
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน 

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2560 

 

 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) หรือ “SAMART” มี

รายไดส้าํหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2560 อยูที่ 

2,971 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิในส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้บริษทัฯ 

รวมอยูที่ 35 ลา้นบาท 

 

ผลการดําเนินงานของ SAMART แยกตามสายธุรกิจ; 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชนั แบ่งสายธุรกิจออกเป็น 4 สายธุรกิจ 

ดงันี 

1.) สายธุรกิจ Mobile Multimedia หรือ “SIM” 

2.) สายธุรกิจ ICT Solution and Service หรือ “SAMTEL” 

3.) สายธุรกิจ Contact Center หรือ “OTO” 

4.) สายธุรกิจทีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 

สายธุรกิจ Mobile Multimedia  

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

ในไตรมาส 1/2560 รายไดจ้ากส่วนธุรกิจ Mobile ยงัคงชะลอตวั

ตามตลาดโทรศพัทเ์คลือนทีและเศรษฐกิจภายในประเทศ อยา่งไรก็

ตาม บริษทัไดมี้การเพิมการขายโทรศพัทเ์คลือนทีในหลายๆ ยหีอ้ 

(Multi Brand Distributor) เช่น Oppo, Samsung, Huawei และ 

Vivo ในส่วนธุรกจิ Non-Mobile บริษทัมุ่งพฒันา Application ให้

ทนัสมยัเพือตอบสนองพฤติกรรมของผูบ้ริโภค รวมทงัมุ่งขยาย

ฐานลูกคา้กลุ่มองคก์ร และราชการ 

 

สายธุรกิจ ICT Solution and Service 

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

บริษทัไดล้งนามสัญญาในโครงการใหม่รวมมูลค่า 1,798 ลา้นบาท 

ในไตรมาสทีผ่านมา เช่น โครงการติดตงัระบบเครือข่าย

โทรคมนาคมทหารของกองทพัไทย มูลค่า 941 ลา้นบาท และ

โครงการจดัทาํฐานขอ้มูลแผนทีและคาํนวณราคาประเมินทีดิน

ใหก้บักรมธนารักษมู์ลค่า 249 ลา้นบาท เป็นตน้โดย ณ สินไตรมาส 

1/2560 บริษทัมีมูลค่างานคงคา้งอยูที่ 9,268 ลา้นบาท  

 

สายธุรกิจ Contact Center 

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

ในไตรมาสนี บมจ.วนัทูวนั คอนแทคส์ ไดรั้บการวา่จา้งต่อสัญญา

หลายฉบบั มูลค่ารวมประมาณ 223 ลา้นบาท โดย ณ สินไตรมาส 

1/2560 OTO มีมูลค่างานคงคา้งอยูท่งัสิ น 930 ลา้นบาท  

 

สายธุรกิจทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ปัจจุบนั บริษทั สามารถ ยู-ทรานส์ จาํกดั หรือ “SUT” อยู่ระหว่าง

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าทังในประเทศ

ไทยและประเทศเพือนบ้าน โดยมีการศึกษาทงัโรงไฟฟ้าจากชีว

มวล (Biomass) โรงไฟฟ้าจากขยะ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

โรงไฟฟ้าพลงังานนาํ โรงไฟฟ้าจากถ่านหินและธุรกิจสายส่งไฟฟ้า 

นอกจากนี  บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการโรงไฟฟ้าจากขยะจาํนวน 4 โครงการในจังหวดัต่างๆ ใน

ประเทศไทย  

 

ผลการดําเนินงานทางการเงิน 

รายได้ 

ในไตรมาส 1/2560 งบการเงินรวมของบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการ

ขาย งานตามสัญญาและบริการเป็นจาํนวน 2,955 ลา้นบาท (หลงั

หกัรายการระหว่างกนั) โดยลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

หนา้ร้อยละ 39 สืบเนืองมาจากสาเหตุหลกั ดงันี  

 

สายธุรกิจ Mobile Multimedia 

ในไตรมาสที 1/2560 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย  มีรายไดจ้ากการ

ขายและบริการรวม 419 ลา้นบาท ปรับตวัลดลง 71% เมือเทียบกบั

ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของรายได้

ธุรกิจโทรศพัทเ์คลอืนที เนืองจากราคาขายเฉลียต่อเครือง และ

สรุปสาระสําคญัไตรมาสที 1/2560 



บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน 
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จาํนวนเครืองลดลง อีกทงัสภาวะเศรษฐกจิยงัคงชะลอตวั รวมถึง

การแข่งขนัทีรุนแรงของผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คลือนที 

 

สายธุรกิจ ICT Solution and Service 

รายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการในไตรมาสที 1/2560 

มีจาํนวน 1,395 ลา้นบาท ลดลงเลก็นอ้ยจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน

หนา้  

 

สายธุรกิจ Contact Center 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ เพิมขึนจากไตรมาสเดียวกนัของ

ปีก่อน มาที 241 ลา้นบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 17 เนืองจากการ

เพิมขึนของรายไดจ้ากการใหบ้ริการจดัการศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์แบบ

เตม็รูปแบบ การใหบ้ริการจดัหาเจา้หนา้ทีลูกคา้สัมพนัธ์ และการ

ใหบ้ริการบาํรุงรักษาศูนยบ์ริการขอ้มูล 

 

สายธุรกิจทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการจากสายธุรกิจทีไม่ไดจ้ดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ปรับตวัลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

ร้อยละ 15 เนืองจากรายไดที้ลดลงของบริษทั สามารถ ย-ูทรานส์ 

จาํกดั 

 

ต้นทุนขายและบริการ 

ตน้ทุนขายและบริการลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหนา้

ร้อยละ 28 โดยเป็นผลมาจากการลดลงของรายไดข้องสายธุรกิจ 

Mobile Multimedia และ บริษทัในสายธุรกิจทีไม่ไดจ้ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยฯ์  

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวม 518 ลา้นบาท ลดลง

จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ในอตัราร้อยละ 4 อนัเป็นผลมา

จากการลดลงของค่าใชจ่้ายทางการตลาด และการบริการหลงัการ

ขายในสายธุรกิจ Mobile Multimedia  

 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินรวม 120 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงจากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อนในอตัราร้อยละ 6  

 

กําไรสุทธิ 

บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิในส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้บริษทัฯ รวม 35 

ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 79 ลา้นบาท หรือ 

ลดลงร้อยละ 69 เป็นผลมาจากกาํไรทีลดลงจากสายธุรกิจ Mobile 

Multimedia  

 

ฐานะทางการเงิน 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยท์งัหมดเป็นจาํนวน 

24,372 ลา้นบาท ลดลงเลก็นอ้ยเมือเทียบกบัสิ นปี 2559  

 

หนีสินทงัหมดลดลงจาก 17,310 ลา้นบาท จากสิ นปี 2559 เป็น 

16,537 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 4 ซึงเป็นผลจากการลดลงของ

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน และ

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืนๆ 

  

ส่วนของผูถ้ือหุน้ลดลงเลก็นอ้ย โดยมีจาํนวน 7,835 ลา้นบาท 


