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  การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ ปี 2561 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 

ในปี 2561 บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) หรือ SAMART มีรายไดร้วมทงัสิ น 12,293 ลา้นบาท ลดลงจากปี 

2560 ทีร้อยละ 6.38 โดยในปี 2561 รายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญา และรายไดจ้ากการบริการลดลงเป็น 12,185 ลา้นบาท 

จาก 13,023 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นลดลงร้อยละ 6.43 จากปีก่อนหน้า การลดลงของรายไดมี้สาเหตุหลกัมาจากยอดขายที

ลดลงในสายธุรกิจ Digital เนืองจากในปีทีผ่านมาบริษทัฯ  ไดมี้การปรับปรุงเปลียนแปลงทิศทางการดาํเนินงานของสาย

ธุรกิจนีใหมี้ความมนัคงและยงัยนื จากเดิมทีเนน้การจาํหน่ายโทรศพัท์เคลือนที มาสู่การดาํเนินธุรกิจดา้น Digital Network 

เตม็รูปแบบ ซึงทางบริษทัฯไดร่้วมมือกบั บริษทั กสท โทรคมนาคม   จาํกด (มหาชน) ในการพฒันาโครงข่ายวิทยุคมนาคม

ระบบดิจิทลั (Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) เพือเป็นการสร้างรายไดป้ระจาํใหก้บัสายธุรกิจต่อไป 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายรวมทงัสิ น 12,558 ลา้นบาท  ลดลง 1,885 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 13.05 จากปี 2560 โดยในปีทีผ่าน

มา บริษทัไดมี้การตงัสาํรองหนีสงสัยจะสูญจาํนวน 929 ลา้นบาท ซึงส่วนใหญ่มาจากธุรกิจโทรศพัทเ์คลือนทีจากสายธุรกิจ 

Digital โดยบริษทัฯ มีการพิจารณาจากลูกหนีการคา้โดยประมาณจากจาํนวนหนีทีอาจเรียกเกบ็เงินจากลูกหนีไม่ได ้ซึงอาศยั

ประสบการณ์การเกบ็เงินในอดีต การวิเคราะห์ลูกหนี และพิจารณาสถานะปัจจุบนัของลูกหนีคงคา้ง ณ วนัทีในงบดุล ทงันี

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดพ้ิจารณาแลว้เชือมนัว่าค่าเผือหนีสงสัญจะสูญของลูกหนีการคา้ทีไดบ้นัทึกไวน้ัน

เหมาะสมเพียงพอแลว้ ในส่วนของอัตรากาํไรขนัตน้อยู่ทีอตัราร้อยละ 20.13 ซึงเพิมขึนจากปีก่อนหน้าทีมีอตัราร้อยละ 

16.74 นอกจากนี บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายขาย บริหาร และอืนๆ รวมทงัสิ น 2,823 ลา้นบาท โดยลดลงจากปีก่อน 776 ลา้นบาท  

ในปี 2561 มีค่าใชจ่้ายทางการเงินรวม 548 ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อนหนา้ร้อยละ 12.70 บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิส่วนทีเป็น

ของผู ้ถือหุ้นบริษัทฯ รวม 1,076 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากการขาดทุนในสายธุรกิจ Digital ทีอยู่ระหว่างการ

เปลียนแปลงธุรกิจ 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย 

ในปี 2561 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและงานตามสัญญา รวมทงัรายไดจ้ากการบริการเป็นจาํนวนทงัสิ น 12,185 ลา้นบาท 

ปรับตวัลดลงจากปีก่อนหนา้ร้อยละ 6.43 

รายได้จากการขาย งานตามสัญญาและบริการแยกตามประเภทธุรกิจ 

สายธุรกจิ 
รายได้จากการขาย งานตามสัญญา

และบริการในปี 2561 (ล้านบาท) 

