
การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายบริหาร สําหรับไตรมาสที ่3 ป 2561 
 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 
 

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

2561 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนและไตรมาสที่ผานมา มีดังนี้ 
 

สําหรับงวดสามเดือนกลุมบริษัทมีรายไดรวม (ไมรวมรายไดอื่น) จํานวน 180.0 ลานบาท ปรับเพิ่มขึ้น 2.7 ลานบาท หรือคิด

เปนรอยละ 1.5  จากไตรมาสที่ผานมา และใกลเคียงกับชวงเดียวกันของปกอน อยางไรก็ตาม ในไตรมาสนี้บริษัทมีตนทุน

เกี่ยวกับคาใชจายพนักงานเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหบริษัทมกีําไรขั้นตนสําหรับไตรมาสนี้จํานวน 23.8 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรา

กําไรขั้นตนรอยละ 13.2 โดยลดลง 6.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 21.0  จากไตรมาสที่ผานมา อยางไรก็ตาม เมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอน กําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจํานวน 1.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.1  
 

สําหรับงวดเกาเดือนกลุมบริษัทมีรายไดรวม (ไมรวมรายไดอื่น) จํานวน 525.6 ลานบาท ลดลง 99.5 ลานบาท หรือคิดเปน   

รอยละ 15.9 จากชวงเดียวกันของปกอน สงผลทําใหกําไรขั้นตนปรับตัวลดลง 12.4 ลานบาท จากชวงเดียวกันของปกอน  

ในขณะที่อัตรากําไรขั้นตนปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยอยูที่รอยละ 15.9 
 

รายได 
 

โครงสรางรายไดสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดังนี้                 
       

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

 Q3’60 Q2’61 Q3’61 QoQ YoY 9M-60 9M-61 +/(-) 

1. รายไดจากการขายและงานตามสัญญา 1.2 0.9 5.1 466.7% 325.0% 2.4 7.3 204.2% 

1.1 การใหบริการออกแบบ พัฒนา และ

ติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบ

เบ็ดเสร็จ 

1.2 0.9 5.1 466.7% 325.0% 2.4 7.3 204.2% 

2. รายไดจากการบริการ 178.9 176.4 174.9 (0.9%) (2.2%) 622.7 518.3 (16.8%) 

2.1 การใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคา

สัมพันธแบบเต็มรูปแบบ 
116.6 125.8 129.1 2.6% 10.7% 425.5 371.4 (12.7%) 

2.2 การใหบริการระบบศูนยบริการใหขอมูล

และอุปกรณ 
15.0 7.2 6.7 (6.9%) (55.3%) 41.4 21.7 (47.6%) 

2.3 การใหบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคา

สัมพันธ 

33.3 34.1 34.1 (0.0%) 2.4% 104.5 101.7 (2.7%) 

2.4 การใหบริการบํารุงรักษาศูนยบรกิาร

ขอมูล 

14.0 9.3 5.0 (46.2%) (64.3%) 51.3 23.5 (54.2%) 

รวม 180.1 177.3 180.0 1.5% (0.1%) 625.1 525.6 (15.9%) 



1. รายไดจากการขายและงานตามสัญญา  
 

1.1 รายไดจากการใหบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) 

ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา 4.2 ลานบาทและเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 3.9 ลานบาท โดยสวนใหญ

เพิ่มขึ้นจากลูกคาปจจุบันที่มีการซ้ือเพิ่ม 
 

2. รายไดจากการบริการ 
 

สําหรับงวดสามเดือนรายไดจากการบริการมีจํานวน 174.9 ลานบาท ลดลง 1.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.9 จาก      ไตร

มาสที่ผานมา และลดลง 4.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สําหรับงวดเกาเดือน

รายไดจากการบริการมีจํานวน 518.3 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 104.4 ลานบาท หรือคิดเปน รอยละ 16.8 

โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

2.1 รายไดจากการใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center 

Management Service) สําหรับงวดสามเดือนมีจํานวน 129.1 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.6 

จากไตรมาสที่ผานมา และเพิ่มขึ้น 12.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 10.7 จากชวงเดียวกันของปกอน โดยสวนใหญ

เพิ่มขึ้นจากลูกคาใหมในกลุมธุรกิจประกันและกลุมธุรกิจอุปโภคบริโภค และลูกคาปจจุบันที่ขยายขอบเขตการ

ใหบริการทั้งในสวนของลูกคารัฐวิสาหกิจและลูกคาเอกชน อยางไรก็ตาม สําหรับงวดเกาเดือนมรีายไดจํานวน 371.4 

ลานบาท ลดลง 54.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.7 จากชวงเดียวกันของปกอน โดยสวนใหญลดลงจากลูกคากลุม

หนวยงานราชการ เนื่องจากสภาวะทางการตลาดที่มีการแขงขันสูงขึ้นทั้งในดานของคูแขงและราคา สงผลใหบาง

โครงการไมไดงานตอเนื่อง  
 

2.2 รายไดจากการใหบริการระบบศูนยบริการใหขอมูลและอุปกรณ (Contact Center Facility Outsourced) สําหรับงวดสาม

เดือนมีจํานวน 6.7 ลานบาท ปรับตัวลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา และลดลง 8.3 ลานบาท หรือคิดเปน 

55.3% จากชวงเดียวกันของปกอน สําหรับงวดเกาเดือนมีจํานวน 21.7 ลานบาท ลดลง 19.7 ลานบาท หรือคิดเปนรอย

ละ 47.6 จากชวงเดียวกันของปกอน โดยสวนใหญลดลงจากลูกคาเอกชน เนื่องจากแนวโนมตลาดของการใหบริการ

