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การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
16.1

ผลการดําเนินงาน

ภาพรวมผลการดําเนินงานทีผ่ านมา
บริษัทฯ เปนผูใหบริการการบริหารจัดการระบบขอมูลลูกคาสัมพันธอยางครบวงจร โดยมีการแบงการใหบริการออกเปน
2 ประเภท คือ (1) การใหบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)
(2) การรับจางบริการศูนยบริการขอมูล (Outsourced Contact Center) ซึ่งสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก (ก) บริการ
บริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) (ข) บริการ
จัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) และ (ค) บริการระบบศูนยบริการขอมูลและ
อุปกรณ (Contact Center Facility Outsourced)
บริษัทฯ มีบริษัทยอย 21 บริษัท คือ บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จํากัด (“OTP”) ซึ่งมีทุนชําระแลว 0.25 ลานบาท โดย
ปจจุบัน OTP ยังมิไดเริ่มประกอบธุรกิจแตอยางใด (ณ วันที่ 31 ธันวาคมมีนาคม 2556 บริษัทฯ ตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงิน
ลงทุนจํานวน 0.049 035 ลานบาท) และบริษัท วันทูวัน แคมโบเดีย จํากัด (“OTOC”) ซึ่งมีทุนชําระแลว 0.040 ลานบาท โดย
ปจจุบันยังมิไดเริ่มประกอบธุรกิจแตอยางใดเชนกัน ดังนั้น งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จึงไมแตกตางกัน
อยางมีสาระสําคัญ
โครงสรางรายไดของบริษัทฯ ในป 2555 จากการใหบริการทั้ง 2 ประเภท เปนดังนี้ รายไดจากการใหบริการออกแบบ พัฒนา และ
ติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ 218.79 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 24.59 ของรายไดจากการขายและการบริการ
รายไดจากการรับจางบริการศูนยบริการขอมูล และรายไดจากการใหบริการบํารุงรักษาระบบรวม 670.81 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 75.41 ของรายไดจากการขายและการบริการ ซึ่งรายไดจากการรับจางบริการศูนยบริการขอมูล สามารถแบงเปน 3
ประเภท ไดแก (1) รายไดจากการบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ 446.45 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
50.19 ของรายไดจากการขายและบริการ (2) รายไดจากการบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ 136.96 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 15.40 ของรายไดจากการขายและการบริการ (3) รายไดจากการบริการระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ 69.67 ลาน
บาท หรือคิดเปนรอยละ 7.83 ของรายไดจากการขายและการบริการ นอกจากนี้รายไดจากการบริการยังประกอบดวยรายไดจาก
การใหบริการบํารุงรักษาระบบ (Maintenance Service) ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทฯ ใหบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบ
ศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) และมีสัญญาใหบริการบํารุงรักษาระบบตอเนื่อง โดยรายไดจากการ
บํารุงรักษาระบบมีจํานวน 17.73 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ1.99 ของรายไดจากการขายและการบริการ โดยรายไดจากการ
ขายและการบริการลดลงในอัตรารอยละ 1.87 จากป 2554
ในไตรมาสแรกป 2556 โครงสรางรายไดของบริษัทฯ ประกอบดวยรายไดจากการใหบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบ
ศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ 15.4367.59 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.259.88 ของรายไดจากการขายและการบริการ
รายไดจากการรับจางบริการศูนยบริการขอมูลและรายไดจากการใหบริการบํารุงรักษาระบบรวม 171.53616.65 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 91.7590.12 ของรายไดจากการขายและการบริการ ซึ่งรายไดจากการการรับจางบริการศูนยบริการขอมูล
สามารถแบงเปน 3 ประเภท ไดแก (1) รายไดจากการบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ 127.76493.82
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ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 68.3372.17 ของรายไดจากการขายและบริการ (2) รายไดจากการบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคา
สัมพันธ 24.2251.83 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.957.57 ของรายไดจากการขายและการบริการ (3) รายไดจากการบริการ
ระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ 14.2249.69 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.617.26 ของรายไดจากการขายและการบริการ
สําหรับรายไดจากการใหบริการบํารุงรักษาระบบมีมูลคาเทากับ 5.3421.31 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.863.11 ของรายได
จากการขายและการบริการ
โครงสรางรายไดจากการขายและบริการ ป 2555 และ แรกไตรมาสแรกของ ป 2556
ป 2555

ครึ่งปแรกไตรมาสแรกของ ป 2556
การขาย
9.88%

การขาย
24.59%

การบริการ
90.12%

การบริการ
75.41%

รายไดจากการขาย ประกอบดวย: บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ สวนรายไดจากการบริการประกอบดวย:
(1) บริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (2) บริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (3) บริการระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ
และ (4) บริการบํารุงรักษาระบบศูนยบริการขอมูล

ในป 2555 บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนจากการขายรอยละ 6.27 และกําไรขั้นตนจากการบริการขอมูลรอยละ 23.16
ในป 2555 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 74.575.52 ลานบาทคิดเปนกําไรตอหุน (Earnings per share) 7.56 บาท (มูลคาที่ตราไว
หุนละ 10 บาท) และคิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 8.3142 ซึ่งเปนอัตรากําไรสุทธิที่สูงขึ้นจากป 2554 ที่เทากับรอยละ 4.21
เนื่องจากการใหบริการจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service)
ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนสูงกวามีมูลคาและสัดสวนสูงขึ้น
ในไตรมาสแรก ป 2556 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 27.3389.66 ลานบาท คิดเปนกําไรตอหุน (Earnings per share) 0.432
บาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) และคิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 12.9614.50 ซึ่งเปนอัตรากําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากสูงกวา
ไตรมาสแรก ป 2555 ที่เทากับรอยละ 12.098.31 เนื่องจากการใหบริการจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully
Outsourced Contact Center Management Service) ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนสูงกวามีมูลคาและสัดสวนสูงขึ้น
รายได
รายไดจากการขาย
บริษัทฯ มีรายไดจากการขายในป 2553 ป 2554 และ ป 2555 และป 2556 เทากับ 505.69 ลานบาท 203.86 ลานบาท และ
218.79 ลานบาท และ 67.59 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงรอยละ 59.69 และเพิ่มขึ้นรอยละ 7.33 และลดลงรอยละ 69.11
ตามลําดับ รายไดจากการขายของบริษัทฯ มาจากการใหบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบ
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เบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) ซึ่งจะรวมถึงการขายและติดตั้งอุปกรณทั้ง Hardware และ Software Application ที่ใช
สําหรับระบบ Contact Center ใหแกลูกคา โดยจะบันทึกรับรูรายไดตามขั้นความสําเร็จของงาน ซึ่งโดยสวนใหญโครงการ
Turnkey Total Solutions จะมีระยะเวลาการออกแบบวางระบบและติดตั้ง ประมาณ 4-12 เดือน ขึ้นอยูกับขนาดของโครงการ
และความซับซอนของงาน เมื่อลูกคาตรวจรับงานในแตละขั้นตอนจนถึงการสงมอบงานแลวจึงจะถือวาการขายของบริษัทฯ เสร็จ
สมบูรณ ดังนั้นรายไดจากการขายจึงมีลักษณะไมตอเนื่องแตจะสิ้นสุดเปนรายโครงการไป รายไดจากการขายของบริษัทฯ ที่
เพิ่มขึ้นและลดลงจึงเปนไปตามโครงการที่บริษัทฯ ชนะการประมูลหรือไดรับการวาจาง ซึ่งในป 2556 รายไดจากการขายลดลง
จากป 2555 เนื่องจากมีการชะลองานจากโครงการภาครัฐ รวมถึงปญหาเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ
สัดสวนรายไดจากการขายของบริษัทฯ ในชวง 3 ปที่ผานมา สามารถแบงเปนรายไดที่มาจากหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ดังนี้
ประเภท
ลูกคา
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
รวม

ป 2553
ยอดขาย
(รอยละ)

