
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน 

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2560 

 

 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) หรือ “SAMART” มี

รายไดส้ําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที 30 มิถุนายน 2560 อยู่ที 

3,893 ลา้นบาท และมีขาดทุนในส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นบริษทัฯ 

รวมอยูที่ 188 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 2/2560 รายไดจ้ากส่วนธุรกิจ Mobile ยงัคงชะลอตัว

ตามตลาดโทรศพัทเ์คลือนทีและเศรษฐกิจภายในประเทศ อยา่งไรก็

ตาม บริษัทอยู่ระหว่างการปรับเปลียนโครงสร้างทางธุรกิจให้มี

ความมันคง และย ังยืนในระยะยาว โดยบริษทัจะร่วมมือเป็น

พนัธมิตรทางธุรกิจกับ กสท เพือขยายขีดความสามารถในการ

ให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio 

System) เพือใหบ้ริการกบัผูใ้ชบ้ริการทงัจากภาครัฐ และเอกชน 

 

สายธุรกิจ ICT Solutions and Services 

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

บริษทัไดล้งนามสัญญาในโครงการใหม่รวมมูลค่า 2,043 ลา้นบาท 

ในไตรมาสทีผ่านมา เช่น โครงการจัดซือและว่าจ้างบริการ

บาํรุงรักษาระบบ Core Banking และระบบงาน Loan Origination 

จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีมูลค่าในส่วนของบริษทัประมาณ 

1,400 ลา้นบาท เป็นตน้โดย ณ สิ นไตรมาส 2/2560 บริษทัมีมูลค่า

งานคงคา้งอยูที่ 9,633 ลา้นบาท  

 

สายธุรกิจ Contact Center 

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

ในไตรมาสนี บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ ไดรั้บการว่าจ้างต่อสัญญา

หลายฉบบั มูลค่ารวมประมาณ 120 ลา้นบาท โดย ณ สิ นไตรมาส 

2/2560 OTO มีมูลค่างานคงคา้งอยูท่งัสิ น 920 ลา้นบาท  

 

สายธุรกิจทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

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

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าทังในประเทศ

ไทยและประเทศเพือนบ้าน  โดยมีการศึกษาทงัโรงไฟฟ้าจาก      

ชีวมวล (Biomass) โรงไฟฟ้าจากขยะ โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย ์โรงไฟฟ้าพลงังานนาํ โรงไฟฟ้าจากถ่านหินและธุรกิจ

สายส่งไฟฟ้า นอกจากนี บริษทัอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไป

ไดข้องโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะจาํนวน 4 โครงการในจังหวดั

ต่างๆ ในประเทศไทย  

 

ผลการดําเนินงานทางการเงิน 

รายได้ 

ในไตรมาส 2/2560 งบการเงินรวมของบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการ

ขาย งานตามสัญญาและบริการเป็นจาํนวน 3,865 ลา้นบาท (หลงั

หกัรายการระหว่างกนั) โดยเพิมขึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

หนา้ร้อยละ 20 โดยรายไดใ้นแต่ละสายธุรกิจมีดงันี  

 

สายธุรกิจ Mobile Multimedia 

ในไตรมาส 2/2560 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย  มีรายไดจ้ากการขาย

และบริการรวม 329 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงร้อยละ 59 เมือเทียบกบั

ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยเป็นผลจากการลดลงของรายไดข้อง

สรุปสาระสําคญัไตรมาสที 2/2560 



บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน 

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2560 

ธุรกิจโทรศัพท์เคลือนที เนืองจากราคาขายเฉลียต่อเครือง และ

จาํนวนเครืองลดลง อีกทงัสภาวะเศรษฐกิจยงัคงชะลอตวั  

 

สายธุรกิจ ICT Solution and Service 

รายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการในไตรมาสที 2/2560 

มีจาํนวน 1,678 ลา้นบาท เพิมขึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า

ร้อยละ 24  

 

สายธุรกิจ Contact Center 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ เพิมขึนจากไตรมาสเดียวกนัของ

ปีก่อน มาที 204 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 16 เนืองจากรายได้

จากการให้บริการออกแบบ พัฒนาและติดตงัระบบศูนย์บริการ

ขอ้มูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) ลดลงจากช่วง

เดียวกนัของปีก่อน เนืองจากสภาพเศรษฐกิจทีชะลอตวั ส่งผลให้

โครงการส่วนใหญ่ชะลอการลงทุนในช่วงครึงปีแรก อย่างไรก็ตาม 

บริษทัคาดการณ์ว่าจะกลบัมาดีขึนในช่วงครึงปีหลงั 

 

สายธุรกิจทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการจากสายธุรกิจทีไม่ไดจ้ดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวเพิมขึนจากไตรมาสเดียวกันของ      

ปีก่อนร้อยละ 97 อนัเป็นผลมาจากจากรายไดที้เพิมขึนจากกลุ่ม

ธุรกิจ Utilities and Transportations 

 

ต้นทุนขายและบริการ 

ตน้ทุนขายและบริการเพิมขึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า

ร้อยละ 32 โดยเป็นผลมาจากการเพิมขึนของรายไดข้องสายธุรกิจ 

ICT Solution & Service และ สายธุรกิจทีไม่ได้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยฯ์  

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวม 470 ลา้นบาท ลดลง

จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ในอตัราร้อยละ 11 อนัเป็นผลมา

จากการลดลงของค่าใชจ่้ายทางการตลาด และการบริการหลงัการ

ขายในสายธุรกิจ Mobile Multimedia  

 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินรวม 122 ลา้นบาท คงทีจากไตรมาสเดียวกนั

ของปีก่อนหนา้  

 

กําไรสุทธิ 

บริษัทฯ มีขาดทุนในส่วนทีเป็นของผู ้ถือหุ้นบริษัทฯ รวม 188   

ล้านบ าท เ ป็น ผลมา จาก การ ขาดทุนจา กสา ยธุร กิจ  Mobile 

Multimedia  

 

ฐานะทางการเงิน 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยท์งัหมดเป็นจาํนวน 

24,545 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 3 เมือเทียบกบัสิ นปี 2559  

 

หนีสินทงัหมดลดลงเลก็นอ้ยจาก 17,310 ลา้นบาท จากสิ นปี 2559 

เป็น 17,149 ลา้นบาท ในขณะทีส่วนของผูถ้ือหุ้นมีจาํนวน 7,397 

ลา้นบาท 


