
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น 

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2559  

 

 

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ “SAMART” 

มีรายได้สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 อยู่ที่ 

3,269 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 

รวมอยู่ที่ 88 ล้านบาท 

 

ผลการดําเนินงานของ SAMART แยกตามสายธุรกิจ; 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น แบ่งสายธุรกิจออกเป็น 4 สายธุรกิจ 

ดังนี ้

1.) สายธุรกิจ Mobile Multimedia หรือ “SIM” 

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

3.) สายธุรกิจ Contact Center หรือ “OTO” 

4.) สายธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 

สายธุรกิจ Mobile Multimedia  

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

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย (“บริษัท”) ยังคงนําเสนอผลิตภัณฑ์และ 
บริการที่หลากหลายให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในไตรมาสที่ผ่านมา 

บริษัทได้รุกตลาด Digital Commerce อย่างเต็มตัว 
โดยได้เข้าซื้อบริษัทดิจิทัลเอเยนซี ในนามบริษัท โฟอินิแคส จํากัด 

เพื่อขยายธุรกิจด้านมัลติมีเดียของสายธุรกิจ Mobile Multimedia 

ให้ครบวงจรมากขึ้น 

 

สายธุรกิจ ICT Solutions and Services 

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

ในไตรมาสนี้ 

บริษัทได้ลงนามสัญญาในโครงการใหม่รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,104 

ล้านบาท อาทิ การปรับปรุงประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ 

แม่ข่ายเพื่อรองรับระบบ cloud computing ของกระทรวงยุติธรรม 

เป็นต้น โดย ณ สิ้นไตรมาส 2/2559 บริษัทมีมูลค่างานคงค้างอยู่ที่ 

7,655 ล้านบาท  

 

สายธุรกิจ Contact Center 

(บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) หรือ “OTO”) 

ในไตรมาสนี้ บมจ.วันทูวัน คอนแทคส์ 

ได้ลงนามสัญญาในโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง 

รวมถึงการต่อสัญญาโครงการเดิมรวมมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท 

อาทิเช่น การเคหะแห่งชาติ และ ธนาคารออมสิน โดย ณ 

สิ้นไตรมาส 2/2559 OTO มีมูลค่างานคงค้างอยู่ทั้งสิ้น 1,257 

ล้านบาท  

 

สายธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ปัจจุบัน บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จํากัด หรือ “SUT” 

อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในปร

ะเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 

โดยมีการศึกษาทั้งโรงไฟฟ้าจากชีวมวล (Biomass) 

โรงไฟฟ้าจากขยะ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

โรงไฟฟ้าพลังงานน้ํา และธุรกิจสายส่งไฟฟ้า นอกจากนี้ 

บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้า 

จากขยะจํานวน 4 

โครงการในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย  

 

ผลการดําเนินงานทางการเงิน 

รายได ้

ในไตรมาส 2/2559 งบการเงินรวมของบริษัทฯ 

มีรายได้จากการขายและให้บริการเป็นจํานวน 3,222 ล้านบาท 

(หลังหกัรายการระหว่างกัน) โดยลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมาร้อยละ 

21  และยังลดลงจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้าร้อยละ 34 

สืบเนื่องมาจากสาเหตุหลัก ดังนี้  

 

สายธุรกิจ Mobile Multimedia 

ในไตรมาสที่ 2/2559 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย  มีรายได้ 809 

ล้านบาท ปรับตัวลดลง 62% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน 

โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของรายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยต่อเครื่อง และจํานวนเครื่องลดลง 

อีกทั้งสภาวะเศรษฐกิจยังคงชะลอตัว 

รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงของผูใ้ห้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 

สายธุรกิจ ICT Solutions and Services 

สรุปสาระสําคัญไตรมาสที่ 2/2559 



บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น 

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2559  

รายได้จากการขายและงานตามสัญญาและค่าบริการในไตรมาสที่ 

2/2559 มีจํานวน 1,352 ล้านบาท 

ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว จํานวน 130 ล้านบาท 

หรือลดลง ร้อยละ 9  

 

สายธุรกิจ Contact Center 

รายได้จากการขายและให้บริการ 

เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน มาที่ 242 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการออกแบบ พัฒนา 

และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ และ 

รายได้จากการให้บริการจัดหาลูกค้าสัมพันธ์ 

โดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้ากลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 

 

สายธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

รายได้จากการขายและให้บริการจากสายธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ปรับตัวลดลงจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อนร้อยละ 20 

เนื่องจากรายได้ที่ลดลงของ บริษัท สามารถวิศวกรรม จํากัด และ 

บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จํากัด 

 

ต้นทุนขายและบริการ 

ต้นทุนขายและบริการลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมาร้อยละ 23  

ในขณะที่ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้าร้อยละ 35 

โดยการลดลงของต้นทุนขายและบริการเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกั

นในปีก่อน เป็นผลมาจากการลดลงของรายไดข้องสายธุรกิจ 

Mobile Multimedia และ 

บริษัทในสายธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 529 ล้านบาท 

ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา ร้อยละ 2 

และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ในอัตราร้อยละ 14 

อันเป็นผลมาจากการลดลงของค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการต

ลาดในสายธุรกิจ Mobile Multimedia  

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินรวม 124 ล้านบาท 

ปรับตัวลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา ร้อยละ 2 

และจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 10 

ซึ่งเป็นผลจากค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลงจากสายธุรกิจในกลุ่

ม Mobile Multimedia 

และสายธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

 

กําไรสุทธ ิ

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ รวม 88 

ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 187 ล้านบาท 

หรือ ลดลงร้อยละ 68 

ในขณะที่กําไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 

ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา จํานวน 133 ล้านบาท 

เนื่องจากกําไรที่ลดลงในสายธุรกิจ Mobile Multimedia 

และสายธุรกิจ ICT Solutions and Services 

 

ฐานะทางการเงิน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทั้งหมดเป็นจํานวน 

26,497 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากสิ้นไตรมาสแรกของปี 2559  

 

หนี้สินทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 17,911 ล้านบาทในไตรมาสแรกของ 

2559 เป็น 18,222 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 8,276 ล้านบาท 

สืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 

 