ป 2554
ยอดขาย
(รอยละ)
96.13
3.87
100.00

ป 2555
ยอดขาย
(รอยละ)
78.51
21.49
100.00

87.88
12.12
100.00

ไตรมาสแรก
ป 2556
ยอดขาย
(รอยละ)
100.0082.74
0.0017.26
100.00

บริษัทฯ มีรายไดจากการขายในไตรมาสแรกแรก ป 2556 เทากับ 15.43 ลานบาท ลดลงรอยละ 39.62 จากไตรมาสแรกแรก ป
2555 เนื่องจากงานใหบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จมีลักษณะเปนโครงการที่มีการ
รับรูรายไดตามขั้นความสําเร็จของงาน นอกจากนี้สําหรับโครงการที่เกี่ยวของกับภาครัฐอาจขึ้นอยูกับการจัดสรรงบประมาณ
รายไดจากการบริการ
บริษัทฯ มีรายไดจากการบริการในป 2553 ป 2554 และ ป 2555 และป 2556 เทากับ 384.99 ลานบาท 702.73 ลานบาท และ
670.81 ลานบาท และ 616.65 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นรอยละ 82.53 และลดลงรอยละ 4.54 และรอยละ 8.07 ตามลําดับ
รายไดจากการใหบริการเกิดจากการรับจางบริการศูนยบริการขอมูล (Outsourced Contact Center) ซึ่งประกอบดวย บริการ
บริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) บริการจัดหา
เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) และ บริการระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ
(Contact Center Facility Outsourced) นอกจากนี้ยังมีรายไดจากการใหบริการบํารุงรักษาระบบ (Maintenance Service)
สําหรับลูกคาที่บริษัทฯ ไดใหบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total
Solutions) อีกดวย
การใหบริการรับจางศูนยบริการขอมูล และการใหบริการบํารุงรักษาระบบ จะมีการทําสัญญากับลูกคา โดยมีระยะเวลาตั้งแต
1 – 3 ป สามารถตออายุสัญญาไดโดยมีการแจงลวงหนา บริษัทฯ คิดคาบริการจากลูกคาเปนรายเดือน โดยคาบริการขึ้นอยูกับ
ลักษณะการใหบริการและความตองการของลูกคา ซึ่งมีปจจัยที่เกี่ยวของไดแก จํานวนเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer
Service Representative) และประสบการณทํางานของเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ จํานวนชั่วโมงการทํางาน จํานวนการรับสาย
หรือโทรออก ความซับซอนของระบบที่ใชงานและขอมูลที่เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธตองโตตอบในระหวางการสนทนา เปนตน
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ในป 2554 รายไดจากการบริการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากป 2553 เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับการวาจางจากลูกคารายใหม รวมถึง
การขยายการใหบริการแกลูกคารายเดิมเพิ่มขึ้น ในป 2555 และป 2556 รายไดจากการบริการของบริษัทฯ ลดลงเนื่องจากการ
ใหบริการประเภทบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) มีมูลคาลดลง
อยางไรก็ดี การใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management
Service) ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนสูงกวา มีมูลคาสูงขึ้น โดยจะเห็นไดจากอัตรากําไรขั้นตนของรายไดจากการบริการในป 2555
และ 2556 เทากับรอยละ 23.16 และรอยละ 25.88 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับอัตรากําไรขั้นตนของรายไดจากการบริการในป
2554 เทากับรอยละ 21.26
ในป 25543 ถึง ป 2555 และ ไตรมาสแรกป 2556 บริษัทฯ มีสัดสวนจากรายไดจากการบริการเปนดังนี้
โครงสรางรายไดจากการบริการ
702.73 ลานบาท
9.21%

670.81 ลานบาท

2.39%

10.39%

33.72%

54.68%

ป 2554

616.65 ลานบาท

2.64%

20.42%

8.06%
8.40%

66.55%

80.08%

ป 2555

ป 2556

3.46%

การใหบริการบํารุงรักษาระบบศูนยบริการขอมูล (Maintenance Service)
การใหบริการเชาระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ (Contact Center Facility Outsourced)
การบริหารจัดการเจาหนาที่ลูกคาสัม พันธ (Customer Service Representative Outsourced)
การรับจางเหมาดําเนินงานศูนยบริการลูกคาเต็ม รูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Sevice)

ในชวง 3 ปที่ผานมา และไตรมาสแรกของ ป 2556 สามารถแบงรายไดจากการบริการที่มาจากหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ดังนี้
ประเภท
ลูกคา
ภาครัฐ

ป 2553
ยอดขาย
(รอยละ)

ป 2554
ยอดขาย
(รอยละ)
61.41

ป 2555
ยอดขาย
(รอยละ)
69.91
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38.59
100.00

30.09
100.00

36.47
100.00

36.1041.49
100.00

บริษัทฯ มีรายไดจากการบริการในไตรมาสแรกแรก ป 2556 เทากับ 171.534 ลานบาท ลดลงรอยละ 7.34 จากไตรมาสแรกแรก
ป 2555 เนื่องจากการใหบริการประเภทบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative
Outsourced) มีมูลคาลดลง อยางไรก็ดี การใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced
Contact Center Management Service) ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนสูงกวา มีมูลคาสูงขึ้น
รายไดอื่น
บริษัทฯ มีรายไดอื่นในป 2553 ป 2554 ป 2555 และไตรมาสแรก ป 2556 เทากับ 3.29 ลานบาท 8.67 ลานบาท 7.28 ลานบาท
และ 1.557.66 ลานบาท ตามลําดับ รายไดอื่นประกอบดวย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไรจากการขายทรัพยสิน สวนลดจาก
การซื้อสินคา/เงินสนับสนุนกิจกรรมดานการตลาดในป 2554 และเงินคืนจากประกันอุทกภัยในป 2554 แตไดรับในป 2555
รายไดรวม
บริษัทฯ มีรายไดรวมในป 2553 ป 2554 และ ป 2555 และป 2556 เทากับ 893.97 ลานบาท 915.25 ลานบาท และ 896.87
ลานบาท และ 691.90 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นรอยละ 2.38 และลดลงรอยละ 2.01 และรอยละ 22.85 ตามลําดับ ในป
25554 รายไดรวมของบริษัทฯ ลดลงเพิ่มขึ้นเล็กนอยเนื่องจากบริษัทฯ มีรายไดจากการบริการขายลดลง สําหรับป 2556 รายได
รวมของบริษัทฯ ลดลงคอนขางมาก เนื่องจากการลดลงของรายไดจากการขาย ที่ลดลงกวารอยละ 69.11 จากรายไดจากการ
ขายในป 2555 เนื่องจากหลายปจจับที่กลาวถึงขางตน รวมถึงความไมแนนอนทางการเมืองของประเทศ ซึ่งสงผลใหการจางงาน
จากภาครัฐชะลอตัวตามถูกทดแทนดวยรายไดจากการบริการที่เพิ่มขึ้นอยางมาก และเปนไปตามทิศทางการดําเนินธุรกิจโดย
เนนรายไดจากการใหบริการที่มีลักษณะตอเนื่อง และมีอัตรากําไรขั้นตนที่สูงกวา
บริษัทฯ มีรายไดรวมในไตรมาสแรกแรก ป 2556 เทากับ 188.51 ลานบาท ลดลงรอยละ 11.58 จากไตรมาสแรกแรก ป 2555
เนื่องจาก การใหบริการประเภทบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) มี
มูลคาลดลง อยางไรก็ดี การใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center
Management Service) ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนสูงกวา มีมูลคาสูงขึ้น
กําไรขั้นตนและอัตรากําไรขั้นตน
ในป 2553 ป 2554 และ ป 2555 และป 2556 บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนเทากับ 85.19 ลานบาท 144.09 ลานบาท และ 169.09 ลาน
บาท และ 166.02 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 9.57 รอยละ 15.89 และ รอยละ 19.01 และรอยละ
24.26 ตามลําดับ ในป 2554 บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนสูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีรายไดจากการบริการที่สูงขึ้น ซึ่งรายไดจาก
การใหบริการมีอัตรากําไรที่ดีกวารายไดจากการขาย อยางไรก็ตาม ในป 2555 แมบริษัทฯ จะมีรายไดจากการบริการที่ลดลง แต
บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนที่สูงขึ้น เนื่องจากการใหบริการประเภทบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service
Representative Outsourced) มีมูลคาลดลง อยางไรก็ดี การใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully
Outsourced Contact Center Management Service) ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนสูงกวา มีมูลคาสูงขึ้น และในป 2556 แมวาบริษัท
ฯ จะมีทั้งรายไดจากการขายและรายไดจากการบริการลดลง แตบริษัทฯ กลับมีอัตรากําไรขั้นตนที่สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มี
โครงการที่มีอัตรากําไรขั้นตนสูงเพิ่มขึ้น
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ในไตรมาสแรกแรก ป 2556 บริษัทฯ มีกําไรขั้นตน เทากับ 48.02 ลานบาท และมีอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 25.682 โดย
อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 1.43 จากไตรมาสแรกแรก ป 2555 เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงการที่มีอัตรากําไรขั้นตน
สูงเพิ่มขึ้น
โดยกําไรขั้นตนจากการขาย และจากการบริการ สรุปไดดังนี้
ประเภท
รายได

