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สารสนเทศรายการท่ีเกี่ยวโยงกันประเภทการรับความชวยเหลือทางการเงิน 

ของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) (“SDC”) มีความประสงคที่จะกูยืมเงินจาก บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) (“SAMART”) ซึ่งเปนบุคคลที่มีความเกีย่วโยงกันจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 600 ลานบาท โดยการเขา
ทํารายการดังกลาวมีรายละเอียดทีส่ําคัญดังนี ้

1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยกรรมการท่ีมี
สวนไดเสียมิไดเขารวมประชุมและออกเสียงในวาระนี้ มีมติเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการท่ี
เกี่ยวโยงกันประเภทการรับความชวยเหลือทางการเงินจาก บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น ซึ่งเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน 

จัดทําเปนสัญญากูเงินจํานวน 1 ฉบับวงเงินกูยืมจํานวนรวมทั้งสิ้นไมเกิน 600 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
สวนที่ 1 วงเงินกูยืมจํานวน 322.31 ลานบาท นําไปชําระคืนตนเงินกอนกําหนดเพ่ือปฏิบัติตามเงื่อนไขของสถาบัน
การเงิน ณ วันที่ทําสัญญากูยืมเงิน(ภายใน 30 นับจากวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน) โดยมีกําหนดการ

ทยอยชําระคืนตนเงินไมเกินวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 

สวนที่ 2 วงเงินกูยืมจํานวน 200 ลานบาท นําไปชําระคืนตนเงินกอนกําหนดเพ่ือปฏิบัติตามเงื่อนไขของสถาบัน
การเงิน  ประมาณวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมีกําหนดการทยอยชําระคืนตนเงินไมเกิน วันท่ี 30 ธันวาคม 
พ.ศ. 2568 

สวนที่ 3 วงเงินกูยืมจํานวนไมเกิน 77.69 ลานบาท เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน โดยจะทยอยเบิกใชตามความ
จําเปน โดยมีกําหนดการทยอยชําระคืนตนเงินไมเกินวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 

เม่ือพิจารณาจากสถานะทางการเงินของ SDC ในปจจุบัน อัตราดอกเบี้ยท่ี บมจ.สามารถคอรปอเรชั่นเสนอในอัตรารอยละ 4.50 
ตอปต่ํากวาที่ SDC สามารถจัดหาจากสถาบันการเงินอ่ืน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2563 ในวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2563 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการรับความชวยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกลาว และบริษัทคาดวาจะดําเนินการทํา
สัญญาเงินกูไดภายใน 30 วันหลังจากที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว 
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2. คูสัญญาที่เกี่ยวของ และความสัมพันธกับบริษัท 

 ผูกู : บมจ. สามารถ ดิจิตอล (SDC) 

 ผูใหกู : บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น (SAMART) 

ความสัมพันธระหวางกันและขอบเขตสวนไดเสียของบุคคลเกี่ยวโยงณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

กลุมสามารถและกลุมผูถือหุนใหญ1 
SDC SAMART2 

ตําแหนง การถือหุน ตําแหนง การถือหุน 

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ3/4 

(พี่ชายของนายวัฒนชัย วิไลลักษณ) 
 กรรมการ -  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 11.20% 

นายวัฒนชัย วิไลลักษณ3/4/5 
(นองชายของนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ) 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 0.21%  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 12.61% 

นางสุกัญญาวนิชจักรวงศ3 
(นองสาวของนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ และ

นายวัฒนชัย วิไลลักษณ) 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 0.13% - 0.20% 

นางสาวสรินทิพย วิไลลักษณ3 
(นองสาวของนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ และ

นายวัฒนชัย วิไลลักษณ) 

- 0.003% - 0.0029% 

SAMART เปนผูถือหุนรายใหญของ SDC และ

ถือหุนในบริษัทยอยท่ีถือหุน SDC ดังตอไปนี้ 
 82.70%   

- บมจ. สามารถเทลคอม4 70.14%  0.76%  - 

- บจก. สามารถ ย-ูทรานส4 99.99%  0.13%  - 

- บมจ. วันทูวัน คอนแทคส5 68.43%  0.03%  - 

บจก. วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง3/4  0.27%  14.78% 

รวมกลุมสามารถและกลุมผูถือหุนใหญ  84.22%  38.79% 
1 กลุมสามารถและกลุมผูถอืหุนใหญเปนกลุม acting in concert ตามประกาศวาดวยเรื่องการกําหนดลักษณะความสัมพันธหรือพฤติกรรมที่เขา

ลักษณะเปนการกระทํารวมกับบุคคลอ่ืนและการปฏบิัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 
2 เมื่อนับรวมหุนที่ถือโดยนายธนานันท วิไลลักษณ และนางศิริเพ็ญ วิไลลักษณแลว กลุมสามารถและกลุมผูถือหุนใหญถือหุนใน SAMART         

รวม 42.03% 
3 บจก. วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้งประกอบดวยผูถือหุน 5 ราย นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ (24.22%) นายวัฒนชัย วิไลลักษณ (24.22%) 

นางสาวสรินทิพย วิไลลักษณ (17.19%) นายธนานันท วิไลลักษณ (17.19%) และนางสุกัญญา วนิชจักรวงศ (17.19%)  
4 บจก. วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง บมจ.สามารถเทลคอม และ บจก. สามารถ ยู-ทรานส มนีายเจริญรัฐ วิไลลักษณ และนายวัฒนชัย    

วิไลลักษณ เปนกรรมการ 
5 บมจ.วันทูวัน คอนแทคส มีนายวัฒนชัย วิไลลักษณ  เปนกรรมการ 
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3. สรุปเงื่อนไขที่สําคัญของรางสัญญาเงินกู 

สัญญาเงินกู วงเงินรวมไมเกิน 600 ลานบาท 
นําเงินกูสวนที่ 1 และสวนที่ 2 ไปชําระหนี้เงินกูใหแกสถาบันการเงินตามเง่ือนไขสญัญาปรบัโครงสรางหน้ี และสวนท่ี 3 ใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนการประกอบกจิการของผูกู  

 สวนท่ี 1 จํานวน 322,305,000.00 บาท 

วันทําสญัญา ภายใน 30 วันนับจากไดรับอนุมตัิจากท่ีประชมุวสิามญัผูถือหุนครั้งที่ 1/2563 

ระยะเวลาการกูยืม นับจากวันทําสญัญาถงึภายในวนัที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 

อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 4.50 ตอป 

การชําระดอกเบีย้ รายเดือน เร่ิมนบัจากเดือนท่ีมีการเบิกใชวงเงิน 

การชําระคืนเงินตน อาจชําระคืนกอนกําหนด แตไมเกินวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขการเบิกเงินกู 1. เมื่อ SAMART สามารถขายหุนกูของบริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 ไดตามเง่ือนไขของ
สถาบันการเงินท่ีเสนอสัญญาการปรับโครงสรางหนี้   
2. เมื่อบริษัทไดรับอนุมตัิจากทีป่ระชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2563 

 สวนท่ี 2 จํานวน 200,000,000.00 บาท 

วันทําสญัญา ภายใน 30 วันนับจากไดรับอนุมตัิจากท่ีประชมุวสิามญัผูถือหุนครั้งที่ 1/2563 

ระยะเวลาการกูยืม เมื่อ SAMART สามารถนําบริษัท สามารถ เอวเิอชั่น โซลูชั่นส จํากัด  เขาจด
ทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรยีบรอยแลวจนถงึภายในวันที่ 30 

ธันวาคม พ.ศ. 2568 

อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 4.50 ตอป 

การชําระดอกเบีย้ รายเดือน เร่ิมนบัจากเดือนท่ีมีการเบิกใชวงเงิน 

การชําระคืนเงินตน อาจชําระคืนกอนกําหนด แตไมเกิน วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขการเบิกเงินกู 1. เมื่อบริษัทไดรับอนุมตัิจากทีป่ระชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2563 
2. เมื่อบมจ. สามารถ เอวเิอชั่น โซลชูั่นส เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

