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การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ ปี 2559 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 

ในปี 2559 บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) หรือ SAMART มีรายไดร้วมทงัสิ น 13,884 ลา้นบาท ลดลงจากปี 

2558 ทีร้อยละ 25.30 โดยในปี 2559 รายไดจ้ากการขาย และงานตามสัญญารวมทงัรายไดจ้ากการบริการลดลงเป็น 13,676 

ลา้นบาท จาก 18,366 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นลดลงร้อยละ 25.54 จากปีก่อนหน้า การลดลงของรายไดมี้สาเหตุหลกัมาจาก

ยอดขายทีลดลงในสายธุรกิจ Mobile Multimedia รวมถึงผลการดาํเนินงานทีตาํกว่าทีคาดการณ์ของสายธุรกิจ Technology 

Related Services  

ในปี 2559 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายรวมทงัสิ น 13,358 ลา้นบาท ลดลง 3,588 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 21.17 จากปี 2558  

สาเหตุหลกัเนืองจากการลดลงของตน้ทุนขายและตน้ทุนงานตามสัญญารวมทงัตน้ทุนบริการ ซึงลดลงมาที 11,040 ลา้นบาท 

จาก 14,335 ลา้นบาท หรือลดลงจาํนวน 3,295 ลา้นบาท จากปี 2558 โดยอตัรากาํไรขนัตน้อยูที่อตัราร้อยละ 18.98 ซึงลดลง

จากปีก่อนหนา้ทีมีอตัราร้อยละ 21.69 ซึงเป็นผลมาจากการลดลงของสัดส่วนการทาํกาํไรของสายธุรกิจ Mobile Multimedia 

ซึงไดรั้บผลกระทบจากการหดตวัของภาคบริโภค และการแข่งขนัอย่างรุนแรงของตลาดโทรศพัท์เคลือนทีอย่างไรก็ตาม 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายขายและบริหารรวมทงัสิ น 2,239 ลา้นบาท โดยลดลงจากปีก่อน 315 ลา้นบาท  

ในปี 2559 มีค่าใชจ่้ายทางการเงินรวม 502 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7.07 ในขณะทีมีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้วม 

59 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้ 48 ลา้นบาท ซึงเป็นไปตามการลดลงของกาํไรก่อนภาษีเงินไดฯ้ 

สาํหรับกาํไรสุทธิ บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นบริษทัฯ รวม 71 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าโดยสาเหตุ

หลกัมาจากการลดลงของกาํไรสุทธิในสายธุรกิจ Mobile Multimedia  สายธุรกิจ ICT Solution and Service และสายธุรกิจ 

Technology Related Services 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย 

ในปี 2559 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและงานตามสัญญา รวมทงัรายไดจ้ากการบริการเป็นจาํนวนทงัสิ น 13,676 ลา้นบาท 

ปรับตวัลดลงจากปีก่อนหนา้ร้อยละ 25.54 

รายได้จากการขาย งานตามสัญญาและบริการแยกตามประเภทธุรกิจ 

สายธุรกจิ 

รายได้จากการขาย งานตาม

สัญญาและบริการในปี 2559 (ล้าน

บาท) 

รายได้จากการขาย งานตามสัญญา

และบริการในปี 2558 (ล้านบาท) 
อตัราการเติบโต 

ICT Solution and Service 5,721 5,716 0.09% 

Mobile Multimedia 3,366 7,730 -56.46% 

Call Center 962 988 -2.63% 

Utilities and Transportations 3,350 2,991 12.00% 

Technology Related Services 684 1,546 -55.76% 

รายการปรับปรุงและระหว่างกนั -407 -605 -32.73% 

รายได้จากการขายและบริการ  

(ก่อนรายการระหว่างกัน) 
13,676 18,366 -25.54% 
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สายธุรกิจ ICT Solution and Service (“SAMTEL”) 

ในปี 2559 สายธุรกิจ ICT Solution and Service มีรายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและรายไดจ้ากการบริการรวมทงัสิ น 

5,721 ลา้นบาท ซึงอยูใ่นระดบัคงเดิมจากปีก่อนหนา้ โดยมีมูลค่า โดยในปีทีผ่านมา SAMTEL ไดเ้ซ็นต์สัญญาในโครงการ