รายไดจาก
การขาย
รายไดจาก
การบริการ

ป 2553
ป 2554
ป 2555
กําไร
อัตรากําไร
กําไร
อัตรากําไร
กําไร
อัตรากําไร
ขั้นตน
ขั้นตน
ขั้นตน
ขั้นตน
ขั้นตน
ขั้นตน
(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)
24.68

4.88

(5.30)

N.A.

13.71

6.27

60.51

15.72

149.39

21.26

155.38

23.16

ไตรมาสแรกของ
ป 2556
กําไรขั้นตน อัตรากําไร
(ลานบาท)
ขั้นตน
(รอยละ)
1.516.44

9.819.53

46.51159.58 27.1125.88

อัตรากําไรขั้นตนจากรายไดจากการขายมีความผันผวน
เนื่องจากการใหบริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนยบริการ
ขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) มักเปนโครงการขนาดใหญ ซึ่งมีระยะเวลาการดําเนินโครงการคาบเกี่ยว
ระหวางป โดยในป 2554 มีการบันทึกตนทุนโครงการสูง จากการที่มีการประมาณการตนทุนในปกอนหนาต่ํากวาตนทุนที่เกิดขึ้น
จริง นอกจากนี้ลูกคามีการเปลี่ยนแปลงความตองการและตรวจรับงานลาชาทําใหบริษัทฯ มีตนทุนเพิ่มขึ้น
อัตรากําไรขั้นตนจากรายไดจากการบริการมีอัตราสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยตนทุนการใหบริการสวนใหญประกอบดวย คาจาง
เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative) ซึ่งมีทั้งที่เปนพนักงานบริษัทฯ พนักงานตามสัญญา (Contract)
และเปนลูกจางชั่วคราว และในลําดับรองลงมา ไดแก คาเสื่อมราคาของอุปกรณที่ใชในการใหบริการซึ่งรวมถึง โทรศัพท
คอมพิวเตอร และเครื่องใชสํานักงาน คาเชาและคาสาธารณูปโภค บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนของรายไดจากการบริการสูงขึ้น
เนื่องจากการใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management
Service) ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนที่สูง มีมูลคาสูงขึ้น
คาใชจายในการขาย
บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายในป 2553 ป 2554 และ ป 2555 และป 2556 เทากับ 3.62 ลานบาท 4.68 ลานบาท และ 5.44
ลานบาท และ 2.90 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นรอยละ 29.28 และรอยละ 16.24 ในป 2555 เนื่องมาจากจํานวนพนักงานที่
เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการปรับใชมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน ในป 2554 เปนปแรก และลดลงรอย
ละ 46.72 ในป 2556 เนื่องจากมีการปรับโครงสรางพนักงานในฝายการตลาด โดยโอนยายไปยังฝายอื่นที่มีการบันทึกบัญชีเปน
คาใชจายในการบริหาร และคาใชจายในการขายอื่นๆลดลง เชน คาเดินทางไปตางประเทศ เปนตน ตามลําดับ คาใชจายในการ
ขายที่เพิ่มขึ้นในแตละป เกิดจาก
ในไตรมาสแรกแรกป 2556 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายเทากับ 0.88 ลานบาท ลดลงรอยละ 39.284 จากไตรมาสแรกแรก ป
2555 เนื่องจากมีการปรับโครงสรางพนักงานในฝายการตลาด โดยโอนยายไปยังฝายอื่นที่มีการบันทึกบัญชีเปนคาใชจายในการ
บริหาร
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คาใชจายในการบริหาร
บริษัทฯ มีคาใชจายในการบริหารในป 2553 ป 2554 และ ป 2555 และป 2556 เทากับ 44.15 ลานบาท 56.14 ลานบาท และ
56.48 ลานบาท และ 56.20 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นรอยละ 27.16 และเพิ่มขึ้นรอยละ 0.61 และลดลงรอยละ 0.50
ตามลําดับซึ่งประกอบดวย เงินเดือน สวัสดิการ และ คาเชาสํานักงาน ในสวนที่ไมเกี่ยวกับฝายการตลาด และการขาย คาใชจาย
ของแผนกสํารวจความพึงพอใจ และคาที่ปรึกษาอื่นๆ
ในไตรมาสแรกแรกป 2556 บริษัทฯ มีคาใชจายในการบริหารเทากับ 13.55 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8.71 จากไตรมาสแรกแรก
ป 2555 เนื่องจากการปรับเพิ่มขึ้นของคาใชจายแตละประเภท ทั้งนี้ในป 2556 บริษัทฯไดเปลี่ยนวิธีการจัดประเภทบัญชี
คาใชจายของแผนกสํารวจความพึงพอใจมาเปนตนทุนการใหบริการ จากเดิมที่บันทึกเปนคาใชจายในการบริหาร โดยไมมีการ
ปรับปรุงยอนหลังในป 2555 โดยคาใชจายของแผนกสํารวจความพึงพอใจในป 2555 มีจํานวน 1.84 ลานบาท
คาใชจายทางการเงิน
บริษัทฯ มีคาใชจายทางการเงินในป 2553 ป 2554 และ ป 2555 และป 2556 เทากับ 6.90 ลานบาท 21.93 ลานบาท และ
14.74 ลานบาท และ 1.67 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งสวนใหญมาจากดอกเบี้ยจายของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ไดแก เงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่
อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชยเรียกเก็บจากลูกคารายใหญชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate: MOR)
ประมาณ MOR และ MOR ลบรอยละ 0.5 และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชยเรียกเก็บจากลูกคาราย
ใหญชั้นดี (Minimum Loan Rate : MLR) ประมาณ MLR ลบรอยละ 0.5 ถึงรอยละ 0.75 โดยบริษัทฯ จะกูเงินจากสถาบัน
การเงินเมื่อมีโครงการขายและติดตั้งอุปกรณ Contact Center ที่มีขนาดใหญ ซึ่งจําเปนตองใชเงินทุนสูง โดยระยะเวลาการกูยืม
จะสอดคลองกับการเรียกเก็บเงินจากลูกคา
ทั้งนี้ ในไตรมาสแรกป 2556 บริษัทฯ มีคาใชจายทางการเงินเทากับ 0.77 ลานบาท ซึ่งลดลงอยางมากเมื่อเทียบกับสิ้นป 2555
เนื่องจาก บริษัทฯ มีการชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รวมถึงเงินกูยืมระยะยาวซึ่งถึง
กําหนดชําระ
กําไรกอนคาใชจายทางการเงิน ภาษีเงินไดคา เสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA)
ในป 2553 ป 2554 และ ป 2555 และป 2556 บริษัทฯ มีกําไรกอนคาใชจายทางการเงิน ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาตัด
จําหนายเทากับ 92.49 ลานบาท 164.07 ลานบาท และ 185.55 ลานบาท และ 183.20 ลานบาท และมีอัตรากําไรกอน
คาใชจายทางการเงิน ภาษีเงินไดคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA Margin) เทากับรอยละ 10.35 รอยละ 17.93 และ
รอยละ 20.69 และรอยละ 26.48 ตามลําดับ ซึ่งในป 2555 นั้น บริษัทฯ มีคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายที่คอนขางคงที่จากป
กอน เนื่องจากบริษัทฯ ไมไดมีการซื้อสินทรัพยถาวรที่มีนัยสําคัญ และในป 2556
บริษัทฯ มีกําไรกอนคาใชจายทางการเงิน ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายในไตรมาสแรกแรก ป 2556 เทากับ
52.82 ลานบาท และมีอัตรากําไรกอนคาใชจายทางการเงิน ภาษีเงินไดคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเทากับรอยละ 28.022
โดยอัตรากําไรกอนคาใชจายทางการเงิน ภาษีเงินไดคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเพิ่มขึ้นรอยละ 0.83 จากไตรมาสแรกแรก
ป 2555 เนื่องจาก บริษัทฯ มีโครงการที่เปนการใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced
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Contact Center Management Service) ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนสูง มากขึ้น จึงทําใหมีอัตรากําไรกอนคาใชจายทางการเงิน ภาษี
เงินไดคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA Margin) เพิ่มสูงขึ้น
กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิ
ในป 2553 ป 2554 และ ป 2555 และป 2556 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 20.99 ลานบาท 38.56 ลานบาท และ 74.575.52
ลานบาท และ 89.66 ลานบาทตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรสุทธิ รอยละ 2.35 รอยละ 4.21 และ รอยละ 8.3142 และรอยละ
12.96 ตามลําดับ โดยในป 2554 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากสัดสวนรายไดในการใหบริการที่สูงขึ้น ซึ่งกิจกรรมการใหบริการ
ใหอัตรากําไรที่สูงกวากิจกรรมจากการขาย บริษัทฯ จึงมีรายไดสูงขึ้นและอัตรากําไรขั้นตนที่สูงขึ้น ในป 2555 กําไรสุทธิและอัตรา
กําไรสุทธิของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขั้น แมรายไดจะลดลงเล็กนอย เนื่องจากบริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนสูงขึ้น และเปนผลมาจากมี
การปรับลดอัตราภาษีเงินไดจากรอย 30 เปนรอยละ 23 ซึ่งมีผลบังคับใชในป 2555 และในป 2556 กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิ
ของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact
Center Management Service) ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนที่สูง มีมูลคาสูงขึ้น
คาใชจายภาษีเงินไดในป 2554 คิดเปนอัตรารอยละ 44.93 เนื่องจากในป 2554 บริษัทฯ มีคาใชจายประมาณการตนทุนการ
รับประกันผลงานงานโครงการสําหรับงาน Turnkey Total Solutions ซึ่งไมสามารถใชประโยชนทางภาษีได อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ สามารถนําคาใชจายดังกลาวมาใชประโยชนทางภาษีไดในปที่เกิดคาใชจายขึ้นจริง
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในไตรมาสแรกแรก ป 2556 เทากับ 27.33 ลานบาท และมีอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 14.5013 กําไรสุทธิ
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.07 จากไตรมาสแรกแรก ป 2555 เนื่องจากการใหบริการประเภทบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ
(Customer Service Representative Outsourced) มีมูลคาลดลง อยางไรก็ดี การใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธ
แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนสูงกวา มีมูลคาสูงขึ้น
อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน
ในป 2553 ป 2554 และ ป 2555 และป 2556 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุนเทากับรอยละ 25.07 รอยละ 18.28
และรอยละ 27.53 และรอยละ 25.41 ตามลําดับ อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ มีอัตราใกลเคียงกัน ในป 2555
และป 2556 จากการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิของบริษัทฯ ในสัดสวนที่ใกลเคียงกันกับการเพิ่มขึ้นของกําไรสะสมในสวนของผูถือหุน
สอดคลองกับกําไรสุทธิของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
16.2

