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ในไตรมาส 3/57 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

(“บริษัท”) ยังคงนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่

หลากหลายใหกับลูกคาอยางตอเน่ือง และบริษัทยังคง

ไมหยุดย้ังความพยายามในการที่จะนําเสนอสิ่งที่ดีสุด

ใหกับทุกคนผานการสรรคสรางนวัตกรรมและสิ่งแปลก

ใหมใหกับสินคาและบริการของเรา 

สายธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนที่: กลยุทธหลัก

ของบริษัทคือการนําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดเทาน้ันใหกับลูกคา 

และในไตรมาสที่ผานมา บริษัทไดนําเสนอโทรศัพท

ออกสูตลาดทั้งหมด 10 รุน ซ่ึงลวนแลวแตเปนโทรศัพท 

smart phone ทั้งสิ้น โดยเปนโทรศัพทที่รองรับ

เทคโนโลยีดิจิตัลทีวีถึง 5 รุน บริษัทยังคงมุงเนนที่จุด

แข็งของบริษัทในตระกูล i-Style และ IQ ผลิตภัณฑ

ของบริษัทน้ัน เปนที่ยอมรับในเร่ืองของความคุมคาของ

ผลิตภัณฑมานานแลว ซ่ึงเปนหน่ึงในอุดมการณหลัก

ของบริษัทในการนําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดเทาน้ันใหกับลูกคา 

เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงในตลาด ผลิตภัณฑ

ของบริษัทจะใหกับลูกคาไดมากกวาเสมอ ไมวาจะเปน

ในเร่ืองของหนาจอ ประสิทธิภาพ กลอง และระยะเวลา

การใชงานที่ยาวนานกวา ประกอบกับเทคโนโลยีการ

ถายภาพใหมๆที่เราใสเขาในผลิตภัณฑทุกรุน ซ่ึงเปน

หน่ึงในจุดขายของบริษัท 

นอกจากน้ีแลว บริษัทยังไดเร่ิมขยายธุรกิจไปสู

ตลาดตางประเทศ ผลิตภัณฑของบริษัทไดไปออกงาน

แสดงสินคาในตางประเทศอยางตอเน่ือง และไดรับ

ความสนใจจากตลาดเปนอยางมาก อีกทั้งบริษัทไดเร่ิม

มองหาและกําหนดคูคาเชิงกลยุทธในตางประเทศ  

 

 

 

 

 

สายธุรกิจการใหบริการโทรคมนาคม:  รายไดที่

เติบโตในไตรมาสน้ี เปนผลมาจากการดําเนินตามกลยุทธหลัก 

คือ 

1.  การครองตลาด บริษัทนําเสนอบริการรวมกับ

ผลิตภัณฑของ i-mobile โดยลูกคาจะไดรับฟรี

ค า โทรศัพทและการใช งานอิน เตอร เ น็ต 

นอกจากน้ี บริษัทยังรวมกับคูคารายสําคัญ แจก

ซิมการดฟรีกับผูที่ ซ้ือโทรศัพทเคลื่อนที่จาก    

คูคาของบริษัท เชน Banana IT, IT City, 

Power Mall, Power Buy และ JIB 

2. การกระตุนการใชงาน บริษัทใหบริการกลุม Push 

Notification แกลูกคาในระบบเติมเงิน ซ่ึงประกอบ

ไปดวยเน้ือหาในกลุมกีฬา ดูดวง และคลิปวีดีโอ

ตางๆ บริษัทยังรวมกับคูคา เชน OLX, Bee Talk 

และ KAPOOK ในการใหลูกคาของ 3GX ใช 

Application โดยไมมีคาใชจาย 

3.  การรักษาลูกคา บริษัทสรางความใกลชิดกับลูกคา

ผาน 3GX Application โดยลูกคาจะไดรับบริการ

แจงเตือนในเร่ืองตางๆ เชน เติมเงิน การใชงาน 

เปรียบเทียบโปรโมชั่น ขาวสารตางๆ และบริการ

เสริมอื่นๆ อีกมากมาย 

 สายธุรกิจมัลติมีเดีย: กลุมธุรกิจ EDT ของ

บริษัทยังคงเติบโตอยางตอเน่ือง โดยดูไดจากจํานวนผูเขา

ชมเว็บไซตและโซเชียลมีเดียของบริษัท บริษัทยังไดจัดทํา

หนังสือแจกฟรี และรายการทีวีเพ่ือเพ่ิมชองทางการสื่อสาร

กับตลาดใหมากข้ึน ในไตรมาสหนา บริษัทมีแผนที่จะวาง

จําหนายหนังสือ EDT ผานรานสะดวกซ้ือ 7-Eleven อีกดวย 

ในกลุมของบริการ VAS ไดรวมกับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่

