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สรุปขอมูลสําคัญนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูล
สรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย (“บริษัทฯ”) ดังนั้น ผูลงทุนตอง

ศึกษาขอมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอไดจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยและบริษัทฯ   

หรืออาจศึกษาขอมูลไดจากแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทฯ ยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต.  

ไดที่ website ของสํานักงาน ก.ล.ต. 

 
สรุปขอมูลสําคัญของการเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชน  

เพ่ือซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนครั้งแรก (“IPO”) 

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) 

ระยะเวลาเสนอขายหลักทรัพย 

หุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายตอผูถือหุนเดิมของ SAMART ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557 
หุนสามัญเดิมและหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายตอประชาชน ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2557 

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย 

ผูเสนอขาย: บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)  (“OTO”)   

ประเภทธุรกิจ: ใหบริการลูกคาผานศูนยบริการขอมูล (Contact Center) 

จํานวนหุนที่เสนอขาย:  70,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25.00 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของ 
บริษัทฯ  ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ 

ผูเสนอขาย: บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  (“SAMART”) 

จํานวนหุนที่เสนอขาย:  10,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 3.57 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ  
ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ 

สัดสวนการเสนอขายหุน (ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ  ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนในครั้งนี้):  
 เสนอขายตอผูถือหุนสามัญของ SAMART          ไมเกิน  20,000,000 หุน  คิดเปนรอยละ   7.14 
 เสนอขายตอบุคคลทั่วไป   ประมาณ  30,000,000 หุน  คิดเปนรอยละ 10.71 
 เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน   ประมาณ  20,000,000 หุน  คิดเปนรอยละ   7.14 
 เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ  ประมาณ  10,000,000 หุน  คิดเปนรอยละ   3.57 

เงื่อนไขในการจัดจําหนาย: รับประกันการจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting) 

ราคาเสนอขายตอประชาชน: 5.40 บาท/หุน  มูลคาการเสนอขาย: 432.00 ลานบาท 

เสนอขายแกผูถือหุนของบริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“SAMART”) จํานวนไมเกิน 20,000,000 หุน ซึ่งมีรายชื่อ 
ตามสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 3 เมษายน 2557 ตามสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนของ SAMART (Pre-emptive rights)  
ในอัตราสวนหุนสามัญของ SAMART 50.3165 หุนตอหุนสามัญของบริษัทฯ 1 หุน และเสนอขายใหแกประชาชนจํานวนไมนอยกวา 
60,000,000 หุน  
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ทั้งนี้การนําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในครั้งนี้จะสงผลให สิทธิในการออกเสียงของ SAMART และบริษัทในกลุม ใน
บริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ ลดลงจากรอยละ 100.00 เหลือรอยละ 71.43 หรือคิดเปนสัดสวน
สิทธิในการออกเสียงลดลง (Dilution Effect) รอยละ 28.57 ดังนั้นเพื่อชดเชยการลดลงของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทฯ ของ 
SAMART ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนจํานวนไมเกิน 20,000,000 หุน หรือคิดเปนสัดสวนไมเกินรอยละ 28.57 ของจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้ ใหแก
ผูถือหุนทุกรายของ SAMART ตามสัดสวนการถือหุนของตนใน SAMART (Pre-Emptive Right) เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนของ 
SAMART สามารถใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 

อยางไรก็ตาม การจัดสรรหุนใหกับผูถอืหุนของ SAMART จะทําใหผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม กรรมการ หรือผูบริหารของ
บริษัทฯ รวมถึงผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดวย โดยบริษัทฯ ไดขอผอนผันตอ
สํานักงาน ก.ล.ต.ใหบริษัทฯ สามารถจัดสรรหุนที่ออกใหมใหกับผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และผูที่เกี่ยวของของบคุคลดังกลาว 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลง
วันที่ 15 ธันวาคม 2551(รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โปรดดูรายละเอียดการจัดสรรใหกับบุคคลดังกลาวเพิ่มเติมในสวนที่ 3 ขอ 6.5.1 
วิธีการจัดสรรหลักทรัพยใหแกผูถือหุนสามัญของ SAMART 
การเสนอ 

