
 

 

การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายบริหาร สาํหรับไตรมาสที� 3 ปี 2562 
 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 
 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) สาํหรับไตรมาสที� 3 ปี 

2562 เปรียบเทยีบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนและไตรมาสที�ผา่นมา มีดงันี�  
 

สาํหรับงวดสามเดือนกลุ่มบริษทัมีรายไดร้วม (ไม่รวมรายไดอ้ื�น) จาํนวน 187.8 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 2.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 1.� จากไตรมาสที�ผา่นมา อีกทั�งเมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน รายไดเ้พิ�มขึ�น �.� ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ �.� 

กาํไรขั�นตน้จาํนวน ��.� ลา้นบาท ลดลงจาํนวน �.� ลา้นบาท เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีอตัรากาํไรขั�นต้น

สาํหรับไตรมาสนี�อยู่ที�ร้อยละ 11.7 
 

สาํหรับงวดเกา้เดือนกลุ่มบริษทัมีรายไดร้วม (ไม่รวมรายไดอ้ื�น) จาํนวน 562.3 ลา้นบาท ปรับเพิ�มขึ�น ��.� ลา้นบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ �.� จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน กาํไรขั�นตน้ปรับลดลง 15.1 ลา้นบาท ส่งผลทาํให้อตัรากาํไรขั�นตน้จาํนวน ��.� 

ลา้นบาท ปรับตวัลดลงอยูที่�ร้อยละ 12.1 
 

รายได้ 
 

โครงสร้างรายไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงันี�                  
       

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

 Q3’61 Q2’62 Q3’62 QoQ YoY 9M-61 9M-62 +/(-) 

�. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา 5.1 2.7 2.7 (1.3%) (48.3%) 7.3 8.6 17.8% 

1.1 การใหบ้ริการออกแบบ พฒันา และ

ติดตั�งระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบ

เบด็เสร็จ 

5.1 2.7 2.7 (1.3%) (48.3%) 7.3 8.6 17.8% 

2. รายได้จากการบริการ 174.9 183.0 185.1 1.2% 5.9% 518.3 553.7 6.8% 

�.� การใหบ้ริการบริหารจดัการศูนยลู์กคา้

สัมพนัธ์แบบเตม็รูปแบบ 
129.1 136.6 137.0 0.2% 6.1% 371.4 407.0 9.6% 

2.2 การใหบ้ริการระบบศูนยบ์ริการใหข้อ้มูล

และอุปกรณ์ 
6.7 2.0 2.0 (1.8%) (70.5%) 21.7 9.6 (55.7%) 

2.3 การใหบ้ริการจดัหาเจา้หนา้ที�ลูกคา้

สัมพนัธ์ 

34.1 41.1 40.7 (0.8%) 19.4% 101.7 124.9 22.8% 

2.4 การใหบ้ริการบาํรุงรักษาศูนยบ์ริการ

ขอ้มูล 

5.0 3.3 5.4 65.9% 10.1% 23.5 12.2 (48.1%) 

รวม 180.0 185.7 187.8 1.1% 4.3% 525.6 562.3 7.0% 



 

 

1. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา  
 

1.1 รายได้จากการให้บริการออกแบบ พฒันา และติดตั�งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)  

สาํหรับงวดสามเดือนมีจาํนวน 2.7 ลา้นบาทปรับลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน �.� ลา้นบาท และปรับลดลงจากไตร

มาสที�ผา่นมาเลก็นอ้ย โดยบริษทัคาดการณ์ว่าจะมีรายไดเ้ขา้มาเพิ�มขึ�นในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี   
 

�. รายได้จากการบริการ 
 

สําหรับงวดสามเดือนรายไดจ้ากการบริการมีจาํนวน ���.� ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 2.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2 จาก       

ไตรมาสที�ผ่านมา และเพิ�มขึ�น ��.� ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ �.� เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม 

สาํหรับงวดเกา้เดือนรายไดจ้ากการบริการมีจาํนวน ���.� ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ��.� ลา้นบาท หรือ

คิดเป็น ร้อยละ �.� โดยมีรายละเอียดดงันี�   
 

2.1 รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center 

Management Service) สําหรับงวดสามเดือนมีจาํนวน 137.0 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 0.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 

จากไตรมาสที�ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เพิ�มขึ�นจากลูกคา้ปัจจุบนัขยายขอบเขตการให้บริการ และเพิ�มขึ�นจากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน 7.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.1 และสาํหรับงวดเกา้เดือนมีรายไดจ้าํนวน 407.0  ลา้นบาท ปรับเพิ�มขึ�น 

35.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.6 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เพิ�มขึ�นจากลูกคา้กลุ่มหน่วยงานราชการ

และรัฐวิสาหกิจขยายขอบเขตการให้บริการ และ ลูกคา้ในกลุ่มเอกชนมีการเติบโต ทั�งลูกคา้รายใหม่และลูกคา้ปัจจุบนั

ที�ขยายขอบเขตการใหบ้ริการ ในส่วนธุรกิจประกนัที�ใชบ้ริการ Inbound Telesales  และ ส่วนธุรกิจคา้ปลีก  
 

2.2 รายได้จากการให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) สําหรับงวดสาม

เดือนมีจาํนวน 2.0 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงเมื�อเทียบกบัไตรมาสที�ผ่านมาและช่วงเดียวกนัของปีก่อน สําหรับงวดเก้า

เดือนมีจาํนวน 9.6 ลา้นบาท ลดลง 12.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.7 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจาก

แนวโน้มตลาดของการให้บริการแบบ Outbound Telesales ของลูกคา้ในส่วนธุรกิจประกนัลดลง รวมถึงช่องทางการเขา้ถึง

