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ในไตรมาสน้ี บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย ไดนําเสนอ

สินคา และบริการที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการของลูกคาที่ใชงานดานการสื่อสาร 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: ในไตรมาส 1/57 ที่ผาน

มา ตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่มีแนวโนมไมเปลี่ยนแปลง

มากนัก กลาวคือจํานวนยอดขายโทรศัพทเคลื่อนที่

ประเภท Feature Phone ลดต่ําลงเชนเดียวกับใน

ไตรมาสที่ 4/56 ขณะที่ยอดขายโทรศัพทเคลื่อนที่

ประเภท Smart Phone เติบโตข้ึนอยางตอเน่ือง อันเปน

ผลพวงจากความตองการการใชงานประเภท Data ที่มี

ประสิทธิภาพสูงมีมากย่ิงข้ึน สอดคลองกับการขยาย

โครงขาย 3G อยางรวดเร็วของผูใหบริการโครงขาย

โทรศัพทเคลื่อนที่ทุกรายในประเทศไทย 

ในปน้ี บริษัทมุงเนนความเปนเลิศในการตอบสนองความ

ตองการของตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ ภายใตการบริหาร

และการดําเนินธุรกิจแบบ “สมารทที่จะเปลี่ยน” หรือ 

“Intelligence of CHANGE” โดยไดเนนการนําเสนอ

กลุมผลิตภัณฑ Smart Phone ที่มีความหลากหลาย 

เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยเนนการ

เพ่ิมนวัตกรรมในผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง 

 

 

 

 

 

ตัวอยางเชน การเปดตัวเคร่ืองโทรศัพท 2 รุน อันไดแก รุน 

IQ X Octo ที่มี CPU 8 core ซ่ึงเปนตัวประมวลผลใหม

ลาสุดที่จัดจําหนายเปนรายแรกในประเทศไทย และรุน  

IQ X Ken ที่มีเทคโนโลยีกันนํ้าที่ไดรับความรวมมือจาก 

Kyocera Communication Inc. ประเทศญี่ปุน อีกทั้ง

บริษัทไดเพ่ิมนวัตกรรมทางเลือกการออกกลุมผลิตภัณฑ

ใหม i-PRO ซ่ึงเปนเคร่ืองโปรเจ็คเตอรขนาดพกพาสะดวก  

ในไตรมาส 4/56 บริษัทตระหนักถึงโอกาสทางธุรกิจ 

เกาะติดกับกระแสนวัตกรรมใหมที่ เ รียกวา  Phablet  

(Smart Phone ที่จะมีหนาจอตั้งแตขนาด 5.5-7.0 น้ิว) 

โดยเปดตัว Phablet 2 รุน อันไดแก รุน IQ 9 and IQ 9.1 

จากการตอบรับของตลาดในทางที่ดี จึงไดมีการนําเสนอ

ในไตรมาส 1/57 น้ีตอเน่ืองอีก 2 รุนน่ันคือ IQ X Bliz และ 

IQ 9.2  

ในไตรมาส 1/57 น้ี บริษัทไดเปดตัวโทรศัพทเคลื่อนที่

ใหมถึง 10 รุนดวยกัน โดยเปนโทรศัพทเคลื่อนที่ประเภท 

Feature Phone 2 รุน และSmart Phone 8 รุน สําหรับ

กลุมผลิตภัณฑ i-Style เปนคร้ังแรกที่บริษัทนํา CPU 

Quad Core (4 Core) มาใสใน i-Style series น้ี เพ่ือเพ่ิม

สมรรถนะ อาทิเชน รุน i-Style 7.5 

สายธุรกิจการใหบริการโทรคมนาคม:  ในไตรมาสน้ี 

บริษัทไดเนนหนักในการขยายฐานผูใชบริการ i-mobile 

3GX ผาน 4 กลยุทธหลัก คือ  

1. การ Bundle ซิมการดกับเคร่ือง i-mobile ทุกรุน 

2. การขยายทีมงานขายตรง (Direct sales) และ

ทีมงาน Retailer (ตัวแทนจําหนาย) อยาง

ตอเน่ือง เพ่ือรองรับงานจําหนายซิมการด รวมทั้ง

แจกซิมการดใหลูกคาเปาหมายไดทดลองใช โดย

รายงานการวิเคราะหผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 1/57 

สรุปสาระสําคัญไตรมาสที่ 1/57 

                          บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน) 
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เนนกลุมลูกคาตามนิคมอุตสาหกรรม ตลาดนัด 

สถานศึกษา เปนตน  

3. Partnership program โดยการ Bundle ซิม

การด กับเคร่ืองที่จําหนายโดยพันธมิตรทาง

ธุรกิจ อาทิเชน M-Link, IT City, Banana 

mobile, J.I.B. Mobile, Tesco Lotus เปนตน 

4. การออก Segmentation SIM card เพ่ือตอบ

โจทยผูใชบริการหลากหลายกลุม อาทิเชน ซิม

เลขมงคล ซิมเสริมดวง ซิมสตารซอคเกอร  

เปนตน 

นอกจากน้ี ในไตรมาสน้ี บริษัทยังเนนการเพ่ิมยอดการ

เติมเงินและรายไดเฉลี่ยตอเลขหมายตอเดือนของ

ผูใชบริการ ผาน 3 กลยุทธหลัก คือ 

1. การออกแคมเปญ Reward Card เพ่ือกระตุน

การเติมเงินของผูใชบริการ โดยผูใชบริการ

ไดรับสิทธิประโยชนจากการสะสมคะแนนจาก

การเติมเงิน 

2. การนําเสนอแพ็กเกจเสริม อาทิเชน Free LINE 

unlimited, Free Facebook unlimited, Free 

Net unlimited (Daily/Weekly/Monthly)   

