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ไตรมาสที
สามของปี 2558 ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยงัคงชะลอตวั 

จากการฟื$ นตัวของเศรษฐกิจโลกที
ย ังไม่ชัดเจน ปัญหาภัยแล้ง

ยาวนาน ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรตกตํ
 า ทําให้กําลังซื$ อของ

เกษตรกรหดหายไป  นอกจากนี$  หนี$ภาคครัวเรือนยงัอยูใ่นระดบัที
สูง 

ทาํใหอ้าํนาจซื$อของครัวเรือนลดลงดว้ย 

 

สาํหรับไตรมาสนี$  บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั
น จาํกดั (มหาชน) หรือ 

“SAMART” มีรายไดส้าํหรับงวดสามเดือนสิ$นสุดวนัที
 30 กนัยายน 

2558 อยูที่
 4,977 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิในส่วนที
เป็นของผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ รวมอยูที่
 242 ลา้นบาท 

 

ผลการดาํเนินงานของ SAMART แยกตามสายธุรกจิ; 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั
น แบ่งสายธุรกิจออกเป็น 4 สายธุรกิจ ดงันี$  

1.) สายธุรกิจ Mobile Multimedia หรือ “SIM” 

2.) สายธุรกิจ ICT Solutions and Services หรือ “SAMTEL” 

3.) สายธุรกิจ Contact Center หรือ “OTO” 

4.) สายธุรกิจที
ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 

สายธุรกจิ Mobile Multimedia  

(บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) หรือ “SIM”) 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย (“บริษทั”) ยงัคงนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละ

บริการที
หลากหลายให้กบัลูกคา้อย่างต่อเนื
อง และบริษทัยงัคงไม่

หยดุย ั$งความพยายามในการที
จะนาํเสนอสิ
งที
ดีสุดให้กบัทุกคนผ่าน

การสรรคส์ร้างนวตักรรมและสิ
งแปลกใหม่ใหก้บัสินคา้และบริการ 

 

ธุรกจิโทรศัพท์เคลื�อนที�: กลยทุธ์หลกัของบริษทัคือการนาํเสนอสิ
งที


ดีที
 สุดเท่านั$ นให้กับลูกค้า และในไตรมาสที
ผ่านมา บริษัทได้

นาํเสนอโทรศพัท์ Smart Phone ออกสู่ตลาดทั$งหมด 10 รุ่น ซึ
 งเป็น

เทคโนโลยดิีจิตลัทีวีถึง 5 รุ่น บริษทัยงัคงมุ่งเนน้ที
จุดแข็งของบริษทั 

 

 

ในตระกลู i-Style และ IQ ผลิตภณัฑข์องบริษทันั$น เป็นที
ยอมรับใน

เรื
 องของความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์มานานแล้ว ซึ
 งเป็นหนึ
 งใน

อุดมการณ์หลกัของบริษทัในการนาํเสนอสิ
งที
ดีที
สุดเท่านั$นให้แก่

ลูกคา้ เมื
อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด ผลิตภณัฑ์ของบริษทัจะ

ให้กับลูกค้าได้มากกว่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นในเรื
 องของหน้าจอ 

ประสิทธิภาพ กล้อง และระยะเวลาการใช้งานที
 ยาวนานกว่า 

ประกอบกบัเทคโนโลยีการถ่ายภาพใหม่ๆที
เราใส่เขา้ในผลิตภณัฑ์

ทุกรุ่น ซึ
งเป็นหนึ
งในจุดขายของบริษทั 

 

นอกจากนี$ แลว้ บริษทัยงัได้เริ
 มขยายธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศ 

ผลิตภณัฑข์องบริษทัไดไ้ปออกงานแสดงสินคา้ในต่างประเทศอยา่ง

ต่อเนื
อง และไดรั้บความสนใจจากตลาดเป็นอยา่งมาก อีกทั$งบริษทั

ไดเ้ริ
มมองหาและกาํหนดคู่คา้เชิงกลยทุธ์ในต่างประเทศ  

 

ธุรกิจมัลติมีเดีย: กลุ่มธุรกิจคอนเทน้ท์ของบริษทัยงัคงเติบโตอยา่ง

ต่อเนื
อง โดยดูไดจ้ากจาํนวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตแ์ละโซเชียลมีเดียของ

บริษทั บริษทัยงัไดจ้ดัทาํหนงัสือแจกฟรี และรายการทีวีเพื
อเพิ
มช่อง

ทางการสื
อสารกบัตลาดให้มากขึ$น ในไตรมาสหนา้ บริษทัมีแผนที


จะวางจาํหน่ายหนังสือ EDT ผ่านร้านสะดวกซื$อ 7-Eleven อีกดว้ย 

ในกลุ่มของบริการ VAS ไดร่้วมกบัผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคลื
อนที
ทั$ง 

