การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายบริ หาร
การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานปี 2558
ภาพรวมของการดําเนินงานในปี 2558 บริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวม
จํานวน 996.3 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 จํานวน 790.4 ล้านบาท เพิมขึน 205.9 ล้านบาทหรื อเพิมขึนร้อยละ 26.1 รายได้ที
เพิมขึ นส่ วนใหญ่มาจาก การเพิมขึนของรายได้ในส่ วนการให้บริ การจัดหาเจ้าหน้าที ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service
Representative Outsourced) การให้บริ การบริ หารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรู ปแบบ (Fully Outsourced Contact
Center Management Service) และ การให้บริ การระบบศู นย์บริ การให้ขอ้ มูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility
Outsourced)
ต้นทุนขายและบริ การมีจาํ นวน 846.9 ล้านบาท เพิมขึน 207.7 ล้านบาท เป็ นสัดส่วนทีเพิมขึนตามรายได้
กําไรขันต้นจํานวน 141.3 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 14.3 เมือเทียบกับรายได้ บริ ษทั มีรายได้จากการบริ การเพิมมากขึน 211.3
ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 33.3 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึงส่วนใหญ่เป็ นจากลูกค้าหน่วยงานเอกชนใช้บริ การ
อย่างต่อเนืองและรายได้จากโครงการใหม่ทีเพิมขึน
รายได้อืนๆ จํานวน 8.1 ล้านบาท โดยลดลงจากปี ทีแล้วจํานวน 8.4 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายการขาย ค่าใช้จ่ายการบริ หาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอืนๆ เพิมขึนจากปี ทีผ่านมาจํานวน 2.9 ล้านบาท
ภาษีเงินได้นิติบุคคล จํานวน 14.3 ล้านบาท ลดลงจากปี ทีแล้ว 4.8 ล้านบาท เป็ นไปตามกําไรทีลดลง
กําไรสุทธิโดยรวม 66.2 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 6.6 เมือเทียบกับรายได้รวม เพิมขึน 0.2 ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ 0.4
เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน

รายได้
โครงสร้างรายได้จากการขายและรายได้จากการบริ การ สําหรับปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 มีดงั นี

1. รายได้ จากการขาย
1. การให้บริ การออกแบบ พัฒนา และติดตังระบบศูนย์บริ การข้อมูลแบบเบ็ดเสร็ จ
2. รายได้ จากการบริการ
2.1 การให้บริ การบริ หารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรู ปแบบ
2.2 การให้บริ การระบบศูนย์บริ การให้ขอ้ มูลและอุปกรณ์
2.3 การให้บริ การจัดหาเจ้าหน้าทีลูกค้าสัมพันธ์
2.4 การให้บริ การบํารุ งรักษาศูนย์บริ การข้อมูล
รายได้ รวม

รายได้ จากการขาย
และบริการ
(ล้ านบาท)
142.9
142.9
845.3
618.9
114.5
88.7
23.2

อัตรา
การเติบโต

988.2

27.7%

2.2%
2.2%
33.3%
24.1%
81.9%
89.4%
-9.5%

1. รายได้ จากการขาย
1.1 รายได้ การให้ บริการออกแบบ พัฒนา และติดตังระบบศู นย์ บริการข้ อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)
มูลค่าเท่ากับ 142.9 ล้านบาท เพิมขึน 3.0 ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ 2.2 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง
ส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าหน่วยงานเอกชน
2. รายได้ จากการบริการ
รายได้จากการบริ การโดยรวมมูลค่าเท่ากับ 845.3 ล้านบาท เพิมขึน 211.3 ล้านบาทหรื อร้อยละ 33.3 เมือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน รายได้ทีเพิมขึนส่วนใหญ่มาจาก การเพิมขึนของรายได้ในส่วนการให้บริ การจัดหาลูกค้าสัมพันธ์
(Customer Service Representative Outsourced) การให้บริ การจัดการบริ หารศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรู ปแบบ (Fully
Outsourced Contact Center Management) และการให้บริ การระบบศูนย์บริ การข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center
Facility Outsource)
2.1 การให้ บริการบริหารจัดการศู นย์ลูกค้ าสัมพันธ์ แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management
Service) มูลค่าเท่ากับ 618.9 ล้านบาท เพิมขึน 120.3 ล้านบาท หรื อร้อยละ 24.1 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน รายได้ทีเพิมขึนมาจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่างๆ อาทิ กลุ่มธุรกิจสายการบิน กลุ่มธุรกิจประกัน กลุ่มธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ การเพิมขึนส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากรายได้จากงานโครงการทีเพิมขึน และ โครงการเดิมทีให้บริ การ
อย่างต่อเนือง เป็ นต้น
2.2 การให้ บริการระบบศูนย์ บริการให้ ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) มูลค่าเท่ากับ 114.5
ล้านบาท เพิมขึน 51.5 ล้านบาท หรื อร้อยละ 81.9 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน รายได้ทีเพิมขึนมาจากลูกค้า
ในกลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจ
2.3 การให้ บริการจัดหาลูกค้ าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) มูลค่าเท่ากับ 88.7 ล้านบาท
เพิมขึน 41.8 ล้านบาท หรื อร้อยละ 89.4 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากบริ ษทั ฯ มีรายได้เพิมขึน
จากลูกค้าในกลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มธุรกิจประกันโดยลูกค้ามีการใช้บริ การเพิมขึน จากการทีธุรกิจ
ของลูกค้าเติบโตอย่างต่อเนือง
2.4 การให้ บริการบํารุงรักษาศู นย์ ให้ บริการข้ อมูล (Maintenance Service) มูลค่าเท่ากับ 23.2 ล้านบาท ลดลง 2.4 ล้าน
บาท หรื อร้อยละ 9.5 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน การลดลงส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
มีการเลือนออกไปในปี หน้าเนืองจากความล่าช้าของงบประมาณ

