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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “OTO”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2543 ดวยทุนจด
ทะเบียนและเรียกชําระแลวเริ่มแรก 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.
ป 2543

พัฒนาการบริษทั
• จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ เมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2543 ดวยทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 20.0 ลานบาท มีจํานวนหุน
2.0 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.0 บาท โดยมี SAMART และบริษัทในกลุมสามารถถือหุนรวมกันรอยละ 100.0

ป 2544

• บริษัทฯ เริ่มใหบริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) และ
บริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service)
ใหแกลูกคาในองคกรภาครัฐและเอกชน

ป 2545

• บริษัทฯ เริ่มใหบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) เพื่อใหบริการ
รับโทรศัพทใหหนวยงานภายนอก

ป 2546

• บริษัทฯ เริ่มใหระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ (Contact Center Facility Outsourced)

ป 2548

• ในเดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวอีก 80.0 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนและทุนชําระ
แลว 100.0 ลานบาทมีจํานวนหุน 10.0 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 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 ไดจัดตั้งบริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จํากัด (“OTP”) เปนบริษัทยอย โดยบริษัทฯ ถือหุนรอย
ละ 100.0 เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการรับเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และบริการดานการ
จัดหาบุคลากรดานบริการลูกคาสัมพันธโดยเฉพาะ อยางไรก็ตามปจจุบัน OTP ยังมิไดเริ่มประกอบธุรกิจแตอยางใด
• บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน Software development standard CMMI Level 3 (Capability Maturity Model
Integration) ซึ่งเกี่ยวกับมาตรฐานกระบวนการในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการทางดานสารสนเทศ ที่ถูกคิดคน
โดยสถาบัน Software Engineering Institute (SEI) บนหลักการที่วา คุณภาพที่ดีของกระบวนการจะนําไปสูคุณภาพที่ดี
ของผลิตภัณฑและบริการ
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บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ป พ.ศ.
ป 2552

พัฒนาการบริษทั
• บริษัทฯ ไดรับการประกันคุณภาพ 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 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติใหจัดตั้ง บริษัท วันทูวัน เวียดนาม จํากัด เพื่อเปนที่ปรึกษา
และใหบริการจัดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลลูกคาแกองคกรภาครัฐและเอกชนในประเทศเวียดนาม โดยมีทุนจดทะเบียน
0.04 ลานเหรียญสหรัฐ โดยบริษัทฯ จะมีสัดสวนการถือหุนในอัตรารอยละ 100.0

ป 2553

• บริษัทฯ ไดพิจารณาปจจัยตางๆ ทีม่ ีผลกระทบตอการลงทุนใน บริษทั วันทูวัน เวียดนาม จํากัด แลวเห็นวาควรชลอการ
ลงทุนไวกอน

ป 2554

• บริษัทฯ ไดจัดตั้ง Disaster Recovery Site หรือ DR Site (ศูนยสํารอง) เพื่อรองรับเหตุการณฉุกเฉิน อาทิ วิกฤตการณน้ํา
ทวม เหตุการณจลาจล เปนตน เพือ่ ใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนือ่ ง

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) ในฐานะที่เปน
องคกรเอกชนที่ดาํ เนินธุรกิจดานคอนแทคเซ็นเตอรชั้นนําของประเทศไทยที่มีการเติบโตและมีการพัฒนาองคกร
อยางไมหยุดยั้ง ทัง้ ทางดานบุคลากร เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ
• บุคลากรของบริษทั ฯ ไดรับการรับรองใหเปน COPC Registered Coordinator จากสถาบัน COPC (Customer
Operation Performance Center) ซึ่งเปนสถาบันที่รับรองคุณภาพการบริหารจัดการ Contact Center ที่เปน
มาตรฐานสากล

ป 2556

• ที่ประชุมสามัญผูถ ือหุนประจําป 2556 เมือ่ วันที่ 27 มีนาคม 2556 ไดมีมติใหแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัด
และเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 10.0 บาท เปนหุนละ 1.0 บาท
• ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100.0 ลาน
บาท เปน 280.0 ลานบาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 180.0 ลานหุน แบงเปนหุนปนผลจํานวน 110.0 ลานหุน
และเสนอขายใหแกประชาชนเปนครั้งแรกจํานวน 70.0 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.0 บาท
• เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 บริษทั ฯ ไดจัดตั้งบริษัท วันทูวัน แคมโบเดีย จํากัด (“OTOC”) โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000
เหรียญสหรัฐ (เทียบเทา 155,000 บาท) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินธุรกิจศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธในประเทศ
กัมพูชา ซึ่งเริ่มดําเนินธุรกิจในไตรมาส 1 ป 2557
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2.2

