การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายบริหาร สําหรับไตรมาสที่ 3 ป 2562
ภาพรวมผลการดําเนินงาน
ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) สําหรับไตรมาสที่ 3
ป 2562 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนและไตรมาสที่ผานมา มีดังนี้
สําหรับงวดสามเดือนกลุมบริษัทมีรายไดรวม (ไมรวมรายไดอื่น) จํานวน 187.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.1 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 1.1 จากไตรมาสที่ผานมา อีกทั้งเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน รายไดเพิ่มขึ้น 7.7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
4.3 กําไรขั้นตนจํานวน 22.0 ลานบาท ลดลงจํานวน 1.8 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยมีอัตรากําไรขั้นตน
สําหรับไตรมาสนี้อยูที่รอยละ 11.7
สําหรับงวดเกาเดือนกลุมบริษัทมีรายไดรวม (ไมรวมรายไดอื่น) จํานวน 562.3 ลานบาท ปรับเพิ่มขึ้น 36.8 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 7.0 จากชวงเดียวกันของปกอน กําไรขั้นตนปรับลดลง 15.1 ลานบาท สงผลทําใหอัตรากําไรขั้นตนจํานวน 68.3
ลานบาท ปรับตัวลดลงอยูที่รอยละ 12.1

รายได
โครงสรางรายไดสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท

งวดสามเดือน

เปลี่ยนแปลง +/(-)

Q3’61 Q2’62 Q3’62
1. รายไดจากการขายและงานตามสัญญา
1.1 การใหบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้ง
ระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ
2. รายไดจากการบริการ
2.1 การใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคา
สัมพันธแบบเต็มรูปแบบ
2.2 การใหบริการระบบศูนยบริการใหขอมูล
และอุปกรณ
2.3 การใหบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ
2.4 การใหบริการบํารุงรักษาศูนยบริการขอมูล
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1. รายไดจากการขายและงานตามสัญญา
1.1 รายไดจากการใหบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)
สําหรับงวดสามเดือนมีจํานวน 2.7 ลานบาทปรับลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 2.5 ลานบาท และปรับลดลงจากไตร
มาสที่ผานมาเล็กนอย โดยบริษัทคาดการณวาจะมีรายไดเขามาเพิ่มขึ้นในชวงไตรมาสสุดทายของป
2. รายไดจากการบริการ
สําหรับงวดสามเดือนรายไดจากการบริการมีจํานวน 185.1 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.2 จาก
ไตรมาสที่ผานมา และเพิ่มขึ้น 10.2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.9 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อยางไรก็ตาม
สําหรับงวดเกาเดือนรายไดจากการบริการมีจํานวน 553.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 35.4 ลานบาท หรือ
คิดเปน รอยละ 6.8 โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 รายได จ ากการให บ ริ ก ารบริ ห ารจั ด การศู น ย ลู ก ค าสั ม พั น ธ แ บบเต็ ม รูป แบบ (Fully Outsourced Contact Center
Management Service) สําหรับงวดสามเดือนมีจํานวน 137.0 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.2
จากไตรมาสที่ผานมา โดยสวนใหญเพิ่มขึ้นจากลูกคาปจจุบันขยายขอบเขตการใหบริการ และเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน
ของปกอน 7.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.1 และสําหรับงวดเกาเดือนมีรายไดจํานวน 407.0 ลานบาท ปรับเพิ่มขึ้น
35.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.6 จากชวงเดียวกันของปกอน สวนใหญเพิ่มขึ้นจากลูกคากลุมหนวยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจขยายขอบเขตการใหบริการ และ ลูกคาในกลุมเอกชนมีการเติบโต ทั้งลูกคารายใหมและลูกคาปจจุบัน
ที่ขยายขอบเขตการใหบริการ ในสวนธุรกิจประกันที่ใชบริการ Inbound Telesales และ สวนธุรกิจคาปลีก
2.2 รายไดจากการใหบริการระบบศูนยบริการใหขอมูลและอุปกรณ (Contact Center Facility Outsourced) สําหรับงวดสาม
เดือนมีจํานวน 2.0 ลานบาท ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมาและชวงเดียวกันของปกอน สําหรับงวดเกา
เดือ นมีจํานวน 9.6 ลานบาท ลดลง 12.1 ลานบาท หรือคิด เป น รอยละ 55.7 จากชวงเดียวกั นของป กอน เนื่ องจาก
แนวโนมตลาดของการใหบริการแบบ Outbound Telesales ของลูกคาในสวนธุรกิจประกันลดลง รวมถึงชองทางการเขาถึง
ลูกคามีหลากหลายมากขึ้น
2.3 รายไดจากการใหบริการจัดหาลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) สําหรับงวดสามเดือน
มีจํานวน 40.7 ลานบาท ลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา แตเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนจํานวน 6.6
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 19.4 และสําหรับงวดเกาเดือนมีจํานวน 124.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป
กอนจํานวน 23.2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 22.8 โดยสวนใหญเพิ่มขึ้นจากลูกคาหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
และกลุมเอกชน
2.4 รายไดจากการใหบริการบํารุงรักษาศูนยใหบริการขอมูล (Maintenance Service) สําหรับงวดสามเดือนมีจํานวน 5.4
ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 2.2 ลานบาท จากไตรมาสที่ผานมา และเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนจํานวน 0.5
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 10.1 และสําหรับงวดเกาเดือนมีจํานวน 12.2 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน
จํานวน 11.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 48.1 โดยสวนใหญลดลงจากลูกคาในกลุมหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
ที่สิ้นสุดอายุสัญญา

