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เรื อง

การชีแจงและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานสินสุดปี 2557

เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานปี 2557
ภาพรวมของการดําเนินงาน
ในปี 2557 บริษัทและบริ ษัทรายย่อยมีรายได้ รวมทังสินจํานวน 790 ล้ านบาท เพิมขึน 98 ล้ านบาท หรื อเพิมขึน
ร้ อยละ 14.2 โดยส่วนใหญ่เพิมขึนจากรายได้ โครงการของธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โครงการของ
กรมสรรพสามิต โครงการของบมจ. ทีโอที และโครงการของ AEGON Direct & Affinity Marketing Services (Thailand)
Limited (“ADAMS”) และมีกําไรสุทธิโดยรวม 65.9 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8.3
ต้ นทุนการขายและบริ การมีจํานวน 639.1 ล้ านบาท เพิมขึน 120.9 ล้ านบาท เป็ นสัดส่วนทีเพิมขึนตามรายได้
กําไรขันต้ น มีจํานวน 134.7 ล้ านบาท ลดลงจากปี ทีแล้ ว 31.2 ล้ านบาท หรื อลดลดร้ อยละ 18.8
รายได้ อืน ๆ จํานวน 16.5 ล้ านบาท เพิมขึนจากปี ทีแล้ ว 8.9 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นรายได้ ทีปรับประมาณการค่าใช้ จ่าย
เจ้ าหนีการค้ าลดลง และกําไรจากการขายทรัพย์สนิ
ค่าใช้ จา่ ยการขาย ค่าใช้ จา่ ยการบริ หาร ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน และค่าใช้ จา่ ยอืน เพิมขึน 4.7 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่
จากการเริมลงทุนในประเทศกัมพูชาเป็ นปี แรก

ประกอบกับทางบริ ษัทได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

จึงมีการปรับโครงสร้ างองค์กรให้ สอดคล้ องและเหมาะสม
ภาษี เงินได้ นิติบคุ ล ลดลงจากปี ทีแล้ ว 3.4 ล้ านบาท เป็ นไปตามกําไรทีลดลง

(MAI)

รายได้
โครงสร้ างรายได้ จากการขายและรายได้ จากการบริ การ สําหรับปี สินสุดที 31 ธันวาคม 2557 มีดงั นี
รายได้ จากการขาย
และบริ การ
(ล้ านบาท)

อัตรา
การ
เติบโต

1. รายได้ จากการขาย

139.8

107%

1. การให้ บริ การออกแบบ พัฒนา และติดตังระบบศูนย์บริ การข้ อมูลแบบเบ็ดเสร็ จ
(Turnkey Total Solutions)
2. รายได้ จากการบริ การ

139.8

107%

634.0

3%

2.1 การให้ บริ การบํารุงรักษาศูนย์บริ การข้ อมูล (Maintenance Service)

25.6

20%

2.2 การให้ บริ การบริ หารจัดการศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์ แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsource )

498.6

1%

2.3 การให้ บริ การจัดหาเจ้ าหน้ าทีลูกค้ าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsource)

46.8

-10%

2.4 การให้ บริ การระบบศูนย์บริ การข้ อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsource)

63.0

27%

773.8

13%

รวม

1.

รายได้ จากการขาย

1.1 การให้ บริการออกแบบ พัฒนา และติดตัง3 ระบบศูนย์ บริการข้ อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)
รายได้ จากการให้ บริ การออกแบบ พัฒนา และติดตังระบบศูนย์บริ การข้ อมูลแบบเบ็ดเสร็ จ (Turnkey Total Solutions)
มูลค่าเท่ากับ 139.8 ล้ านบาท เพิมขึน 72.3 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 106.9 เมือเทียบกับปี 2556 ที 67.6 ล้ านบาท
การเพิมขึนส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากได้ รับโครงการรัฐบาลเพิมขึน อาทิเช่น โครงการของกรมสรรพสามิต

โครงการของ

กระทรวงเกษตรสหกรณ์การเกษตร โครงการของบมจ. บริ ษัท ทีโอที ทีมีการขยายอย่างต่อเนือง และ โครงการของธนาคาร
ไทยพาณิชย์
2. รายได้ จากการบริการ
รายได้ จากการบริ การโดยรวมมูลค่าเท่ากับ 634.0 ล้ านบาท เพิมขึน 17.4 ล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ 3 อันต่อเนืองจาก
การเพิมขึนของการให้ บริ การระบบศูนย์บริ การข้ อมูลและอุปกรณ์

