
การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายบริหาร สําหรับไตรมาส 3 ป 2559 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 

ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) สําหรับไตรมาส 3    

ป 2559 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา มีดังนี้ 

ไตรมาส 3 ป 2559 กลุมบริษัทมีรายไดจากการขายและบริการจํานวน 239.4 ลานบาท เพิ่มขึ้น 11.3 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 

5.0 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งสวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการใหบริการออกแบบ พัฒนา และ

ติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมารายไดปรับตัวลดลงเล็กนอย 

ประมาณ 2.9 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 1.2  

กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 3 ป 2559 จํานวน 22.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7.6 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 49.3         

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และเพิ่มขึ้น 2.6 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 12.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา              

ซึ่งเปนผลมาจากรายไดที่เติบโตอยางตอเนื่องและการเพิ่มขึ้นของอัตรากําไรขั้นตน โดยมอีัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวมรอยละ 

9.6 ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งจากชวงเดียวกันของปกอนและจากไตรมาสที่ผานมา 

รายได 

โครงสรางรายไดจากการขายและบริการสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 มีดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 

 3/2559 3/2558 %เปลียนแปลง 2/2559 %เปลียนแปลง 

1. รายไดจากการขาย 18.3 10.5 74.3% 31.8 -42.5% 

   1.1 การใหบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการ   

          ขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ  
18.3 10.5 74.3% 31.8 -42.5% 

2. รายไดจากการบริการ 221.1 217.5 1.7% 210.4 5.1% 

   2.1 การใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ   164.2 153.4 7.0% 160.7 2.2% 

   2.2 การใหบริการระบบศูนยบริการใหขอมูลและอุปกรณ 22.0 33.9 -35.1% 22.0 0% 

   2.3 การใหบริการจัดหาเจาหนาที่ลกูคาสัมพันธ 24.0 23.9 0.4% 19.7 21.8% 

   2.4 การใหบริการบํารุงรักษาศูนยบริการขอมูล 10.9 6.3 73.0% 8.0 36.3% 

รวมรายไดจากการขายและบริการ 239.4 228.0 5.0% 242.2 -1.2% 

1. รายไดจากการขาย  

1.1 รายไดจากการใหบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) 

สําหรับไตรมาส 3 ป 2559 มีจํานวน 18.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 74.3 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน เนื่องจากในไตรมาส 3 ป 2559 มีโครงการจากลูกคากลุมเอกชนเพิ่มขึ้นหลายโครงการ อยางไรก็

ตาม เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมารายไดลดลง 13.5 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 42.5 ซึ่งสวนใหญลดลงจากลูกคา

กลุมหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  



2. รายไดจากการบริการ 

รายไดจากการบริการสําหรับไตรมาส 3 ป 2559 มีจํานวน 221.1 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3.4 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 1.7     

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และเพิ่มขึ้น 10.7 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 5.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา        

โดยมีรายละเอียดดังนี้   

2.1 รายไดจากการใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center 

Management Service) สําหรับไตรมาส 3 ป 2559 มีจํานวน 164.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10.8 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 

7.0 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกคารายใหม และการใชบริการเพิ่มขึ้นของลูกคา

ปจจุบัน ซึ่งสืบเนื่องมาจากการเติบโตทางธุรกิจของลูกคา รายไดที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากลูกคาเอกชนในกลุมธุรกิจ 

อุปโภคบริโภค กลุมพลังงาน และกลุมประกัน เปนตน และรายไดเพิ่มขึ้น 3.5 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 2.2  เมื่อ

เทียบกับไตรมาสที่ผานมา ซ่ึงสวนใหญมาจากการใชบริการเพิ่มขึ้นของลูกคาปจจุบันในกลุมลูกคาเอกชน ไดแก กลุม

ธุรกิจอุปโภคบริโภค และกลุมสายการบิน เปนตน 

2.2  รายไดจากการใหบริการระบบศูนยบริการใหขอมูลและอุปกรณ (Contact Center Facility Outsourced) สําหรับไตรมาส 

3 ป 2559 มีจํานวน 22.0 ลานบาท ลดลง 11.9 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 35.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่ง

สวนใหญลดลงจากลูกคาในกลุมหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และลูกคาเอกชนกลุมธุรกิจประกัน และรายไดคงที่

อยูในระดับเดียวกันเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา  

2.3 รายไดจากการใหบริการจัดหาลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) สําหรับไตรมาส 3 ป 

2559 มีจํานวน 24.0 ลานบาท ซึ่งใกลเคียงกับชวงเดียวกันของปกอน และเพิ่มขึ้น 4.3 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 21.8 

เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา โดยสวนใหญเพิ่มขึ้นจากลูกคารายใหมในกลุมหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 

2.4 รายไดจากการใหบริการบํารุงรักษาศูนยใหบริการขอมูล (Maintenance Service) สําหรับไตรมาส 3 ป 2559 มีจํานวน 

10.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4.6 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 73.0 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และเพิ่มขึ้น 2.9        

ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 36.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา โดยสวนใหญเพิ่มขึ้นจากโครงการใหมในกลุมลูกคา

หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ   

 

กําไรข้ันตน  

กลุมบริษัทมีกําไรขั้นตนสําหรับไตรมาส 3 ป 2559 คิดเปนรอยละ 18.5 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 15.2 ของไตรมาส 3 ป 2558 และ

จากรอยละ 16.6 ของไตรมาสที่ผานมา เนื่องจากบางโครงการสามารถบริหารจัดการตนทุนไดดีขึ้นทําใหกําไรขั้นตนเพิ่ม

สูงขึ้น 

 

 

 

 



 

คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร คาใชจายอื่น และคาใชจายทางการเงิน  

กลุมบริษัทมคีาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร คาใชจายอ่ืน และคาใชจายทางการเงิน รวมเปนจํานวน 16.2 ลานบาท 

ลดลง 1.2 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 7.0 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และลดลง 0.5 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 3.1 

เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา สวนใหญลดลงจากคาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนพนักงาน 

 

กําไรสุทธิ  

กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 3 ป 2559 จํานวน 22.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 7.6 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 49.3 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และเพิ่มขึ้น 2.6 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 12.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา ซึ่งเปน

ผลมาจากรายไดที่เติบโตอยางตอเนื่องและการเพิ่มขึ้นของอัตรากําไรขั้นตน โดยมีอัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวมรอยละ 9.6  

ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งจากชวงเดียวกันของปกอนและจากไตรมาสที่ผานมา 

 

สถานะทางการเงิน  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้นจํานวน 967.2 ลานบาท ลดลง 51.4 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 

5.0 เมื่อเทียบกบัสิ้นปที่ผานมา สวนใหญเกิดจากคาเสื่อมราคาสําหรับงวดของอุปกรณ และการลดลงของลูกหนี้ตามสัญญาเชา

การเงินเนื่องจากมกีารชําระหนี ้

หนี้สินรวมมีจํานวน 115.2 ลานบาท ลดลง 64.5 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 35.9 เมื่อเทียบกับสิ้นปที่ผานมา สวนใหญเกิดจาก

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นลดลง สวนของผูถือหุนรวมมีจํานวน 852.0 ลานบาท เพิ่มขึ้น 13.1 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 1.6 

เมื่อเทียบกับสิ้นปที่ผานมา 

  

 


