สรุปผลการดําเนินงานบริษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) สํ าหรับไตรมาส 3 ปี 2558
ภาพรวมการดําเนินงาน
ในไตรมาสที 3 ปี 2558 บริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) มีรายได้รวมจํานวน 228.9 ล้านบาท เพิมขึน 17.6 ล้าน
บาทหรื อ 8.3% เมือเที ยบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน รายได้ทีเพิมขึนส่ วนใหญ่มาจาก การเพิมขึนของรายได้ในส่ วนการ
ให้บริ การจัดหาเจ้าหน้าทีลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) การให้บริ การบริ หารจัดการศูนย์
ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรู ปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) และ การให้บริ การระบบ
ศูนย์บริ การให้ขอ้ มูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced)
กําไรขันต้นจํานวน 34.6 ล้านบาท คิดเป็ น 15.2% เมือเทียบกับรายได้ บริ ษทั มีรายได้จากการบริ การเพิมมากขึน 46.9 ล้าน
บาท เพิมขึน 27.5% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลจากลูกค้ากลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจใช้บริ การอย่าง
ต่อเนืองและขยายระบบงานเพิมขึน
กําไรจากการดําเนินงานจํานวน 18.0 ล้านบาท ลดลง 8.5 ล้านบาทหรื อ 32.1% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
กําไรสุทธิจาํ นวน 15.4 ล้านบาท คิดเป็ น 6.7% เมือเทียบกับรายได้รวม

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

228.0

207.4

10.0%

รายได้
1. รายได้ จากการขาย
1.1 รายได้ การให้ บริการออกแบบ พัฒนา และติดตังระบบศู นย์ บริการข้ อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)
มูลค่าเท่ากับ 10.6 ล้านบาท ลดลง 26.2 ล้านบาท หรื อลดลง 71.4% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
2. รายได้ จากการบริการ
รายได้จากการบริ การโดยรวมมูลค่าเท่ากับ 217.4 ล้านบาท เพิมขึน 46.8 ล้านบาทหรื อ 27.5% เมือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน รายได้ทีเพิมขึนส่วนใหญ่มาจาก การเพิมขึนของรายได้ในส่วนการให้บริ การจัดหาลูกค้าสัมพันธ์ (Customer
Service Representative Outsourced) การให้บริ การจัดการบริ หารศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรู ปแบบ (Fully Outsourced
Contact Center Management) และการให้บริ การระบบศูนย์บริ การข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility
Outsource)
2.1 การให้ บริการบริหารจัดการศู นย์ลูกค้ าสัมพันธ์ แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management
Service) มูลค่าเท่ากับ 153.4 ล้านบาท เพิมขึน 19.7 ล้านบาท หรื อ 14.7% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
รายได้ทีเพิมขึนมาจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่างๆ อาทิ กลุ่มธุรกิจสายการบิน กลุ่มธุรกิจประกัน เป็ นต้น
2.2 การให้ บริการจัดหาลูกค้ าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) มูลค่าเท่ากับ 23.9 ล้านบาท
เพิมขึน 13.1 ล้านบาท หรื อ 121.0% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน รายได้ทีเพิมขึนมาจากลูกค้าในกลุ่ม
ราชการและรัฐวิสาหกิจ
2.3 การให้ บริการระบบศูนย์ บริการให้ ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) มูลค่าเท่ากับ 33.9
ล้านบาท เพิมขึน 14.3 ล้านบาท หรื อ 73.4% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากบริ ษทั ฯ มีรายได้
เพิมขึนจากลูกค้าในกลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มธุรกิจประกันโดยลูกค้ามีการใช้บริ การเพิมขึน จากการที
ธุรกิจของลูกค้าเติบโตอย่างต่อเนือง
2.4 การให้ บริการบํารุงรักษาศู นย์ ให้ บริการข้ อมูล (Maintenance Service) มูลค่าเท่ากับ 6.2 ล้านบาท ลดลง 0.3 ล้านบาท
หรื อ 2.4% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน

กําไรขันต้ น
ในไตรมาส 3 ปี 2558 บริ ษทั มีกาํ ไรขันต้นจํานวน 34.6 ล้านบาท คิดเป็ น 15.2% เมือเทียบกับรายได้ บริ ษทั มีรายได้จากการ
บริ การเพิมมากขึน 46.9 ล้านบาท เพิมขึน 27.5% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลจากกลุ่มราชการและ
รัฐวิสาหกิจใช้บริ การอย่างต่อเนือง

ค่ าใช้ จ่ายในการขาย ค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร ค่ าใช้ จ่ายอืน และค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
บริ ษทั ฯ มีคา่ ใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ค่าใช้จ่ายอืน และค่าใช้จ่ายทางการเงิน รวมเป็ นจํานวน 17.4 ล้าน
บาท ลดลงเล็กน้อยเมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อรายได้รวม ลดลงจาก 8.4% ในไตร
มาส 3/57 เป็ น 7.6% ในไตรมาส 3/58

กําไรสุ ทธิ
บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิ จํานวน 15.4 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 6.7% เมือเทียบกับรายได้รวม บริ ษทั มีรายได้จากการบริ การเพิมมาก
ขึน 46.9 ล้านบาท เพิมขึน 27.5% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลจากกลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจใช้บริ การ
อย่างต่อเนือง

สถานะทางการเงิน
ณ วันที 30 กันยายน 2558 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมทังสิ น 930.1 ล้านบาท เพิมขึน 26.2 ล้านบาท หรื อ 2.9% จากสิ นปี 2557
ส่วนใหญ่มาจากลูกหนีการค้าทีเพิมขึนตามรายได้ทีเพิมขึน
บริ ษทั มีหนีสินรวมทังสิ น 106.7 ล้านบาท เพิมขึน 9.1 ล้านบาท หรื อ 9.4% จากสิ นปี 2557 ส่วนใหญ่มาจากภาษีขายทียังไม่
ถึงกําหนดชําระ
บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมทังสิ น 823.4 ล้านบาท เพิมขึน 17.0 ล้านบาท หรื อ 2.1% จากสิ นปี 2557

