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บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) หรือ “SAMART” มี

รายไดส้าํหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 อยูที่ 

2,366 ลา้นบาท และมีขาดทุนในส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้บริษทัฯ 

รวมอยูที่ 60 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 

 

สายธุรกิจ Digital  

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

สายธุรกิจ Digital มุ่งเน้นให้บริการในรูปแบบ Digital อย่างเต็ม

รูปแบบ โดยได้ดาํเนินการติดตังโครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบ

ดิจิตอล (Digital Trunked Radio System: DTRS) ไดค้รอบคลุม

พืน ทีต่ าง  ๆ  ทั วป ระ เท ศ รว มถึ งอ ยู่ร ะห ว่า งก าร ติดตัง เส า

โทรคมนาคมในพืนทีทีได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ  

นอกจากนี  ยงัมีรูปแบบบริการทีเข้า สู่แพลตฟอร์มต่าง ๆ เพือ

รองรับ Lifestyle ในยุคดิจิทลั ทังในเรืองของการ กิน ดืม เทียว 

รวมถึงการวางแผนท่องเทียวครบวงจร  อีกทงัยงัมีในส่วนของ 

Digital Sport ทีเนน้การทาํตลาดดา้นกีฬาอยา่งครบวงจร   

 

 

 

 

 

สายธุรกิจ ICT Solution and Service 

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

บริษทัไดล้งนามสัญญาในโครงการใหม่รวมมูลค่า 1,050 ลา้นบาท 

ในไตรมาสทีผ่านมา โดย ณ สิ นไตรมาส 3/2563 บริษทัมีมูลค่างาน

คงคา้งอยูที่ 8,059 ลา้นบาท  

 
สายธุรกิจ Contact Center 

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

โดย ณ สิ นไตรมาส 3/2563 OTO มีมูลค่างานคงคา้งอยู่ทงัสิ น 392 

ลา้นบาท  

 

สายธุรกิจ Utilities and Transportations 

บริษทัฯไดอ้ยู่ระหว่างการนาํบริษัท สามารถ เอวิเอชนั โซลูชนัส์ 

จาํกดั (มหาชน) (SAV) ซึงถือหุน้บริษทั แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค 

เซอร์วิส จํากัด หรือ (CATS) ทีดาํเนินธุรกิจดา้นการให้บริการ

บริหารจัดการการจราจรทางอากาศ  เข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีแผนนาํเสนอขายหุ้นสามญัเพิม

ทุนแก่ประชาชนทัวไป เพือเป็นการเสริมศักยภาพในการขยาย

ธุรกิจ สร้างความแขง็แกร่งและเพิมมูลค่าทางธุรกิจใหก้บัสายธุรกิจ 

 

อยา่งไรกต็าม เนืองจากวิกฤตโควิด-19 ก็ไดส่้งผลกระทบต่อธุรกิจ

การใหบ้ริการการควบคุมจราจรทางอากาศในประเทศกมัพูชาของ 

บริษทั แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จาํกดั หรือ “CATS”  ซึง 

มีจาํนวนเทียวบินลดลงจาก 33,638 เทียวบิน เป็น 7,830 เทียวบิน

ในไตรมาสทีผ่านมา หรือลดลงร้อยละ 77 จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อนหนา้    

 

 

 

 

 

สรุปสาระสําคญัไตรมาสที 3/2563 



บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน 

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2563 

สายธุรกิจ Technology Related 

ในช่วงต้นปีทีผ่ านมา บริษัทฯ เ ซ็นสัญญาโครงการการเพิ ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการการเก็บภาษีสรรพสามิต สินคา้

ประเภทสุราแช่ชนิดเบียร์ทีผลิตในประเทศจากกรมสรรพสามิต 

ระยะเวลารวม 7 ปี มูลค่าโครงการรวม 8,033 ลา้นบาท 

 

ผลการดําเนินงานทางการเงิน 

รายได้ 

ในไตรมาส 3/2563 งบการเงินรวมของบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการ

ขาย งานตามสัญญาและบริการเป็นจาํนวน 2,296 ลา้นบาท (หลงั

หกัรายการระหว่างกนั) โดยลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

หนา้ร้อยละ 29 โดยรายไดใ้นแต่ละสายธุรกิจมีดงันี  

 

สายธุรกิจ Digital 

ในไตรมาสที 3/2563 บมจ. สามารถ ดิจิตอล มีรายไดจ้ากการขาย

งานตามสัญญาและบริการรวม 244  ลา้นบาท ปรับตวัลดลงร้อยละ 

13 เมือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก

การลดลงของรายไดจ้ากสายธุรกิจ Digital Network และสายธุรกิจ 

Digital Content 

 

สายธุรกิจ ICT Solution and Service 

รายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการในไตรมาสที 3/2563 

มีจาํนวน 1,352 ลา้นบาท โดยลดลง 587 ลา้นบาทจากช่วงเดียวกนั

ของปีก่อนหนา้ หรือลดลงร้อยละ 30 โดยสาเหตุหลกัของการลดลง

มาจากรายไดจ้ากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ทีมีจาํนวน

นกัท่องเทียวลดลงอยา่งมากซึงเป็นผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 

 

 

 

 

 

สายธุรกิจ Contact Center 

รายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการในไตรมาสที 3/2563 

มีมูลค่า 184 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 2 จากไตรมาสเดียวกนัของ

ปีก่อนหน้า  ซึงเป็นผลจากรายไดจ้ากการให้บริการจัดการศูนย์

ลูกคา้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center 

Management Service) ปรับตวัลดลง  

 

สายธุรกิจ Utilities and Transportations และ Technology 

Related 

รายได้จากการขาย งานตามสัญญาและบริการ มีจํานวน 573      

ลา้นบาท ปรับตวัลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 33 

โดยเป็นผลมาจากรายได้ทีลดลงของกลุ่มธุรกิจ Utilities and 

Transportations 

 

ต้นทุนขาย งานตามสัญญาและบริการ 

ตน้ทุนขาย งานตามสัญญาและบริการลดลงจากไตรมาสเดียวกนั

ของปีก่อนหนา้ร้อยละ 19 โดยมีมูลค่าอยูที่ 2,093 ลา้นบาท โดย

ตน้ทุนขาย งานตามสัญญาและบริการส่วนใหญ่มาจากสายธุรกิจ 

ICT Solution & Service และ สายธุรกิจ Utilities and 

Transportations  

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวม 293 ลา้นบาท ซึงคิด

เป็นอตัราร้อยละ 12 ของรายไดร้วมของบริษทัฯ  

 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินรวม 92 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนั

ของปีก่อนหนา้ร้อยละ 36 
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กําไร/ขาดทุนสุทธิ 

บริษทัฯ มีขาดทุนในส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้บริษทัฯ รวม 60      

ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหนา้ โดยสาเหตุ

หลกัเป็นผลมาจากการลดลงของกาํไรจากสายธุรกิจ ICT Solution 

and Service และ สายธุรกิจ Utilities and Transportations 

 

ฐานะทางการเงิน 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยท์งัหมดเป็นจาํนวน 

19,020 ลา้นบาท ลดลงในอตัราร้อยละ 10 เมือเทียบกบัสิ นปี 2562  

 

หนีสินทงัหมดลดลงในอตัราร้อยละ 11 จาก 15,893 ลา้นบาท จาก

สิ นปี 2562 เป็น 14,191 ลา้นบาท ในขณะทีรวมส่วนของผูถ้ือหุ้นมี

จาํนวน 4,829 ลา้นบาท 


