
การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายบริหาร สําหรับไตรมาสที ่2 ป 2561 
 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 
 

ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) สําหรับไตรมาสที่ 2 

ป 2561 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนและไตรมาสที่ผานมา มีดังนี้ 
 

สําหรับงวดสามเดือนกลุมบริษัทมีรายไดรวม (ไมรวมรายไดอื่น) จํานวน 177.4 ลานบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.2 ลานบาท หรือคิด

เปนรอยละ 5.5 จากไตรมาสที่ผานมา สงผลใหมีกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น 0.7 ลานบาท อยางไรก็ตาม เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ

ปกอน รายไดลดลง 26.7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13.1 แตมีกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจํานวน 5.2 ลานบาท โดยมีอัตรากําไร

ขั้นตนสําหรับไตรมาสนี้อยูที่รอยละ 17.0 
 

สําหรับงวดหกเดือนกลุมบริษัทมีรายไดรวม (ไมรวมรายไดอื่น) จํานวน 345.5 ลานบาท ลดลง 99.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอย

ละ 22.4 จากชวงเดียวกันของปกอน สงผลทําใหกําไรขั้นตนลดลง 14.0 ลานบาท ในขณะที่อัตรากําไรขั้นตนปรับตัวสูงขึ้นอยู

ที่รอยละ 17.2 
 

รายได 
 

โครงสรางรายไดสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดังนี้                 
       

หนวย : ลานบาท งวดสามเดือน เปลี่ยนแปลง +/(-) งวดหกเดือน เปลี่ยนแปลง 

 Q2’60 Q1’61 Q2’61 QoQ YoY Q2’60 Q2’61 +/(-) 

1. รายไดจากการขายและงานตามสัญญา - 1.2 0.9 (25.0%) - 1.2 2.1 75.0% 

1.1 การใหบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้ง

ระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ 
- 1.2 0.9 (25.0%) - 1.2 2.1 75.0% 

2. รายไดจากการบริการ 204.1 167.0 176.5 5.7% (13.5%) 443.8 343.4 (22.6%) 

2.1 การใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคา

สัมพันธแบบเต็มรูปแบบ 
145.1 116.4 125.8 8.1% (13.3%) 309.0 242.2 (21.6%) 

2.2 การใหบริการระบบศูนยบริการใหขอมูล

และอปุกรณ 
7.6 7.8 7.2 (7.7%) (5.3%) 26.4 15.0 (43.2%) 

2.3 การใหบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ 35.0 33.5 34.1 1.8% (2.6%) 71.1 67.6 (4.9%) 

2.4 การใหบริการบํารุงรักษาศนูยบรกิารขอมูล 16.4 9.3 9.4 1.1% (42.7%) 37.3 18.6 (50.1%) 

รวม 204.1 168.2 177.4 5.5% (13.1%) 445.0 345.5 (22.4%) 



1. รายไดจากการขายและงานตามสัญญา  
 

1.1 รายไดจากการใหบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) 

ปรับเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 0.9 ลานบาท แตปรับลดลงจากไตรมาสที่ผานมาเล็กนอย โดยบริษัทคาดการณ

วาจะมีรายไดเขามาเพิ่มขึ้นในชวงครึ่งปหลัง 
 

2. รายไดจากการบริการ 
 

สําหรับงวดสามเดือนรายไดจากการบริการมีจํานวน 176.5 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.7 จาก     

ไตรมาสที่ผานมา แตลดลง 27.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อยางไรก็ตาม 

สําหรับงวดหกเดือนรายไดจากการบริการมีจํานวน 343.4 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 100.4 ลานบาท หรือ

คิดเปน รอยละ 22.6 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

2.1 รายไดจากการใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center 

Management Service) สําหรับงวดสามเดือนมีจํานวน 125.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9.4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.1 

จากไตรมาสที่ผานมา โดยสวนใหญเพิ่มขึ้นจากลูกคาปจจุบันขยายขอบเขตการใหบริการ อยางไรก็ตาม เมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอนรายไดลดลง 19.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13.3 และสําหรับงวดหกเดือนมีรายไดจํานวน 

242.2 ลานบาท ลดลง 66.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 21.6 จากชวงเดียวกันของปกอน สวนใหญลดลงจากลูกคา

กลุมหนวยงานราชการ เนื่องจากสภาวะทางการตลาดที่มีการแขงขันสูงขึ้นทั้งในดานของคูแขงและราคา สงผลใหบาง

โครงการไมไดงานตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ลูกคาในกลุมเอกชนมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ทั้งลูกคารายใหมและลูกคา

ปจจุบันที่ขยายขอบเขตการใหบริการ 
 

2.2 รายไดจากการใหบริการระบบศูนยบริการใหขอมูลและอุปกรณ (Contact Center Facility Outsourced) สําหรับงวดสาม

เดือนมีจํานวน 7.2 ลานบาท ปรับตัวลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมาและชวงเดียวกันของปกอน สําหรับ

งวดหกเดือนมีจํานวน 15.0 ลานบาท ลดลง 11.4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 43.2 จากชวงเดียวกันของปกอน 