ใหม่ รวมเป็นมูลค่างานกว่า 7,000 ลา้นบาท เช่น โครงการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์สําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลกัจาก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) มูลค่า 2,639 ลา้นบาท โครงการให้บริการระบบเครือข่ายความปลอดภยัดว้ยกลอ้งวงจรปิด 

มูลค่า 298 ลา้นบาทจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และโครงการพฒันาระบบ Cloud Computing จากกระทรวง

ยติุธรรม มูลค่า 170 ลา้นบาท เป็นตน้ โดยบริษทัมีงานคงคา้งทียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้(Backlog) ณ สิ นปี 2559 เป็นมูลค่า 8,777   

ลา้นบาท 

สายธุรกิจ Mobile Multimedia (“SIM”) 

รายไดจ้ากการขาย และบริการในปี 2559 ของสายธุรกิจ Mobile Multimedia ลดลงอยา่งมาก เป็นผลมาจากการลดลงของ

รายไดธุ้รกิจโทรศพัทเ์คลือนที เนืองจากราคาขายเฉลียต่อเครือง และจาํนวนเครืองลดลง รวมถึงการแข่งขนัทีรุนแรงใน

ตลาดโทรศพัทเ์คลือนทีจากทงับริษทัผูจ้าํหน่ายโทรศพัทเ์คลือนที และผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คลือนทีอีกดว้ย  

สายธุรกิจ Call Center (“OTO”)  

ในปี 2559 บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ หรือ “OTO” รับรู้รายไดจ้ากการขายและบริการรวม 962 ลา้นบาท ปรับตวัลดลง

เล็กน้อยจากปีก่อนหน้า อนัเนืองมาจากบริษัทมุ่งเน้นการสร้างรายไดจ้ากการให้บริการมากขึน อาทิเช่น การให้บริการ

บริหารจดัการศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) การให้บริการ

ระบบศูนยบ์ริการใหข้อ้มูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) การใหบ้ริการจดัหาลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer 

Service Representative Outsourced) และการใหบ้ริการบาํรุงรักษาศูนยใ์ห้บริการขอ้มูล (Maintenance Service) ซึงเป็นผล

ใหอ้ตัรากาํไรขนัตน้เพิมขึนจากร้อยละ 14.30 เป็นร้อยละ 17.00 ในปี 2559  โดยในปี 2560 นัน บริษทัยงัคงเน้นกลยุทธ์ใน

การขยายสู่ตลาดต่างประเทศ รวมถึงการนาํเสนอบริการใหม่ๆ เพือสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ 

 

สายธุรกิจทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

สายธุรกิจ Utilities and Transportations 

หนึงในปัจจยัหลกัทีช่วยผลกัดนัใหธุ้รกิจในกลุ่มบริษทัสามารถเติบโตขึน คือสายธุรกิจ Utilities and Transportations ในปีนี

รายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการเติบโตขึนเป็น 3,350 ลา้นบาท จาก 2,991 ลา้นบาทในปีทีผ่านมา หรือสูงขึน

ร้อยละ 12.00 โดยในปี 2559 รายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการทีปรับตวัสูงขึนเป็นผลมาจากการเติบโตของ

ธุรกิจใหบ้ริการการควบคุมจราจรทางอากาศในประเทศกมัพูชาของ บริษทั แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จาํกดั หรือ 

“CATS”  ซึงในปีนี CATS มีจาํนวนเทียวบินเพิมสูงขึนอยา่งต่อเนืองเป็น 95,715 เทียวบิน จาก 86,616 เทียวบินในปีทีผ่าน

มา หรือสูงขึนร้อยละ 10.50   นอกจากนี  บริษทัมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจประเภท  Utilities   and   Transportations โดย

ในปัจจุบนั บริษทั  สามารถ  ย-ูทรานส์ จาํกดั หรือ “SUT” อยูร่ะหว่างการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการโรงไฟฟ้าทงั

ในประเทศไทยและประเทศเพือนบา้น โดยมีการศึกษาทงัโรงไฟฟ้าจากขยะ โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าพลงังานนาํ และ

ธุรกิจสายส่งไฟฟ้า สําหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยในปัจจุบัน บริษทัได้รับอนุมติัจากทางรัฐบาลกมัพูชาในการสร้าง

โรงไฟฟ้าถ่านหิน จาํนวน 2,000 เมกะวตัต ์ในพืนทีเกาะกง ซึงบริษทักาํลงัจะเขา้เจรจาเพือลงนามใน Project Development 