รายได้จากการขาย งานตามสัญญา

และบริการในปี 2560 (ล้านบาท) 
อตัราการเติบโต 

ICT Solution and Service 7,679 6,949 10.51% 

Digital 744 1,334 -44.23% 

Call Center 711 818 -13.08% 

Utilities and Transportations 3,384 3,502 -3.37% 

Technology Related Services 322 888 -63.74% 

รายการปรับปรุงและระหว่างกนั -655 -468 39.96% 

รายได้จากการขาย งานตามสัญญาและ

บริการ (ก่อนรายการระหว่างกัน) 
12,185 13,023 -6.43% 
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สายธุรกิจ ICT Solution and Service (“SAMTEL”) 

ในปี 2561 สายธุรกิจ ICT Solution and Service มีรายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและรายไดจ้ากการบริการรวมทงัสิ น 

7,679 ลา้นบาท ปรับตัวสูงขึนจากปีก่อนหน้าอยู่ทีอตัราร้อยละ 10.51 โดยในปีทีผ่านมา SAMTEL ได้เซ็นต์สัญญาใน

โครงการใหม่ รวมเป็นมูลค่างาน 6,960 ลา้นบาท เช่น โครงการจา้งพฒันาระบบสารสนเทศทีดิน (ระยะที 2) จากกรมทีดิน 

มูลค่า 2,768 ลา้นบาท โครงการรับจา้งบาํรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ในการพฒันาการอ่านหน่วยดว้ยระบบอตัโนมติั ระยะที 

1 และระยะที 2 จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมมูลค่า 972 ลา้นบาท โครงการเพิมประสิทธิภาพระบบ Real Time Charging 

และโครงการจา้งเพิมความจุโครงข่ายเชือมโยงไปยงัชายแดนและไปยงัสถานีเคเบิลใตน้าํ จากบริษทั กสท โทรคมนาคม   

จาํกด (มหาชน) รวมมูลค่า 994 ลา้นบาท เป็นตน้ โดยบริษทัมีงานคงคา้งทียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้(Backlog) ณ สิ นปี 2561 เป็น

มูลค่า 7,693 ลา้นบาท 

สายธุรกิจ Digital (“SDC”) 

การลดลงของรายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการในปี 2561 ของสายธุรกิจ Digital เป็นผลมาจากการเปลียนแปลง

ทิศทางการดาํเนินงานจากธุรกิจโทรศพัทเ์คลือนที มาสู่การให้บริการโครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิทลั (Digital Trunked 

Radio System หรือ DTRS) ซึงกลุ่มลูกคา้จะเป็นหน่วยงานราชการ ทีตอ้งการเรืองของความปลอดภยัในการสือสาร และ

ตอ้งการสือสารระหว่างกลุ่มเป็นหลกั 

สายธุรกิจ Call Center (“OTO”)  

ในปี 2561 บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ หรือ “OTO” รับรู้รายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการรวม 711 ลา้นบาท 

ปรับตวัลดลงจากปีก่อนหน้าในอตัราร้อยละ 13.08 อนัเนืองมาจากการลดลงของงานบริการออกแบบ พฒันา และติดตงั

ระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) การให้บริการบริหารจัดการศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully 

Outsourced Contact Center Management Service) และการให้บริการบาํรุงรักษาศูนยใ์ห้บริการขอ้มูล (Maintenance 

Service) โดยอตัรากาํไรขนัตน้ของบริษทัในปีทีปีทีผ่านมาอยู่ทีอตัราร้อยละ 15.38  โดยในปี 2562 นัน บริษทัยงัคงเน้นกล

ยทุธ์ในการขยายสู่ตลาดต่างประเทศ รวมถึงการนาํเสนอบริการใหม่ๆ เพือสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ 

 

สายธุรกิจทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

สายธุรกิจ Utilities and Transportations 

สายธุรกิจ Utilities and Transportations ในปีนีรายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการรวม 3,384 ลา้นบาท ลดลง

เลก็นอ้ยจาก 3,502 ลา้นบาทในปีก่อนหนา้ หรือลดลงร้อยละ 3.37 โดยในปี 2561 ธุรกิจการใหบ้ริการการควบคุมจราจรทาง

