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ภาพรวมการดาํเนนิงาน 

ในไตรมาสที 2/58 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย       

มรีายไดร้วมอยูท่ี 2,137 ลา้นบาท ปรับตัวลดลง 38.5% 

เมือเทยีบกบัชวงเดยีวกนัของปีกอ่น ่ หรอืลดลง 8.2% เมือ

เทยีบกับไตรมาสทีผ่านมา สวนใหญ่่ มาจากการลดลงของ

รายไดธุ้รกิจโทรศพท์เคลือนที ซงั ึ มีจํานวนเครืองที

จําหน่ายในชวงเวลาดังกล่าว่ ลดลงตามการชะลอตัวของ

ภาวะเศษฐกจิภายในประเทศ 

บรษัิทมกํีาไรจากการดําเนนิงานอยูท่ี 100 ลา้นบาท 

ลดลง 68.7% เมือเทยีบกบัชวงเดยีวกนัของปีกอ่น ่ หรอื

ลดลง 15.7% เมือเทยีบกับไตรมาสทีผ่านมา ขณะที

อตัรากําไรจากการดําเนนิงานลดลง 4.5% เมือเทยีบกับ

ชวงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที ่ 4.7% หรือลดลง

เล็กนอ้ยที 0.4% เมือเทยีบกบัไตรมาสทีผา่นมา เป็นผล

มาจากการลดลงของอัตรากําไรขั Bนตน้ของทุกสายธุรกจิ 

โดยเฉพาะสายธุรกิจโทรศพท์เคลือนที รวมถึงการั

เพิมขึBนของสดสวนั ่ ค่าใชจ่ายในการขายและบรหิารรว้ ม

ค่าใชจ่ายอืนและค่าใชจ่ายทางการเงิน้ ้ ต่อรายไดใ้น

ไตรมาสที 2/58  

ทั BงนีBในไตรมาสที 2/58 บรษัิทมกํีาไรสทุธสิวนที่

เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 89 ลา้นบาท ลดลง 69.4% 

เมือเทียบกับชวงเดียวกันของ่ ปีก่อน หรือลดลง 12.3% 

เมือเทยีบกบัไตรมาสทีผา่นมา 

ผลประกอบการทางการเงนิ 

ประเภทของรายได ้                                                                   ล้านบาท 

*รายไดร้วม  (รายไดจ้ากการขายและบรกิาร รวมรายไดค้า่สนบัสนุนการขาย) 

 

 

 

 

 

 