3 ค่าย ในการจัดรายการชิงโชค ซึ
 งได้เริ
 มขึ$นแลว้ และจะสิ$นสุด

รายการในเดือนมกราคมปีหนา้ 

 

สายธุรกจิ ICT Solutions and Services 

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

ในไตรมาสนี$  บริษทัไดล้งนามสญัญาในโครงการใหม่ รวมมูลค่า

ทั$งสิ$น 4,511 ลา้นบาท บริษทัฯ มีความเชื
อมั
นวา่ทางภาครัฐจะ

เดินหนา้เร่งโครงการลงทุน ซึ
งจะทาํใหบ้ริษทัฯ มีการประมูลงาน

และมีการลงนามในสญัญางานเพิ
มขึ$นในปีหนา้ โดย ณ สิ$นไตรมาส 

3/2558 บริษทัมีมูลค่างานคงคา้งอยูที่
 8,795 ลา้นบาท  

 

สรุปสาระสําคญัไตรมาสทีD 3/2558 

คาํอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ไตรมาส 3/2558 



บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

สายธุรกจิ Contact Center 

(บริษัท วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) หรือ “OTO”) 

ในไตรมาสนี$  บมจ.วนัทูวนั คอนแทคส์ มีรายไดเ้พิ
มขึ$น 17.6 ลา้น

บาท เพิ
มขึ$นร้อยละ 8.3 เมื
อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดย

ส่วนใหญ่เป็นรายไดที้
เพิ
มขึ$นจากธุรกิจบริการจดัหาเจา้หนา้ที
ลูกคา้

สัมพนัธ์ การให้บริการบริหารจัดการศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์แบบเต็ม

รูปแบบ และการใหบ้ริการระบบศูนยบ์ริการใหข้อ้มูลและอุปกรณ์ 

 

สายธุรกจิทีDไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

สาํหรับธุรกิจที
ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แบ่งออกเป็น 2 

สายธุรกิจย่อย ได้แก่ สายธุรกิจที
เกี
ยวขอ้งกบัเทคโนโลยี และสาย

ธุรกิจ Utilities and Transportations อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีเป้าหมาย

ในการขยายธุรกิจประเภท Utilities and Transportations โดยใน

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

การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการโรงไฟฟ้าทั$งในประเทศไทย 

ประเทศเพื
อนบา้น โดยมีการศึกษาทั$งโรงไฟฟ้าจากขยะ โรงไฟฟ้า

ถ่านหิน โรงไฟฟ้าพลังงานนํ$ า และธุรกิจสายส่งไฟฟ้า สําหรับ

โรงไฟฟ้าจากขยะนั$น บริษทั สามารถ เวสท์ทูเพาเวอร์ จาํกดั ซึ
 งเป็น

บริษทัย่อยของ SUT ได้จดัตั$งบริษทัใหม่โดยเป็นการร่วมทุนกับ

บริษทั เอม็ลิ$งค ์เอน็เนอร์ย ีจาํกดั โดยมีชื
อวา่ “บริษทั เชียงใหม่ เวสทู

เพาเวอร์ จาํกดั” เพื
อขยายธุรกิจดา้นพลงังานทดแทน โดยบริษทั 

เชียงใหม่ เวสทูเพาเวอร์ จาํกดั จะใหบ้ริการการบริหารจดัการขยะแก่

เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมทั$งผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจาํนวน 6 – 8 

เมกะวตัต์ซึ
 งผลิตจากขยะ (RDF: การผลิตเชื$อเพลิงขยะ) โดยใน

ปัจจุบนั บริษทัไดล้งนามในสญัญากบับริษทัเอกชนแห่งหนึ
งซึ
 งเป็น

เจา้ของและเป็นผูจ้ดัการดูแลพื$นที
ฝังกลบขยะในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

สาํหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน ปัจจุบนั บริษทัไดรั้บอนุมติัจากทางรัฐบาล

กมัพูชาในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จาํนวน 2,000 เมกะวตัต ์ใน

พื$นที
เกาะกง โดยในขณะนี$  บริษทักาํลงัจะเขา้เจรจาเพื
อลงนามใน 

Project Development Agreement (PDA) กบัประเทศกมัพูชา และ

บริษทัอยู่ระหว่างการเจรจากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

หรือ EGAT (ผูรั้บซื$อไฟฟ้า) และคาดว่าจะมีการลงนามในบนัทึก

ความเขา้ใจการรับซื$อไฟฟ้า (MOU of Tariff) โดยเร็ว 

 

 

 