 สวนท่ี 3 จํานวนไมเกิน 77,695,000.00 บาท 

วันทําสญัญา ภายใน 30 วันนับจากไดรับอนุมตัิจากท่ีประชมุวสิามญัผูถือหุนครั้งที่ 1/2563 

ระยะเวลาการกูยืม เมื่อบริษัทมีความจําเปนตองใชเงินจนถึงภายในวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 

อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 4.50 ตอป 

การชําระดอกเบีย้ รายเดือน เร่ิมนบัจากเดือนท่ีมีการเบิกใชวงเงิน 

การชําระคืนเงินตน อาจชําระคืนกอนกําหนด แตไมเกิน วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขการเบิกเงินกู 1. เมื่อบริษัทไดรับอนุมตัิจากทีป่ระชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2563 
2. ตามที่ บริษัท และ SAMART จะตกลงกันตอไป 

 เง่ือนไขอื่น 

กรณีผิดนัด ในกรณี ก) ผูกูไมชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยตามจํานวน และเวลาท่ีกําหนด หรือไม
ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด และผูกูไมดําเนินการเยียวยาแกไขภายใน 
30 วัน 
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ในกรณี ข) เมื่อผูกูตกเปนผูมีหนี้สินลนพนตัวหรือถูกพิทักษทรัพยชั่วคราวหรือ
เด็ดขาดหรือถูกเจาพนักงานบังคับคดียึดทรัพยหรือศาลมีคําสั่งเปนท่ีสุดใหผูกูเลิก
กิจการ  
 

ผูกูจะตกเปนผูผิดนัดชําระหนี้ และผูใหกูมีสิทธิเรียกใหผูกูชําระหนี้และเสียดอกเบี้ย
ในอัตราสูงสุดหลังจากที่ชําระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ใหแกสถาบันการเงิน
แลว 

ผลของการผิดนัด หนี้ทั้งหมดเปนอันถึงกําหนดชําระทันทีและเสียดอกเบี้ยของตนเงินกูท่ีคางชําระใน
อัตราสูงสุด และบริษัทตองรับผดิชอบคาเสยีหายที่พึงมี รวมถงึคาใชจายในการเตือน 

เรียกรอง ทวงถาม ดําเนินคดี และบังคับชําระหนี ้

การผิดนัดชําระดอกเบีย้/เงินตน คิดอัตราดอกเบีย้สงูสุดรอยละ 15 ตอป 

หลักประกัน ไมม ี

คาธรรมเนียม ไมม ี

4. ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ 

ในอดีตที่ผานมาธุรกิจหลักของบริษัทมีลักษณะ Trading คือ การซื้อและจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณท่ีเกี่ยวของโดย
บริษัทใชสินเชื่อระยะสั้นในการชําระคาสินคา และรับเงินคาสินคาจากลูกหนี้เพ่ือชําระสินเชื่อระยะสั้น  แตเนื่องจากสภาวะการ
แขงขันอยางรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงในดานเทคโนโลยี ตั้งแตป 2558 สงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน และการบริหาร

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ในขณะที่โครงการที่อยูระหวางการดําเนินการโครงการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล 
(Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) และโครงการใหบริการจัดการเสาโทรคมนาคมในโครงการ Co-Tower ยังตองใช
เงินลงทุนจํานวนมาก และยังไมกอใหเกิดกระแสเงินสด  
บริษัทจึงดําเนินการเจราจาขอปรับโครงสรางหนี้เงินกูยืมกับสถาบันการเงินจากระยะสั้นในรูปของตั๋วสัญญาใชเงินเปนสินเชื่อ

แบบมีกําหนดระยะเวลา(Term loan) กับสถาบันการเงิน โดยในวันท่ี 29 มิถุนายน 2563 บริษัทไดรับขอเสนอและลงนามใน
สัญญาปรับโครงสรางหน้ีจากระยะสั้นเปนระยะยาวจากสถาบันการเงินแหงหนึ่งโดยเสนอการขยายระยะเวลาพักชําระหนี้ตน
เงินกู และขยายระยะเวลาวงเงินสินเชื่อใหนานขึ้น ซ่ึงจะชวยทําใหบริษัทมีสภาพคลองทางการเงินที่ดีขึ้น 
โดยสถาบันการเงินไดกําหนดเงื่อนไขใหบริษัทนําเงินกูยืมจาก SAMART มาชําระตนเงินกูยืมกอนกําหนดแกสถาบันการเงินใน

กรณี 1. การจําหนายหุนกูของบมจ.สามารถคอรปอเรชั่นไดตามเง่ือนไข และ 2. บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส  เขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯแลวโดยในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 SAMART สามารถจําหนายหุนกูไดจํานวนตามเง่ือนไข
ที่กําหนดบริษัทจึงขอความอนุเคราะหการไดรับความชวยเหลือทางการเงินจาก SAMART และเปนที่มาของการทํารายการรับ
ความชวยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้  

สัญญากูยืมเงินวงเงินรวมจํานวนทั้งสิ้นไมเกิน 600 ลานบาท แบงเปนสวนๆตามมูลคาวงเงินการชําระคืนตนเงินกอนกําหนด
ตามระยะเวลาและเงื่อนไขของแตละสวน ดังนี ้

สวนที่ 1 วงเงินกูยืมจํานวน 322.31 ลานบาท นําไปชําระคืนตนเงินกอนกําหนด ณ วันที่ทําสัญญากูยืมเงิน(ภายใน 
30 นับจากวันท่ีไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน) โดยมีกําหนดการทยอยชําระคืนตนเงินไมเกินวันที่ 30 ธันวาคม 

พ.ศ. 2568 เมื่อ SAMART จําหนายหุนกูไดจํานวนตามเงื่อนไข 
สวนที่ 2 วงเงินกูยืมจํานวน 200 ลานบาท นําไปชําระคืนตนเงินกอนกําหนดโดยประมาณวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 
2564 เมื่อบริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส จํากัดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยมีกําหนดการทยอย
ชําระคืนตนเงินไมเกิน วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 

พรอมกันนี้ บริษัทไดพิจารณาการกูยืมเงินเพ่ิมเติมเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินโครงการใน
ปจจุบัน โดยกําหนดการกูยืมในสวนท่ี 3 ดังน้ี 



สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� � 

16 

 

สวนที่ 3 วงเงินกูยืมจํานวนไมเกิน 77.69 ลานบาท เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทจะพิจารณาการเบิกถอน
เมื่อมีความจําเปนตองใชเงิน โดยมีกําหนดการทยอยชําระคืนตนเงินไมเกินวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 

อนึ่ง การปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาปรับโครงสรางหนี้ไมไดกําหนดใหบริษัทนําเงินจากแหลงอ่ืนมาชําระตนเงินกอนกําหนด
นอกเหนือไปจากกรณีทั้งสองที่ไดกลาวมาแลว ดังนั้น หากเงื่อนไขของกรณีทั้งสองเกิดขึ้นแลว บริษัทก็ควรจะปฏิบัติตามเพ่ือให

ไดรับประโยชนที่ดีกวาของสินเชื่อที่มีกําหนดระยะเวลา (Term loan) และเงื่อนไขของการพักชําระหนี ้
หากบริษัทไมปฏิบัติตามเงื่อนไข เชน ในกรณีที่ 1 ที่ บริษัทไมทําการกูเงินจาก SAMART ที่ไดรับเงินจากการจําหนายหุนกูของ 
บมจ.สามารถคอรปอเรชั่น เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เพ่ือมาชําระตนเงินกูกอนกําหนดบางสวนเนื่องจากผูถือหุนไมอนุมัติ
การทํารายการฯในครั้งนี้ สถาบันการเงินอาจพิจารณาวาเปนการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดตกลงไว และอาจพิจารณายกเลิก

สัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่ไดรับมาแลวได ซ่ึงอาจสงผลใหหนี้ท่ีมีอยูกับสถาบันการเงินแหงนี้กลับไปเปนหน้ีจากตั๋วสัญญาใชเงิน
ที่มีอายุประมาณ 3 เดือน และการมีภาระหนี้สินระยะสั้นจํานวนมากจะทําใหบริษัทประสบปญหาการชําระคืนเมื่อถึงกําหนด 
หรือบริษัทจะตองตอตั๋วสัญญาใชเงินทุกครั้งที่ตั๋วครบกําหนด และการที่บริษัทไมรับความชวยเหลือทางการเงินจะเปนปจจัย
เสี่ยงตอการบริหารจัดการทางการเงินของบริษัทระหวางที่โครงการของบริษัทที่กําลังดําเนินการอยูยังไมกอใหเกิดรายได 

 

5. ประเภท และขนาดของรายการ 

มูลคารวมของดอกเบ้ียที่ตองชําระใหแก SAMART ตลอดระยะเวลา 6 ปรวมเปนเงินประมาณ 138.72 ลานบาทซึ่งมีขนาด
รายการมากกวา 20 ลานบาทและมากกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิจํานวน 64.90 ลานบาทตามงบการเงิน

รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จึงเขาขายเปนรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.
21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และที่แกไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่แกไข
เพ่ิมเติม 

การคํานวณขนาดรายการเกีย่วโยง 
 

รายละเอียดวงเงินกูยืมจาก SAMART 

วงเงิน อัตราดอกเบ้ีย มูลคา (ลานบาท) ระยะเวลาประมาณ 

สวนที่ 1) 

4.50% 

322.31 1 ก.ย. 63- 30 ธ.ค. 68 

สวนที่ 2) 200.00 1 เม.ย. 64- 30 ธ.ค. 68 

สวนที่ 3) 77.69 1 ก.ย. 63- 30 ธ.ค. 68 

รวม  600.00  
 

มูลคารายการผลประโยชนที่จายใหบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

ตลอดระยะเวลารับความชวยเหลือทางการเงิน 

วันเริ่มตน วันส้ินสุด จํานวนวัน 
จํานวนเงินตนคงเหลือ 

(ลานบาท) 
ดอกเบี้ย 

(ลานบาท) 

30/9/63 30/12/68 1,946 400 400X4.50%/365X1,946 = 95.97 

ดอกเบ้ียของสวนที่ 1 และสวนที่ 3 86.66 

1/4/64 30/12/68 1,734 200 200X4.50%/365X1,734 = 42.76 

ดอกเบ้ียของสวนที่ 2 42.76 

รวมมูลคารายการ (ดอกเบ้ียของสวนที่ 1 + 2 + 3) 138.72 
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สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธ ิ

(Net tangible asset – NTA) 

มูลคา ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

(ลานบาท) 

สินทรัพยรวม 5,057.59 

หัก สินทรัพยไมมีตัวตน 99.12 

หัก คาความนิยม 59.32 

หัก สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 463.44 

หัก หนี้สินรวม 4,272.26 

หัก สวนผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม 98.55 

สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (Net tangible asset – NTA) 64.90 
 

หลักเกณฑ มูลคา  การคํานวณ ขนาดรายการ 

รายการรับความชวยเหลือ

ทางการเงิน 

มูลคารายการ x 100 138.72 x 100 รอยละ 214 ของ NTA 

(>20 ลานบาท และ>รอยละ 3 ของ NTA) NTA 64.90 

หมายเหต:ุ บริษัทไมมีรายการรับความชวยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงอื่นในชวง 6 เดือนที่ผานมา 
 

ดังนั้นการเขาทํารายการรับความชวยเหลือทางการเงินดังกลาว บริษัทตองขออนุมัติการเขาทํารายการจากที่ประชุมผูถือหุน 

โดยตองไดรับคะแนนเสียงอนุมัติไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย รวมทั้งบริษัทตองจัดใหมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือใหความเห็น
เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการตอผูถือหุนของบริษัท เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติการทํารายการ 

6. วัตถุประสงคของการกูยืม 

บริษัทจะนําเงินกูยืมสวนที่ 1 จํานวน 322.31 ลานบาทไปชําระคืนตนเงินกอนกําหนดภายใน 30 วันหลังจากที่ผูถือหุนอนุมัติ

การเขาทํารายการฯ และสวนที่ 2 จํานวน 200 ลานบาทไปชําระคืนตนเงินกอนกําหนดเมื่อบมจ.. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเพ่ือปฏิบัติตามขอตกลงของสถาบันการเงินสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ และเพ่ือนําสวนที่ 3 
จํานวนไมเกิน 77.69 ลานบาทมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเมื่อมีความตองการใชเงินท้ังนี้ภายใน 30 วันหลังจากที่  
ผูถือหุนอนุมัติการเขาทํารายการฯ 

7. วงเงินกูยมื อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการชําระ และเง่ือนไขทีส่ําคัญ 

สัญญากูยืมเงินมีวงเงินกูยืมรวมไมเกิน 600 ลานบาทอัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.50 ตอป และอัตราดอกเบ้ียผิดนัดชําระสูงสุดรอย
ละ 15 ตอป สัญญามีระยะเวลาการชําระคืนภายในไมเกินป พ.ศ. 2568 โดยชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือนนับจากเดือนที่เร่ิมเบิก
ใชวงเงิน สัญญาไมมีการกําหนดงวดชําระตนเงินแตทั้งน้ีตองชําระตนเงินภายในไมเกินวันที่ 30 ธันวาคม 2568 
สัญญาไมมีการกําหนดคาธรรมเนียมการกูยืม การวางหลักทรัพยค้ําประกัน 

เง่ือนไขของสัญญา 
ในกรณี ก) ผูกูไมชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยตามจํานวน และเวลาที่กําหนด หรือไมปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด 
และผูกูไมดําเนินการเยียวยาแกไขภายใน 30 วัน 
ในกรณี ข) เมื่อผูกูตกเปนผูมีหนี้สินลนพนตัวหรือถูกพิทักษทรัพยชั่วคราวหรือเด็ดขาดหรือถูกเจาพนักงานบังคับคดียึดทรัพย

หรือศาลมีคําสั่งเปนท่ีสุดใหผูกูเลิกกิจการ  
 
ผูกูจะตกเปนผูผิดนัดชําระหนี้ และผูใหกูมีสิทธิเรียกใหผูกูชําระหน้ีและเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดหลังจากที่ชําระหน้ีตามสัญญา
ปรับโครงสรางหนี้ใหแกสถาบันการเงินแลว 
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8. เกณฑท่ีใชในการกําหนดอัตราดอกเบี้ย 

กําหนดจากนโยบายในการทํารายการธุรกิจของ SAMART กับกิจการที่เกี่ยวของกันของกลุมบริษัท โดยนโยบายเกี่ยวกับ

รายการธุรกิจที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งสวนใหญเกี่ยวกับการซื้อขายสินคา การบริการและการกูยืมเงิน โดย
กําหนดการใหเงินใหกูยืมแกบริษัทในเครือแบบไมมีหลักประกัน ใชอัตราดอกเบี้ยอางอิงกับตนทุนของเงินทุนที่ไดมาเพ่ือการให
กูยืมบวกดวยรอยละ 0.25 ในการใหบริษัทกูยืมในวงเงินจํานวน 600 ลานบาท SAMART ระดมทุนจากการออกจําหนายหุนกูใน

อัตรารอยละ 4.00 ตอปบวกดวยคาใชจายในการออกหุนกูประมาณรอยละ0.25 ตอป และบวกดวยสวนตางตามนโยบายการ
กําหนดราคาสําหรับรายการคาระหวางกันอีกรอยละ 0.25 ตอปรวมอัตราดอกเบี้ยท่ี SAMART คิดกับบริษัทท้ังสิ้นรอยละ 4.50 
ตอป 

9. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะเกิดกับบริษัท 

การกูยืมเงินจาก SAMART เพ่ือนํามาชําระคืนตนเงินกูยืมกอนกําหนดของสถาบันการเงินเพ่ือปรับโครงสรางหนี้จากระยะสั้น
เปนระยะยาว และสวนหนึ่งนํามาเปนเงินทุนหมุนเวียนจะทําใหชวยทําใหบริษัทมีสภาพคลองท่ีดีขึ้นในการจัดสรรเงินทุน
สอดคลองกับการดําเนินโครงการ DTRS และ Co-Tower 

10. การเขาประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีสวนไดสวนเสีย 

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ และ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ ซึ่งเปนกรรมการที่มีสวนไดสวนเสียกับการทํารายการ มิไดเขารวม
ประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว 

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการรับความชวยเหลือทางการเงิน
จากบริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เน่ืองจากรายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล เปนประโยชนตอบริษัทเพ่ือ

ชําระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางสถาบันการเงิน และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทและเมื่อ
พิจารณาสถานะของบริษัทในปจจุบันแลว อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอปที่ SAMART เสนอมีอัตราต่ํากวาที่บริษัทสามารถหา
ไดจากแหลงการเงินอ่ืน 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

-ไมมี- 

13. การจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนของบริษัท 

บริษัทจะดําเนินการจัดสงรางหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2563 ใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อพิจารณากอนสงใหผูถือหุนอยางนอย 5 วันทําการ และจะดําเนินการสงเอกสารดังกลาว
ใหแกผูถือหุนเปนการลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุม 

14. ขอมูลบริษัท และการดําเนินธุรกิจโดยสรุป 

ชื่อบริษัท   : บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ  : เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : เลขที่ 99/2 หมูที่ 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 34 
     ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107546000318 
เว็บไซต   : www.samartdigital.com  
โทรศัพท   : 0-2502-6000 
โทรสาร   : 0-2502-6361 
ทุนจดทะเบียน  : 1,540,087,500 บาท  
ทุนชําระแลว  : 1,132,442,321.80 บาท  
จํานวนหุนที่ออกจําหนาย : 11,324,423,218 หุน  
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มูลคาที่ตราไวตอหุน : หุนละ 0.10 บาท 
ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : SDC-W1 จํานวน 1,731,043,303 หนวย โดยมีอัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญ 
     แสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ 0.50 บาท  
     หมดอายุวันที่ 1 มิถุนายน 2566 

 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัทประกอบธุรกิจจําหนายอุปกรณสื่อสารและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และใหบริการธุรกิจสื่อสารในยุคดิจิตอลท่ีครบวงจรทั้ง

เครือขายและโซลูชั่น รวมทั้งใหบริการขอมูล ขาวสารและสาระความบันเทิงที่ทันสมัยในรูปแบบของเสียง (Voice) และขอความ
หรือภาพ (Non-Voice) บริษัทมีการประกอบธุรกิจใน 2 สายธุรกิจหลัก ดังนี ้

 1. Digital Network  
 ดําเนินธุรกิจจําหนายอุปกรณสื่อสาร และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและใหบริการธุรกิจสื่อสารในยุคดิจิตอลที่ครบวงจรทั้ง

 เครือขายและโซลูชั่น ตั้งแตป 2560 บริษัทไดปรับเปลี่ยนธุรกิจมาสูการใหบริการในรูปแบบ Digital อยางเต็มรูปแบบ 
 ในรูปแบบการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ “DTRS”) และธุรกิจใหเชา
 เสาสัญญาณรวม (Co-Tower) แกผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Operator)ในกรมอุทยานทั่วประเทศซ่ึงทั้ง 2 
 โครงการเปนการใหบริการรวมกับบมจ. กสท โทรคมนาคมและยังคงมุงเนนดําเนินธุรกิจที่มีรายไดประจํา 
 สําหรับธุรกิจ Digital network นั้น บริษัทไดดําเนินการการลงทุนใน 2 โครงการใหญ ไดแก 

 1. โครงการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ (DTRS) 
 โครงการ DTRS มีมูลคาเงินลงทุนประมาณ 3,300 ลานบาท Digital Trunked Radio System (DTRS) ไดรับการ
ออกแบบมาเพ่ือรองรับการสื่อสารแบบกลุม (One-to-Many หรือ Group Call) ที่ตองการความรวดเร็วในการสื่อสาร
ขอมูลไปยังกลุมคนจํานวนมาก ซึ่งจะมีประโยชนอยางยิ่งในสถานการณฉุกเฉิน (Mission Critical)มีความเสถียรในการ
ใชงาน แมในยามเกิดภัยพิบัติ ซึ่งโครงขายการสื่อสารอาจลม และใชงานไมไดตามปกติแตเครื่องวิทยุสื่อสารยังคง
ติดตอถึงกันได ระบบ DTRS ใหบริการในโครงขายคลื่น 800 เมกะเฮิรตซที่อยูภายใตการจัดการของ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (กสท) โดยบริษัท และบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอรวิส จํากัดไดรวมมือกันจัดตั้ง 

SISC Consortium  และ SISC ไดเขาทําสัญญาความรวมมือพันธมิตรธุรกิจ กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ในการพัฒนาเครือขายวิทยุสื่อสารระบบดิจิตอลใหครอบคลุมพ้ืนที่การใชงานท่ัวประเทศ โดยสัญญาจะสิ้นสดุ
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2568 และสามารถขยายสัญญาความรวมมือพันธมิตรธุรกิจไปไดอีก 15 ป ณ ปจจุบันบริษัทมีการ
ติดตั้งเครือขายไปแลวกวา 900 สถานีฐาน และยังอยูระหวางการดําเนินการติดตั้งสถานีฐานเพ่ิมเติม บริษัทวางแผน

กลุมลูกคาเปาหมายลูกคาในสวนองคกรภาครัฐ เชน โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบงัคับบัญชา
 กระทรวงมหาดไทยเพ่ือใชสาํหรับการติดตอสือ่สารสนับสนุนการบริหารราชการ แจงเตือน ปองกัน เฝาระวัง และยับยัง้
สถานการณฉุกเฉิน ภัยพิบัติ ในระดับอําเภอ ตําบล หมูบาน และชุมชน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การไฟฟา
สวนภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และกรมอุทยานแหงชาต ิเปนตน โดยคาดวาจะเร่ิมใหบริการไดใน

ไตรมาสท่ี 4 ของป 2563 บริษัทจะมีการรับรูรายไดจากคา Air time และการขายอุปกรณที่ใชในการสื่อสารโดยคาดวา
จะมีลูกคารวมประมาณ 230,000 ราย 

 2. โครงการใหบริการเสาโทรคมนาคมรวม (Co-Tower) 
 โครงการ Co-Tower มีมูลคาเงินลงทุนประมาณ 680 ลานบาท เปนโครงการติดตั้งเสาโทรคมนาคมรวมในอุทยาน

แหงชาติท่ีมีอยูทั่วประเทศเพื่อใหบริการเสาโทรคมนาคมระยะยาวแกผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี(Mobile Operator) 
โดยผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Operator) นําอุปกรณสัญญาณสื่อสารมาติดตั้งที่เสาโทรคมนาคมที่บริษัท
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เปนผูใหบริการ ใน 1 เสาโทรคมนาคมสามารถติดตั้งอุปกรณสื่อสารไดมากกวา 1 ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี
 บริษัท ไทยเบสสเตชั่น จํากัด ซึ่งเปนเปนบริษัทยอยไดลงนามในสัญญาความรวมมือพันธมิตรทางธุรกิจกับ
 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (กสท) เพ่ือดําเนินการจัดหา ติดตั้งหรือบริหารจัดการพ้ืนที่บนเสา
 โทรคมนาคม ตามที่ กสท ไดรับมอบสิทธิการบริหารจัดการพ้ืนที่บนเสาโทรคมนาคม ในโครงการ Co-Tower

 จากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการติดตอสื่อสารโทรคมนาคมให
ครอบคลุมพ้ืนที่เขตอุทยานทั่วประเทศ สัญญามีกําหนดระยะเวลา 10 ป นับตั้งแตวันที่ลงนาม โดย กสท ตกลงจะชําระ
คาตอบแทนแกบริษัทยอย เปนรายเดือน ในอัตราที่ตกลงรวมกันของคาบริการที่ กสท เรียกเก็บคาบริการจาก
ผูใชบริการ 

