
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน 

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2562 

 

 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) หรือ “SAMART” มี

รายไดส้าํหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2562 อยูที่ 

3,364 ลา้นบาท และมีกาํไรในส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้บริษทัฯ 

รวมอยูที่ 200 ลา้นบาท 

 

ผลการดําเนินงานของ SAMART แยกตามสายธุรกิจ; 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชนั 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* 

(*กลุ่มธุรกิจทียังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) 

 

สายธุรกิจ Digital  

(บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) หรือ “SDC”) 

บริษทัอยู่ระหว่างการติดตังโครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล 

(Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) และเสาโทรคมนาคม 

ในกรมอุทยานแห่งชาติ (Co-Tower) เพือสร้างความมันคงและ

ยงัยนืใหก้บัสายธุรกิจ Digital ในระยะยาว 

 

สายธุรกิจ ICT Solution and Service 

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

บริษทัไดล้งนามสัญญาในโครงการใหม่รวมมูลค่า 906 ลา้นบาท 

ในไตรมาสทีผ่านมา อาทิเช่น โครงการติดตังและพัฒนาระบบ

สารสนเทศธุรกิจหลกั กบัธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มูลค่า 579 ลา้นบาท เป็นตน้ โดย ณ 

สิ นไตรมาส 1/2562 บริษทัมีมูลค่างานคงคา้งอยูที่ 6,400 ลา้นบาท  

 
สายธุรกิจ Contact Center 

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

โดย ณ สิ นไตรมาส 1/2562 OTO มีมูลค่างานคงคา้งอยู่ทงัสิ น 730 

ลา้นบาท  

 

กลุ่มธุรกิจทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

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

การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการขยายธุรกิจการควบคุมจราจรทาง

อากาศในหลายๆ ประเทศ รวมถึงโรงไฟฟ้าทงัในประเทศไทยและ

ประเทศเพือนบ้าน โดยมีการศึกษาทังโรงไฟฟ้าจากชีวมวล 

(Biomass) โรงไฟฟ้าจากขยะ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์

โรงไฟฟ้าพลงังานนาํ โรงไฟฟ้าจากถ่านหินและธุรกิจสายส่งไฟฟ้า  

 

ผลการดําเนินงานทางการเงิน 

รายได้ 

ในไตรมาส 1/2562 งบการเงินรวมของบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการ

ขาย งานตามสัญญาและบริการเป็นจาํนวน 3,300 ลา้นบาท (หลงั

หกัรายการระหว่างกนั) โดยเพิมขึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

หนา้ร้อยละ 37 โดยรายไดใ้นแต่ละสายธุรกิจมีดงันี  

 

สายธุรกิจ Digital 

ในไตรมาสที 1/2562 บมจ. สามารถ ดิจิตอล มีรายไดจ้ากการขาย

งานตามสัญญาและบริการรวม 217  ลา้นบาท ปรับตวัเพิมขึนร้อยละ 

30 เมือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก

การเพิมขึนของรายไดจ้ากสายธุรกิจ Digital Network และสายธุรกจิ 

Digital Content 

 

 

 

 

สรุปสาระสําคญัไตรมาสที 1/2562 
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สายธุรกิจ ICT Solution and Service 

รายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการในไตรมาสที 1/2562 

มีจาํนวน 2,089 ลา้นบาท โดยเพิมขึน 665 ลา้นบาทจากช่วง

เดียวกนัของปีก่อนหนา้ หรือเพิมขึนร้อยละ 47 

 

สายธุรกิจ Contact Center 

รายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการในไตรมาสที 1/2562 

เพิมขึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน มาที 189 ลา้นบาท หรือ

เพิมขึนร้อยละ 13 ซึงเป็นผลจากรายไดจ้ากการให้บริการจัดการ

ศูนย์ลูกคา้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact 

Center Management Service) เพิมขึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

 

กลุ่มธุรกิจทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

รายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการจากสายธุรกิจทีไม่ได้

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีจาํนวน 865 ลา้นบาท ปรับตวั

เพิมขึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 11 โดยเป็นผลมา

จากรายไดที้เพิมขึนของกลุ่มธุรกิจ Technology Related Services 

 

ต้นทุนขาย งานตามสัญญาและบริการ 

ตน้ทุนขาย งานตามสัญญาและบริการเพิมขึนจากไตรมาสเดียวกนั

ของปีก่อนหนา้ร้อยละ 40 โดยมีมูลค่าอยูที่ 2,582 ลา้นบาท โดย

ตน้ทุนขาย งานตามสัญญาและบริการส่วนใหญ่มาจากสายธุรกิจ 

ICT Solution & Service และ สายธุรกิจทีไม่ไดจ้ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยฯ์  

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวม 358 ลา้นบาท ลดลง

จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ในอตัราร้อยละ 8 อนัเป็นผลมา

จากการควบคุมค่าใชจ่้ายต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินรวม 142 ลา้นบาท เพิมขึนจากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อนหนา้ร้อยละ 4  

 

กําไรสุทธิ 

บริษทัฯ มีกาํไรในส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้บริษทัฯ รวม 200 ลา้น

บาท เพิมขึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหนา้ อนัเป็นผลมาจาก

การลดลงของกาํไรจากสายธุรกิจ ICT Solution and Service  

 

ฐานะทางการเงิน 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยท์งัหมดเป็นจาํนวน 

21,813 ลา้นบาท เพิมขึนเลก็นอ้ยเมือเทียบกบัสิ นปี 2561  

 

หนีสินทังหมดเพิมขึนเล็กน้อยจาก 16,527 ล้านบาท จากสิ นปี 

2561 เป็น 16,668 ล้านบาท ในขณะทีรวมส่วนของผู ้ถือหุ้นมี

จาํนวน 5,145 ลา้นบาท 


