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คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ไตรมาส 1/2558 

 

 

ไตรมาสแรกของปี 2558 ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยงัคงชะลอตวั

โดยมีสาเหตุมาจากการบริโภคภาคครัวเรือนยงัคงอยูใ่นภาวะฝืดเคือง

อนัเป็นผลมาจากราคาสินคา้เกษตรตกตํ1า อีกทั2งหนี2ครัวเรือนที1ยงัคง

อยู่ในระดับสูง นอกจากนี2  ความเชื1อมั1นภาคเอกชนยงัคงได้รับ

ผลกระทบจากความล่าชา้ในการเบิกจ่ายจากทางภาครัฐ 

 

สาํหรับไตรมาสนี2  บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั1น จาํกดั (มหาชน) หรือ 

“SAMART” มีรายไดส้าํหรับงวดสามเดือนสิ2นสุดวนัที1 31 มีนาคม 

2558 อยูที่1 4,801 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิในส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ รวมอยูที่1 273 ลา้นบาท 

 

ผลการดาํเนินงานของ SAMART แยกตามสายธุรกจิ; 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั1น แบ่งสายธุรกิจออกเป็น 4 สายธุรกิจ ดงันี2  

1) สายธุรกิจ Mobile Multimedia หรือ “SIM” 

2) สายธุรกิจ ICT Solutions and Services หรือ “SAMTEL” 

3) สายธุรกิจ Contact Center หรือ “OTO” 

4) สายธุรกิจที1ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 

สายธุรกจิ Mobile Multimedia  

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

i-Mobile ถือเป็นแบรนด์โทรศพัท์เคลื1อนที1ที1มีชื1อเสียงในประเทศ

ไทย ซึ1 งอยู่ภายใต้การดําเนินงานของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

ธุรกิจนี2 เป็นธุรกิจซึ1 งเกี1ยวขอ้งโดยตรงกบัผูบ้ริโภค ส่งผลให้ไดรั้บ

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัค่อนขา้งมาก โดยในไตรมาส

นี2  SIM ขายโทรศพัท์เคลื1อนที1ไปทั2งสิ2น 892,601 เครื1อง ลดลงจาก

ไตรมาสที1ผา่นมา 436,683 เครื1อง เนื1องจากในไตรมาส 4/2557 มีการ

สั1งซื2 อพิเศษจากผู ้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื1อนที1จ ํานวน 

500,000 เครื1อง อย่างไรก็ตาม ราคาขายเฉลี1ยต่อเครื1องปรับตวัเพิ1ม

สูงขึ2นจาก 2,340 บาทในไตรมาส 4/2557 เป็น 2,677 บาทในไตรมาส

นี2  โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้พยายามขยายธุรกิจไปยังตลาด

ต่างประเทศให้มากขึ2น ทั2 งยงัขยายตลาดไปสู่ผูใ้ห้บริการเครือข่าย

โทรศพัทเ์คลื1อนที1ในประเทศไทยอีกดว้ย 

 

สายธุรกจิ ICT Solutions and Services 

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

ในไตรมาสนี2  บริษัทได้ลงนามสัญญาในโครงการใหม่รวมมูลค่า

ทั2งสิ2น 533 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม SAMTEL มีความเชื1อมั1นวา่ทาง

ภาครัฐจะเดินหนา้เร่งโครงการลงทุน ซึ1 งจะทาํให้ SAMTEL มีการ

ประมูลงานและมีการลงนามในสัญญางานเพิ1มขึ2นในไตรมาสหน้า

และครึ1 งปีหลงัของปี 2558 โดย ณ สิ2นไตรมาส 1/2558 SAMTEL มี

มูลค่างานคงคา้งอยูที่1 6,078 ลา้นบาท (ไม่นบัรวมรายไดจ้ากโครงการ 

Turnkey ซึ1 งได้ลงนามสัญญากบักระทรวงมหาดไทยไปเมื1อเดือน

เมษายนที1ผา่นมา โดยมีมูลค่างานทั2งสิ2น 333 ลา้นบาท)  

 

สายธุรกจิ Contact Center 

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

ในไตรมาสนี2  OTO ไดล้งนามสญัญาในโครงการใหม่หลายโครงการ 

รวมถึงการต่อสัญญาโครงการเดิมรวมมูลค่ามากกว่า 300 ลา้นบาท 

ยกตวัอย่างเช่น การลงนามสัญญาใหม่กับ Thai Contact Center 

(บมจ.การบินไทย) และการต่อสัญญากบั บมจ. การบินกรุงเทพ โดย 

ณ สิ2นไตรมาส  1/2558  OTO  มีมูลค่างานคงคา้งอยู่ทั2 งสิ2น 1,490 

ลา้นบาท 

 

สายธุรกจิทีHไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

สาํหรับธุรกิจที1ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แบ่งออกเป็น 2 

สายธุรกิจย่อย ได้แก่ สายธุรกิจที1เกี1ยวขอ้งกบัเทคโนโลยี และสาย

ธุรกิจ Utilities and Transportations อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีเป้าหมายใน

การขยายธุรกิจประเภท Utilities and Transportations โดยในปัจจุบนั 

บริษทั สามารถ ยู-ทรานส์ จาํกดั หรือ “SUT” อยู่ระหว่างการศึกษา

ความเป็นไปไดข้องโครงการโรงไฟฟ้าทั2 งในประเทศไทยรวมถึง

สรุปสาระสําคญัไตรมาสทีH 1/2558 



ประเทศเพื1อนบา้น โดยมีการศึกษาทั2งโรงไฟฟ้าจากขยะ โรงไฟฟ้า

ถ่านหิน และโรงไฟฟ้าพลงังานนํ2 า สําหรับโรงไฟฟ้าจากขยะนั2 น 

บริษทั สามารถ เวสท์ทูเพาเวอร์ จาํกดั ซึ1 งเป็นบริษทัย่อยของ SUT 

ไดจ้ดัตั2งบริษทัใหม่โดยเป็นการร่วมทุนกบับริษทั เอ็มลิ2งค ์เอ็นเนอร์

ยี จาํกดั โดยมีชื1อวา่ “บริษทั เชียงใหม่ เวสท์ทูเพาเวอร์ จาํกดั” เพื1อ

ขยายธุรกิจดา้นพลงังานทดแทน โดยบริษทั เชียงใหม่ เวสทูเพาเวอร์ 

จาํกดั จะให้บริการการบริหารจดัการขยะแก่เทศบาลนครเชียงใหม่ 

พร้อมทั2งผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจาํนวน 6 – 8 เมกะวตัตซึ์1 งผลิตจาก

ขยะ (RDF: การผลิตเชื2อเพลิงขยะ) โดยในปัจจุบนั บริษทัไดล้งนาม

ในสัญญากบับริษทัเอกชนแห่งหนึ1งซึ1 งเป็นเจา้ของและเป็นผูจ้ดัการ

ดูแลพื2นที1ฝังกลบขยะในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

สาํหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน ปัจจุบนั บริษทัไดรั้บอนุมติัจากทางรัฐบาล

กมัพูชาในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จาํนวน 2,000 เมกะวตัต ์ใน

พื2นที1เกาะกง โดยในขณะนี2  บริษทัอยูร่ะหวา่งการเจรจากบัการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ EGAT (ผูรั้บซื2อไฟฟ้า) และคาดวา่จะ

มีการลงนามในบนัทึกความเขา้ใจการรับซื2อไฟฟ้า (MOU of Tariff) 

โดยเร็ว 

 

นอกจากธุรกิจโรงไฟฟ้าแลว้ บริษทั เทดา้ จาํกดั ซึ1 งเป็นบริษทัย่อย

ของ SUT ไดล้งนามในสัญญาโครงการใหม่ 2 โครงการ รวมมูลค่า

ทั2งสิ2น 749 ลา้นบาท ในการสร้างและปรับปรุงสถานีไฟฟ้ายอ่ยให้แก่ 

EGAT และบริษทัเอกชน 

 

บริษทั สามารถวิศวกรรม จาํกดั หรือ “SE” ถือเป็นหนึ1งในบริษทัที1

อยูภ่ายใตส้ายธุรกิจที1เกี1ยวขอ้งกบัเทคโนโลย ีโดยในไตรมาส 1/2558 

บริษทัไดข้ายกล่องรับสัญญาณดิจิตอลรวมมากกวา่ 300,000 กล่อง 

และเสารับสญัญาณกวา่ 200,000 เสา 

 

ผลการดําเนินงานทางการเงิน 

รายได้ 

ในไตรมาส 1/2558 งบการเงินรวมของบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขาย

และให้บริการเป็นจาํนวน 4,745 ลา้นบาท (หลงัหักรายการระหวา่ง

กนั) ลดลงจากไตรมาสที1ผ่านมาร้อยละ 16.59 หรือลดลงจากไตรมาส

เดียวกนัในปีก่อนหนา้ร้อยละ 24.94 สืบเนื1องมาจากสาเหตุหลกั ดงันี2   

 