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ เปนผูเชี่ยวชาญในธุรกิจศูนยบริการขอมูลลูกคาสัมพันธในประเทศไทยที่ชวยบริหารจัดการระบบขอมูลลูกคาสัมพันธได
อยางครบวงจร รับประกันความพึงพอใจสูงสุด ดวยทีมงานผูเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ ที่พรอมเอาใจใสและดูแลเปนอยางดี
ตลอดระยะเวลาการใหบริการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีบริการใหเชาอุปกรณ Contact Center ที่ทันสมัยไดมาตรฐาน เปนที่
ยอมรับในระดับสากล และบริการใหเชาซอฟตแวร ทั้งซอฟตแวรสําเร็จรูป และซอฟตแวรระบบ Contact Center ที่ปรับเปลี่ยน
ระบบการทํางานใหเหมาะสมกับธุรกิจขององคกร เพื่อใหบริการลูกคาไดอยางสมบูรณแบบที่สุด
บริษัทฯ เปนบริษัทหนึ่งในกลุมสามารถ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 SAMART ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เปน
ผูถือหุนใหญถือหุนรอยละ 96.0 และบริษัทอื่นๆในกลุมสามารถถือหุนที่เหลืออีกรอยละ 4.0 (โปรดดูรายชื่อผูถือหุนในสวนที่ 2.3
ขอ 9 ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน) ทั้งนี้ภายใตกลุมสามารถการดําเนินธุรกิจระบบศูนยบริการขอมูล (Contact Center) ไมวา
จะเปนในประเทศหรือตางประเทศจะดําเนินการโดยบริษัทฯ เทานั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท SAMART ครั้งที่ 3/2556 เมื่อ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) ตอ
ประชาชนเป น ครั้ ง แรก (IPO) โดยรายการดั ง กลา วได ผ า นการพิจ ารณาอนุ มัติ จากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบของ
SAMART ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และคณะกรรมการตรวจสอบของ SAMART เห็นชอบวารายการ
ดังกลาวไมเขาขายตองพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่
เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการ
เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 เนื่องจากคํานวณ
ขนาดรายการตามเกณฑ มู ลค า ของสิ น ทรัพ ย ที่จํา หน า ยไปไดรอ ยละ 1.58 ซึ่ ง ต่ํา กวา ร อ ยละ 15.0 SAMART สามารถ
ดําเนินการไดโดยไมจําเปนตองเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยฯ
บริษัทฯ มีบริษัทยอย 2 แหง คือ บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จํากัด และ บริษัท วันทูวัน แคมโบเดีย จํากัด
1.

บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จํากัด (“OTP”) เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 99.9 ของทุนชําระแลว OTP
กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1.0 ลานบาทและมีทุนเรียกชําระแลว 0.25 ลานบาท เพื่อ
ดําเนินธุรกิจใหบริการรับเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และบริการดานการจัดหาบุคลากร
ดานบริการลูกคาสัมพันธโดยเฉพาะ อยางไรก็ตามปจจุบัน OTP ยังมิไดเริ่มประกอบธุรกิจแตอยางใด

2.

บริษัท วันทูวัน แคมโบเดีย จํากัด (“OTOC”) เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 100.0 ของทุนชําระแลว
กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 มีทุนจดทะเบียน 5,000 เหรียญสหรัฐ (20 ลานเรียลกัมพูชาหรือเทียบเทา
155,000 บาท) และมีทุนเรียกชําระแลว 1,250 เหรียญสหรัฐ (เทียบเทา 40,000 บาท) เพื่อดําเนินธุรกิจศูนยบริการ
ขอมูลลูกคาสัมพันธในประเทศกัมพูชา ซึ่งเริ่มดําเนินธุรกิจในไตรมาส 1 ป 2557
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บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ

บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํา กัด (มหาชน)

Mobile Multimedia

ICT Solutions & Services

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย(1)
(58.69%)

57.59%

Technology Related Business
1.00%

บมจ. สามารถเทลคอม (1)

