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บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

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 2 บริษัท คือ บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จํากัด (“OTP”) ซึ่งมีทุนชําระแลว 0.25 ลานบาท โดยปจจุบัน
OTP ยังมิไดเริ่มประกอบธุรกิจแตอยางใด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนจํานวน 0.035
ลานบาท) และบริษัท วันทูวัน แคมโบเดีย จํากัด (“OTOC”) ซึ่งมีทุนชําระแลว 0.040 ลานบาท โดยเริ่มดําเนินธุรกิจในไตรมาส 1
ป 2557 ดังนั้น งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จึงไมแตกตางกันอยางมีสาระสําคัญ
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
ป 2556 โครงสรางรายไดของบริษัทฯ ประกอบดวยรายไดจากการใหบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูล
แบบเบ็ดเสร็จ 67.59 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.88 ของรายไดจากการขายและการบริการ รายไดจากการรับจางบริการ
ศูนยบริการขอมูลและรายไดจากการใหบริการบํารุงรักษาระบบรวม 616.65 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 90.12 ของรายไดจาก
การขายและการบริการ ซึ่งรายไดจากการรับจางบริการศูนยบริการขอมูล สามารถแบงเปน 3 ประเภท ไดแก (1) รายไดจากการ
บริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ 493.82 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 72.17 ของรายไดจากการขาย
และบริการ (2) รายไดจากการบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ 51.83 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.57 ของรายไดจากการ
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ขายและการบริการ (3) รายไดจากการบริการระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ 49.69 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.26 ของ
รายไดจากการขายและการบริการ สําหรับรายไดจากการใหบริการบํารุงรักษาระบบมีมูลคาเทากับ 21.31 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 3.11 ของรายไดจากการขายและการบริการ
โครงสรางรายไดจากการขายและบริการ ป 2555 และ ป 2556
ป 2555

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 และกําไรขั้นตนจากการบริการรอยละ 23.16
ในป 2555 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 74.57 ลานบาทคิดเปนกําไรตอหุน (Earnings per share) 7.5 บาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ
10 บาท) และคิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 8.31 ซึ่งเปนอัตรากําไรสุทธิที่สูงขึ้นจากป 2554 ที่เทากับรอยละ 4.21 เนื่องจากการ
ใหบริการจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) ซึ่งมีอัตรา
กําไรขั้นตนสูงกวามีมูลคาและสัดสวนสูงขึ้น
ป 2556 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 89.66 ลานบาท คิดเปนกําไรตอหุน (Earnings per share) 0.43 บาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ
1 บาท) และคิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 12.96 ซึ่งเปนอัตรากําไรสุทธิที่สูงกวา ป 2555 ที่เทากับรอยละ 8.31 เนื่องจากการ
ใหบริการจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) ซึ่งมีอัตรา
กําไรขั้นตนสูงกวามีมูลคาและสัดสวนสูงขึ้น
รายได
รายไดจากการขาย
บริษัทฯ มีรายไดจากการขายในป 2554 ป 2555 และป 2556 เทากับ 203.86 ลานบาท 218.79 ลานบาท และ 67.59 ลานบาท
ตามลําดับ เพิ่มขึ้นรอยละ 7.33 และลดลงรอยละ 69.11 ตามลําดับ รายไดจากการขายของบริษัทฯ มาจากการใหบริการ
ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) ซึ่งจะรวมถึงการขายและติดตั้ง
อุปกรณทั้ง Hardware และ Software Application ที่ใชสําหรับระบบ Contact Center ใหแกลูกคา โดยจะบันทึกรับรูรายไดตาม
ขั้นความสําเร็จของงาน ซึ่งโดยสวนใหญโครงการ Turnkey Total Solutions จะมีระยะเวลาการออกแบบวางระบบและติดตั้ง
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ประมาณ 4-12 เดือน ขึ้นอยูกับขนาดของโครงการและความซับซอนของงาน เมื่อลูกคาตรวจรับงานในแตละขั้นตอนจนถึงการสง
มอบงานแลวจึงจะถือวาการขายของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ ดังนั้นรายไดจากการขายจึงมีลักษณะไมตอเนื่องแตจะสิ้นสุดเปนราย
โครงการไป รายไดจากการขายของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นและลดลงจึงเปนไปตามโครงการที่บริษัทฯ ชนะการประมูลหรือไดรับการ
วาจาง ซึ่งในป 2556 รายไดจากการขายลดลง จากป 2555 เนื่องจากมีการชะลองานจากโครงการภาครัฐ รวมถึงปญหา
เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ
สัดสวนรายไดจากการขายของบริษัทฯ ในชวง 3 ปที่ผานมา สามารถแบงเปนรายไดที่มาจากหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ดังนี้
ประเภทลูกคา
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
รวม

2554
ยอดขาย
(รอยละ)

