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บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) หรือ “SAMART” มี

รายไดส้ําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2559 อยู่ที� 

3,306 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิในส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 

รวมอยูที่� 10 ลา้นบาท 

 

ผลการดาํเนินงานของ SAMART แยกตามสายธุรกิจ; 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น แบ่งสายธุรกิจออกเป็น 4 สายธุรกิจ 

ดงันี)  

1.) สายธุรกิจ Mobile Multimedia หรือ “SIM” 

2.) สายธุรกิจ ICT Solutions and Services หรือ “SAMTEL” 

3.) สายธุรกิจ Contact Center หรือ “OTO” 

4.) สายธุรกิจที�ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 

สายธุรกิจ Mobile Multimedia  

(บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จาํกัด (มหาชน) หรือ “SIM”) 

ถึงแมว้า่รายไดจ้ากส่วนธุรกิจ Mobile จะชะลอตวัตามตลาด

โทรศพัทเ์คลื�อนที�และเศรษฐกิจภายในประเทศ อยา่งไรก็ดีรายได้

จากส่วนธุรกิจ Non-Mobile กลบัเพิ�มขึ)นอยา่งต่อเนื�อง ทั)งในส่วน

ของการรับจา้งถ่ายทอดสดและธุรกิจใหม่ โดยในช่วงที�ผา่นมา 

SIM ไดรุ้กตลาด Digital Commerce อยา่งเตม็ตวั เพื�อขยายธุรกิจ

ดา้น Non-Mobile ของสายธุรกิจ Mobile Multimedia ใหค้รบวงจร

มากขึ)น 

 

สายธุรกิจ ICT Solutions and Services 

(บริษัท สามารถเทลคอม จาํกัด (มหาชน) หรือ “SAMTEL”) 

ในไตรมาสนี)  บริษทัไดล้งนามสัญญาในโครงการใหม่รวมมูลค่า 

707 ลา้นบาท โดยมูลค่าสัญญาที�ไดล้งนามตั)งแต่ตน้ปีมีมูลค่ารวม

ทั)งสิ)น 2,814 ลา้นบาท โดย ณ สิ)นไตรมาส 3/2559 บริษทัมีมูลค่า

งานคงคา้งอยูที่� 6,724 ลา้นบาท  

สายธุรกิจ Contact Center  

(บริษัท วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกัด (มหาชน) หรือ “OTO”) 

ในไตรมาสนี)  บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ ได้ลงนามสัญญาใน

โครงการใหม่อยา่งต่อเนื�อง รวมถึงการต่อสัญญาโครงการเดิมรวม

มูลค่า 40 ลา้นบาท โดย ณ สิ)นไตรมาส 3/2559 OTO มีมูลค่างานคง

คา้งอยูท่ั)งสิ)น 1,136 ลา้นบาท  

 

สายธุรกิจทีHไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ปัจจุบนั บริษทั สามารถ ย-ูทรานส์ จาํกดั หรือ “SUT” อยูร่ะหวา่ง

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าทั) งในประเทศ

ไทยและประเทศเพื�อนบ้าน โดยมีการศึกษาทั) งโรงไฟฟ้าจาก       

ชีวมวล (Biomass)  โรงไฟฟ้าจากขยะ โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย ์โรงไฟฟ้าพลงังานนํ) า โรงไฟฟ้าจากถ่านหินและธุรกิจ

สายส่งไฟฟ้า นอกจากนี)  บริษทัอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไป

ไดข้องโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะจาํนวน 4 โครงการในจงัหวดั

ต่างๆ ในประเทศไทย  

 

ผลการดาํเนินงานทางการเงนิ 

รายได้ 

ในไตรมาส 3/2559 งบการเงินรวมของบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการ

ขายและให้บริการเป็นจาํนวน 3,203 ลา้นบาท (หลงัหักรายการ

ระหวา่งกนั) โดยลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหนา้ร้อยละ 

35 สืบเนื�องมาจากสาเหตุหลกั ดงันี)   

 

สายธุรกิจ Mobile Multimedia 

ในไตรมาสที�  3/2559 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย  มีรายได้ 726      

ลา้นบาท ปรับตวัลดลง 63% เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของรายไดธุ้รกิจโทรศพัท์เคลื�อนที� 

เนื�องจากราคาขายเฉลี�ยต่อเครื� อง และจาํนวนเครื�องลดลง อีกทั) ง

สภาวะเศรษฐกิจยงัคงชะลอตวั รวมถึงการแข่งขนัที�รุนแรงของผู ้

ใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� 

สรุปสาระสําคญัไตรมาสทีH 3/2559 
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สายธุรกิจ ICT Solutions and Services 

รายไดจ้ากการขายและงานตามสัญญาและค่าบริการในไตรมาสที� 

3/2559 มีจาํนวน 1,514 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีที�

แลว้ จาํนวน 235 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 13  

 

สายธุรกิจ Contact Center  

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ เพิ�มขึ)นจากไตรมาสเดียวกนัของ

ปีก่อน มาที� 239 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ)นร้อยละ 4 เนื�องจากการ

เพิ�มขึ)นของรายไดจ้ากการให้บริการออกแบบ พฒันา และติดตั)ง

ระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ และ รายได้จากการ

ให้บริการบริหารจดัการศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ โดย

ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้กลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ 

 

สายธุรกิจทีHไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการจากสายธุรกิจที�ไม่ไดจ้ดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ปรับตวัลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

ร้อยละ 35 เนื�องจากรายไดที้�ลดลงของ บริษทั สามารถวิศวกรรม 

จาํกดั และ บริษทั สามารถ ย-ูทรานส์ จาํกดั 

 

ต้นทุนขายและบริการ 

ตน้ทุนขายและบริการลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า

ร้อยละ 33 โดยเป็นผลมาจากการลดลงของรายไดข้องสายธุรกิจ 

Mobile Multimedia และ บริษทัในสายธุรกิจที�ไม่ไดจ้ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยฯ์  

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวม 565 ลา้นบาท ลดลง

จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ในอตัราร้อยละ 4 อนัเป็นผลมา

จากการลดลงของค่าใชจ่้ายทางการตลาด และการบริการหลงัการ

ขายในสายธุรกิจ Mobile Multimedia  

 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินรวม 126 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงจากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อนในอตัราร้อยละ 6 ซึ� งเป็นผลจากค่าใชจ่้ายทาง

การเงินที�ลดลงจากสายธุรกิจ Mobile Multimedia  

 

กําไรสุทธิ 

บริษทัฯ มีกําไรสุทธิในส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นบริษัทฯ รวม 10 

ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 232 ลา้นบาท หรือ 

ลดลงร้อยละ 96 เนื�องจากกําไรที�ลดลงจากสายธุรกิจ Mobile 

Multimedia และสายธุรกิจ ICT Solutions and Services 

 

ฐานะทางการเงนิ 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2559 บริษทัฯ มีสินทรัพยท์ั)งหมดเป็นจาํนวน 

26,376 ลา้นบาท ลดลงเลก็นอ้ยเมื�อเทียบกบัสิ)นปี 2558  

 

หนี) สินทั)งหมดลดลงจาก 18,999 ลา้นบาท จากสิ)นปี 2558 เป็น 

18,262 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 4 ซึ� งเป็นผลจากการลดลงของ

เจา้หนี)การคา้และเจา้หนี) อื�นๆ 

  

ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงเล็กน้อยเป็น 8,114 ลา้นบาท อนัเนื�องจาก

การลดลงของกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 


