
 

สรุปผลการดําเนินงานบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จํากดั (มหาชน) สําหรับไตรมาส 2 ปี 2558 

ภาพรวมการดําเนินงาน 

ในไตรมาสที� 2 ปี 2558 บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) มีรายไดร้วมจาํนวน 232.9 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 42.2 ลา้น

บาทหรือ 22.1% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน รายไดที้�เพิ�มขึ�นส่วนใหญ่มาจาก การเพิ�มขึ�นของรายไดใ้นส่วนการ

ใหบ้ริการบริหารจดัการศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) และ

การใหบ้ริการระบบศูนยบ์ริการใหข้อ้มูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced)  อีกทั�งหากเปรียบเทียบกบัไตร

มาสที�ผา่นมา รายไดร้วมเพิ�มขึ�น 13.8 ลา้นบาทหรือ 6.3% ซึ�งเป็นผลจากรายไดที้�เติบโตอยา่งต่อเนื�อง จากทั�งรายไดจ้ากกลุ่ม

ขาย และกลุ่มบริการ  

บริษทัฯ มีกาํไรจากการดาํเนินงานจาํนวน 21.9 ลา้นบาท ลดลง 6.5 ลา้นบาทหรือ 22.9% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี

ก่อน เป็นผลมาจากบริษทัฯ มีกาํไรขั�นตน้ที�ลดลง ซึ� งส่วนใหญ่เกิดจากตน้ทุนในส่วนของค่าเสื�อมราคาที�เพิ�มขึ�นจากการ

ลงทุนในสินทรัพยเ์พื�อรองรับการให้บริการลูกคา้ ทั�งนี� บริษทัมีกาํไรสุทธิจาํนวน 18.6 ลา้นบาท ลดลง 4.0 ลา้นบาทหรือ 

17.6 % เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อยา่งไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกบัไตรมาสที�ผ่านมา กาํไรสุทธิปรับตวัเพิ�มขึ�น 

2.3 ลา้นบาทหรือ 13.9% ซึ�งเป็นผลจากรายไดที้�เติบโตอยา่งต่อเนื�อง โดยสัดส่วนอตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วม เพิ�มขึ�นจาก 

7.4% ในไตรมาส 1/58 เป็น 8.0% ในไตรมาส 2/58 

 

ผลประกอบการทางการเงิน 

โครงสร้างรายไดจ้ากการขายและรายไดจ้ากการบริการ (หน่วย: ล้านบาท) 

 2/58 2/57 %YoY 

1.  รายได้จากการขาย 20.0 39.9 (49.7%) 

1. การใหบ้ริการออกแบบ พฒันา และติดตั�งระบบศูนยบ์ริการขอ้มูล

แบบเบ็ดเสร็จ  

20.0 39.9 (49.7%) 

2. รายได้จากการบริการ 211.7 149.1 42.0% 

     2.1  การใหบ้ริการบริหารจดัการศูนยล์ูกคา้สมัพนัธ์แบบเตม็รูปแบบ   158.0 117.7 34.3% 

     2.2  การใหบ้ริการจดัหาเจา้หนา้ที�ลูกคา้สมัพนัธ ์ 15.7 10.0 56.4% 

     2.3  การใหบ้ริการระบบศูนยบ์ริการใหข้อ้มูลและอุปกรณ์ 32.6 15.0 116.7% 

     2.4  การใหบ้ริการบาํรุงรักษาศูนยบ์ริการขอ้มูล 5.4 6.4 (15.5%) 

รายได้รวม 231.7 189.0 22.6% 

 

 



รายได้ 

1. รายได้จากการขาย  

1.1 รายได้การให้บริการออกแบบ พฒันา และตดิตั�งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)  

มูลค่าเท่ากบั 20.0 ลา้นบาท ลดลง 19.9 ลา้นบาท หรือลดลง 49.7% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

2. รายได้จากการบริการ 

รายไดจ้ากการบริการโดยรวมมูลค่าเท่ากบั 211.7 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 62.6 ลา้นบาทหรือ 42.0% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน รายไดที้�เพิ�มขึ�นส่วนใหญ่มาจาก การเพิ�มขึ�นของรายไดใ้นส่วนการใหบ้ริการจดัการบริหารศูนยล์ูกคา้สมัพนัธ์

แบบเตม็รูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management) และการใหบ้ริการระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและ

อุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsource) 

2.1 การให้บริการบริหารจดัการศูนย์ลูกค้าสัมพนัธ์แบบเตม็รูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management 

Service) มูลค่าเท่ากบั 158.0 ลา้นบาท  เพิ�มขึ�น 40.3 ลา้นบาท  หรือ 34.3%  เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