ป 2555
ยอดขาย
(รอยละ)
78.51
21.49
100.00

ป 2556
ยอดขาย
(รอยละ)
87.88
12.12
100.00

82.74
17.26
100.00

รายไดจากการบริการ
บริษัทฯ มีรายไดจากการบริการในป 2554 ป 2555 และป 2556 เทากับ 702.73 ลานบาท และ 670.81 ลานบาท และ 616.65
ลานบาท ตามลําดับ ลดลงรอยละ 4.54 และรอยละ 8.07 ตามลําดับ รายไดจากการใหบริการเกิดจากการรับจางบริการ
ศูนยบริการขอมูล (Outsourced Contact Center) ซึ่งประกอบดวย บริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ
(Fully Outsourced Contact Center Management Service) บริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (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
ในป 2555 และป 2556 รายไดจากการบริการของบริษัทฯ ลดลงเนื่องจากการใหบริการประเภทบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคา
สัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) มีมูลคาลดลง อยางไรก็ดี การใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคา
สัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนสูงกวา มีมูลคา
สูงขึ้น โดยจะเห็นไดจากอัตรากําไรขั้นตนของรายไดจากการบริการในป 2555 และ 2556 เทากับรอยละ 23.16 และรอยละ
25.88 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับอัตรากําไรขั้นตนของรายไดจากการบริการในป 2554 เทากับรอยละ 21.26 ในป 2554 ถึง ป
2556 บริษัทฯ มีสัดสวนจากรายไดจากการบริการเปนดังนี้
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โครงสรางรายไดจากการบริการ
702.73 ลานบาท
9.21%

670.81 ลานบาท

2.39%

10.39%

33.72%

54.68%

ป 2554

616.65 ลานบาท

2.64%

3.46%

20.42%

8.06%
8.40%

66.55%

80.08%

ป 2555

ป 2556

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 สามารถแบงรายไดจากการบริการที่มาจากหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนดังนี้
ประเภทลูกคา
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
รวม

2554
ยอดขาย
(รอยละ)

ป 2555
ยอดขาย
(รอยละ)
69.91
30.09
100.00

ป 2556
ยอดขาย
(รอยละ)
63.53
36.47
100.00

58.51
41.49
100.00

รายไดอื่น
บริษัทฯ มีรายไดอื่นในป 2554 ป 2555 และ ป 2556 เทากับ 8.67 ลานบาท 7.28 ลานบาทและ 7.66 ลานบาท ตามลําดับ
รายไดอื่นประกอบดวย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไรจากการขายทรัพยสิน สวนลดจากการซื้อสินคา/เงินสนับสนุนกิจกรรม
ดานการตลาดในป 2554 และเงินคืนจากประกันอุทกภัยในป 2554 แตไดรับในป 2555
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รายไดรวม
บริษัทฯ มีรายไดรวมในป 2554 ป 2555 และป 2556 เทากับ 915.25 ลานบาท 896.87 ลานบาท และ 691.90 ลานบาท
ตามลําดับ ลดลงรอยละ 2.01 และรอยละ 22.85 ตามลําดับ ในป 2555 รายไดรวมของบริษัทฯ ลดลงเล็กนอยเนื่องจากบริษัทฯ
มีรายไดจากการบริการลดลง สําหรับป 2556 รายไดรวมของบริษัทฯ ลดลงคอนขางมาก เนื่องจากการลดลงของรายไดจากการ
ขาย ที่ลดลงกวารอยละ 69.11 จากรายไดจากการขายในป 2555 เนื่องจากหลายปจจับที่กลาวถึงขางตน รวมถึงความไม
แนนอนทางการเมืองของประเทศ ซึ่งสงผลใหการจางงานจากภาครัฐชะลอตัวตาม
กําไรขั้นตนและอัตรากําไรขั้นตน
ในป 2554 ป 2555 และป 2556 บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนเทากับ 144.09 ลานบาท 169.09 ลานบาท และ 166.02 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 15.89 รอยละ 19.01 และรอยละ 24.26 ตามลําดับ ในป 2555 แมบริษัทฯ จะมี
รายไดจากการบริการที่ลดลง แตบริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนที่สูงขึ้น เนื่องจากการใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบ
เต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนสูงกวา มีมูลคาสูงขึ้น และในป
2556 แมวาบริษัทฯ จะมีทั้งรายไดจากการขายและรายไดจากการบริการลดลง แตบริษัทฯ กลับมีอัตรากําไรขั้นตนที่สูงขึ้น
เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงการที่มีอัตรากําไรขั้นตนสูงเพิ่มขึ้น
โดยกําไรขั้นตนจากการขาย และจากการบริการ สรุปไดดังนี้
ประเภทรายได

