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ในไตรมาสที่ 2/57 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

(บริษัทฯ หรือ SIM) ไดตอบสนองความตองการของ

ลูกคาใหครบวงจรมากข้ึนโดยไดนําเสนอสินคา และ

บริการที่หลากหลายในดานการสื่อสาร สื่อสาระและ

บันเทิง อยางตอเ น่ือง อันประกอบไปดวยสินคา

โทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งประเภท Smart Phone และ 

Feature Phone บริการดาน Content ตลอดจนการ

ใหบริการโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่บนระบบ 3G ใน

รูปแบบ MVNO ของ TOT 3G ตามกลยุทธหลักในการ

สรางความผูกพันระหวางสินคาและบริการ ใหเขากับการ

ดําเนินชีวิตประจําวันของผูใชงาน เพ่ือการเติบโตอยาง

แข็งแกรงทางธุรกิจและย่ังยืนขององคกร 

สายธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนที่: ในปน้ี บมจ.

สามารถ ไอ-โมบาย มุงเนนความเปนเลิศในการ

ตอบสนองความตองการของตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ 

ภายใตแนวคิดการบริหารและการดําเนินธุรกิจแบบ 

“สมารทที่จะเปลี่ยน” หรือ “Intelligence of CHANGE” 

โดยไดเนนการนําเสนอกลุมผลิตภัณฑ Smart Phone ที่

มีความหลากหลายดานนวัตกรรมมากข้ึน เพ่ือตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภค โดยเนนการพัฒนานวัตกรรม

ในผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง 

บริษัทฯ ยังคงเปดตัวโทรศัพทเคลื่อนที่ Octa 

Core หลากหลายรุนอยางตอเน่ือง โดยรุนที่มีการเปดตัวใน

ไตรมาสน้ีไดแก Occo หนาจอ 5 น้ิว Android 4.4 kitkat 

เพ่ิมความคมชัดดวยกลอง Lens F2.0 / F1.8 ฟงกชั่น 

Optical Image Stabilization (OIS) และ Ultra Pixel 

อีกทั้งไดเปดตัวโทรศัพทเคลื่อนที่ ในตระกูล 

DTV ซ่ึงผูใชสามารถรับชมทีวีดิจิตอลได ถือเปนรายแรก

ในประเทศไทย จํานวน 5 รุน คือรุน IQ 7.7 DTV หนาจอ  

 

 

 

 

 

4 น้ิว quad-core, IQ 7.8 DTV หนาจอ 4.5 น้ิว quad-core, 

IQ 5.8 DTV หนาจอ 5 น้ิว quad-core, IQ 6.9 DTV หนาจอ 

5 น้ิว HD screen quad-core และ I-Tab DTV หนาจอ 7 

น้ิว dual-core 

สายธุรกิจการใหบริการโทรคมนาคม:  ใน

ไตรมาสน้ี มีการขยายฐานผูใชบริการ i-mobile 3GX อยาง

ตอเน่ือง ผาน 4 กลยุทธหลัก คือ 

1.  การออกแคมเปญ “Friend Get Friend” โดย

การแจกซิมฟรีจํานวน 3 ซิม ใหแกลูกคาชั้นดี 

เพ่ือใหนําไปโปรโมทโดยการแจกจายใหกับ

เพ่ือนทดลองใชบริการของเรา พรอมมีแคมเปญ

ใหบริการโทรในกลุมฟรีไมจํากัด (โดยมีเง่ือนไข

ใหเติมเงินมากกวา 100 บาทข้ึนไป) 

2.  การออก i-mobile 3GX Application ซ่ึงเปน 

application ใหม สําหรับลูกคาเติมเงิน เพ่ือให

ลูกคาสามารถเช็คยอดการใชงาน คาใชจายการ

โทร และบริการพิเศษต างๆ ไดจากเคร่ือง

โทรศัพทเคลื่อนที่ของตนเอง 

3.  การออกแพคเก็จที่หลากหลายตามไลฟสไตล

ของลูกคา เชน สามารถใช Facebook/LINE 

หรือ การใช data แบบไมจํากัด เพียงแคมีการ

เติมเงินตามจํานวนที่กําหนด 

4.  การออกแคมเปญเพ่ือใหลูกคาปจจุบันเปลี่ยนมาเปน      

ลูกคาระยะยาว โดยกระตุนการเติมเงินของ

ผูใชบริการ โดยแคมเปญมีขอเสนอพิเศษคือ 

ผูใชบริการเติมเงินดวยจํานวนเทาไร ก็จะไดโบนัส

ฟรีเพ่ิมในจํานวนเทากัน (เปนเทาตัว) และยังมี

แคมเปญเพ่ิมเติมคือเติมเงินเพียง 100 บาทสามารถ

ใช Facebook หรือ LINE ฟรี 1 เดือน เปนตน 

บทวิเคราะหผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 2/57 

สรุปสาระสําคัญไตรมาสที่ 2/57 

                          บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน) 
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 สายธุรกิจมัลติมีเดีย: ในไตรมาส 2/57 