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย
สินทรัพยหลักของบริษัทฯ ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น รายไดคางรับ และ
อุปกรณ
ณ สิ้นป 2553 ป 2554 และ ป 2555 และป 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 540.96 ลานบาท 832.07 ลานบาท และ
642.95 ล า นบาท และ 492.21 ล า นบาท ตามลํ า ดั บ เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 53.81 และลดลงร อ ยละ 22.73 และรอ ยละ 23.44
ตามลําดับ โดยสินทรัพยรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในป 2554 จากลูกหนี้การคาและรายไดคางรับที่เพิ่มขึ้นซึ่งสอดคลองกับเติบโต
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ของรายไดจากการบริการ และสินทรัพยของบริษัทฯ ลดลงในป 2555 เนื่องจากรายไดคางรับที่ลดลงจากการเรียกเก็บเงินลูกคา
ซึ่งเปนไปตามระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญากับลูกคาของบริษัทฯ และสินทรัพยของบริษัทฯ ลดลงในป 2556
ณ วันที่ สิ้นไตรมาสแรก ป 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 617.88 ลานบาท โดยลดลงจากสิ้นป 2555 เทากับรอยละ 3.90
โดยหลักเปนผลมาจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง รอยละ 93.8854.48 และการลดลงของลูกหนี้การคาและลูกหนี้
อื่นรอยละ 29.3037.94 เนื่องจาก การชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และการลงทุนเพิ่มในอุปกรณที่ใชในการใหบริการ
และการไดรับชําระคาบริการจากลูกหนี้การคาจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ณ สิ้นป 2553 ป 2554 และ ป 2555 และป 2556 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเทากับ 43.59 ลานบาท 58.58
ลานบาท และ 80.76 ลานบาท และ 36.76 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 8.06 รอยละ
7.04 และ รอยละ 12.56 และรอยละ 7.47 ตามลําดับ ทั้งนี้บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดอยูในระดับคอนขางสูง
เนื่องจากไดรับชําระคาบริการ ณ สิ้นงวด
ณ วันที่สิ้นไตรมาสแรก ป 2556 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเทากับ 4.94 ลานบาท ลดลงรอยละ 93.88 จาก
สิ้นป 2555 เนื่องจากการชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และการลงทุนเพิ่มในอุปกรณที่ใชในการใหบริการ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ณ สิ้นป 2553 ป 2554 ป 2555 และไตรมาสแรก ป 2556 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเทากับ 44.82 ลานบาท 215.02
ลานบาท 229.74 ลานบาท และ 254.66162.44 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 8.28 รอย
ละ 25.84 รอยละ 35.73 และรอยละ 41.2133.00 ตามลําดับ บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเทากับ 51.12 วัน ในป 2554
และ 89.64 วัน ในป 2555 และ 103.43 วัน ในป 2556 ซึ่ง โดยทั่ว ไปแลว บริษั ท ฯ จะให เครดิ ต เทอมแกลูก คา ของบริ ษัท ฯ
ประมาณ 30-60 วัน สาเหตุที่มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยสูงกวาปกติ เนื่องจากการชําระหนี้โดยลูกหนี้ที่เปนภาครัฐมีความลาชาใน
บางโครงการ โดยในป 2556 จากปญหาทางการเมือง ทําใหลูกคาภาครัฐทําเรื่องเบิกจายไดลาชา ระยะเวลาเก็บหนี้จึงมีมูลคา
สูงขึ้นจากป 2555
บริษัทฯ มีนโยบายตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกึ่งหนึ่งของยอดลูกหนี้ที่คางชําระเกิน 6 เดือน และตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญทั้งจํานวนสําหรับยอดลูกหนี้ที่คางชําระเกิน 12 เดือน ทั้งนี้บริษัทฯ ไมมีนโยบายตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ที่
เปนกิจการที่เกี่ยวของกันและลูกหนี้ที่เปนหนวยงานภาครัฐ
ตารางแสดงอายุลูกหนี้การคา
อายุลูกหนี้การคา

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 53
ลานบาท รอยละ

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 54
ลานบาท รอยละ

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55
ลานบาท รอยละ

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56
ลานบาท รอยละ

ลูกหนี้การคา – กิจการที่
เกี่ยวของกัน
- ยังไมถึงกําหนดชําระ
- คางชําระไมเกิน 3 เดือน
- คางชําระ 3 – 6 เดือน
รวมลูกหนี้การคากิจการที่