รายไดที้�เพิ�มขึ�นมาจากลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ อาทิ กลุ่มธุรกิจสายการบิน กลุ่มธุรกิจพลงังาน กลุ่มธุรกิจประกนั 

กลุ่มธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์และกลุ่มราชการและรัฐวสิาหกิจ เป็นตน้ 

2.2 การให้บริการจดัหาลูกค้าสัมพนัธ์ (Customer Service Representative Outsourced) มูลค่าเท่ากบั 15.7 ลา้นบาท 

เพิ�มขึ�น 5.7 ลา้นบาท  หรือ 56.4% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน รายไดที้�เพิ�มขึ�นมาจากลูกคา้ในกลุ่มราชการ

และรัฐวสิาหกิจ  

2.3 การให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) มูลค่าเท่ากบั 32.6 

ลา้นบาท  เพิ�มขึ�น 17.6 ลา้นบาท  หรือ 116.7% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากบริษทัฯ มีรายได้

เพิ�มขึ�นจากลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจประกนั โดยลูกคา้มีการซื�อบริการเพิ�มขึ�น จากการที�ธุรกิจของลูกคา้เติบโตอยา่ง

ต่อเนื�อง  

2.4 การให้บริการบํารุงรักษาศูนย์ให้บริการข้อมูล (Maintenance Service) มูลค่าเท่ากบั 5.4 ลา้นบาท ลดลง 1.0 ลา้นบาท 

หรือ 15.5% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

 

กาํไรขั�นต้น 

ในไตรมาส 2 ปี 2558 บริษทัมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 37.5 ลา้นบาท ลดลง 3.8 ลา้นบาทหรือ 9.3% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน โดยสดัส่วนอตัรากาํไรขั�นตน้ต่อรายไดจ้ากการขายและบริการ ลดลงจาก 21.9% ในไตรมาส 2/2557 เป็น 16.2% 

ในไตรมาส 2/2558 เป็นผลมาจากการเพิ�มขึ�นของตน้ทุนขายและบริการในส่วนค่าเสื�อมราคาจากการลงทุนสินทรัพยเ์พิ�มขึ�น

เพื�อรองรับการใหบ้ริการลูกคา้ 



ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายอื�น และค่าใช้จ่ายทางการเงิน    

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขาย คา่ใชจ่้ายในการบริหาร ค่าใชจ่้ายอื�น และค่าใชจ่้ายทางการเงิน รวมเป็นจาํนวน 16.9 ลา้น

บาท เพิ�มขึ�น 2.0 ลา้นบาทหรือ 13.7% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนซึ�งสอดคลอ้งกบัการเติบโตของรายได ้ โดย

สดัส่วนค่าใชจ่้ายดงักล่าวต่อรายไดร้วม ลดลงจาก 7.9% ในไตรมาส 2/57 เป็น 7.3% ในไตรมาส 2/58  

 

กาํไรสุทธิ 

บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ จาํนวน 18.6 ลา้นบาท ลดลง 4.0 ลา้นบาทหรือ 17.6% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมี

สาเหตุหลกัจากบริษทัมีกาํไรขั�นตน้ที�ลดลง เนื�องจากตน้ทุนค่าเสื�อมราคาเพิ�มขึ�นจากการลงทุนในสินทรัพยเ์พื�อรองรับการ

ให้บริการลูกคา้ โดยสัดส่วนอตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วม ลดลงจาก 11.8% ในไตรมาส 2/57 เป็น 8.0% ในไตรมาส 2/58 

อยา่งไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกบัไตรมาสที�ผา่นมา กาํไรสุทธิปรับตวัเพิ�มขึ�น 2.3 ลา้นบาทหรือ 13.9% ซึ�งเป็นผลจากรายได้

ที�เติบโตอยา่งต่อเนื�อง โดยสดัส่วนอตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วม เพิ�มขึ�นจาก 7.4% ในไตรมาส 1/58 เป็น 8.0% ในไตรมาส 

2/58 

 

สถานะทางการเงิน  

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2558  บริษทัมีสินทรัพยร์วมทั�งสิ�น 931.5 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 27.6  ลา้นบาท หรือ 3.1% จากสิ�นปี 2557 

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

บริษทัมีหนี� สินรวมทั�งสิ�น 104.2 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 6.6 ลา้นบาท หรือ 6.8% จากสิ�นปี 2557 ส่วนใหญ่มาจากภาษีขายที�ยงัไม่

ถึงกาํหนดชาํระ  

บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมทั�งสิ�น 827.4 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 21.0 ลา้นบาท หรือ 2.6% จากสิ�นปี 2557  

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

(นายประชา   พทัธยากร) 

กรรมการ 


