
การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายบริหาร 

การวเิคราะห์ผลการดําเนินงานปี 2558 

ภาพรวมของการดาํเนินงานในปี 2558  บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) และบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม

จาํนวน 996.3 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2557 จาํนวน 790.4 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 205.9 ลา้นบาทหรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 26.1 รายไดที้�

เพิ�มขึ�นส่วนใหญ่มาจาก การเพิ�มขึ�นของรายไดใ้นส่วนการให้บริการจดัหาเจ้าหน้าที�ลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Service 

Representative Outsourced)  การให้บริการบริหารจดัการศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact 

Center Management Service) และ การให้บริการระบบศูนยบ์ริการให้ขอ้มูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility 

Outsourced)   

ตน้ทุนขายและบริการมีจาํนวน 846.9 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 207.7  ลา้นบาท เป็นสดัส่วนที�เพิ�มขึ�นตามรายได ้

กาํไรขั�นตน้จาํนวน 141.3 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 14.3 เมื�อเทียบกบัรายได ้บริษทัมีรายไดจ้ากการบริการเพิ�มมากขึ�น 211.3 

ลา้นบาท เพิ�มขึ�นร้อยละ 33.3 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ�งส่วนใหญ่เป็นจากลูกคา้หน่วยงานเอกชนใชบ้ริการ

อยา่งต่อเนื�องและรายไดจ้ากโครงการใหม่ที�เพิ�มขึ�น 

รายไดอื้�นๆ จาํนวน 8.1 ลา้นบาท โดยลดลงจากปีที�แลว้จาํนวน 8.4 ลา้นบาท  

ค่าใชจ่้ายการขาย ค่าใชจ่้ายการบริหาร ค่าใชจ่้ายทางการเงิน และคา่ใชจ่้ายอื�นๆ เพิ�มขึ�นจากปีที�ผา่นมาจาํนวน 2.9 ลา้นบาท  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล จาํนวน 14.3 ลา้นบาท ลดลงจากปีที�แลว้ 4.8 ลา้นบาท เป็นไปตามกาํไรที�ลดลง 

กาํไรสุทธิโดยรวม 66.2  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.6  เมื�อเทียบกบัรายไดร้วม เพิ�มขึ�น 0.2 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 0.4  

เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

รายได้ 

โครงสร้างรายไดจ้ากการขายและรายไดจ้ากการบริการ สาํหรับปีสิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 มีดงันี�   

 รายได้จากการขาย

และบริการ  

(ล้านบาท) 

อตัรา 

การเติบโต 

1.  รายได้จากการขาย 142.9 2.2% 

1. การให้บริการออกแบบ พฒันา และติดตั�งระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเบด็เสร็จ  142.9 2.2% 

2. รายได้จากการบริการ 845.3 33.3% 

     2.1  การให้บริการบริหารจดัการศูนยล์ูกคา้สมัพนัธ์แบบเตม็รูปแบบ   618.9 24.1% 

     2.2  การให้บริการระบบศูนยบ์ริการใหข้อ้มูลและอุปกรณ์ 114.5 81.9% 

     2.3  การให้บริการจดัหาเจา้หนา้ที�ลูกคา้สมัพนัธ ์ 88.7 89.4% 

     2.4  การให้บริการบาํรุงรักษาศูนยบ์ริการขอ้มูล 23.2 -9.5% 

รายได้รวม 988.2 27.7% 



1. รายได้จากการขาย  

1.1 รายได้การให้บริการออกแบบ พฒันา และตดิตั�งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)  

มูลค่าเท่ากบั 142.9 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 3.0 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 2.2 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ�ง

ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้หน่วยงานเอกชน 

2. รายได้จากการบริการ 

รายไดจ้ากการบริการโดยรวมมูลค่าเท่ากบั 845.3 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 211.3 ลา้นบาทหรือร้อยละ 33.3 เมื�อเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีก่อน รายไดที้�เพิ�มขึ�นส่วนใหญ่มาจาก การเพิ�มขึ�นของรายไดใ้นส่วนการใหบ้ริการจดัหาลูกคา้สมัพนัธ์ 

(Customer Service Representative Outsourced) การใหบ้ริการจดัการบริหารศูนยล์ูกคา้สมัพนัธ์แบบเตม็รูปแบบ (Fully 