Agreement (PDA) กบัประเทศกมัพูชา และบริษทัอยูร่ะหว่างการเจรจากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ EGAT 

(ผูรั้บซือไฟฟ้า) และคาดว่าจะมีการลงนามในบนัทึกความเขา้ใจการรับซือไฟฟ้า (MOU of  Tariff) โดยเร็ว 
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สายธุรกิจ Technology Related Services 

รายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการของสายธุรกิจ Technology Related Services ในปี 2559 ลดลงเป็น 684 ลา้น

บาท จาก 1,546  ลา้นบาทในปีก่อนหน้า การลดลงของรายไดมี้สาเหตุหลักมาจากรายได้ทีลดลงของบริษทั สามารถ

วิศวกรรม จาํกดั หรือ  “SE”  เนืองจากยอดแลกซือคูปองทีวีดิจิตอลมีจาํนวนทีลดลงจากปีก่อน จึงส่งผลรายไดจ้ากการขาย 

งานตามสัญญาและบริการลดลงร้อยละ 44.50  หากเทียบกบัปีทีผ่านมา  อยา่งไรกต็าม รายไดข้องบริษทั วิชนั แอนด์  ซีเคียว

ริตี ซิสเตม็ หรือ  “VSS”  ไดป้รับตวัเพิมขึนร้อยละ 49.36 โดยในปีทีผ่านมา VSS ไดล้งนามในโครงการใหม่เป็นมูลค่ากว่า 

700 ลา้นบาท 

ฐานะทางการเงิน (Financial Statement) 

สินทรัพย์ (Assets) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมลดลง 2,101 ลา้นบาท เป็น 25,216  ลา้นบาท หรือปรับตวัลดลงร้อยละ 

7.69 จากปีก่อนหนา้ สินทรัพยห์มุนเวียนปรับลดลง 2,345 ลา้นบาท เป็น 17,044 ลา้นบาท เป็นผลจากการปรับตวัลดลงของ

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน อยา่งไรกต็าม สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนปรับเพิมขึนเลก็นอ้ยเป็น 8,172 ลา้นบาทในปีนี จาก 7,928 

ลา้นบาทในปีทีผ่านมา  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนเป็น 2,211 ลา้นบาท จาก 1,999  ลา้นบาทในปีทีผ่านมา หรือเพิมขึนร้อยละ 10.60 

ลูกหนีการค้า 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีลูกหนีการคา้รวม 8,998 ลา้นบาท ลดลง 1,929 ลา้นบาท เทียบกบัสิ นปีทีผ่านมา การ

ลดลงของลูกหนีการคา้มีสาเหตุหลกัมาจากสายธุรกิจ Mobile Multimedia และสายธุรกิจ ICT Solution and Service 

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนผูถ้ือหุน้ (หนีสินรวม หาร ส่วนของผูถ้ือหุน้) ปรับตวัลดลงเป็น 2.19 เท่า 

จาก  2.28 เท่าในปีก่อนหนา้ ในขณะทีอตัราส่วนหนีสิน (ทีมีดอกเบีย) ต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ลดลงเป็น 1.67 เท่า จาก 1.75 เท่า

ในปี 2558 ซึงมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน รวมถึงหุ้นกูร้ะยะ

ยาว เพือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ 

สภาพคล่อง (Liquidity) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหนีสินหมุนเวียน (Current Ratio) อยูที่ 1.24 เท่า ซึงอยู่ในระดบั

คงเดิม เมือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้  

บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานอยู่ที 3,622 ลา้นบาท  กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 1,773  

ลา้นบาท และกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 1,665 ลา้นบาท ส่งผลให้ในปีนีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพิมขึน 212 ลา้นบาท เป็น 2,210 ลา้นบาท 
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แหล่งทีมาของเงินทุน (Sources of fund) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 ส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อยเท่ากบั 7,907 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 

411 ลา้นบาท ในขณะทีกาํไรสะสมในส่วนทียงัไม่ไดจ้ดัสรรมีมูลค่า 5,105 ลา้นบาท   

หนีสินรวมของบริษทัฯ ลดลงเป็น 17,309 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการการลดลงของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน

จากสถาบนัการเงิน รวมถึงหุน้กูร้ะยะยาว  

 


