
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน 

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที 3/2561 

 

 

บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) หรือ “SAMART” มี

รายไดส้าํหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที 30 กนัยายน 2561 อยูที่ 

3,209 ลา้นบาท และมีขาดทุนในส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้บริษทัฯ 

รวมอยูที่ 74 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”) 

ในไตรมาสทีผ่านมา บริษทัไดล้งนามสัญญาในโครงการใหม่รวม

มูลค่า 470 ลา้นบาท อาทิเช่น โครงการรับจ้างบาํรุงรักษามิเตอร์

และอุปกรณ์ในการพฒันาการอ่านหน่วยดว้ยระบบอตัโนมติั ระยะ

ที 1 จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่า 386 ลา้นบาท เป็นตน้ โดยใน

ปีนีบริษทัไดล้งนามในสัญญาต่างๆ รวมมูลค่า  3,910 ลา้นบาท  ณ 

สิ นไตรมาสที 3/2561 บริษทัมีมูลค่างานคงคา้งอยูที่ 7,070 ลา้นบาท  

 
สายธุรกิจ Contact Center 

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

ในไตรมาสนี บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ ไดรั้บการว่าจ้างต่อสัญญา

หลายฉบบั มูลค่ารวมประมาณ 34 ลา้นบาท โดย ณ สิ นไตรมาสที 

3/2561 OTO มีมูลค่างานคงคา้งอยูท่งัสิ น 931 ลา้นบาท  

 

กลุ่มธุรกิจทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

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

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าทังในประเทศ

ไทยและประเทศเพือนบ้าน โดยมีการศึกษาทงัโรงไฟฟ้าจากชีว

มวล (Biomass) โรงไฟฟ้าจากขยะ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

โรงไฟฟ้าพลงังานนาํ โรงไฟฟ้าจากถ่านหินและธุรกิจสายส่งไฟฟ้า 

นอกจากนี  บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) อีกดว้ย  

 

ผลการดําเนินงานทางการเงิน 

รายได้ 

ในไตรมาสที 3/2561 งบการเงินรวมของบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการ

ขาย งานตามสัญญาและบริการเป็นจาํนวน 3,118 ลา้นบาท (หลงั

หกัรายการระหว่างกนั) โดยลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

เลก็นอ้ย โดยรายไดใ้นแต่ละสายธุรกิจมีดงันี  

 

สายธุรกิจ Digital 

ในไตรมาสที 3/2561 บมจ. สามารถ ดิจิตอล มีรายไดจ้ากการขาย

และบริการรวม 200 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงร้อยละ 39 เมือเทียบกบั

ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการปรับเปลยีน

โครงสร้างทางธุรกิจเพือสร้างความมนัคงและยงัยนืใหก้บัสายธุรกจิ 

Digital ในระยะยาว 

สรุปสาระสําคญัไตรมาสที 3/2561 
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สายธุรกิจ ICT Solution and Service 

รายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการในไตรมาสที 3/2561 

มีจาํนวน 1,846 ลา้นบาท ลดลงเลก็นอ้ยจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน

หนา้ ในอตัราร้อยละ 3 เป็นผลมาจากการรับรู้รายไดใ้นโครงการ

ต่างๆ ลดลงเลก็นอ้ย 

 

สายธุรกิจ Contact Center 

รายได้จากการขายและให้บริการ ในไตรมาสที 3/2561 ไม่

เปลียนแปลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนที 181 ลา้นบาท โดย

รายไดห้ลกัมาจากการใหบ้ริการจดัการศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์แบบเต็ม

รูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service)  

 

กลุ่มธุรกิจทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

รายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการจากสายธุรกิจทีไม่ได้

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีจาํนวน 1,033 ลา้นบาท ปรับตวั

เพิมขึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 28 โดยเป็นผลมา

จากรายไดที้เพิมขึนจากกลุ่มธุรกิจ Utilities and Transportations  

 

ต้นทุนขาย งานตามสัญญาและบริการ 

ตน้ทุนขาย งานตามสัญญาและบริการลดลงจากไตรมาสเดียวกนั

ของปีก่อนหน้าร้อยละ 7 โดยมีมูลค่าอยู่ที 2,458 ลา้นบาท โดย

ตน้ทุนขาย งานตามสัญญาและบริการส่วนใหญ่มาจากสายธุรกิจ 

ICT Solution & Service  

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวม 380 ลา้นบาท ลดลง

จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ในอตัราร้อยละ 28 อนัเป็นผลมา

จากการลดลงของค่าใชจ่้ายทางการตลาด และการบริการหลงัการ

ขายในสายธุรกิจ Digital  

 

 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินรวม 134 ล้านบาท เพิมขึนจากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อนหนา้ร้อยละ 9 

 

กําไรสุทธิ 

บริษัทฯ มีขาดทุนในส่วนทีเป็นของผู ้ถือหุ้นบริษัทฯ รวม  74    

ลา้นบาท การขาดทุนในไตรมาสทีผ่านมาเป็นผลหลกัมาจากการ

ขาดทุนจากสายธุรกิจ Digital  

 

ฐานะทางการเงิน 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยท์งัหมดเป็นจาํนวน 

21,862 ลา้นบาท ซึงอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัเมือเทียบกบัสิ นปี 2560  

 

หนีสินทงัหมดลดลงจาก 16,060 ลา้นบาท จากสิ นปี 2560 เป็น 

15,990 ลา้นบาท ซึงลดลงเลก็นอ้ยเมือเทียบกบัสิ นปี 2560 ในขณะ

ทีส่วนของผูถ้ือหุน้มีจาํนวน 5,872 ลา้นบาท 


