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ในไตรมาส 3/57 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

(“บริษัท”) ยังคงนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที-

หลากหลายใหก้ับลูกคา้อย่างต่อเนื-อง และบรษัิทยังคง

ไม่หยุดยั 5งความพยายามในการที-จะนําเสนอสิ-งที-ดีสุด

ใหก้ับทุกคนผ่านการสรรคส์รา้งนวัตกรรมและสิ-งแปลก

ใหมใ่หก้บัสนิคา้และบรกิารของเรา 

สายธุรกจิโทรศพัทเ์คลื�อนที�: กลยุทธห์ลัก

ของบรษัิทคอืการนําเสนอสิ-งที-ดทีี-สดุเทา่นั5นใหก้บัลกูคา้ 

และในไตรมาสที-ผ่านมา บริษัทไดนํ้าเสนอโทรศัพท์

ออกสูต่ลาดทั 5งหมด 10 รุน่ ซึ-งลว้นแลว้แตเ่ป็นโทรศัพท ์

smart phone ทั 5งสิ5น โดยเป็นโทรศัพท์ที-รองรับ

เทคโนโลยดีจิติัลทวีถีงึ 5 รุ่น บรษัิทยังคงมุ่งเนน้ที-จุด

แข็งของบรษัิทในตระกลู i-Style และ IQ ผลติภัณฑ์

ของบรษัิทนั5น เป็นที-ยอมรับในเรื-องของความคุม้ค่าของ

ผลติภัณฑ์มานานแลว้ ซึ-งเป็นหนึ-งในอุดมการณ์หลัก

ของบรษัิทในการนําเสนอสิ-งที-ดทีี-สดุเทา่นั5นใหก้บัลกูคา้ 

เมื-อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด ผลติภัณฑ์

ของบรษัิทจะใหก้ับลูกคา้ไดม้ากกว่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็น

ในเรื-องของหนา้จอ ประสทิธภิาพ กลอ้ง และระยะเวลา

การใชง้านที-ยาวนานกว่า ประกอบกับเทคโนโลยกีาร

ถ่ายภาพใหม่ๆที-เราใส่เขา้ในผลติภัณฑ์ทุกรุ่น ซึ-งเป็น

หนึ-งในจดุขายของบรษัิท 

นอกจากนี5แลว้ บรษัิทยังไดเ้ริ-มขยายธุรกจิไปสู่

ตลาดต่างประเทศ ผลติภัณฑข์องบรษัิทไดไ้ปออกงาน

แสดงสนิคา้ในต่างประเทศอย่างต่อเนื-อง และไดรั้บ

ความสนใจจากตลาดเป็นอยา่งมาก อกีทั 5งบรษัิทไดเ้ริ-ม

มองหาและกําหนดคูค่า้เชงิกลยทุธใ์นตา่งประเทศ  

 

 

 

 

 

สายธุรกจิการใหบ้รกิารโทรคมนาคม:  รายไดท้ี-

เตบิโตในไตรมาสนี5 เป็นผลมาจากการดําเนนิตามกลยทุธห์ลัก 

คอื 

1.  การครองตลาด บรษัิทนําเสนอบรกิารร่วมกับ

ผลติภัณฑข์อง i-mobile โดยลูกคา้จะไดรั้บฟรี

ค่ า โทรศัพท์และการใช ง้านอินเตอร์ เ น็ต 

นอกจากนี5 บรษัิทยังร่วมกับคู่คา้รายสําคัญ แจก

ซมิการ์ดฟรีกับผูท้ี-ซื5อโทรศัพท์เคลื-อนที-จาก    

คู่คา้ของบรษัิท เชน่ Banana IT, IT City, 

Power Mall, Power Buy และ JIB 

2. การกระตุน้การใชง้าน บรษัิทใหบ้รกิารกลุ่ม Push 

Notification แกล่กูคา้ในระบบเตมิเงนิ ซึ-งประกอบ

ไปดว้ยเนื5อหาในกลุ่มกฬีา ดูดวง และคลปิวดีโีอ

ต่างๆ บรษัิทยังร่วมกับคู่คา้ เชน่ OLX, Bee Talk 

และ KAPOOK ในการใหลู้กคา้ของ 3GX ใช ้

Application โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

3.  การรักษาลกูคา้ บรษัิทสรา้งความใกลช้ดิกับลูกคา้

ผ่าน 3GX Application โดยลูกคา้จะไดรั้บบรกิาร

แจง้เตือนในเรื-องต่างๆ เช่น เตมิเงนิ การใชง้าน 

เปรียบเทียบโปรโมชั-น ข่าวสารต่างๆ และบรกิาร

เสรมิอื-นๆ อกีมากมาย 

 สายธุรกจิมลัตมิเีดยี: กลุ่มธุรกจิ EDT ของ

บรษัิทยังคงเตบิโตอยา่งต่อเนื-อง โดยดูไดจ้ากจํานวนผูเ้ขา้

ชมเว็บไซตแ์ละโซเชยีลมเีดยีของบรษัิท บรษัิทยังไดจั้ดทํา

หนังสอืแจกฟร ีและรายการทวีเีพื-อเพิ-มชอ่งทางการสื-อสาร

กับตลาดใหม้ากขึ5น ในไตรมาสหนา้ บรษัิทมแีผนที-จะวาง

จําหน่ายหนังสอื EDT ผา่นรา้นสะดวกซื5อ 7-Eleven อกีดว้ย 

ในกลุ่มของบรกิาร VAS ไดร้่วมกับผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทเ์คลื-อนที-

