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ภาพรวมการดาํเนนิงาน 
 

ในไตรมาสที 3/58 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย       

มรีายไดร้วมอยู่ที 1,974 ลา้นบาท ปรับตัวลดลง 26.8% 

เมือเทยีบกบัชวงเดยีวกนัของปีกอ่น ่ หรอืลดลง 7.6% เมือ

เทยีบกับไตรมาสทีผ่านมา สวนใหญ่่ มาจากการลดลงของ

รายไดธุ้รกจิโทรศพทเ์คลือนทีตามั การลดลงของจํานวน

เครืองทีจําหน่ายในชวงเวลาดังกล่าว่  และรายไดข้องธุรกจิ

การใหบ้รกิารโทรคมนาคมลดลง 

บรษัิทมกํีาไรจากการดําเนนิงานอยูท่ี 42 ลา้นบาท 

ลดลง 75.1% เมือเทียบกับชวงเดียวกันของปีก่อน ่   

หรือลดลง 58.2% เมือเทียบกับไตรมาสทีผ่านมา 

ขณะทีอัตรากําไรจากการดําเนนิงานลดลง 4.1% เมือ

เทยีบกับชวงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที ่ 2.1% หรือ

ลดลง 2.6% เมือเทยีบกับไตรมาสทีผ่านมา สวนใหญ่่

เป็นผลมาจากการลดลงของอัตรากําไรขั ?นตน้ของทุก

สายธุรกิจ โดยเฉพาะสายธุรกิจโทรศพท์เคลือนที ั

รวมถงึการเพิมขึ?นของสดสวนั ่ ค่าใชจ่ายในการขายและ้

บริหารรวมค่าใชจ่ายอืนและค่าใชจ่ายทางการเงิน้ ้ ต่อ

รายไดใ้นไตรมาสที 3/58  

ทั ?งนี?ในไตรมาสที 3/58 บรษัิทมกํีาไรสทุธสิวนที่

เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 20 ลา้นบาท ลดลง 86.7% 

เมือเทียบกับชวงเดียวกันของ่ ปีก่อน หรือลดลง 77.3% 

เมือเทยีบกบัไตรมาสทีผา่นมา 

 
ผลประกอบการทางการเงนิ 
 
ประเภทของรายได ้                                                                ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายได ้

สายธุรกจิโทรศพทเ์คลื#อนที#ั : รายไดจ้ากสาย

ธุรกจิโทรศพทเ์คลือนทีในไตรมาสที ั 3/58 อยู่ที 1,743

ลา้นบาท คดิเป็นสดสวน ั ่ 88% ของรายไดร้วม ลดลง 28.4% 

เมือเทียบกับชวงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลง ่ 5.2%   

เมือเทียบกับไตรมาสทีผ่านมา โดยเป็นผลมาจากการ

ลดลงของจํานวนเครืองทีจําหน่ายในไตรมาสที 3/58 ตาม

การแขง่ขนัในตลาดสมารท์โฟนทีเพิมขึ?นประกอบกับภาวะ

เศษฐกจิภายในประเทศทีชะลอตัวลง 

สายธุรกจิมลัตมิเีดยี: รายไดจ้ากสายธุรกจิ

มลัตมิเีดยีในไตรมาสที 3/58 อยูท่ี 203 ลา้นบาท คดิเป็น

สดสวน ั ่ 10% ของรายไดร้วม โดยปรับตัวเพิมขึ?น 12.5% 

เมือเทียบกับชวงเดียวกันของปีก่อน ในขณะทีลดลง ่

19.5% เมือเทยีบกับไตรมาสทีผ่านมา รายไดท้ีเพิมขึ?น

สวนใหญ่มาจากธุรกจิผลติร่ ายการโทรทัศน์ซงเป็นธุรกจิึ

ใหมข่องบรษัิท 

สายธุรกจิการใหบ้รกิารโทรคมนาคม: รายได ้

จากสายธุรกจิใหบ้รกิารโทรคมนาคมในไตรมาสที 3/58 

อยู่ที 28 ลา้นบาท คดิเป็นสดสวน ั ่ 2% ของรายไดร้วม 

โดยปรับตัวลดลง 65.6% เมือเทยีบกับชวงเดยีวกันของปี่

กอ่น หรอืลดลง 39.7% เมือเทยีบกับไตรมาสทีผ่านมา 

เ ป็ นผลมาจากกา รลดลงของ จํ า นว นผู ้ใ ชบริก า ร ้

(Subscribers) และรายไดเ้ฉลียตอ่ผูใ้ชบรกิาร ้ (ARPU) 

กําไรข ั*นตน้ 

ในไตรมาสที 3/58 บรษัิทมกํีาไรขั ?นตน้ที 414 

ลา้นบาท ลดลง 34.0% เมือเทยีบกับชวงเดยีวกันของปี่

กอ่น หรอืลดลง 10.9% เมือเทยีบกับไตรมาสทีผ่านมา 

ซ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ก า ร ล ด ล ง ข อ ง ร า ย ไ ด ้ธุ ร กิ จึ

