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การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ ปี 2558 

ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

ในปี 2558 บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) หรือ SAMART มีรายไดร้วมทั*งสิ*น 18,586 ลา้นบาท ลดลงจากปี 
2557 ที�ร้อยละ 23.18 โดยในปี 2558 รายไดจ้ากการขายและงานตามสัญญารวมทั*งรายไดจ้ากการบริการลดลงเป็น 18,366 
ลา้นบาท จาก 23,880 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 23.09 ในปี 2557 การลดลงของรายไดมี้สาเหตุหลกัมาจากยอดขายที�
นอ้ยลงในสายธุรกิจ Mobile Multimedia รวมถึงผลการดาํเนินงานที�ต ํ�ากวา่ที�คาดการณ์ของสายธุรกิจ ICT Solutions and 
Services และ สายธุรกิจ Technology Related 

ในปี 2558 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายรวมทั*งสิ*น 16,946 ลา้นบาท ลดลง 4,498 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 20.98 จากปี 2557  
สาเหตุหลกัเนื�องจากการลดลงของตน้ทุนขายและตน้ทุนงานตามสญัญารวมทั*งตน้ทุนบริการ ซึ�งลดลงมาที� 14,335 ลา้นบาท 
จาก 18,653 ลา้นบาท หรือลดลงจาํนวน 4,318 ลา้นบาท จากปี 2557 โดยอตัรากาํไรขั*นตน้ยงัคงรักษาอยูใ่นระดบัเดิม การ
ลดลงของค่าใชจ่้ายรวมเป็นผลมาจากยอดขายที�ลดลง อนัเนื�องมาจากการหดตวัของภาคบริโภค และการแข่งขนัที�สูงใน
ธุรกิจ Mobile Multimedia โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการแข่งขนัอยา่งรุนแรงของตลาดโทรศพัท์เคลื�อนที� นอกจากนี*  จากสภาวะ
เศรษฐกิจที�ชะลอตวั ยงัส่งผลให้เกิดความล่าชา้ในการประมูลงานของธุรกิจ ICT Solutions and Services อีกดว้ย อยา่งไรก็
ตาม บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายขายและบริหารรวมทั*งสิ*น 2,554 ลา้นบาท โดยลดลงจากปีก่อน 209 ลา้นบาท  

ในปี 2558 มีค่าใชจ่้ายทางการเงินรวม 541 ลา้นบาท เพิ�มขึ*นจากปีก่อนหนา้ร้อยละ 19.59 เนื�องมาจากมาจากการเพิ�มขึ*นของ
หุน้กูร้ะยะยาว เพื�อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในธุรกิจ 

ในปีนี*  มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้วม 107 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้ 198 ลา้นบาท ซึ�งเป็นไปตามการลดลงของกาํไรก่อน
ภาษีเงินไดฯ้ 

สาํหรับกาํไรสุทธิ บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ รวม 808 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้ร้อยละ 45.6 
โดยสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของกาํไรสุทธิในสายธุรกิจที� Mobile Multimedia  และสายธุรกิจ ICT Solutions and 
Services 

ผลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในปี 2558 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและงานตามสญัญา รวมทั*งรายไดจ้ากการบริการเป็นจาํนวนทั*งสิ*น 18,366 ลา้นบาท 
ปรับตวัลดลงจากปีก่อนหนา้ร้อยละ 23.09 
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รายได้จากการขายและบริการแยกตามประเภทธุรกจิ 

สายธุรกจิ รายได้จากการขายและบริการ

ในปี 2558 

(ล้านบาท) 

รายได้จากการขายและ

บริการในปี 2557 

(ล้านบาท) 

อตัราการเตบิโต 

ICT Solutions and Services 5,657 6,523 -13.28% 

Mobile Multimedia 7,704 12,354 -37.64% 

Call Center 940 669 40.51% 

Utilities and Transportations 2,581 2,413 6.96% 

Technology Related Services 1,483 1,919 -22.72% 

Related parties 1 2 -50.00% 

รายได้จากการขายและบริการ  

(ก่อนรายการระหว่างกนั) 

