
การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายบริหาร สําหรับไตรมาสที ่3 ป 2560 
 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 
 

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

ป 2560 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนและไตรมาสที่ผานมา มีดังนี้ 
 

สําหรับงวดสามเดือนกลุมบริษัทมีรายไดรวม (ไมรวมรายไดอื่น) จํานวน 180.1 ลานบาท ปรับตัวลดลง 24.0 ลานบาท หรือคิด

เปนรอยละ 11.8 จากไตรมาสที่ผานมา และลดลง 59.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 24.8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

ซึง่เปนผลมาจากรายไดจากการใหบริการและรายไดจากงานตามสัญญาลดลง ซึ่งสงผลใหกําไรขั้นตนลดลง 2.7 ลานบาทจาก

ไตรมาสที่ผานมา และลดลง 22.2 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนลดลงรอยละ 6.2 จากชวงเดียวกันของปกอน 
 

สําหรับงวดเกาเดือนกลุมบริษัทมีรายไดรวม (ไมรวมรายไดอื่น) จํานวน 625.1 ลานบาท ปรับตัวลดลงจํานวน 62.6 ลานบาท 

หรือคิดเปนรอยละ 9.1 จากชวงเดียวกันของปกอน สงผลใหกําไรขั้นตนลดลงจํานวน 21.7 ลานบาท โดยที่อัตรากําไรขั้นตน

ลดลงรอยละ 1.8 

 
 

รายได 
 

โครงสรางรายไดสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดังนี้                 
       

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

 Q3’59 Q2’60 Q3’60 QoQ YoY Q3’59 Q3’60 +/(-) 

1. รายไดจากการขายและงานตามสัญญา 18.3 0.0 1.2 0.0% (93.6%) 54.8 2.4 (95.7%) 

1.1 การใหบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้ง

ระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ 
18.3 0.0 1.2 0.0% (93.6%) 54.8 2.4 (95.7%) 

2. รายไดจากการบริการ 221.1 204.1 178.9 (12.3%) (19.1%) 632.9 622.7 (1.6%) 

2.1 การใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคา

สัมพันธแบบเต็มรูปแบบ 
164.2 145.1 116.6 (19.7%) (29.0%) 478.5 425.5 (11.1%) 

2.2 การใหบริการระบบศูนยบริการใหขอมูล

และอุปกรณ 
22.0 7.6 15.0 98.3% (31.7%) 68.1 41.4 (39.2%) 

2.3 การใหบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ 24.0 35.0 33.3 (4.6%) 39.1% 61.7 104.5 69.4% 

2.4 การใหบริการบํารุงรักษาศูนยบรกิารขอมูล 10.9 16.4 14.0 (14.9%) 28.8% 24.6 51.3 108.9% 

รวม 239.4 204.1 180.1 (11.8%) (24.8%) 687.7 625.1 (9.1%) 



1. รายไดจากการขายและงานตามสัญญา  
 

1.1 รายไดจากการใหบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) 

ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สงผลใหโครงการสวนใหญชะลอการลงทุน 

อยางไรก็ตาม บริษัทคาดการณวาจะมีรายไดเขามาเพิ่มขึ้นในไตรมาสสุดทาย  
 

2. รายไดจากการบริการ 
 

สําหรับงวดสามเดือนรายไดจากการบริการมีจํานวน 178.9 ลานบาท ลดลง 25.2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.3 จาก  

ไตรมาสที่ผานมา และลดลง 42.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 19.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อยางไรก็ตาม 

สําหรับงวดเกาเดือนรายไดจากการบริการมีจํานวน 622.7 ลานบาท ปรับลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 10.1 ลานบาท 

หรือคิดเปนรอยละ 1.6 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

2.1 รายไดจากการใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center 

Management Service) สําหรับงวดสามเดือนมีจํานวน 116.6 ลานบาท ลดลง 28.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 19.7 

จากไตรมาสที่ผานมา และลดลง 47.7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 29.0 จากชวงเดียวกันของปกอน และสําหรับงวด

เกาเดือนมีจํานวน 425.5 ลานบาท ลดลง 52.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11.1 จากชวงเดียวกันของปกอน สวนใหญ

ลดลงจากลูกคากลุมหนวยงานราชการ เนื่องจากสภาวะทางการตลาดที่มีการแขงขันสูงขึ้นทั้งในดานของคูแขงและ

ราคา สงผลใหบางโครงการไมไดงานตอเนื่อง    
 

2.2 รายไดจากการใหบริการระบบศูนยบริการใหขอมูลและอุปกรณ (Contact Center Facility Outsourced) สําหรับงวดสาม

เดือนมีจํานวน 15.0 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 98.3 จากไตรมาสที่ผานมา แตลดลง 7.0 ลาน

บาท หรือคิดเปนรอยละ 31.7 จากชวงเดียวกันของปกอน และสําหรับงวดเกาเดือนมีจํานวน 41.4 ลานบาท ลดลง 26.7 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 39.2 จากชวงเดียวกันของปกอน โดยสวนใหญลดลงจากลูกคาเอกชนในกลุมธุรกิจ

ประกัน เนื่องจากแนวโนมตลาดของการใหบริการแบบ Outbound Telesales ของลูกคาธุรกิจประกันลดลง เพราะ

กฎหมายที่เกี่ยวของตางๆ มีความเขมงวดมากขึ้น รวมถึงชองทางการเขาถึงลูกคามีหลากหลายมากขึ้น 
 

