
การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายบริหาร สําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2562 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 
ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) สําหรับไตรมาสที่ 1 ป 

2562 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน มีดังนี ้
 

กลุมบริษัทมีรายไดรวม (ไมรวมรายไดอื่น) จํานวนเงิน 188.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 20.7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.3 ซึ่งสวน

ใหญเพิ่มขึ้นจากรายไดจากการบริการ ตนทุนรวมมีจํานวน 161.4 ลานบาท เพิ่มขึ้น 22.7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 16.4  

สงผลใหกําไรขั้นตนสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2562 ลดลง 2.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.8 โดยท่ีอัตรากําไรขั้นตนตอรายได

รวมคิดเปนรอยละ 14.5 
 

กําไรสุทธิรวมสําหรับไตรมาสที ่ 1 ป 2562 มีจํานวน 5.1 ลานบาท ลดลง 3.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 37.2 เม่ือ

เปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 1 ป 2561 ซ่ึงเปนผลมาจากกําไรขั้นตนที่ลดลง โดยมีอัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวมคิดเปนรอยละ 2.7 
 

รายได 
โครงสรางรายไดสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดังน้ี 
 

หนวย: ลานบาท Q1-2562 Q1-2561 % เปลียนแปลง 

1. รายไดจากการขายและงานตามสัญญา 3.2 1.2 169.6% 

   1.1 การใหบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ  3.2 1.2 169.6% 

2. รายไดจากการบริการ 185.6 167.0 11.2% 

   2.1 การใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ   133.4 116.4 14.6% 

   2.3 การใหบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ 43.1 33.5 28.7% 

   2.2 การใหบริการระบบศูนยบริการใหขอมูลและอุปกรณ 5.6 7.8 -28.1% 

   2.4 การใหบริการบํารุงรักษาศูนยบริการขอมูล 3.5 9.3 -62.3% 

รวม 188.8 168.2 12.3% 
 

1. รายไดจากการขายและงานตามสัญญา  

1.1 รายไดจากการใหบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) 

สําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2562 มีจํานวน 3.2 ลานบาท เพิ่มข้ึน 2.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 169.6  เมื่อเปรียบเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน  
 

2. รายไดจากการบริการ 

รายไดจากการบริการสําหรับไตรมาสท่ี 1 ป 2562 มีจํานวน 185.6 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 18.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11.2 เม่ือ

เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยมีรายละเอียดดังน้ี   
 

2.1 รายไดจากการใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center 

Management Service) สําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2562 มีจํานวน 133.4 ลานบาท เพิ่มข้ึน 17.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

14.6 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งสวนใหญเพิ่มขึ้นจากลูกคาหนวยงานราชการ และ ลูกคาเอกชนกลุม

ธุรกิจประกันที่ใชบริการ Inbound และลูกคากลุมคาปลีก 
 



2.2 รายไดจากการใหบริการระบบศูนยบริการใหขอมูลและอุปกรณ (Contact Center Facility Outsourced) สําหรับไตรมาสที่ 1 

ป 2562 มีจํานวน 5.6 ลานบาท ลดลง 2.2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 28.1 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดย

ลดลงจากลูกคาเอกชนในกลุมธุรกิจประกันแบบ Outbound Telesales  
 

2.3 รายไดจากการใหบริการจัดหาลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) สําหรับไตรมาสที่ 1 ป 

2562 มีจํานวน 43.1 ลานบาท เพิ่มข้ึน 9.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 28.7 เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

โดยเพิ่มขึ้นจากลูกคาเอกชน 
 

2.4 รายไดจากการใหบริการบํารุงรักษาศูนยใหบริการขอมูล (Maintenance Service) สําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2562  มีจํานวน 

3.5 ลานบาท ลดลง 5.8 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 62.3 เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยลดลงจากลูกคา

หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีสิ้นสุดอายุสัญญา  
 

กําไรขั้นตน  
กลุมบริษัทมีกําไรขั้นตนสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2562 จํานวน 27.4 ลานบาท ลดลง 2.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.8 โดยมี

อัตรากําไรขั้นตนตอรายไดรวมรอยละ 14.4 ลดลงจากรอยละ 17.3 ของป 2561 กําไรข้ันตนลดลงเนื่องจากตนทุนการใหบริการ

เพิ่มขึ้นในขณะท่ีราคาคาบริการยังไมสามารถปรับข้ึนไดในทันที 
  

คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร และคาใชจายอื่น  
กลุมบริษัทมีคาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร และคาใชจายอื่น รวมเปนจํานวน 22.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 1.2 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.8 สวนใหญเพ่ิมขึ้นจากคาใชจายในการยายสํานักงาน 
 

กําไรสุทธิ  
กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับไตรมาสท่ี 1 ป 2562 จํานวน 5.1 ลานบาท ลดลงจํานวน 3.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 37.2 เม่ือ

เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยมีอัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวมคิดเปนรอยละ 2.7 ซึ่งเปนผลมาจากการอัตรากําไร

ขั้นตนท่ีลดลง 
 

สถานะทางการเงิน  
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 946.2 ลานบาท เพิ่มข้ึน 4.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.4 เม่ือ

เปรียบเทียบกับสิ้นปที่ผานมา หน้ีสินรวมมีจํานวน 89.4 ลานบาท ลดลง 1.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.2 เมื่อเปรียบเทียบกับ

สิ้นปท่ีผานมา สวนของผูถือหุนรวมมีจํานวน 856.9 ลานบาท เพิ่มข้ึน 5.1 ลานบาท หรือรอยละ 0.6 เมื่อเปรียบเทียบกับส้ินปที่

ผานมา  