 2.   Digital Content 
 ใหบริการขอมูล ขาวสารและสาระความบันเทิงที่ทันสมัย ตอบสนองตอความตองการในการใชชีวิตประจําวันของกลุม
 ผูใชงานทุกเพศทุกวัยในรูปแบบของเสียง (Voice) และการใหบริการในรูปแบบขอความหรือภาพ (Non-Voice) 
 รวมทั้ง Multimedia โดยผานอุปกรณสื่อสารหลายชองทาง เชน การรายงานผลกีฬาทั่วไป การพยากรณดวงชะตาผาน
 ศูนยรวมนักพยากรณและการดูดวง 
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15. รายชื่อคณะกรรมการ ผูบริหาร และรายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 

คณะกรรมการ ประกอบดวย 

ลําดับ ชื่อ ตําแหนง 

1 นายปยะพันธ จัมปาสุต  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2 ดร.โชติวิทย ชยวัฒนางกูร  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกํากับดูแลกจิการ /  
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

3 นายคันธิศ อรัณยกานนท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน /  
กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

4 นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง 

5 นายวัฒนชัย วิไลลักษณ* กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / ประธานเจาหนาที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร /  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

6 นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ* กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / ประธานกรรมการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน / 
กรรมการบริหาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการกํากบัดูแลกจิการ / 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 *กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกรรมการสองคนนี้ลงลายมือรวมกัน และประทับตราสําคญัของบริษัท 

ผูบริหาร ประกอบดวย 

ลําดับ ชื่อ ตําแหนง 

1 นายวัฒนชัย วิไลลักษณ ประธานเจาหนาที่บริหาร และรกัษาการหัวหนาสายธุรกิจ Digital Network  

2 นางสุกัญญา วนชิจักรวงศ  รักษาการหัวหนาสายธุรกิจ Digital Content 

3 นายสชุาติ ศาสตรประเสริฐ       ผูอํานวยการฝาย Digital Network 

4 นางสมุลทิพย ศรีเมฆ ผูอํานวยการฝายบัญช ี

5 นายหิรัญ พันธุบานแหลม  ผูชวยผูอํานวยการฝายการเงิน 

รายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก 

ลําดับ ชื่อ จํานวนหุน รอยละ 

1 กลุมสามารถและกลุมผูถือหุนใหญ(1) 9,537,956,500 84.22 

  -  บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)(2) 9,364,737,000 82.70 

  -  บริษัท สามารถเทลคอม จํากดั (มหาชน) 85,861,200 0.76 

  -  บริษัท วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิง้ จํากัด 30,605,300 0.27 

  -  นายวัฒนชัย วิไลลักษณ (3) 23,343,000 0.21 

  -  บริษัท สามารถ ยู-ทรานส จาํกัด 15,160,000 0.13 

  -  นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ (3) 14,900,000 0.13 

  -  บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จาํกัด (มหาชน) 3,000,000 0.03 

  -  นางสาวสรินทิพย วิไลลักษณ 350,000 0.00 

2 นายณัฐพล จุฬางกูร 298,085,100 2.63 

3 นายทวีฉตัรจุฬางกูร 222,544,300 1.97 

4 นายรชต พุมพันธุมวง 172,350,000 1.52 
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ลําดับ ชื่อ จํานวนหุน รอยละ 

5 นางสาวชมกมล พุมพันธุมวง 89,708,100 0.79 

6 นายสมชาย แซอ้ึง 80,000,000 0.71 

7 นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร 27,226,900 0.24 

8 นายปรีดา อัตวินิจตระการ 27,129,600 0.24 

9 นายสมชาย อโณทยัยืนยง 25,000,000 0.22 

10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 16,557,550 0.15 

 รวมผูถือหุนท่ีถือหุนสงูสุด 10 รายแรก 10,496,558,050 92.69 

 ผูถือหุนสวนนอย 827,865,168 7.31 

 รวมท้ังสิ้น 11,324,423,218 100.00 
หมายเหต ุ ขอมูลจาก บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 15 มิถนุายน 2563 

(1) บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) บริษัท วิไลลักษณ อินเตอรเนช่ันแนล     

โฮลดิ้ง จํากัดนางสุกัญญา วนิชจักรวงศ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ บริษัท สามารถ ยู-ทรานส จํากัด บริษัท วันทูวัน คอนแทคส 
จํากัด (มหาชน) และนางสาวสรินทิพย วิไลลักษณ เปนกลุม acting in concert ตามประกาศวาดวยเรื่องการกําหนดลักษณะ

ความสัมพันธหรือพฤติกรรมที่เขาลักษณะเปนการการกระทํารวมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 

(2) เปนบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งบริษัท วิไลลักษณ อินเตอรเนช่ันแนล โฮลดิ้ง จํากัด ถือหุนรอยละ 14.78 และครอบครัววิไลลักษณ ถือหุน

รอยละ 27.25 

(3) นับรวมจํานวนหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
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16. รายการระหวางกันในปที่ผานมาและปปจจุบันจนถึงไตรมาสลาสุด 

บริษัท และบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชนในป 2562 และงวด 3 เดือนแรกสิ้นสดุ 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดังตอไปน้ี 

 

บรษิัทที่เก่ียวของ/ 
ความสัมพันธกับบริษัท 

ลักษณะรายการท่ีสําคัญ 
มูลคารายการ (ลานบาท) 

2562 มค.-มีค.2563 

1. บริษัท สามารถคอรปอเรช่ัน จํากัด(มหาชน) บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทยอย ไดจําหนายสินคา    

เปนผูถือหุนรายใหญรอยละ 82.70 ของ และใหบริการกับบมจ. สามารถคอรปอเรช่ัน และบริษัทยอย   

บมจ. สามารถ ดิจิตอล ดังนี ้    

รายช่ือกรรมการและผูบริหารรวมกัน   - บมจ. สามารถคอรปอเรช่ัน       0.069  0.040 

1.  นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ   - บจก. พอรทัลเน็ท     10.934  - 

2.  นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ   - บจก.  สามารถ คอมเทค       4.133  0.090 

   - บมจ. วันทูวัน คอนแทคส       0.214  0.122 

   - บมจ. สามารถเทลคอม                   1.923  0.036 

   - บจก. วิชั่น แอนด  ซีเคียวริตี้  ซีสเต็ม        0.002  - 

    - บจก. สามารถวิศวกรรม    - 0.005 

    - บจก. สามารถ ยู-ทรานส       0.074  - 

    - บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอรวิส      0.023   -    

    - บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูช่ันส 0.205    -    

  บจก. ไทยเบสสเตชั่น ไดใหเชาพื้นที่พรอมเสาสัญญาณ     

  (Tower) กับบริษัทยอยของ บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น    

   - บจก.สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอรวิส  37.887  9.417 

  บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทยอย ไดจําหนายสินทรัพย     

  ถาวรใหกับ บมจ. สามารถคอรปอเรช่ัน และบริษัทยอย ดังนี ้    

    - บมจ. สามารถคอรปอเรช่ัน    0.100   0.031  

    - บมจ. สามารถเทลคอม                 -     0.004  

    - บมจ. วันทูวัน คอนแทคส      0.004   -    

    - บจก. เทดา   0.017   -    

    - บจก. สามารถวิศวกรรม     -     0.008  

    - บจก. พอสเน็ท      0.002   -    

    - บจก. สามารถ ยู-ทรานส    0.006   -    

  บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทยอย ซื้อสินคาและรับ    

  บริการจากบมจ. สามารถคอรปอเรชั่น และบริษัทยอย ดังนี ้    

   - บจก. สามารถวิศวกรรม   0.925  -    

    - บจก. สามารถ อินโฟเนต   1.800   0.450  

    - บจก. อินโนฮับ 0.055   -    

  บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทยอย ไดจายคาบริการ 6.538  1.635 

  เทคโนโลยีสารสนเทศและบริการท่ีเก่ียวของ ใหกับ บมจ.     

 

 
 

 

สามารถคอรปอเรชั่น 
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บรษิัทที่เก่ียวของ/ 

ความสัมพันธกับบริษัท 
ลักษณะรายการท่ีสําคัญ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 

2562 มค.-มีค.2563 

 บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทยอย ไดจายคาบริหาร   

 จัดการศูนยลูกคาสัมพันธใหกับบริษัทยอยของ บมจ.    