โทรศพทเ์คลือนทีและั ธรุกจิการใหบ้รกิารโทรคมนาคม โดย

อัตรากําไรขั ?นตน้อยูท่ี 21.0% ปรับตัวลดลง 2.2% เมือ

เทยีบกับชวงเดียวกันของปีก่อน หรอืลดลง ่ 0.7% เมือ

เทยีบกบัไตรมาสทีผา่นมา 

บทวเิคราะหผ์ลการดาํเนนิงานไตรมาสที# 3/58 

                          บรษิทั สามารถ ไอ-โมบาย จํากดั (มหาชน) 

*รายไดร้วม  (รายไดจ้ากการขายและบรกิาร รวมรายไดค้า่สนบัสนุนการขาย) 

  3/58 3/57 %YoY 2/58 %QoQ 

ธรุกจิโทรศพท ์ั
เคลือนที 1,743 2,435 (28.4%) 1,838 (5.2%) 

ธรุกจิ
มลัตมิเีดยี 203 180 12.5% 252 (19.5%) 

ธรุกจิใหบ้รกิาร
โทรคมนาคม 28 83 (65.6%) 47 (39.7%) 

รายไดร้วม* 1,974 2,698 (26.8%) 2,137 (7.6%) 
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คา่ใชจา่ยในการ้ ขายและบรหิาร 

ในไตรมาสที 3/58 บรษัิทมคี่าใชจ่ายในการขาย้

และบรหิารรวมค่าใชจ่ายอืนอยู่ที ้ 325 ลา้นบาท ลดลง 

29.9% เมือเทยีบกับชวงเดยีวกันของปีก่อน ่ หรอืลดลง 

2.8% เมือเทยีบกับไตรมาสทีผ่านมา ทั ?งนี?สวนใหญ่่ เป็น

ค่าใชจ่ายที้ เกียวขอ้งกับการขาย ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายทาง

การตลาด และคา่ใชจา่ยเกียวกบัการบรกิารหลังการขาย้  

คา่ใชจา่ยทางการเงนิ้  

ในไตรมาสที 3/58 บรษัิทมคี่าใชจ่ายทางการเงนิ้

รวม 52 ลา้นบาท เพิมขึ?น 40.3% เมือเทยีบกบัชวงเดยีวกนั่

ของปีก่อน ขณะทีลดลงเล็กนอ้ย 1.6% เมือเทียบกับ

ไตรมาสทีผ่านมา ทั ?งนี?ค่าใชจ่้ ายทางการเงนิทีสงูขึ?นเป็น

ผลมาจากการเพิมขึ?นของเงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ 

เพือรองรับความตอ้งการเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษัิทที

มากขึ?นในชวงเวลาดังกลา่ว่  

กําไรสทุธ ิ

ในไตรมาสที 3/58 บรษัิทมผีลกําไรสทุธสิวนที่

เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 20 ลา้นบาท ลดลง 86.7% 

เมือเทยีบกับชวงเดยีวกันของปีกอ่น ่ หรอืลดลง 77.3%

เมือเทยีบกบัไตรมาสทีผา่นมา  

 

สถานะทางการเงนิ 

ณ วันที  30 กันยายน 2558 บรษัิทมสีนทรัพย์ิ

รวมทั ?งสน ิ? 10,115 ลา้นบาท ลดลงจากสนปีทีผ่านมาิ?  

523 ลา้นบาท หรอืลดลงเทา่กบั 4.9% สวนใหญม่า่ จาก

สนคา้คงเหลอืิ ของธรุกจิโทรศพทเ์คลือนที ซงมยีอดการั ึ

สงซอโทรศพทเ์คลือนทีไอั ื? ั -โมบายลดลงตามการชะลอ

ตัวของยอดขายในชวงเวลาดังกลา่ว่  

บรษัิทมหีนี?สนิรวมทั ?งสน ิ? 6,711 ลา้นบาท ปรับตัว

ลดลงจาก 7,218 ลา้นบาท ณ สนปี ิ? 2557 หรือลดลง

เทา่กบั 7.0% สวนใหญ่่ เป็นผลมาจากการลดลงของเจา้หนี?

การคา้ธุรกจิโทรศพทเ์คลือนทีจากยอดการสงซอสนคา้ั ั ื? ิ

ใ หม่ทีลดลงตามกา รชะลอของภาวะ เศรษฐกิจ

ภายในประเทศ 

สวนของผูถ้อืหุน้่ ของบรษัิท ณ 30 กนัยายน 2558 

เทา่กบั 3,404 ลา้นบาท เมือเทยีบกับ 3,420 ลา้นบาท ณ 

สนปี ิ? 2557 โดยลดลงเล็กนอ้ยที 0.5% ทั ?งนี?ในไตรมาสที 

3/58 บรษัิทมกีารจา่ยเงนิปันผลระหว่างกาลเป็นเงนิทั ?งสนิ?  

66 ลา้นบาท 


