
การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายบริหาร สาํหรับไตรมาสที� 2 ปี 2560 
 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 
 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) สาํหรับไตรมาสที� 2 

ปี 2560 เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนและไตรมาสที�ผา่นมา มีดงันี�  
 

สาํหรับงวดสามเดือนกลุ่มบริษทัมีรายไดร้วม (ไม่รวมรายไดอื้�น) จาํนวน 204.0 ลา้นบาท ปรับตวัลดลง 36.9 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 15.3 จากไตรมาสที�ผา่นมา และลดลง 38.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.8 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ซึ� งเป็นผลมาจากรายไดจ้ากการให้บริการและรายไดจ้ากงานตามสัญญาลดลง ซึ� งส่งผลใหก้าํไรขั�นตน้ลดลง 23.6 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขั�นตน้ลดลงร้อยละ 7.9 จากไตรมาสที�ผ่านมา และลดลง 15.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขั�นตน้

ลดลงร้อยละ 4.4 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  
 

อยา่งไรก็ตาม สาํหรับงวดหกเดือนกลุ่มบริษทัมีรายไดร้วม (ไม่รวมรายไดอื้�น) จาํนวน 445.0 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงเล็กนอ้ย

จาํนวน 2.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ในขณะที�กาํไรขั�นตน้ปรับตวัเพิ�มขึ�นจากช่วงเดียวกนั

ของปีก่อนเลก็นอ้ย โดยที�อตัรากาํไรขั�นตน้อยูที่�ร้อยละ 16.5 
 

รายได้ 
 

โครงสร้างรายไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงันี�                  
       

หน่วย : ล้านบาท งวดสามเดือน เปลี�ยนแปลง +/(-) งวดหกเดอืน เปลี�ยนแปลง 

 Q2’59 Q1’60 Q2’60 QoQ YoY Q2’59 Q2’60 +/(-) 

1. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา 31.8 1.2 0.0 (100.0%) (100.0%) 36.5 1.2 (96.8%) 

1.1 การใหบ้ริการออกแบบ พฒันา และติดตั�ง

ระบบศูนยบ์ริการขอ้มลูแบบเบด็เสร็จ 
31.8 1.2 0.0 (100.0%) (100.0%) 36.5 1.2 (96.8%) 

2. รายได้จากการบริการ 210.4 239.8 204.1 (14.9%) (3.0%) 411.8 443.8 7.8% 

2.1 การใหบ้ริการบริหารจดัการศูนยล์ูกคา้

สัมพนัธ์แบบเตม็รูปแบบ 
160.7 163.9 145.1 (11.5%) (9.7%) 314.3 309.0 (1.7%) 

2.2 การใหบ้ริการระบบศูนยบ์ริการใหข้อ้มลู

และอุปกรณ์ 
22.0 18.8 7.6 (59.6%) (65.6%) 46.1 26.4 (42.8%) 

2.3 การใหบ้ริการจดัหาเจา้หนา้ที�ลูกคา้สัมพนัธ์ 19.7 36.2 35.0 (3.4%) 77.9% 37.7 71.1 88.5% 

2.4 การใหบ้ริการบาํรุงรักษาศนูยบ์ริการขอ้มลู 8.0 20.9 16.4 (21.2%) 106.1% 13.7 37.3 172.6% 

รวม 242.2 241.0 204.1 (15.3%) (15.7%) 448.3 445.0 (0.7%) 



1. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา  
 

1.1 รายได้จากการให้บริการออกแบบ พฒันา และตดิตั�งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) 

ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากสภาพเศรษฐกิจที�ชะลอตวั ส่งผลให้โครงการส่วนใหญ่ชะลอการลงทุน

ในช่วงครึ� งปีแรก อยา่งไรก็ตาม บริษทัคาดการณ์วา่จะมีรายไดเ้ขา้มาเพิ�มขึ�นในช่วงครึ� งปีหลงั 
 

2. รายได้จากการบริการ 
 

สาํหรับงวดสามเดือนรายไดจ้ากการบริการมีจาํนวน 204.1 ลา้นบาท ลดลง 35.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.9 จาก  

ไตรมาสที�ผา่นมา และลดลง 6.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.0 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อยา่งไรก็ตาม สาํหรับ

งวดหกเดือนรายไดจ้ากการบริการมีจาํนวน 443.8 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 32.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 7.8 โดยมีรายละเอียดดงันี�   
 

2.1 รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center 

Management Service) สาํหรับงวดสามเดือนมีจาํนวน 145.1 ลา้นบาท ลดลง 18.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.5 

จากไตรมาสที�ผา่นมา และลดลง 15.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.7 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และสาํหรับงวดหก

เดือนมีจาํนวน 309.0 ลา้นบาท ลดลง 5.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.7 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่ลดลง

จากลูกคา้กลุ่มหน่วยงานราชการ เนื�องจากสภาวะทางการตลาดที�มีการแข่งขนัสูงขึ�นทั�งในดา้นของคู่แข่งและราคา 

ส่งผลใหบ้างโครงการไม่ไดง้านต่อเนื�อง    
 

2.2 รายได้จากการให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) สาํหรับงวดสาม

เดือนมีจาํนวน 7.6 ลา้นบาท ลดลง 11.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.6 จากไตรมาสที�ผ่านมา และลดลง 14.4 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.6 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และสาํหรับงวดหกเดือนมีจาํนวน 26.4 ลา้นบาท ลดลง 19.7 

ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.8 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยส่วนใหญ่ลดลงจากลูกคา้เอกชนในกลุ่มธุรกิจ