ขณะที่อัตราการเติบโตของการใหบริการ Content ในรูป

แบบเดิม อาทิเชน การใชงานผานระบบโทรศัพท เชน 

BUG1113 BUG1900 และ I-SPORT (ขอมูลดิจิตอล

คอนเทนททางดานกีฬา) คอนขางคงที่ บริษัทได

เพ่ิมเติมการใหบริการ content ประเภทไลฟสไตลโดย

ไดผลิตเปนสื่อออฟไลนเพ่ือตอบสนองความตองการ

ของผูบริโภคผานทาง E.D.T. ออนไลน ผานเว็บไซต

และ social media ตางๆ ดังจะเห็นไดวามีการใชงานที่

เพ่ิมสูงข้ึน แฟนเพจเฟชบุค มีกวา 460,000 like, 

100,000 UIP, 500,000 page view ตอวัน 

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังผลิตเปนสื่อออฟไลนเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคผานสื่อสิ่งพิมพ

ตางๆเพ่ิมข้ึนในรูปแบบ pocket book ในหัวขอเร่ืองที่

หลากหลาย เชน Dim Sum Lover กวา 6,000 ฉบับ

และ 150 Places Modern Mom Love 6,000 ฉบับ and 

TOP 100 Hua Hin 6,000 ฉบับ และจัดจําหนายทั่ว

ประเทศ 

นอกจากน้ีในไตรมาสที่ 2/57 รายการโทรทัศน

ของบริษัทฯ ไดวางแผนจะขยายการออกอากาศรายการ

โทรทัศนผานชอง Travel Channel Thailand (True 

Vision 72, True Vision 50, PSI True TVl) จาก 30 

นาที เปน 1 ชั่วโมงเน่ืองจากไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึนโดย

ติดอันดับรายการที่นาชม 5 อันดับแรก 

ภาพรวมการดําเนินงาน 

ในไตรมาสที่ 2/57 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย   

มีรายไดรวมอยูที่ 3,472 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 32.1% เม่ือ

เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน หรือเพ่ิมข้ึน 7.3% เม่ือ

เทียบกับไตรมาสที่ผานมา สวนใหญมาจากการขยายตัว

ของธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่  ซ่ึงมีจํานวนเคร่ืองที่

จําหนายและราคาขายเฉลี่ยตอเคร่ืองเพ่ิมสูงข้ึน  

โดยบริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานอยูที่ 320 

ลานบาท ปรับตัวสูงข้ึน 14.6% เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน หรือเพ่ิมข้ึน 50.3% เม่ือเทียบกับ

ไตรมาสที่ผานมา อยางไรก็ดีอัตรากําไรจากการ

ดําเนินงานลดลงเล็กนอยที่ 1.4% เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน มาอยูที่ 9.2% ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 2.6% เม่ือ

เทียบกับไตรมาสที่ผานมา 

ทั้งน้ี ไตรมาสที่ 2/57 บริษัทฯมีกําไรสุทธิ 290

ลานบาท เพ่ิมข้ึน 13.2% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป

กอน หรือเพ่ิมข้ึน 47.5% เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผานมา 

 

ผลประกอบการทางการเงิน 

  ประเภทของรายได                                                                        ������� 

  *รายไดรวม  (รายไดจากการขายและบริการ รวมรายไดคาสนับสนุนการขาย) 

 

รายได 

สายธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนที่: รายไดจากสาย

ธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ในไตรมาสที่ 2/57 อยูที่ 3,196 

ลานบาท โดยคิดเปนสัดสวน 92% ของรายไดรวม 

เพ่ิมข้ึน 36.4% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน หรือ

เพ่ิมข้ึน 7.9% เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผานมา เกิดจาก

ยอดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่เพ่ิมข้ึนและราคาขายเฉลี่ย

ตอเคร่ืองที่เพ่ิมสูงข้ึนในไตรมาส 2/57 

สายธุรกิจการใหบริการโทรคมนาคม: รายได

จากสายธุรกิจใหบริการโทรคมนาคมในไตรมาสที่ 2/57 

อยูที่ 79 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 2% ของรายไดรวม 

โดยปรับตัวเ พ่ิมข้ึนมากถึง 84.3% เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน หรือเพ่ิมข้ึน 10.9% เม่ือเทียบกับ