เปนตน เพ่ือเพ่ิมรายไดเฉลี่ยตอเลขหมายตอ

เดือนของผูใชบริการ 

3 . ก า ร อ อ ก บ ริ ก า ร ร ะ บ บ ก า ร แ จ ง เ ตื อ น 

(Notification message) เพ่ือแจงเตือน

สถานะการใชงานใหผูใชบริการไดทราบ อาทิ

เชน ยอดการใชงาน จํานวนเงินคงเหลือ จํานวน

วั นคง เหลื อ  เป นต น  ทั้ ง น้ี เ พ่ื อกระตุ น ให

ผูใชบริการมีการเติมเงินอยางตอเน่ือง 

 

สายธุรกิจมัลติมีเดีย: ในไตรมาส 1/57 อัตราการ

เติบโตของการใหบริการ Content ในรูปแบบเดิม อาทิ

เชน การใชงานผานระบบโทรศัพท เชน BUG1113 

BUG1900 และ I-SPORT (ขอมูลดิจิตอลคอนเทนท

ทางดานกีฬา) คอนขางคงที่ บริษัทไดเพ่ิมเติมการ

ใหบริการ content ประเภทไลฟสไตลโดยไดผลิตเปนสื่อ 

ออฟไลนเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคผานสือ่

สิ่งพิมพตางๆ เชน E.D.T. Magazine แนะนําสถานที่กิน 

ดื่ม เที่ยวชั้นนําและทันสมัย โดยแจกฟรีใหแกลูกคาซ่ึง

แวะผานไปใชบริการในสถานที่ชั้นนําอาทิเชน King 

Power Duty Free Complex และย่ิงกวาน้ันไดมีการ

นําเสนอรูปแบบแมกกาซีนรูปแบบใหม อาทิ TOP 100 

Eat/Drink/Travel Hua Hin, Top 150 Places Modern 

Mom Love รวมถึงการรับทําแมกกาซีนเกี่ยวกับไลฟสไตล

ใหกับบริษัทในกลุมคาปลีก และธนาคารชั้นนําในประเทศ 

ย่ิงกวาน้ัน ในไตรมาสน้ี บริษัท เอ็นเตอรเทนเมนท ทรี 

จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทในกลุมและเปนผูผลิตรายการทีวีชื่อ

ดัง “อรอยเลิศกับคุณหรีด” ไดผลิตสื่อสิ่งพิมพและสาระ

รายการบันเทิงตางๆ ผานชองทางหลากหลาย อันไดแก  

พ็อคเก็ตบุค และ Social Media ตางๆ เชน Facebook, 

Instragram, Twitter และ Mobile Application ตางๆ 

 

ภาพรวมการดําเนินงาน 

ในไตรมาสที่ 1/57 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย มีรายได

รวมอยูที่ 3,237 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 32.1% เม่ือเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอน หรือเพ่ิมข้ึน 28.4% เม่ือเทียบกับ

ไตรมาสที่ผานมา เปนผลมาจากการขยายตัวของยอดขาย

โทรศัพทเคลื่อนที่ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนทั้งจํานวนเคร่ืองและราคา

เฉลี่ยตอเคร่ืองที่ขายในไตรมาสที่ 1/57 โดยบริษัทมีกําไร

จากการดําเนินงานอยูที่ 213 ลานบาท ปรับตัวสูงข้ึน 

9.2% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน หรือเพ่ิมข้ึน 

98.3% เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผานมา อยางไรก็ดีอัตรา

กําไรจากการดําเนินงานลดลง 1.4% เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน มาอยูที่ 6.6% หรือเพ่ิมข้ึน 2.3% เม่ือ

เทียบกับไตรมาสที่ผานมา 

ทั้งน้ี ไตรมาสที่ 1/57 บริษัทมีกําไรสุทธิ 197ลานบาท 

เพ่ิมข้ึน 11.0% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน หรือ

เพ่ิมข้ึน 29.4% เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผานมา 
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ผลประกอบการทางการเงิน 

ประเภทของรายได  

*รายไดจากการขายและบริการ รวมรายไดคาสนับสนุนการขาย 

รายได 

สายธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนที่: รายไดจากสายธุรกิจ

โทรศัพทเคลื่อนที่ในไตรมาสที่ 1/57 อยูที่ 2,962 ลาน

บาท โดยคิดเปนสัดสวน 92% ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึน 

34.9% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน หรือเพ่ิมข้ึน 

34.2% เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผานมา ทั้งน้ีมาจากการ