กําไรขั้นตน
สํ าหรับ งวดสามเดื อ น กลุ ม บริษั ท มี กํ าไรขั้ น ต น รวมจํ านวน 22.0 ล านบาท โดยอั ต รากํ าไรขั้ น ต น อยู ที่ รอ ยละ11.7 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวากําไรขั้นตนปรับเพิ่มขึ้น 3.1 ลานบาท ในขณะที่เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
กําไรขั้นตนลดลง 1.8 ลานบาท และอัตรากําไรขั้นตนลดลงจากรอยละ 13.2 เปน รอยละ 11.7 และสําหรับงวดเกาเดือนกลุม
บริษัทมีกําไรขั้นตนรวมจํานวน 68.3 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน กําไรขั้นตนลดลง 15.1 ลานบาท อัตรากําไร
ขั้น ตน ลดลงจากรอ ยละ 15.9 เป น รอ ยละ 12.1 กํ าไรขั้น ตน ลดลง เนื่ อ งจากต น ทุ น การให บ ริก ารเพิ่ มขึ้ น ในขณะที่ ราคา
คาบริการยังไมสามารถปรับขึ้นไดในทันที และจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งสํารองผลประโยชนระยะยาวของ
พนักงานจากเดิม 300 วันเปน 400 วัน

คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร และคาใชจายอื่น
สําหรับงวดสามเดือน กลุมบริษัทมีคาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร และคาใชจายอื่น รวมเปนจํานวน 19.3 ลาน
บาท ปรับลดลงจากไตรมาสที่ผานมา และ ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน และเมื่อเปรียบเทียบงวดเกาเดือนกับชวงเดียวกัน
ของปกอน พบวาเพิ่มสูงขึ้นจํานวน 1.4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.2 สวนใหญเพิ่มขึ้นจากคาใชจายในการยายสํานักงาน

กําไรสุทธิ
สําหรับงวดสามเดือน กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิรวมจํานวน 25.9 ลานบาท โดยอัตรากําไรสุทธิอยูที่รอยละ 13.8 เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาสที่ผานมา พบวากําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 22.5 ลานบาท และเพิ่มขึ้น 21.7 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่ง
เปนผลมาจากดอกเบี้ยรับจากการฟองรองลูกหนี้การคาหนวยงานราชการแหงหนึ่งจํานวน 25.6 ลานบาทซึ่งถือเปนรายไดอื่น
สําหรับงวดเกาเดือนกลุมบริษัทมีกําไรสุทธิรวมจํานวน 34.5 ลานบาท โดยอัตรากําไรสุทธิอยูที่รอยละ 6.1 เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอน

สถานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 974.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 32.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.5
เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปที่ผานมา สวนใหญเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราวประเภทเงินฝากประจําธนาคาร
หนี้สินรวมมีจํานวน 110.0 ลานบาท เพิ่มที่ขึ้น 19.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 21.6 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปที่ผานมา สวน
ใหญเพิ่มขึ้นจากเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้นและการสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น สวนของผูถือ
หุนรวมมีจํานวน 864.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 13.1 ลานบาท หรือรอยละ 1.5 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปที่ผานมา
อัตราสวนสภาพคลอง (สินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน) ของกลุมบริษัท คิดเปน 9.9 เทา ลดลงจากสิ้นปที่ผานมา แต
ยังคงมีสภาพคลองสูง และอัตราสวนหนี้สินตอทุนของกลุมบริษัท คิดเปน 0.12 เทา สัดสวนหนี้สินอยูในระดับต่ํา