1.04
0.07
0.00
1.11

2.32
0.16
0.00
2.48

0.97
1.70
0.78
3.45
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0.46
0.79
0.36
1.62

0.53
0.04
0.00
0.57

0.23
0.18
0.00
0.25

1.35
0.04
0.00
1.39

0.83
0.02
0.00
0.86
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เกี่ยวของกัน

ลูกหนี้การคา – กิจการที่ไม
เกี่ยวของกัน
- ยังไมถึงกําหนดชําระ
- คางชําระไมเกิน 3 เดือน
- คางชําระ 3 – 6 เดือน
- คางชําระ 6 – 12 เดือน
- คางชําระมากกวา 12 เดือน
รวมลูกหนี้การคากิจการที่ไม
เกี่ยวของกัน
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การคากิจการที่ไม
เกี่ยวของกัน – สุทธิ
รวมลูกหนี้การคา – สุทธิ

29.31
12.27
0.00
0.01
0.89

65.40
27.38
0.00
0.02
1.99

42.07
83.02
63.82
20.65
0.85

19.72
38.91
29.91
9.68
0.40

209.66
16.93
0.47
0.93
0.58

91.92
7.42
0.21
0.41
0.25

92.98
52.24
12.38
3.47
1.58

57.32
32.20
7.63
2.14
0.97

42.48

94.79

210.41

98.63

228.58

100.21

162.63

100.26

(0.53)

(1.17)

(0.53)

(0.25)

(1.05)

(0.46)

(1.81)

-1.12

41.95

93.61

209.89

98.38

227.53

99.75

160.82

99.14

44.82

100.00

213.33

100.00

228.10

100.00

162.20

100.00

จากตารางแสดงอายุลูกหนี้การคาขางตนจะเห็นวา ณ สิ้นป 2554 ลูกหนี้การคาซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกันมียอดที่ยังไมถึง
กําหนดชําระรอยละ 0.46 ของลูกหนี้การคา – สุทธิ และอีกรอยละ 0.79 ของลูกหนี้การคา – สุทธิ และรอยละ 0.36 ของลูกหนี้
การคา – สุทธิ เปนยอดคางชําระไมเกิน 3 เดือน และยอดคางชําระ 3–6 เดือน ตามลําดับ สําหรับลูกหนี้การคาซึ่งเปนกิจการที่ไม
เกี่ยวของกันเปนยอดที่ยังไมถึงกําหนดชําระรอยละ 19.72 ของลูกหนี้การคา – สุทธิ สวนยอดที่คางชําระเทากับรอยละ 78.90
ของลูกหนี้การคา – สุทธิ ทั้งนี้บริษัทฯ ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 0.53 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามนโยบายการตั้งสํารองคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่กําหนดไว
ณ สิ้นป 2555 ลูกหนี้การคาซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกันมียอดที่ยังไมถึงกําหนดชําระ รอยละ 0.23 ของลูกหนี้การคา – สุทธิ และ
อีกรอยละ 0.18 ของลูกหนี้การคา – สุทธิ เปนยอดคางชําระไมเกิน 3 เดือน โดยบริษัทฯ ไดรับชําระเงินจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
ทําใหยอดลูกหนี้การคาซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกันที่คางชําระลดลงอยางมีนัยสําคัญสําหรับลูกหนี้การคาซึ่งเปนกิจการที่ไม
เกี่ยวของกันเปนยอดที่ยังไมถึงกําหนดชําระรอยละ 91.92 ของลูกหนี้การคา – สุทธิ สวนยอดที่คางชําระเทากับรอยละ 8.29 ของ
ลูกหนี้การคา – สุทธิ ทั้งนี้บริษัทฯ ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 1.05 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามนโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญที่กําหนดไว
ณ สิ้นไตรมาสแรก ป 2556 ลูกหนี้การคาซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกันมียอดที่ยังไมถึงกําหนดชําระ รอยละ 0.340.83 ของลูกหนี้
การคา – สุทธิ และอีกรอยละ 0.080.02 ของลูกหนี้การคา – สุทธิ และรอยละ 0.010.08 ของลูกหนี้การคา – สุทธิ เปนยอดคาง
ชําระไมเกิน 3 เดือน และโดยบริษัทฯ ไมมียอดคางชําระมากกวา 3 เดือนจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
ไมเกิน 3 - 6 เดือน ตามลําดับ โดยบริษัทฯ ไดรับชําระเงินจากกิจการที่เกี่ยวของกันทําใหยอดลูกหนี้การคาซึ่งเปนกิจการที่
เกี่ยวของกันที่คางชําระลดลงอยางมีนัยสําคัญสําหรับลูกหนี้การคาจากซึ่งเปนกิจการที่ไมเกี่ยวของกันเปนยอดที่ยังไมถึงกําหนด
ชําระรอยละ 22.1457.32 ของลูกหนี้การคา – สุทธิ และเปนยอดคางชําระไมเกิน 3 เดือน จนถึงคางชําระมากกวา 12 เดือน รอย
ละ 42.94 สวนยอดที่คางชําระเทากับรอยละ 77.86 ของลูกหนี้การคา – สุทธิ หรือคิดเปนจํานวน 69.67 ลานบาท โดยมาจาก
ลูกคาภาครัฐเปนหลักกวารอยละ 80 อันเนื่องมาจากปญหาทางการเมือง ที่ทําใหลูกคาภาครัฐเบิกจายไดลาชา ทั้งนี้ ณ วันที่ 28
ก.พ.57 ลูกหนี้ที่มียอดคางชําระไมเกิน 3 เดือน ถึงคางชําระมากกวา 12 เดือนขางตน ไดมีการชําระเงินใหกับบริษัทฯ แลวทั้งสิ้น
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24.80 ลานบาท นอกจากนี้ทั้งนี้บริษัทฯ ไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 1.951.81 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามนโยบาย
การตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่กําหนดไว ทั้งนี้บริษัทฯ ไมมีนโยบายตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับโครงการภาครัฐ
นอกจากนี้บริษัทฯ มีลูกหนี้ที่มียอดคางชําระไมเกิน 1 เดือน ทั้งที่เปนลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกันและกิจการที่ไมเกี่ยวของ
กัน จํานวน 8.18 ลานบาท 34.12 ลานบาท 12.07 ลานบาท และ 17.3728.62 ลานบาท ในป 2553 ป 2554 ป 2555 และไตร
มาสแรก ป 2556 ตามลําดับหรือคิดเปนรอยละ 18.25 รอยละ 15.99 รอยละ 5.29 และรอยละ 6.8517.64 ของยอดลูกหนี้สุทธิ
ตามลําดับ
ในป 25543 ถึงป 25565 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเทากับ 24.53 วัน 51.12 วัน และ 89.64 วัน และ 103.43 วัน
ตามลําดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับนโยบายการใหเครดิตเทอมแกลูกหนี้ที่เทากับ 30 – 60 วัน แลวจะเห็นวาระยะเวลาเก็บหนี้
เฉลี่ยในป 2555 และ 2556 นานกวานโยบายที่ตั้งไว เนื่องจากการชําระหนี้โดยลูกหนี้ที่เปนภาครัฐมีความลาชาในบางโครงการ
ทั้งนี้ ในไตรมาสแรก ป 2556 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเทากับ 116.49 วัน เนื่องจากมียอดลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ
เมื่อสิ้นป 2555 ซึ่งเปนโครงการ Turnkey Total Solutions ของลูกคาภาครัฐโครงการหนึ่งยังคงคางชําระอยูทําใหยอดลูกหนี้สูง
เพราะลูกคาอางวางานที่ไดรับยังไมเสร็จสิ้นทั้งโครงการ ในสวนที่คางชําระ 3-6 เดือน
รายไดคางรับ
ณ สิ้นป 2553 ป 2554 ป 2555 และ ไตรมาสแรก ป 2556 บริษัทฯ มีรายไดคางรับเทากับ 163.89 ลานบาท 263.43 ลานบาท
116.93 ลานบาท และ 147.45116.36 ลานบาท ตามลําดับ โดยรายไดคางรับเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ ไดใหบริการหรือทําการขาย
เสร็จสมบูรณแลว แตยังไมสามารถออกใบแจงหนี้ได เชน กรณีใหบริการ Turnkey Total Solutions บริษัทฯ จะตั้งรายไดคางรับ
จากสัดสวนความสําเร็จของงานซึ่งยังไมถึงงวดที่จะเบิกเงินไดตามสัญญา สําหรับกรณีการใหบริการ Outsource Contact
Center บริษัทฯ คิดคาบริการเปนรายเดือน บริษัทฯ จะประมาณการรายไดดังกลาวเมื่อสิ้นงวดตามมูลคาการใหบริการของเดือน
นั้นๆ และบันทึกรายการดังกลาวเปนรายไดคางรับ โดยบัญชีรายไดคางรับจะเปลี่ยนสถานะเปนลูกหนี้การคาเมื่อบริษัทฯ ออกใบ
แจ ง หนี้ ใ หแ กลูกคา และการบั น ทึก รายได จ ะถู กปรับ ปรุง ใหตรงกับยอดที่อ อกใบแจง หนี้ใ ห แ กลูกคา รายไดคา งรับ คิดเปน
อัตราสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 30.30 รอยละ 31.92 รอยละ 18.35 และ รอยละ 23.8623.64 ตามลําดับ โดยการออก
ใบแจงหนี้จะเปนไปตามระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญากับลูกคา รายละเอียดอายุรายไดคางรับของบริษัทฯ มีดังนี้
อายุรายไดคางรับ
ไมเกิน 1 เดือน
1 - 3 เดือน
3 – 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา12 เดือน
รวม

