
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ไตรมาสที  2/2561 

 

 
 

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

รายไดส้าํหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2561 อยูที่� 

3,014 ลา้นบาท และมีขาดทุนในส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 

รวมอยูที่� 183 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) และเสาโทรคมนาคม 

ในกรมอุทยานแห่งชาติ (Co-Tower) เพื�อสร้างความมั�นคงและ

ยั�งยนืใหก้บัสายธุรกิจ Digital ในระยะยาว 

 

สายธุรกิจ ICT Solution and Service 

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

ในไตรมาสที�ผ่านมา บริษทัไดล้งนามสัญญาในโครงการใหม่รวม

มูลค่า 3,226 ล้านบาท อาทิเช่น โครงการจ้างพฒันาระบบ

สารสนเทศที�ดิน (ระยะที� 2) จากกรมที�ดิน มูลค่า 2,768 ลา้นบาท 

เป็นตน้ โดย ณ สิ)นไตรมาส 2/2561 บริษทัมีมูลค่างานคงคา้งอยูที่� 

8,246 ลา้นบาท  

 

สายธุรกิจ Contact Center  

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

ในไตรมาสนี)  บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ ไดรั้บการวา่จา้งต่อสัญญา

หลายฉบบั มูลค่ารวมประมาณ 26 ลา้นบาท โดย ณ สิ)นไตรมาส 

2/2561 OTO มีมูลค่างานคงคา้งอยูท่ั)งสิ)น 770 ลา้นบาท  

 

กลุ่มธุรกิจที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

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

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าทั) งในประเทศ

ไทยและประเทศเพื�อนบ้าน โดยมีการศึกษาทั) งโรงไฟฟ้าจากชีว

มวล (Biomass) โรงไฟฟ้าจากขยะ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

โรงไฟฟ้าพลงังานนํ) า โรงไฟฟ้าจากถ่านหินและธุรกิจสายส่งไฟฟ้า 

นอกจากนี)  บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง (Motorway) อีกดว้ย  

 

ผลการดาํเนินงานทางการเงนิ 

รายได้ 

ในไตรมาสที� 2/2561 งบการเงินรวมของบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการ

ขาย งานตามสัญญาและบริการเป็นจาํนวน 2,982 ลา้นบาท (หลงั

หักรายการระหวา่งกนั) โดยลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

หนา้ร้อยละ 23 โดยรายไดใ้นแต่ละสายธุรกิจมีดงันี)   

 

สายธุรกิจ Digital 

ในไตรมาสที� 2/2561 บมจ. สามารถ ดิจิตอล มีรายไดจ้ากการขาย

และบริการรวม 224  ลา้นบาท ปรับตวัลดลงร้อยละ 32 เมื�อเทียบกบั

ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการปรับเปลี�ยน

โครงสร้างทางธุรกิจเพื�อสร้างความมั�นคงและยั�งยนืใหก้บัสายธุรกิจ 

Digital ในระยะยาว 

 

 

สรุปสาระสําคญัไตรมาสที  2/2561 
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สายธุรกิจ ICT Solution and Service 

รายไดจ้ากการขาย งานตามสญัญาและบริการในไตรมาสที� 2/2561 

มีจาํนวน 2,086 ลา้นบาท เพิ�มขึ)นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 

ในอตัราร้อยละ 24 เป็นผลมาจากการรับรู้รายไดใ้นโครงการต่างๆ 

มากขึ)น 

 

สายธุรกิจ Contact Center  

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ ในไตรมาสที� 2/2561 ลดลงจาก

ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน มาที� 177 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 

13 ซึ�งเป็นผลจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการจดัการศูนยลู์กคา้สมัพนัธ์

แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management 

Service) ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

 

กลุ่มธุรกิจที ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

รายไดจ้ากการขาย งานตามสญัญาและบริการจากสายธุรกิจที�ไม่ได้

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีจาํนวน 755 ลา้นบาท ปรับตวั

ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 56 โดยเป็นผลมาจาก

จากรายไดที้�ลดลงจากกลุ่มธุรกิจ Utilities and Transportations และ

ธุรกิจ Technology related 

 

ต้นทุนขาย งานตามสัญญาและบริการ 

ตน้ทุนขาย งานตามสัญญาและบริการลดลงจากไตรมาสเดียวกนั

ของปีก่อนหนา้ร้อยละ 27 โดยมีมูลค่าอยูที่� 2,395 ลา้นบาท โดย

ตน้ทุนขาย งานตามสัญญาและบริการส่วนใหญ่มาจากสายธุรกิจ 

ICT Solution & Service  

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวม 439 ลา้นบาท ลดลง

จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ในอตัราร้อยละ 7 อนัเป็นผลมา

จากการลดลงของค่าใชจ่้ายทางการตลาด และการบริการหลงัการ

ขายในสายธุรกิจ Digital  

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินรวม 141 ล้านบาท เพิ�มขึ) นจากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อนหนา้ร้อยละ 16 

 

กําไรสุทธิ 

บริษทัฯ มีขาดทุนในส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ รวม 183 ลา้น

บาท การขาดทุนในไตรมาสที�ผา่นมาเป็นผลมาจากการขาดทุนจาก

สายธุรกิจ Digital รวมถึงการขาดทุนอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่

เกิดขึ)นจริง (Fx Loss) สาํหรับเงินกูใ้นสกุลเงิน US Dollar จากสาย

ธุรกิจ Utilities and Transportations 

 

ฐานะทางการเงนิ 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยท์ั)งหมดเป็นจาํนวน 

22,012 ลา้นบาท ซึ�งอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัเมื�อเทียบกบัสิ)นปี 2560  

 

หนี) สินทั)งหมดลดลงจาก 16,060 ลา้นบาท จากสิ)นปี 2560 เป็น 

15,959 ลา้นบาท ซึ�งลดลงเลก็นอ้ยเมื�อเทียบกบัสิ)นปี 2560 ในขณะ

ที�ส่วนของผูถื้อหุน้มีจาํนวน 6,052 ลา้นบาท 