Outsourced Contact Center Management) และการใหบ้ริการระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและอปุกรณ์ (Contact Center 

Facility Outsource) 

2.1 การให้บริการบริหารจดัการศูนย์ลูกค้าสัมพนัธ์แบบเตม็รูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management 

Service) มูลค่าเท่ากบั 618.9 ลา้นบาท  เพิ�มขึ�น 120.3 ลา้นบาท  หรือร้อยละ 24.1  เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี

ก่อน รายไดที้�เพิ�มขึ�นมาจากลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ อาทิ กลุ่มธุรกิจสายการบิน กลุ่มธุรกิจประกนั กลุ่มธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย ์ การเพิ�มขึ�นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายไดจ้ากงานโครงการที�เพิ�มขึ�น และ โครงการเดิมที�ใหบ้ริการ

อยา่งต่อเนื�อง เป็นตน้ 

2.2 การให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) มูลค่าเท่ากบั 114.5 

ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 51.5 ลา้นบาท  หรือร้อยละ 81.9  เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน รายไดที้�เพิ�มขึ�นมาจากลูกคา้

ในกลุ่มราชการและรัฐวสิาหกิจ  

2.3 การให้บริการจดัหาลูกค้าสัมพนัธ์ (Customer Service Representative Outsourced) มูลค่าเท่ากบั 88.7 ลา้นบาท  

เพิ�มขึ�น 41.8 ลา้นบาท  หรือร้อยละ 89.4  เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากบริษทัฯ มีรายไดเ้พิ�มขึ�น

จากลูกคา้ในกลุ่มราชการและรัฐวสิาหกิจ และกลุ่มธุรกิจประกนัโดยลูกคา้มีการใชบ้ริการเพิ�มขึ�น จากการที�ธุรกิจ

ของลูกคา้เติบโตอยา่งต่อเนื�อง  

2.4 การให้บริการบํารุงรักษาศูนย์ให้บริการข้อมูล (Maintenance Service) มูลค่าเท่ากบั 23.2 ลา้นบาท ลดลง 2.4 ลา้น

บาท หรือร้อยละ 9.5 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  การลดลงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกคา้ราชการและรัฐวสิาหกิจ

มีการเลื�อนออกไปในปีหนา้เนื�องจากความล่าชา้ของงบประมาณ  

 

 

 



โครงสร้างรายได้จากการบริการ 

80.08% 78.64% 73.21%

8.40% 7.39% 10.49%

8.06% 9.93% 13.55%

2.74%3.46% 4.04%

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

การให้บริการบาํรุงรกัษาระบบศูนย์บริการขอ้มูล (Maintenance Service)

การให้บริการเชา่ระบบศูนย์บริการขอ้มูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced)

การบริการจัดการเจ้าหน้าที�ลูกคา้สมัพนัธ์ (Customer Service  Representative Outsourced) 

การรบัจ้างเหมาดําเนินงานศูนย์บริการลูกคา้เตม็รูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service)

616.6 ล้านบาท 634.0 ล้านบาท 845.3 ล้านบาท

 

   

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายอื�น และค่าใช้จ่ายทางการเงิน    

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขาย คา่ใชจ่้ายในการบริหาร ค่าใชจ่้ายอื�น และค่าใชจ่้ายทางการเงิน รวมเป็นจาํนวน 68.8 ลา้น

บาท เพิ�มขึ�น 2.9 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 4.4  

 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน    

ในปี 2558 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายทางการเงินเท่ากบั 0.14 ลา้นบาท ลดลง 0.2 ลา้นบาท  

 

สถานะทางการเงิน  

สินทรัพย์ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558  บริษทัมีสินทรัพยร์วมทั�งสิ�น 1,018.6 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 114.6  ลา้นบาท หรือร้อยละ 12.7 ส่วน

ใหญ่มาจากการลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�นเพิ�มขึ�น 120.0 ลา้นบาท และลูกหนี�ตามสญัญาเช่าการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี 37.3 ลา้นบาท 

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีลูกหนี�การคา้และลูกหนี� เท่ากบั 329.7 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนต่อทรัพยสิ์นรวม

เท่ากบัร้อยละ 32.4 โดยมีระยะเก็บหนี� เฉลี�ยเท่ากบั 98.19 วนั ซึ�งมากกวา่ปีที�ผา่นมา ในปี 2557 ระยะเวลาเก็บหนี� เฉลี�ยเท่ากบั 

