บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน)

บทวิเคราะหผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 1/59
รายได

ภาพรวมการดําเนินงาน
ในไตรมาสที่ 1/59

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย

มีรายไดรวมอยูที่ 1,444 ลานบาท ปรับตัวลดลง 38.0%
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/58 โดยสวนใหญเปนการลดลง
ของรายได ธุ รกิ จโทรศั พท เคลื่ อนที่ เนื่ องจากราคาขาย
เฉลี่ยตอเครื่ องลดลงเมื่ อเที ยบกั บชวงเดียวกันของปกอน
อย า งไรก็ ดี เมื่ อ เที ยบกั บไตรมาสที่ ผ า นมา รายได รวม
เพิ่ มขึ้ น 9.4%

ตามการเพิ่ ม ขึ้ น ของจํ า นวนเครื่ อ งที่

ธุ ร กิ จ โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ :

โทรศัพ ท เ คลื่ อ นที่ ใ นไตรมาสที่ 1/59 อยู ที่ 1,277 ล า น
บาท คิดเปนสัดสวน 88% ของรายไดรวม ลดลง 39.9%
เมื่อเทียบกับชว งเดีย วกันของป กอน เปนผลจากราคาขาย
เฉลี่ยตอเครื่องที่ลดลง อยา งไรก็ดีเมื่อเทียบกับไตรมาสที่
ผานมา รายไดเพิ่มขึ้น 14.8% ตามการเพิ่มขึ้นของจํานวน
เครื่องที่จําหนายในไตรมาสที่ 1/59
ธุรกิจมัลติมีเดีย: รายไดจากสายธุรกิจมัลติมีเดีย

จําหนายของธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ในไตรมาสที่ 1/59
บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน (32) ลานบาท
ลดลง 127.0%

เมื่อเที ย บกั บช วงเดี ย วกั นของป กอ น

สื บเนื่ องจากภาวะเศรษฐกิ จภายในประเทศที่ ชะลอตั วลง
ประกอบกั บ การแข ง ขั น ในตลาดที่ สู งขึ้ นจากการทํ า
แคมเปญแจกเครื่องฟรีเพื่อรักษาฐานลูกคาของผูใหบริการ
โครงข า ยโทรศั พท เคลื่ อนที่ ทํ าให บริ ษั ทมี ก ารทํ า

ในไตรมาสที่ 1/59 อยูที่ 166
12%

จากการดําเนินงานของบริษัทลดลง 7.3% เมื่อเทียบกับ
ช ว งเดี ย วกั น ของป ก อ น มาอยู ที่ (2.2%) อย า งไรก็ ดี
เมื่ อ เที ย บกั บ ไตรมาสที่ ผ า นมา อั ต รากํ า ไรจากการ
ดําเนินงานปรับตัวดีขึ้น 13.8%
ในไตรมาสที่ 1/59 บริษัทมีกําไรสุทธิสวนที่เปน
ของผู ถือ หุ นของบริ ษั ท (28) ล านบาท ลดลง 128.0%
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/58 ขณะที่เพิ่มขึ้น 83.6% เมื่อ
เทียบกับไตรมาสที่ผานมา

ของรายไดร วม โดยลดลง 17.8% เมื่ อเที ย บกั บ

ที่ผานมา โดยสวนใหญลดลงจากรายไดธุรกิจการใหบริการ
ขอมูล และธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนและรับจางถายทอดสด

กําไรขั้นตน
ในไตรมาสที่ 1/59

บริ ษัท มี กํา ไรขั้น ตน ที่ 270

ลานบาท ปรับตัวลดลง 46.4% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน ขณะที่เพิ่มขึ้น 40.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่
ผ า นมา

ตามรายได แ ละอั ต รากํ า ไรขั้ น ต น ของธุ ร กิ จ

โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ที่ สู ง ขึ้ น โดยอั ต รากํ า ไรขั้ น ต น อยู ที่
18.7% ปรับตัวลดลง 2.9% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ
ปกอน ขณะที่เพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา

คาใชจายในการขายและบริหาร
ในไตรมาสที่ 1/59 บริษัทมีคาใชจายในการขายและ

ผลประกอบการทางการเงิน

บริหารรวมคาใชจายอื่นอยูที่ 258 ลานบาท ลดลง 25.6%

ประเภทของรายได


1/59

1/58

ธุรกิจโทรศัพท
เคลื่อนที่

1,277

ธุรกิจมัลติมีเดีย

166
1,444

รายไดรวม*

ลานบาท คิดเป นสัดสว น

ไตรมาสที่ 1/58 หรือลดลง 19.7% เมื่อเทียบกับไตรมาส

โปรโมชั่ นเพื่ อกระตุ นยอดขายซึ่ งส งผลต อ อั ต รากํ า ไร
ขั้นตน รวมถึงคาใชจายในการขายอื่นๆ โดยอัตรากําไร

รายได จ ากธุ ร กิ จ

%YoY

4/58

2,124

(39.9%)

203

(17.8%)

2,327

(38.0%)

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน หรือลดลง 28.8% เมื่อ
เที ยบกั บไตรมาสที่ ผ านมา ทั้ งนี้ ส วนใหญ เป นค าใช จ ายที่

%QoQ

เกี่ยวของกั บการขาย ได แก คาใชจายทางการตลาด และ

1,113

14.8%

คาใชจายเกี่ยวกับการบริการหลังการขาย รวมถึงคาใชจายใน

207

(19.7%)

1,320

9.4%

การบริหาร

*รายไดรวม (รายไดจากการขายและบริการ รวมรายไดคาสนับสนุนการขาย)
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คาใชจายทางการเงิน
ในไตรมาสที่ 1/59 บริษัทมีคาใชจายทางการเงิน
รวม 47 ลานบาท ปรับตัวลดลง 11.9% เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน หรือลดลง 4.0% เมื่อเทียบกับไตรมาส
ที่ผานมา

ทั้งนี้เปนผลมาจากการลดลงของเงินกูยืมระยะ

สั้นจากสถาบันการเงินตามความตองการเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัทที่ลดลงในชวงเวลาดังกลาว

กําไรสุทธิ
ในไตรมาสที่ 1/59 บริษัทมีผลกําไรสุทธิสวนที่
เป น ของผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท (28)
128.0%

ล า นบาท ลดลง

เมื่ อเทีย บกับ ชวงเดียวกันของปกอน ขณะที่

เพิ่มขึ้น 83.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา

สถานะทางการเงิน
ณ วันที่
รวมทั้งสิ้ น 9,519

31 มีนาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย
ลา นบาท ลดลงจากสิ้นป ที่ ผา นมา

475 ลา นบาท หรือลดลงเทากับ 4.8% สวนใหญเปน
การลดลงของลูกหนี้การคา และสินคาคงเหลือของธุรกิจ
โทรศัพทเคลื่อนที่ในชวงเวลาดังกลาว
บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 6,327 ลานบาท ปรับตัว
ลดลงจาก 6,764

ล านบาท ณ สิ้นป 2558

หรือลดลง

เทากับ 6.5% สวนใหญเปนผลมาจากการลดลงของเจาหนี้
และเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินตามความตองการ
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทที่ลดลงในชวงเวลาดังกลาว
สวนของผูถือหุนของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2559
เทากับ 3,191 ลานบาท เมื่อเทียบกับ 3,230 ลานบาท
ณ สิ้นป 2558 หรือลดลงเล็กนอยที่ 1.2%
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