
สรุปผลการดําเนินงานบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จํากดั (มหาชน) สําหรับไตรมาส 3 ปี 2558 

ภาพรวมการดําเนินงาน 

ในไตรมาสที� 3 ปี 2558 บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) มีรายไดร้วมจาํนวน 228.9 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 17.6 ลา้น

บาทหรือ 8.3% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน รายไดที้�เพิ�มขึ�นส่วนใหญ่มาจาก การเพิ�มขึ�นของรายไดใ้นส่วนการ

ให้บริการจดัหาเจา้หนา้ที�ลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Service Representative Outsourced)  การให้บริการบริหารจดัการศูนย์

ลูกคา้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) และ การให้บริการระบบ

ศูนยบ์ริการใหข้อ้มูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced)   

กาํไรขั�นตน้จาํนวน 34.6 ลา้นบาท คิดเป็น 15.2% เมื�อเทียบกบัรายได ้ บริษทัมีรายไดจ้ากการบริการเพิ�มมากขึ�น 46.9 ลา้น

บาท เพิ�มขึ�น 27.5% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลจากลูกคา้กลุ่มราชการและรัฐวสิาหกิจใชบ้ริการอยา่ง

ต่อเนื�องและขยายระบบงานเพิ�มขึ�น 

กาํไรจากการดาํเนินงานจาํนวน 18.0 ลา้นบาท ลดลง 8.5 ลา้นบาทหรือ 32.1% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

กาํไรสุทธิจาํนวน 15.4 ลา้นบาท คิดเป็น 6.7% เมื�อเทียบกบัรายไดร้วม  

ผลประกอบการทางการเงิน 

โครงสร้างรายไดจ้ากการขายและรายไดจ้ากการบริการ (หน่วย: ล้านบาท) 

 3/58 3/57 %YoY 

1.  รายได้จากการขาย 10.6 36.8 (71.4%) 

1. การใหบ้ริการออกแบบ พฒันา และติดตั�งระบบศูนยบ์ริการขอ้มลู 

   แบบเบ็ดเสร็จ  

10.6 36.8 (71.4%) 

2. รายได้จากการบริการ 217.4 170.6 27.5% 

     2.1  การใหบ้ริการบริหารจดัการศูนยล์ูกคา้สมัพนัธ์แบบเตม็รูปแบบ   153.4 133.7 14.7% 

     2.2  การใหบ้ริการจดัหาเจา้หนา้ที�ลูกคา้สมัพนัธ ์ 23.9 10.8 121.0% 

     2.3  การใหบ้ริการระบบศูนยบ์ริการใหข้อ้มูลและอุปกรณ์ 33.9 19.6 73.4% 

     2.4  การใหบ้ริการบาํรุงรักษาศูนยบ์ริการขอ้มูล 6.2 6.5 (2.4%) 

รายได้รวม 228.0 207.4 10.0% 

 

 

 

 



รายได้ 

1. รายได้จากการขาย  

1.1 รายได้การให้บริการออกแบบ พฒันา และตดิตั�งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)  

มูลค่าเท่ากบั 10.6 ลา้นบาท ลดลง 26.2 ลา้นบาท หรือลดลง 71.4% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

2. รายได้จากการบริการ 

รายไดจ้ากการบริการโดยรวมมูลค่าเท่ากบั 217.4 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 46.8 ลา้นบาทหรือ 27.5% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน รายไดที้�เพิ�มขึ�นส่วนใหญ่มาจาก การเพิ�มขึ�นของรายไดใ้นส่วนการใหบ้ริการจดัหาลูกคา้สมัพนัธ์ (Customer 

Service Representative Outsourced) การใหบ้ริการจดัการบริหารศูนยล์ูกคา้สมัพนัธ์แบบเตม็รูปแบบ (Fully Outsourced 

Contact Center Management) และการใหบ้ริการระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility 

Outsource) 

