
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน 

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2560 

 

 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) หรือ “SAMART” มี

รายไดส้าํหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที 30 กนัยายน 2560 อยูที่ 

3,173 ลา้นบาท และมีขาดทุนในส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้บริษทัฯ 

รวมอยูที่ 65 ลา้นบาท 

 

ผลการดําเนินงานของ SAMART แยกตามสายธุรกิจ; 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชนั แบ่งสายธุรกิจออกเป็น 4 สายธุรกิจ 

ดงันี 

1.) สายธุรกิจ Digital หรือ “SDC”  

(เดิมคือสายธุรกิจ Mobile Multimedia) 

2.) สายธุรกิจ ICT Solution and Service หรือ “SAMTEL” 

3.) สายธุรกิจ Contact Center หรือ “OTO” 

4.) สายธุรกิจทีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 

สายธุรกิจ Digital  

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

บริษทัอยู่ระหว่างการปรับเปลียนโครงสร้างทางธุรกิจให้มีความ

มนัคง และยงัยืนในระยะยาว โดยในไตรมาสทีผ่านมา บริษทัได้

ร่วมมือเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบั บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั 

(มหาชน) เพือขยายขีดความสามารถในการใหบ้ริการวิทยคุมนาคม

ระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) ใน

คลืนความถีย่าน 800 MHz เพือให้บริการกับผูใ้ช้บริการทังจาก

ภาครัฐ และเอกชน 

 

สายธุรกิจ ICT Solution and Service 

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

บริษทัไดล้งนามสัญญาในโครงการใหม่รวมมูลค่า 691 ลา้นบาท 

ในไตรมาสทีผ่านมา เช่น โครงการขยายความจุระบบสือสัญญาณ 

Backhaul กบับริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) ซึงมีมูลค่า

ในส่วนของบริษทัประมาณ 264 ลา้นบาท เป็นตน้โดย ณ สิ นไตร

มาส 3/2560 บริษทัมีมูลค่างานคงคา้งอยูที่ 8,658 ลา้นบาท  

 

สายธุรกิจ Contact Center 

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

ในไตรมาสนี บมจ.วนัทูวนั คอนแทคส์ ไดรั้บการว่าจ้างต่อสัญญา

หลายฉบับ มูลค่ารวมประมาณ 63 ลา้นบาท โดย ณ สิ นไตรมาส 

3/2560 OTO มีมูลค่างานคงคา้งอยูท่งัสิ น 941 ลา้นบาท  

 

สายธุรกิจทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

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

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าทังในประเทศ

ไทยและประเทศเพือนบ้าน โดยมีการศึกษาทงัโรงไฟฟ้าจากชีว

มวล (Biomass) โรงไฟฟ้าจากขยะ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

โรงไฟฟ้าพลงังานนาํ โรงไฟฟ้าจากถ่านหินและธุรกิจสายส่งไฟฟ้า 

นอกจากนี  บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการโรงไฟฟ้าจากขยะจาํนวน 4 โครงการในจังหวดัต่างๆ ใน

ประเทศไทย  

 

ผลการดําเนินงานทางการเงิน 

รายได้ 

ในไตรมาส 3/2560 งบการเงินรวมของบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการ

ขาย งานตามสัญญาและบริการเป็นจาํนวน 3,154 ลา้นบาท (หลงั

หกัรายการระหว่างกนั) โดยลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

หนา้ร้อยละ 2 โดยรายไดใ้นแต่ละสายธุรกิจมีดงันี  

 

สายธุรกิจ Digital 

ในไตรมาสที 3/2560 บมจ. สามารถ ดิจิตอล มีรายไดจ้ากการขาย

และบริการรวม 330 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงร้อยละ 55 เมือเทียบกบั

ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยเป็นผลจากการลดลงของรายไดข้อง

สรุปสาระสําคญัไตรมาสที 3/2560 



บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน 

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2560 

ธุรกิจโทรศัพท์เคลือนที เนืองจากราคาขายเฉลียต่อเครือง และ

จาํนวนเครืองลดลง อีกทงัสภาวะเศรษฐกิจยงัคงชะลอตวั  

 

สายธุรกิจ ICT Solution and Service 

รายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการในไตรมาสที 3/2560 

มีจาํนวน 1,911 ลา้นบาท เพิมขึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้

ร้อยละ 26  

 

สายธุรกิจ Contact Center 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ ในไตรมาสที 3/2560 ลดลงจาก

ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน มาที 180 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 

25 ซึงเป็นผลจากรายไดจ้ากการให้บริการออกแบบ พฒันาและ

ติดตังระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total 

Solutions) และรายไดจ้ากการให้บริการจัดการศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์

แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management 

Service) ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

 

สายธุรกิจทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการจากสายธุรกิจทีไม่ไดจ้ดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีจาํนวน 806 ลา้นบาท ปรับตวัเพิมขึนจาก

ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 7 โดยเป็นผลมาจากจากรายได้

ทีเพิมขึนจากกลุ่มธุรกิจ Utilities and Transportations 

 

ต้นทุนขายและบริการ 

ตน้ทุนขายและบริการอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัไตรมาสเดียวกนัของ

ปีก่อนหนา้ โดยมีมูลค่าอยูที่ 2,642 ลา้นบาท โดยตน้ทุนขายและ

บริการส่วนใหญ่มาจากสายธุรกิจ ICT Solution & Service และ 

สายธุรกิจทีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวม 526 ลา้นบาท ลดลง

จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ในอตัราร้อยละ 7 อนัเป็นผลมา

จากการลดลงของค่าใชจ่้ายทางการตลาด และการบริการหลงัการ

ขายในสายธุรกิจ Digital  

 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินรวม 123 ลา้นบาท คงทีจากไตรมาสเดียวกนั

ของปีก่อนหนา้  

 

กําไรสุทธิ 

บริษทัฯ มีขาดทุนในส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้บริษทัฯ รวม 65 ลา้น

บาท เป็นผลมาจากการขาดทุนจากสายธุรกจิ Digital  

 

ฐานะทางการเงิน 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยท์งัหมดเป็นจาํนวน 

23,888 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 5 เมือเทียบกบัสิ นปี 2559  

 

หนีสินทงัหมดลดลงเลก็นอ้ยจาก 17,310 ลา้นบาท จากสิ นปี 2559 

เป็น 16,660 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 4 ในขณะทีส่วนของผูถ้ือ

หุน้มีจาํนวน 7,228 ลา้นบาท 