รายไดจากการขาย
รายไดจากการบริการ

ป 2554
กําไรขั้นตน
อัตรากําไร
(ลานบาท)
ขั้นตน
(รอยละ)
(5.30)
N.A.
149.39
21.26

ป 2555
กําไรขั้นตน
อัตรากําไร
(ลานบาท)
ขั้นตน
(รอยละ)
13.71
6.27
155.38
23.16

ป 2556
กําไรขั้นตน
อัตรากําไร
(ลานบาท)
ขั้นตน
(รอยละ)
6.44
9.53
159.58
25.88

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
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คาใชจายในการขาย
บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายในป 2554 ป 2555 และป 2556 เทากับ 4.68 ลานบาท 5.44 ลานบาท และ 2.90 ลานบาท
ตามลําดับ เพิ่มขึ้นรอยละ 16.24 ในป 2555 เนื่องมาจากจํานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการปรับใชมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน ในป 2554 เปนปแรก และลดลงรอยละ 46.72 ในป 2556 เนื่องจากมีการปรับโครงสราง
พนักงานในฝายการตลาด โดยโอนยายไปยังฝายอื่นที่มีการบันทึกบัญชีเปนคาใชจายในการบริหาร และคาใชจายในการขาย
อื่นๆลดลง เชน คาเดินทางไปตางประเทศ เปนตน
คาใชจายในการบริหาร
บริษัทฯ มีคาใชจายในการบริหารในป 2554 ป 2555 และป 2556 เทากับ 56.14 ลานบาท 56.48 ลานบาท และ 56.20 ลานบาท
ตามลําดับ เพิ่มขึ้นรอยละ 0.61 และลดลงรอยละ 0.50 ตามลําดับซึ่งประกอบดวย เงินเดือน สวัสดิการ และ คาเชาสํานักงาน ใน
สวนที่ไมเกี่ยวกับฝายการตลาด และการขาย คาใชจายของแผนกสํารวจความพึงพอใจ และคาที่ปรึกษาอื่นๆ
คาใชจายทางการเงิน
บริษัทฯ มีคาใชจายทางการเงินในป 2554 ป 2555 และป 2556 เทากับ 21.93 ลานบาท 14.74 ลานบาท และ 1.67 ลานบาท
ตามลําดับ ซึ่งสวนใหญมาจากดอกเบี้ยจายของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ไดแก เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย
เรียกเก็บจากลูกคารายใหญชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) ประมาณ MOR และ MOR ลบ
รอยละ 0.5 และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชยเรียกเก็บจากลูกคารายใหญชั้นดี (Minimum Loan
Rate : MLR) ประมาณ MLR ลบรอยละ 0.5 ถึงรอยละ 0.75 โดยบริษัทฯ จะกูเงินจากสถาบันการเงินเมื่อมีโครงการขายและ
ติดตั้งอุปกรณ Contact Center ที่มีขนาดใหญ ซึ่งจําเปนตองใชเงินทุนสูง โดยระยะเวลาการกูยืมจะสอดคลองกับการเรียกเก็บ
เงินจากลูกคา
ทั้งนี้ ในป 2556 บริษัทฯ มีคาใชจายทางการเงินลดลงอยางมากเมื่อเทียบกับสิ้นป 2555 เนื่องจาก บริษัทฯ มีการชําระคืนเงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รวมถึงเงินกูยืมระยะยาวซึ่งถึงกําหนดชําระ
กําไรกอนคาใชจายทางการเงิน ภาษีเงินไดคา เสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA)
ในป 2554 ป 2555 และป 2556 บริษัทฯ มีกําไรกอนคาใชจายทางการเงิน ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเทากับ
164.07 ลานบาท 185.55 ลานบาท และ 183.20 ลานบาท และมีอัตรากําไรกอนคาใชจายทางการเงิน ภาษีเงินไดคาเสื่อมราคา
และคาตัดจําหนาย (EBITDA Margin) เทากับรอยละ 17.93 รอยละ 20.69 และรอยละ 26.48 ตามลําดับ ซึ่งในป 2555 นั้น
บริษัทฯ มีคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายที่คอนขางคงที่จากปกอน เนื่องจากบริษัทฯ ไมไดมีการซื้อสินทรัพยถาวรที่มีนัยสําคัญ
และในป 2556 บริษัทฯ มีโครงการที่เปนการใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced
Contact Center Management Service) ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนสูง มากขึ้น จึงทําใหมีอัตรากําไรกอนคาใชจายทางการเงิน ภาษี
เงินไดคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA Margin) เพิ่มสูงขึ้น
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กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิ
ในป 2554 ป 2555 และป 2556 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 38.56 ลานบาท 74.57 ลานบาท และ 89.66 ลานบาทตามลําดับ
คิดเปนอัตรากําไรสุทธิ รอยละ 4.21 รอยละ 8.31 และรอยละ 12.96 ตามลําดับ โดยในป 2555 กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิของ
บริษัทฯ ปรับตัวสูงขั้น แมรายไดจะลดลงเล็กนอย เนื่องจากบริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนสูงขึ้น และการปรับลดอัตราภาษีเงินได
จากรอยละ 30 เปนรอยละ 23 ซึ่งมีผลบังคับใชในป 2555 และในป 2556 กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ 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
อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน
ในป 2554 ป 2555 และป 2556 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุนเทากับรอยละ 18.28 รอยละ 27.53 และรอยละ
25.41 ตามลําดับ อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ มีอัตราใกลเคียงกัน ในป 2555 และป 2556 จากการเพิ่มขึ้น
ของกําไรสุทธิของบริษัทฯ ในสัดสวนที่ใกลเคียงกันกับการเพิ่มขึ้นของกําไรสะสมในสวนของผูถือหุน
16.2