18,366 23,880 -23.09% 

 

สายธุรกจิ ICT Solutions and Services (“SAMTEL”) 

จากสภาวะเศรษฐกิจที�ชะลอตวั การหดตวัของภาคบริโภคและการลงทุนในช่วงปีที�ผ่านมา เป็นปัจจยัที�กระทบต่อความ
ล่าชา้ในการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ อนัก่อให้เกิดความล่าชา้ในการประมูลงาน ส่งผลให้ในปีนี*  รายไดจ้ากการขาย
และบริการในสายธุรกิจ ICT Solutions ลดลงร้อยละ 13.37 เหลือ 5,716 ลา้นบาท ในขณะที�อตัรากาํไรขั*นตน้ในปี 2558 
ปรับตวัเพิ�มขึ*นเพียงเล็กนอ้ยมาที�ร้อยละ 20.54 จากเดิมที�ร้อยละ 20.18  โดยในปีนี*  บริษทัไดเ้ซ็นตส์ัญญาในโครงการใหม่
มากกวา่ 70 โครงการ รวมเป็นมูลค่างานกวา่  7,057 ลา้นบาท และ ณ สิ*นปี 2558  บริษทัมีรายไดค้งคา้งเหลืออยูที่� 8,242  
ลา้นบาท  

สายธุรกจิ Mobile Multimedia (“SIM”) 

จากการแข่งขนัที�รุนแรงในตลาดโทรศพัทเ์คลื�อนที�ประเภทสมาร์ทโฟนในปี 2558 ที�ผา่นมา ส่งผลใหใ้นปีนี*รายไดจ้ากการ
ขายและบริการในสายธุรกิจ Mobile Multimedia ลดลงเป็น 7,730 ลา้นบาท จาก 12,370 ลา้นบาทในปีก่อนหนา้ อนัเนื�องจาก
การลดลงของยอดจาํหน่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที� ดงันั*น ส่งผลใหอ้ตัรากาํไรขั*นตน้ลดลงเหลือร้อยละ 20.30 ในปี 2558 จากร้อย
ละ 21.42  ในปี 2557 โดยภายใตส้ายธุรกิจ Mobile Multimedia สามารถแยกธุรกิจยอ่ยออกเป็น 3 สายธุรกิจ ดงันี*  

ธุรกจิโทรศัพท์เคลืTอนทีT 

สายธุรกิจ Mobile Multimedia มีรายไดจ้ากการขายและบริการหลกั หรือมากกวา่ร้อยละ 90 มาจากธุรกิจโทรศพัท์เคลื�อนที� 
โดยในปีนี*  มียอดจําหน่ายโทรศัพท์เคลื�อนที�ภายใต้แบรนด์ ไอ-โมบายกว่า 3.3 ล้านเครื� อง โดยร้อยละ 75 เป็น
โทรศพัทเ์คลื�อนที�ประเภทสมาร์ทโฟน และอีกร้อยละ 25 เป็นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ประเภทฟีเจอร์โฟน โดยเมื�อเปรียบเทียบกบั
ปี 2557 ที�ผา่นมา จาํนวนเครื�องของโทรศพัทเ์คลื�อนที�ที�จาํหน่ายมียอดที�ลดลง ทั*งโทรศพัท์เคลื�อนที�ประเภทสมาร์ทโฟนซึ�ง
ลดลงเป็น 2.5 ลา้นเครื�อง จาก 3.5 ลา้นเครื�องและประเภทฟีเจอร์โฟนที�ลดลงเป็น 0.8 ลา้นเครื�อง จาก 1.2 ลา้นเครื�อง 
นอกจากนี*  ราคาเฉลี�ยต่อเครื� องของโทรศพัท์เคลื�อนที�ก็ปรับลดลงเช่นกนั โดย ณ สิ*นปี 2558 มีราคาเฉลี�ยต่อเครื�องอยู่ที�  
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2,542 บาท จาก 2,656 บาท ในปี 2557 โดยสาเหตุหลกัที�รายไดจ้ากธุรกิจโทรศพัท์เคลื�อนที�ในปีนี* ลดลงอยา่งมากจากปีที�
ผา่นมา เนื�องมาจากเศรษฐกิจที�ชะลอตวัและภาวะการแข่งขนัที�สูงขึ*นในตลาดโทรศพัท์เคลื�อนที� ดงันั*น ส่งผลให้อตัรากาํไร
ขั*นตน้ของธุรกิจโทรศพัทเ์คลื�อนที�ในปีนี*ลดลงเหลือร้อยละ 19.63 จากร้อยละ 20.37 ในปีที�ผา่นมา 