เนื่องจากแนวโนมตลาดของการใหบริการแบบ Outbound Telesales ของลูกคาธุรกิจประกันลดลง รวมถึงชองทางการ

เขาถึงลูกคามีหลากหลายมากขึ้น 
 

2.3 รายไดจากการใหบริการจัดหาลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) สําหรับงวดสามเดือน

มีจํานวน 34.1 ลานบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา แตลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน

จํานวน 0.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.6 และสําหรับงวดหกเดือนมีจํานวน 67.6 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกัน

ของปกอนจํานวน 3.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.9 โดยสวนใหญลดลงจากลูกคากลุมหนวยงานราชการและ

รัฐวิสาหกิจ 
 

2.4 รายไดจากการใหบริการบํารุงรักษาศูนยใหบริการขอมูล (Maintenance Service) สําหรับงวดสามเดือนมีจํานวน 9.3 

ลานบาท ใกลเคียงกับไตรมาสที่ผานมา แตลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนจํานวน 7.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

42.7 และสําหรับงวดหกเดือนมีจํานวน 18.6 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนจํานวน 18.7 ลานบาท หรือคิด

เปนรอยละ 50.1 โดยสวนใหญลดลงจากลูกคาในกลุมหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่สิ้นสุดอายุสัญญาและมีแผน

ในการเปลี่ยนระบบ จึงไมไดตอสัญญาบํารุงรักษากับบริษัท  

 



กําไรข้ันตน  
สําหรับงวดสามเดือน กลุมบริษัทมีกําไรขั้นตนรวมจํานวน 30.1 ลานบาท โดยอัตรากําไรขั้นตนอยูที่รอยละ 17.0 เมื่อ

เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น 0.7 ลานบาท แตอัตรากําไรขั้นตนลดลงเล็กนอย ในขณะที่เมื่อ

เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน กําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น 5.2 ลานบาท และอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 12.2 เปน รอยละ 

17.0 และสําหรับงวดหกเดือนกลุมบริษัทมีกําไรขั้นตนรวมจํานวน 59.5 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน กําไร

ขั้นตนลดลง 14.0 ลานบาท แตอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 16.5 เปน รอยละ 17.2 กําไรขั้นตนลดลงเนื่องจากรายไดที่

ลดลงอันเปนผลมาจากการแขงขันในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในดานคูแขงและราคา สวนอัตรากําไรขั้นตนสูงขึ้นเนื่องจาก

โครงการที่มีตนทุนสูง กําไรต่ําลดนอยลงเนื่องจากไมไดตอสัญญา 
  

คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร และคาใชจายอื่น  
สําหรับงวดสามเดือน กลุมบริษัทมีคาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร และคาใชจายอื่น รวมเปนจํานวน 21.0 ลาน

บาท ใกลเคียงกับไตรมาสที่ผานมา แตเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 4.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 30.4 และเมื่อ

เปรียบเทียบงวดหกเดือนกับชวงเดียวกันของปกอน พบวาเพิ่มสูงขึ้นจํานวน 7.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 21.4 สวนใหญ

เพิ่มขึ้นจากคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน เนื่องจากกลุมบริษัทมีทีมงานในการพัฒนาโปรแกรมซอฟตแวรเพิ่มขึ้น  
 

กําไรสุทธิ  
สําหรับงวดสามเดือน กลุมบริษัทมีกําไรสุทธริวมจํานวน 9.1 ลานบาท โดยอัตรากําไรสุทธิอยูที่รอยละ 5.1 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ไตรมาสที่ผานมา พบวากําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 1.0 ลานบาท แตลดลง 1.3 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนผล

มาจากคาใชจายในการบริหารที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น สําหรับงวดหกเดือนกลุมบริษัทมีกําไรสุทธิรวมจํานวน 17.2 ลานบาท โดย

อัตรากําไรสุทธิอยูที่รอยละ 4.9 ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากรายไดและอัตรากําไรขั้นตนที่ลดลง ในขณะที่

คาใชจายบริหารเพิ่มสูงขึ้น 
 

สถานะทางการเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 931.9 ลานบาท ลดลง 14.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.5 เมื่อ

เปรียบเทียบกับสิ้นปที่ผานมา สวนใหญลดลงจากคาเสื่อมราคาอุปกรณสําหรับงวด  
 

หนี้สินรวมมีจํานวน 70.7 ลานบาท ลดลง 12.4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 14.9 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปที่ผานมา สวนใหญ

ลดลงจากเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นลดลง สวนของผูถือหุนรวมมีจํานวน 861.2 ลานบาท ลดลง 2.2 ลานบาท หรือรอยละ 0.3 

เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปที่ผานมา  
 

อัตราสวนสภาพคลอง (สินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน) ของกลุมบริษัท คิดเปน 14.54 เทา เพิ่มสูงขึ้นจากสิ้นปที่ผาน

มา มีสภาพคลองสูง และอัตราสวนหนี้สินตอทุนของกลุมบริษัท คิดเปน 0.08 เทา สัดสวนหนี้สินอยูในระดับต่ํา 
 

 

 