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย
สินทรัพยหลักของบริษัทฯ ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น รายไดคางรับ และ
อุปกรณ
ณ สิ้นป 2554 ป 2555 และป 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 832.07 ลานบาท 642.95 ลานบาท และ 492.21 ลานบาท
ตามลําดับ ลดลงรอยละ 22.73 และรอยละ 23.44 ตามลําดับ โดยสินทรัพยของบริษัทฯ ลดลงในป 2555 เนื่องจากรายไดคางรับ
ที่ลดลงจากการเรียกเก็บเงินลูกคา ซึ่งเปนไปตามระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญากับลูกคาของบริษัทฯ และสินทรัพยของบริษัทฯ
ลดลงในป 2556 โดยหลักเปนผลมาจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง รอยละ 54.48 และการลดลงของลูกหนี้การคา
และลูกหนี้อื่นรอยละ 29.30 เนื่องจาก การชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน การลงทุนเพิ่มในอุปกรณที่ใชในการใหบริการ
และการไดรับชําระคาบริการจากลูกหนี้การคาจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ณ สิ้นป 2554 ป 2555 และป 2556 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเทากับ 58.58 ลานบาท 80.76 ลานบาท และ
36.76 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 7.04 รอยละ 12.56 และรอยละ 7.47 ตามลําดับ
ทั้งนี้บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดอยูในระดับคอนขางสูงเนื่องจากไดรับชําระคาบริการ ณ สิ้นงวด
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ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ณ สิ้นป 2554 ป 2555 และป 2556 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเทากับ 215.02 ลานบาท 229.74 ลานบาท และ
162.44 ล า นบาท ตามลํ า ดั บ คิ ด เป น อั ต ราส ว นต อ สิ น ทรั พ ย ร วมเท า กั บ ร อ ยละ 25.84 ร อ ยละ 35.73 และร อ ยละ 33.00
ตามลําดับ บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเทากับ 51.12 วัน ในป 2554 เทากับ 89.64 วัน ในป 2555 และ 103.43 วัน ในป
2556 ซึ่งโดยทั่วไปแลว บริษัทฯ จะใหเครดิตเทอมแกลูกคาของบริษัทฯ ประมาณ 30-60 วัน สาเหตุที่มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยสูง
กวาปกติ เนื่องจากการชําระหนี้โดยลูกหนี้ที่เปนภาครัฐมีความลาชาในบางโครงการ โดยในป 2556 จากปญหาทางการเมือง ทํา
ใหลูกคาภาครัฐทําเรื่องเบิกจายไดลาชา ระยะเวลาเก็บหนี้จึงมีมูลคาสูงขึ้นจากป 2555
บริษัทฯ มีนโยบายตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกึ่งหนึ่งของยอดลูกหนี้ที่คางชําระเกิน 6 เดือน และตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญทั้งจํานวนสําหรับยอดลูกหนี้ที่คางชําระเกิน 12 เดือน ทั้งนี้บริษัทฯ ไมมีนโยบายตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ที่
เปนกิจการที่เกี่ยวของกันและลูกหนี้ที่เปนหนวยงานภาครัฐ
ตารางแสดงอายุลูกหนี้การคา
อายุลูกหนี้การคา

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 – กิจการที่เกี่ยวของกัน
- ยังไมถึงกําหนดชําระ
- คางชําระไมเกิน 3 เดือน
- คางชําระ 3 – 6 เดือน
รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

0.97
1.70
0.78
3.45

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

42.07
83.02
63.82
20.65
0.85
210.41
(0.53)
209.89
213.33

19.72
38.91
29.91
9.68
0.40
98.63
(0.25)
98.38
100.00

209.66
16.93
0.47
0.93
0.58
228.58
(1.05)
227.53
228.10

91.92
7.42
0.21
0.41
0.25
100.21
(0.46)
99.75
100.00

92.98
52.24
12.38
3.47
1.58
162.63
(1.81)
160.82
162.20

57.32
32.20
7.63
2.14
0.97
100.26
-1.12
99.14
100.00

ลูกหนี้การคา – กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
- ยังไมถึงกําหนดชําระ
- คางชําระไมเกิน 3 เดือน
- คางชําระ 3 – 6 เดือน
- คางชําระ 6 – 12 เดือน
- คางชําระมากกวา 12 เดือน
รวมลูกหนี้การคากิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การคากิจการที่ไมเกี่ยวของกัน – สุทธิ
รวมลูกหนี้การคา – สุทธิ

