สรุ ปผลการดําเนินงานบริษัท วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) สํ าหรับไตรมาส 1 ปี 2558
รายได้ รวม
บริ ษทั มีรายได้รวมไตรมาส 1 ปี 2558 เท่ากับ 219.1 ล้านบาทเพิมขึน 25.1 ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ 12.9 จากงวด
เดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากบริ ษทั มีรายได้จากการบริ การเพิมขึนจากงวดเดียวกันของปี ก่อนโดยรายละเอียด
รายได้จากการขาย และบริ การมีดงั นี
 รายได้จากการขาย
รายได้จากการขาย : ให้บริ การออกแบบ พัฒนา และติดตังระบบศูนย์บริ การข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total
Solutions) เท่ากับ 10.8 ล้านบาทลดลง 38.5 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 78.1 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
 รายได้จากการบริ การ
รายได้จากการบริ การเท่ากับ 206.7 ล้านบาทเพิมขึน 62.7 ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ 43.5 จากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนโดยรายได้จากการบริ การประกอบด้วย 4 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี
1. บริ การบริ หารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรู ปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management
Service) เท่ากับ 151.8 ล้านบาทเพิมขึน 34.6 ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ 29.5 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
โดยมีสาเหตุมาจากบริ ษทั มีรายได้เพิมขึนจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่างๆ อาทิ กลุ่มธุรกิจสายการบิน กลุ่มธุรกิจ
พลังงาน กลุ่มธุรกิจประกัน กลุ่มธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น
2. บริ การจัดหาลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) เท่ากับ 26.1 ล้านบาทเพิมขึน
15.8 ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ 153.6 จากงวดเดียวกันของปี ก่อนโดยมีสาเหตุหลักจากบริ ษทั มีรายได้
เพิมขึนจากลูกค้าในกลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจ
3. บริ การระบบศูนย์บริ การข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) เท่ากับ 22.6 ล้านบาท
เพิมขึน 12.4 ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ 122 จากงวดเดียวกันของปี ก่อนโดยมีสาเหตุหลักจากบริ ษทั
มีรายได้เพิมขึนจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจประกัน
4. บริ การบํารุ งรักษาศูนย์ให้บริ การข้อมูล (Maintenance Service) เท่ากับ 6.2 ล้านบาทลดลง 0.1 ล้านบาท
หรื อลดลงร้อยละ 1.8 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
ต้ นทุนขายและต้นทุนการให้ บริการ
บริ ษทั มีตน้ ทุนการขายและต้นทุนการให้บริ การในไตรมาส 1 ปี 2558 เท่ากับ 180.0 ล้านบาทเพิมขึน 34.7 ล้านบาท
หรื อเพิมขึนร้อยละ 23.8 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยบริ ษทั มีตน้ ทุนสูงขึนในส่วนต้นทุนการให้บริ การจากรายได้
จากการบริ การทีเพิมขึนจากงวดเดียวกันของปี ก่อน ขณะเดียวกันบริ ษทั มีตน้ ทุนขายลดลงจากรายได้จากการขายทีลดลงจาก

งวดเดียวกันของปี ก่อน
โดยต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การมีรายละเอียดดังนี
 ต้นทุนขาย เท่ากับ 9.7 ล้านบาทลดลง 29.7 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 75.4 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
 ต้นทุนการให้บริ การเท่ากับ 170.3 ล้านบาทเพิมขึน 64.3 ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ 60.7 จากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน โดยส่วนใหญ่เพิมขึนในส่วนของค่าเสื อมราคาจากการลงทุนในสิ นทรัพย์เพือรองรับการให้บริ การ
ลูกค้า
กําไรขันต้ น
บริ ษทั มีกาํ ไรขันต้นเท่ากับ 37.5 ล้านบาท ลดลง 10.5 ล้านบาทหรื อลดลงร้อยละ 21.9 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
โดยสัดส่วนกําไรขันต้นต่อรายได้จากการขายและบริ การลดลงจากร้อยละ 24.8 ในไตรมาส 1 ปี 2557 เป็ นร้อยละ 17.2
ในไตรมาส 1 ปี 2558 เนืองจากการเพิมขึนของต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การมากกว่าการเพิมขึนของรายได้จากการ
ขายและให้บริ การ
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร ค่ าใช้ จ่ายอืน และค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ค่าใช้จ่ายอืน และค่าใช้จ่ายทางการเงินรวมเท่ากับ 17.3 ล้านบาทเพิมขึน 0.4
ล้านบาทหรื อเพิมขึนร้อยละ 2.3 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน สัดส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อรายได้รวมลดลงจากร้อยละ 8.7
ในไตรมาส 1 ปี 2557 เป็ นร้อยละ 7.9 ในไตรมาส 1 ปี 2558
กําไรสุ ทธิ
บริ ษัท มี ก ํา ไรสุ ท ธิ เ ท่ า กับ 16.3 ล้า นบาทลดลง 8.8 ล้า นบาท หรื อลดลงร้ อ ยละ 35.1 จากงวดเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น
โดยสัดส่ วนกําไรสุ ทธิ ต่อรายได้รวมลดลงจากร้อยละ 13.0 ในไตรมาส 1 ปี 2557 เป็ นร้อยละ 7.4 ในไตรมาส 1 ปี 2558
โดยมี ส าเหตุ ห ลัก จากบริ ษ ัท มี ก ํา ไรขันต้น ที ลดลงจากงวดเดี ย วกัน ของปี ก่ อ นเนื องจากต้น ทุ น ค่ า เสื อมราคาเพิ มขึ น
จากการลงทุนในสิ นทรัพย์เพือรองรับการให้บริ การลูกค้า

