
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ไตรมาส 2/2562 

 
 

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

รายไดส้าํหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562 อยูที่� 

4,420 ลา้นบาท และมีกาํไรในส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 

รวมอยูที่� 56 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”) 

บริษทัไดล้งนามสญัญาในโครงการใหม่รวมมูลค่า 5,793 ลา้นบาท 
ในไตรมาสที�ผ่านมา อาทิเช่น โครงการรับจ้างออกแบบ จดัหา 
พฒันา ติดตั)ง และดูแลบาํรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 
 
 
 

 

สาํเร็จรูปสาํหรับธุรกิจหลกักบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่า 5,500 

ลา้นบาท เป็นตน้ โดย ณ สิ)นไตรมาส 2/2562 บริษทัมีมูลค่างานคง

คา้งอยูที่� 9,274 ลา้นบาท  

 

สายธุรกิจ Contact Center  

(บริษัท วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกัด (มหาชน) หรือOTO”) 

ในไตรมาสที�ผ่านมา OTO ไดล้งนามสัญญาในโครงการใหม่รวม

มูลค่า 228 ลา้นบาท โดย ณ สิ)นไตรมาส 2/2562 OTO มีมูลค่างาน

คงคา้งอยูท่ั)งสิ)น 828 ลา้นบาท  

 

กลุ่มธุรกิจทีEไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

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

การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการขยายธุรกิจการควบคุมจราจรทาง

อากาศในหลายๆ ประเทศ รวมถึงโรงไฟฟ้าทั)งในประเทศไทยและ

ประเทศเพื�อนบ้าน โดยมีการศึกษาทั) งโรงไฟฟ้าจากชีวมวล 

(Biomass) โรงไฟฟ้าจากขยะ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์

โรงไฟฟ้าพลงังานนํ) า โรงไฟฟ้าจากถ่านหินและธุรกิจสายส่งไฟฟ้า  

 

 

ผลการดาํเนินงานทางการเงนิ 

รายได้ 

ในไตรมาส 2/2562 งบการเงินรวมของบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการ

ขาย งานตามสัญญาและบริการเป็นจาํนวน 4,325 ลา้นบาท (หลงั

หกัรายการระหวา่งกนั) โดยเพิ�มขึ)นจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

หนา้ร้อยละ 45 โดยรายไดใ้นแต่ละสายธุรกิจมีดงันี)   

 

 

สายธุรกิจ Digital 

ในไตรมาสที� 2/2562 บมจ. สามารถ ดิจิตอล มีรายไดจ้ากการขาย

งานตามสญัญาและบริการรวม 264  ลา้นบาท ปรับตวัเพิ�มขึ)นร้อยละ 

สรุปสาระสําคญัไตรมาสทีE 2/2562 



บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ไตรมาส 2/2562 

18 เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก

การเพิ�มขึ)นของรายไดจ้ากสายธุรกิจ Digital Network และสายธุรกิจ 

Digital Content 

 

สายธุรกิจ ICT Solution and Service 

รายไดจ้ากการขาย งานตามสญัญาและบริการในไตรมาสที� 2/2562 

มีจาํนวน 3,157 ลา้นบาท โดยเพิ�มขึ)น 1,071 ลา้นบาทจากช่วง

เดียวกนัของปีก่อนหนา้ หรือเพิ�มขึ)นร้อยละ 51 

 

สายธุรกิจ Contact Center  

รายไดจ้ากการขาย งานตามสญัญาและบริการในไตรมาสที� 2/2562 

เพิ�มขึ)นจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน มาที� 185 ลา้นบาท หรือ

เพิ�มขึ)นร้อยละ 5 ซึ�งเป็นผลจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการจดัการศูนย์

ลูกคา้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center 

Management Service) เพิ�มขึ)นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

 

กลุ่มธุรกิจทีEไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

รายไดจ้ากการขาย งานตามสญัญาและบริการจากสายธุรกิจที�ไม่ได้

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีจาํนวน 761 ลา้นบาท ซึ� งอยูใ่น

ระดบัเดียวกนัเมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดย

รายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจการบริหารวิทยุการบินที�ประเทศ

กมัพชูา 

 

ต้นทุนขาย งานตามสัญญาและบริการ 

ตน้ทุนขาย งานตามสญัญาและบริการเพิ�มขึ)นจากไตรมาสเดียวกนั

ของปีก่อนหนา้ร้อยละ 52 โดยมีมูลค่าอยูที่� 3,634 ลา้นบาท โดย

ตน้ทุนขาย งานตามสญัญาและบริการส่วนใหญ่มาจากสายธุรกิจ 

ICT Solution & Service และ สายธุรกิจที�ไม่ไดจ้ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยฯ์  

 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 456 ลา้นบาท 

เพิ�มขึ)นเลก็นอ้ยจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ในอตัราร้อยละ 4  

 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินรวม 143 ลา้นบาท ซึ�งอยูใ่นระดบัเดียวกนักบั

ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 

 

กําไรสุทธิ 

บริษทัฯ มีกาํไรในส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ รวม 56 ลา้น

บาท เพิ�มขึ)นจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า ซึ� งผลกาํไรส่วน

ใหญ่มาจากสายธุรกิจ ICT Solution and Service และธุรกิจการ

บริหารวทิยกุารบินที�ประเทศกมัพชูา 

 

ฐานะทางการเงนิ 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยท์ั)งหมดเป็นจาํนวน 

21,944 ลา้นบาท เพิ�มขึ)นเลก็นอ้ยเมื�อเทียบกบัสิ)นปี 2561  

 

หนี) สินทั) งหมดเพิ�มขึ)นเล็กน้อยจาก 16,527 ลา้นบาท จากสิ)นปี 

2561 เป็น 16,951 ลา้นบาท ในขณะที�รวมส่วนของผูถื้อหุ้นมี

จาํนวน 4,994 ลา้นบาท 