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
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ณ สิ้นป 2555 ลูกหนี้การคาซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกันมียอดที่ยังไมถึงกําหนดชําระ รอยละ 0.23 ของลูกหนี้การคา – สุทธิ และ
อีกรอยละ 0.18 ของลูกหนี้การคา – สุทธิ เปนยอดคางชําระไมเกิน 3 เดือน โดยบริษัทฯ ไดรับชําระเงินจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
ทําใหยอดลูกหนี้การคาซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกันที่คางชําระลดลงอยางมีนัยสําคัญ สําหรับลูกหนี้การคาซึ่งเปนกิจการที่ไม
เกี่ยวของกันเปนยอดที่ยังไมถึงกําหนดชําระรอยละ 91.92 ของลูกหนี้การคา – สุทธิ สวนยอดที่คางชําระเทากับรอยละ 8.29 ของ
ลูกหนี้การคา – สุทธิ ทั้งนี้บริษัทฯ ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 1.05 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามนโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญที่กําหนดไว
ณ สิ้นป 2556 ลูกหนี้การคาซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกันมียอดที่ยังไมถึงกําหนดชําระ รอยละ 0.83 ของลูกหนี้การคา – สุทธิ และ
อีกรอยละ 0.02 ของลูกหนี้การคา – สุทธิ เปนยอดคางชําระไมเกิน 3 เดือน โดยบริษัทฯ ไมมียอดคางชําระมากกวา 3 เดือนจาก
กิจการที่เกี่ยวของกัน
สําหรับลูกหนี้การคาจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกันเปนยอดที่ยังไมถึงกําหนดชําระรอยละ 57.32 ของลูกหนี้การคา – สุทธิ และเปน
ยอดคางชําระไมเกิน 3 เดือน จนถึงคางชําระมากกวา 12 เดือน รอยละ 42.94 ของลูกหนี้การคา – สุทธิ หรือคิดเปนจํานวน
69.67 ลานบาท โดยมาจากลูกคาภาครัฐเปนหลักกวารอยละ 80 อันเนื่องมาจากปญหาทางการเมือง ที่ทําใหลูกคาภาครัฐ
เบิกจายไดลาชา ทั้งนี้ ณ วันที่ 28 ก.พ.57 ลูกหนี้ที่มียอดคางชําระไมเกิน 3 เดือน ถึงคางชําระมากกวา 12 เดือนขางตน ไดมีการ
ชําระเงินใหกับบริษัทฯ แลวทั้งสิ้น 24.80 ลานบาท นอกจากนี้บริษัทฯ ไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 1.81 ลานบาท
ซึ่งเปนไปตามนโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่กําหนดไว ทั้งนี้บริษัทฯ ไมมีนโยบายตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับโครงการภาครัฐ
นอกจากนี้บริษัทฯ มีลูกหนี้ที่มียอดคางชําระไมเกิน 1 เดือน ทั้งที่เปนลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกันและกิจการที่ไมเกี่ยวของ
กัน จํานวน 34.12 ลานบาท 12.07 ลานบาท และ 28.62 ลานบาท ในป 2554 ป 2555 และ ป 2556 ตามลําดับหรือคิดเปนรอย
ละ 15.99 รอยละ 5.29 และรอยละ 17.64 ของยอดลูกหนี้สุทธิตามลําดับ
ในป 2554 ถึงป 2556 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเทากับ 51.12 วัน 89.64 วัน และ 103.43 วัน ตามลําดับ ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับนโยบายการใหเครดิตเทอมแกลูกหนี้ที่เทากับ 30 – 60 วัน แลวจะเห็นวาระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในป 2555 และ
2556 นานกวานโยบายที่ตั้งไว เนื่องจากการชําระหนี้โดยลูกหนี้ที่เปนภาครัฐมีความลาชาในบางโครงการ
รายไดคางรับ
ณ สิ้นป 2554 ป 2555 และ ป 2556 บริษัทฯ มีรายไดคางรับเทากับ 263.43 ลานบาท 116.93 ลานบาท และ 116.36 ลานบาท
ตามลํา ดับ โดยรายไดคา งรับเกิดขึ้น เมื่อ บริษัทฯ ไดใ หบ ริการแลว แตยัง ไมสามารถออกใบแจง หนี้ไ ด เชน กรณีใ หบ ริก าร
Turnkey Total Solutions บริษัทฯ จะตั้งรายไดคางรับจากสัดสวนความสําเร็จของงานซึ่งยังไมถึงงวดที่จะเบิกเงินไดตามสัญญา
สําหรับกรณีการใหบริการ Outsource Contact Center บริษัทฯ คิดคาบริการเปนรายเดือน บริษัทฯ จะประมาณการรายได
ดังกลาวเมื่อสิ้นงวดตามมูลคาการใหบริการของเดือนนั้นๆ และบันทึกรายการดังกลาวเปนรายไดคางรับ โดยบัญชีรายไดคางรับ
จะเปลี่ยนสถานะเปนลูกหนี้การคาเมื่อบริษัทฯ ออกใบแจงหนี้ใหแกลูกคา และการบันทึกรายไดจะถูกปรับปรุงใหตรงกับยอดที่
ออกใบแจงหนี้ใหแกลูกคา รายไดคางรับคิดเปนอัตราสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 31.92 รอยละ 18.35 และ รอยละ
23.64 ตามลําดับ โดยการออกใบแจงหนี้จะเปนไปตามระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญากับลูกคา รายละเอียดอายุรายไดคางรับของ
บริษัทฯ มีดังนี้
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อายุรายไดคางรับ
ไมเกิน 1 เดือน
1 - 3 เดือน
3 – 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา12 เดือน
รวม