2.3 รายไดจากการใหบริการจัดหาลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) สําหรับงวดสามเดือน

มจีํานวน 33.3 ลานบาท ลดลงเล็กนอยจากไตรมาสที่ผานมา แตปรับตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนจํานวน 9.4 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 39.1 และสําหรับงวดเกาเดือนมีจํานวน 104.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป

กอนจํานวน 42.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 69.4 โดยสวนใหญเพิ่มขึ้นจากลูกคารายใหมในกลุมหนวยงานราชการ

และรัฐวิสาหกิจ   
 

2.4 รายไดจากการใหบริการบํารุงรักษาศูนยใหบริการขอมูล (Maintenance Service) สําหรับงวดสามเดือนมีจํานวน 14.0 

ลานบาท ปรับลดลงจากไตรมาสที่ผานมาจํานวน 2.4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 14.9 แตปรับเพิ่มขึ้นจากชวง

เดียวกันของปกอนจํานวน 3.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 28.8 และสําหรับงวดเกาเดือนมีจํานวน 51.3 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนจํานวน 26.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 108.9 โดยสวนใหญเพิ่มขึ้นจากลูกคาใน

กลุมหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนลูกคาที่ระยะเวลาการรับประกันของงานขายและติดตั้งระบบ

ศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) สิ้นสุดแลว และวาจางตอเปนสัญญาใหบริการบํารุงรักษา

ศูนยใหบริการขอมูล 



 

กําไรข้ันตน  
สําหรับงวดสามเดือน กลุมบริษัทมีกําไรขั้นตนรวมจํานวน 22.2 ลานบาท โดยมีอัตรากําไรขั้นตนอยูที่รอยละ 12.3 กําไรขั้นตน

ลดลง 2.7 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา และลดลง 22.2 ลานบาท หรืออัตรากําไรขั้นตนลดลงรอยละ 6.2 เมื่อ

เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน กําไรขั้นตนลดลงเนื่องจากรายไดที่ลดลงอันเปนผลมาจากการแขงขันในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นทั้ง

ในดานคูแขงและราคา การชะลอตัวของลูกคาโครงการ Turnkey และตนทุนบางสวนที่เพิ่มขึ้น เชน คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

เพื่อพัฒนาคุณภาพในการใหบริการ และคาบํารุงรักษา เปนตน อยางไรก็ตาม สําหรับงวดเกาเดือนกลุมบริษัทมีกําไรขั้นตนรวม

จํานวน 95.7 ลานบาท โดยอัตรากําไรขั้นตนอยูที่รอยละ 15.3 ซึ่งปรับลดลงรอยละ 1.8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  
  

คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร คาใชจายอื่น และคาใชจายทางการเงิน  
สําหรับงวดสามเดือน กลุมบริษัทมีคาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร คาใชจายอื่น และคาใชจายทางการเงิน รวม

เปนจํานวน 17.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากทั้งชวงเดียวกันของปกอน และไตรมาสที่ผานมา อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบ

งวดเกาเดือนกับชวงเดียวกันของปกอน พบวาคาใชจายเพิ่มขึ้น 4.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 10.3 ซึ่งสวนใหญเพิ่มขึ้นจาก

คาบริการระบบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

กําไรสุทธิ  
สําหรับงวดสามเดือน กลุมบริษัทมีกําไรสุทธริวมจํานวน 5.6 ลานบาท โดยอัตรากําไรสุทธิอยูที่รอยละ 3.1 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ไตรมาสที่ผานมา พบวากําไรสุทธิลดลง 4.9 ลานบาท โดยที่อัตรากําไรสุทธิลดลงรอยละ 2.0 และลดลง 17.4 ลานบาท โดยที่

อัตรากําไรสุทธิลดลงรอยละ 6.5 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซ่ึงลดลงจากอัตรากําไรขั้นตนที่ลดลง สําหรับงวด

เกาเดือนกลุมบริษัทมีกําไรสุทธิรวมจํานวน 41.5 ลานบาท โดยอัตรากําไรสุทธิอยูที่รอยละ 6.6 ปรับลดลงรอยละ 2.2 เมื่อ

เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
 

สถานะทางการเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 945.3 ลานบาท ลดลง 66.7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.6     

เมื่อเทียบกับสิ้นปที่ผานมา สวนใหญเกิดจากอุปกรณที่ลดลงอันเนื่องมาจากคาเส่ือมราคาสําหรับงวด 
 

หนี้สินรวมมีจํานวน 93.9 ลานบาท ลดลง 43.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 31.7 เมื่อเทียบกับสิ้นปที่ผานมา สวนใหญลดลงจาก

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นลดลง สวนของผูถือหุนรวมมีจํานวน 851.3 ลานบาท ลดลง 23.2 ลานบาท หรือรอยละ 2.6 เมื่อ

เทียบกับสิ้นปที่ผานมา เนื่องจากมีการจายเงินปนผล 
 

อัตราสวนสภาพคลอง (สินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน) ของกลุมบริษัท คิดเปน 10.95 เทา เพิ่มสูงขึ้นจากสิ้นปที่ผาน

มา มีสภาพคลองสูง และอัตราสวนหนี้สินตอทุนของกลุมบริษัท คิดเปน 0.11 เทา สัดสวนหนี้สินอยูในระดับต่ํา  
 

 

 


