การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายบริหาร สําหรับไตรมาสที่ 2 ป 2563
ภาพรวมผลการดําเนินงาน
ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) สําหรับไตรมาสที่ 2
ป 2563 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนและไตรมาสที่ผานมา มีดังนี้
สําหรับงวดสามเดือนกลุมบริษัทมีรายไดรวม (ไมรวมรายไดอื่น) จํานวน 174.8 ลานบาท ลดลง 2.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอย
ละ 1.5 จากไตรมาสที่ผานมา นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน รายไดลดลง 10.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
5.9 กําไรขั้นตนจํานวน 26.2 ลานบาท ปรับเพิ่มขึ้นจํานวน 7.3 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยมีอัตรากําไร
ขั้นตนสําหรับไตรมาสนี้อยูที่รอยละ 15.0
สําหรับงวดหกเดือนกลุมบริษัทมีรายไดรวม (ไมรวมรายไดอื่น) จํานวน 352.2 ลานบาท ปรับลดลง 22.3 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยล 6.0 จากชวงเดียวกันของปกอน กําไรขั้นตนปรับลดลง 2.4 ลานบาท สงผลทําใหอัตรากําไรขั้นตนจํานวน 43.9 ลานบาท
ปรับตัวลดลงอยูที่รอยละ 12.5

รายได
โครงสรางรายไดสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท
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2. รายไดจากการบริการ
2.1 การใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคา
สัมพันธแบบเต็มรูปแบบ
2.2 การใหบริการระบบศูนยบริการใหขอมูล
และอุปกรณ
2.3 การใหบริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ
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2.4 การใหบริการบํารุงรักษาศูนยบริการขอมูล
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1.1 การใหบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้ง
ระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ

รวม

1. รายไดจากการขายและงานตามสัญญา
1.1 รายไดจากการใหบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)
ปรับเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 2.8 ลานบาท และปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมาเล็กนอย
2. รายไดจากการบริการ
สําหรับ งวดสามเดื อนรายได จากการบริการมี จํานวน 169.3 ลานบาท ลดลง 3.4 ลานบาท หรือ คิดเป น รอยละ 2.0 จาก
ไตรมาสที่ผานมา และลดลง 13.7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน นอกจากนี้ สําหรับ
งวดหกเดือนรายไดจากการบริการมีจํานวน 342.0 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 26.6 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 7.2 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 108.3 ลานบาท ลดลง 5.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.2 จาก
ไตรมาสที่ผานมา และ ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 28.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20.7 และสําหรับงวดหก
เดือนมีรายไดจํานวน 222.5 ลานบาท ลดลง 47.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 17.6 จากชวงเดียวกันของปกอน ซึ่ง
สวนใหญลดลงจากลูกคาเอกชนสวนธุรกิจสายการบิน
2.2 รายไดจากการใหบริการระบบศูนยบริการใหขอมูลและอุปกรณ (Contact Center Facility Outsourced) สําหรับงวดสาม
เดือนมีจํานวน 4.3 ลานบาท ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมาและชวงเดียวกันของปกอน สวนใหญจากลูกคา
เอกชน สําหรับงวดหกเดือนมีจํานวน 5.5 ลานบาท ลดลง 2.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 27.8 จากชวงเดียวกันของป
กอน
2.3 รายไดจากการใหบริการจัดหาลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) สําหรับงวดสามเดือน
มีจํานวน 46.8 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา แตเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนจํานวน 5.8 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 14.0 และสําหรับงวดหกเดือนมีจํานวน 94.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนจํานวน
10.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11.8 โดยสวนใหญเพิ่มขึ้นจากลูกคาหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจและกลุม
เอกชน
2.4 รายไดจากการใหบริการบํารุงรักษาศูนยใหบริการขอมูล (Maintenance Service) สําหรับงวดสามเดือนมีจํานวน 9.9
ลานบาท ใกลเคียงกับไตรมาสที่ผานมา และเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนจํานวน 6.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
202.3 และสําหรับงวดหกเดือนมีจํานวน 19.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนจํานวน 13.1 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 194.1 โดยสวนใหญเพิ่มขึ้นจากลูกคาในกลุมหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

กําไรขั้นตน
สํ าหรั บ งวดสามเดื อ น กลุ ม บริ ษั ท มี กํ าไรขั้ น ต น รวมจํ านวน 26.2 ล านบาท โดยอั ต รากํ าไรขั้ น ต น อยู ที่ ร อ ยละ15.0 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา พบวากําไรขั้นตนปรับเพิ่มขึ้น 8.5 ลานบาท และเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน กําไร
ขั้นตนปรับเพิ่มขึ้น 7.3 ลานบาท และอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 10.2 เปน รอยละ 15.0 เนื่องการลดตนทุนในการ
ใหบริการและในปที่แลวมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานจากเดิม 300 วัน
เปน 400 วันและสําหรับงวดหกเดือนกลุมบริษัทมีกําไรขั้นตนรวมจํานวน 43.9 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน

กําไรขั้นตนลดลง 2.4 ลานบาท เปนผลมาจากรายไดที่ปรับลดลง อยางไรก็ตามอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 12.4 เปน
รอยละ 12.5

คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร และคาใชจายอื่น
สําหรับงวดสามเดือน กลุมบริษัทมีคาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร และคาใชจายอื่น รวมเปนจํานวน 26.1 ลาน
บาท ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา และเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากการตั้งคาเผื่อขาดทุนดาน
เครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอลูกหนี้รายหนึ่งที่ไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาลเปนจํานวน 7.7 ลานบาท และเมื่อเปรียบเทียบ
งวดหกเดือนกับชวงเดียวกันของปกอน พบวาเพิ่มขึ้นจํานวน 2.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.9

กําไรสุทธิ
สําหรับงวดสามเดือน กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิรวมจํานวน 1.6 ลานบาท โดยอัตรากําไรสุทธิอยูที่รอยละ 0.9 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสที่ผานมา พบวากําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 3.4 ลานบาท อยางไรก็ตามเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน กําไรสุทธิลดลง 1.8
ลานบาท ซึ่งเปนผลจากจากการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้รายหนึ่งที่ไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาล สําหรับงวด
หกเดือนกลุมบริษัทมีขาดทุนสุทธิรวมจํานวน 0.1 ลานบาท โดยอัตราขาดทุนสุทธิอยูที่รอยละ 0.0 ลดลงจากชวงเดียวกันของป
กอน

สถานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 970.5 ลานบาท ลดลง 4.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.5 เมื่อ
เปรียบเทียบกับสิ้นปที่ผานมา สวนใหญลดลงจากลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
หนี้สินรวมมีจํานวน 131.0 ลานบาท เพิ่มขึ้น 23.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 21.8 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปที่ผานมา สวนใหญ
หนี้สินเพิ่มขึ้นจากการนํามาตรฐานการรายงานการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเชามาเริ่มใชงาน สวนของผูถือหุนรวมมีจํานวน
839.5 ลานบาท ลดลง 28.0 ลานบาท หรือรอยละ 3.2 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปที่ผานมา
อัตราสวนสภาพคลอง (สินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน) ของกลุมบริษัท คิดเปน 12.6 เทา เพิ่มขึ้นจากสิ้นปที่ผานมา
และอัตราสวนหนี้สินตอทุนของกลุมบริษัท คิดเปน 0.16 เทา สัดสวนหนี้สินอยูในระดับต่ํา