ป 2554
90.06
4.10
32.03
7.33
129.91
263.43

รายไดคางรับ (ลานบาท)
ป 2555
52.09
6.44
35.69
22.71
116.93

ป 2556
49.58
28.08
8.25
7.73
22.72
116.36

ณ สิ้นป 2556 รายไดคางรับที่มีอายุตั้งแต 1-6 เดือนถึงมากกวา 12 เดือน เปนของลูกคาโครงการ Turnkey Total Solutions
ภาครัฐ เนื่องจากอยูระหวางสงมอบงานในชวงเฟสสุดทาย อยางไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงรอคูสัญญาของลูกคาอีกรายหนึ่งทํางาน
ใหแลวเสร็จกอน เพื่อใหสามารถเชื่อมระบบตอเขากับระบบที่จัดเตรียมโดยบริษัทฯ ได โดยคาดวาคูสัญญาของลูกคาราย
ดังกลาวนาจะดําเนินการไดแลวเสร็จในป 2557 ทั้งนี้สําหรับโครงการดังกลาว บริษัทฯ ไดสงมอบงานในสวนของบริษัทฯ และได
ออกใบแจงหนี้เรียกเก็บเงินแลวรอยละ 90 ของมูลคาโครงการทั้งหมด และไดรับชําระเงินเรียบรอยแลวรอยละ 80 ของมูลคา
โครงการทั้งหมด
อุปกรณ
ณ สิ้นป 2554 ป 2555 และ ป 2556 บริษัทฯ มีอุปกรณเทากับ 211.69 ลานบาท 156.25 ลานบาท และ 122.86 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนอัตราสวนตอสินทรัพยรวมเทากับ รอยละ 25.44 รอยละ 24.30 และ รอยละ 24.96 ตามลําดับ อุปกรณของ
บริษัทฯ ประกอบดวย เครื่องมือและอุปกรณ อุปกรณสํานักงาน คอมพิวเตอร ยานพาหนะ และเครื่องมือและอุปกรณระหวาง
ติดตั้ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยูมูลคาตามบัญชีกอน
หักคาเสื่อมราคาสะสมมีจํานวน 414.36 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 2554 ป 2555 และ ป 2556 บริษัทฯ มีคาใชสิทธิ (License) สําหรับโปรแกรมที่เกี่ยวกับการใหบริการ Contact Center
ซึ่งเปนสินทรัพยไมมีตัวตนเทากับ 31.97 ลานบาท 27.61 ลานบาท และ 25.80 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราสวนตอ
สินทรัพยรวมเทากับรอยละ 3.87 รอยละ 4.33 และ รอยละ 5.24 ตามลําดับ ในป 2555 และป 2556 สินทรัพยไมมีตัวตนของ
บริษัทฯ ลดลงตามมูลคาการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการตัดจําหนายคาใชสิทธิ
5-10 ป