ป 2553
155.00
8.71
0.16
0.02
163.89

รายไดคางรับ (ลานบาท)
ป 2554
ป 2555
90.06
52.09
4.10
6.44
32.03
35.69
7.33
22.71
129.91
263.43
116.93

ครึ่งปแรก ป 2556
49.58
28.08
8.25
7.73
22.72
116.36

ณ ครึ่งปแรกสิ้นป 2556 บริษัทฯ มีรายไดคางรับที่มีอายุตั้งแต 1-63-6 เดือนถึงมากกวา 12 เดือน จากเปนของลูกคาโครงการ
Turnkey Total Solutions ภาครัฐ เนื่องจากอยูระหวางสงมอบงานในชวงเฟสสุดทาย อยางไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงรอคูสัญญา
ของลูกคาอีกรายหนึ่งทํางานใหแลวเสร็จกอน เพื่อใหสามารถเชื่อมระบบตอเขากับระบบที่จัดเตรียมโดยบริษัทฯ ได โดยคาดวา
คูสัญญาของลูกคารายดังกลาวนาจะดําเนินการไดแลวเสร็จในป 2557 ทั้งนี้สําหรับโครงการดังกลาว บริษัทฯ ไดสงมอบงานใน
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สวนของบริษัทฯ และไดออกใบแจงหนี้เรียกเก็บเงินแลวรอยละ 90 ของมูลคาโครงการทั้งหมด และไดรับชําระเงินเรียบรอยแลว
รอยละ 80 ของมูลคาโครงการทั้งหมด
อุปกรณ
ณ สิ้นป 2553 ป 2554 ป 2555 และ ไตรมาสแรก ป 2556 บริษัทฯ มีอุปกรณเทากับ 227.72 ลานบาท 211.69 ลานบาท 156.25
ลานบาท และ 161.00122.86 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 42.09 รอยละ 25.4465
รอยละ 24.3053 และ รอยละ 26.06 24.96 ตามลําดับ อุปกรณของบริษัทฯ ประกอบดวย เครื่องมือและอุปกรณ อุปกรณ
สํานักงาน คอมพิวเตอร ยานพาหนะ และเครื่องมือและอุปกรณระหวางติดตั้ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีนาคม 2556 มี
อุ ป กรณ จํ า นวนหนึ่ ง ซึ่ ง ตั ด ค า เสื่ อ มราคาหมดแล ว แต ยั ง ใช ง านอยู มู ล ค า ตามบั ญ ชี ก อ นหั ก ค า เสื่ อ มราคาสะสมมี จํ า นวน
392.20414.36 ลานบาท
สินทรัพยไมมีตัวตน
ในอดีตบริษัทฯ ลงรายการทรัพยสินฮารดแวรและซอฟตแวร รวมกันเปนรายการคอมพิวเตอรภายใตบัญชีอุปกรณและตัดคา
เสื่อมราคาตามอายุการใหประโยชน 5 ป ตอมาในป 2553 บริษัทฯ เริ่มแยกรายการที่เปนคาใชสิทธิ (License) สําหรับโปรแกรม
ที่เกี่ยวกับการใหบริการ Contact Center และคอมพิวเตอรซอฟตแวร เปนบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนและมีนโยบายการตัด
จําหนายคาใชสิทธิ (License) 5-10 ป
ณ สิ้นป 2553 ป 2554 ป 2555 และ ไตรมาสแรก ป 2556 บริษัทฯ มีคาใชสิทธิ (License) สําหรับโปรแกรมที่เกี่ยวกับการ
ใหบริการ Contact Center ซึ่งเปนสินทรัพยไมมีตัวตนเทากับ 2.67 ลานบาท 31.97 ลานบาท 27.61 ลานบาท และ 25.9325.80
ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 0.49 รอยละ 3.87 รอยละ 4.33 และ รอยละ 4.205.24
ตามลําดับ ในป 2554 บริษัทฯ มีสินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการลงทุนซื้อสิทธิในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
เกี่ยวของกับการใหบริการ Contact Center ในป 2555 และป 2556 สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัทฯ ลดลงตามมูลคาการตัด
จําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการตัดจําหนายคาใชสิทธิ 5-10 ป นอกจากนี้ในป 2554
และป 2555 บริษัทฯ มีการโอนเขาสินทรัพยไมมีตัวตนจํานวน 33.06 ลานบาท และ 3.44 ลานบาท ซึ่งไดแก ระบบ Contact
Center คาใชสิทธิ์ (License)
และซอฟตแวร โดยบริษัทฯ มีการชําระเงินวางมัดจําบางสวนโดยบันทึกบัญชีเปนสินทรัพย
ระหวางติดตั้ง และเมื่อมีการรับมอบทรัพยสินแลว จึงโอนออกจากสินทรัพยระหวางติดตั้งเปนสินทรัพยไมมีตัวตนและเริ่ม
คํานวณคาตัดจําหนาย
หนี้สิน
ณ สิ้นป 2553 ป 2554 และป 2555 และป 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 352.69 ลานบาท 598.47 ลานบาท และ 334.93
ลานบาท และ 94.55 ลานบาทตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมในป 2554 มีปจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกูยืมระยะยาว จํานวนรวม 382.41 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ ตองการ
ใชเงินทุนเพิ่มสําหรับงาน Turnkey Total Solutions และงาน Fully Outsourced Contact Center Management Service ที่
บริษัทฯ ตองลงทุนเพิ่มเติม สวนการลดลงของหนี้สินรวมในป 2555 และป 2556 มีปจจัยหลักมาจากการชําระคืนเงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกูยืมระยะยาวซึ่งถึงกําหนดชําระจํานวนรวม 78.15 ลานบาท โดย ณ สิ้น
ป 2556 บริษัทฯ ไมมีภาระหนี้สินใดๆกับสถาบันการเงิน
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ณ สิ้นไตรมาสแรก วันที่ ป 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 282.54 ลานบาท ลดลงรอยละ 15.64 จากสิ้นป 2555 สาเหตุมา
จากเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นที่ลดลง เปนผลมาจากการชําระคาสินคาและบริการ นอกจากนี้ยังมีการชําระคืนเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจายของบริษัทฯ ไดแก เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สวนของเงินกูยืมระยะ
ยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป เงินกูยืมระยะยาว –
สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป และสวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน– สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป โดย ณ สิ้นป 2553 ป 2554 และ ป 2555 และไตรมาสแรก30 กันยายน ป 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจาย
เทากับ 170.67 ลานบาท 383.94 ลานบาท และ 79.15 ลานบาท ตามลําดับและ 67.870.00 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน
อัตราสวนตอหนี้สินรวมเทากับรอยละ 48.39 รอยละ 64.15 และรอยละ 23.63 และ รอยละ 24.020.00 ตามลําดับโดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไมมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจาย
ตารางแสดงภาระหนี้สิน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจาย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน –
สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจาย
หมายเหตุ: 1 อัตราสวนตอหนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 53
ลานบาท รอยละ1