70.20%

97.40%

บจก. สามารถ โมบาย
เซอรวิสเซส (57.16%)

99.99%

บจก. สมารทเทอรแ วร
(70.19%)

99.99%

บจก. ไอ-โมบาย พลัส
(58.69%)

99.99%

บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น
เซอรวิส (70.19%)

International Portfolio

2.00%

49.00%

บจก. แคมโบเดีย สามารถ(2)

100%

บจก. สามารถ อินเตอร โฮลดิ้ง

Local Portfolio
บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น

99.93%

บจก. เบรนซอรซ
(58.65%)

99.99%

บจก. สามารถคอมเทค
(70.19%)

99.99%

บจก. สามารถ มัลติม ีเ ดีย
(58.69%)

99.57%

บจก. สามารถ อินโฟเนต
(69.90%)

บจก. แคมโบเดีย แอร
ทราฟฟค เซอรวิส (100%)

100%

89.99%

บจก. กัม ปอต เพาเวอร
แพลนท (100%)

100%

99.99%

บจก. สามารถ เรดิเ ทค(4)

99.99%

บจก. สามารถวิศวกรรม (4)

99.99%

บจก. สามารถ อินเตอรแ อคทีฟ
มีเดีย (58.69%)

99.99%

99.99%

บจก. สามารถ เอ็ด เท็ค
(70.19%)

บจก. เทค อะ ลุค(2)
(58.69%)

99.99%

99.99%

บจก. เน็ท มีเ ดีย
(70.19%)

บจก. ไอ-สปอรต(2)
(29.34%)

49.99%

99.99%

บจก. พอรทัลเน็ท
(70.19%)

99.99%

บจก. ไทยเทรดเน็ท
(70.19%)

99.99%

บจก. พอสเน็ท
(70.19%)

บจก. ไอ-สปอรต มีเ ดีย
(29.34%)
บจก. เอ็นเตอรเทนเมนท ทรี(2)
(26.41%)

45.00%

บจก. สามารถ ไอ-โมบาย
(มาเลเซีย) (59.89%)

100%

บจก. เทเลคอนเนค
(58.69%)

100%

บจก. ไอ-โมบาย
อินเตอรเ ทรด (58.69%)
99.99%

99.99%

บจก. ไอ-โมบาย ไดเร็ค
(58.69%)
บจก. สามารถ ไอ-โมบาย
(อินโดนีเซีย) (58.68%)

99.98%

99.94%

ซีเ คียวริตี้ ซีสเต็ม (4)
บจก. สุวรรณภูม ิ
เอ็น ไวรอนเมนท แคร(2)(4)

99.99%

บจก. คอนแทค-อิน-วัน(4)
(99.99%)
บมจ. วันทูวัน คอนแทคส
(99.11%)(3)

96.00%

บจก. วันทูวัน โปรเฟสชั่น แนล
(99.10%)
99.99%

บจก. สามารถบรอดแบนด
เซอรวิสเซส (70.19%)

บจก. ไอ-โมบาย
อินเตอรเ นชั่น แนล (59.89%)

99.99%

บจก. วิชั่น แอนด

70.00%

99.99%
99.99%

บจก. ไอที แอบโซลุท

บจก. สามารถดิจิตอลทีวี(4)

บจก. สามารถ ยูทรานส

(70.15%)

หมายเหตุ : (xx.xx% ) เปน การแสดงสัด สวนการถือหุน ในบริษัท ยอยและบริษัท รวมทั้งทางตรง และทางออม (Effectiv e Rate) ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556

80.00%

บจก. เทดา(2)
(80.00%)

99.99%

บจก. เทดา คอนสตรัคชั่น
(79.99%)

บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร
(1) บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
99.99%
(2) สัด สวนการถือหุน ที่เหลือ ถือโดยบุค คล/นิต ิบ ุค คล ซึ่งมิใชบ ุค คลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย แห งประเทศไทย
เซอรวิส (79.99%)
เรื่องการเปด เผยขอมูล และการปฏิบ ัต ิการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ย วโยงกัน พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุน เรื่องหลักเกณ ฑ การทําร ายการที่เ กี่ย วโยงกัน
(3) S A M ART จะมีส ัด สวนการถือหุน ในบริษัท ฯ ลดลงเหลือรอยละ 70.76 (Effectiv e Rate) ของทุน ที่เรียกชําระแลว ภายหลังการเสนอขายหุน ในครั้งนี
(4) บริษัท วิช ั่น แอนด ซีเคียวริต ี้ ซีส เต็ม จํากัด ดําเนิน ธุรกิจจําหนาย รับ เหมาติด ตั้งและซอมบํารุงระบบรักษ าความปลอดภัย และระบบสื่อสารดานภาพและเสี ยง ทั้งระบบที่มีส ายและไรส าย
บริษัท สุวรรณภูมิ เอ็น ไวรอนเมน ท แคร จํากัด ดําเนิน ธุรกิจบริหารจัด การขยะในพื้น ที่บ ริเวณทาอากาศยานสุวรรณภูมิในลักษณะครบวงจรตั้ง แตก ารก อสรา งจัด หาร ะบบอุป กรณ พัฒนาระบบการจัด การขยะ การเก็บ ขน
การคัด แยก และการกําจัด ขยะ
บริษัท สามารถ เรดิเทค จํากัด ดําเนิน ธุรกิจที่เกี่ยวของกับ เทคโนโลยีท างรังสี อาทิ การใหบ ริการตรวจวัด รังสี การบริการฝกอบรมดานความปลอดภัยในการใชง านรังสี และการบริหารจัด การโครงการดานเทคโนโลยีรั งสี
บริษัท สามารถวิศ วกรรม จํากัด ดําเนิน ธุรกิจผลิต และจําหนายเสาอากาศวิท ยุ โทรทัศ น และจานรับ สัญญาณดาวเทียมชนิด ทึบ และโปรง รวมทั้งใหบ ริการระบบสื่อสัญญาณภาพและเสีย งครบวงจร
บริษัท คอนแทค-อิน -วัน จํากัด ซึ่งดําเนิน ธุรกิจเปน โรงเรียนอบรมการติด ตั้งจานรับ สั ญญาณดาวเทียม
บริษัท สามารถดิจิต อลทีวี จํากัด ดําเนิน ธุรกิจใหบ ริการระบบโครงขายสื่อสัญญาณข อมูล ภาพและเสีย ง
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บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

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 บริการรับเรื่องรองเรียนตางๆ รวมถึงรับคําติชม และ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการผานทางโทรศัพท (Complaint Handling) ดูแลบริหารกิจกรรมการตลาดตางๆ ฯลฯ
บริษัทฯ มีการใหบริการสําหรับองคกรที่สนใจมี Contact Center ไวใชงานแตไมตองการลงทุนจัดตั้งระบบเอง โดยสามารถลด
ตนทุนการดําเนินงานดวยการวาจางใชบริการ Outsourced Contact Center แบบเบ็ดเสร็จ โดยสามารถวาจางดําเนินการใหทั้ง
โครงการในระยะยาว และโครงการระยะสั้น การทํากิจกรรมพิเศษ ซึ่งมีระยะเวลาที่ชัดเจน ซึ่งในการบริการบริหารจัดการศูนย
ลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) นี้ ทีมงานที่เชี่ยวชาญในงาน
บริหารการใหบริการศูนยลูกคาสัมพันธ ในดานตางๆ จะเปนผูบริหารจัดการ Contact Center เพื่อใหบริการขอมูลขาวสาร หรือ
ศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จแกลูกคาแทน โดยที่บริษัทฯ 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 และมั่นใจไดวาพนักงานพรอมใหบริการไดในระดับ
มาตรฐานสากล
ค.

บริการระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ (Contact Center Facility Outsourced)

บริษัทฯ มีการใหบริการในกรณีที่องคกรไมตองการลงทุนติดตั้งระบบ Contact Center เอง สามารถเลือกใชบริการระบบ
Contact Center เพื่อใชงานได ชวยใหองคกรมีศูนยบริการขอมูลลูกคาที่ไดมาตรฐานโดยไมตองลงทุนเอง เปนการแบงเบาภาระ
คาใชจายในการลงทุน และยังสรางความคลองตัวในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
2.

บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)

บริษัทฯ ใหบริการใหคําปรึกษา บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total
Solutions) สําหรับองคกรที่ตองการจะลงทุนและติดตั้งระบบภายในองคกรเอง ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยทีมวิศวกร
ผูเชี่ยวชาญดาน Contact Center โดยเฉพาะ โดยบริษัทฯ ทําหนาที่ในการจัดหาอุปกรณ Hardware และ Software
Application ที่ใชใน ระบบ Contact Center รวมทั้งการ Integrate ระบบทั้งหมดเขาดวยกัน โดยเนนออกแบบใหสอดรับกับการ
ดําเนินธุรกิจของแตละองคกร เพื่อเพิ่มศักยภาพการใหบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ภายหลังจากการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ เรียบรอยแลว บริษัทฯ มีการใหบริการดูแล
บํารุงรักษา (Maintenance Service) ระบบ Contact Center โดยทีมงานผูเชี่ยวชาญ ปญหาตางๆ จะไดรับการดูแลปองกันและ
แกไขอยางมีประสิทธิภาพและดวยความรวดเร็ว ชวยใหธุรกิจดําเนินไปอยางราบรื่น
2.3

โครงสรางรายได

ประเภทการใหบริการ

ป 2554
ป 2555
ป 2556
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
1. บริการบริหารจัดการศูนยลกู คาสัมพันธ (Outsourced Contact Center)
ก. บริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็ม
384.24
42.38
446.45
50.19 493.82
72.17
รูปแบบ
ข. บริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ
236.98
26.14
136.96
15.40
51.83
7.57
ค. บริการระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ
64.74
7.14
69.67
7.83
49.69
7.26
รวมบริการบริหารจัดการศูนยลกู คาสัมพันธ
685.96
75.66
653.08
73.42 595.34
87.01
2. บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)
บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนยบริการ
203.86
22.49
218.79
24.59
67.59
9.88
ขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ
บริการบํารุงรักษาระบบ
16.77
1.85
17.73
1.99
21.31
3.11
รวมบริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบ
220.63
24.34
236.52
26.58
88.91
12.99
ศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ
รวมทั้งหมด
906.58 100.00
889.60 100.00 684.24
100.00
หมายเหตุ: บริการบํารุงรักษาระบบ (Maintenance Service: MA) เปนการบริการบํารุงรักษาระบบภายหลังการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบ
ศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) แตเนื่องจากเปนการบริการบํารุงรักษา การรายงานในงบการเงินจึงถูก
จัดเปนสวนหนึ่งของรายไดจากการบริการ

2.4

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเปนผูนําในการใหบริการศูนยบริการขอมูลที่ครบวงจรแกลูกคาระดับภูมิภาค ซึ่งครอบคลุมถึงกลุม
ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม หรือที่เรียกวากลุม “CLMV” โดยบริษัทฯ จะนําเสนอระบบการทํางาน
(Solutions) ที่เกี่ยวกับการบริการลูกคาโดยผานทั้งชองทาง Contact Center หรือ การบริการลูกคาผานชองทางใหมๆ บริษัทฯ
เชื่อวาจากประสบการณการใหบริการลูกคาของบริษัทฯ กวา 10 ป ผสมผสานกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม บริษัทฯ สามารถ
นําเสนอ Solutions ที่เหมาะสมกับการใหบริการลูกคาแตละราย บริษัทฯ มีนโยบายเสนอทางเลือกในการบริการที่ครบวงจร
เริ่มตั้งแตการใหคําปรึกษา
เพื่อคนหาแนวทางในการใหบริการที่เหมาะสมและตอบสนองตอเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ
บริษัทฯ จะนําเสนอทางเลือกในการใหบริการไดตั้งแต การบริการศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ (Contact Center Facility
Outsourced) การบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative) และการบริการบริหารจัดการ
ศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management) ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความสะดวกสบาย
ในการใชบริการในมุมของลูกคามากขึ้น
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บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

นอกเหนือไปจากนั้น ในกรณีที่ลูกคาบางรายตองการที่จะมีและบริหารจัดการระบบการใหบริการศูนยขอมูลดวยตนเอง บริษัทฯ
ยังสามารถที่จะนําเสนอบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)
เพื่อใชในการจัดการบริหารลูกคาขององคกรนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบริษัทฯ เปนพันธมิตรที่ดี ของผูผลิตอุปกรณ
และระบบ (Software) อันดับตนๆ ของโลก
บริษัทฯ มีเปาหมายในการดูแลลูกคาระยะยาวและตอเนื่อง เพื่อรวมกันพัฒนางานบริการที่ดีใหประสบความสําเร็จรวมกัน
เพราะบริษัทฯ เชื่อวาความสําเร็จของลูกคาคือความสําเร็จของบริษัทฯ ดวยเชนกัน
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