ทั้ง 3 คาย ในการจัดรายการชิงโชค ซ่ึงไดเร่ิมข้ึนแลว และ

จะสิ้นสุดรายการในเดือนมกราคมปหนา 

 

บทวิเคราะหผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3/57 

สรุปสาระสําคัญไตรมาสที่ 3/57 

                          บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน) 
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ภาพรวมการดําเนินงาน 

ในไตรมาสที่ 3/57 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย       

มีรายไดรวมอยูที่ 2,698 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 1.5% เม่ือเทยีบ

กับชวงเดียวกันของปกอน โดยที่ปรับตัวลดลง 22.3% เม่ือ

เทียบกับไตรมาสที่ผานมา รายไดที่เพ่ิมข้ึนสวนใหญมาจาก

การขยายตัวของธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ ซ่ึงมีจํานวนเคร่ือง

ที่ จําหนายเพ่ิมสูงข้ึน และการขยายตัวของธุรกิจการ

ใหบริการโทรคมนาคม 

 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานอยูที่ 168 ลาน

บาท ลดลง 28.0% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

หรือลดลง 47.6% เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผานมา ทั้งน้ี

อัตรากําไรจากการดําเนินงานลดลงที่ 2.6% เม่ือเทียบ

กับชวงเดียวกันของปกอน มาอยูที่ 6.2% หรือลดลง 

3.0% เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผานมา เปนผลมาจากการ

แขงขันในธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เพ่ิมสูงข้ึน และการ

ชลอตัวของตลาดโดยรวมเม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผานมา 

ในไตรมาสที่  3/57 บริ ษัทมีกํ าไรสุทธิ  152       

ลานบาท ลดลง 31.4% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของ     

ปกอน หรือลดลง 47.7% เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผานมา 

 

ผลประกอบการทางการเงิน 

ประเภทของรายได                                                                ������� 

  *รายไดรวม  (รายไดจากการขายและบริการ รวมรายไดคาสนับสนุนการขาย) 

 

รายได 

สายธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนที่: รายไดจากสาย

ธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ในไตรมาสที่ 3/57 อยูที่ 2,435 

ลานบาท คิดเปนสัดสวน 90% ของรายไดรวม เพ่ิมข้ึน 

2.7% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ในขณะที่

ปรับตัวลดลง 23.8% เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผานมา 

ร า ย ไ ด ที่ เ พ่ิ ม ข้ึ น เ ป น ผ ล ม า จ า ก ย อ ด จํ า ห น า ย

โทรศัพทเคลื่อนที่เพ่ิมข้ึนในไตรมาส 3/57 

สายธุรกิจการใหบริการโทรคมนาคม: รายได

จากสายธุรกิจใหบริการโทรคมนาคมในไตรมาสที่ 3/57 

อยูที่ 83 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 3% ของรายไดรวม 

โดยปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางมากที่ 69.4% เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน หรือเพ่ิมข้ึน 4.8% เม่ือเทียบกับ