ผลการดาํเนินงานทางการเงนิ 

รายได้ 

ในไตรมาส 3/2558 งบการเงินรวมของบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขาย

และให้บริการเป็นจาํนวน 4,951 ลา้นบาท (หลงัหักรายการระหวา่ง

กัน )  ล ด ล ง จ า ก ไ ต ร ม า ส เ ดี ย ว กัน ใ น ปี ก่ อ น ห น้ า ร้ อ ย ล ะ  9  

สืบเนื
องมาจากสาเหตุหลกั ดงันี$   

 

สายธุรกจิ Mobile Multimedia 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการของสายธุรกิจ Mobile Multimedia 

(หลงัหกัรายการระหวา่งกนั) อยูที่
 1,974 ลา้นบาท ในไตรมาสที
ผ่าน

มา โดยลดลงจากไตรมาสเดียวกนัในปีก่อนหน้าร้อยละ 26.8 โดย

ธุรกิจโทรศพัท์เคลื
อนที
ซึ
 งถือเป็นรายไดห้ลกัของสายธุรกิจ Mobile 

Multimedia มีรายไดล้ดลงค่อนขา้งมาก ซึ
 งเป็นผลมาจากการลดลง

ของจาํนวนเครื
องที
จาํหน่ายในไตรมาสที
 3/2558 ตามการแข่งขนัใน

ตลาดสมาร์ทโฟนที
เพิ
มขึ$นประกอบกบัภาวะเศษฐกิจภายในประเทศ

ที
ชะลอตวัลง  

 

สายธุรกจิ ICT Solutions and Services 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ (หลงัหักรายการระหวา่งกนั) อยู่ที
 

1,749 ลา้นบาท เพิ
มขึ$นจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้าร้อยละ 

12.3 เนื
องมาจากการรับรู้รายไดที้
เพิ
มขึ$นจากโครงการ Turnkey 

 

สายธุรกจิทีDไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการจากสายธุรกิจที
ไม่ไดจ้ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ (หลงัหักรายการระหวา่งกนั) ปรับตวัเพิ
มขึ$นจาก

ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหนา้ร้อยละ 9.6  โดยเกิดจากรายไดที้


เพิ
มขึ$ นของบริษัท แคมโบเดีย แอร์ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากัด ซึ
 ง

ดาํเนินธุรกิจควบคุมจราจรทางอากาศ ในประเทศกมัพชูา 



บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

ต้นทุนขายและบริการ 

ตน้ทุนขายและบริการมีจาํนวน 3,904 ลา้นบาท โดยลดลงจากไตร

มาสเดียวกนัในปีก่อนหนา้ร้อยละ 7.6 โดยการลดลงของตน้ทุนขาย

และบริการเป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ โดยในไตรมาสนี$  

บริษทัฯ มีกําไรขั$นต้นลดลงเพียงเล็กน้อยจากร้อยละ 22.29 ใน 

ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหนา้ เป็นร้อยละ 21.15 ในไตรมาสนี$  

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวม 588 ลา้นบาท ลดลงจาก

ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหนา้ร้อยละ 15.10 อนัเป็นผลมาจากการ

ลดลงของค่าใชจ่้ายทางการตลาด และค่าใชจ่้ายเกี
ยวกบัการบริการ

หลงัการขายในสายธุรกิจ Mobile Multimedia 

 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินเพิ
มขึ$นจากไตรมาสเดียวกนัของปีที
ผ่านมาร้อย

ละ 15.23 เนื
องจากค่าใชจ่้ายทางการเงินที
เพิ
มสูงขึ$นจากสายธุรกิจ 

Mobile Multimedia และสายธุรกิจที
ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์

 

กาํไรสุทธิ 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในส่วนที
 เป็นของผูถื้อหุ้นบริษัทฯ รวม 242  

ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้าร้อยละ 31.01 

เนื
องจากกาํไรที
ลดลงของสายธุรกิจ Mobile Multimedia และสาย

ธุรกิจ ICT Solutions and Services  

 

ฐานะทางการเงนิ 

ณ วนัที
 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯ มีสินทรัพยท์ั$งหมดเป็นจาํนวน 

27,951 ลา้นบาท เพิ
มขึ$นเลก็นอ้ยจากสิ$นปี 2557 

 

หนี$ สินทั$งหมดเพิ
มขึ$นเล็กน้อยจาก 17,874 ลา้นบาทในสิ$นปี 2557 

เป็น 19,504 ลา้นบาทในไตรมาสนี$  เนื
องจากการเพิ
มขึ$นของหนี$ สิน

ไม่หมุนเวยีน 

 

ส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ
มขึ$ นเป็น 8,447 ลา้นบาท สืบเนื
องจากการ

เพิ
มขึ$นของกาํไรสะสมที
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 