ไตรมาสที่ผานมา เปนผลมาจากจํานวนผูใชบริการ 

(Subscribers) ระบบเติมเงิน (Prepaid) ที่ขยายตัวเพ่ิมข้ึน

อยางตอเน่ือง ในขณะที่รายไดเฉลี่ยตอผูใชบริการ 

(ARPU) ปรับตัวลดลงเน่ืองจากสัดสวนผูใชบริการในระบบ

เติมเงินที่เพ่ิมข้ึน 

  2/57 2/56 %YoY 1/57 %QoQ 

ธุรกิจโทรศัพท 
เคล่ือนที ่ 3,196 2,343 36.4% 2,962 7.9% 

ธุรกิจใหบริการ
โทรคมนาคม 79 43 84.3% 71 10.9% 

ธุรกิจมัลติมีเดีย 197 242 (18.6%) 204 (3.4%) 

รายไดรวม* 3,472 2,628 32.1% 3,237 7.3% 
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สายธุรกิจมัลติมีเดีย: รายไดจากสายธุรกิจ

มัลติมีเดียในไตรมาสที่ 2/57 อยูที่ 197 ลานบาท คิด

เปนสัดสวน 6% ของรายไดรวม โดยปรับตัวลดลง 

18.6% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน หรือลดลง 

3.4% เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผานมา โดยสวนใหญเปน

ผลมาจากการลดลงของรายไดจากธุรกิจวาไรตี้บันเทิง 

 
กําไรขั้นตน 

ในไตรมาสที่ 2/57 บริษัทฯมีกําไรข้ันตนที่ 810

ลานบาท เพ่ิมข้ึน 11.2% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป

กอน หรือเพ่ิมข้ึน 31.0% เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผานมา 

อัตรากําไรข้ันตนอยูที่ 23.3% ปรับตัวลดลง 4.4% เม่ือ

เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อยางไรก็ดีอัตรากําไร

ข้ันตนไดปรับตัวสูงข้ึน 4.2% เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผาน

มา ซ่ึงโดยรวมเปนผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของอัตรากําไร

ข้ันตนของสายธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ในไตรมาสที่ 2/57 

 
คาใชจายในการขายและบริหาร 

ในไตรมาสที่ 2/57 บริษัทฯมีคาใชจายในการ

ขายและบริหารรวมคาใชจายอื่นอยูที่ 481 ลานบาท 

เพ่ิมข้ึน 9.1% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน หรือ

เพ่ิมข้ึน 24.9% เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผานมา โดยสวน

ใหญเปนผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของคาใชจายที่เกี่ยวของ

กับการขาย อาทิ คาใชจายทางการตลาด และคาใชจาย

เกี่ยวกับการบริการหลังการขาย เปนตน 

 
คาใชจายทางการเงนิ 

ในไตรมาสที่ 2/57 บริษัทฯมีคาใชจายทาง

การเงินรวม 29 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 81.1% เม่ือเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอน หรือเพ่ิมข้ึน 4.7% เม่ือเทียบกับ

ไตรมาสที่ผานมา จากการเพ่ิมข้ึนของเงินกูระยะสั้นจาก

สถาบันการ เ งิน  ตามการขยายตั วของยอดขาย

โทรศัพทเคลื่อนที่ในไตรมาสที่ 2/57  

 

กําไรสุทธิ 

ในไตรมาสที่ 2/57 บริษัทฯมีผลกําไรสุทธิสวนที่

เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 290 ลานบาท ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 

13.2% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน หรือ เพ่ิมข้ึน

อยางมากที่ 47.5% เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผานมา 

 

สถานะทางการเงิน 

ณ วันที่  30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯมีสินทรัพย

รวมทั้งสิ้น 8,316 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากสิ้นปที่ผานมา 

1,034 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนเทากับ 14.2% สวนใหญเปน

ผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคาที่ยังไมถึงกําหนด

ชําระและสินคาคงเหลือ ซ่ึงเปนผลมาจากการขยายตวัของ

ยอดขายโทรศัพทเคลื่อนที่ในชวงคร่ึงปแรกของป 57 

บริษัทฯมีหน้ีสินรวมทั้งสิ้น 4,876 ลานบาท 

ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจาก 4,095 ลานบาท ณ สิ้นป 2556 หรือ

เพ่ิมข้ึนเทากับ 19.1% สวนใหญมาจากการเพ่ิมข้ึนของ

เงินกู ระยะสั้นกับสถาบันการเงิน ซ่ึงเปนไปตามการ

ขยายตัวของยอดขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2557 เทากับ 3,441 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก 3,188 ลานบาท 

ณ สิ้นป 2556 หรือเพ่ิมข้ึนเทากับ 7.9% ทั้งน้ีบริษัทมีการ

จายเงินปนผลในไตรมาสที่ 2/57 เปนเงิน 264 ลานบาท 

 


