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  การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ ปี 2562 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 

ในปี 2562 บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) หรือ SAMART มีรายไดร้วมทงัสิ น 14,330 ลา้นบาท เพิมขึนจากปี 

2561 ทีร้อยละ 16.58 โดยในปี 2562 รายได้จากการขาย งานตามสัญญา และรายไดจ้ากการบริการเพิมขึนเป็น 14,134      

ลา้นบาท จาก 12,185 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นเพิมขึนร้อยละ 16.00 จากปีก่อนหนา้ การเพิมขึนของรายไดมี้สาเหตุหลกัมาจาก

ยอดขายทีเพิมขึนอย่างมากจากสายธุรกิจ ICT Solution & Service ซึงในปีทีผ่านมา ไดเ้ซ็นสัญญาโครงการต่างๆ เพิมขึน

อยา่งมาก นอกจากนี  ยงัไดข้ยายฐานลูกคา้สาํหรับบริการใหม่ในดา้น Cyber Security อีกดว้ย 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายรวมทงัสิ น 13,206 ลา้นบาท เพิมขึน 647 ลา้นบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 5.15 จากปี 2561 ซึงการเพิมขึน

ของค่าใชจ่้าย เป็นไปตามการเพิมขึนของรายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ ทีเติบโตขึนอยา่งมากในปีทีผ่านมา ในส่วนของอตัรากาํไร

ขนัตน้อยูที่อตัราร้อยละ 19.57 ซึงอยู่ในระดบัเดียวกนัเมือเทียบกบัปีก่อนหน้า นอกจากนี บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายขายและจัด

จาํหน่าย บริหาร และอืนๆ รวมทงัสิ น 1,837 ลา้นบาท โดยลดลงจากปีก่อน 989 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 34.95 

ในปี 2562 มีค่าใชจ่้ายทางการเงินรวม 562 ลา้นบาท เพิมขึนเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิส่วนทีเป็นของ       

ผูถ้ือหุน้บริษทัฯ รวม 426 ลา้นบาท โดยกาํไรส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลการดาํเนินงานทีดีของสายธุรกิจ ICT Solution & 

Service และ สายธุรกิจ Utilities and Transportations 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย 

ในปี 2562 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและงานตามสัญญา รวมทงัรายไดจ้ากการบริการเป็นจาํนวนทงัสิ น 14,134 ลา้นบาท 

ปรับตวัเพิมขึนจากปีก่อนหนา้ร้อยละ 16.00 

รายได้จากการขาย งานตามสัญญาและบริการแยกตามประเภทธุรกิจ 

สายธุรกจิ 
รายได้จากการขาย งานตามสัญญา

และบริการในปี 2562 (ล้านบาท) 

รายได้จากการขาย งานตามสัญญา

และบริการในปี 2561 (ล้านบาท) 
อตัราการเติบโต 

ICT Solution and Service 9,074 7,679 18.17% 

Digital 999 744 34.27% 

Call Center 756 711 6.33% 

Utilities and Transportations 3,232 3,384 -4.49% 

Technology Related Services 457 322 41.93% 

รายการปรับปรุงและระหว่างกนั -387 -655 -41.37% 

รายได้จากการขาย งานตามสัญญาและ

บริการ (ก่อนรายการระหว่างกัน) 
14,134 12,185 16.00% 

 

สายธุรกิจ ICT Solution and Service (“SAMTEL”) 

ในปี 2562 สายธุรกิจ ICT Solution and Service มีรายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและรายไดจ้ากการบริการรวมทงัสิ น 

9,074 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึนจากปีก่อนหน้าอยู่ทีอตัราร้อยละ 18.17 โดยในปีทีผ่านมา SAMTEL ได้เซ็นสัญญาใน

โครงการใหม่ รวมเป็นมูลค่างาน 10,850 ลา้นบาท เช่น โครงการติดตงัและพฒันาระบบสารสนเทศธุรกิจหลกั กบัธนาคาร
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พฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มูลค่า 579 ลา้นบาท โครงการรับจ้างออกแบบ จัดหา พฒันา 