ประกนั เนื�องจากแนวโน้มตลาดของการให้บริการแบบ Outbound Telesales ของลูกคา้ธุรกิจประกนัลดลง เพราะ

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งต่างๆ มีความเขม้งวดมากขึ�น รวมถึงช่องทางการเขา้ถึงลูกคา้มีหลากหลายมากขึ�น 
 

2.3 รายได้จากการให้บริการจัดหาลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) สาํหรับงวดสามเดือน

มีจาํนวน 35.0 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัไตรมาสที�ผ่านมา แต่เพิ�มขึ�นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 15.3 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 77.9 และสาํหรับงวดหกเดือนมีจาํนวน 71.1 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 

33.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88.5 โดยส่วนใหญ่เพิ�มขึ�นจากลูกคา้รายใหม่ในกลุ่มหน่วยงานราชการและ

รัฐวสิาหกิจ   
 

2.4 รายได้จากการให้บริการบํารุงรักษาศูนย์ให้บริการข้อมูล (Maintenance Service) สาํหรับงวดสามเดือนมีจาํนวน 16.4 

ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัไตรมาสที�ผา่นมา แต่เพิ�มขึ�นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 8.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

106.1 และสาํหรับงวดหกเดือนมีจาํนวน 37.3 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 23.6 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 172.6 โดยส่วนใหญ่เพิ�มขึ�นจากลูกคา้ในกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ� งเป็นลูกคา้ที�

ระยะเวลาการรับประกนัของงานขายและติดตั�งระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) 

สิ�นสุดแลว้ และวา่จา้งต่อเป็นสญัญาใหบ้ริการบาํรุงรักษาศูนยใ์หบ้ริการขอ้มลู 

 



กาํไรขั�นต้น  
สําหรับงวดสามเดือน กลุ่มบริษทัมีกาํไรขั�นตน้รวมจาํนวน 25.0 ลา้นบาท โดยอตัรากาํไรขั�นตน้อยู่ที� ร้อยละ 12.2 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัไตรมาสที�ผ่านมา พบวา่กาํไรขั�นตน้ลดลง 23.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขั�นตน้ลดลงร้อยละ 7.9 และ

กาํไรขั�นตน้ลดลง 15.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขั�นตน้ลดลงร้อยละ 4.4 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ� งลดลง

จากรายไดที้�ลดลงอนัเนื�องมาจากการแข่งขนัในตลาดที�เพิ�มสูงขึ�นทั�งในดา้นคู่แข่งและราคา การชะลอตวัของลูกคา้โครงการ 

Turnkey และตน้ทุนบางส่วนที�เพิ�มขึ�น เช่น ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังานเพื�อพฒันาคุณภาพในการให้บริการ ค่าบาํรุงรักษา และ

ค่าบริการอื�น เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม สาํหรับงวดหกเดือนกลุ่มบริษทัมีกาํไรขั�นตน้รวมจาํนวน 73.5 ลา้นบาท โดยอตัรากาํไรขั�นตน้

อยูที่�ร้อยละ 16.5 ซึ�งใกลเ้คียงกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  
  

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายอื�น และค่าใช้จ่ายทางการเงิน  
สาํหรับงวดสามเดือน กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ค่าใชจ่้ายอื�น และค่าใชจ่้ายทางการเงิน รวม

เป็นจาํนวน 16.1 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และลดลง 2.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.2 จากไตรมาสที�

ผ่านมา โดยส่วนใหญ่ลดลงจากค่าบริการอื�น อย่างไรก็ตาม เมื�อเปรียบเทียบงวดหกเดือนกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน พบว่า

ค่าใช้จ่ายเพิ�มสูงขึ�นจาํนวน 3.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.3  ซึ� งส่วนใหญ่เพิ�มขึ�นจากค่าบริการระบบศูนยบ์ริการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

กาํไรสุทธิ  
สาํหรับงวดสามเดือน กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิรวมจาํนวน 10.4 ลา้นบาท โดยอตัรากาํไรสุทธิอยูที่�ร้อยละ 5.0 เมื�อเปรียบเทียบ

กบัไตรมาสที�ผา่นมา พบวา่กาํไรสุทธิลดลง 15.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิลดลงร้อยละ 5.5 และกาํไรสุทธิลดลง 

9.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิลดลงร้อยละ 3.3 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ�งลดลงจากอตัรากาํไรขั�นตน้ที�

ลดลง อยา่งไรก็ตาม สาํหรับงวดหกเดือนกลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิรวมจาํนวน 35.9 ลา้นบาท โดยอตัรากาํไรสุทธิอยูที่�ร้อยละ 8.0 

ซึ�งใกลเ้คียงกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
 

สถานะทางการเงิน  
ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วมทั� งสิ�น 976.7 ลา้นบาท ลดลง 35.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.5     

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

หนี� สินรวมมีจาํนวน 108.5 ลา้นบาท ลดลง 28.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.1 เมื�อเทียบกบัสิ�นปีที�ผ่านมา ส่วนใหญ่ลดลง

จากเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�นลดลง ส่วนของผูถื้อหุน้รวมมีจาํนวน 868.2 ลา้นบาท ลดลง 6.3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.7 เมื�อ

เทียบกบัสิ�นปีที�ผา่นมา 
 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (สินทรัพยห์มุนเวยีนต่อหนี� สินหมุนเวียน) ของกลุ่มบริษทั คิดเป็น 9.31 เท่า เพิ�มสูงขึ�นจากสิ�นปีที�ผ่าน

มา มีสภาพคล่องสูง และอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนของกลุ่มบริษทั คิดเป็น 0.13 เท่า สดัส่วนหนี� สินอยูใ่นระดบัตํ�า  
 

 