สวนที่ 2 หนา 142

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

หนี้สิน
ณ สิ้นป 2554 ป 2555 และป 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 598.47 ลานบาท 334.93 ลานบาท และ 94.55 ลานบาท
ตามลําดับ หนี้สินรวมในป 2554 มีปจจัยหลักมาจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกูยืม
ระยะยาว จํานวนรวม 382.41 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ ตองการใชเงินทุนสําหรับงาน Turnkey Total Solutions และงาน
Fully Outsourced Contact Center Management Service ที่บริษัทฯ ตองลงทุนเพิ่มเติม สวนการลดลงของหนี้สินรวมในป
2555 และป 2556 มีปจจัยหลักมาจากการชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกูยืมระยะ
ยาว โดย ณ สิ้นป 2556 บริษัทฯ ไมมีภาระหนี้สินใดๆกับสถาบันการเงิน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจายของบริษัทฯ ไดแก เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สวนของเงินกูยืมระยะ
ยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป เงินกูยืมระยะยาว –
สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป และสวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน– สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป โดย ณ สิ้นป 2554 และ ป 2555 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจายเทากับ 383.94 ลานบาท และ 79.15 ลานบาท
ตามลําดับคิดเปนอัตราสวนตอหนี้สินรวมเทากับรอยละ 64.15 และรอยละ 23.63 ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัทฯ ไมมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจาย
ตารางแสดงภาระหนี้สิน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจาย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน – สุทธิจากสวนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
รวมหนี้สนิ ที่มีภาระดอกเบี้ยจาย
หมายเหตุ: 1 อัตราสวนตอหนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 54
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56
1
1
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ1
245.08
63.83
40.15
50.72
92.33
24.05
38.00
48.01
0.53

0.14

0.56

0.71

-

-

45.00

11.72

-

-

-

-

1.00
383.94

0.26
100.00

0.44
79.15

0.56
100.00

-

-

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ณ สิ้นป 2554 ป 2555 และ ป 2556 บริษัทฯ มีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเทากับ 171.69 ลานบาท 221.13 ลานบาท และ
73.33 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราสวนตอหนี้สินรวมเทากับ รอยละ 28.69 รอยละ 66.02 และรอยละ 77.56 ตามลําดับ
บริษัทฯ มีระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยในป 2554 ถึง 2556 เทากับ 37.03 วัน 56.33 วัน และ 57.33 วัน ตามลําดับ บริษัทฯ ไดรับ
เครดิตเทอมในการชําระหนี้ประมาณ 30 – 60 วัน ซึ่งสอดคลองกับเครดิตเทอมที่บริษัทฯ ใหแกลูกคา
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ตารางเจาหนี้การคา
เจาหนี้การคา
- กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
- กิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้การคา

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 2554 ป 2555 และป 2556 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนเทากับ 233.60 ลานบาท 308.01 ลานบาท และ 397.66 ลาน
บาท ตามลําดับโดยสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเปนลําดับจากการเพิ่มขึ้นของกําไรสะสมของบริษัทฯ ซึ่งเปนผลมาจาก
ผลกําไรที่บริษัทฯ ไดรับในแตละป
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ไดมีมติอนุมัติจัดสรรกําไรเปนเงินทุนสํารองตามกฎหมายเปน
จํานวน 10 ลานบาท
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1 / 2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ไดมีมติอนุมัติใหจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ
จํานวนไมเกิน 110 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 1.1 หุนปนผล รวม
มูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 110 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 1.1 บาทตอหุน ทั้งนี้การจายหุนปนผลไมมีผลกระทบตอ
สวนของผูถือหุนแตอยางใด เนื่องจากกําไรสะสมที่ลดลงจากการจายหุนปนผลจะถูกโอนไปเปนทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคา
แลวที่เพิ่มขึ้นในจํานวนที่เทากัน
งบกระแสเงินสด
หนวย : ลานบาท
ป 2554
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(75.43)
(122.97)
212.46
14.06

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
ป 2555
332.40
(5.27)
(304.95)
22.18

ป 2556
73.69
(38.49)
(79.19)
(44.00)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน
ในป 2554 ป 2555 และ ป 2556 บริษัท ฯ มีกระแสเงินสดจาก(ใชไ ปใน)กิจกรรมการดํา เนินงานเท ากับ (75.43) ลานบาท
332.40 ลานบาท และ 73.69 ลานบาท ตามลําดับ ในป 2554 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานติดลบ เนื่องจาก
บริษัทฯ มีการบันทึกลูกหนี้สูงขึ้นกวาปกอนอยางมาก ในป 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสูงขึ้นจากการลดลง
ของรายไดคางรับที่บันทึกไวในปกอน เนื่องจากบริษัทฯ สามารถออกใบแจงหนี้ใหแกลูกคาได และในป 2556 บริษัทฯ มีกระแส
เงินสดจากการดําเนินงานลดลง สาเหตุหลักมาจากการชําระเงินแกเจาหนี้การคาเปนหลัก