(Contact

Center

Facility

Outsource)

และการให้ บริ การบํารุงรักษาระบบศูนย์บริ การข้ อมูล (Maintenance Service)
2.1 การให้ บริการบํารุ งรักษาศูนย์ ให้ บริการข้ อมูล (Maintenance Service)
รายได้ จากการบริ การ มูลค่าเท่ากับ 25.6 ล้ านบาท เพิมขึน 4.3 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 20 เมือเทียบกับปี 2556
ที 21.3 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากรายได้ งานโครงการทีให้ บริ การอย่างต่อเนือง

2.2 การให้ บริการบริหารจัดการศูนย์ ลูกค้ าสัมพันธ์ แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsource)
รายได้ จากการบริ การในปี 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 498.6 ล้ านบาท เพิมขึนเล็กน้ อยเทียบกับปี 2556 ที 493.8 ล้ านบาท
โดยกลุม่ ลูกค้ าหลัก ได้ แก่ สํานักงานประกันสังคม และ บริ ษัท ไทยแอร์ เอเชีย จํากัด
2.3 การให้ บริการจัดหาลูกค้ าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsource)
ปี 2557 รายได้ จากการบริ การ มีมลู ค่าเท่ากับ 46.8 ล้ านบาท ลดลง 5.0 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 10 เมือเทียบกับปี 2556
ที 51.8 ล้ านบาท เนืองจากการบริ การในโครงการของ บริ ษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)(“ทีโอที” หรื อ “TOT”) ลดลง
2.4 การให้ บริการระบบศูนย์ บริการให้ ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsource)
รายได้ จากการบริ การในปี 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 63.0 ล้ านบาท เพิมขึน 13.3 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 27 เมือเทียบกับ
ปี 2556 ทีมีมลู ค่า 49.7 ล้ านบาท โดยเป็ นผลมาจากการได้ รับโครงการของ AEGON Direct & Affinity Marketing
Services (Thailand) Limited (“ADAMS”) เพิมเติม
โครงสร้ างรายได้ จากการบริการ
670.8 ล้ านบาท
2.64%
10.39%
20.42%

66.55%

ปี 2555

616.6 ล้ านบาท
3.46%
8.06%
8.40%

634.0 ล้ านบาท
4.04%
9.93%
7.39%

80.08%

78.64%

ปี 2556

ปี 2557

การให้บริ การบํารุ งรักษาระบบศูนย์บริ การข้อมูล (Maintenance Service)
การให้บริ การเช่าระบบศูนย์บริ การข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced)
การบริ การจัดการเจ้าหน้าทีDลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced)
การรับจ้างเหมาดําเนินงานศูนย์บริ การลูกค้าเต็มรู ปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service)

ค่ าใช้ จ่ายการขายและการบริหารงานและค่ าใช้ จ่ายอืVน
บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จา่ ยการขาย การบริ หารงาน ค่าใช้ จา่ ยอืนเท่ากับ 65.8 ล้ านบาท เพิมขึน 6.0 ล้ านบาท เพิมขึนร้ อยละ 9.1
ซึงส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้ จา่ ยทีเริ มลงทุนในประเทศกัมพูชาไตรมาสแรกของปี 2557

ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ในปี 2557 มีคา่ ใช้ จา่ ยทางการเงินเท่ากับ 0.34 ล้ านบาท ลดลง 1.3 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 79.6 เนืองจากบริษัทฯมีการ
ชําระคืนเงินกู้กบั สถาบันการเงิน
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ ณ สินปี 2557 มีมูลค่าทังสิน 903.9 ล้ านบาท เพิมขึน 411.7 ล้ านบาท เท่ากับร้ อยละ 83.7
ส่วนใหญ่จากการเพิมขึนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน 207.0 ล้ านบาท และอุปกรณ์ เพิมขึน 113.1
ล้ านบาท
ลูกหนีก3 ารค้ าและลูกหนีอ3 V ืน
ณ สินปี 2557 บริ ษัทฯ มีลกู หนีการค้ าและลูกหนีอืนเท่ากับ 209.7 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ
ร้ อยละ 23.2 โดยมีระยะเวลาเก็บหนีเฉลียเท่ากับ 86.78 วัน ซึงดีขึนกว่าปี ทีผ่านมา ปี 2556 ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย
103.43 วัน สําหรับการตังสํารองเผือหนีสงสัยจะสูญ บริ ษัทมีนโยบายในการตังสํารองค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ สําหรับหนี
ทีเกินกําหนดชําระมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือนในอัตราร้ อยละ 50 หากหนีทีเกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน
จะตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเต็มจํานวน โดยพิจารณาความเสียงจากลูกหนีรายตัว หากลูกหนีเป็ นหน่วยงานภาครัฐหรื อ
รัฐวิสาหกิจ ความเสียงด้ านหนีเสียอยูใ่ นระดับตํา บริ ษัทจึงพิจารณาไม่ตงสํ
ั ารองค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
รายได้ ค้างรับ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้ ค้างรับเท่ากับจํานวนเงิน 148.6 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนต่อสินทรัพย์รวม
เท่ากับร้ อยละ 16.4 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากรายได้ ค้างรับเกิดขึนเมือบริ ษัทฯ ได้ ให้ บริ การแล้ ว แต่ยงั ไม่สามารถออกใบ
แจ้ งหนีได้ เช่น กรณีให้ บริ การ Turnkey Total Solutions บริ ษัทฯ จะตังรายได้ ค้างรับจากสัดส่วนความสําเร็ จของงานซึงยัง
ไม่ถึงงวดทีเบิกเงินได้ ตามสัญญาสําหรับกรณีการให้ บริ การ Outsource Contact Center บริ ษัทฯ คิดค่าบริ การเป็ น
รายเดือน บริ ษัทฯ จะประมาณการรายได้ เมือสินงวดตามมูลค่าการให้ บริ การของเดือนนันๆ และบันทึกรายได้ ดงั กล่าว
เป็ นรายได้ ค้างรั บ โดยบัญชี รายได้ ค้างรั บจะเปลียนสถานะเป็ นลูกหนีการค้ าเมือบริ ษัทฯ ออกใบแจ้ งหนีให้ แก่ลูกค้ า
และบันทึกรายได้ จะถูกปรับปรุ งให้ ตรงกับยอดทีออกใบแจ้ งหนีให้ แก่ลกู ค้ า โดยการออกใบแจ้ งหนีจะเป็ นไปตามระยะ
ทีระบุไว้ ในสัญญากับลูกค้ า
ค่ าอุปกรณ์
ค่า อุป กรณ์ ณ วัน ที 31 ธั น วาคม 2557 มี เ พิ มขึ น 113.1 ล้ า นบาท

คิ ด เป็ นอัต ราส่ว นต่ อ สิน ทรั พ ย์ ร วมเท่ า กับ

2 6 . 1 เ นื อ ง จ า ก มี ก า ร ต่ อ สั ญ ญ า ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร กั บ โ ค ร ง ก า ร อ ย่ า ง ต่ อ เ นื อ ง จึ ง มี ก า ร ล ง ทุ น เ พิ ม เ ติ ม

สภาพคล่ อง
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีสินหมุนเวียนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ สินปี 2557 เท่ากับ 7.56 เท่า เพิมขึนจาก
ปี ทีแล้ วเนืองจากบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริ ษัทฯ และ บริ ษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิมขึน 207.0 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดของแหล่งทีมา
และใช้ ไปของเงินสดดังนี
-

กระแสเงินสดจากการกิจกรรมการดําเนินงาน จํานวน 64.0 ล้ านบาท ลดลงจากปี ทีแล้ ว 9.7 ล้ านบาท ลดลง
ร้ อยละ 13.1

-

กระแสเงินสดจากการกิจกรรมการลงทุนจํานวน 199.6 ล้ านบาท เพิมขึนจากปี ทีแล้ ว 161.1 ล้ านบาท เนืองจาก
บริ ษัทฯ ได้ ใช้ เงินลงทุนเพือซืออุปกรณ์ทีใช้ ให้ บริ การกับลูกค้ าทีมีการต่อสัญญาอย่างต่อเนือง

-

กระแสเงิ น สดจากการกิ จ กรรมการจัด หาเงิ น เท่า กับ 342.7 ล้ า นบาท เพิ มขึนจากปี ที แล้ ว 421 ล้ า นบาท
อันเนืองมาจากบริ ษัทฯได้ ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์

ขอแสดงความนับถือ

--------------------------------(นางสุกญ
ั ญา วนิชจักร์ วงศ์)
กรรมการผู้จดั การ

--------------------------------(นายประชา พัทธยากร)
กรรมการ