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 54
ลานบาท รอยละ1

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55
ลานบาท รอยละ1

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56
ลานบาท รอยละ1

79.71

46.71

245.08

63.83

40.15

50.72

-

-

63.00

36.91

92.33

24.05

38.00

48.01

-

-

0.49

0.29

0.53

0.14

0.56

0.71

-

-

25.94

15.20

45.00

11.72

0.00-

0.00-

-

-

1.53
170.67

0.90
100.00

1.00
383.94

0.26
100.00

0.44
79.15

0.56
100.00

-

-

ในการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง บริษัทฯ ไดโอนสิทธิการรับเงินคาบริการจากสํานักงานประกันสังคมตามสัญญาจาง
บริการศูนยบริการขอมูล (Contact Center) เพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะยาวอยางไรก็ตามกันยายนไมมีภาระหนี้คงเหลือ
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ณ สิ้นป 2553 ป 2554 ป 2555 และไตรมาสแรก ป 2556 บริษัทฯ มีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเทากับ 162.10 ลานบาท
171.69 ลานบาท 221.13 ลานบาท และ 180.8873.33 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราสวนตอหนี้สินรวมเทากับรอยละ
45.96 รอยละ 28.69 รอยละ 66.02 และรอยละ 64.0277.56 ตามลําดับ บริษัทฯ มีระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยในป 2554 ถึง 2556
เทากับ 37.03 วันในป 2554 และ 56.3328 วัน และ 57.33 วัน ตามลําดับในป 2555 บริษัทฯ ไดรับเครดิตเทอมในการชําระหนี้
ประมาณ 30 – 60 วัน ซึ่งสอดคลองกับเครดิตเทอมที่บริษัทฯ ใหแกลูกคา
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ตารางเจาหนี้การคา
เจาหนี้การคา
- กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
- กิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้การคา

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 53
ลานบาท
รอยละ
61.95
98.44
0.98
1.56
62.93
100.00

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 54
ลานบาท
รอยละ
75.02
79.84
18.94
20.16
93.96
100.00

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55
ลานบาท
รอยละ
107.77
81.94
23.75
18.06
131.52
100.00

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56
ลานบาท
รอยละ
24.61
73.40
8.92
26.60
33.53
100.00

จากตารางเจาหนี้การคาขางตนจะเห็นวาเจาหนี้การคาของบริษัทฯ ประมาณรอยละ 80 เปนเจาหนี้การคาซึ่งเปนกิจการที่ไม
เกี่ยวของกัน
สวนของผูถือหุน
ณ สิ้นป 2553 ป 2554 และ ป 2555 และป 2556 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนเทากับ 188.27 ลานบาท 233.60 ลานบาท และ
308.01 ลานบาท และ 397.66 ลานบาท ตามลําดับโดยสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเปนลําดับจากการเพิ่มขึ้นของกําไร
สะสมของบริษัทฯ ซึ่งเปนผลมาจากผลกําไรที่บริษัทฯ ไดรับในแตละป
ณ สิ้นไตรมาสแรก ปวันที่ 2556 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนเทากับ 335.34 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2555 จากการเพิ่มขึ้นของ
กําไรสะสมของบริษัทฯ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ไดมีมติอนุมัติจัดสรรกําไรเปนเงินทุนสํารองตามกฎหมายเปน
จํานวน 10 ลานบาท
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1 / 2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ไดมีมติอนุมัติใหจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ
จํานวนไมเกิน 110,000,000 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 1.1 หุนปนผล
รวมมูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 110,000,000 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 1.1 บาทตอหุน ทั้งนี้การจายหุนปนผลไมมี
ผลกระทบตอสวนของผูถือหุนแตอยางใด เนื่องจากกําไรสะสมที่ลดลงจากการจายหุนปนผลจะถูกโอนไปเปนทุนที่ออกและชําระ
เต็มมูลคาแลวที่เพิ่มขึ้นในจํานวนที่เทากัน
งบกระแสเงินสด
หนวย : ลานบาท
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
ป 2554
ป 2555
ป 2556
(75.43)
332.40
73.69
(122.97)
(5.27)
(38.49)
212.46
(304.95)
(79.19)
14.06
22.18
(44.00)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน
ในป 2554 และ ป 2555 และ ป 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมการดําเนินงานเทากับ (75.43) ลานบาท
และ 332.4032 ล า นบาท และ 73.69 ลา นบาท ตามลํ า ดับ ในป 2554 บริ ษั ท ฯ มีก ระแสเงินสดจากการดํ า เนิน งานติ ด ลบ
เนื่องจากบริษัทฯ มีการบันทึกลูกหนี้สูงขึ้นกวาปกอนอยางมาก และในป 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสูงขึ้น
จากการลดลงของรายไดคางรับที่บันทึกไวในปกอน เนื่องจากบริษัทฯ สามารถออกใบแจงหนี้ใหแกลูกคาได และในป 2556
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานลดลง สาเหตุหลักมาจากการชําระเงินแกเจาหนี้การคาเปนหลัก
ในไตรมาสแรกแรก ป 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมการดําเนินงานเทากับ (44.90) ลานบาท บริษัทฯ มี
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานติดลบเนื่องจากบริษัทฯ มีการเงินแกบันทึกลูกหนี้สูงขึ้น และมีการบันทึกเจาหนี้ลดลงจากสิ้นป
2555 และมีการบันทึกรายไดคางรับเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
ในป 2554 และ ป 2555 และป 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมการลงทุนเทากับ 122.97 ลานบาท และ 5.27
ลานบาท และ 38.49 ลานบาท ตามลําดับ ในป 2554 และในป 2556 บริษัทฯ ไดใชเงินลงทุนเพื่อซื้ออุปกรณที่ใชในการ
ใหบริการและสินทรัพยไมมีตัวตน จากการขยายพื้นที่ใหบริการ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร และ โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
ในไตรมาสแรกแรก ป 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมการลงทุนเทากับ 19.62 ลานบาท บริษัทฯ ไดใชเงินลงทุน
เพื่อซื้ออุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ในป 2554 และ ป 2555 และป 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไป(ไดมา)ในกิจกรรมการจัดหาเงินเทากับ (212.46) ลานบาท
และ 304.87 ลานบาท และ (79.19) ลานบาท โดยรายการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินมาจากการกูยืม
เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินและการจายคืนเงินกูยืมทั้งหมดแกระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ในไตรมาสแรกแรก ป 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไป(ไดมา)ในกิจกรรมการจัดหาเงินเทากับ 11.30 ลานบาท โดยหลักเปน
รายการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินมาจากการจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและการจาย
คืนเงินกูยืมระยะสั้นยาวจากสถาบันการเงิน
โครงสรางเงินทุน
บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E Ratio) ณ สิ้นป 2553 ป2554 ป 2555 และไตรมาสแรก ป 2556 เทากับ
1.87 เทา 2.56 เทา 1.09 เทา และ 0.840.24 ตามลําดับ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนมีแนวโนมลดลงจากการชําระคืน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย นอกจากนี้สวนของผูถือหุนปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกปตามผลประกอบการที่เปนกําไร
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1 / 2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ไดมีมติอนุมัติใหจายปนผลเปนหุนสามัญของ
บริษัทฯ จํานวนไมเกิน 110,000,000 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 1.1
หุนปนผล รวมมูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 110,000,000 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 1.1 บาทตอหุน นั้น การจายหุน
ปนผลไมสงผลกระทบตอสวนของผูถือหุนแตอยางใด เนื่องจากกําไรสะสมที่ลดลงจากการจายหุนปนผลจะถูกโอนไปเปนทุนที่
ออกและชําระเต็มมูลคาแลวที่เพิ่มขึ้นในจํานวนที่เทากัน
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ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน บริษัทฯ จะมีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นมากขึ้น ซึ่งจะทําใหอัตราสวนหนี้สินตอสวน
ของผูถือหุนลดลงต่ํากวาเดิม อยางไรก็ดี เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากการรับจางใหบริการศูนยบริการขอมูล
(Outsourced Contact Center Services) แลว ยังใหบริการออกแบบ พัฒนาและติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ
(Turnkey Total Solutions) ซึ่งบริษัทฯ จะมีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินประเภทสินเชื่อโครงการ (Project Finance) ตาม
มูลคาของงานโครงการ ซึ่งจะทําใหหนี้สินรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีเปาหมายการคงอัตราสวนหนี้สินตอสวน
ของผูถือหุนไวไมเกิน 3.0 เทา
การเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินของคูแขง
คูแขงดานการรับจางใหบริการศูนยบริการขอมูล
อัตราสวน
EPS (บาทตอหุน)
ROE (%)
ROA (%)
D/E (เทา)

