
การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายบริหาร สาํหรับปี 2559  

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) สําหรับปี 2559 

เปรียบเทียบกบัปี 2558 มีดงันี�  

กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วมสาํหรับปี 2559 จาํนวนเงิน 968.9 ลา้นบาท ลดลง 27.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.8 เมื�อเปรียบเทียบ

กบัปี 2558 ซึ�งส่วนใหญ่ลดลงจากรายไดจ้ากการขายและรายไดจ้ากงานตามสญัญา ตน้ทุนรวมมีจาํนวน 798.7 ลา้นบาท ลดลง 

48.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 5.7% กาํไรขั�นตน้สาํหรับปี 2559 เพิ�มขึ�น 22 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.1 โดยที�อตัรากาํไร

ขั�นตน้ต่อรายไดร้วมคิดเป็นร้อยละ 17 

กาํไรสุทธิรวมสาํหรับปี 2559 มีจาํนวน 83.4 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 17.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.9 เมื�อเปรียบเทียบกบั

ปี 2558 ซึ�งเป็นผลมาจากการเพิ�มขึ�นของอตัรากาํไรขั�นตน้อนัเนื�องมาจากตน้ทุนที�ลดลง โดยมีอตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วมคิด

เป็นร้อยละ 8.6 ซึ�งปรับตวัสูงขึ�นจากปีก่อน 

รายได้ 

โครงสร้างรายไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี�  

(หน่วย : ล้านบาท) 

 ปี 2559 ปี 2558 %เปลยีนแปลง 

1. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา 87.7 142.9 -38.6% 

   1.1 การให้บริการออกแบบ พฒันา และติดตั�งระบบศูนยบ์ริการ   

          ขอ้มูลแบบเบด็เสร็จ  
87.7 142.9 -38.6% 

2. รายได้จากการบริการ 874.4 845.3 3.4% 

   2.1 การให้บริการบริหารจดัการศูนยล์ูกคา้สมัพนัธ์แบบเตม็รูปแบบ   647.0 618.9 4.5% 

   2.2 การให้บริการระบบศูนยบ์ริการให้ขอ้มูลและอุปกรณ์ 86.6 114.5 -24.4% 

   2.3 การให้บริการจดัหาเจา้หนา้ที�ลูกคา้สมัพนัธ์ 99.2 88.7 11.8% 

   2.4 การให้บริการบาํรุงรักษาศูนยบ์ริการขอ้มูล 41.6 23.2 79.3% 

รวมรายได้จากการขาย งานตามสัญญาและบริการ 962.1 988.2 -2.6% 

1. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา  

1.1 รายได้จากการให้บริการออกแบบ พฒันา และตดิตั�งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) 

สาํหรับปี 2559 มีจาํนวน 87.7 ลา้นบาท ลดลง 55.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.6 เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน ซึ� ง

ส่วนใหญ่ลดลงจากลูกคา้กลุม่หน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ  



2. รายได้จากการบริการ 

รายไดจ้ากการบริการสาํหรับปี 2559 มีจาํนวน 874.4 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 29.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.4 เมื�อเปรียบเทียบ

กบัปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงันี�    

2.1 รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center 

Management Service) สาํหรับปี 2559 มีจาํนวน 647.0 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 28.1 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.5 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัปีก่อน เนื�องจากการขยายการบริการเพิ�มขึ�นของลูกคา้ปัจจุบนั ซึ� งสืบเนื�องมาจากการเติบโตทางธุรกิจ

ของลูกคา้ และการเพิ�มขึ�นของลูกคา้รายใหม่ รายไดที้�เพิ�มขึ�นส่วนใหญ่มาจากลูกคา้เอกชนในกลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภค 

กลุ่มพลงังาน และกลุ่มประกนั เป็นตน้ 

2.2 รายได้จากการให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) สาํหรับปี 2559 มี

จาํนวน 86.6 ลา้นบาท ลดลง 27.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.4 เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน ซึ� งส่วนใหญ่ลดลงจาก

ลูกคา้ในกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ และลูกคา้เอกชนกลุ่มธุรกิจประกนั  

2.3 รายได้จากการให้บริการจัดหาลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) สาํหรับปี 2559 มี

จาํนวน 99.2 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 10.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.8 เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยส่วนใหญ่เพิ�มขึ�น

จากลูกคา้รายใหม่และลูกคา้ปัจจุบนัในกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ 

2.4 รายได้จากการให้บริการบํารุงรักษาศูนย์ให้บริการข้อมูล (Maintenance Service) สาํหรับปี 2559 มีจาํนวน 41.6 ลา้นบาท 

เพิ�มขึ�น 18.4 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 79.3 เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยส่วนใหญเ่พิ�มขึ�นจากโครงการใหม่ในกลุ่ม

ลูกคา้หน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ   

โครงสร้างรายได้จากการบริการ 
 

 



กาํไรขั�นต้น  

กลุ่มบริษทัมีกาํไรขั�นตน้สาํหรับปี 2559 จาํนวน 163.4 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขั�นตน้ต่อรายไดร้วมร้อยละ 17.0 เพิ�มขึ�น

จากร้อยละ 14.3 ของปี 2558 เนื�องจากการบริหารจดัการตน้ทุนและค่าเสื�อมราคาที�ลดลงระหวา่งปี 

 

กาํไรสุทธิ  

กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2559 จาํนวน 83.4 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน 17.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.9 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัปีก่อน ซึ� งเป็นผลมาจากการเพิ�มขึ�นของอตัรากาํไรขั�นตน้ โดยมีอตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วมคิดเป็นร้อยละ 

8.6 ซึ�งปรับตวัสูงขึ�นจากปีก่อน 

 

สถานะทางการเงิน  

สินทรัพย์รวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วมจาํนวน 1,012.0 ลา้นบาท ลดลง 6.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัสิ�นปีที�ผา่นมา ส่วนใหญ่เกิดจากมูลค่าอุปกรณ์ที�ลดลงอนัเนื�องมาจากค่าเสื�อมราคาระหวา่งปี และการลดลงของ

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าการเงินเนื�องจากมีการชาํระหนี�  

หนี�สินรวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีหนี� สินรวมจาํนวน 137.5 ลา้นบาท ลดลง 42.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.5 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัสิ�นปีที�ผา่นมา ส่วนใหญ่เกิดจากเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�นที�ลดลง อตัราส่วนหนี� สินต่อทุนของกลุ่มบริษทั ณ 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 คิดเป็น 0.16 เท่า 

สภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (สินทรัพยห์มุนเวยีนตอ่หนี� สินหมุนเวยีน) ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 คิดเป็น 6.96 เท่า  

กลุ่มบริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นจาํนวน 86.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.9 เมื�อเปรียบเทียบกบัสิ�น

ปีที�ผา่นมา โดยมีแหล่งที�มาและใชไ้ปของกระแสเงินสดจากแต่ละกิจกรรม ดงันี�  

- กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานไดม้าจาํนวน 135.4 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน 47.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.8 

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนใชไ้ปจาํนวน 0.9 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 33.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.3 

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินใชไ้ปจาํนวน 47.7 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน 14.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.1   

 
 