ติดตงั และดูแลบาํรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปสาํหรับธุรกิจหลกักบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่า 5,500 

ลา้นบาท  โครงการพฒันาระบบโทรคมนาคมทหาร กบักองบญัชาการกองทพัไทย มูลค่า 599 ลา้นบาท โครงการให้บริการ

รักษาระบบตรวจบตัรโดยสารขึนเครือง (CUTE) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กบับริษทัท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 

มูลค่า 395 ลา้นบาท  รวมถึงโครงการเช่าครุภณัฑค์อมพิวเตอร์และเครือข่ายสาขา กบัธนาคารออมสิน มูลค่า 985 ลา้นบาท 

เป็นตน้  โดยบริษทัมีงานคงคา้งทียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้(Backlog) ณ สิ นปี 2562 เป็นมูลค่า 10,144 ลา้นบาท 

สายธุรกิจ Digital (“SDC”) 

สายธุรกิจ Digital มุ่งเน้นให้บริการในรูปแบบ Digital อย่างเต็มรูปแบบ โดยไดด้าํเนินการติดตงัโครงข่ายวิทยุคมนาคม

ระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System: DTRS) ไดค้รอบคลุมพืนทีต่าง ๆ ทวัประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการติดตงั

เสาโทรคมนาคมในพืนทีทีไดรั้บอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ  นอกจากนี  ยงัมีรูปแบบบริการทีเขา้สู่แพลตฟอร์มต่าง ๆ 

เพือรองรับ Lifestyle ในยคุดิจิทลั ทงัในเรืองของการ กิน ดืม เทียว รวมถึงการวางแผนท่องเทียวครบวงจร  อีกทงัยงัมีใน

ส่วนของ Digital Sport ทีเนน้การทาํตลาดดา้นกีฬาอยา่งครบวงจร   

สายธุรกิจ Call Center (“OTO”)  

ในปี 2562 บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ หรือ “OTO” รับรู้รายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการรวม 756 ลา้นบาท 

ปรับตวัเพิมขึนจากปีก่อนหนา้ในอตัราร้อยละ 6.33 อนัเนืองมาจากการเพิมขึนของงานบริการออกแบบ พฒันา และติดตงั

ระบบศูนยบ์ริการขอ้มูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) การให้บริการบริหารจัดการศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully 

Outsourced Contact Center Management Service) และการให้บริการบาํรุงรักษาศูนยใ์ห้บริการขอ้มูล (Maintenance 

Service) โดยในปี 2563 นนั บริษทัยงัคงเนน้กลยทุธ์ในการขยายสู่ตลาดต่างประเทศ รวมถึงการนาํเสนอบริการใหม่ๆ เพือ

สร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ 

 

สายธุรกิจทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

สายธุรกิจ Utilities and Transportations 

สายธุรกิจ Utilities and Transportations ในปีนีรายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการรวม 3,232 ลา้นบาท ลดลงจาก 

3,384 ล้านบาทในปีก่อนหน้า หรือลดลงร้อยละ 4.49 โดยในปีทีผ่านมา ทางกลุ่มบริษทัฯได้อยู่ระหว่างการนาํบริษัท 

สามารถ เอวิเอชัน โซลูชนัส์ จาํกดั (มหาชน) (SAV) ซึงถือหุ้นบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จาํกดั หรือ 

(CATS) ทีดาํเนินธุรกิจดา้นการให้บริการบริหารจัดการการจราจรทางอากาศ  เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และมีแผนนาํเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนแก่ประชาชนทวัภายในปี 2563  เพือเป็นการเสริมศกัยภาพในการ

ขยายธุรกิจ สร้างความแขง็แกร่งและเพิมมูลค่าทางธุรกิจใหก้บัสายธุรกิจ 

สาํหรับธุรกิจการใหบ้ริการการควบคุมจราจรทางอากาศในประเทศกมัพูชาของ บริษทั แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส 