แบบ Outbound Telesales ของลูกคาธุรกิจประกันลดลง รวมถึงชองทางการเขาถึงลูกคามีหลากหลายมากขึ้น 
 

2.3 รายไดจากการใหบริการจัดหาลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) สําหรับงวดสามเดือน

มีจํานวน 34.1 ลานบาท ซึ่งไมแตกตางมากนักเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมาและชวงเดียวกันของปกอน สําหรับงวด

เกาเดือนมีจํานวน 101.7 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนจํานวน 2.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.7 โดย

สวนใหญลดลงจากลูกคากลุมหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
 

2.4 รายไดจากการใหบริการบํารุงรักษาศูนยใหบริการขอมูล (Maintenance Service) สําหรับงวดสามเดือนมีจํานวน 5.0 

ลานบาท ปรับลดลงจากไตรมาสที่แลว 4.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 46.2 และลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน

จํานวน 9.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 64.3 และสําหรับงวดเกาเดือนมีจํานวน 23.5 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกัน

ของปกอนจํานวน 27.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 54.2 โดยสวนใหญลดลงจากลูกคาในกลุมหนวยงานราชการและ

รัฐวิสาหกิจที่สิ้นสุดอายุสัญญาและมีแผนในการเปลี่ยนระบบ จึงไมไดตอสัญญาบํารุงรักษากับบริษัท  

 

 



กําไรข้ันตน  
สําหรับงวดสามเดือน กลุมบริษัทมีกําไรขั้นตนรวมจํานวน 23.8 ลานบาท โดยอัตรากําไรขั้นตนอยูที่รอยละ 13.2 เมื่อ

เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวากําไรขั้นตนลดลง 6.3 ลานบาท และอัตรากําไรขั้นตนปรับลดลงจากรอยละ 17.0 เปน

รอยละ 13.2 เนื่องจากในไตรมาสนี้ ตนทุนในสวนของพนักงานเพิ่มสูงขึ้นเพื่อใหสามารถสงมอบงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ในขณะที่เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน กําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นเล็กนอยจํานวน 1.6 ลานบาท และอัตรากําไรขั้นตน

เพิ่มขึ้นจากรอยละ 12.3 เปนรอยละ 13.2 และสําหรับงวดเกาเดือนกลุมบริษัทมกีําไรขั้นตนรวมจํานวน 83.3 ลานบาท เมื่อเทียบ

กับชวงเดียวกันของปกอน กําไรขั้นตนลดลง 12.4 ลานบาท แตอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากรอยละ 15.3 เปนรอยละ 

15.9 อัตรากําไรขั้นตนสูงขึ้นเนื่องจากตนทุนคาเสื่อมราคาลดลงจากสินทรัพยที่ตัดคาเสื่อมราคาหมดแลว 
  

คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร และคาใชจายอื่น  
สําหรับงวดสามเดือน กลุมบริษัทมีคาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร และคาใชจายอื่น รวมเปนจํานวน 20.2 ลาน

บาท ใกลเคียงกับไตรมาสที่ผานมา แตเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 2.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 14.2 และเมื่อ

เปรียบเทียบงวดเกาเดือนกับชวงเดียวกันของปกอน พบวาเพิ่มสูงขึ้นจํานวน 10.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 19.0 โดยสวน

ใหญเพิ่มขึ้นจากคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน เนื่องจากกลุมบริษัทมีผูบริหารเพิ่มขึ้นในบางตําแหนงและมีทีมงานในการพัฒนา

โปรแกรมซอฟตแวรเพิ่มขึ้น  
 

กําไรสุทธิ  
สําหรับงวดสามเดือน กลุมบริษัทมีกําไรสุทธริวมจํานวน 4.3 ลานบาท โดยอัตรากําไรสุทธิอยูที่รอยละ 2.3 เมื่อเปรียบเทียบกบั

ไตรมาสที่ผานมา พบวากําไรสุทธิปรับลดลง 4.8 ลานบาท และลดลง 1.3 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึง่เปน

ผลมาจากคาใชจายในการบริหารที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น สําหรับงวดเกาเดือนกลุมบริษัทมกีําไรสุทธริวมจํานวน 21.5 ลานบาท โดย

อัตรากําไรสุทธิอยูที่รอยละ 4.0 ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากรายไดและกําไรขั้นตนที่ลดลง ในขณะที่คาใชจาย

บริหารเพิ่มสูงขึ้น 
 

สถานะทางการเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 936.6 ลานบาท ลดลง 9.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.1 เมื่อ

เปรียบเทียบกับสิ้นปที่ผานมา สวนใหญลดลงจากคาเสื่อมราคาอุปกรณสําหรับงวด  
 

หนี้สินรวมมีจํานวน 82.5 ลานบาท ลดลง 0.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.7 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปทีผ่านมา สวนใหญลดลง

จากคาใชจายคางจายที่ลดลง สวนของผูถือหุนรวมมีจํานวน 854.1 ลานบาท ลดลง 9.3 ลานบาท หรือรอยละ 1.1 เมื่อ

เปรียบเทียบกับสิ้นปที่ผานมา  
 

อัตราสวนสภาพคลอง (สินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน) ของกลุมบริษัท คิดเปน 12.23 เทา เพิ่มสูงขึ้นจากสิ้นปที่ผาน

มา มีสภาพคลองสูง และอัตราสวนหนี้สินตอทุนของกลุมบริษัท คิดเปน 0.10 เทา สัดสวนหนี้สินอยูในระดับต่ํา 
 

 


