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  การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ ปี 2563 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 

ในปี 2563 บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) หรือ SAMART มีรายไดร้วมทงัสิ น 9,491 ลา้นบาท ลดลงจากปี 

2562 ทีร้อยละ 33.45 โดยในปี 2563 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญา และรายไดจ้ากการบริการลดลงเป็น 9,106 

ลา้นบาท จาก 14,134 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นลดลงร้อยละ 35.58 จากปีก่อนหนา้ การลดลงของรายไดมี้สาเหตุมาจากวิกฤตโค

วิด 19  ซึงทาํให้รายไดข้องสายธุรกิจ ICT Solution & Service และ Utilities & Transportations ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิง

ธุรกิจดา้นการให้บริการจัดการการจราจรทางอากาศทีประเทศกมัพูชา อย่างไรก็ตามในปี 2563 บริษทัฯ มีกาํไรจากการ

จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจาํนวน 217 ลา้นบาท 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายรวมทงัสิ น 9,446 ลา้นบาท ลดลง 3,760 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 28.47 จากปี 2562 ในส่วนของอตัรา

กาํไรขนัตน้อยู่ทีอตัราร้อยละ 12.21 เปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้าทีทาํอตัรากาํไรขนัตน้อยู่ทีอตัราร้อยละ 19.57 นอกจากนี 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขาย จดัจาํหน่ายและบริหาร รวมถึงค่าใชจ่้ายอืน รวมทงัสิ น 1,479 ลา้นบาท โดยลดลงจากปีก่อน 

358 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 19.51 

ในปี 2563 มีค่าใชจ่้ายทางการเงินรวม 409 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้เป็นจาํนวน 153 ลา้นบาท บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิ

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นบริษทัฯ รวม 309 ลา้นบาท โดยการขาดทุนเป็นผลมาจากสายธุรกิจ ICT Solution & Service และ 

สายธุรกิจ Digital 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย 

ในปี 2563 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและงานตามสัญญา รวมทงัรายไดจ้ากการบริการเป็นจาํนวนทงัสิ น 9,106 ลา้นบาท 

ปรับตวัลดลงจากปีก่อนหนา้ร้อยละ 35.57 

รายได้จากการขาย งานตามสัญญาและบริการแยกตามประเภทธุรกิจ 

สายธุรกจิ 
รายได้จากการขาย งานตามสัญญา

และบริการในปี 2563 (ล้านบาท) 

รายได้จากการขาย งานตามสัญญา

และบริการในปี 2562 (ล้านบาท) 
อตัราการเติบโต 

ICT Solution and Service 5,431 9,074 -40.15% 

Digital 636 999 -36.34% 

Call Center 645 756 -14.68% 

Utilities and Transportations 2,113 3,232 -34.62% 

Technology Related Services 469 457 2.63% 

รายการปรับปรุงและตดัรายการ

ระหว่างกนั 
-188 -384 -51.04% 

รายได้จากการขาย งานตามสัญญาและ

บริการ (ก่อนรายการระหว่างกัน) 
9,106 14,134 -35.57% 
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สายธุรกิจ ICT Solution and Service (“SAMTEL”) 

ในปี 2563 สายธุรกิจ ICT Solution and Service มีรายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและรายไดจ้ากการบริการรวมทงัสิ น 

5,431 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงจากปีก่อนหนา้อยูที่อตัราร้อยละ 40.15 โดยในปีทีผ่านมา SAMTEL ไดเ้ซ็นสัญญาในโครงการ

ใหม่ รวมเป็นมูลค่างาน 3,265 ลา้นบาท เช่น โครงการเช่าครุภณัฑค์อมพิวเตอร์และเครือข่ายสาขา กบัธนาคารออมสิน มูลค่า 

985 ลา้นบาท  โครงการค่าจดัหาระบบโทรศพัท ์(IP Telephony) กบัสาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย มูลค่า 629 ลา้นบาท 

โครงการเช่าครุภณัฑค์อมพิวเตอร์และเครือข่ายสาขา กบัธนาคารออมสิน มูลค่า 258 ลา้นบาท 

โดยบริษทัมีงานคงคา้งทียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้(Backlog) ณ สิ นปี 2563 เป็นมูลค่า 6,860 ลา้นบาท 

สายธุรกิจ Digital (“SDC”) 

สายธุรกิจ Digital มุ่งเน้นให้บริการในรูปแบบ Digital อย่างเต็มรูปแบบ โดยไดด้าํเนินการติดตงัโครงข่ายวิทยุคมนาคม

ระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System: DTRS) ไดค้รอบคลุมพืนทีต่างๆ ทวัประเทศ รวมถึงอยูร่ะหว่างการติดตงัเสา

โทรคมนาคมในพืนทีทีไดรั้บอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ  นอกจากนี  ยงัมีรูปแบบบริการทีเขา้สู่แพลตฟอร์มต่าง ๆ เพือ

รองรับ Lifestyle ในยคุดิจิทลั ทงัในเรืองของการ กิน ดืม เทียว รวมถึงการวางแผนท่องเทียวครบวงจร  อีกทงัยงัมีในส่วน

ของ Digital Sport ทีเนน้การทาํตลาดดา้นกีฬาอยา่งครบวงจร   

สายธุรกิจ Call Center (“OTO”)  

ในปี 2563 บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ หรือ “OTO” มีรายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการรวม 645 ล้านบาท 

