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คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ไตรมาสที  1/2561 

 

 
 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) หรือ “SAMART” มี

รายไดส้าํหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2561 อยูที่� 

2,431 ลา้นบาท และมีกาํไรในส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 

รวมอยูที่� 14 ลา้นบาท 

 

ผลการดาํเนินงานของ SAMART แยกตามสายธุรกิจ; 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั�น แบ่งสายธุรกิจออกเป็น 5 สายธุรกิจ 

ดงันี)  

1) สายธุรกิจ Digital หรือ “SDC”  

2) สายธุรกิจ ICT Solution and Service หรือ “SAMTEL” 

3) สายธุรกิจ Contact Center หรือ “OTO” 

4) สายธุรกิจ Utilities and Transportations* 

5) สายธุรกิจ Technology related* 

(*กลุ่มธุรกิจที�ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) 

 

สายธุรกิจ Digital  

(บริษัท สามารถ ดจิติอล จาํกัด (มหาชน) หรือ “SDC”) 

บริษทัอยู่ระหว่างการติดตั)งโครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล 

(Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) และเสา

โทรคมนาคม ในกรมอุทยานแห่งชาติ (Co-Tower) เพื�อสร้างความ

มั�นคงและยั�งยนืใหก้บัสายธุรกิจ Digital ในระยะยาว 

 

สายธุรกิจ ICT Solution and Service 

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

บริษทัไดล้งนามสัญญาในโครงการใหม่รวมมูลค่า 217 ลา้นบาท 

ในไตรมาสที�ผ่านมา โดย ณ สิ)นไตรมาสที� 1/2561 บริษทัมีมูลค่า

งานคงคา้งอยูที่� 7,106 ลา้นบาท  

 

 

สายธุรกิจ Contact Center  

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

ในไตรมาสนี)  บมจ.วนัทูวนั คอนแทคส์ ไดรั้บการวา่จา้งต่อสัญญา

หลายฉบบั มูลค่ารวมประมาณ 188 ลา้นบาท โดย ณ สิ)นไตรมาส

ที� 1/2561 OTO มีมูลค่างานคงคา้งอยูท่ั)งสิ)น 835 ลา้นบาท  

 

กลุ่มธุรกิจที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ปัจจุบนั บริษทั สามารถ ย-ูทรานส์ จาํกดั หรือ “SUT” อยูร่ะหวา่ง

การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการโรงไฟฟ้าทั)งในประเทศ

ไทยและประเทศเพื�อนบา้น โดยมีการศึกษาทั)งโรงไฟฟ้าจากชีว

มวล (Biomass) โรงไฟฟ้าจากขยะ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

โรงไฟฟ้าพลังงานนํ) า โรงไฟฟ้าจากถ่านหินและธุรกิจสายส่ง

ไฟฟ้า นอกจากนี)  บริษทัอยูร่ะหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดข้อง

โครงการทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง (Motorway) อีกดว้ย  

 

ผลการดาํเนินงานทางการเงนิ 

รายได้ 

ในไตรมาสที� 1/2561 งบการเงินรวมของบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการ

ขาย งานตามสัญญาและบริการเป็นจาํนวน 2,409 ลา้นบาท (หลงั

หกัรายการระหวา่งกนั) โดยลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

หนา้ร้อยละ 18 โดยรายไดใ้นแต่ละสายธุรกิจมีดงันี)   

 

สายธุรกิจ Digital 

ในไตรมาสที� 1/2561 บมจ. สามารถ ดิจิตอล มีรายไดจ้ากการขาย

และบริการรวม 167  ลา้นบาท ปรับตวัลดลงร้อยละ 60 เมื�อเทียบ

กบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการยกเลิก

การทาํตลาดโทรศพัทเ์คลื�อนที� i-Mobile  

 

 

 

 

สรุปสาระสําคญัไตรมาสที  1/2561 
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สายธุรกิจ ICT Solution and Service 

รายได้จากการขาย งานตามสัญญาและบริการในไตรมาสที� 

1/2561 มีจาํนวน 1,424 ลา้นบาท เพิ�มขึ)นเล็กนอ้ยจากช่วงเดียวกนั

ของปีก่อนหนา้ 

 

สายธุรกิจ Contact Center  

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ ในไตรมาสที� 1/2561 ลดลงจาก

ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน มาที� 168 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 

30 ซึ� งเป็นผลจากรายได้จากการให้บริการจัดการศูนย์ลูกค้า

สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center 

Management Service) ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

 

กลุ่มธุรกิจที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการจากสายธุรกิจที�ไม่ไดจ้ดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีจาํนวน 777 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงจาก

ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 23 โดยเป็นผลมาจากรายไดที้�

ลดลงจากกลุ่มธุรกิจ Utilities and Transportations และธุรกิจ 

Technology Related 

 

ต้นทุนขายและบริการ 

ตน้ทุนขาย งานตามสัญญาและบริการลดลงจากไตรมาสเดียวกนั

ของปีก่อนหนา้ร้อยละ 20 โดยมีมูลค่าอยูที่� 1,850 ลา้นบาท โดย

ตน้ทุนขายและบริการส่วนใหญ่มาจากสายธุรกิจ ICT Solution & 

Service และ สายธุรกิจที�ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 390 ลา้นบาท 

ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ในอตัราร้อยละ 25 อนัเป็น

ผลมาจากการลดลงของค่าใชจ่้ายทางการตลาด และการบริการ

หลงัการขายในสายธุรกิจ Digital  

 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินรวม 136 ลา้นบาท เพิ�มขึ) นจากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อนหนา้ร้อยละ 13  

 

กําไรสุทธิ 

บริษัทฯ มีกําไรในส่วนที� เป็นของผู ้ถือหุ้นบริษัทฯ รวม 14           

ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า อนัเป็นผล

มาจากการลดลงของกาํไรจากสายธุรกิจ ICT Solution and 

Service และ Contact Center 

 

ฐานะทางการเงนิ 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยท์ั)งหมดเป็นจาํนวน 

23,063 ลา้นบาท เพิ�มขึ)นร้อยละ 4 เมื�อเทียบกบัสิ)นปี 2560  

 

หนี) สินทั)งหมดเพิ�มขึ)นจาก 16,060 ลา้นบาท จากสิ)นปี 2560 เป็น 

16,997 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ)นร้อยละ 6 ในขณะที�ส่วนของผูถื้อหุ้น

มีจาํนวน 6,066 ลา้นบาท 