สวนที่ 2 หนา 144

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
ในป 2554 ป 2555 และป 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมการลงทุนเทากับ 122.97 ลานบาท 5.27 ลานบาท และ
38.49 ลานบาท ตามลําดับ ในป 2554 และในป 2556 บริษัทฯ ไดใชเงินลงทุนเพื่อซื้ออุปกรณที่ใชในการใหบริการและสินทรัพย
ไมมีตัวตน จากการขยายพื้นที่ใหบริการ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร และ โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ในป 2554 ป 2555 และป 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไป(ไดมา)ในกิจกรรมการจัดหาเงินเทากับ (212.46) ลานบาท
304.87 ลานบาท และ (79.19) ลานบาท โดยรายการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินมาจากการกูยืมเงิน
จากสถาบันการเงินและการจายคืนเงินกูยมื ทั้งหมดแกสถาบันการเงิน
โครงสรางเงินทุน
บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E Ratio) ณ สิ้นป2554 ป 2555 และป 2556 เทากับ 2.56 เทา 1.09 เทา และ
0.24 ตามลําดับ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลงจากการชําระคืนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย นอกจากนี้สวนของผูถือหุน
ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกปตามผลประกอบการที่เปนกําไร
ตามที่ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ไดมีมติอนุมัติใหจายปนผลเปนหุนสามัญของ
บริษัทฯ จํานวนไมเกิน 110 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุนเดิมตอ 1.1 หุนปนผล
รวมมูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 110 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 1.1 บาทตอหุนนั้น การจายหุนปนผลไมสงผลกระทบ
ตอสวนของผูถือหุนแตอยางใด เนื่องจากกําไรสะสมที่ลดลงจากการจายหุนปนผลจะถูกโอนไปเปนทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคา
แลวที่เพิ่มขึ้นในจํานวนที่เทากัน
ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน บริษัทฯ จะมีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นมากขึ้น อยางไรก็ดี เนื่องจากลักษณะธุรกิจ
ของบริษัทฯ นอกจากการรับจางใหบริการศูนยบริการขอมูล (Outsourced Contact Center Services) แลว ยังใหบริการ
ออกแบบ พัฒนาและติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) ซึ่งบริษัทฯ จะมีการกูยืมเงินจาก
สถาบันการเงินประเภทสินเชื่อโครงการ (Project Finance) ตามมูลคาของงานโครงการ ซึ่งจะทําใหหนี้สินรวมของบริษัทฯ
เพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีเปาหมายการคงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนไวไมเกิน 3.0 เทา
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การเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินของคูแขง
คูแขงดานการรับจางใหบริการศูนยบริการขอมูล
อัตราสวน
EPS (บาทตอหุน)
ROE (%)
ROA (%)
D/E (เทา)
หมายเหตุ

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

-3.48
-62.01
-4.80
11.91

-7.29
-9.33
-6.22
0.50

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

1

OTO = บมจ. วันทูวัน คอนแทคส (ณ วันที่ 31 ธ.ค.56 และ 31 ธ.ค.55)
MOCAP = บจก. เอ็มโอแค็ป (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55)
3
True Touch = บจก. ทรู ทัช (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55)
4
AR = บจก. กลุม แอดวานซ รีเสิรช (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55)
5
ACC = บจก. แอดวานซ คอนแท็คเซ็นเตอร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55)
6
Teledirect = บจก. เทเลไดเร็ค เอเซีย (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 54)
ที่มา: งบการเงินของแตละบริษัทจาก www.bol.co.th คํานวณโดยบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
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คูแขงดานการบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ
อัตราสวน
EPS (บาทตอหุน)
ROE (%)
ROA (%)
D/E (เทา)
หมายเหตุ

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

1

RCT4
16.39
-31.45
-6.41
3.91

OTO = บมจ. วันทูวัน คอนแทคส (ณ วันที่ 31 ธ.ค.56 และ 31 ธ.ค.55)
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
MT = บมจ. โมทีฟ เทคโนโลยี (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 54)
6
Chevalier = บจก. ชีวาเลียร เน็ตเวอรค โซลูชั่น ไทย (ณ วันที่ 31 มี.ค. 55)
ที่มา: งบการเงินของแตละบริษัทจาก www.bol.co.th คํานวณโดยบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
2
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MT5
0.02
1.44
0.91
0.58

Chevalier6
56.18
8.30
5.95
0.39

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

คาตอบแทนผูสอบบัญชี
ในป 2556 บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหกับผูสอบบัญชีคือ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด สําหรับการสอบบัญชี
จํานวน 850,000 บาท โดยไมรวมคาใชจายเบ็ดเตล็ดของผูสอบบัญชี เชน คาถายเอกสาร คายานพาหนะ ฯลฯ
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 2556 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
ประชาชนครั้งนี้อาจสงผลใหอัตรากําไรตอหุนของบริษัทฯ ในอนาคตลดลงหากรายไดและกําไรสุทธิของบริษัทฯ มีการเติบโตใน
อัตราที่ต่ํากวาการเพิ่มของจํานวนหุน เนื่องจากจํานวนหุนที่ใชเปนฐานในการคํานวณอัตรากําไรตอหุนเพิ่มขึ้น
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