มูลคาที่ตราไว:  1 บาท/หุน    มูลคาตามบัญชี: ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56 : 1.89 บาท/หุน 

ที่มาของการกําหนดราคาเสนอขายและขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย 

•  สํารวจความตองการซื้อหลักทรัพย (book building) 

•  อัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earnings Ratio: “P/E”) ของ MAI  
กรณีการเสนอขายหุนที่ออกใหมเพ่ือเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เปนครั้งแรก (“IPO”) 

ตลาดรอง: MAI 
เกณฑเขาจดทะเบียน: Profit test  

 
วัตถุประสงคการใชเงิน: 
1. ขยายการลงทุนในประเทศและตางประเทศ จํานวน 178.00 

ลานบาท 
2. ใชเปนเงินทุนหมุนเวียน จํานวน 200.00 ลานบาท 

 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯและบริษัทยอย: 
บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอย
กวารอยละ  50  ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงิน
สํารองตางๆ  ทุกประเภทตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ 
และตามกฎหมาย   อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลดังกลาวจะ
ขึ้นอยูกับแผนการลงทุน  และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ  รวมทั้ง
ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  สวนนโยบาย
การจายเงินปนผลของบริษัทยอย กําหนดจายในอัตราไมนอย
กวารอยละ  50  ของกําไรสุทธิหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุก
ประเภทตามที่กําหนดไวในขอบังคับของแตละบริษัท และตาม
กฎหมาย  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฐานะทางการเงินของบริษัทนั้นๆ ดวย 
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สวนที่ 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

รายละเอียดเกี่ยวกับผูเสนอขายหลักทรัพย:  

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2543  ดวยทุนจดทะเบียนและเรียกชําระ
แลวเริ่มแรก 20.0 ลานบาท และในปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเปน 280.0 ลานบาท และทุนเรียกชําระแลว 210.0  ลานบาท มูล
คาที่ตราไวหุนละ 1.0 บาท บริษัทฯ มีสถานะเปนบริษัทยอยของ บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“SAMART”) ดําเนิน
ธุรกิจใหบริการลูกคาผานศูนยบริการขอมูล (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 2 แหง คือ บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จํากัด (One to One Professional Company Limited) และ  
บริษัท วันทูวัน แคมโบเดีย จํากัด (One to One (Cambodia) Company Limited) 

• บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จํากัด (“OTP”) เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 99.9 ของทุนชําระแลว OTP กอตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 21 ตุลาคม 2551 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1.0 ลานบาทและมีทุนเรียกชําระแลว 0.25 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการรับ
เปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และบริการดานการจัดหาบุคลากรดานบริการลูกคาสัมพันธโดยเฉพาะ 
อยางไรก็ตามปจจุบัน OTP ยังมิไดเริ่มประกอบธุรกิจแตอยางใด 

• บริษัท วันทูวัน แคมโบเดีย จํากัด (“OTOC”) เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 100.0 ของทุนชําระแลว กอตั้งขื้นเมื่อวันที่ 
13 กันยายน 2556 มีทุนจดทะเบียน 5,000 เหรียญสหรัฐ (เทียบเทา 155,000 บาท) และมีทุนเรียกชําระแลว 1,250 เหรียญสหรัฐ 
(เทียบเทา 40,000 บาท) เพื่อดําเนินธุรกิจศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธในประเทศกัมพูชา เริ่มดําเนินธุรกิจในไตรมาส 1 ป 2557 
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ผูถือหุนรายใหญ: 
                หนวย: รอยละ 

ผูถือหุน 
กอนการเสนอ

ขายหุน 
หลังการเสนอ

ขายหุน 
บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) 

