การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายบริหาร สําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2563
ภาพรวมผลการดําเนินงาน
ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) สําหรับไตรมาสที่ 1 ป
2563 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน มีดังนี้
กลุมบริษัทมีรายไดรวม (ไมรวมรายไดอื่น) จํานวนเงิน 177.4 ลานบาท ลดลง 11.4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.1 ซึ่งสวนใหญ
ลดลงจากรายไดจากการบริการ ตนทุนรวมมีจํานวน 159.7 ลานบาท ลดลง 1.7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.1 สงผลใหกําไร
ขั้นตนสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2563 ลดลง 9.7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 35.4 โดยที่อัตรากําไรขั้นตนตอรายไดรวมคิดเปนรอย
ละ 10.0
ขาดทุนสุทธิร วมสํา หรับ ไตรมาสที่ 1 ป 2563 มีจํา นวน 1.8 ลา นบาท ลดลง 6.9 ลา นบาท หรือ คิด เปน รอ ยละ 134.7 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ป 2562 ซึ่งเปนผลมาจากกําไรขั้นตนที่ลดลง โดยมีอัตราขาดทุนสุทธิตอรายไดรวมคิดเปนรอยละ
1.0

รายได
โครงสรางรายไดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้
หนวย: ลานบาท

1. รายไดจากการขายและงานตามสัญญา
1.1 การใหบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบ
เบ็ดเสร็จ
2. รายไดจากการบริการ
2.1 การใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ
2.2 การใหบริการระบบศูนยบริการใหขอมูลและอุปกรณ
2.3 การใหบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ
2.4 การใหบริการบํารุงรักษาศูนยบริการขอมูล
รวม
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1. รายไดจากการขายและงานตามสัญญา
1.1 รายไดจากการใหบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)
สําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2563 มีจํานวน 4.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 44.2 เมื่อเปรียบเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน
2. รายไดจากการบริการ
รายไดจากการบริการสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2563 มีจํานวน 172.7 ลานบาท ลดลง 12.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.9 เมื่อ
เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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2.1 รายได จ ากการให บ ริ ก ารบริ ห ารจั ด การศู น ย ลู ก ค า สั ม พั น ธ แ บบเต็ ม รู ป แบบ (Fully Outsourced Contact Center
Management Service) สําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2563 มีจํานวน 114.2 ลานบาท ลดลง 19.2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
14.4 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งสวนใหญลดลงจากลูกคาเอกชนสวนธุรกิจสายการบิน
2.2 รายไดจากการใหบริการระบบศูนยบริการใหขอมูลและอุปกรณ (Contact Center Facility Outsourced) สําหรับไตรมาสที่ 1
ป 2563 มีจํานวน 1.2 ลานบาท ลดลง 4.4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 78.0 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดย
ลดลงจากลูกคาหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
2.3 รายไดจากการใหบริการจัดหาลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) สําหรับไตรมาสที่ 1 ป
2563 มีจํานวน 47.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4.2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.8 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดย
เพิ่มขึ้นจากลูกคาหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
2.4 รายไดจากการใหบริการบํารุงรักษาศูนยใหบริการขอมูล (Maintenance Service) สําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2563 มีจํานวน
10.0 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6.5 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 184.8 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งสวนใหญ
เพิ่มขึ้นจากลูกคาหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

กําไรขั้นตน
กลุมบริษัทมีกําไรขั้นตนสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2563 จํานวน 17.7 ลานบาท ลดลง 9.7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 35.4 โดยมี
อัตรากําไรขั้นตนตอรายไดรวมรอยละ 10.0 ลดลงจากรอยละ 14.5 ของชวงเดียวกันของปกอน กําไรขั้นตนลดลงเนื่องจากรายได
จากบริการลดลง และตนทุนการใหบริการไมสามารถปรับลดไดทันที

คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร และคาใชจายอื่น
กลุมบริษัทมีคาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร และคาใชจายอื่น รวมเปนจํานวน 20.5 ลานบาท ลดลง 2.1 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 9.2 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน

กําไรสุทธิ
กลุมบริษัทมีขาดทุนสุทธิสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2563 จํานวน 1.8 ลานบาท ลดลงจํานวน 6.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 134.7
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยมีอัตราขาดทุนสุทธิตอรายไดรวมคิดเปนรอยละ 1.0 ซึ่งเปนผลมาจากการอัตรา
กําไรขั้นตนทีล่ ดลง

สถานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 995.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 20.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.1 เมื่อ
เปรียบเทียบกับสิ้นปที่ผานมา หนี้สินรวมมีจํานวน 129.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 22.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20.7 เมื่อเปรียบเทียบ
กับสิ้นปที่ผานมา สวนของผูถือหุนรวมมีจํานวน 866.1 ลานบาท ลดลง 1.4 ลานบาท หรือรอยละ 0.2 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปที่
ผานมา
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