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ภาพรวมการด าเนนิงาน 

 ในไตรมาสที่ 1/60 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย       

มรีายไดร้วมอยูท่ี ่419 ลา้นบาท ปรับตัวลดลง 70.9% เมือ่

เทยีบกบัไตรมาสที ่1/59 โดยเป็นการลดลงของรายไดจ้าก

ธรุกจิ Mobile ตามการชะลอตวัของตลาดโทรศพัทเ์คลือ่นที่

และเศรษฐกจิภายในประเทศ และการลดลงของรายไดจ้าก

ธรุกจิ Non-Mobile ดว้ย  

บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงาน(EBT) เป็น

ขาดทุน  234 ลา้นบาท ลดลง 202 ลา้นบาท หรือ 

627.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เมื่อ

เปรยีบเทยีบกับไตรมาสทีผ่่านมา บรษัิทมกี าไรจากการ

ด าเนินงานดีขึน้ โดยขาดทุนลดลง 280 ลา้นบาทหรอื 

หรอืเพิม่ขึน้ 54.5% เมือ่เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา โดย

อัตราก าไรจากการด าเนินงานของบรษัิทในไตรมาสนี ้

อยู่ที่ (55.7%) ปรับตัวลง 53.5% เมื่อเทียบกับช่วง

เดยีวกนัของปีกอ่น แตเ่พิม่ขึน้ 75.7% เมือ่เทยีบกบัไตร

มาสที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของอัตราก าไร

ขั ้นตน้ของทั ้งกลุ่มธุรกิจ Mobile และกลุ่มธุรกิจ Non-

Mobile 

ในไตรมาสที ่1/60 บรษัิทมกี าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็น

ของผูถ้ือหุน้ของบรษัิท ขาดทุน 200 ลา้นบาท ลดลง 

605.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แลว้ แต่

เพิม่ขึน้ 53.2% เมือ่เทยีบกบัไตรมาสทีผ่า่นมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผลประกอบการทางการเงนิ 
 
 ประเภทของรายได ้                                                                ลา้นบาท 

สายธุรกจิ 1/60 1/59 %YoY 4/59 %QoQ 

Mobile 279 1,277 (78.2%) 275 1.4% 

Non-Mobile 141 166 (15.5%) 116 21.2% 

รายไดร้วม* 419 1,444 (70.9%) 391 7.3% 
 

* รายไดร้วม (รายไดจ้ากการขายและบรกิาร รวมรายไดค้า่สนบัสนุนการขาย) 

 

รายได ้

ธุรกจิ Mobile : รายไดจ้ากสายธรุกจิ Mobile ใน

ไตรมาสที่ 1/60 อยู่ที่  279 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 

66.6% ของรายไดร้วม ลดลง 78.2% เมือ่เทียบกับช่วง

เดยีวกันของปีก่อน เป็นผลจากการลดลงของจ านวนเครือ่ง

และราคาเฉลีย่ต่อเครือ่งของโทรศัพทเ์คลือ่นที ่i-mobile แต่

มแีนวโนม้ปรับตัวดขีึน้ โดยเพิม่ขึน้ 1.4% เมือ่เทยีบกบัไตร

มาสทีผ่า่นมา 

ธุรกิจ  Non-Mobile : รายไดจ้ากสายธุรกิจ 

Non-Mobile ในไตรมาสที่ 1/60 อยู่ที่ 141 ลา้นบาท คดิ

เป็นสัดส่วน 33.6% ของรายไดร้วม โดยลดลง 15.5% 

เมือ่เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อันเนื่องมาจาก

รายไดก้ลุ่มธุรกจิยอ่ย digital business ปรับตัวลดลงตาม

การชะลอตัวของเศรษฐกจิ แต่มีรายไดเ้พิ่มขึน้ 21.2% 

เมือ่เทยีบกบัไตรมาสทผีา่นมา 

 
ก าไรข ัน้ตน้ 

ในไตรมาสที ่1/60 บรษัิทมกี าไรขัน้ตน้ที ่42 ลา้น

บาท ปรับตัวลดลง 84.5% เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของ

ปีกอ่น ซึง่เป็นไปตามการลดลงของรายไดแ้ละอัตราก าไร

ขัน้ตน้ของทัง้ธุรกจิ Mobile และ Non-Mobile แต่เพิม่ขึน้ 

209 ลา้นบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา  คิดเป็น 

125.1% 

 

บทวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานไตรมาสที ่1/60 
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คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

ในไตรมาสที่ 1/60 บรษัิทมคี่าใชจ้่ายในการขาย

และบรหิารรวมค่าใชจ้่ายอื่นอยู่ที่ 234 ลา้นบาท ลดลง 

9.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง 

26.8% เมือ่เทยีบกบัไตรมาสทีผ่า่นมา 

 
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 

ในไตรมาสที ่1/60 บรษัิทมคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ

รวม 44 ลา้นบาท ปรับตัวลดลงเล็กนอ้ย คดิเป็น 5.8% เมือ่

เที ยบกับช่ วงเดียวกันของปี ก่อน ทั ้ งนี้ เป็ นผลอั น

เนื่องมาจากการจ่ายช าระคืนเงนิกูย้ ืมจากธนาคาร และ

ปรับเปลีย่นแหลง่เงนิเป็นเงนิกูย้มืจากบรษัิทแมบ่างสว่น 

 
ก าไรสทุธ ิ

ในไตรมาสที ่1/60 บรษัิทมผีลขาดทุนสทุธสิว่น

ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท (200) ลา้นบาท ปรับตัวลง 

627.9% เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น แตป่รับตัว

เพิม่ขึน้ 53.2% เมือ่เทยีบกบัไตรมาสทีผ่า่นมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานะทางการเงนิ 

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2560 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม

ทัง้สิน้ 7,563 ลา้นบาท ลดลงจากสิน้ปีทีผ่่านมา 412 ลา้น

บาท หรอืลดลงเท่ากบั 5.2% สว่นใหญ่เป็นการลดลงของ

ลกูหนีก้ารคา้และสนิคา้คงเหลอืของธรุกจิ Mobile 

บรษัิทมีหนี้สนิรวมทัง้สิน้ 5,261 ลา้นบาท ปรับตัว

ลดลงจากสิน้ปีที่ผ่านมา 197 ลา้นบาท หรือลดลงเท่ากับ 

3.6% โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของเจา้หนี้

การคา้ และช าระคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษัิท ณ 31 มนีาคม 2560 

เท่ากับ 2,302 ลา้นบาท ลดลง 8.5% เมือ่เทียบกับ 2,517 

ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2559 


