การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายบริหาร สําหรับไตรมาสที่ 2 ป 2562
ภาพรวมผลการดําเนินงาน
ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) สําหรับไตรมาสที่ 2
ป 2562 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนและไตรมาสที่ผานมา มีดังนี้
สําหรับงวดสามเดือนกลุมบริษัทมีรายไดรวม (ไมรวมรายไดอื่น) จํานวน 185.7 ลานบาท ปรับลดลง 3.1 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 1.7 จากไตรมาสที่ผานมา อยางไรก็ตาม เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน รายไดเพิ่มขึ้น 8.3 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 4.7 กําไรขั้นตนจํานวน 18.9 ลานบาท ปรับลดลงจํานวน 11.2 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดย
มีอัตรากําไรขั้นตนสําหรับไตรมาสนี้อยูที่รอยละ 10.2
สําหรับงวดหกเดือนกลุมบริษัทมีรายไดรวม (ไมรวมรายไดอื่น) จํานวน 374.5 ลานบาท ปรับเพิ่มขึ้น 29.0 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 8.4 จากชวงเดียวกันของปกอน กําไรขั้นตนปรับลดลง 13.2 ลานบาท สงผลทําใหอัตรากําไรขั้นตนจํานวน 46.3
ลานบาท ปรับตัวลดลงอยูที่รอยละ 12.4

รายได
โครงสรางรายไดสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท
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1. รายไดจากการขายและงานตามสัญญา
1.1 รายได จ ากการให บ ริ ก ารออกแบบ พั ฒ นา และติ ด ตั้ ง ระบบศู น ย บ ริ ก ารข อ มู ล แบบเบ็ ด เสร็ จ (Turnkey Total
Solutions) ปรับเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 1.8 ลานบาท แตปรับลดลงจากไตรมาสที่ผานมาเล็กนอย โดย
บริษัทคาดการณวาจะมีรายไดเขามาเพิ่มขึ้นในชวงครึ่งปหลัง
2. รายไดจากการบริการ
สําหรับงวดสามเดือนรายไดจากการบริการมีจํานวน 183.0 ลานบาท ลดลง 2.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.4 จาก
ไตรมาสที่ผานมา แตเพิ่มขึ้น 6.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อยางไรก็ตาม
สําหรับงวดหกเดือนรายไดจากการบริการมีจํานวน 368.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 25.2 ลานบาท
หรือคิดเปน รอยละ 7.3 โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 รายไดจากการใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center
Management Service) สําหรับงวดสามเดือนมีจํานวน 136.6 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3.2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.4
จากไตรมาสที่ผานมา โดยสวนใหญเพิ่มขึ้นจากลูกคาปจจุบันขยายขอบเขตการใหบริการ และเพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอน 10.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.6 และสําหรับงวดหกเดือนมีรายไดจํานวน 270.0 ลานบาท
ปรับเพิ่มขึ้น 27.7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11.5 จากชวงเดียวกันของปกอน สวนใหญเพิ่มขึ้นจากลูกคากลุม
หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจขยายขอบเขตการใหบริการ และ ลูกคาในกลุมเอกชนมีการเติบโตอยางตอเนื่อง
ทั้งลูกคารายใหมและลูกคาปจจุบนั ทีข่ ยายขอบเขตการใหบริการ ในสวนธุรกิจประกันที่ใชบริการ Inbound Telesales
และ สวนธุรกิจคาปลีก
2.2 รายไดจากการใหบริการระบบศูนยบริการใหขอมูลและอุปกรณ (Contact Center Facility Outsourced) สําหรับงวดสาม
เดือนมีจํานวน 2.0 ลานบาท ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมาและชวงเดียวกันของปกอน สําหรับงวดหก
เดือนมีจํานวน 7.6 ลานบาท ลดลง 7.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 49.1 จากชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
แนวโนมตลาดของการใหบริการแบบ Outbound Telesales ของลูกคาในสวนธุรกิจประกันลดลง รวมถึงชองทางการ
เขาถึงลูกคามีหลากหลายมากขึ้น
2.3 รายไดจากการใหบริการจัดหาลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) สําหรับงวดสาม
เดือนมีจํานวน 41.1 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา แตเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนจํานวน 7.0
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20.3 และสําหรับงวดหกเดือนมีจํานวน 84.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป
ก อ นจํ า นวน 16.6 ล า นบาท หรื อ คิ ด เป น ร อ ยละ 24.5 โดยส ว นใหญ เ พิ่ ม ขึ้ น จากลู ก ค า หน ว ยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจและกลุมเอกชน
2.4 รายไดจากการใหบริการบํารุงรักษาศูนยใหบริการขอมูล (Maintenance Service) สําหรับงวดสามเดือนมีจํานวน 3.3
ลานบาท ใกลเคียงกับไตรมาสที่ผานมา แตลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนจํานวน 6.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
64.9 และสําหรับงวดหกเดือนมีจํานวน 6.8 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนจํานวน 11.8 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 63.6 โดยสวนใหญลดลงจากลูกคาในกลุมหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่สิ้นสุดอายุสัญญา