 สามารถคอรปอเรชั่น   

 - บมจ. วันทูวัน คอนแทคส    2.171  0.083 

  บมจ. สามารถ ดิจิตอล ซื้ออุปกรณสําหรับใชในงานโครงการ   

  จากบริษัทยอยของ บมจ. สามารถคอรปอเรช่ัน ดังนี ้    

   - บจก. สามารถคอมเทค 32.797   -  

  - บจก. สามารถคอมมิวนิเคช่ัน เซอรวิส   11.486  1.391  

   - บจก. สามารถวิศวกรรม   3.600 4.900 

  บมจ. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีใชใน   

  กิจการจากบริษัทยอยของ บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น   

   - บจก. อินโนฮับ    1.350  - 

  บจก.สยามสปอรตเทเลวิช่ัน ไดจายดอกเบี้ยรถถายทอดสด   

  ตามสัญญาเชาซื้อใหกับบริษัทยอยของ บมจ.    

 สามารถคอรปอเรชั่น   

   - บจก. สามารถคอมเทค 15.538  3.279 

  บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทยอย ไดจายคาเชาพื้นที่  7.969  0.898 

  คาบริการสาธารณูปโภค และคาใชจายท่ีเก่ียวของ ใหกับ    

  บมจ.สามารถคอรปอเรชั่น   

  บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทยอย ไดจายดอกเบี้ย และ  0.197   - 

  คาธรรมเนียมใหกับ บมจ. สามารถคอรปอเรช่ัน   

2. บจก. วิไลลักษณ อินเตอร เนชั่นแนล โฮลดิ้ง บมจ. สามารถ ดิจิตอล และบริษัทยอย ไดจายคาเชาพื้นที่  4.666  0.812 

เปนผูถือหุนรายใหญ รอยละ 18.42 ใน บมจ. คาบริการสาธารณูปโภค และคาใชจายท่ีเก่ียวของ ใหกับ    

สามารถคอรปอเรช่ัน และ บมจ. สามารถคอร บจก. วิไลลักษณ อินเตอร   

ปอเรช่ันเปนผูถือหุนรายใหญของ บมจ.     

สามารถ ดิจิตอล    

รายช่ือกรรมการรวมกัน    

1.  นายเจริญรัฐ   วิไลลักษณ     

2.  นายวัฒนชัย    วิไลลักษณ     

3. บจก. ซีเอสวี แอสเสท ซึ่งมี บจก. วิไลลักษณ บมจ. สามารถ ดิจิตอล ไดจายคาเชาพื้นที่ คาสาธารณูปโภค 2.535  0.619 

 อินเตอร เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เปนผูถือหุนรายใหญ  และคาใชจายที่เก่ียวของใหกับ บจก. ซีเอสวี แอสเสท    

รอยละ 99.97 (บจก. วิไลลักษณ อินเตอร เนช่ันแนล      

โฮลดิ้ง เปนผูถือหุนรายใหญของ บมจ.      

สามารถคอรปอเรช่ัน และ บมจ.       

สามารถคอรปอเรช่ัน เปนผูถือหุนรายใหญของ     

บมจ. สามารถ ดิจิตอล)     

รายช่ือกรรมการรวมกัน     

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลักษณ     

2. นายวัฒนชัย  วิไลลักษณ     
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บรษิัทที่เก่ียวของ/ 

ความสัมพันธกับบริษัท 
ลักษณะรายการท่ีสําคัญ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 

2562 มค.-มีค.2563 

4. บจก. ไทย ทิคเก็ต โปร  

ซึ่งมนีายวัฒนชัย วิไลลักษณ เปยกรรมการรวมกัน 

บมจ.สามารถ ดิจิตอล และบริษัทยอย ไดซื้อตั๋วเครื่องบิน

จาก บจก.ไทย ทิคเก็ต โปร 

0.011  - 

5. บจก. วินเพอรฟอมานซ บมจ.สามารถ ดิจิตอล และบริษัทยอย ไดใหบริการกับ     10.627  3.167 

ซึ่งมีนายวัฒนชัย วิไลลักษณ เปนกรรมการของ บจก. วินเพอรฟอมานซ    

บริษัท และเปนผูถือหุนรายใหญรอยละ 25.00       

ของบจก.วินเพอรฟอมานซ       

6. บจก. ภูผาธารา ซึ่งมีกรรมการเปน บมจ. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย ไดใหบริการกับ บจก.  - 0.017 

บุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน ภูผาธารา   

รายช่ือกรรมการรวมกัน    

1. นายวัฒนชัย   วิไลลักษณ    

2. นายเจริญรัฐ   วิไลลักษณ    
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17. สรุปงบการเงินป 2560-2562 และไตรมาสที่หนึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และคําอธิบายและการวิเคราะห
ฐานะการเงินและผลการ ดําเนินงานในปท่ีผานมาและปปจจุบันจนถึงไตรมาสลาสุด 

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย มรีายละเอียดดังตอไปนี ้
(หนวย: ลานบาท) 

รายการ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 242 374 215 164 

ลูกหนี้การคาสุทธิ 3,140 1,530 992 901 

สินคาคงเหลือ 128 0.2 105 105 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ 1,154 2,558 2,624 2,386 

สินทรัพยรวม 6,385 5,926 5,328 5,058 

เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 4,048 3,946 3,664 3,604 

เจาหนี้การคา 88 19 78 152 

หนี้สินรวม 5,835 4,909 4,479 4,272 

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว 440 1,132 1,132 1,132 

กําไร(ขาดทุน)สะสม (1,101) (2,690) (2,924) (2,983) 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 91 92 100 99 

สวนของผูถือหุน 550 1,017 849 785 

รายไดจากการขายสินคาและบริการ 1,334 743 999 261 

รายไดรวม 1,364 770 1,122 292 

ตนทุนขาย 1,368 726 812 237 

คาใชจายในการขายและบริหารและคาใชจายอื่น 2,223 1,193 333 45 

คาใชจายทางการเงิน 191 222 222 51 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ (1,925) (1,596) (233) (60) 

กําไร(ขาดทุน) ตอหุน                                           (บาท) (0.44) (0.19) (0.02) (0.01) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 337 487 827 158 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (399) (1,003) (687) (137) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 186 647 (298) (72) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 123 131 (159) (51) 

มูลคาท่ีตราไวตอหุน                                             (บาท) 0.10 0.10 0.10 0.10 

จํานวนหุนสามัญปลายงวด                                 (ลานหุน)  4,400.25 11,324.42 11,324.42 11,324.42 

จํานวนหุนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก                            (ลานหุน)  4,400.25 8,613.84 11,324.42 11,324.42 

มูลคาหุนตามบัญชี                                               (บาท) 0.13 0.09 0.07 0.07 

เงินปนผลตอหุน                                                  (บาท) - - - - 
 

 
  



สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� � 

27 

 

ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงนิของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอย มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
อัตราสวนทางการเงิน 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 

อัตราสวนสภาพคลอง     

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.80 0.63 0.51 0.47 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว(1) (เทา) 0.62 0.47 0.34 0.31 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.06 0.10 0.21 0.04 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 0.31 0.33 0.82 0.28 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 1,170 1,084 441 1,271 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 4.59 11.36 15.50 2.27 

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 79 32 24 159 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 13.60 13.45 16.72 2.07 

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 27 27 22 174 

วงจรเงินสด (วัน) 1,222 1,089 443 1,256 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร     

อัตรากําไรขั้นตน (2) (%) (2.44) 2.62 18.75 9.04 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน(3) (%) (181.09) (183.88) (24.52) (15.80) 

อัตรากําไรอื่น (%) 2.15 3.26 10.96 10.69 

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%)       (13.92) (35.58) (337.45) (383.80) 

อัตรากําไรสุทธิ (%) (141.10) (207.33) (21.25) (19.96) 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) (134.81) (230.70) (28.47) (8.12) 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     

อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย(%) (26.81) (25.94) (4.24) (1.12) 

อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร(%) (180.47) (72.56) (1.92) (0.54) 

อัตราสวนการหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา) 0.19 0.13 0.20 0.06 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน     

อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (เทา) 10.60 4.83 5.27 5.44 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย(4)(เทา) 1.79 2.29 3.76 3.11 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (4) (เทา) 0.19 0.35 0.78 0.52 

อัตราการจายเงินปนผล (%) - - - - 

หมายเหต ุ (1) อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วรวมเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 
(2) อัตรากําไรข้ันตนคํานวณจากรายไดในการคํานวณกําไรข้ันตนรวมรายไดจากคาสนับสนุนการขาย 
(3) กําไรจากการดําเนินงานหมายถึงกําไรกอนภาษี และสวนของผูถือหุนสวนนอย 
(4) ใชกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได สวนของผูถือหุนสวนนอย และคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

แทนกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
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ภาพรวมของการดําเนนิงาน 

ในป 2560 บริษัทจึงดําเนินการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจใหม โดยการยุติธุรกิจการจําหนายสินคาและบริการท่ีเกี่ยวกับ

โทรศัพทเคลื่อนที่ และขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในการใหบริการขายตอ/บริการขายสงโทรศัพทเคลื่อนท่ี
(แบบโครงขายเสมอืน-MVNO) บริษัทไดมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจหลักใหมจากการทําการตลาดโทรศัพทเคลือ่นที่มาเปนธรุกิจท่ีจะ
กอใหเกิดรายไดประจํา คือ 
1. ธุรกิจ Digital network  
โดยการประกอบธุรกิจจําหนายอุปกรณสื่อสาร และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และใหบริการธุรกิจสื่อสารในยุคดิจิตอลที่ครบวงจรทัง้
เครือขายและโซลูชั่น 
2. ธุรกิจ Digital content  
โดยใหบริการขอมูล ขาวสารและสาระบันเทิงทีท่ันสมยั ตอบสนองความตองการในการใชชีวิตประจําวันของกลุมผูใชงานทุกเพศ
ทุกวัย  
 
ในป 2560 และ 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมอยูที่ 1,364 ลานบาท และ 770 ลานบาท ตามลําดับ:โดยเปนรายไดการ
ธุรกิจคาปลีกโทรศัพทเคลื่อนที่จากสินคาคงเหลือ (ไดยกเลิกการทําการตลาดไปแลว) และรายไดจากธุรกิจ Content  
 
ในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมอยูที่ 1,122 ลานบาท โดยเปนรายไดจากธุรกิจ Digital Network จากการจําหนาย
อุปกรณสื่อสาร และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ในขณะที่รายไดจากธุรกิจ Content ยังคงสรางรายไดอยางตอเนือ่ง 

 
สําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมอยูท่ี 261 ลานบาท ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 44 
ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 20.3 เมื่อเทียบกับงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เปนผลมาจากรายไดในธุรกิจ 
Digital Network โดยเปนการจําหนายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ที่เพ่ิมขึ้นจากป 2562 

 
ในป 2560-2562 บริษัทมีขาดทุน จากการดําเนินงาน 2,227 ลานบาท 1,149 ลานบาท และ 23 ลานบาท ตามลําดับ มีสาเหตุ
หลักมาจากคาใชจายในการขายและบริหาร อันเนื่องการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา  
 

สําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน 10 ลานบาท กําไรเพ่ิมขึ้น 42 ลานบาท 
หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 130.2 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรขั้นตน และจากการลดลงของ
คาใชจายในการขายและบริหาร บริษัทมีขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท 58 ลานบาท ขาดทุนลดลง 14 ลานบาท 
เมื่อเทียบกับงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 
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รายไดจากการขายและบริการ และกําไรขั้นตน 
(หนวย : ลานบาท) 

 สายธุรกิจ 

Digital Network 

สายธุรกิจ 

Digital Content 

รวม 

1Q2563 2562 2561 1Q2563 2562 2561 1Q2563 2562 2561 

รายไดจากการขายและบริการ 200 517 254 61 482 487 261 999 743 
ตนทุนขาย (188) (480) (318) (49) (332) (407) (237) (812) (725) 

กําไรข้ันตน 12 37 (62) 12 150 80 24 187 18 

คาใชจายในการขายและบริหาร          

และคาใชจายอื่น       (45) (333) (1,193) 
รายไดอื่น       31 123 27 

คาใชจายทางการเงิน       (51) (222) (222) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (18) 11 (226) 
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทยอย 
 

  
   

1 (4) (1) 

ขาดทุนสุทธิ  
  

   
(58) (238) (1,597) 

          
 

 

สายธุรกิจ Digital Network 

สําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและบริการ จากสายธุรกิจ 
Digital Network จํานวน 200 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จํานวน 90 ลานบาท หรือ
เพ่ิมขึ้นรอยละ 81.8 โดยมีกําไรขั้นตน 12 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 11 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 805.5 จากขายและการติดตั้ง
อุปกรณโครงขายระบบสื่อสาร และการระบายสินคาโทรศัพทเคลื่อนที่และอะไหลที่คงเหลือ 

 
สายธุรกิจ Digital Content 
สําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากสายธุรกิจ Digital Content จํานวน 61 
ลานบาท ลดลงจากงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 จํานวน 46 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 43.0 ท้ังนี้เปนผล     

มาจากการลดลงของรายไดธุรกิจการใหบริการขอมูลผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี โดยมีกําไรขั้นตน 12 ลานบาท ลดลง 15 ลานบาท
หรือลดลงรอยละ 54.9 เน่ืองจากการลดลงของรายได 
 
รายไดอ่ืน 

รายไดอื่นในป 2562 จํานวน 123 ลานบาท เปนผลมาจากการที่บริษัทยังไดรับชําระเงินจากลกูหนี้บางรายที่ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสยัจะสญู
ไวแลว ดังนั้นบริษัทไดโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้รายดังกลาวจํานวน 106 ลานบาท และแสดงเปนรายไดอื่น           
ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

สําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดอ่ืนรวม 31 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.7 ของ
รายไดรวม เพ่ิมขึ้นจากงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จํานวน 23 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 292.1 เนื่องจากบริษัท
ยังไดรับชําระเงินจากลูกหนี้บางรายที่ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลว ดังนั้นบริษัทไดโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ี
รายดังกลาวจํานวน 10 ลานบาท และแสดงเปนรายไดอ่ืนในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 
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คาใชจายในการขายและบริหารและคาใชจายอื่น 
ในป 2560-2562 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารรวมคาใชจายอ่ืน 2,223 ลานบาท 1,192 ลานบาท และ 
333 ลานบาท ตามลําดับ คาใชจายในการขายและบริหารรวมคาใชจายอื่นที่มียอดสูงในป 2560 และ 2561 มีสาเหตุหลักมาจาก
การตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การคาจากการขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 

 
บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารรวมคาใชจายอ่ืน 45 ลานบาท ลดลงจากงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2562 จํานวน 23 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 33.8 โดยสวนใหญเกิดจากการลดลงของสํารองหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 10 
ลานบาท อันเนื่องมาจากการรับชําระหนี้ของลกูหนี้ท่ีมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

 
คาใชจายทางการเงิน 
ในป 2560-2562 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายทางการเงินรวม 191 ลานบาท 222 ลานบาท และ 222 ลานบาท โดยสวน
ใหญเปนดอกเบี้ยจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
 สําหรับงวด 3 เดือน มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายทางการเงินรวม 51 ลานบาท ลดลง 7 ลานบาท หรือลดลง
รอยละ 11.8 เมื่อเทียบกับงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 อันเนื่องจากการผอนชําระของยอดเงินตนจากเงินกูยืม
จากสถาบันการเงิน 
 
