
ที� CS/OTO 009/2558 

        19 กมุภาพนัธ์ 2558 

เรื�อง การชี  แจงและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานสิ  นสดุปี 2557 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย      
 

การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานปี 2557 

ภาพรวมของการดาํเนินงาน 

ในปี 2557  บริษัทและบริษัทรายยอ่ยมีรายได้รวมทั  งสิ  นจํานวน  790 ล้านบาท เพิ�มขึ  น 98 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ  น

ร้อยละ 14.2  โดยสว่นใหญ่เพิ�มขึ  นจากรายได้โครงการของธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โครงการของ

กรมสรรพสามิต โครงการของบมจ. ทีโอที และโครงการของ AEGON Direct & Affinity Marketing Services (Thailand) 

Limited (“ADAMS”) และมีกําไรสทุธิโดยรวม 65.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.3 

ต้นทนุการขายและบริการมีจํานวน 639.1 ล้านบาท เพิ�มขึ  น 120.9 ล้านบาท เป็นสดัสว่นที�เพิ�มขึ  นตามรายได้  

กําไรขั  นต้น มีจํานวน 134.7 ล้านบาท ลดลงจากปีที�แล้ว 31.2 ล้านบาท หรือลดลดร้อยละ 18.8  

รายได้อื�น ๆ จํานวน 16.5 ล้านบาท  เพิ�มขึ  นจากปีที�แล้ว 8.9 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นรายได้ที�ปรับประมาณการคา่ใช้จ่าย

เจ้าหนี  การค้าลดลง และกําไรจากการขายทรัพย์สนิ 

คา่ใช้จา่ยการขาย คา่ใช้จา่ยการบริหาร คา่ใช้จ่ายทางการเงิน และคา่ใช้จา่ยอื�น เพิ�มขึ  น  4.7 ล้านบาท  โดยสว่นใหญ่ 

จากการเริ�มลงทนุในประเทศกมัพชูาเป็นปีแรก ประกอบกบัทางบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (MAI)  

จึงมกีารปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องและเหมาะสม  

ภาษีเงินได้นิติบคุล ลดลงจากปีที�แล้ว 3.4 ล้านบาท เป็นไปตามกําไรที�ลดลง 

  



รายได้ 

โครงสร้างรายได้จากการขายและรายได้จากการบริการ  สาํหรับปีสิ  นสดุที� 31 ธนัวาคม 2557 มีดงันี   

  รายได้จากการขาย
และบริการ  
(ล้านบาท) 

อัตรา
การ

เติบโต  

1.  รายได้จากการขาย 139.8 107% 

1. การให้บริการออกแบบ พฒันา และติดตั  งระบบศนูย์บริการข้อมลูแบบเบ็ดเสร็จ   
(Turnkey Total Solutions) 

139.8 107% 

2. รายได้จากการบริการ 634.0 3% 

     2.1 การให้บริการบํารุงรักษาศนูย์บริการข้อมลู (Maintenance Service) 25.6 20% 

     2.2 การให้บริการบริหารจดัการศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ  (Fully Outsource ) 498.6 1% 

     2.3 การให้บริการจดัหาเจ้าหน้าที�ลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer Service Representative Outsource) 46.8 -10% 

     2.4 การให้บริการระบบศนูย์บริการข้อมลูและอปุกรณ์  (Contact Center Facility Outsource) 63.0 27% 

รวม 773.8 13% 

 

1. รายได้จากการขาย 

1.1 การให้บริการออกแบบ พฒันา และติดตั 3งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) 

รายได้จากการให้บริการออกแบบ พฒันา และติดตั  งระบบศนูย์บริการข้อมลูแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) 

มลูคา่เทา่กบั 139.8 ล้านบาท  เพิ�มขึ  น 72.3 ล้านบาท  หรือร้อยละ 106.9  เมื�อเทียบกบัปี  2556 ที�  67.6 ล้านบาท  

การเพิ�มขึ  นสว่นใหญ่เป็นผลมาจากได้รับโครงการรัฐบาลเพิ�มขึ  น อาทิเช่น โครงการของกรมสรรพสามิต  โครงการของ

กระทรวงเกษตรสหกรณ์การเกษตร โครงการของบมจ. บริษัท ทีโอที ที�มีการขยายอยา่งตอ่เนื�อง และ โครงการของธนาคาร

ไทยพาณิชย์  

2. รายได้จากการบริการ 

รายได้จากการบริการโดยรวมมลูคา่เทา่กบั 634.0 ล้านบาท เพิ�มขึ  น 17.4 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3 อนัตอ่เนื�องจาก 