รายได ้

สายธุรกจิโทรศพทเ์คลื(อนที(ั : รายไดจ้ากสาย

ธุรกจิโทรศพท์เคลือนทีในไตรมาสที ั 2/58 อยู่ที 1,838 

ลา้นบาท คดิเป็นสดสวน ั ่ 86% ของรายไดร้วม ลดลง 42.5% 

เมือเทยีบกบัชวงเดยีวกนัของปีกอ่น หรอืลดลง ่ 11.0% เมือ

เทยีบกบัไตรมาสทีผา่นมา โดยเป็นผลมาจากการลดลงของ

จํานวนเครืองทีจําหน่ายในไตรมาสที 2/58 ตามการแขง่ขัน

ในตลาดโทรศพทเ์คลือนทีทีเพิมสูงขึBนและภาวะเศษฐกจิั

ภายในประเทศทีชะลอตัวลง 

สายธุรกจิมลัตมิเีดยี: รายไดจ้ากสายธุรกจิ

มลัตมิเีดยีในไตรมาสที 2/58 อยูท่ี 252 ลา้นบาท คดิเป็น

สดสวน ั ่ 12% ของรายไดร้วม โดยปรับตัวเพิมขึBนอย่าง

มากที 27.9% เมือเทยีบกับชวงเดยีวกันของปีก่อน หรือ่

เพิมขึBน 24.5% เมือเทยีบกับไตรมาสทีผ่านมา สวนใหญ่่

มาจากรายไดธ้รุกจิผลติรายการโทรทัศน์ซงเป็นธุรกจิใหม่ึ

ของบริษัท รวมถึงรายไดก้ารจัดการแข่งขันฟุตบอล

รายการ Chelsea Celebration Match  

สายธุรกจิการใหบ้รกิารโทรคมนาคม: รายได ้

จากสายธรุกจิใหบ้รกิารโทรคมนาคมในไตรมาสที 2/58 อยูท่ี 

47 ลา้นบาท คดิเป็นสดสวน ั ่ 2% ของรายไดร้วม โดยปรับตัว

ลดลง 40.2% เมือเทียบกับชวงเดียวกันของปีก่อน หรือ่

ลดลง 19.9% เมือเทยีบกบัไตรมาสทีผา่นมา เป็นผลจากการ

ลดลงของจํานวนผูใ้ชบรกิาร ้ (Subscribers) ขณะทีรายได ้

เฉลียตอ่ผูใ้ชบรกิาร ้ (ARPU) ปรับตัวเพิมขึBน 

 
กําไรข ั.นตน้ 

ในไตรมาสที 2/58 บรษัิทมกํีาไรขั Bนตน้ที 464 ลา้นบาท 

ลดลง 42.7% เมือเทยีบกับชวงเดียวกันของปีก่อน ่ หรือ

ลดลง 7.8% เมือเทยีบกบัไตรมาสทีผา่นมา สวนใหญ่จาก่

การลดลงของรายไดธุ้รกจิโทรศพท์เคลือนที ั โดยอัตรา

กําไรขั Bนตน้อยูท่ี 21.7% คงทีเมือเทยีบกับไตรมาสทีผ่าน

มา ขณะทีปรับตัวลดลง 1.6% เมือเทยีบกับชวงเดยีวกัน่

ของปีกอ่น 

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

ธรุกจิโทรศพท ์ั
เคลือนที 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%) 

บทวเิคราะหผ์ลการดาํเนนิงานไตรมาสที( 2/58 

                          บรษิทั สามารถ ไอ-โมบาย จํากดั (มหาชน) 
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คา่ใชจา่ยในการขายและบรหิาร้  

ในไตรมาสที 2/58 บรษัิทมคี่าใชจ่ายในการขาย้

และบรหิารรวมค่าใชจ่ายอืนอยู่ที ้ 334 ลา้นบาท ลดลง 

30.5% เมือเทยีบกับชวงเดยีวกันของปีก่อน ่ หรอืลดลง 

3.4% เมือเทยีบกับไตรมาสทีผ่านมา โดยสวนใหญ่่ เป็น

ค่าใชจ่ายที้ เกียวขอ้งกับการขาย ไดแ้ก่ ค่าใชจ่ายทาง้

การตลาด และคา่ใชจา่ยเกียวกบัการบรกิารหลังการขาย้  

 
คา่ใชจา่ยทางการเงนิ้  

ในไตรมาสที 2/58 บรษัิทมคี่าใชจ่ายทางการเงนิ้

รวม 53 ลา้นบาท เพิมขึBน 80.1% เมือเทยีบกบัชวงเดยีวกั่ น

ของปีก่อน ขณะทีลดลงเล็กนอ้ยที 0.9% เมือเทียบกับ

ไตรมาสทีผา่นมา   โดยคา่ใชจา่ยทางการเงนิทีเพิม้ ข ึBนเป็น

ผลมาจากการเพิมขึBนของเงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ เพือ

รองรับความตอ้งการเงนิทนุหมนุเวยีนของบรษัิททีมากขึBน 

 
กําไรสทุธ ิ

ในไตรมาสที 2/58 บรษัิทมผีลกําไรสทุธสิวนที่

เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 89 ลา้นบาท ลดลง 69.4% 

เมือเทยีบกับชวงเดยีวกันของปีกอ่น ่ หรอืลดลง 12.3%

เมือเทยีบกบัไตรมาสทีผา่นมา  

 

สถานะทางการเงนิ 

ณ วันที  30 มถิุนายน 2558 บรษัิทมสีนทรัพย์ิ

รวมทั Bงสน ิB 9,931 ลา้นบาท ลดลงจากสนปีทีผ่านมาิB  

707 ลา้นบาท หรอืลดลงเทา่กบั 6.6% สวนใหญม่า่ จาก

สนคา้คงเหลอืิ ของธรุกจิโทรศพทเ์คลือนที ซงมยีอดการั ึ

สงซอโทรศพทเ์คลือนทีไอั ืB ั -โมบายลดลงตามการชะลอ

ตัวของยอดขายในชวงเวลาดังกลา่ว่  

บรษัิทมหีนีBสนิรวมทั Bงสน ิB 6,442 ลา้นบาท ปรับตัว

ลดลงจาก 7,218 ลา้นบาท ณ สนปี ิB 2557 หรือลดลง

เท่ากับ 10.8% สวนใหญ่่ เป็นผลมาจากการลดลงของ

เจา้หนีBการคา้ธรุกจิโทรศพทเ์คลือนทีจากยอดการสงซอั ั ืB  

 

 

สนคา้ใหม่ทีลดลงตามการหดตัวของภาวะเศรษฐกิจิ

ภายในประเทศ 

สวนของผูถ้อืหุน้่ ของบรษัิท ณ 30 มถิุนายน 2558 

เทา่กบั 3,489 ลา้นบาท เพิมขึBนจาก 3,420 ลา้นบาท ณ สนิB

ปี 2557 หรอืเพิมขึBนเท่ากับ 2.0% ทั BงนีBในไตรมาสที 2/58 

บรษัิทมกีารจา่ยเงนิปันผลเป็นเงนิ 132 ลา้นบาท 