ไตรมาสที่ผานมา เปนผลมาจากการเพ่ิมข้ึนทั้งจํานวน

ผูใชบริการ (Subscribers) ระบบเติมเงิน (Prepaid) และ

รายไดเฉลี่ยตอผูใชบริการ (ARPU) ในชวงเวลาดังกลาว 

สายธุรกิจมัลติมีเดีย: รายไดจากสายธุรกิจ

มัลติมีเดียในไตรมาสที่ 3/57 อยูที่ 180 ลานบาท คิดเปน

สัดสวน 7% ของรายไดรวม โดยปรับตัวลดลง 24.2% 

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน หรือลดลง 8.5% เม่ือ

เทียบกับไตรมาสที่ผานมา โดยสวนใหญเปนผลมาจาก

การลดลงของรายไดจากธุรกิจวาไรตี้บันเทิง 

 
กําไรขั้นตน 

ในไตรมาสที่ 3/57 บริษัทมีกําไรข้ันตนที่ 627ลาน

บาท เพ่ิมข้ึน 2.2% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

โดยที่ปรับตัวลดลง 22.7% เม่ือเทียบกับไตรมาสทีผ่านมา 

อัตรากําไรข้ันตนอยูที่ 23.2% ปรับตัวสูงข้ึน 0.2% เม่ือ

เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ในขณะที่ลดลงเล็กนอยที ่

0.1% เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผานมา ซ่ึงโดยรวมเปนผล

มาจากการเพ่ิมข้ึนของอัตรากําไรข้ันตนของสายธุรกิจการ

ใหบริการโทรคมนาคมในไตรมาสที่ 3/57 

 
คาใชจายในการขายและบริหาร 

ในไตรมาสที่ 3/57 บริษัทมีคาใชจายในการขายและ

บริหารรวมคาใชจายอื่นอยูที่ 464 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 21.2% 

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ในขณะที่ลดลง 3.6% 

เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผานมา ทั้งน้ีคาใชจายสวนใหญที่

เพ่ิมข้ึนเปนคาใชจายที่เกี่ยวของกับการขาย ไดแก คาใชจาย

ทางการตลาด และคาใชจายเกี่ยวกับการบริการหลังการขาย 

  3/57 3/56 %YoY 2/57 %QoQ 

ธุรกิจโทรศัพท 
เคล่ือนที ่ 2,435 2,371 2.7% 3,196 (23.8%) 

ธุรกิจใหบริการ
โทรคมนาคม 83 49 69.4% 79 4.8% 

ธุรกิจ
มัลติมีเดีย 180 238 (24.2%) 197 (8.5%) 

รายไดรวม* 2,698 2,658 1.5% 3,472 (22.3%) 
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คาใชจายทางการเงนิ 

ในไตรมาสที่ 3/57 บริษัทมีคาใชจายทางการเงิน

รวม 37 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 110.9% เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน หรือเพ่ิมข้ึน 26.3% เม่ือเทียบกับ

ไตรมาสที่ผานมา   โดยสวนใหญเปนการเพ่ิมข้ึนของเงิน

กูยืมจากสถาบันการเงิน เพ่ือรองรับความตองการเงินทุน

หมุนเวียนของบริษัทที่เพ่ิมข้ึน 

กําไรสุทธ ิ

ในไตรมาสที่ 3/57 บริษัทมีผลกําไรสุทธิสวนที่

เปนของผูถือหุนของบริษัท 152 ลานบาท ลดลง 

31.4% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน หรือลดลง 

47.7% เม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผานมา 

 

สถานะทางการเงิน 

ณ วันที่  30 กันยายน 2557 บริษัทมีสินทรัพย

รวมทั้งสิ้น 8,974 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากสิ้นปที่ผานมา 

1,691 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนเทากับ 23.2% สวนใหญ

เปนผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคาและสินคา

คงเหลือ ซ่ึงเปนผลมาจากการชลอตัวของยอดขาย

โทรศัพทเคลื่อนที่ในชวงไตรมาส 3/57 

บริษัทมีหน้ีสินรวมทั้งสิ้น 5,647 ลานบาท ปรับตัว

เพ่ิมข้ึนจาก 4,095 ลานบาท ณ สิ้นป 2556 หรือเพ่ิมข้ึน

เทากับ 37.9% สวนใหญมาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกูยืม

จากสถาบันการเงิน เพ่ือรองรับความตองการเงินทุน

หมุนเวียนของบริษัทที่เพ่ิมข้ึน 

สวนของผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 

2557 เทากับ 3,326 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก 3,188 ลาน

บาท ณ สิ้นป 2556 หรือเพ่ิมข้ึนเทากับ 4.3% ทั้งน้ีบริษัท

มีการจายเงินปนผลระหวางกาลป 2557 ในเดือนกันยายน 

เปนเงินทั้งสิ้น 264 ลานบาท 

 