96.00 
 

68.43 

บริษัท สามารถ คอมเทค จํากัด 2.00 1.50 
บริษัท สามารถวศิวกรรม จํากัด 1.00 0.75 
บริษัท สามารถ เทลคอม จํากัด 
(มหาชน) 

1.00 0.75 

ผูถือหุนของ SAMART (1) 
- ผูถือหุนกลุมวิไลลักษณ (2) 
- ผูถือหุน SAMART อื่นๆ 

- 
- 
- 

7.14 
3.15 
3.99 

ประชาชนทั่วไป - 21.43 
รวม 100.00 100.00 

หมายเหตุ  
(1) การคํานวณอางอิงรายชื่อผูถือหุนของ SAMART ณ วันที่ 3 เมษายน 

2557 ในกรณีทีผู่ถือหุนของ SAMART ใชสิทธิในการซื้อหุนของ  
บริษัทฯ เต็มจํานวน (Pre-emptive right)  

(2) ในกรณีที่ใชสิทธใินการซื้อหุนของบริษัทฯ เต็มจํานวน (Pre-emptive 
right) กลุมวิไลลักษณ สามารถซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยฯ ได
ต้ังแตวันแรกที่เร่ิมทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ จํานวน
ประมาณ 8.84 ลานหุน คิดเปนรอยละ 3.15 ของทุนชําระแลวของ
บริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนในครั้งนี้  

 สัดสวนรายได: 
     หนวย: ลานบาท 

ป 2555  ป 2556 

 การขาย
218.79
24.59%

การบริการ
670.81
75.41%

 

การขาย
67.59
9.88%

การบริการ
616.65
90.12%

 
• รายไดจากการขายประกอบดวย:บริการออกแบบ พัฒนา 

และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ  
• รายไดจากการบริการประกอบดวย 

(1) บริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็ม
รูปแบบ 

(2) แบบบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ  
(3)  บริการระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ 
(4)  ซอมแซมและบริการบํารุงรักษาระบบศูนยบริการ

ขอมูล 
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คณะกรรมการบริษัท: 
1. นายวิชัย ศรีขวัญ ประธานกรรมการ 

 กรรมการอิสระ และ
 กรรมการตรวจสอบ 

2. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
 กรรมการอิสระ และ
 กรรมการตรวจสอบ 

3. น.พ. ระเฑียร ศรีมงคล กรรมการ  
 กรรมการอิสระและ
 ประธานกรรมการ
 ตรวจสอบ 

4. น.พ. ไพโรจน บุญคงชื่น กรรมการ กรรมการอิสระ 
 และกรรมการตรวจสอบ 

5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ  กรรมการ 
6. นายวฒันชัย วิไลลักษณ  กรรมการ 
7. นายธนานันท วิไลลักษณ  กรรมการ 
8. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ  กรรมการและ 

 กรรมการผูจัดการ 
9. นายศิริชัย รัศมีจันทร  กรรมการ 
10. นายประชา พัทธยากร  กรรมการ 

 สรุปปจจัยความเสี่ยง: 
1. ความเสี่ยงจากอัตราการเขาออก (Turnover) ของบุคลากรที่

มีทักษะและประสบการณในงานใหบริการศูนยบริการขอมูล 
(Contact Center) สูง 

2. ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของคาจางบุคลากรอัน
เนื่องมาจากนโยบายรัฐบาล 

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

4. ความเสี่ยงจากการเปดเสรีทางการคาในระดับภูมิภาค 
5. ความเสี่ยงในเรื่องการตออายุสัญญาการใหบริการแกลูกคา 

ซึ่งมีอายุอยูระหวาง 1 – 3 ป 
6. ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของคาเชาอาคารที่ใชเปนสถาน

ประกอบการศูนยบริการขอมูล 
7. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการ

ใหบริการ 
8. ความเสี่ยงจากการใชระบบบริการระบบศูนยบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการใหความชวยเหลือดานการ
บริหารจัดการจากบริษัทแม 

9. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีผูถือหุนรายใหญถือหุนรวมกัน
มากกวารอยละ 50 

10. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการนําหุนสามัญของบริษัทเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ 

11. ความเสี่ยงของผูถือหุนสามัญของ SAMART จากการลดลง
ของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของ SAMART 
จากการนําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
เอ็ม เอ ไอ 
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สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ป  
หนวย : พันบาท 

รายละเอียด ป 2554 ป 2555  ป 2556 
สินทรัพยรวม  832,072 642,945 492,210 
หนี้สินรวม 598,468 334,932 94,552 
สวนของผูถือหุน 233,604 308,013 397,658 
รายไดรวม 915,251 896,874 691,904 
ตนทุนและคาใชจายรวม 823,301 782,943 578,087 
กําไรข้ันตน 144,090 169,090 166,019 
อัตรากําไรข้ันตน (รอยละ) 15.89 19.01 24.26 
กําไรสุทธ ิ 38,561 74,566 89,656 
อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ) 4.21 8.31 12.96 
กําไรสุทธิตอหุน (EPS)1 0.39 0.74 0.43 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (D/E) 2.56 1.09 0.24 
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) 5.62% 10.11% 15.80% 
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) 18.28% 27.53% 25.41% 

หมายเหตุ 1  เนื่องจากบริษัทฯ มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวเปน 1 บาท เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2556 ดังนัน้ การคํานวณกําไร 
  ตอหุนขัน้พื้นฐานจึงคํานวณจากมลูคาที่ตราไวจากหุนละ 1 บาท 
    

คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน:  

รายได 

บริษัทฯ รับรูรายไดจากการใหบริการ ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ (1) การใหบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบ
ศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) (2) การรับจางบริการศูนยบริการขอมูล (Outsourced Contact Center) 

รายไดจากการขาย 

บริษัทฯ มีรายไดจากการขายในป 2554 ป 2555 และ ป 2556 เทากับ 203.86 ลานบาท 218.79 ลานบาท และ 67.59 ลานบาท 
ตามลําดับ รายไดจากการขายมีลักษณะไมตอเนื่อง ซึ่งจะสิ้นสุดเปนรายโครงการไป ดังนั้น รายไดจากการขายของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น
และลดลงจึงเปนไปตามโครงการที่บริษัทฯ ชนะการประมูลหรือไดรับการวาจาง ในป 2556 รายไดจากการขายลดลง จากป 2555 
เนื่องจากมีการชะลองานจากโครงการภาครัฐ รวมถึงปญหาเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ 

รายไดจากการบรกิาร 

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 
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บริษัทฯ มีรายไดจากการบริการในป 2554 ป 2555 และ ป 2556 เทากับ 702.73 ลานบาท 670.81 ลานบาท และ 616.65 ลานบาท  
ตามลําดับ ในป 2555 และป 2556 รายไดจากการบริการของบริษัทฯ ลดลงเนื่องจากการใหบริการประเภทบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคา
สัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) มีมูลคาลดลง อยางไรก็ดี การใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธ
แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนสูงกวา มีมูลคาสูงขึ้น 

กําไรขั้นตน และอัตรากําไรขั้นตน 

ในป 2554 ป 2555 และ ป 2556 บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนเทากับ  144.09 ลานบาท 169.09 ลานบาท และ 166.02 ลานบาท ตามลําดับ 
คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 15.89  รอยละ 19.01 และรอยละ 24.26 ตามลําดับ ในป 2555 บริษัทฯ มีรายไดจากการบริการลดลง 
เนื่องจากการลดลงของการใหบริการประเภทบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) 
แตบริษัทฯ มีการใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management 
Service) ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนสูงกวา มีมูลคาสูงขึ้น จึงทําใหภาพรวมมีอัตรากําไรขั้นตนสูงขึ้นจากปกอน และในป 2556 แมวาบริษัทฯ 
จะมีทั้งรายไดจากการขายและรายไดจากการบริการลดลง แตบริษัทฯ กลับมีอัตรากําไรขั้นตนที่สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงการที่มี
อัตรากําไรขั้นตนสูงเพิ่มขึ้น 

