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ภาพรวมการดาํเนนิงาน 

ในไตรมาสที 3/59 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย มีรายได ้

รวมอยูท่ี 740 ลา้นบาท ปรับตวัลดลง 62.5% เมือเทยีบกับ

ไตรมาสที 3/58 โดยเป็นการลดลงของรายไดจ้ากธุรกจิ 

Mobile ตามการชะลอตัวของตลาดโทรศัพท์เคลือนทีและ

เศรษฐกจิภายในประเทศ อยา่งไรก็ดรีายไดจ้ากธรุกจิ Non-

Mobile เพิมขึEน ทั Eงในส่วนของการรับจา้งถ่ายทอดสดและ

ธรุกจิใหม่ โดยลดลงเท่ากับ 8.7% เมือเทยีบกับไตรมาสที

ผา่นมา  

บรษัิทมกํีาไรจากการดําเนนิงาน (222) ลา้นบาท ลดลง 

630.6% เมือเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น หรอืลดลง  

215.7% เมือเทียบกับไตรมาสทีผ่านมา โดยอัตรากําไร

จากการดําเนนิงานของบรษัิท อยู่ที (30.0%) ปรับตัวลง 

32.1% เมือเทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน หรอืลดลง 

21.3% เมือเทยีบกบัไตรมาสทีผา่นมา เป็นผลมาจากการ

ลดลงของอตัรากําไรขัEนตน้ของธุรกจิ Mobile  

ในไตรมาสที 3/59 บรษัิทมีกําไรสุทธสิ่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้

ของบรษัิท (193) ลา้นบาท ลดลง 1,061.7% เมือเทียบ

กับไตรมาสที 3/58 และลดลง 171.9% เมือเทียบกับ     

ไตรมาสทีผา่นมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผลประกอบการทางการเงนิ 

 ประเภทของรายได ้                                                                   ลา้นบาท 

* รายไดร้วม  (รายไดจ้ากการขายและบรกิาร รวมรายไดค้า่สนบัสนนุการขาย) 

 

รายได ้

ธุรกจิ Mobile : รายไดจ้ากสายธุรกจิ Mobile ในไตรมาส   

ที  3/59 อ ยู่ที  490 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 66.2%    

ของรายไดร้วม ลดลง 72.3% เมือเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีกอ่น เป็นผลจากการลดลงของจํานวนเครืองและราคา

เฉลียต่อเครืองของโทรศัพท์เคลือนที i-mobile ทีจําหน่าย  

ในไตรมาสที 3/59 หรือลดลงเท่ากับ 8.0% เมือเทียบกับ

ไตรมาสทีผ่านมา 

ธุรกจิ Non-Mobile : รายไดจ้ากสายธุรกจิ Non-Mobile 

ในไตรมาสที 3/59 อยู่ที 250 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 

33.8% ของรายไดร้วม โดยเตบิโตขึEน 23.3% เมือเทยีบกับ

ไตรมาสที 3/58 ส่วนใหญ่จากรายไดรั้บจา้งถ่ายทอดสด

และรายได จ้ากธุ รกิจ ให ม่  ในขณ ะที ลดลง 10.0%             

เมือเทยีบกับไตรมาสทผีา่นมา 

 
กาํไรข ั.นตน้ 

ในไตรมาสที 3/59 บรษัิทมีกําไรขั Eนตน้ที 32 ลา้นบาท 

ปรับตัวลดลง 92.4% เมือเทยีบกับชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น 

หรือลดลง 84.2% เมือ เทียบกับไตรมาสทีผ่ านมา         

ซึงเป็นไปตามการลดลงของรายไดแ้ละอัตรากําไรขั Eนตน้

ของธรุกจิ Mobile 

 

 

 สายธุรกจิ 3/59 3/58 %YoY 2/59 %QoQ 

Mobile 490 1,771 (72.3%) 533 (8.0%) 

Non-Mobile 250 203 23.3% 278 (10.0%) 

รายไดร้วม* 740 1,974 (62.5%) 811 (8.7%) 

บทวเิคราะหผ์ลการดาํเนนิงานไตรมาสที4 3/59 

                          บรษิทั สามารถ ไอ-โมบาย จํากดั (มหาชน) 
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คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

ในไตรมาสที 3/59 บริษัทมีค่าใชจ่้ายในการขายและ

บรหิารรวมค่าใชจ่้ายอืนอยู่ที 263 ลา้นบาท ลดลง 19.0% 

เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั EงนีEส่วนใหญ่เป็น

ค่าใช จ่้ายที เกียวขอ้งกับการขาย ไดแ้ก่  ค่าใช จ่้าย        

ทางการตลาด และค่าใชจ่้ายเกียวกับการบรกิารหลังการขาย 

รวมถึงค่าใชจ่้ายในการบริหารงานของบริษัท ขณะที

เพิมขึEน 15.4% เมือเทยีบกบัไตรมาสทีผา่นมา 

 
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 

ในไตรมาสที 3/59 บรษัิทมีค่าใชจ่้ายทางการเงนิรวม 45 

ลา้นบาท ปรับตัวลดลง 12.1% เมือเทียบกับชว่งเดยีวกัน

ของปีก่อน ทั EงนีE เป็นผลมาจากการลดลงของเงินกูย้ืม    

ระยะสั Eนจากสถาบันการเงนิ 

 
กาํไรสทุธ ิ

ในไตรมาสที 3/59 บรษัิทมผีลกําไรสุทธสิ่วนทีเป็นของ

ผู ถ้ือหุ ้นของบริษั ท  (193) ล ้านบาท  ป รับตั วลง 

1,061.7% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือ

ลดลง 171.9% เมือเทยีบกับไตรมาสทีผา่นมา  

 

สถานะทางการเงนิ 

ณ วันที  30 กนัยายน 2559 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วมทัEงสิEน 

9,005 ลา้นบาท ลดลงจากสิEนปีทีผ่านมา 989 ลา้นบาท 

หรือลดลงเท่ากับ 9.9% ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของ

ลกูหนีEการคา้และสนิคา้คงเหลอืของธรุกจิ Mobile 

บรษัิทมหีนีEสนิรวมทั EงสิEน 6,035 ลา้นบาท ปรับตัวลดลง

จาก 6,764 ลา้นบาท ณ สิEนปี 2558 หรือลดลงเท่ากับ 

10.8% โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของ

เจา้หนีEการคา้ และเงนิกูย้มืระยะสั Eนจากสถาบันการเงนิ 

ส่วนของผูถ้ือหุ น้ของบริษัท ณ 30 กันยายน 2559 

เท่ากับ 2,970 ลา้นบาท ลดลง 8.1% เมือเทียบกับ 

3,230 ลา้นบาท ณ สิEนปี 2558 


