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ไตรมาสแรกของปี 2559 ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยงัคงมี

แนวโน้มฟื$ นตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื'องจากการใชจ่้ายภาครัฐ

และการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มที'ขยายตัวได้ดีขึ$ นจาก

มาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ราคา

สินค้าเกษตรยงัคงอยู่ในระดับตํ' า และหนี$ ครัวเรือนที'ยงัอยู่ใน

ระดบัสูง  

 

สําหรับไตรมาสนี$  บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั'น จาํกดั (มหาชน) 

หรือ “SAMART” มีรายไดส้ําหรับงวดสามเดือนสิ$นสุดวนัที' 31 

มีนาคม 2559 อยูที่' 4,127 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิในส่วนที'เป็น

ของผูถื้อหุน้บริษทัฯ รวมอยูที่' 114 ลา้นบาท 

 

ผลการดาํเนินงานของ SAMART แยกตามสายธุรกิจ; 

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 

 

สายธุรกิจ Mobile Multimedia  

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

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

บริการที'หลากหลายให้กบัลูกคา้อยา่งต่อเนื'อง และบริษทัยงัคงไม่

หยุดย ั$งความพยายามในการที'จะนําเสนอสิ'งที'ดีสุดให้กับทุกคน

ผ่านการสรรค์สร้างนวตักรรมและสิ'งแปลกใหม่ให้กบัสินคา้และ

บริการ โดยบริษทัยงัคงให้ความสําคญัในการขยายขอบเขตของ

ธุรกิจและขยายฐานลูกคา้ โดยในปีนี$  บริษทัได้เจาะสู่ธุรกิจใหม่ 

อย่าง E-Commerce เพื'อที'จะเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ'ม

สัดส่วนรายไดจ้ากการขายและให้บริการให้แก่สายธุรกิจ Mobile 

Multimedia 

 

สายธุรกิจ ICT Solutions and Services 

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

ในไตรมาสนี$  บริษทัไดล้งนามสัญญาในโครงการใหม่รวมมูลค่า

ทั$งสิ$น 1,112 ลา้นบาท ไดแ้ก่ การลงนามสัญญากบัการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็น

ตน้ โดย ณ สิ$นไตรมาส 1/2559 บริษทัมีมูลค่างานคงคา้งอยู่ที' 

7,911 ลา้นบาท  

 

สายธุรกิจ Contact Center  

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

ในไตรมาสนี$  บมจ.ว ันทูว ัน คอนแทคส์ ได้ลงนามสัญญาใน

โครงการใหม่หลายโครงการ รวมถึงการต่อสัญญาโครงการเดิม

รวมมูลค่ามากกวา่ 100 ลา้นบาท ยกตวัอยา่งเช่น การลงนามสัญญา

ใหม่กบั บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และ ธนาคารออมสิน โดย 

ณ สิ$นไตรมาส 1/2559 OTO มีมูลค่างานคงคา้งอยู่ทั$ งสิ$น 1,435 

ลา้นบาท 

 

สายธุรกิจทีHไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

สาํหรับธุรกิจที'ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แบ่งออกเป็น 

2 สายธุรกิจยอ่ย ไดแ้ก่ สายธุรกิจที'เกี'ยวขอ้งกบัเทคโนโลย ีและสาย

ธุรกิจ Utilities and Transportations อย่างไรก็ตาม บริษัทมี

เป้าหมายในการขยายธุรกิจประเภท Utilities and Transportations 

โดยในปัจจุบนั บริษทั สามารถ ย-ูทรานส์ จาํกดั หรือ “SUT” อยู่

ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าทั$ งใน

ประเทศไทยและประเทศเพื'อนบา้น โดยมีการศึกษาทั$งโรงไฟฟ้า

จากขยะ โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์

โรงไฟฟ้าพลงังานนํ$ า และธุรกิจสายส่งไฟฟ้า นอกจากนี$  บริษทัอยู่

สรุปสาระสําคญัไตรมาสทีH 1/2559 
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ระหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะ

จาํนวน 4 โครงการในจงัหวดัอื'นๆของประเทศไทย 

 

สําหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน ปัจจุบัน บริษัทได้รับอนุมัติจากทาง

รัฐบาลกมัพูชาในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จาํนวน 2,000 เมกะ

วตัต ์ในพื$นที'เกาะกง โดยในขณะนี$  บริษทัอยูร่ะหวา่งการเจรจาเพื'อ

ลงนามใน Project Development Agreement (PDA) กบัประเทศ

กมัพชูา และบริษทัอยูร่ะหวา่งการเจรจากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย หรือ EGAT (ผูรั้บซื$อไฟฟ้า) และคาดวา่จะมีการลง

นามในบันทึกความเข้าใจการรับซื$อไฟฟ้า (MOU of Tariff) 

โดยเร็ว 

 

ผลการดาํเนินงานทางการเงนิ 

รายได้ 

ในไตรมาส 1/2559 งบการเงินรวมของบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการ

ขายและให้บริการเป็นจาํนวน 4,095 ลา้นบาท (หลงัหักรายการ

ระหวา่งกนั) โดยเพิ'มขึ$นจากไตรมาสที'ผ่านมาร้อยละ 8  ในขณะที'

ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัในปีก่อนหนา้ร้อยละ 14 สืบเนื'องมาจาก

สาเหตุหลกั ดงันี$   

 

 

