การวิเคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายบริ หาร สําหรับไตรมาสที 3 ปี 2562
ภาพรวมผลการดําเนินงาน
ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) สําหรับไตรมาสที 3 ปี
2562 เปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนและไตรมาสทีผ่านมา มีดงั นี
สําหรับงวดสามเดือนกลุ่มบริ ษทั มีรายได้รวม (ไม่รวมรายได้อืน) จํานวน 187.8 ล้านบาท เพิมขึน 2.1 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 1. จากไตรมาสทีผ่านมา อีกทังเมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน รายได้เพิมขึน . ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ .
กําไรขันต้นจํานวน . ล้านบาท ลดลงจํานวน . ล้านบาท เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่ อน โดยมีอตั รากําไรขันต้น
สําหรับไตรมาสนีอยู่ทร้ี อยละ 11.7
สําหรับงวดเก้าเดือนกลุ่มบริ ษทั มีรายได้รวม (ไม่รวมรายได้อืน) จํานวน 562.3 ล้านบาท ปรับเพิมขึน . ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นร้อยละ . จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน กําไรขันต้นปรับลดลง 15.1 ล้านบาท ส่ งผลทําให้อตั รากําไรขันต้นจํานวน .
ล้านบาท ปรับตัวลดลงอยูท่ ร้ี อยละ 12.1

รายได้
โครงสร้างรายได้สาํ หรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ นสุดวันที 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีดงั นี
หน่ วย : ล้ านบาท

งวดสามเดือน

เปลียนแปลง +/(-)

Q3’61 Q2’62 Q3’62
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1. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา
1.1 รายได้ จากการให้ บริการออกแบบ พัฒนา และติดตังระบบศู นย์ บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)
สําหรับงวดสามเดือนมีจาํ นวน 2.7 ล้านบาทปรับลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน . ล้านบาท และปรับลดลงจากไตร
มาสทีผ่านมาเล็กน้อย โดยบริ ษทั คาดการณ์ว่าจะมีรายได้เข้ามาเพิมขึนในช่วงไตรมาสสุ ดท้ายของปี
. รายได้จากการบริการ
สําหรับงวดสามเดือนรายได้จากการบริ การมี จาํ นวน . ล้านบาท เพิมขึ น 2.1 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.2 จาก
ไตรมาสทีผ่านมา และเพิมขึน . ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ . เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่ อน อย่างไรก็ตาม
สําหรับงวดเก้าเดือนรายได้จากการบริ การมีจาํ นวน . ล้านบาท เพิมขึนจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน . ล้านบาท หรื อ
คิดเป็ น ร้อยละ . โดยมีรายละเอียดดังนี
2.1 รายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารบริ ห ารจัด การศู น ย์ ลู ก ค้ าสั ม พัน ธ์ แ บบเต็ ม รู ป แบบ (Fully Outsourced Contact Center
Management Service) สําหรับงวดสามเดือนมีจาํ นวน 137.0 ล้านบาท เพิมขึน 0.3 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.2
จากไตรมาสทีผ่านมา โดยส่ วนใหญ่เพิมขึนจากลูกค้าปั จจุบนั ขยายขอบเขตการให้บริ การ และเพิมขึนจากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน 7.9 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 6.1 และสําหรับงวดเก้าเดือนมีรายได้จาํ นวน 407.0 ล้านบาท ปรับเพิมขึน
35.6 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 9.6 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่ วนใหญ่เพิมขึนจากลูกค้ากลุ่มหน่ วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจขยายขอบเขตการให้บริ การ และ ลูกค้าในกลุ่มเอกชนมีการเติบโต ทังลูกค้ารายใหม่และลูกค้าปัจจุบนั
ทีขยายขอบเขตการให้บริ การ ในส่วนธุรกิจประกันทีใช้บริ การ Inbound Telesales และ ส่วนธุรกิจค้าปลีก
2.2 รายได้ จากการให้ บริ การระบบศู นย์ บริการให้ ข้อมู ลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) สําหรับงวดสาม
เดือนมีจาํ นวน 2.0 ล้านบาท ปรับตัวลดลงเมือเทียบกับไตรมาสทีผ่านมาและช่วงเดียวกันของปี ก่อน สําหรับงวดเก้า
เดือนมี จาํ นวน 9.6 ล้านบาท ลดลง 12.1 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 55.7 จากช่ วงเดี ยวกันของปี ก่ อน เนื องจาก
แนวโน้มตลาดของการให้บริ การแบบ Outbound Telesales ของลูกค้าในส่ วนธุรกิจประกันลดลง รวมถึงช่องทางการเข้าถึง
ลูกค้ามีหลากหลายมากขึน
2.3 รายได้ จากการให้ บริ การจัดหาลูกค้าสั มพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) สําหรับงวดสามเดือน
มีจาํ นวน 40.7 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเมือเทียบกับไตรมาสทีผ่านมา แต่เพิมขึนจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 6.6
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 19.4 และสําหรับงวดเก้าเดือนมีจาํ นวน 124.9 ล้านบาท เพิมขึนจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
จํานวน 23.2 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 22.8 โดยส่ วนใหญ่เพิมขึนจากลูกค้าหน่ วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจและ
กลุ่มเอกชน
2.4 รายได้ จากการให้ บริ การบํ ารุ งรั กษาศู นย์ ให้ บริ การข้ อมูล (Maintenance Service) สําหรับงวดสามเดือนมีจาํ นวน 5.4
ล้านบาท เพิมขึนจํานวนเงิน . ล้านบาท จากไตรมาสทีผ่านมา และเพิมขึนจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 0.5 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 10.1 และสําหรับงวดเก้าเดือนมีจาํ นวน 12.2 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนจํานวน
11.3 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 48.1 โดยส่ วนใหญ่ลดลงจากลูกค้าในกลุม่ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทีสินสุ ด
อายุสญ
ั ญา