ธุรกจิคอนเทนท์  

กลุ่มธุรกิจคอนเทนทมี์รายไดจ้ากการขายและบริการจาํนวน 865 ลา้นบาท เทียบกบัปีก่อน 749 ลา้นบาท หรือ เพิ�มขึ*นร้อยละ 

15.52 จากปี 2557 โดยสาเหตุหลกัของรายไดที้�เพิ�มขึ*นมาจากธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์ ซึ� งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษทั และ

การจดัการแข่งขนัฟตุบอลรายการ Chelsea Celebration Match อยา่งไรก็ตาม อตัรากาํไรขั*นตน้ลดลงมาที�ร้อยละ 26.77 จาก 

ร้อยละ 30.82 ในปี 2557 เป็นผลมาจากสดัส่วนรายไดที้�เพิ�มขึ*นของธุรกิจใหม่ ซึ� งมีอตัรากาํไรขั*นตน้ที�ต ํ�ากวา่โดยในปี 2558 

ที�ผา่นมานี*  บริษทัยงัคงใหค้วามสาํคญัในการขยายขอบเขตของธุรกิจและขยายฐานลูกคา้ โดยบริษทัไดเ้ริ�มเจาะสู่ธุรกิจใหม่ 

อยา่ง E-Commerce เพื�อที�จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจคอนเทนท์มากยิ�งขึ*น  โดยในปี 2559 ที�จะถึงนี*  บริษทั

วางแผนที�จะเพิ�มสัดส่วนรายได้จากการขายและให้บริการในส่วนของธุรกิจ E-Commerce ให้กับสายธุรกิจ Mobile 

Multimedia   และบริษทัยงัคงวางแผนในการร่วมมือกบัพนัธมิตรต่างๆ เพื�อช่วยกระตุน้และผลกัดนัธุรกิจคอนเทนทอี์กดว้ย 

ธุรกจิ MVNO 

กลยทุธ์การผสานบริการ MVNO เขา้กบัผลิตภณัฑข์องกลุ่มธุรกิจโทรศพัท์เคลื�อนที� (Bundling Strategy) ยงัคงถูกนาํมาใช้

เพื�อเพิ�มจาํนวนยอดผูใ้ชบ้ริการ อยา่งไรก็ตาม เปรียบเทียบกบัปี 2557 รายไดล้ดลงร้อยละ 52.59 และอตัรากาํไรขั*นตน้ลดลง

เป็นร้อยละ 12.84 จากร้อยละ 37.66 เนื�องจากจาํนวนผูใ้ชบ้ริการในระบบเติมเงิน (prepaid subscribers) ลดลง ซึ�งเป็นไปตาม

การแข่งขนัระหวา่งผูใ้หบ้ริการโทรคมนาคมในตลาดที�สูงขึ*น รวมถึงการอยูร่ะหวา่งการปรับโครงสร้างธุรกิจการให้บริการ

โทรคมนาคมของบริษทั 

สายธุรกจิ Call Center (“OTO”)  

ในปี 2558 บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ หรือ “OTO” รับรู้รายไดจ้ากการขายและบริการรวม 988 ลา้นบาท เพิ�มสูงขึ*นจากปี 

2557 ที�ร้อยละ 27.65 โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการเพิ�มขึ*นของรายไดใ้นส่วนการให้บริการจดัหาลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer 