โครงสร้ างรายได้ จากการบริการ
845.3 ล้ านบาท

616.6 ล้ านบาท

634.0 ล้ านบาท

3.46%
8.06%
8.40%

4.04%
9.93%
7.39%

2.74%
13.55%
10.49%

80.08%

78.64%

73.21%

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

การให้บริการบํารุงรักษาระบบศูนย์บริการข้อมูล (Maintenance Service)
การให้บริการเช่าระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced)
การบริการจัดการเจ้าหน้าทีลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced)
การรับจ้างเหมาดําเนิ นงานศูนย์บริการลูกค้าเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service)

ค่ าใช้ จ่ายในการขาย ค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร ค่ าใช้ จ่ายอืน และค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
บริ ษทั ฯ มีคา่ ใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ค่าใช้จ่ายอืน และค่าใช้จ่ายทางการเงิน รวมเป็ นจํานวน 68.8 ล้าน
บาท เพิมขึน 2.9 ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ 4.4

ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 0.14 ล้านบาท ลดลง 0.2 ล้านบาท

สถานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมทังสิ น 1,018.6 ล้านบาท เพิมขึน 114.6 ล้านบาท หรื อร้อยละ 12.7 ส่วน
ใหญ่มาจากการลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนเพิมขึน 120.0 ล้านบาท และลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี 37.3 ล้านบาท
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีลูกหนีการค้าและลูกหนีเท่ากับ 329.7 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนต่อทรัพย์สินรวม
เท่ากับร้อยละ 32.4 โดยมีระยะเก็บหนีเฉลียเท่ากับ 98.19 วัน ซึงมากกว่าปี ทีผ่านมา ในปี 2557 ระยะเวลาเก็บหนีเฉลียเท่ากับ
86.76 วัน การตังสํารองเผือสงสัยจะสูญ บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการตังสํารองค่าเผือหนีสงสัยจะสูญสําหรับหนีทีเกินกําหนด

ชําระมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือนในอัตราร้อยละ 50 หากหนีทีเกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือนจะตังหนีสงสัยจะ
สูญเต็มจํานวน โดยพิจารณาความเสี ยงจากลูกหนีรายตัวหากลูกหนีเป็ นหน่วยงานภาครัฐหรื อ รัฐวิสาหกิจ ความเสี ยงด้าน
หนีเสี ยจะอยูใ่ นระดับตํา บริ ษทั ฯ จึงพิจารณาไม่ตงสํ
ั ารองค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ลูกหนีตามสัญญาเช่ าการเงินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี เท่ากับ 37.3 ล้านบาท
รายได้ ค้างรับ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีรายได้คา้ งรับเท่ากับ 140.9 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ
13.8 ซึงส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากรายได้คา้ งรับเกิดขึนเมือบริ ษทั ฯ ได้ให้บริ การแล้วแต่ยงั ไม่สามารถออกใบแจ้งหนีได้ อาทิ
เช่น กรณี การให้บริ การออกแบบพัฒนาและติดตังระบบศูนย์บริ การข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) บริ ษทั ฯ
จะตังรายได้คา้ งรับจากสัดส่วนความสําเร็ จของงานซึงยังไม่ถึงงวดทีเบิกเงินได้ตามสัญญา
สําหรับกรณี การให้บริ การ Outsource Contact Center บริ ษทั คิดค่าบริ การเป็ นรายเดือน บริ ษทั จะประมาณการรายได้เมือสิ น
งวดตามมูลค่าการให้บริ การของเดือนนันๆ และบันทึกรายได้ดงั กล่าวเป็ นรายได้คา้ งรับ โดยบัญชีรายได้คา้ งรับจะเปลียน
สถานะเป็ นลูกหนีการค้า เมือบริ ษทั ฯ ออกใบแจ้งหนีให้แก่ลูกค้า และบันทึกรายได้ยอดเงินดังกล่าวจะถูกปรับปรุ งให้ตรง
กับยอดทีออกใบแจ้งหนีให้แก่ลกู ค้าโดยการออกใบแจ้งหนีจะเป็ นไปตามระยะเวลาทีระบุไว้ในสัญญากับลูกค้า
อุปกรณ์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 มีอุปกรณ์สุทธิ เท่ากับ 176 ล้านบาท เทียบกับ 236 ล้านบาท ในปี 2557 โดยลดลงจํานวน 60 ล้าน
บาท เนืองจากค่าเสื อมราคาจากการดําเนินงาน
สภาพคล่ อง
อัตราส่วนสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีสิ นหมุนเวียนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 4.94 เท่า
ลดลงจาก 7.56 เท่า ในปี ทีแล้ว เนืองจากการเพิมขึนของเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนซึงเป็ นไปตามการขยายตัวของธุรกิจ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนจํานวน 19.6 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของแหล่งทีมา
และทีใช้ไปของเงินสดมีดงั นี
- กระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 87.5 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ทีแล้ว 23.5 ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ 36.7
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนจํานวน 34.2 ล้านบาท ลดลงจากปี ทีแล้ว 165.4 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 82.8
เนืองจากในปี ทีผ่านมาบริ ษทั ได้ใช้เงินลงทุนเพือซืออุปกรณ์ทีใช้ให้บริ การกับลูกค้าทีมีการต่อสัญญา
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินเท่ากับ 33.5 ล้านบาท ลดลงจากปี ทีผ่านมา 376.2 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ
109.7 เนืองจากในปี ทีผ่านมาบริ ษทั ได้มีการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์