2.1 การให้บริการบริหารจดัการศูนย์ลูกค้าสัมพนัธ์แบบเตม็รูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management 

Service) มูลค่าเท่ากบั 153.4 ลา้นบาท  เพิ�มขึ�น 19.7 ลา้นบาท  หรือ 14.7%  เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

รายไดที้�เพิ�มขึ�นมาจากลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ อาทิ กลุ่มธุรกิจสายการบิน กลุ่มธุรกิจประกนั เป็นตน้ 

2.2 การให้บริการจดัหาลูกค้าสัมพนัธ์ (Customer Service Representative Outsourced) มูลค่าเท่ากบั 23.9 ลา้นบาท 

เพิ�มขึ�น 13.1 ลา้นบาท  หรือ 121.0% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน รายไดที้�เพิ�มขึ�นมาจากลูกคา้ในกลุ่ม

ราชการและรัฐวสิาหกิจ  

2.3 การให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) มูลค่าเท่ากบั 33.9 

ลา้นบาท  เพิ�มขึ�น 14.3 ลา้นบาท  หรือ 73.4% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากบริษทัฯ มีรายได้

เพิ�มขึ�นจากลูกคา้ในกลุ่มราชการและรัฐวสิาหกิจ และกลุ่มธุรกิจประกนัโดยลูกคา้มีการใชบ้ริการเพิ�มขึ�น จากการที�

ธุรกิจของลูกคา้เติบโตอยา่งต่อเนื�อง  

2.4 การให้บริการบํารุงรักษาศูนย์ให้บริการข้อมูล (Maintenance Service) มูลค่าเท่ากบั 6.2 ลา้นบาท ลดลง 0.3 ลา้นบาท 

หรือ 2.4% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

 

 

 

 

 



กาํไรขั�นต้น 

ในไตรมาส 3 ปี 2558 บริษทัมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 34.6 ลา้นบาท คิดเป็น 15.2% เมื�อเทียบกบัรายได ้บริษทัมีรายไดจ้ากการ

บริการเพิ�มมากขึ�น 46.9 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 27.5% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลจากกลุ่มราชการและ

รัฐวสิาหกิจใชบ้ริการอยา่งต่อเนื�อง 

   

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายอื�น และค่าใช้จ่ายทางการเงิน    

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขาย คา่ใชจ่้ายในการบริหาร ค่าใชจ่้ายอื�น และค่าใชจ่้ายทางการเงิน รวมเป็นจาํนวน 17.4 ลา้น

บาท ลดลงเลก็นอ้ยเมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยสดัส่วนค่าใชจ่้ายดงักล่าวต่อรายไดร้วม ลดลงจาก 8.4% ในไตร

มาส 3/57 เป็น 7.6% ในไตรมาส 3/58  

 

กาํไรสุทธิ 

บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ จาํนวน 15.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 6.7% เมือเทียบกบัรายไดร้วม บริษทัมีรายไดจ้ากการบริการเพิ�มมาก

ขึ�น 46.9 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 27.5% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลจากกลุ่มราชการและรัฐวสิาหกิจใชบ้ริการ

อยา่งต่อเนื�อง 

 

สถานะทางการเงิน  

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2558  บริษทัมีสินทรัพยร์วมทั�งสิ�น 930.1 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 26.2  ลา้นบาท หรือ 2.9% จากสิ�นปี 2557 

ส่วนใหญ่มาจากลูกหนี�การคา้ที�เพิ�มขึ�นตามรายไดที้�เพิ�มขึ�น 

บริษทัมีหนี� สินรวมทั�งสิ�น 106.7 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 9.1 ลา้นบาท หรือ 9.4% จากสิ�นปี 2557 ส่วนใหญ่มาจากภาษีขายที�ยงัไม่

ถึงกาํหนดชาํระ  

บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมทั�งสิ�น 823.4 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 17.0 ลา้นบาท หรือ 2.1% จากสิ�นปี 2557  

 

 