Service Representative Outsourced) การให้บริการจดัการบริหารศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced 

Contact Center Management) และการให้บริการระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsource) 

อยา่งไรก็ตาม เนื�องจากการแข่งขนัในอุตสาหกรรมที�สูงขึ*น ส่งผลใหอ้ตัรากาํไรขั*นตน้ปรับตวัลดลงมาที�ร้อยละ 14 จากร้อย

ละ 17 ในปีก่อนหนา้ โดยในปี 2559 นั*น บริษทัยงัคงเนน้กลยทุธ์ในการขยายสู่ตลาดต่างประเทศและร่วมมือกบัพนัธมิตรใน

ต่างประเทศ  

สายธุรกจิทีTไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

สายธุรกจิ Utilities and Transportations 

หนึ�งในปัจจยัหลกัที�ช่วยผลกัดนัใหธุ้รกิจในกลุ่มบริษทัสามารถเติบโตขึ*น คือสายธุรกิจ Utilities and Transportations ในปีนี*
รายไดจ้ากการขายและบริการเติบโตขึ*นเป็น 2,991 ลา้นบาท จาก 2,739 ลา้นบาทในปีที�ผ่านมา หรือสูงขึ*นร้อยละ 9.20 โดย
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ในปี 2558 รายไดจ้ากการขายและบริการที�ปรับตวัสูงขึ*นเป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจใหบ้ริการการควบคุมจราจรทาง
อากาศในประเทศกมัพูชาของ บริษทั แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จาํกดั หรือ CATS  ซึ� งในปีนี*  CATS มีรายได้
เพิ�มขึ*นร้อยละ 22.83 อีกทั*งจาํนวนเที�ยวบินยงัคงเพิ�มสูงขึ*นอยา่งต่อเนื�องเป็น 86,616 เที�ยวบิน จาก 76,950 เที�ยวบินในปีที�
ผา่นมา   
นอกจากนี*   บริษทัมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจประเภท  Utilities   and   Transportations โดยในปัจจุบนั บริษทั  สามารถ  
ย-ูทรานส์ จาํกดั หรือ “SUT” อยูร่ะหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการโรงไฟฟ้าทั*งในประเทศไทยและประเทศ
เพื�อนบา้น โดยมีการศึกษาทั*งโรงไฟฟ้าจากขยะ โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าพลงังานนํ* า และธุรกิจสายส่งไฟฟ้า สาํหรับ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยในปัจจุบนั บริษทัไดรั้บอนุมติัจากทางรัฐบาลกมัพชูาในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จาํนวน 2,000 เม
กะวตัต ์ ในพื*นที�เกาะกง ซึ� งบริษทักาํลงัจะเขา้เจรจาเพื�อลงนามใน Project Development Agreement (PDA) กบัประเทศ
กมัพชูา และบริษทัอยูร่ะหวา่งการเจรจากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ EGAT (ผูรั้บซื*อไฟฟ้า) และคาดวา่จะมี
การลงนามในบนัทึกความเขา้ใจการรับซื*อไฟฟ้า (MOU of  Tariff) โดยเร็ว 
 

สายธุรกจิ Technology Related Services 

รายไดจ้ากการขายและบริการของสายธุรกิจ Technology Related Services ในปี 2558 ลดลงเป็น 1,483 ลา้นบาท จาก 1,919  
ลา้นบาทในปี 2557 การลดลงของรายได้จากการขายและบริการเป็นผลมาจากการรายได้ที�ลดลงของบริษทั สามารถ
วศิวกรรม จาํกดั หรือ SE เนื�องจากยอดแลกซื*อคูปองทีวดิีจิตอลมีจาํนวนที�ลดลงจากปีก่อน จึงส่งผลรายไดจ้ากการขายและ
บริการลดลงร้อยละ 12.37 หากเทียบกบัปีที�ผ่านมา  นอกจากนี*  รายไดข้องบริษทั วิชั�น แอนด์ ซีเคียวริตี*  ซิสเต็ม หรือ VSS 
ปรับตวัลดลงร้อยละ 65.31 เนื�องมาจากสภาวะเศรษฐกิจที�ถดถอย รวมถึงเหตุการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ ที�กระทบต่อความ
เชื�อมั�นต่อการลงทุนตลอดปีที�ผา่นมา อนัส่งผลต่อความล่าชา้ในการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ 