86.76 วนั การตั�งสาํรองเผื�อสงสยัจะสูญ บริษทัฯ มีนโยบายในการตั�งสาํรองค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญสาํหรับหนี� ที�เกินกาํหนด



ชาํระมากกวา่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือนในอตัราร้อยละ 50 หากหนี� ที�เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือนจะตั�งหนี�สงสยัจะ

สูญเตม็จาํนวน โดยพจิารณาความเสี�ยงจากลูกหนี�รายตวัหากลูกหนี� เป็นหน่วยงานภาครัฐหรือ รัฐวสิาหกิจ ความเสี�ยงดา้น

หนี� เสียจะอยูใ่นระดบัตํ�า บริษทัฯ จึงพิจารณาไม่ตั�งสาํรองค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ  

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าการเงนิที�ถึงกาํหนดชําระภายในหนึ�งปี  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีลูกหนี�ตามสญัญาเช่าการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปีเท่ากบั 37.3 ลา้นบาท 

รายได้ค้างรับ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558  บริษทัฯ มีรายไดค้า้งรับเท่ากบั 140.9 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบัร้อยละ 

13.8  ซึ�งส่วนใหญเ่ป็นผลมาจากรายไดค้า้งรับเกิดขึ�นเมื�อบริษทัฯ ไดใ้หบ้ริการแลว้แต่ยงัไม่สามารถออกใบแจง้หนี�ได ้ อาทิ

เช่น กรณีการใหบ้ริการออกแบบพฒันาและติดตั�งระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) บริษทัฯ 

จะตั�งรายไดค้า้งรับจากสดัส่วนความสาํเร็จของงานซึ�งยงัไม่ถึงงวดที�เบิกเงินไดต้ามสญัญา 

สาํหรับกรณีการใหบ้ริการ Outsource Contact Center บริษทัคิดค่าบริการเป็นรายเดือน บริษทัจะประมาณการรายไดเ้มื�อสิ�น

งวดตามมูลค่าการใหบ้ริการของเดือนนั�นๆ และบนัทึกรายไดด้งักล่าวเป็นรายไดค้า้งรับ โดยบญัชีรายไดค้า้งรับจะเปลี�ยน

สถานะเป็นลูกหนี�การคา้ เมื�อบริษทัฯ ออกใบแจง้หนี�ใหแ้ก่ลูกคา้ และบนัทึกรายไดย้อดเงินดงักล่าวจะถูกปรับปรุงใหต้รง

กบัยอดที�ออกใบแจง้หนี�ใหแ้ก่ลกูคา้โดยการออกใบแจง้หนี�จะเป็นไปตามระยะเวลาที�ระบุไวใ้นสญัญากบัลูกคา้ 

อุปกรณ์ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558  มีอุปกรณ์สุทธิ เท่ากบั 176 ลา้นบาท เทียบกบั 236 ลา้นบาท ในปี 2557 โดยลดลงจาํนวน 60 ลา้น

บาท เนื�องจากค่าเสื�อมราคาจากการดาํเนินงาน 

สภาพคล่อง 

อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวยีนต่อหนี� สินหมนุเวยีนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 4.94 เท่า 

ลดลงจาก 7.56 เท่า ในปีที�แลว้ เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�นซึ�งเป็นไปตามการขยายตวัของธุรกิจ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นจาํนวน 19.6 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดของแหล่งที�มา

และที�ใชไ้ปของเงินสดมีดงันี�  

- กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานจาํนวน 87.5 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีที�แลว้ 23.5 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 36.7 

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนจาํนวน 34.2 ลา้นบาท ลดลงจากปีที�แลว้ 165.4 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 82.8 

      เนื�องจากในปีที�ผา่นมาบริษทัไดใ้ชเ้งินลงทุนเพื�อซื�ออุปกรณ์ที�ใชใ้หบ้ริการกบัลูกคา้ที�มีการต่อสญัญา  

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาเงินเท่ากบั 33.5 ลา้นบาท ลดลงจากปีที�ผา่นมา 376.2 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 

109.7 เนื�องจากในปีที�ผา่นมาบริษทัไดมี้การระดมทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ 

 