การเพิ�มขึ  นของการให้บริการระบบศนูย์บริการข้อมลูและอปุกรณ์ (Contact Center Facility Outsource)  

และการให้บริการบํารุงรักษาระบบศนูย์บริการข้อมลู (Maintenance Service)  

2.1 การให้บริการบาํรุงรักษาศูนย์ให้บริการข้อมูล (Maintenance Service) 

รายได้จากการบริการ มลูคา่เทา่กบั 25.6 ล้านบาท  เพิ�มขึ  น 4.3 ล้านบาท  หรือร้อยละ 20  เมื�อเทียบกบัปี  2556  

ที�  21.3 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่มาจากรายได้งานโครงการที�ให้บริการอยา่งตอ่เนื�อง  

  



2.2 การให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsource) 

รายได้จากการบริการในปี 2557 มีมลูคา่เทา่กบั 498.6 ล้านบาท  เพิ�มขึ  นเลก็น้อยเทียบกบัปี 2556 ที� 493.8 ล้านบาท  

โดยกลุม่ลกูค้าหลกั ได้แก่ สาํนกังานประกนัสงัคม และ  บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากดั 

2.3 การให้บริการจัดหาลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsource) 

ปี 2557 รายได้จากการบริการ มมีลูคา่เทา่กบั 46.8 ล้านบาท  ลดลง 5.0 ล้านบาท  หรือร้อยละ 10  เมื�อเทียบกบัปี  2556 

ที�  51.8 ล้านบาท เนื�องจากการบริการในโครงการของ บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน)(“ทีโอที” หรือ “TOT”) ลดลง  

2.4 การให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์  (Contact Center Facility Outsource) 

รายได้จากการบริการในปี 2557 มีมลูคา่เทา่กบั 63.0 ล้านบาท  เพิ�มขึ  น 13.3 ล้านบาท  หรือร้อยละ 27  เมื�อเทียบกบั 

ปี  2556 ที�มีมลูคา่  49.7 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากการได้รับโครงการของ AEGON Direct & Affinity Marketing 

Services (Thailand) Limited (“ADAMS”) เพิ�มเติม 

โครงสร้างรายได้จากการบริการ 

 

 

ค่าใช้จ่ายการขายและการบริหารงานและค่าใช้จ่ายอืVน 

บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยการขาย  การบริหารงาน คา่ใช้จา่ยอื�นเทา่กบั 65.8 ล้านบาท เพิ�มขึ  น 6.0 ล้านบาท  เพิ�มขึ  นร้อยละ 9.1  
ซึ�งสว่นใหญ่เกิดจากคา่ใช้จา่ยที�เริ�มลงทนุในประเทศกมัพชูาไตรมาสแรกของปี 2557  

  

66.55%
80.08% 78.64%

20.42%
8.40% 7.39%

10.39% 8.06% 9.93%

2.64% 3.46% 4.04%

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
การใหบ้ริการบาํรุงรักษาระบบศูนยบ์ริการขอ้มูล (Maintenance Service)

การใหบ้ริการเช่าระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced)

การบริการจดัการเจา้หนา้ทีDลูกคา้สมัพนัธ์ (Customer Service  Representative Outsourced) 

การรับจา้งเหมาดาํเนินงานศูนยบ์ริการลูกคา้เตม็รูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service)

616.6 ล้านบาท 634.0 ล้านบาท670.8 ล้านบาท



ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ในปี 2557 มีคา่ใช้จา่ยทางการเงินเทา่กบั 0.34 ล้านบาท ลดลง 1.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 79.6  เนื�องจากบริษัทฯมีการ
ชําระคืนเงินกู้กบัสถาบนัการเงิน 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ  ณ สิ  นปี 2557 มีมูลค่าทั  งสิ  น 903.9 ล้านบาท เพิ�มขึ  น 411.7 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 83.7  

ส่วนใหญ่จากการเพิ�มขึ  นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ  น 207.0 ล้านบาท  และอุปกรณ์เพิ�มขึ  น 113.1  

ล้านบาท  

ลูกหนี 3การค้าและลูกหนี 3อืVน  

ณ สิ  นปี 2557 บริษัทฯ มีลกูหนี  การค้าและลกูหนี  อื�นเท่ากับ  209.7 ล้านบาท คิดเป็นอตัราส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 

ร้อยละ 23.2  โดยมีระยะเวลาเก็บหนี  เฉลี�ยเท่ากับ 86.78 วนั ซึ�งดีขึ  นกว่าปีที�ผ่านมา  ปี 2556 ระยะเวลาเก็บหนี  เฉลี�ย 