อากาศในประเทศกมัพูชาของ บริษทั แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จาํกดั หรือ “CATS”  ก็ยงัเติบโตขึนอย่างต่อเนือง 

ซึงในปีนี CATS มีจาํนวนเทียวบินเพิมสูงขึนอยา่งต่อเนืองเป็น 123,820 เทียวบิน จาก 109,060 เทียวบินในปีทีผ่านมา หรือ

สูงขึนร้อยละ 13.53   นอกจากนี ธุรกิจก่อสร้างโครงการสายส่ง สถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบครบวงจรภายใต ้บริษทั เทดา้ จาํกดั 

กย็งัสามารถเซ็นตส์ัญญาในโครงการใหม่ รวมเป็นมูลค่างานกว่า 2,000 ลา้นบาท อีกดว้ย 

 

สายธุรกิจ Technology Related Services 

รายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการของสายธุรกิจ Technology Related Services ในปี 2560 ลดลงเป็น 322 ลา้น

บาท จาก 888  ลา้นบาทในปีก่อนหนา้ หรือลดลงในอตัราร้อยละ 63.74 โดยการลดงลงเป็นผลมาจากการลดลงของรายได้
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จากบริษทั วิชนั แอนด ์ ซีเคียวริตี ซิสเตม็ จาํกดั ซึงดาํเนินธุรกิจดา้นระบบรักษาความปลอดภยั รวมถึงการติดตงักลอ้งวงจร

ปิดคุณภาพสูง  

ฐานะทางการเงิน (Financial Statement) 

สินทรัพย์ (Assets) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมลดลง 742 ลา้นบาท เป็น 21,467  ลา้นบาท หรือปรับตวัลดลงร้อยละ 3.34 

จากปีก่อนหน้า สินทรัพยห์มุนเวียนปรับลดลง 1,693 ลา้นบาท เป็น 12,149 ล้านบาท เป็นผลจากการปรับตัวลดลงของ

ลูกหนีการคา้ และลูกหนีอืน อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนปรับเพิมขึนเป็น 9,319 ลา้นบาทในปีนี จาก 8,368 ลา้น

บาทในปีทีผ่านมา  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนเลก็นอ้ยเป็น 2,671 ลา้นบาท จาก 2,646  ลา้นบาทในปีทีผ่านมา หรือเพิมขึนร้อย

ละ 0.95 

ลูกหนีการค้า 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีลูกหนีการคา้รวม 4,017 ลา้นบาท ลดลง 2,096 ลา้นบาท เทียบกบัสินปีทีผ่านมา การ

ลดลงของลูกหนีการคา้มีสาเหตุหลกัมาจากสายธุรกิจ Digital  

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนผูถ้ือหุน้ (หนีสินรวม หาร ส่วนของผูถ้ือหุ้น) ปรับตวัเพิมขึนเป็น 3.34 

เท่า จาก  2.61 เท่าในปีก่อนหนา้ ในขณะทีอตัราส่วนหนีสิน (ทีมีดอกเบีย) ต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นเพิมขึนเป็น 2.34 เท่า จาก 

2.03 เท่า ซึงมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของส่วนของผูถ้ือหุน้ 

สภาพคล่อง (Liquidity) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหนีสินหมุนเวียน (Current Ratio) อยู่ที 0.98 เท่า ซึงลดลง

เลก็นอ้ยเมือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้  

บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานอยู่ที 3,201 ลา้นบาท  กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 2,317  

ลา้นบาท และกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจัดหาเงิน 904 ลา้นบาท ส่งผลให้ในปีนีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพิมขึนเลก็นอ้ยที 25 ลา้นบาท เป็น 2,671 ลา้นบาท 

แหล่งทีมาของเงินทุน (Sources of fund) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อยเท่ากบั 4,941 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 

1,209 ลา้นบาท ในขณะทีกาํไรสะสมในส่วนทียงัไม่ไดจ้ดัสรรมีมูลค่า 2,926 ลา้นบาท   

หนีสินรวมของบริษทัฯ เพิมขึนเลก็นอ้ยเป็น 16,527 ลา้นบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 2.90 


