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การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายบริหาร สาํหรับปี 2561 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) สําหรับปี 2561 

เปรียบเทียบกบัปี 2560 มีดงันี�  
 

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมสําหรับปี 2561 จํานวนเงิน 718.3 ล้านบาท ลดลง 108.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.1 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัปี 2560 ซึ� งส่วนใหญ่ลดลงจากรายไดจ้ากการบริการ และรายไดจ้ากงานตามสัญญา ตน้ทุนรวมมีจาํนวน 601.5 

ลา้นบาท ลดลง 93.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.5  กาํไรขั�นตน้สาํหรับปี 25�1 ลดลง 13.4 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 

10.9 โดยที�อตัรากาํไรขั�นตน้ต่อรายไดร้วมคิดเป็นร้อยละ 1�.4 
 

กาํไรสุทธิรวมสาํหรับปี 2561 มีจาํนวน 20.6 ลา้นบาท ลดลง 29.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5�.1 เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 

��60 ซึ� งเป็นผลมาจากรายไดร้วมที�ลดลงและค่าใชจ่้ายในการบริหารที�สูงขึ�น โดยมีอตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วมคิดเป็นร้อย

ละ �.� 
 

รายได้ 

โครงสร้างรายไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม ��61 และ 2560 มีดงันี�  

หน่วย: ล้านบาท ปี 2561 ปี 2560 % เปลยีนแปลง 

�. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา 14.9 21.4 -30.5% 

   1.1 การใหบ้ริการออกแบบ พฒันา และติดตั�งระบบศูนยบ์ริการขอ้มลูแบบเบด็เสร็จ  14.9 21.4 -30.5% 

2. รายได้จากการบริการ 696.0 796.8 -12.6% 

   �.� การใหบ้ริการบริหารจดัการศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์แบบเตม็รูปแบบ   499.5 540.4 -7.6% 

   �.� การใหบ้ริการระบบศูนยบ์ริการใหข้อ้มลูและอุปกรณ์ 28.0 54.0 -48.1% 

   �.� การใหบ้ริการจดัหาเจา้หนา้ที�ลูกคา้สัมพนัธ์ 141.2 142.0 -0.6% 

   �.� การใหบ้ริการบาํรุงรักษาศูนยบ์ริการขอ้มลู 27.3 60.4 -54.8% 

รวม 710.9 818.2 -13.1% 
 

1. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา  

1.1 รายได้จากการให้บริการออกแบบ พฒันา และตดิตั�งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) 

สาํหรับปี 256� มีจาํนวน ��.� ลา้นบาท ลดลง �.� ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ��.� เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยลดลง 

จากสภาพเศรษฐกิจที�ชะลอตวั ส่งผลใหโ้ครงการใหญ่ๆ ชะลอการลงทุน 
 

�. รายได้จากการบริการ 

รายไดจ้ากการบริการสาํหรับปี 2561 มีจาํนวน �96.� ลา้นบาท ลดลง ���.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ��.� เมื�อเปรียบเทียบ

กบัปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงันี�    

 

2.1 รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center 

Management Service) สําหรับปี 25�� มีจาํนวน ���.� ลา้นบาท ลดลง ��.� ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ �.� ส่วน

ใหญ่ลดลงจากลูกคา้กลุ่มหน่วยงานราชการ เนื�องจากสภาวะทางการตลาดที�มีการแข่งขนัสูงขึ�นทั�งในดา้นของคู่แข่ง
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และราคา ส่งผลให้บางโครงการไม่ไดง้านต่อเนื�อง อยา่งไรก็ตาม ลูกคา้ในกลุ่มเอกชนมีการเติบโตอย่างต่อเนื�อง ทั�ง

ลูกคา้รายใหม่ในกลุ่มธุรกิจประกนัและกลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภคและลูกคา้ปัจจุบนัที�ขยายขอบเขตการใหบ้ริการ 
 

2.2 รายได้จากการให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) สาํหรับปี 25�� มี

จาํนวน ��.� ลา้นบาท ลดลง �6.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ��.� เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยส่วนใหญ่ลดลงจาก