103.43 วนั สําหรับการตั  งสํารองเผื�อหนี  สงสยัจะสญู บริษัทมีนโยบายในการตั  งสํารองค่าเผื�อหนี  สงสยัจะสญู สําหรับหนี   

ที�เกินกําหนดชําระมากกวา่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือนในอตัราร้อยละ 50 หากหนี  ที�เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน  

จะตั  งค่าเผื�อหนี  สงสยัจะสญูเต็มจํานวน โดยพิจารณาความเสี�ยงจากลกูหนี  รายตวั หากลกูหนี  เป็นหน่วยงานภาครัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจ ความเสี�ยงด้านหนี  เสยีอยูใ่นระดบัตํ�า บริษัทจึงพิจารณาไมต่ั  งสาํรองคา่เผื�อหนี  สงสยัจะสญู 

รายได้ค้างรับ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มีรายได้ค้างรับเท่ากบัจํานวนเงิน 148.6 ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่นต่อสินทรัพย์รวม

เท่ากบัร้อยละ 16.4  สว่นใหญ่เป็นผลมาจากรายได้ค้างรับเกิดขึ  นเมื�อบริษัทฯ ได้ให้บริการแล้ว แต่ยงัไม่สามารถออกใบ

แจ้งหนี  ได้ เช่น กรณีให้บริการ Turnkey Total Solutions บริษัทฯ จะตั  งรายได้ค้างรับจากสดัสว่นความสาํเร็จของงานซึ�งยงั

ไม่ถึงงวดที�เบิกเงินได้ตามสญัญาสําหรับกรณีการให้บริการ Outsource Contact Center บริษัทฯ คิดค่าบริการเป็น 

รายเดือน บริษัทฯ จะประมาณการรายได้เมื�อสิ  นงวดตามมลูค่าการให้บริการของเดือนนั  นๆ และบนัทึกรายได้ดงักล่าว 

เป็นรายได้ค้างรับ โดยบัญชีรายได้ค้างรับจะเปลี�ยนสถานะเป็นลูกหนี  การค้าเมื�อบริษัทฯ ออกใบแจ้งหนี  ให้แก่ลูกค้า  

และบนัทึกรายได้จะถูกปรับปรุงให้ตรงกับยอดที�ออกใบแจ้งหนี  ให้แก่ลกูค้า โดยการออกใบแจ้งหนี  จะเป็นไปตามระยะ 

ที�ระบไุว้ในสญัญากบัลกูค้า  

ค่าอุปกรณ์ 

ค่าอุปกรณ์ ณ วันที� 31 ธันวาคม  2557 มีเพิ�มขึ  น 113.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ  

2 6 . 1   เ นื� อ ง จ า ก มี ก า ร ต่ อ สัญ 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 

 

 

 



สภาพคล่อง 

อตัราสว่นสินทรัพย์หมนุเวียนต่อหนี  สินหมนุเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ  นปี 2557 เท่ากบั 7.56 เท่า เพิ�มขึ  นจาก 

ปีที�แล้วเนื�องจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  

บริษัทฯ และ บริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ�มขึ  น 207.0 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของแหลง่ที�มา 

และใช้ไปของเงินสดดงันี   

- กระแสเงินสดจากการกิจกรรมการดําเนินงาน จํานวน 64.0 ล้านบาท ลดลงจากปีที�แล้ว 9.7 ล้านบาท ลดลง 

       ร้อยละ 13.1    

- กระแสเงินสดจากการกิจกรรมการลงทนุจํานวน  199.6 ล้านบาท เพิ�มขึ  นจากปีที�แล้ว 161.1 ล้านบาท เนื�องจาก

บริษัทฯ ได้ใช้เงินลงทนุเพื�อซื  ออปุกรณ์ที�ใช้ให้บริการกบัลกูค้าที�มีการตอ่สญัญาอยา่งตอ่เนื�อง  

- กระแสเงินสดจากการกิจกรรมการจัดหาเงินเท่ากับ 342.7 ล้านบาท เพิ�มขึ  นจากปีที�แล้ว 421 ล้านบาท  

อนัเนื�องมาจากบริษัทฯได้ระดมทนุในตลาดหลกัทรัพย์ 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

     ---------------------------------  --------------------------------- 
     (นางสกุญัญา วนิชจกัร์วงศ์)      (นายประชา พทัธยากร) 
            กรรมการผู้จดัการ   กรรมการ 


