สรุปผลการดําเนินงานบริษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) สํ าหรับไตรมาส 2 ปี 2558
ภาพรวมการดําเนินงาน
ในไตรมาสที 2 ปี 2558 บริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) มีรายได้รวมจํานวน 232.9 ล้านบาท เพิมขึน 42.2 ล้าน
บาทหรื อ 22.1% เมือเทียบกับช่วงเดี ยวกันของปี ก่อน รายได้ทีเพิมขึนส่ วนใหญ่มาจาก การเพิมขึนของรายได้ในส่ วนการ
ให้บริ การบริ หารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรู ปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) และ
การให้บริ การระบบศูนย์บริ การให้ขอ้ มูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) อีกทังหากเปรี ยบเทียบกับไตร
มาสทีผ่านมา รายได้รวมเพิมขึน 13.8 ล้านบาทหรื อ 6.3% ซึงเป็ นผลจากรายได้ทีเติบโตอย่างต่อเนือง จากทังรายได้จากกลุ่ม
ขาย และกลุ่มบริ การ
บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรจากการดําเนิ นงานจํานวน 21.9 ล้านบาท ลดลง 6.5 ล้านบาทหรื อ 22.9% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน เป็ นผลมาจากบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรขันต้นทีลดลง ซึ งส่ วนใหญ่เกิดจากต้นทุนในส่ วนของค่าเสื อมราคาที เพิมขึนจากการ
ลงทุนในสิ นทรัพย์เพือรองรับการให้บริ การลูกค้า ทังนี บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน 18.6 ล้านบาท ลดลง 4.0 ล้านบาทหรื อ
17.6 % เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน อย่างไรก็ตาม หากเปรี ยบเทียบกับไตรมาสทีผ่านมา กําไรสุ ทธิ ปรับตัวเพิมขึน
2.3 ล้านบาทหรื อ 13.9% ซึงเป็ นผลจากรายได้ทีเติบโตอย่างต่อเนื อง โดยสัดส่ วนอัตรากําไรสุ ทธิ ต่อรายได้รวม เพิมขึนจาก
7.4% ในไตรมาส 1/58 เป็ น 8.0% ในไตรมาส 2/58

ผลประกอบการทางการเงิน
โครงสร้างรายได้จากการขายและรายได้จากการบริ การ (หน่ วย: ล้ านบาท)
1. รายได้ จากการขาย
1. การให้บริ การออกแบบ พัฒนา และติดตังระบบศูนย์บริ การข้อมูล
แบบเบ็ดเสร็ จ
2. รายได้ จากการบริการ
2.1 การให้บริ การบริ หารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรู ปแบบ
2.2 การให้บริ การจัดหาเจ้าหน้าทีลูกค้าสัมพันธ์
2.3 การให้บริ การระบบศูนย์บริ การให้ขอ้ มูลและอุปกรณ์
2.4 การให้บริ การบํารุ งรักษาศูนย์บริ การข้อมูล
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รายได้ รวม
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รายได้
1. รายได้ จากการขาย
1.1 รายได้ การให้ บริการออกแบบ พัฒนา และติดตังระบบศู นย์ บริการข้ อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)
มูลค่าเท่ากับ 20.0 ล้านบาท ลดลง 19.9 ล้านบาท หรื อลดลง 49.7% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
2. รายได้ จากการบริการ
รายได้จากการบริ การโดยรวมมูลค่าเท่ากับ 211.7 ล้านบาท เพิมขึน 62.6 ล้านบาทหรื อ 42.0% เมือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน รายได้ทีเพิมขึนส่วนใหญ่มาจาก การเพิมขึนของรายได้ในส่วนการให้บริ การจัดการบริ หารศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
แบบเต็มรู ปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management) และการให้บริ การระบบศูนย์บริ การข้อมูลและ
อุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsource)
2.1 การให้ บริการบริหารจัดการศู นย์ลูกค้ าสัมพันธ์ แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management
Service) มูลค่าเท่ากับ 158.0 ล้านบาท เพิมขึน 40.3 ล้านบาท หรื อ 34.3% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
รายได้ทีเพิมขึนมาจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่างๆ อาทิ กลุ่มธุรกิจสายการบิน กลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจประกัน
กลุ่มธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ และกลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็ นต้น
2.2 การให้ บริการจัดหาลูกค้ าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) มูลค่าเท่ากับ 15.7 ล้านบาท
เพิมขึน 5.7 ล้านบาท หรื อ 56.4% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน รายได้ทีเพิมขึนมาจากลูกค้าในกลุ่มราชการ
และรัฐวิสาหกิจ
2.3 การให้ บริการระบบศูนย์ บริการให้ ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) มูลค่าเท่ากับ 32.6
ล้านบาท เพิมขึน 17.6 ล้านบาท หรื อ 116.7% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากบริ ษทั ฯ มีรายได้
เพิมขึนจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจประกัน

โดยลูกค้ามีการซือบริ การเพิมขึน

จากการทีธุรกิจของลูกค้าเติบโตอย่าง

ต่อเนือง
2.4 การให้ บริการบํารุงรักษาศู นย์ ให้ บริการข้ อมูล (Maintenance Service) มูลค่าเท่ากับ 5.4 ล้านบาท ลดลง 1.0 ล้านบาท
หรื อ 15.5% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน

กําไรขันต้ น
ในไตรมาส 2 ปี 2558 บริ ษทั มีกาํ ไรขันต้นจํานวน 37.5 ล้านบาท ลดลง 3.8 ล้านบาทหรื อ 9.3% เมือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน โดยสัดส่วนอัตรากําไรขันต้นต่อรายได้จากการขายและบริ การ ลดลงจาก 21.9% ในไตรมาส 2/2557 เป็ น 16.2%
ในไตรมาส 2/2558 เป็ นผลมาจากการเพิมขึนของต้นทุนขายและบริ การในส่วนค่าเสื อมราคาจากการลงทุนสิ นทรัพย์เพิมขึน
เพือรองรับการให้บริ การลูกค้า

ค่ าใช้ จ่ายในการขาย ค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร ค่ าใช้ จ่ายอืน และค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
บริ ษทั ฯ มีคา่ ใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ค่าใช้จ่ายอืน และค่าใช้จ่ายทางการเงิน รวมเป็ นจํานวน 16.9 ล้าน
บาท เพิมขึน 2.0 ล้านบาทหรื อ 13.7% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนซึงสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ โดย
สัดส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อรายได้รวม ลดลงจาก 7.9% ในไตรมาส 2/57 เป็ น 7.3% ในไตรมาส 2/58

กําไรสุ ทธิ
บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ จํานวน 18.6 ล้านบาท ลดลง 4.0 ล้านบาทหรื อ 17.6% เมือเที ยบกับช่วงเดี ยวกันของปี ก่อน โดยมี
สาเหตุหลักจากบริ ษทั มีกาํ ไรขันต้นทีลดลง เนื องจากต้นทุนค่าเสื อมราคาเพิมขึนจากการลงทุนในสิ นทรัพย์เพือรองรับการ
ให้บริ การลูกค้า โดยสัดส่ วนอัตรากําไรสุ ทธิ ต่อรายได้รวม ลดลงจาก 11.8% ในไตรมาส 2/57 เป็ น 8.0% ในไตรมาส 2/58
อย่างไรก็ตาม หากเปรี ยบเทียบกับไตรมาสทีผ่านมา กําไรสุทธิปรับตัวเพิมขึน 2.3 ล้านบาทหรื อ 13.9% ซึงเป็ นผลจากรายได้
ทีเติบโตอย่างต่อเนือง โดยสัดส่วนอัตรากําไรสุทธิต่อรายได้รวม เพิมขึนจาก 7.4% ในไตรมาส 1/58 เป็ น 8.0% ในไตรมาส
2/58

สถานะทางการเงิน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2558 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมทังสิ น 931.5 ล้านบาท เพิมขึน 27.6 ล้านบาท หรื อ 3.1% จากสิ นปี 2557
ส่วนใหญ่มาจากลูกหนีการค้าทีเพิมขึนตามรายได้ทีเพิมขึน
บริ ษทั มีหนีสินรวมทังสิ น 104.2 ล้านบาท เพิมขึน 6.6 ล้านบาท หรื อ 6.8% จากสิ นปี 2557 ส่วนใหญ่มาจากภาษีขายทียังไม่
ถึงกําหนดชําระ
บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมทังสิ น 827.4 ล้านบาท เพิมขึน 21.0 ล้านบาท หรื อ 2.6% จากสิ นปี 2557

ขอแสดงความนับถือ

(นายประชา พัทธยากร)
กรรมการ