ภาษีเงินได 
บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดภาษีเงินไดรวม 18 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 36 ลานบาท ซ่ึงเปนผลมาจากรายการ
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่บริษัทบันทึกกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวในป 2562 
 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560-2562  บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 6,385 ลานบาท 5,926 ลานบาท และ 5,328 ลานบาท 
สินทรัพยหลักท่ีสําคัญของบริษัท ประกอบไปดวย ลูกหน้ีการคา สินคาคงเหลือ อุปกรณที่ใชในโครงการ วิทยุคมนาคมระบบ
ดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) และสิทธิการใหบริการเสาโทรคมนาคมรวม (Co-Tower) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 5,058 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2562 จํานวน 271 ลานบาท 
หรือลดลงรอยละ 5.1 สวนใหญมาจากการลดลงของลูกหนี้การคา เนื่องจากการรับชําระเงินจากลูกหนี้ ทั้งนี้สัดสวนลูกหนี้การคา
เปนรอยละ 17.8 ของสินทรัพยรวม 
 

ลูกหนี้การคา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560-2562 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาสุทธิ 2,986 ลานบาท 1,530 ลานบาท และ 992 ลานบาท
ตามลําดับ โดยลูกหนี้การคาดังกลาวเปนลูกหนี้จากการขายอุปกรณและโทรศัพทเคลื่อนที่ ซ่ึงไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญแลว บริษัทมีนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การคา โดยประมาณจากจํานวนหน้ีที่อาจเรียกเก็บเงินจาก

ลูกหนี้ไมได ซ่ึงอาศัยประสบการณการเก็บเงินในอดีต การวิเคราะหลูกหนี้ และพิจารณาสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ณ วันที่ 
ในงบดุล ท้ังนี้ฝายบริหารของบริษัทและบริษัทยอยไดพิจารณาแลวเชื่อมั่นวาคาเผื่อหนี้สงสัญจะสูญของลูกหนี้การคาที่ไดบันทึก   
ไวน้ันเหมาะสมเพียงพอแลว 
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ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาสุทธิ 901 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2562 จํานวน 91 ลานบาท 
หรือลดลงรอยละ 9.2 เนื่องจากการจายชําระเงินของลูกหนี ้

 

สินคาคงเหลือ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560-2562  บริษัทและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือ 128 ลานบาท 0.2 ลานบาท และ 105 ลานบาท 
ตามลําดับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือสุทธิ 105 ลานบาท เทากับสิ้นป 2562 จํานวน 105 
ลานบาท ซึ่งประกอบไปดวย เคร่ืองวิทยุสื่อสารระบบดิจิตอล (DTRS) 
 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษทัและบริษัทยอยมีสินทรัพยหมุนเวยีนอ่ืนจํานวน 545 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2562 จํานวน 72 
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 11.7 โดยสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนสวนใหญเปนเงินจายลวงหนาคาสินคาสําหรับโครงการใหมและภาษี
ซื้อที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 
 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560-2562  บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน 2,140 ลานบาท 3,279 ลานบาท และ 
3,394 ลานบาท ตามลําดับ โดยสวนใหญประกอบไปดวย อุปกรณที่ใชในโครงการ วิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked 
Radio System หรือ DTRS) และสิทธิการใหบริการเสาโทรคมนาคมรวม (Co-Tower) 
 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน 3,343 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2562 จํานวน 
51 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1.5 เปนผลมาจากคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 

 
สภาพคลอง  

บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จํานวน 164 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2562 

จํานวน 51 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 23.8 โดยมีรายละเอียดของแหลงท่ีมาและใชไปของเงินสดดังนี ้

 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 158 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการรับชําระเงินจากลูกหนี้การคา
และระบายสินคาคงเหลือตามแผนยกเลิกการจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ 

 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 137 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการลงทุนในสินทรัพยถาวรของโครงการ
วิทยุสื่อสารคมนาคมระบบดิจิตอล (DTRS) เปนสวนใหญ 

 เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 72 ลานบาท เกิดจากจายชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินและ จาย
คืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  

เมื่อเทียบกับป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพคลองลดลงจาก 0.51 เทาเปน 0.47 เทา อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว 

ลดลงจาก 0.34 เทา เปน 0.31 เทา และอัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสดลดลงจาก 0.21 เทา เปน 0.04 เทา 
 
แหลงท่ีมาของเงินทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560-2562 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนรวม จํานวน 550 ลานบาท 1,017 ลานบาท และ 840 
ลานบาท ตามลําดับ บริษัทไดเพ่ิมทุนในป 2561 โดยเปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ โดยกําหนดราคาเสนอ
ขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในราคาหุนละ 0.3 บาท จํานวน 6,924,173,218 หุน เปนจํานวนเงิน 692.41 ลานบาท และสวนเกินมูลคา

หุนสามัญจํานวน 1,384.83 ลานบาท  
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนรวม 785 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2562 จํานวน 64  
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 7.5  เนื่องจากการผลของการขาดทุนของบริษัท 
 
หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560-2562 มีจํานวน 5,835 ลานบาท 4,909 ลานบาท และ 4,479 

ลานบาท ตามลําดับ หนี้สินสวนใหญของบริษัทเปนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคาและ      
เจาหนี้อื่น และรายไดรับลวงหนา  
 
หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เทากับ 4,272 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2562 จํานวน 207     

ลานบาท หรือลดลงรอยละ 4.6 ทั้งนี้หนี้สินรวมประกอบดวยหนี้สินหมุนเวียน 3,625 ลานบาท และหนี้สินไมหมุนเวียน 64    
ลานบาท คิดเปนรอยละ 71.7 และ 12.8 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ โดยมีรายละเอียดของหนี้สินที่สําคัญดังนี้ 

 เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูยมืจากสถาบันการเงินรวม 3,604 ลานบาท คิดเปนรอยละ 84.4 ของหนี้สินรวม 
หรือรอยละ 71.3 ของสินทรัพยรวม และลดลงจากสิ้นป 2562 จํานวน 59 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1.6 

 เจาหนี้การคา และเจาหนี้อ่ืน 528 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.4 ของหนี้สินรวม หรือรอยละ 10.4 ของ
สินทรัพยรวม ลดลงจากสิ้นป 2562 จํานวน 74 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 12.3 โดยสวนใหญลดลงมาจาก
เจาหนี้อื่น  

 รายไดรับลวงหนา 87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.0 ของหน้ีสินรวม หรือรอยละ 1.7 ของสินทรัพยรวม ลดลง

จากสิ้นป 2562 จํานวน 71 ลานบาท เนื่องมาจากการสงมอบสินคา 
 
จากหนี้สินและสวนของผูถือหุนตามรายละเอียดขางตน สงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทเพ่ิมขึ้นจาก   
5.27 เทา เปน 5.44 เทาในป 2563 

 

18. ขอมูลอ่ืนที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ (ถาม)ี 

- ไมมี - 

19. รายชื่อผูถือหุนที่มีสวนไดเสียสวนเสีย และไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ชื่อของบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธกับรายการซึ่งไมมีสิทธิลงคะแนนในการทํารายการนี ้

กลุมสามารถและกลุมผูถือหุนใหญ1 
ความสัมพันธ การถือหุนใน SDC* 

SDC SAMART จํานวนหุน สัดสวน 

นายวัฒนชัย วิไลลักษณ  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 23,343,000 0.21% 

นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม - 14,900,000 0.13% 

นางสาวสรินทิพย วิไลลักษณ - - 350,000 0.003% 

บมจ.สามารถคอรปอเรช่ัน   9,364,737,000 82.70% 

บมจ. สามารถเทลคอม   85,861,200 0.76% 

บจก. สามารถ ย-ูทรานส   15,160,000 0.13% 

บมจ. วันทูวัน คอนแทคส   3,000,000 0.03% 

บจก. วิไลลักษณ อินเตอรเนช่ันแนล โฮลดิ้ง   30,605,300 0.27% 

รวมกลุมสามารถและกลุมผูถือหุนใหญ 9,537,956,500 84.22% 

หมายเหต ุ
* สัดสวนการถือหุน ณ วันท่ี 15มิถุนายน พ.ศ. 2563 
1 กลุมสามารถและกลุมผูถือหุนใหญเปนกลุม acting in concert ตามประกาศวาดวยเรื่องการกําหนดลักษณะความสัมพันธหรือพฤติกรรมที่เขาลักษณะเปน
การกระทํารวมกับบุคคลอื่นและการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 