บริษัทฯ มีตนทุนในการขาย ไดแก คาอุปกรณ คาจางพนักงาน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใหบริการออกแบบ พัฒนาและติดตั้ง
ระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) และมีตนทุนการบริการ ไดแก คาจางเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ 
(Customer Service Representative) ซึ่งมีทั้งที่เปนพนักงานบริษัทฯ และเปนลูกจางชั่วคราว และในลําดับรองลงมา ไดแก คาเสื่อม
ราคาของอุปกรณที่ใชในการใหบริการซึ่งรวมถึง โทรศัพท คอมพิวเตอร และเครื่องใชสํานักงาน คาเชาและคาสาธารณูปโภค 

กําไรสุทธิ 

ในป 2554 ป 2555 และป 2556 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 38.56 ลานบาท 74.57 ลานบาท และ 89.66 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน
อัตรากําไรสุทธิ รอยละ 4.21 รอยละ 8.31 และรอยละ 12.96 ตามลําดับ โดยในป 2555 กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ 
ปรับตัวสูงขั้น แมรายไดจะลดลงเล็กนอย เปนผลมาจากอัตรากําไรขั้นตนที่สูงขึ้นและการปรับลดอัตราภาษีเงินไดจากรอยละ 30 เปน
รอยละ 23 ซึ่งมีผลบังคับใชในป 2555 และในป 2556 กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการใหบริการ
บริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตน
ที่สูง มีมูลคาสูงขึ้น 

อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน 

ในป 2554 ป 2555 และป 2556 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุนเทากับรอยละ 18.28 รอยละ 27.53 และรอยละ 25.41 
ตามลําดับ อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ มีอัตราใกลเคียงกัน ในป 2555 และป 2556 จากการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิ
ของบริษัทฯ ในสัดสวนที่ใกลเคียงกันกับการเพิ่มขึ้นของกําไรสะสมในสวนของผูถือหุน 

สินทรัพย 

สินทรัพยหลักของบริษัทฯ ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น รายไดคางรับ และอุปกรณ 

ณ ส้ินป 2554  ป 2555 และป 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ  832.07 ลานบาท 642.95 ลานบาท และ 492.21 ลานบาท 
ตามลําดับ โดยสินทรัพยรวมของบริษัทฯ ลดลงในป 2555 เนื่องจากรายไดคางรับที่ลดลงจากการเรียกเก็บเงินลูกคา ซึ่งเปนไปตาม
ระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญากับลูกคาของบริษัทฯ และสินทรัพยของบริษัทฯ ลดลงในป 2556 โดยหลักเปนผลมาจากเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดลดลง รอยละ 54.48 และการลดลงของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นรอยละ 29.30 เนื่องจากการชําระคืนเงินกูยืม
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จากสถาบันการเงิน การลงทุนเพิ่มในอุปกรณที่ใชในการใหบริการ และการไดรับชําระคาบริการจากลูกหนี้การคาจากกิจการที่ไม
เกี่ยวของกัน 

สําหรับลูกหนี้การคาของบริษัทฯ ในป 2554 ถึงป 2556 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียเทากับ 51.12 วัน 89.64 วัน และ 103.43 วัน 
ตามลําดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับนโยบายการใหเครดิตเทอมแกลูกหนี้ที่เทากับ 30 – 60 วัน แลวจะเห็นวาระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียในป 
2555 นานกวานโยบายที่ตั้งไว เนื่องจากการชําระหนี้โดยลูกหนี้ที่เปนภาครัฐมีความลาชาในบางโครงการ 