สายธุรกจิ Mobile Multimedia 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการของสายธุรกิจ Mobile Multimedia 

(หลังหักรายการระหว่างกัน) ลดลงจากไตรมาสที1ผ่านมาร้อยละ 

23.21 หรือลดลงจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้าร้อยละ 28.24 

โดยธุรกิจโทรศัพท์เคลื1อนที1ซึ1 งถือเป็นรายได้หลักของสายธุรกิจ 

Mobile Multimedia มีรายได้ลดลงจากไตรมาสที1ผ่านมาร้อยละ 

26.04 หรือลดลงจากไตรมาสเดียวกนัในปีก่อนหน้าร้อยละ 30.36 

เป็นผลจากการที1บริษทั มียอดขายโทรศพัท์เคลื1อนที1ลดลง อยา่งไรก็

ตาม ธุรกิจคอนเทน้ตมี์รายไดเ้พิ1มขึ2นจากไตรมาสที1ผ่านมาถึงร้อยละ 

23.17 โดยเป็นผลมาจากการเขา้ซื2อบริษทั สยามสปอร์ต เทเลวิชั1น 

จาํกดั เมื1อสิ2นปี 2557 

 

สายธุรกจิ ICT Solutions and Services 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ (หลงัหักรายการระหวา่งกนั) อยู่ที1 

1,354 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงจากไตรมาสที1ผ่านมาร้อยละ 6.69 หรือ 

ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัในปีก่อนหนา้ร้อยละ 34.14 เนื1องมาจาก

การรับรู้รายไดที้1ลดลงจากโครงการ Turnkey 

 

สายธุรกจิทีHไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการจากสายธุรกิจที1ไม่ไดจ้ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ (หลงัหักรายการระหว่างกนั) ปรับตวัลดลง

เล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้าร้อยละ 4.11 เกิดจาก

รายไดที้1ลดลงของบริษทั วชิั1น แอนด ์ซีเคียวริตี2  ซีสเตม็ จาํกดั 

 

ต้นทุนขายและบริการ 

ตน้ทุนขายและบริการลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั โดยลดลงจากไตรมาสที1

ผ่านมาร้อยละ 18.25 หรือลดลงจากไตรมาสเดียวกนัในปีก่อนหน้า

ถึงร้อยละ 28.18 การลดลงของตน้ทุนขายและบริการเป็นผลมาจาก

การลดลงของรายได ้อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสนี2  บริษทัฯ มีกาํไร



บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

ขั2นตน้เพิ1มขึ2นจากร้อยละ 22.87 ในไตรมาสที1ผ่านมา เป็นร้อยละ 

24.41 ในไตรมาสนี2  

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวม 654 ลา้นบาท ลดลง

จากไตรมาสที1ผา่นมาร้อยละ 9.48 อนัเป็นผลมาจากการลดลงของเงิน

จูงใจแก่ผูจ้ดัจาํหน่าย ค่าโฆษณา และค่าใชจ่้ายการบริการหลงัการ

ขายของสายธุรกิจ Mobile Multimedia 

 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินเพิ1มขึ2นเล็กน้อยจากไตรมาสที1ผ่านมาร้อยละ 

3.45 เนื1องจากค่าใชจ่้ายทางการเงินที1เพิ1มขึ2นอยา่งมีนยัสาํคญัของสาย

ธุรกิจ Mobile Multimedia ซึ1 งเพิ1มขึ2นจากไตรมาสที1ผ่านมาร้อยละ 

11.47  

 

กาํไรสุทธิ 

บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิในส่วนที1เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ รวม 273.16 

ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสที1ผ่านมาร้อยละ 14.12 เนื1องจากกาํไรที1

ลดลงของสายธุรกิจ ICT Solutions and Services และบางธุรกิจใน

สายธุรกิจที1ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 

ฐานะทางการเงนิ 

ณ วนัที1 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯ มีสินทรัพยท์ั2 งหมดเป็นจาํนวน 

25,556 ลา้นบาท ลดลงเลก็นอ้ยจากสิ2นปี 2557 

 

หนี2 สินทั2งหมดลดลงเลก็นอ้ยจาก 17,874 ลา้นบาทในสิ2นปี 2557 เป็น 

16,956 ล้านบาทในไตรมาสนี2  เนื1องจากการลดลงของหนี2 สิน

หมุนเวยีน 

 

ส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ1มขึ2 นเป็น 8,600 ลา้นบาท สืบเนื1องจากการ

เพิ1มขึ2นของกาํไรสะสมที1ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 


