
การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายบริหาร สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2560 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) สาํหรับไตรมาส 1 ปี 

2560 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน มีดงันี�  

กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วม จาํนวน 242.4 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 32.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.2 ซึ�งส่วนใหญ่เพิ�มขึ�นจากรายได้

จากการบริการ ตน้ทุนรวมมีจาํนวน 192.4 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 19.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.0 ส่งผลให้กาํไรขั�นตน้

สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2560 เพิ�มขึ�น 15.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.4 โดยที�อตัรากาํไรขั�นตน้ต่อรายไดร้วมเติบโตขึ�นจาก

ร้อยละ 15.9 เป็นร้อยละ 20.2  

กาํไรสุทธิรวมสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2560 มีจาํนวน 25.5 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 7.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.2 ซึ� งเป็นผลมา

จากการเพิ�มขึ�นของอตัรากาํไรขั�นตน้อนัเนื�องมาจากตน้ทุนที�ลดลง โดยอตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วมเติบโตขึ�นจากร้อยละ 8.3  

เป็นร้อยละ 10.5 

รายได้ 

โครงสร้างรายไดส้าํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงันี�  

(หน่วย : ล้านบาท) 

 Q1-2560 Q1-2559 %เปลยีนแปลง 
1. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา 1.2 4.6 -73.3% 

    1.1 การให้บริการออกแบบ พฒันา และติดตั�งระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเบด็เสร็จ  1.2 4.6 -73.3% 

2. รายได้จากการบริการ 239.8 201.5 19.0% 

   2.1 การให้บริการบริหารจดัการศูนยล์ูกคา้สมัพนัธ์แบบเตม็รูปแบบ   163.9 153.6 6.7% 

   2.2 การให้บริการระบบศูนยบ์ริการให้ขอ้มูลและอุปกรณ์ 18.8 24.1 -22.0% 

   2.3 การให้บริการจดัหาเจา้หนา้ที�ลูกคา้สมัพนัธ์ 36.2 18.1 100.1% 

   2.4 การให้บริการบาํรุงรักษาศูนยบ์ริการขอ้มูล 20.9 5.7 265.3% 

รวมรายได้จากการขาย งานตามสัญญาและบริการ 241.0 206.1 16.9% 

1. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา  

1.1 รายได้จากการให้บริการออกแบบ พฒันา และตดิตั�งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) 

สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2560 มีจาํนวน 1.2 ลา้นบาท ลดลง 3.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.3 เมื�อเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากจาํนวนโครงการที�ลดลงจากลูกคา้กลุ่มหน่วยงานเอกชน  

 

 

 



2. รายได้จากการบริการ 

รายไดจ้ากการบริการสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2560 มีจาํนวน 239.8 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน 38.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

19.0 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงันี�   

2.1 รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center 

Management Service) สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2560 มีจาํนวน 163.9 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 10.3 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 

6.7 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากการขยายการบริการเพิ�มขึ�นของลูกคา้ปัจจุบนั ซึ� งสืบเนื�องมาจากการ

เติบโตทางธุรกิจของลูกคา้ และการเพิ�มขึ�นของลูกคา้รายใหม่ รายไดที้�เพิ�มขึ�นส่วนใหญ่มาจากลูกคา้เอกชนในกลุ่ม

ธุรกิจประกนั กลุ่มอุปโภคบริโภค และกลุ่มพลงังาน เป็นตน้  

2.2 รายได้จากการให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) สาํหรับไตรมาส 1 

ปี 2560 มีจาํนวน 18.8 ลา้นบาท ลดลง 5.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.0 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดย

ส่วนใหญ่ลดลงจากลูกคา้เอกชนในกลุ่มธุรกิจประกนัลดขอบเขตการใหบ้ริการ    

2.3 รายได้จากการให้บริการจัดหาลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) สาํหรับไตรมาส 1 ปี 

2560 มีจาํนวน 36.2 ลา้นบาท  เพิ�มขึ�น 18.1 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 100.1 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

โดยส่วนใหญเ่พิ�มขึ�นจากลูกคา้รายใหม่ในกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ   

2.4 รายได้จากการให้บริการบํารุงรักษาศูนย์ให้บริการข้อมูล (Maintenance Service) สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2560 มีจาํนวน 

20.9 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 15.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 265.3 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยส่วนใหญ่

เพิ�มขึ�นจากลูกคา้ในกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ� งเป็นลูกคา้ที�ระยะเวลาการรับประกนัของงานขายและ

ติดตั�งระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) สิ�นสุดแลว้ และวา่จา้งต่อเป็นสัญญาให้บริการ

บาํรุงรักษาศูนยใ์หบ้ริการขอ้มูล 

 

กาํไรขั�นต้น  

กลุ่มบริษทัมีกาํไรขั�นตน้สําหรับไตรมาส 1 ปี 2560 จาํนวน 48.6 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 15.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.4   

โดยที�อัตรากําไรขั�นต้นต่อรายได้รวมเติบโตขึ� นจากร้อยละ 15.9 เป็นร้อยละ 20.2 เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน           

อนัเนื�องมาจากการบริหารจดัการตน้ทุน 

 

 

 

 

 



 

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายอื�น และค่าใช้จ่ายทางการเงิน  

กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ค่าใชจ่้ายอื�น และค่าใชจ่้ายทางการเงิน รวมเป็นจาํนวน 18.8 ลา้น

บาท เพิ�มขึ�น 3.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.8 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เพิ�มขึ�นจากค่าบริการ

ระบบศูนยบ์ริการเทคโนโลยสีารเทศและค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน 

 

กาํไรสุทธิ  

กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิรวมสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2560 จาํนวน 25.5 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน 7.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

45.2 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ� งเป็นผลมาจากการเพิ�มขึ�นของอตัรากาํไรขั�นตน้อนัเนื�องมาจากตน้ทุนที�ลดลง   

โดยอตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วมเติบโตขึ�นจากร้อยละ 8.3  เป็นร้อยละ 10.5 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

 

สถานะทางการเงิน  

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วมทั� งสิ�น 1,006.2 ลา้นบาท ลดลง 5.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6     

เมื�อเทียบกบัสิ�นปีที�ผา่นมา ส่วนใหญ่เกิดจากอุปกรณ์ที�ลดลงอนัเนื�องมาจากค่าเสื�อมราคาสาํหรับงวด 

หนี� สินรวมมีจาํนวน 106.4 ลา้นบาท ลดลง 31.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.6 เมื�อเทียบกบัสิ�นปีที�ผ่านมา ส่วนใหญ่เกิดจาก

เจ้าหนี� การคา้และเจา้หนี� อื�นลดลง ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมมีจาํนวน 899.8 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 25.3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.9      

เมื�อเทียบกบัสิ�นปีที�ผา่นมา 

  

 