ทั 5ง 3 ค่าย ในการจัดรายการชงิโชค ซึ-งไดเ้ริ-มขึ5นแลว้ และ

จะสิ5นสดุรายการในเดอืนมกราคมปีหนา้ 

 

บทวเิคราะหผ์ลการดาํเนนิงานไตรมาสที� 2/58 

สรปุสาระสําคญัไตรมาสที� 2/58 

                          บรษิทั สามารถ ไอ-โมบาย จํากดั (มหาชน) 
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ภาพรวมการดาํเนนิงาน 

ในไตรมาสที- 2/58 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย       

มรีายไดร้วมอยูท่ี- 2,137 ลา้นบาท ปรับตัวลดลง 38.5% 

เมื-อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น หรอืลดลง 8.2% เมื-อ

เทยีบกับไตรมาสที-ผ่านมา สว่นใหญ่มาจากการลดลงของ

รายไดธุ้รกิจโทรศัพท์เคลื-อนที- ซ ึ-งมีจํานวนเครื-องที-

จําหน่ายในช่วงเวลาดังกล่าวลดลงตามการชะลอตัวของ

ภาวะเศษฐกจิภายในประเทศ 

บรษัิทมกํีาไรจากการดําเนนิงานอยูท่ี- 100 ลา้น

บาท ลดลง 68.7% เมื-อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น 

หรือลดลง 15.7% เมื-อเทียบกับไตรมาสที-ผ่านมา 

ขณะที-อัตรากําไรจากการดําเนนิงานลดลง 4.5% เมื-อ

เทยีบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที- 4.7% หรือ

ลดลงเล็กนอ้ยที- 0.4% เมื-อเทยีบกับไตรมาสที-ผ่านมา 

เป็นผลมาจากการลดลงของอัตรากําไรขั 5นตน้ของทุก

สายธุรกิจ โดยเฉพาะสายธุรกิจโทรศัพท์เคลื-อนที- 

รวมถงึการเพิ-มขึ5นของสัดส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและ

บริหารรวมค่าใชจ้่ายอื-นและค่าใชจ้่ายทางการเงินต่อ

รายไดใ้นไตรมาสที- 2/58  

ทั 5งนี5ในไตรมาสที- 2/58 บรษัิทมกํีาไรสทุธสิว่นที-

เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 89 ลา้นบาท ลดลง 69.4% 

เมื-อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลง 12.3% 

เมื-อเทยีบกบัไตรมาสที-ผา่นมา 

 

ผลประกอบการทางการเงนิ 

ประเภทของรายได ้                                                                   ล้านบาท 

   
*รายไดร้วม  (รายไดจ้ากการขายและบรกิาร รวมรายไดค้า่สนบัสนุนการขาย) 

 

รายได ้

สายธุรกจิโทรศพัทเ์คลื�อนที�: รายไดจ้ากสาย

ธุรกจิโทรศัพท์เคลื-อนที-ในไตรมาสที- 2/58 อยู่ที- 1,838 

ลา้นบาท คดิเป็นสัดส่วน 86% ของรายไดร้วม ลดลง 

42.5% เมื-อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลง 

11.0% เมื-อเทยีบกบัไตรมาสที-ผ่านมา โดยเป็นผลมาจาก

การลดลงของจํานวนเครื-องที-จําหน่ายในไตรมาสที- 2/58 

ตามการแข่งขันในตลาดโทรศัพท์เคลื-อนที-ที-เพิ-มสูงขึ5น

และภาวะเศษฐกจิภายในประเทศที-ชะลอตัวลง 

สายธุรกจิมลัตมิเีดยี: รายไดจ้ากสายธุรกจิ

มลัตมิเีดยีในไตรมาสที- 2/58 อยูท่ี- 252 ลา้นบาท คดิเป็น

สัดส่วน 12% ของรายไดร้วม โดยปรับตัวเพิ-มขึ5นอย่าง

มากที- 27.9% เมื-อเทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน หรือ

เพิ-มขึ5น 24.5% เมื-อเทยีบกับไตรมาสที-ผ่านมา สว่นใหญ่

มาจากรายไดธ้รุกจิผลติรายการโทรทัศน์ซ ึ-งเป็นธุรกจิใหม่

ของบริษัท รวมถึงรายไดก้ารจัดการแข่งขันฟุตบอล

รายการ Chelsea Celebration Match  

สายธุรกจิการใหบ้รกิารโทรคมนาคม: รายได ้

จากสายธุรกจิใหบ้รกิารโทรคมนาคมในไตรมาสที- 2/58 

อยู่ที- 47 ลา้นบาท คดิเป็นสัดส่วน 2% ของรายไดร้วม 

โดยปรับตัวลดลง 40.2% เมื-อเทยีบกับชว่งเดยีวกันของปี

กอ่น หรอืลดลง 19.9% เมื-อเทยีบกับไตรมาสที-ผ่านมา 

เ ป็ น ผ ล จ า ก ก า ร ล ด ล ง ข อ ง จํ า น ว น ผู ้ใ ช ้บ ริ ก า ร 

(Subscribers) ขณะที-รายไดเ้ฉลี-ยต่อผูใ้ชบ้รกิาร (ARPU) 

