การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายบริ หาร สําหรับไตรมาสที 2 ปี 2561
ภาพรวมผลการดําเนินงาน
ภาพรวมผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) สําหรับไตรมาสที 2
ปี 2561 เปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนและไตรมาสทีผ่านมา มีดงั นี
สําหรับงวดสามเดือนกลุ่มบริ ษทั มีรายได้รวม (ไม่รวมรายได้อืน) จํานวน 177.4 ล้านบาท ปรับตัวเพิมขึน 9.2 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 5.5 จากไตรมาสทีผ่านมา ส่งผลให้มีกาํ ไรขันต้นเพิมขึน 0.7 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน รายได้ลดลง .7 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 13.1 แต่มีกาํ ไรขันต้นเพิมขึนจํานวน . ล้านบาท โดยมีอตั รากําไร
ขันต้นสําหรับไตรมาสนีอยูท่ ีร้อยละ 17.0
สําหรับงวดหกเดือนกลุ่มบริ ษทั มีรายได้รวม (ไม่รวมรายได้อืน) จํานวน . ล้านบาท ลดลง . ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อย
ละ . จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่ งผลทําให้กาํ ไรขันต้นลดลง 14.0 ล้านบาท ในขณะทีอัตรากําไรขันต้นปรับตัวสู งขึนอยู่
ทีร้อยละ 17.2

รายได้
โครงสร้างรายได้สาํ หรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ นสุดวันที 30 มิถุนายน 256 และ 2560 มีดงั นี
หน่ วย : ล้ านบาท

งวดสามเดือน

เปลียนแปลง +/(-)

Q2’60 Q1’61 Q2’61
. รายได้จากการขายและงานตามสั ญญา
1.1 การให้บริ การออกแบบ พัฒนา และติดตัง
ระบบศูนย์บริ การข้อมูลแบบเบ็ดเสร็ จ
2. รายได้จากการบริการ
. การให้บริ การบริ หารจัดการศูนย์ลูกค้า
สัมพันธ์แบบเต็มรู ปแบบ
. การให้บริ การระบบศูนย์บริ การให้ขอ้ มูล
และอุปกรณ์
. การให้บริ การจัดหาเจ้าหน้าทีลูกค้าสัมพันธ์
. การให้บริ การบํารุ งรักษาศูนย์บริ การข้อมูล
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. รายได้ จากการขายและงานตามสัญญา
1.1 รายได้ จากการให้ บริการออกแบบ พัฒนา และติดตังระบบศู นย์ บริการข้ อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)
ปรับเพิมขึนจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 0.9 ล้านบาท แต่ปรับลดลงจากไตรมาสทีผ่านมาเล็กน้อย โดยบริ ษทั คาดการณ์
ว่าจะมีรายได้เข้ามาเพิมขึนในช่วงครึ งปี หลัง
. รายได้ จากการบริการ
สําหรับงวดสามเดื อนรายได้จากการบริ การมี จาํ นวน .5 ล้านบาท เพิมขึ น .5 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ .7 จาก
ไตรมาสที ผ่านมา แต่ลดลง .6 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ . เมื อเที ยบกับช่ วงเดี ยวกันของปี ก่ อน อย่างไรก็ตาม
สําหรับงวดหกเดือนรายได้จากการบริ การมีจาํ นวน . ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน . ล้านบาท หรื อ
คิดเป็ น ร้อยละ . โดยมีรายละเอียดดังนี
2.1 รายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารบริ ห ารจัด การศู น ย์ ลู ก ค้ าสั ม พั น ธ์ แ บบเต็ม รู ป แบบ (Fully Outsourced Contact Center
Management Service) สําหรับงวดสามเดือนมีจาํ นวน 1 . ล้านบาท เพิมขึน . ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ .1
จากไตรมาสทีผ่านมา โดยส่ วนใหญ่เพิมขึนจากลูกค้าปั จจุบนั ขยายขอบเขตการให้บริ การ อย่างไรก็ตาม เมือเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนรายได้ลดลง . ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ . และสําหรับงวดหกเดือนมีรายได้จาํ นวน
. ล้านบาท ลดลง . ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ . จากช่วงเดี ยวกันของปี ก่อน ส่ วนใหญ่ลดลงจากลูกค้า
กลุ่มหน่วยงานราชการ เนื องจากสภาวะทางการตลาดทีมีการแข่งขันสู งขึนทังในด้านของคู่แข่งและราคา ส่งผลให้บาง
โครงการไม่ได้งานต่อเนื อง อย่างไรก็ตาม ลูกค้าในกลุ่มเอกชนมีการเติบโตอย่างต่อเนื อง ทังลูกค้ารายใหม่และลูกค้า
ปั จจุบนั ทีขยายขอบเขตการให้บริ การ
2.2 รายได้ จากการให้ บริการระบบศู นย์ บริการให้ ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) สําหรับงวดสาม
เดือนมีจาํ นวน . ล้านบาท ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมือเทียบกับไตรมาสทีผ่านมาและช่วงเดียวกันของปี ก่อน สําหรับ
งวดหกเดื อนมี จ ํานวน . ล้านบาท ลดลง . ล้านบาท หรื อ คิ ดเป็ นร้ อยละ . จากช่ วงเดี ยวกัน ของปี ก่ อ น
เนื องจากแนวโน้มตลาดของการให้บริ การแบบ Outbound Telesales ของลูกค้าธุ รกิ จประกันลดลง รวมถึ งช่ องทางการ
เข้าถึงลูกค้ามีหลากหลายมากขึน
2.3 รายได้ จากการให้ บริการจัดหาลูกค้ าสั มพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) สําหรับงวดสามเดือน
มีจาํ นวน . ล้านบาท ปรับตัวเพิมขึนเล็กน้อยเมือเที ยบกับไตรมาสที ผ่านมา แต่ลดลงจากช่วงเดี ยวกันของปี ก่อน
จํานวน . ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ . และสําหรับงวดหกเดือนมีจาํ นวน . ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่ อนจํานวน . ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ . โดยส่ วนใหญ่ลดลงจากลูกค้ากลุ่มหน่ วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ
2.4 รายได้ จากการให้ บริ การบํารุ งรั กษาศู นย์ ให้ บริการข้ อมูล (Maintenance Service) สําหรับงวดสามเดื อนมีจาํ นวน .
ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาสทีผ่านมา แต่ลดลงจากช่วงเดี ยวกันของปี ก่อนจํานวน .0 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ
42.7 และสําหรับงวดหกเดือนมีจาํ นวน . ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนจํานวน . ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นร้อยละ .1 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทีสิ นสุ ดอายุสญ
ั ญาและมีแผน
ในการเปลียนระบบ จึงไม่ได้ต่อสัญญาบํารุ งรักษากับบริ ษทั