ลูกคา้เอกชนในกลุ่มธุรกิจประกนั เนื�องจากแนวโน้มตลาดของการให้บริการแบบ Outbound Telesales ของลูกคา้ธุรกิจ

ประกนัลดลง เพราะกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งต่างๆ มีความเขม้งวดมากขึ�น รวมถึงช่องทางการเขา้ถึงลูกคา้มีหลากหลายมากขึ�น 
 

2.3 รายได้จากการให้บริการจัดหาลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) สําหรับปี 256�  

มีจาํนวน 14�.� ลา้นบาท ลดลง �.� ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ �.� เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน  
 

2.4 รายได้จากการให้บริการบํารุงรักษาศูนย์ให้บริการข้อมูล (Maintenance Service) สาํหรับปี 256�  มีจาํนวน ��.� ลา้นบาท 

ลดลง ��.� ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5�.� เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยส่วนใหญ่ลดลงจากลูกคา้ในกลุ่มหน่วยงาน

ราชการและรัฐวสิาหกิจที�สิ�นสุดอายสุญัญาและมีแผนในการเปลี�ยนระบบ จึงไม่ไดต้่อสญัญาบาํรุงรักษากบับริษทั 
 

โครงสร้างรายได้จากการบริการ 

กาํไรขั�นต้น  
กลุ่มบริษทัมีกาํไรขั�นตน้สาํหรับปี 256� จาํนวน ���.� ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขั�นตน้ต่อรายไดร้วมร้อยละ ��.� เพิ�มขึ�น

เลก็นอ้ยจากร้อยละ ��.� ของปี ����  
 

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื�น  
กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าใชจ่้ายในการบริหาร และค่าใชจ่้ายอื�น รวมเป็นจาํนวน ��.� ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปีก่อน 

��.� ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ��.� ส่วนใหญ่เพิ�มขึ�นจากค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน เนื�องจากกลุ่มบริษทัมีผูบ้ริหารเพิ�มขึ�น

ในบางตาํแหน่งและมีทีมงานในการพฒันาโปรแกรมซอฟตแ์วร์เพิ�มขึ�น นอกจากนี�  ยงัมีค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัการยา้ยสํานักงาน

เพิ�มขึ�นในช่วงปลายปี  
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กาํไรสุทธิ  
กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิสําหรับปี 256� จาํนวน ��.� ลา้นบาท ลดลงจาํนวน ��.� ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.1 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัปีก่อน ซึ� งเป็นผลมาจากรายไดร้วมที�ลดลง ในขณะที�ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ�มขึ�น โดยมีอตัรากาํไรสุทธิต่อ

รายไดร้วมคิดเป็นร้อยละ �.� ปรับตวัลดลงจากปีก่อน 
 

สถานะทางการเงิน  
 

สินทรัพย์รวม 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ��6� กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วมจาํนวน ���.� ลา้นบาท ลดลง �.� ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ �.� เมื�อ

เปรียบเทียบกบัสิ�นปีที�ผ่านมา ส่วนใหญ่ลดลงจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเนื�องจากมีการยา้ยสํานักงานในช่วง

ปลายปี 

หนี�สินรวม 

ณ วนัที� �� ธันวาคม ��6� กลุ่มบริษทัมีหนี� สินรวมจาํนวน ��.� ลา้นบาท เพิ�มขึ�น �.� ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ �.� เมื�อ

เปรียบเทียบกบัสิ�นปีที�ผา่นมา ส่วนใหญ่เกิดจากเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�นที�เพิ�มขึ�น รวมถึงสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานเพิ�มสูงขึ�น  
 

อตัราส่วนทางการเงนิ 

อตัราส่วนทางการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� แสดงไดด้งันี�  
 

อตัราส่วนทางการเงิน ปี 256� ปี 25�� 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 11.02 11.81 

อตัราส่วนหนี� สินต่อทุน (เท่า) 0.11 0.10 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 2.40% 5.81% 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 2.18% 5.15% 

อตัรากาํไรขั�นตน้ (%) ��.��% 15.00% 

อตัรากาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินได ้(%) �.91% 7.34% 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 2.87% 6.10% 

 

 