OTO1
งบป 56
0.43
25.41
15.80
0.24

OTO1
งบป 55
0.74
27.53
10.11
1.09

MOCAP2

True
Touch3
-7.29
-9.33
-6.22
0.50

-3.48
-62.01
-4.80
11.91

AR4
1.64
0.74
0.65
0.13

ACC5
3.90
39.03
16.98
1.30

TeleDirect 6
-43.36
-11.56
-3.91
1.95

OTO = บมจ. วันทูวัน คอนแทคส (ณ วันที่ 31 ธ.ค.56 และ 31 ธ.ค.55) 2 MOCAP = บจก. เอ็มโอแค็ป (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55)
3
4
True Touch = บจก. ทรู ทัช (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55)
AR = บจก. กลุม แอดวานซ รีเสิรช (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55)
5
6
ACC = บจก. แอดวานซ คอนแท็คเซ็นเตอร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55) Teledirect = บจก. เทเลไดเร็ค เอเซีย (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 54)
ที่มา: งบการเงินของแตละบริษัทจาก www.bol.co.th คํานวณโดยบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ

1

คูแขงดานการบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ
อัตราสวน
EPS (บาทตอหุน)
ROE (%)
ROA (%)
D/E (เทา)

OTO1
งบป 56
0.43
25.41
15.80
0.24

OTO1
งบป 55
0.74
27.53
10.11
1.09

Siemens2

Teledata3

38.72
19.03
3.72
4.12

14.14
-37.38
21.00
-2.78

RCT4
16.39
-31.45
-6.41
3.91

MT5
0.02
1.44
0.91
0.58

Chevalier6
56.18
8.30
5.95
0.39

OTO = บมจ. วันทูวัน คอนแทคส (ณ วันที่ 31 ธ.ค.56 และ 31 ธ.ค.55) 2 Siemens = บจก. ซีเมนส (ณ วันที่ 30 ก.ย. 55)
3
Teledata = บจก. เทเลดาตา (ประเทศไทย) (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55) 4 RCT = บจก. ริช คอมมิวนิเคชั่น แอนด เทคโนโลยี (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 54)
5
6
MT = บมจ. โมทีฟ เทคโนโลยี (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 54)
Chevalier = บจก. ชีวาเลียร เน็ตเวอรค โซลูชั่น ไทย (ณ วันที่ 31 มี.ค. 55)
ที่มา: งบการเงินของแตละบริษัทจาก www.bol.co.th คํานวณโดยบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ

1

คาตอบแทนผูสอบบัญชี
ใน ป 25565 บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหกับผูสอบบัญชีคือ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด สําหรับการสอบบัญชี
จํานวน 850,000 บาท โดยไมรวมคาใชจายเบ็ดเตล็ดของผูสอบบัญชี เชน คาถายเอกสาร คายานพาหนะ ฯลฯไมมีการจาย
คาตอบแทนอื่นๆ ใหแกผูสอบบัญชี

สวนที่ 2 หนา 125

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ในที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ณ วันที่ 27 มีนาคม 2556 มีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนใหกับผูสอบบัญชีคือ บริษัท
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด สําหรับการสอบบัญชีจํานวน 905,000 บาท โดยไมมีการจายคาตอบแทนอื่นๆ ใหแกผูสอบ
บัญชี

ปจจัยที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
1.

การเพิ่มขึ้นของคาจางเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ ( Customer Service Representative)

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯตองอาศัยเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธจํานวนมากในการดําเนินงาน ดังนั้นนโยบายของรัฐบาลตั้งแตป
2555 ที่มีการปรับอัตราคาจางแรงงานขั้นต่ํา เปนผลกระทบทางออมตอฐานอัตราคาจางงานในระดับอื่นๆ ใหสูงขึ้นดวยทําให
บริษัทฯ มีภาระคาใชจายในการจางเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธเพิ่มขึ้น โดยคาจางเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service
Representative) คิดเปนตนทุนสวนใหญของตนทุนการใหบริการ หากในอนาคตรัฐบาลมีการปรับอัตราคาจางในระดับอื่นขึ้น
อีก บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงที่ตองรับภาระคาใชจายดังกลาว และอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และกําไร
สุทธิในที่สุด
บริษัทฯ ไดกําหนดเงื่อนไขใหสามารถปรับอัตราคาบริการไดหากรัฐบาลมีการปรับอัตราคาจางแรงงานขั้นต่ํา นอกจากนี้ลักษณะ
สัญญาของบริษัทฯ เปนสัญญาระยะสั้นที่มีอายุสัญญาระหวาง 1-3 ป ทําใหบริษัทฯ สามารถปรับขึ้นคาบริการไดเมื่อมีการตอ
อายุสัญญาในแตละครั้ง
2.

ความเสี่ยงในเรื่องการตออายุสัญญา

การใหบริการแบบรับจางบริการศูนยบริการขอมูล (Outsourced Contact Center) จะมีการทําสัญญากับลูกคาซึ่งมีอายุสัญญา
ตั้งแต 1 – 3 ป โดยมีเงื่อนไขใหสามารถตออายุสัญญาไดเมื่อมีการแจงลวงหนาพรอมทั้งการเจรจาเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับการตออายุสัญญาเมื่อครบกําหนดอายุสัญญา ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีรายไดจากการบริการ
ของบริษัทฯ ลดลง
ที่ผานมา ลูกคาโดยสวนใหญมีการตอสัญญากับบริษัทฯอยางตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯมีการใหบริการลูกคาไดเปนอยางดี
หนวยงานสํารวจความพึงพอใจของบริษัทฯ ไดดําเนินการเก็บขอมูลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ (End User) ที่มีตอการ
ใหบริการของ Contact Center ของบริษัทฯ เพื่อนําผลที่ไดรับไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการบริการใหดีที่สุดสําหรับ
ผูใชบริการตอไป โดยดําเนินการสํารวจในดานตางๆ ไดแก ความคิดเห็นที่มีตอระบบเครือขาย ความคิดเห็นที่มีตอระบบตอบรับ
อัตโนมัติ และความคิดเห็นที่มีตอเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative) โดยผลการสํารวจแสดงใหเห็น
วาในป 25565 ลูกคามีระดับความพึงพอใจเกินกวารอยละ 90
3.

การเสนอขายหุนตอประชาชน

ภายหลังการเสนอขายหุนแกประชาชนในครั้งนี้ จํานวนหุนของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นอีก 70 ลานหุน จาก 210 ลานหุน รวมเปน
280 ลานหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) หรือคิดเปนอัตราการลดลง (Dilution Effect) รอยละ 25 ดังนั้น การเสนอขายหุนตอ

สวนที่ 2 หนา 126

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ประชาชนครั้งนี้อาจสงผลใหอัตรากําไรตอหุนของบริษัทฯ ในอนาคตลดลงหากรายไดและกําไรสุทธิของบริษัทฯ มีการเติบโตใน
อัตราที่ต่ํากวาการเพิ่มของจํานวนหุน เนื่องจากจํานวนหุนที่ใชเปนฐานในการคํานวณอัตรากําไรตอหุนเพิ่มขึ้น
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