ปรับตัวเพิ-มขึ5น 

 
กําไรข ั7นตน้ 

ในไตรมาสที- 2/58 บรษัิทมกํีาไรขั 5นตน้ที- 464 

ลา้นบาท ลดลง 42.7% เมื-อเทยีบกับชว่งเดยีวกันของปี

ก่อน หรือลดลง 7.8% เมื-อเทยีบกับไตรมาสที-ผ่านมา 

สว่นใหญจ่ากการลดลงของรายไดธ้รุกจิโทรศัพทเ์คลื-อนที- 

โดยอัตรากําไรขั 5นตน้อยูท่ี- 21.7% คงที-เมื-อเทยีบกับไตร

มาสที-ผา่นมา ขณะที-ปรับตัวลดลง 1.6% เมื-อเทยีบกบัชว่ง

เดยีวกนัของปีกอ่น 

 

  2/58 2/57 %YoY 1/58 %QoQ 

ธรุกจิโทรศพัท ์
เคลื-อนที- 1,838 3,196 (42.5%) 2,065 (11.0%) 

ธรุกจิ
มลัตมิเีดยี 252 197 27.9% 203 24.5% 

ธรุกจิใหบ้รกิาร
โทรคมนาคม 47 79 (40.2%) 59 (19.9%) 

รายไดร้วม* 2,137 3,472 (38.5%) 2,327 (8.2%) 
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คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

ในไตรมาสที- 2/58 บรษัิทมคี่าใชจ้่ายในการขาย

และบรหิารรวมค่าใชจ้่ายอื-นอยู่ที- 334 ลา้นบาท ลดลง 

30.5% เมื-อเทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน หรอืลดลง 

3.4% เมื-อเทยีบกับไตรมาสที-ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เป็น

ค่าใชจ้่ายที-เกี-ยวขอ้งกับการขาย ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายทาง

การตลาด และคา่ใชจ้า่ยเกี-ยวกบัการบรกิารหลังการขาย 

 
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 

ในไตรมาสที- 2/58 บรษัิทมคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ

รวม 53 ลา้นบาท เพิ-มขึ5น 80.1% เมื-อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนั

ของปีกอ่น ขณะที-ลดลงเล็กนอ้ยที- 0.9% เมื-อเทยีบกบัไตร

มาสที-ผา่นมา   โดยค่าใชจ้่ายทางการเงนิที-เพิ-มขึ5นเป็นผล

มาจากการเพิ-มขึ5นของเงนิกูย้ ืมจากสถาบันการเงนิ เพื-อ

รองรับความตอ้งการเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษัิทที-มากขึ5น 

 
กําไรสทุธ ิ

ในไตรมาสที- 2/58 บรษัิทมผีลกําไรสทุธสิว่นที-

เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 89 ลา้นบาท ลดลง 69.4% 

เมื-อเทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น หรอืลดลง 12.3%

เมื-อเทยีบกบัไตรมาสที-ผา่นมา  

 

สถานะทางการเงนิ 

ณ วันที-  30 มถิุนายน 2558 บรษัิทมสีนิทรัพย์

รวมทั 5งสิ5น 9,931 ลา้นบาท ลดลงจากสิ5นปีที-ผ่านมา 

707 ลา้นบาท หรอืลดลงเทา่กบั 6.6% สว่นใหญม่าจาก

สนิคา้คงเหลอืของธรุกจิโทรศัพทเ์คลื-อนที- ซ ึ-งมยีอดการ

สั-งซื5อโทรศัพทเ์คลื-อนที-ไอ-โมบายลดลงตามการชะลอ

ตัวของยอดขายในชว่งเวลาดังกลา่ว 

บรษัิทมหีนี5สนิรวมทั 5งสิ5น 6,442 ลา้นบาท ปรับตัว

ลดลงจาก 7,218 ลา้นบาท ณ สิ5นปี 2557 หรือลดลง

เท่ากับ 10.8% ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของ

เจา้หนี5การคา้ธุรกจิโทรศัพทเ์คลื-อนที-จากยอดการสั-งซื5อ

สินคา้ใหม่ที-ลดลงตามการหดตัวของภาวะเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ณ 30 มถิุนายน 2558 

เทา่กบั 3,489 ลา้นบาท เพิ-มขึ5นจาก 3,420 ลา้นบาท ณ สิ5น

ปี 2557 หรอืเพิ-มขึ5นเท่ากับ 2.0% ทั 5งนี5ในไตรมาสที- 2/58 

บรษัิทมกีารจา่ยเงนิปันผลเป็นเงนิ 132 ลา้นบาท 