ขยายตัวของยอดขาย Smart Phone สงผลใหจํานวน

เคร่ืองและราคาเฉลี่ยตอเคร่ืองที่ขายในไตรมาสที่ 1/57 

ปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน 

สายธุรกิจการใหบริการโทรคมนาคม: รายไดจาก

สายธุรกิจใหบริการโทรคมนาคมในไตรมาสที่ 1/57 อยู

ที่ 71 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 2% ของรายไดรวม โดย

ปรับตัว เ พ่ิมข้ึนมากถึง 134.3% เ ม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน หรือลดลงเล็กนอย 1.4% เม่ือเทียบ

กั บ ไ ต ร ม า ส ที่ ผ า น ม า  โ ด ย จํ า น ว น ผู ใ ช บ ริ ก า ร 

(Subscribers) ระบบเติมเงิน (Prepaid) ขยายตัว

เ พ่ิม ข้ึนอยางตอ เ น่ือง ในขณะที่ รายได เฉลี่ ยตอ

ผูใชบริการ (ARPU) ปรับตัวลดลงเน่ืองจากสัดสวน

ผูใชบริการในระบบเติมเงินที่เพ่ิมข้ึน 

สายธุรกิจมัลติมีเดีย: รายไดจากสายธุรกิจมัลติมีเดีย

ในไตรมาสที่ 1/57 อยูที่ 204 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 

6% ของรายไดรวม โดยปรับตัวลดลง 9.4% เม่ือเทียบ

กับชวงเดียวกันของปกอน หรือลดลง 15.5% เม่ือเทียบ

กับไตรมาสที่ผานมา โดยสวนใหญเปนผลมาจากการ

ลดลงของรายไดจากธุรกิจวาไรตี้บันเทิง 

 

กําไรขั้นตน 

ในไตรมาสที่ 1/57 บริษัทมีกําไรข้ันตนที่ 619 ลานบาท 

ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 0.6% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

หรือเพ่ิมข้ึน 1.9% เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผานมา ทั้งน้ี

อัตรากําไรข้ันตนอยูที่ 19.1% ปรับตัวลดลง 6.0% เม่ือ

เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน หรือลดลง 5.0% เม่ือ

เทียบกับไตรมาสที่ผานมา สวนใหญเปนผลมาจากการ

ป รับตั วลดลงของอั ต รา กํ า ไ ร ข้ันต น ในสายธุ รกิ จ

โทรศัพทเคลื่อนที่ เน่ืองจากการเปดตัวโทรศัพทเคลื่อนที่

รุนใหมในไตรมาสที่ 1/57 ลาชากวาแผนที่กําหนด 

 
คาใชจายในการขายและบริหาร 

ในไตรมาสที่ 1/57 บริษัทมีคาใชจายในการขายและ

บริหารรวมคาใชจายอื่นอยูที่ 385 ลานบาท ลดลง 7.1% 

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน หรือลดลง 19.7% 

เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผานมา โดยสวนใหญเกิดจากการ

ลดลงของคาใชจายที่เกี่ยวของกับการขาย 

 
คาใชจายทางการเงนิ 

ในไตรมาสที่ 1/57 บริษัทมีคาใชจายทางการเงินรวม 28 

ลานบาท เพ่ิมข้ึน 37.0% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป

กอน หรือเพ่ิมข้ึน 16.5% เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผานมา 

จากการเพ่ิมข้ึนของเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ตาม

การขยายตัวของยอดขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 

 

กําไรสุทธ ิ

ในไตรมาสที่ 1/57 บริษัทมีผลกําไรสุทธิสวนที่เปนสวน

ของผูถือหุนของบริษัท 197 ลานบาท ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 

11.0% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน หรือ เพ่ิมข้ึน 

29.4% เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผานมา 

 

 

 

 

  1/57 1/56 %YoY 4/56 %QoQ 

ธุรกิจโทรศัพท 
เคล่ือนที ่ 2,962 2,195 34.9% 2,206 34.2% 

ธุรกิจใหบริการ
โทรคมนาคม 71 30 134.3% 72 (1.4%) 

ธุรกิจมัลติมีเดีย 204 225 (9.4%) 242 (15.5%) 

รายไดรวม* 3,237 2,451 32.1% 2,520 28.4% 
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สถานะทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 

7,351 ลานบาท เพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากสิ้นปที่ผานมา 69 

ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนเทากับ 0.9% สวนใหญเปนผลมา

จากการเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคาที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 

ซ่ึ ง เ ป น ไ ป ต า ม ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง ย อ ด ข า ย

โทรศัพทเคลื่อนที่ในไตรมาสที่ 1/57 

บริษัทมีหน้ีสินรวมทั้งสิ้น 3,933 ลานบาท ปรับตัวลดลง

จาก 4,095 ลานบาท ณ สิ้นป 2556 หรือลดลงเทากับ 

4.0% สวนใหญเปนผลมาจากการลดลงของเจาหน้ี

การคา 

สวนของผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 

เทากับ 3,418 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก 3,188 ลานบาท ณ 

สิ้นป 2556 หรือเพ่ิมข้ึนเทากับ 7.2% 

 


