การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายบริ หาร สาหรับปี 2562
ภาพรวมผลการดาเนินงาน
ภาพรวมผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั วันทู วนั คอนแทคส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) สาหรับปี 2562
เปรี ยบเทียบกับปี 2561 มีดงั นี้
กลุ่ มบริ ษ ัท มี รายได้รวมส าหรั บปี 2562 จานวนเงิ น 790.5 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น 72.2 ล้านบาท หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 10.1 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับปี 2561 ซึ่ งส่ วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากรายได้จากการบริ การและดอกเบี้ยรับจากการฟ้องร้องลูกหนี้ การค้าหน่วยงาน
ราชการแห่ งหนึ่ ง ต้นทุนรวมมีจานวน 672.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70.5 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 11.7 กาไรขั้นต้นสาหรับปี
2562 ลดลง 25.1 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 23.0 โดยที่อตั รากาไรขั้นต้นต่อรายได้คิดเป็ นร้อยละ 11.1
กาไรสุ ทธิ รวมสาหรับปี 2562 มีจานวน 33.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.4 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 60.2 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ปี 2561 ซึ่งเป็ นผลมาจากดอกเบี้ยรับจากการฟ้องร้องลูกหนี้การค้าหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งจานวน 25.6 ล้านบาท ซึ่งถือ
เป็ นรายได้อื่น โดยอัตรากาไรสุทธิอยูท่ ี่ร้อยละ 4.2
รายได้
โครงสร้างรายได้สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
หน่ วย: ล้ านบาท
1. รายได้ จากการขายและงานตามสัญญา
1.1 การให้บริ การออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริ การข้อมูลแบบเบ็ดเสร็ จ
2. รายได้ จากการบริการ
2.1 การให้บริ การบริ หารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรู ปแบบ
2.2 การให้บริ การระบบศูนย์บริ การให้ขอ้ มูลและอุปกรณ์
2.3 การให้บริ การจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
2.4 การให้บริ การบารุ งรักษาศูนย์บริ การข้อมูล
รวม

ปี 2562 ปี 2561 % เปลียนแปลง
11.8
14.9
-21.0%
11.8
14.9
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1. รายได้ จากการขายและงานตามสัญญา
1.1 รายได้ จากการให้ บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศู นย์ บริการข้ อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)
สาหรับปี 2562 มีจานวน 11.8 ล้านบาท ลดลง 3.1 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 21.0 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน โดยลดลง
จากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลให้โครงการใหญ่ๆ ชะลอการลงทุน
2. รายได้ จากการบริการ
รายได้จากการบริ การสาหรับปี 2562 มีจานวน 744.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.5 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 7.0 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับปี ก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 รายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารบริ ห ารจัด การศู น ย์ ลู ก ค้ าสั ม พั น ธ์ แบบเต็ม รู ป แบบ (Fully Outsourced Contact Center
Management Service) สาหรับปี 2562 มีจานวน 527.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.1 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.6 ส่ วน

ใหญ่เพิ่มขึ้นจากลูกค้ากลุ่มหน่ วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจขยายขอบเขตการให้บริ การ และ ลูกค้าในกลุ่มเอกชนมี
การเติบโต ทั้งลูกค้ารายใหม่และลูกค้าปั จจุบนั ที่ขยายขอบเขตการให้บริ การ ในส่วนธุรกิจประกันที่ใช้บริ การ Inbound
และ ส่วนธุรกิจค้าปลีก
2.2 รายได้ จากการให้ บริ การระบบศู นย์ บริ การให้ ข้อมู ลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) สาหรั บปี
2562 มี จานวน 11.1 ล้านบาท ลดลง 17.0 ล้านบาท หรื อคิ ด เป็ นร้ อยละ 60.5 เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ ปี ก่ อน เนื่ องจาก
แนวโน้มตลาดของการให้บริ การแบบ Outbound Telesales ของลูกค้าในส่ วนธุรกิจประกันลดลง รวมถึงช่องทางการเข้าถึง
ลูกค้ามีหลากหลายมากขึ้น
2.3 รายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารจัด หาลู ก ค้ าสั ม พัน ธ์ (Customer Service Representative Outsourced) สาหรั บ ปี 2562 มี
จานวน 181.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 40.6 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 28.8 เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ ปี ก่ อน โดยส่ วนใหญ่
เพิ่มขึ้นจากลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจและกลุ่มเอกชน
2.4 รายได้ จากการให้ บริ การบารุ งรั กษาศู นย์ ให้ บริ การข้ อมู ล (Maintenance Service) สาหรับปี 2562 มี จานวน 24.1 ล้าน
บาท ลดลง 3.1 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 11.5 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน โดยส่วนใหญ่ลดลงจากโดยส่วนใหญ่ลดลง
จากลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่สิ้นสุดอายุสญ
ั ญา
โครงสร้ างรายได้ จากการบริการ
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การให้ บริการระบบศู นย์ บริการให้ ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced)
การให้ บริการบารุงรักษาศู นย์ ให้ บริการข้ อมูล (Maintenance Service)
การให้ บริการจัดหาลูกค้ าสั มพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced)
การให้ บริการบริหารจัดการศู นย์ ลูกค้ าสั มพันธ์ แบบเต็มรู ปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service)

กาไรขั้นต้ น
กลุ่มบริ ษทั มีกาไรขั้นต้นสาหรับปี 2562 จานวน 84.2 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นต่อรายได้ร้อยละ 11.1 ลดลงจากร้อย
ละ 15.3 ของปี 2561 เนื่ องจากต้นทุนการให้บริ การเพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาค่าบริ การยังไม่สามารถปรับขึ้นได้ในทันที และจาก
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจากเดิม 300 วันเป็ น 400 วัน

ค่ าใช้ จ่ายในการขาย ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร และค่ าใช้ จ่ายอื่น
กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร และค่าใช้จ่ายอื่น รวมเป็ นจานวน 82.8 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน
จานวนเงิน 5.9 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 6.7 ส่วนใหญ่เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการย้ายสานักงานในปี 2561
กาไรสุ ทธิ
กลุ่มบริ ษทั มี กาไรสุ ทธิ สาหรับปี 2562 จานวน 33.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจานวน 12.4 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ 60.2 เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับปี ก่อน ซึ่ งเป็ นผลมาจากดอกเบี้ ยรับจากการฟ้ องร้องลูกหนี้ การค้าหน่ วยงานราชการแห่ งหนึ่ งจานวน 25.6
ล้านบาท ซึ่งถือเป็ นรายได้อื่น โดยอัตรากาไรสุทธิอยูท่ ี่ร้อยละ 4.2
สถานะทางการเงิน
สินทรัพย์ รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์รวมจานวน 975.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.8 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 3.5
เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ้นปี ที่ผา่ นมา ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนชัว่ คราวประเภทเงินฝากประจาธนาคาร
หนีส้ ินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินรวมจานวน 107.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.0 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 18.8 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับสิ้ นปี ที่ผา่ นมา ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้นและการสารองผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงานเพิ่มขึ้น
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงได้ดงั นี้
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)
อัตรากาไรขั้นต้น (%)
อัตรากาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)

ปี 2562
9.68
0.12
3.84%
3.44%
11.13%
4.51%
4.18%

ปี 2561
11.02
0.11
2.40%
2.18%
15.38%
3.91%
2.87%