จาํกดั หรือ “CATS”  กย็งัเติบโตขึนอยา่งต่อเนือง ซึงในปีนี CATS มีจาํนวนเทียวบินเพิมสูงขึนอย่างต่อเนืองเป็น 133,835 

เทียวบิน จาก 123,820 เทียวบินในปีทีผ่านมา หรือสูงขึนร้อยละ 8.09   นอกจากนี ธุรกิจก่อสร้างโครงการสายส่ง สถานี

ไฟฟ้าแรงสูงแบบครบวงจรภายใต ้บริษทั เทดา้ จาํกดั กย็งัสามารถขยายธุรกิจจนมีมูลค่างานคงคา้งในมือถึง 3,500 ลา้นบาท 

อีกดว้ย 
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สายธุรกิจ Technology Related Services 

รายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการของสายธุรกิจ Technology Related Services ในปี 2562 เพิมขึนเป็น 457     

ลา้นบาท จาก 322  ลา้นบาทในปีก่อนหนา้ หรือเพิมขึนในอตัราร้อยละ 41.93 โดยการเพิมขึนเป็นผลมาจากการเติบโตของ

รายไดจ้ากบริษทั วิชนั แอนด์  ซีเคียวริตี ซีสเต็ม จาํกดั ซึงดาํเนินธุรกิจดา้นระบบรักษาความปลอดภยั รวมถึงการติดตงั

กลอ้งวงจรปิดคุณภาพสูง  

 

ฐานะทางการเงิน (Financial Statement) 

สินทรัพย์ (Assets) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพยร์วมมูลค่า 21,225  ล้านบาท หรือปรับตวัลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า 

สินทรัพย์หมุนเวียนปรับตัวเพิมขึน 1,278 ล้านบาท เป็น 13,354 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิมขึนของรายได้ค้างรับ       

อยา่งไรกต็าม สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนปรับตวัลดลงเป็น 7,870 ลา้นบาทในปีนี จาก 9,348 ลา้นบาทในปีทีผ่านมา  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงเป็น 1,915 ลา้นบาท จาก 2,671  ลา้นบาทในปีทีผ่านมา หรือลดลงร้อยละ 28.29 

ลูกหนีการค้า 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีลูกหนีการคา้รวม 4,255 ลา้นบาท เพิมขึน 281 ลา้นบาท เทียบกบัสิ นปีทีผ่านมา  

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนผูถ้ือหุน้ (หนีสินรวม หาร ส่วนของผูถ้ือหุน้) ปรับตวัลดลงเป็น 2.98 เท่า 

จาก  3.34 เท่าในปีก่อนหนา้ ในขณะทีอตัราส่วนหนีสิน (ทีมีดอกเบีย) ต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ลดลงจาก 2.34 เท่าในปีก่อนหน้า 

เป็น 2.13 เท่า ซึงมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของส่วนของหนีสิน (ทีมีดอกเบีย) 

สภาพคล่อง (Liquidity) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหนีสินหมุนเวียน (Current Ratio) อยู่ที 0.97 เท่า ซึงลดลง

เลก็นอ้ยเมือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้  

บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานอยู่ที 1,307 ลา้นบาท  กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 1,689  

ลา้นบาท และกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 274 ลา้นบาท ส่งผลใหใ้นปีนีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่

ที 1,915 ลา้นบาท 

แหล่งทีมาของเงินทุน (Sources of fund) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 ส่วนของผูถ้ือหุน้รวมเท่ากบั 5,331 ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อนหนา้ 390 ลา้นบาท ในขณะทีกาํไร

สะสมในส่วนทียงัไม่ไดจ้ดัสรรมีมูลค่า 3,223 ลา้นบาท   

หนีสินรวมของบริษทัฯ ลดลงเป็น 15,893 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 3.58 