ลูกคา้มีหลากหลายมากขึ�น 
 

2.3 รายได้จากการให้บริการจัดหาลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) สาํหรับงวดสามเดือน

มีจาํนวน 40.7 ลา้นบาท ลดลงเลก็นอ้ยเมื�อเทียบกบัไตรมาสที�ผ่านมา แต่เพิ�มขึ�นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 6.6 

ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.4 และสําหรับงวดเกา้เดือนมีจาํนวน 124.9 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน

จาํนวน 23.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.8 โดยส่วนใหญ่เพิ�มขึ�นจากลูกคา้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจและ

กลุ่มเอกชน 
 

2.4 รายได้จากการให้บริการบํารุงรักษาศูนย์ให้บริการข้อมูล (Maintenance Service) สําหรับงวดสามเดือนมีจาํนวน 5.4 

ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวนเงิน �.� ลา้นบาท จากไตรมาสที�ผา่นมา และเพิ�มขึ�นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 0.5 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.1 และสาํหรับงวดเกา้เดือนมีจาํนวน 12.2 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 

11.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.1 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากลกูคา้ในกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที�สิ�นสุด

อายุสญัญา  

 

 



 

 

กาํไรขั�นต้น  
สําหรับงวดสามเดือน กลุ่มบริษัทมีกาํไรขั�นต้นรวมจาํนวน 22.0 ล้านบาท โดยอตัรากําไรขั�นต้นอยู่ที�ร้อยละ��.� เมื�อ

เปรียบเทียบกบัไตรมาสที�ผ่านมา พบว่ากาํไรขั�นตน้ปรับเพิ�มขึ�น 3.1 ลา้นบาท ในขณะที�เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

กาํไรขั�นตน้ลดลง �.� ลา้นบาท และอตัรากาํไรขั�นตน้ลดลงจากร้อยละ 13.2 เป็น ร้อยละ 11.7 และสําหรับงวดเกา้เดือนกลุ่ม

บริษทัมีกาํไรขั�นตน้รวมจาํนวน 68.3 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน กาํไรขั�นตน้ลดลง 15.� ลา้นบาท อตัรากาํไร

ขั�นตน้ลดลงจากร้อยละ 15.9 เป็น ร้อยละ 12.1 กาํไรขั�นตน้ลดลง เนื�องจากตน้ทนุการให้บริการเพิ�มขึ�นในขณะที�ราคาค่าบริการ

ยงัไม่สามารถปรับขึ�นไดใ้นทนัที และจากการเปลี�ยนแปลงกฎหมายเกี�ยวกบัการตั�งสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

จากเดิม ��� วนัเป็น ��� วนั   
 

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื�น  
สาํหรับงวดสามเดือน กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าใชจ่้ายในการบริหาร และค่าใชจ่้ายอื�น รวมเป็นจาํนวน 19.3 ลา้น

บาท ปรับลดลงจากไตรมาสที�ผา่นมา และ ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และเมื�อเปรียบเทียบงวดเกา้เดือนกบัช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน พบว่าเพิ�มสูงขึ�นจาํนวน �.� ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ �.� ส่วนใหญเ่พิ�มขึ�นจากค่าใชจ่้ายในการยา้ยสาํนกังาน 
  

กาํไรสุทธิ  
สาํหรับงวดสามเดือน กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิรวมจาํนวน 25.9 ลา้นบาท โดยอตัรากาํไรสุทธิอยูที่�ร้อยละ ��.� เมื�อเปรียบเทียบ

กบัไตรมาสที�ผา่นมา พบว่ากาํไรสุทธิเพิ�มขึ�น 22.5 ลา้นบาท และเพิ�มขึ�น ��.� ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ� ง

เป็นผลมาจากดอกเบี�ยรับจากการฟ้องร้องลูกหนี� การคา้หน่วยงานราชการแห่งหนึ� งจาํนวน 25.6 ลา้นบาทซึ�งถือเป็นรายไดอ้ื�น

สําหรับงวดเกา้เดือนกลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิรวมจาํนวน 34.5 ลา้นบาท โดยอตัรากาํไรสุทธิอยู่ที�ร้อยละ 6.1 เพิ�มขึ�นจากช่วง

เดียวกนัของปีก่อน  

 

สถานะทางการเงิน  

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วมทั�งสิ�น 974.9 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 32.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.5  เมื�อ

เปรียบเทียบกบัสิ�นปีที�ผา่นมา ส่วนใหญเ่พิ�มขึ�นจากเงินลงทุนชั�วคราวประเภทเงินฝากประจาํธนาคาร  
 

หนี� สินรวมมีจาํนวน 110.0 ลา้นบาท เพิ�มที�ขึ�น 19.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.6 เมื�อเปรียบเทียบกบัสิ�นปีที�ผ่านมา ส่วน

ใหญ่เพิ�มขึ�นจากเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�นที�เพิ�มขึ�นและการสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ�มขึ�น ส่วนของผูถื้อ

หุน้รวมมีจาํนวน 864.9 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น ��.� ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.5 เมื�อเปรียบเทียบกบัสิ�นปีที�ผา่นมา  
 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (สินทรัพยห์มุนเวียนต่อหนี� สินหมุนเวียน) ของกลุ่มบริษทั คิดเป็น �.� เท่า ลดลงจากสิ�นปีที�ผา่นมา แต่

ยงัคงมีสภาพคล่องสูง และอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนของกลุ่มบริษทั คิดเป็น 0.12 เท่า สดัส่วนหนี� สินอยูใ่นระดบัตํ�า 

 

 

 