กําไรขันต้ น
สําหรั บ งวดสามเดื อน กลุ่ ม บริ ษ ัท มี กาํ ไรขันต้น รวมจํานวน . ล้านบาท โดยอัต รากําไรขันต้น อยู่ที ร้ อ ยละ . เมื อ
เปรี ยบเที ยบกับไตรมาสที ผ่านมา พบว่ากําไรขันต้นเพิมขึน 0.7 ล้านบาท แต่อตั รากําไรขันต้นลดลงเล็กน้อย ในขณะที เมื อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน กําไรขันต้นเพิมขึน . ล้านบาท และอัตรากําไรขันต้นเพิมขึนจากร้อยละ 12.2 เป็ น ร้อยละ
17.0 และสําหรับงวดหกเดื อนกลุ่มบริ ษทั มี กาํ ไรขันต้นรวมจํานวน . ล้านบาท เมือเที ยบกับช่ วงเดี ยวกันของปี ก่อน กําไร
ขันต้นลดลง 14.0 ล้านบาท แต่อตั รากําไรขันต้นเพิมขึนจากร้อยละ 16.5 เป็ น ร้อยละ 17.2 กําไรขันต้นลดลงเนื องจากรายได้ที
ลดลงอัน เป็ นผลมาจากการแข่งขัน ในตลาดที เพิมสู งขึนทังในด้านคู่แข่งและราคา ส่ วนอัตรากําไรขันต้นสู งขึ นเนื องจาก
โครงการทีมีตน้ ทุนสูง กําไรตําลดน้อยลงเนืองจากไม่ได้ต่อสัญญา

ค่ าใช้ จ่ายในการขาย ค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร และค่ าใช้ จ่ายอืน
สําหรับงวดสามเดือน กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร และค่าใช้จ่ายอืน รวมเป็ นจํานวน . ล้าน
บาท ใกล้เคี ยงกับไตรมาสที ผ่านมา แต่เพิมขึ นจากช่ วงเดี ยวกันของปี ก่อน 4.9 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ 30.4 และเมื อ
เปรี ยบเทียบงวดหกเดือนกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน พบว่าเพิมสู งขึนจํานวน 7.5 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 21.4 ส่ วนใหญ่
เพิมขึนจากค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน เนืองจากกลุ่มบริ ษทั มีทีมงานในการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์เพิมขึน

กําไรสุ ทธิ
สําหรับงวดสามเดือน กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรสุทธิรวมจํานวน . ล้านบาท โดยอัตรากําไรสุทธิอยูท่ ีร้อยละ . เมือเปรี ยบเทียบกับ
ไตรมาสทีผ่านมา พบว่ากําไรสุทธิเพิมขึน . ล้านบาท แต่ลดลง . ล้านบาท เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ งเป็ นผล
มาจากค่าใช้จ่ายในการบริ หารที ปรับตัวเพิมขึน สําหรับงวดหกเดื อนกลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ รวมจํานวน . ล้านบาท โดย
อัตรากําไรสุ ทธิ อยู่ทีร้อยละ 4.9 ลดลงจากช่วงเดี ยวกันของปี ก่อน เนื องจากรายได้และอัตรากําไรขันต้นที ลดลง ในขณะที
ค่าใช้จ่ายบริ หารเพิมสูงขึน

สถานะทางการเงิน
ณ วันที 3 มิถุนายน 256 กลุม่ บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมทังสิ น . ล้านบาท ลดลง . ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ . เมือ
เปรี ยบเทียบกับสิ นปี ทีผ่านมา ส่วนใหญ่ลดลงจากค่าเสื อมราคาอุปกรณ์สาํ หรับงวด
หนี สิ นรวมมีจาํ นวน . ล้านบาท ลดลง . ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ . เมือเปรี ยบเทียบกับสิ นปี ที ผ่านมา ส่ วนใหญ่
ลดลงจากเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนลดลง ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมมีจาํ นวน 8 . ล้านบาท ลดลง . ล้านบาท หรื อร้อยละ .3
เมือเปรี ยบเทียบกับสิ นปี ทีผ่านมา
อัตราส่วนสภาพคล่อง (สิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีสิ นหมุนเวียน) ของกลุ่มบริ ษทั คิดเป็ น 14.54 เท่า เพิมสูงขึนจากสิ นปี ทีผ่าน
มา มีสภาพคล่องสูง และอัตราส่วนหนีสิ นต่อทุนของกลุ่มบริ ษทั คิดเป็ น 0.08 เท่า สัดส่วนหนีสิ นอยูใ่ นระดับตํา