กําไรขันต้น
สําหรั บ งวดสามเดื อน กลุ่ มบริ ษ ัท มี กาํ ไรขันต้น รวมจํานวน 22.0 ล้านบาท โดยอัตรากําไรขันต้น อยู่ที ร้ อยละ . เมื อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาสทีผ่านมา พบว่ากําไรขันต้นปรับเพิมขึน 3.1 ล้านบาท ในขณะทีเมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
กําไรขันต้นลดลง . ล้านบาท และอัตรากําไรขันต้นลดลงจากร้อยละ 13.2 เป็ น ร้อยละ 11.7 และสําหรับงวดเก้าเดือนกลุ่ม
บริ ษทั มีกาํ ไรขันต้นรวมจํานวน 68.3 ล้านบาท เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน กําไรขันต้นลดลง 15. ล้านบาท อัตรากําไร
ขันต้นลดลงจากร้อยละ 15.9 เป็ น ร้อยละ 12.1 กําไรขันต้นลดลง เนืองจากต้นทุนการให้บริ การเพิมขึนในขณะทีราคาค่าบริ การ
ยังไม่สามารถปรับขึนได้ในทันที และจากการเปลียนแปลงกฎหมายเกียวกับการตังสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จากเดิม วันเป็ น วัน

ค่ าใช้ จ่ายในการขาย ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร และค่ าใช้ จ่ายอืน
สําหรับงวดสามเดือน กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร และค่าใช้จ่ายอืน รวมเป็ นจํานวน 19.3 ล้าน
บาท ปรับลดลงจากไตรมาสทีผ่านมา และ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และเมือเปรี ยบเทียบงวดเก้าเดือนกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน พบว่าเพิมสู งขึนจํานวน . ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ . ส่วนใหญ่เพิมขึนจากค่าใช้จ่ายในการย้ายสํานักงาน

กําไรสุ ทธิ
สําหรับงวดสามเดือน กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรสุทธิ รวมจํานวน 25.9 ล้านบาท โดยอัตรากําไรสุ ทธิอยูท่ ีร้อยละ . เมือเปรี ยบเทียบ
กับไตรมาสทีผ่านมา พบว่ากําไรสุ ทธิเพิมขึน 22.5 ล้านบาท และเพิมขึน . ล้านบาท เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ ง
เป็ นผลมาจากดอกเบียรับจากการฟ้องร้องลูกหนี การค้าหน่ วยงานราชการแห่ งหนึ งจํานวน 25.6 ล้านบาทซึ งถือเป็ นรายได้อืน
สําหรับงวดเก้าเดื อนกลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ รวมจํานวน 34.5 ล้านบาท โดยอัตรากําไรสุ ทธิ อยู่ทีร้อยละ 6.1 เพิมขึนจากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน

สถานะทางการเงิน
ณ วันที 30 กันยายน 2562 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์รวมทังสิ น 974.9 ล้านบาท เพิมขึน 32.6 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 3.5 เมือ
เปรี ยบเทียบกับสิ นปี ทีผ่านมา ส่ วนใหญ่เพิมขึนจากเงินลงทุนชัวคราวประเภทเงินฝากประจําธนาคาร
หนี สิ นรวมมีจาํ นวน 110.0 ล้านบาท เพิมทีขึน 19.5 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 21.6 เมือเปรี ยบเทียบกับสิ นปี ทีผ่านมา ส่ วน
ใหญ่เพิมขึนจากเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนทีเพิมขึนและการสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิมขึน ส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ รวมมีจาํ นวน 864.9 ล้านบาท เพิมขึน . ล้านบาท หรื อร้อยละ 1.5 เมือเปรี ยบเทียบกับสิ นปี ทีผ่านมา
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (สิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีสิ นหมุนเวียน) ของกลุ่มบริ ษทั คิดเป็ น . เท่า ลดลงจากสิ นปี ทีผ่านมา แต่
ยังคงมีสภาพคล่องสู ง และอัตราส่ วนหนีสินต่อทุนของกลุ่มบริ ษทั คิดเป็ น 0.12 เท่า สัดส่ วนหนีสิ นอยูใ่ นระดับตํา