ฐานะทางการเงนิ (Financial Statement) 

สินทรัพย์ (Assets) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมเพิ�มขึ*น 1,181 ลา้นบาท เป็น 27,317  ลา้นบาท หรือปรับตวัสูงขึ*นร้อยละ 
4.52 จากปีก่อนหนา้ สินทรัพยห์มุนเวียนปรับเพิ�มสูงขึ*น 234 ลา้นบาท เป็น 19,389 ลา้นบาท เป็นผลจากการปรับตวัสูงขึ*น
ของลูกหนี*การคา้และลูกหนี* อื�น นอกจากนี*  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเพิ�มขึ*นเป็น 7,928 ลา้นบาทในปีนี*  จาก 6,980 ลา้นบาทใน
ปีที�ผา่นมา สาเหตุหลกัเนื�องมาจากการลงทุนเพิ�มขึ*นในสินทรัพยถ์าวร 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ*นเป็น 1,999 ลา้นบาท จาก 1,632  ลา้นบาทในปีที�ผา่นมา 

ลูกหนีbการค้า 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีลูกหนี*การคา้รวม 10,927 ลา้นบาท เพิ�มขึ*น 2,173 ลา้นบาท เทียบกบัสิ*นปีที�ผ่านมา การ
เพิ�มขึ*นของลูกหนี*การคา้มีสาเหตุหลกัมาจากสายธุรกิจ ICT Solutions and Services และ สายธุรกิจ Mobile Multimedia  ซึ� ง
มีระยะเวลาเก็บหนี* เฉลี�ยที�เพิ�มขึ*น โดยเป็นไปตามสภาวะการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ  
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อตัราส่วนหนีbสินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 อตัราส่วนหนี* สินต่อส่วนผูถื้อหุ้น (หนี* สินรวม หาร ส่วนของผูถื้อหุ้น) ปรับตวัสูงขึ*นเป็น 2.28 
เท่า จาก  2.16 เท่าในปีก่อนหนา้ อตัราส่วนหนี* สิน (ที�มีดอกเบี*ย) ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ�มสูงขึ*นเป็น 1.75 เท่า จาก 1.61 เท่า
ในปี 2557 ซึ�งมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ�มขึ*นของหุน้กูร้ะยะยาว เพื�อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในธุรกิจ 

สภาพคล่อง (Liquidity) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหนี* สินหมุนเวียน (Current Ratio) อยูที่� 1.27 เท่า เทียบกบั 1.10 
เท่าในปีก่อนหนา้ การปรับตวัเพิ�มขึ*นของอตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหนี* สินหมุนเวียนเป็นผลมาจากการเพิ�มขึ*นของ
ลูกหนี*การคา้และลูกหนี* อื�น  

บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานอยูที่� 2,236 ลา้นบาท  กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 2,122  
ลา้นบาท และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 223 ลา้นบาท ส่งผลให้ในปีนี* เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ*น 
366 ลา้นบาท เป็น 1,999 ลา้นบาท 

แหล่งทีTมาของเงนิทุน (Sources of fund) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเท่ากบั 8,318 ลา้นบาท เพิ�มขึ*นจากปีก่อนหนา้ 
56 ลา้นบาท ในขณะที�กาํไรสะสมในส่วนที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรปรับเพิ�มสูงขึ*นเป็น 5,345 ลา้นบาท   

หนี* สินรวมของบริษทัฯ เพิ�มขึ*นเป็น 18,999 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการเพิ�มขึ*นของหุน้กูร้ะยะยาวเพื�อนาํมาใชห้มุนเวียนใน
ธุรกิจ 

 

 