ปรับตวัลดลงจากปีก่อนหนา้ในอตัราร้อยละ 14.68  

ในไตรมาสที 4 ของปี 2563 บริษทัฯ ไดมี้การจาํหน่ายหุ้นสามญัทงัหมดของ OTO เป็นการปรับโครงสร้างของบริษทั เชิง  

กลยทุธ ์เนืองจากบริษทัฯ มีเป้าหมายในการสร้างความยงัยนืทางธุรกิจบนพืนฐานของความชาํนาญและโอกาสการเติบโตใน

ระยะยาว โดยธุรกิจทีมุ่งเน้นประกอบด้วยธุรกิจด้าน  Digital ICT Solution & Service และธุรกิจด้าน Utilities & 

Transportations ซึงเกียวโยงกบัการพฒันาโครงสร้างพืนฐานของประเทศ  

 

สายธุรกิจทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

สายธุรกิจ Utilities and Transportations 

สายธุรกิจ Utilities and Transportations ในปีนีรายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการรวม 2,113 ลา้นบาท ลดลงจาก 

3,232 ล้านบาทในปีก่อนหน้า หรือลดลงร้อยละ 34.62 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากโควิด-19 ทาํให้จาํนวน

เทียวบินทีให้บริการภายใตบ้ริษทัแคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จาํกดั (CATS) ซึงดาํเนินธุรกิจดา้นการให้บริการ

บริหารจดัการการจราจรทางอากาศในประเทศกมัพูชา ลดลงจากปีก่อนหนา้ทีมีจาํนวน 133,835 เทียวบิน ลดลงเหลือจาํนวน 

49,071 เทียวบินในปีทีผ่านมา หรือลดลงร้อยละ 63.33  อย่างไรก็ตาม ธุรกิจก่อสร้างโครงการสายส่ง สถานีไฟฟ้าแรงสูง

แบบครบวงจรภายใต ้บริษทั เทดา้ จาํกดั กย็งัสามารถขยายธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเนือง โดยในสิ นปี 2563 มีมูลค่างานคงคา้งในมือ

ถึง 2,804  ลา้นบาท  
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สายธุรกิจ Technology Related Services 

รายไดจ้ากการขาย งานตามสัญญาและบริการของสายธุรกิจ Technology Related Services ในปี 2563 ปรับตวัเพิมขึน

เลก็นอ้ยเป็น 469 ลา้นบาท จาก 457  ลา้นบาทในปีก่อนหนา้ โดยรายไดส่้วนใหญ่ของสายธุรกิจนีมาจากบริษทั วิชนั แอนด ์ 

ซีเคียวริตี ซีสเตม็ จาํกดั ซึงดาํเนินธุรกิจดา้นระบบรักษาความปลอดภยั รวมถึงการติดตงักลอ้งวงจรปิดคุณภาพสูง  

ฐานะทางการเงิน (Financial Statement) 

สินทรัพย์ (Assets) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมมูลค่า 18,030  ลา้นบาท ปรับตวัลดลงในอตัราร้อยละ 15.05 เนืองจาก

สินทรัพยห์มุนเวียนไดป้รับตวัลดลงจาก 13,354 ลา้นบาท เป็น 8,894 ลา้นบาท หรือปรับตวัลดลงในอตัราร้อยละ 33.40 โดย

การลดลงเป็นผลมาจากลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน รวมถึงรายไดค้า้งรับลดลง  อยา่งไรกต็ามสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนปรับตวั

เพิมขึนเป็น 9,137 ลา้นบาทในปีทีผ่านมา จาก 7,870 ลา้นบาทในปีก่อนหนา้ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงเป็น 1,600 ลา้นบาท จาก 1,915  ลา้นบาทในปีก่อนหนา้ หรือลดลงร้อยละ 16.45 

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีลูกหนีการคา้และลูกหนีอืนรวม 2,102 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้เป็นจาํนวน 2,152 

ลา้นบาท หรือลดลงในอตัราร้อยละ 50.59 

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนผูถ้ือหุน้ (หนีสินรวม หาร ส่วนของผูถ้ือหุ้น) อยู่ที 3.26 เท่า ซึงปรับตวั

เพิมขึนจาก 2.98 เท่า จากปีก่อนหนา้ ในขณะทีอตัราส่วนหนีสิน (ทีมีดอกเบีย) ต่อส่วนของผูถ้ือหุน้เพิมขึนจาก 2.13 เท่า ใน

ปีก่อนหนา้ เป็น 2.34 เท่า  

สภาพคล่อง (Liquidity) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหนีสินหมุนเวียน (Current Ratio) อยู่ที 1.06 เท่า ซึงเพิมขึนเมือ

เปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้  

บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานอยู่ที 3,366 ลา้นบาท   และมีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 

1,674 ลา้นบาท ในขณะทีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจัดหาเงิน 2,034 ลา้นบาท ส่งผลให้ในปีนีเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดอยูที่ 1,600 ลา้นบาท 

แหล่งทีมาของเงินทุน (Sources of fund) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ส่วนของผูถ้ือหุน้รวมเท่ากบั 4,234 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้ 1,097 ลา้นบาท ในขณะทีกาํไร

สะสมในส่วนทียงัไม่ไดจ้ดัสรรมีมูลค่า 2,767 ลา้นบาท   

หนีสินรวมของบริษทัฯ ลดลงเหลือ 13,797 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 13.19 


