลูกคาระดับภูมิภาค ซึ่งครอบคลุมถึงกลุม
ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม หรือที่เรียกวากลุม “CLMV” โดยบริษัทฯ จะนําเสนอระบบการทํางาน  
(Solutions) ที่เก่ียวกับการบริการลูกคาโดยผานทั้งชองทาง Contact Center หรือ การบริการลูกคาผานชองทางใหมๆ บริษัทฯ 
เช่ือวาจากประสบการณการใหบริการลูกคาของบริษัทฯ กวา 10 ป ผสมผสานกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม  บริษัทฯ สามารถ
นําเสนอ Solutions ที่เหมาะสมกับการใหบริการลูกคาแตละราย   บริษัทฯ มีนโยบายเสนอทางเลือกในการบริการที่ครบวงจร 
เร่ิมต้ังแตการใหคําปรึกษา  เพื่อคนหาแนวทางในการใหบริการที่เหมาะสมและตอบสนองตอเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ  
บริษัทฯ จะนําเสนอทางเลือกในการใชใหบริการไดต้ังแต  การบริการศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ (Contact Center Facility 
Outsourced) การบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative) และการบริการบริหารจัดการ
ศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management)   ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความสะดวกสบาย
ในการใชบริการในมุมของลูกคามากขึ้น  



สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย                                    บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) 
  

 

  

สวนที่ 2 หนา 15 

 

นอกเหนือไปจากน้ัน  ในกรณีที่ลูกคาบางรายตองการที่จะมีและบริหารจัดการระบบการใหบริการศูนยขอมูลดวยตนเอง  บริษัทฯ 
ยังสามารถที่จะนําเสนอบริการออกแบบ พัฒนา และติดต้ังระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) 
เพื่อใชในการจัดการบริหารลูกคาขององคกรนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากบริษัทฯ เปนพันธมิตรที่ดี ของผูผลิตอุปกรณ 
และระบบ (Software) อันดับตนๆ ของโลก  

บริษัทฯ มีเปาหมายในการดแูลลูกคาระยะยาวและตอเนื่อง  เพื่อรวมกันพัฒนางานบริการท่ีดีใหประสบความสําเร็จรวมกัน  
เพราะบริษัทฯ เช่ือวาความสําเร็จของลูกคาคือความสําเร็จของบริษัทฯ ดวยเชนกัน 

 