กําไรขั้นตน
สําหรับงวดสามเดือน กลุมบริษัทมีกําไรขั้นตนรวมจํานวน 18.9 ลานบาท โดยอัตรากําไรขั้นตนอยูที่รอยละ10.2 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวากําไรขั้นตนปรับลดลง 8.5 ลานบาท ในขณะที่เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
กําไรขั้นตนปรับลดลง 11.2 ลานบาท และอัตรากําไรขั้นตนลดลงจากรอยละ 17.0 เปน รอยละ 10.2 และสําหรับงวดหกเดือน
กลุมบริษัทมีกําไรขั้นตนรวมจํานวน 46.3 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน กําไรขั้นตนลดลง 13.2 ลานบาท
อัตรากําไรขั้นตนลดลงจากรอยละ 17.2 เปน รอยละ 12.4 กําไรขั้นตนลดลง เนื่องจากตนทุนการใหบริการเพิ่มขึ้นในขณะที่
ราคาคาบริการยังไมสามารถปรับขึ้นไดในทันที และจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งสํารองผลประโยชนระยะ
ยาวของพนักงานจากเดิม 300 วันเปน 400 วัน

คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร และคาใชจายอื่น
สําหรับงวดสามเดือน กลุมบริษัทมีคาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร และคาใชจายอื่น รวมเปนจํานวน 21.4 ลาน
บาท ปรับลดลงจากไตรมาสที่ผานมา และใกลเคียงกับจากชวงเดียวกันของปกอน และเมื่อเปรียบเทียบงวดหกเดือนกับชวง
เดียวกันของปกอน พบวาเพิ่มสูงขึ้นจํานวน 1.7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.9 สวนใหญเพิ่มขึ้นจากคาใชจายในการยาย
สํานักงาน

กําไรสุทธิ
สําหรับงวดสามเดือน กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิรวมจํานวน 3.5 ลานบาท โดยอัตรากําไรสุทธิอยูที่รอยละ 1.9 เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาสที่ผานมา พบวากําไรสุทธิลดลง 1.6 ลานบาท และลดลง 5.7 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่ง
เปนผลจากกําไรขั้นตนปรับลดลง สําหรับงวดหกเดือนกลุมบริษัทมีกําไรสุทธิรวมจํานวน 8.5 ลานบาท โดยอัตรากําไรสุทธิ
อยูที่รอยละ 2.3 ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากอัตรากําไรขั้นตนที่ลดลง

สถานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 953.1 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.2
เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปที่ผานมา สวนใหญเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นที่ปรับเพิ่มขึ้น
หนี้สินรวมมีจํานวน 104.0 ลานบาท เพิ่มที่ขึ้น 13.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15.0 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปที่ผานมา สวน
ใหญเพิ่มขึ้นจากเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้นและการสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น สวนของผู
ถือหุนรวมมีจํานวน 849.1 ลานบาท ลดลง 2.6 ลานบาท หรือรอยละ 0.3 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปที่ผานมา
อัตราสวนสภาพคลอง (สินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน) ของกลุมบริษัท คิดเปน 9.9 เทา ลดลงจากสิ้นปที่ผานมา
แตยังคงมีสภาพคลองสูง และอัตราสวนหนี้สินตอทุนของกลุมบริษัท คิดเปน 0.12 เทา สัดสวนหนี้สินอยูในระดับต่ํา