สําหรับรายไดคางรับของบริษัทฯ จะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ ไดใหบริการแลว แตยังไมสามารถออกใบแจงหนี้ได ซึ่งมีมูลคา ณ ส้ินป 2554 ป 
2555 และ ป 2556 เทากับ 263.43 ลานบาท 116.93 ลานบาท และ 116.36 ลานบาท ตามลําดับ โดยรายไดคางรับ ณ ส้ินป 2556 
เปนรายไดคางรับที่มีอายุตั้งแต 1-6 เดือนถึงมากกวา 12 เดือน ของลูกคาโครงการ Turnkey Total Solutions ภาครัฐ เนื่องจากอยู
ระหวางสงมอบงานในชวงเฟสสุดทาย อยางไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงรอคูสัญญาของลูกคาอีกรายหนึ่งทํางานใหแลวเสร็จกอน เพื่อให
สามารถเชื่อมระบบตอเขากับระบบที่จัดเตรียมโดยบริษัทฯ ได โดยคาดวาคูสัญญาของลูกคารายดังกลาวนาจะดําเนินการไดแลวเสร็จ
ในป 2557  ทั้งนี้สําหรับโครงการดังกลาว บริษัทฯ ไดสงมอบงานในสวนของบริษัทฯ และไดออกใบแจงหนี้เรียกเก็บแลวรอยละ 90 ของ
มูลคาโครงการทั้งหมด และไดรับชําระเงินเรียบรอยแลวรอยละ 80  ของมูลคาโครงการทั้งหมด 

หนี้สิน 

ณ ส้ินป 2554 ป 2555 และ ป 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 598.47 ลานบาท 334.93 ลานบาท และ 94.55 ลานบาท ตามลําดับ
การลดลงของหนี้สินรวมในป 2555 และป 2556 มีปจจัยหลักมาจากการชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน และเงินกูยืมระยะยาว โดย ณ ส้ินป 2556 บริษัทฯ ไมมีภาระหนี้สินใดๆกับสถาบันการเงิน  

สวนของผูถือหุน 

ณ ส้ินป 2554 ป 2555 และ ณ ป 2556  บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนเทากับ 233.60 ลานบาท 308.01 ลานบาท และ 397.66 ลานบาท 
ตามลําดับ โดยสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเปนลําดับจากการเพิ่มขึ้นของกําไรสะสมของบริษัทฯ ซึ่งเปนผลมาจากผลกําไรที่
บริษัทฯ ไดรับในแตละป 

โครงสรางเงินทุน 

บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E Ratio) ณ ส้ินป 2554 ป 2555 และป 2556 เทากับ 2.56 เทา 1.09 เทา และ  
0.24 เทา ตามลําดับ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลงจากการชําระคืนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย นอกจากนี้สวนของผูถือหุน
ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกปตามผลประกอบการที่เปนกําไร 

โดยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ไดมีมติอนุมัติใหจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ 
จํานวนไมเกิน 110 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 1.1 หุนปนผล รวมมูลคาทั้งส้ิน
ไมเกิน 110 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 1.1 บาทตอหุน ทั้งนี้การจายหุนปนผลไมมีผลกระทบตอสวนของผูถือหุนแต
อยางใด เนื่องจากกําไรสะสมที่ลดลงจากการจายหุนปนผลจะถูกโอนไปเปนทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลวที่เพิ่มขึ้นในจํานวนที่
เทากัน 

ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน บริษัทฯ จะมีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นมากขึ้น ซึ่งจะทําใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือ
หุนลดลงตํ่ากวาเดิม อยางไรก็ดี เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากการรับจางใหบริการศูนยบริการขอมูล (Outsourced 
Contact Center Services) แลว ยงัใหบริการออกแบบ พัฒนาและติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total 
Solutions) ซึ่งบริษัทฯ อาจจะมีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินประเภทสินเชื่อโครงการ (Project Finance) ตามมูลคาของงานโครงการ 
ซึ่งจะทําใหหนี้สินรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีเปาหมายการคงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนไวไมเกิน 3.0 เทา 



สวนที่ 1 ขอมูลสรุป  บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) 
  

 

  

สวนที่ 1 หนา 9 
 

 

การเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินของคูแขง 

คูแขงดานการรับจางใหบริการศูนยบริการขอมูล 
อัตราสวน OTO1  

งบป 56 
OTO1  
งบป 55 

MOCAP2 True Touch3 AR4 ACC5 TeleDirect 6 

EPS (บาทตอหุน) 0.43 0.74 -3.48 -7.29 1.64 3.90 -43.36 
ROE (%) 25.41 27.53 -62.01 -9.33 0.74 39.03 -11.56 
ROA (%) 15.80 10.11 -4.80 -6.22 0.65 16.98 -3.91 
D/E (เทา) 0.24 1.09 11.91 0.50 0.13 1.30 1.95 

หมายเหตุ 1 OTO = บมจ. วันทูวัน คอนแทคส (ณ วันที่ 31 ธ.ค.56 และ 31 ธ.ค.55)  2 MOCAP = บจก. เอ็มโอแค็ป (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55)   

 3 True Touch = บจก. ทรู ทัช (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55) 4 AR = บจก. กลุม แอดวานซ รีเสิรช (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55)
 5 ACC = บจก. แอดวานซ คอนแท็คเซ็นเตอร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55) 6 Teledirect = บจก. เทเลไดเร็ค เอเซีย (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 54) 
 ที่มา: งบการเงินของแตละบริษัทจาก www.bol.co.th คํานวณโดยบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

คูแขงดานการบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ 
อัตราสวน OTO1 

งบป 56 
OTO1 
งบป 55 

Siemens2 Teledata3 RCT4 MT5 Chevalier6 

EPS (บาทตอหุน) 0.43 0.74 38.72 14.14 16.39 0.02 56.18 
ROE (%) 25.41 27.53 19.03 -37.38 -31.45 1.44 8.30 
ROA (%) 15.80 10.11 3.72 21.00 -6.41 0.91 5.95 
D/E (เทา) 0.24 1.09 4.12 -2.78 3.91 0.58 0.39 

หมายเหตุ 1 OTO = บมจ. วันทูวัน คอนแทคส (ณ วันที่ 31 ธ.ค.56 และ 31 ธ.ค.55) 2 Siemens = บจก. ซีเมนส (ณ วันที่ 30 ก.ย. 55)   

 3 Teledata = บจก. เทเลดาตา (ประเทศไทย) (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55) 4 RCT = บจก. ริช คอมมิวนิเคช่ัน แอนด เทคโนโลยี (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 54)
 5 MT = บมจ. โมทีฟ เทคโนโลย ี(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 54) 6 Chevalier = บจก. ชีวาเลียร เน็ตเวอรค โซลูช่ัน ไทย (ณ วันที่ 31 มี.ค. 55)  
 ที่มา: งบการเงินของแตละบริษัทจาก www.bol.co.th คํานวณโดยบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

รายการระหวางกัน 

ในป 2555 และป 2556 บริษัทฯ มีการใหบริการศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ (Contact Center) แกบริษัทในกลุม SAMART รวม 
57.19 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.43 ของรายไดจากการขายและการบริการ และ 53.99 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.24 ของ
รายไดจากการขายและการบริการ ตามลําดับ ทั้งนี้เปนการใหบริการแกบริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จํากัด จํานวน 43.85 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 4.93 ของรายไดจากการขายและการบริการ  และจํานวน 34.35  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.02 ของรายไดจากการ
ขายและการบริการ  ตามลําดับ  

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 โดยมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย ไดอนุมัติ
หลักการในการกําหนดนโยบายรายการระหวางกันสําหรับการใหบริการศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธ จะกําหนดราคาโดยใชตนทุน
บวกกําไรสวนเพิ่มในอตัราไมต่ํากวารอยละ 10  

 

นักลงทุนสัมพันธ:  คุณดวงกมล ตันตระบัณฑิตย   โทร.02-685-0021 
 เลขที่ 1 อาคารอีสตวอเตอร ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย 5 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 อีเมล:  investor.r@oto.samartcorp.com 

 