สายธุรกิจ Mobile Multimedia 

ในไตรมาสที' 1/2559 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย  มีรายได ้1,444 ลา้น

บาท ปรับตวัลดลง 38% เมื'อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปีก่อน โดย

ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของรายไดธุ้รกิจโทรศพัทเ์คลื'อนที' เนื'องจาก

ราคาขายเฉลี'ยต่อเครื' องลดลงเมื'อเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน 

อย่างไรก็ดี เมื'อเทียบกับไตรมาสที'ผ่านมา รายได้รวมเพิ'มขึ$น 9% 

ต า ม ก า ร เ พิ' ม ขึ$ น ข อ ง จํา น ว น เ ค รื' อ ง ที' จ ํ า ห น่ า ย ข อ ง ธุ ร กิ จ

โทรศพัทเ์คลื'อนที'ในไตรมาสที' 1/2559 

 

 

สายธุรกิจ ICT Solutions and Services 

รายไดจ้ากการขายและงานตามสญัญาและค่าบริการในไตรมาสที' 

1/2559 มีจาํนวน 1,449 ลา้นบาท เพิ'มขึ$นจากช่วงเดียวกนัของปีที'

แลว้ จาํนวน 95 ลา้นบาท หรือเพิ'มขึ$น ร้อยละ 7 ซึ'งรายไดเ้พิ'ม

ขึ$นมาจากทั$งรายไดค้่าบริการและรายไดจ้ากการขายและงานตาม

สญัญา 

 

สายธุรกิจ Contact Center  

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัในปี

ก่อน มาที' 206 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 5 เนื'องจากการลดลง

ของรายได้จากการให้บริการออกแบบ พฒันา และติดตั$ งระบบ

ศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ และ รายได้จากการให้บริการ

จดัหาลูกคา้สมัพนัธ์ โดยส่วนใหญ่เป็นลูกคา้กลุ่มหน่วยงานราชการ

และรัฐวสิาหกิจ 

 

สายธุรกิจทีHไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการจากสายธุรกิจที'ไม่ไดจ้ดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ปรับตวัเพิ'มขึ$นจากไตรมาสเดียวกนัในปีก่อน

ร้อยละ 17 เนื'องจากรายไดที้'เพิ'มขึ$นของ บริษทั แคมโบเดีย แอร์ 

ทราฟฟิค เซอร์วิส จาํกดั หรือ CATS และ บริษทั วิชั'น แอนด์ ซี

เคียวริตี$  ซีสเตม็ จาํกดั 

 

ต้นทุนขายและบริการ 

ต้นทุนขายและบริการเพิ'มขึ$ นจากไตรมาสที'ผ่านมาร้อยละ 5  

ในขณะที' ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัในปีก่อนหนา้ร้อยละ 10 โดย

การลดลงของตน้ทุนขายและบริการเมื'อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั

ในปีก่อน เป็นผลมาจากการลดลงของรายไดข้องสายธุรกิจ Mobile 

Multimedia และ บริษัทในสายธุรกิจที'ไม่ได้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เช่น บริษทั สามารถวศิวกรรม จาํกดั 

 

 



บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั�น 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ไตรมาส 1/25591/25591/25591/2559 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวม 579 ลา้นบาท ลดลง

จากไตรมาสที'ผ่านมา ร้อยละ 22 และลดลงจากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน ในอตัราร้อยละ 17 อนัเป็นผลมาจากการ

ลดลงของค่าโฆษณาและส่งเสริมการตลาด ในสายธุรกิจ ICT 

Solutions and Services  และการลดลงของค่าใชจ่้ายเกี'ยวกบัการ

บริการหลงัการขายในสายธุรกิจ Mobile Multimedia  

 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินรวม 128 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงจากไตร

มาสที'ผ่านมา ร้อยละ 5 และจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

ร้อยละ 5 ซึ' งเป็นผลจากค่าใชจ่้ายทางการเงินที'ลดลงจากสาย

ธุรกิจในกลุ่ม Mobile Multimedia และสายธุรกิจที'ไม่ไดจ้ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  

 

กําไรสุทธิ 

บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิในส่วนที'เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ รวม 114

ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 159 ลา้นบาท 

หรือ ลดลงร้อยละ 58 ในขณะที'กาํไรสุทธิในส่วนที'เป็นของผูถื้อ

หุ้นบริษทัฯ เพิ'มขึ$นจากไตรมาสที'ผ่านมา จาํนวน 97 ลา้นบาท 

เนื'องจากกาํไรที'เพิ'มขึ$นในสายธุรกิจ Mobile Multimedia และ

สายธุรกิจ ICT Solutions and Services   

ฐานะทางการเงนิ 

ณ วนัที' 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯ มีสินทรัพยท์ั$งหมดเป็นจาํนวน 

26,320 ลา้นบาท ลดลงเล็กนอ้ย ร้อยละ 4 จากสิ$นปี 2558 สาเหตุ

หลกัจากการลดลงของเงินให้กู้ยืมระยะสั$ น สินคา้คงเหลือ และ

ลูกหนี$ตามสญัญาเช่าการเงิน 

 

หนี$ สินทั$งหมดลดลงจาก 18,999 ลา้นบาทในสิ$นปี 2558 เป็น 

17,911 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 6  เนื'องจากการลดลงของเงิน

กูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

ส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ'มขึ$นเป็น 8,409 ลา้นบาท สืบเนื'องจากการ

เพิ'มขึ$นของกาํไรสะสมที'ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 


