บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน)

บทวิเคราะหผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 1/58
ภาพรวมการดําเนินงาน
ในไตรมาสที่ 1/58 บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย มีรายได
รวมอยูที่ 2,327 ลานบาท ปรับตัวลดลง 28.1% เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน หรือลดลง 22.2% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ผานมา สวนใหญมาจากการลดลงของรายได
ธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งมีจํานวนเครื่องที่จําหนายใน
ชวงเวลาดังกลาวลดลงตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศ

รายได
สายธุร กิจ โทรศั พ ท เคลื่ อนที่ :

รายได จ ากสายธุ รกิ จ

โทรศัพทเคลื่อนที่ในไตรมาสที่ 1/58 อยูที่ 2,065 ลานบาท
คิดเปนสัดสวน 88% ของรายไดรวม ลดลง 30.3% เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน หรือลดลง 25.1% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ผานมา โดยเปนผลมาจากการลดลงของจํานวน
เครื่องที่จํา หนายในไตรมาสที่ 1/58 ตามการแขงขันใน
ตลาดโทรศัพ ทเคลื่อนที่ที่เ พิ่ม สูงขึ้ นและภาวะเศษฐกิจที่

บริษัทมีกําไรจากการดํา เนินงานอยูที่ 119 ลานบาท
ลดลง 44.2% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยที่
ปรั บตั วสู งขึ้ น 17.2%

เมื่ อเที ยบกั บไตรมาสที่ ผ านมา

ขณะที่อัตรากําไรจากการดําเนินงานลดลง 1.5% เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน มาอยูที่ 5.1% ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.7%
เมื่ อ เที ย บกั บ ไตรมาสที่ ผ า นมา อั ต รากํ า ไรจากการ
ดําเนินงานที่ลดลงเปนผลมาจากสัดสวนคาใชจายในการขาย
และบริ หารรวมค าใช จายอื่ นและค าใชจายทางการเงิ นตอ

ชะลอตัวลง
สายธุรกิจมัลติมีเดีย: รายไดจากสายธุรกิจมัลติมีเดียใน
ไตรมาสที่ 1/58 อยูที่ 203 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 9%
ของรายไดรวม โดยปรับตัวลดลงเล็กนอยที่ 0.8% เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน ขณะที่เพิ่มขึ้นถึง 21.2% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ ผ า นมาจากการขยายตั ว ของรายได จ ากธุ ร กิ จ
โทรทัศนในบริษัทยอยแหงใหมของบริษัท

รายไดที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 1/58 ทั้งนี้บริษัทมีกําไรสุทธิ

สายธุรกิจการใหบริการโทรคมนาคม: รายไดจากสาย

101 ลานบาท ลดลง 48.6% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ

ธุร กิ จให บริ การโทรคมนาคมในไตรมาสที่ 1/58 อยู ที่ 59

ปกอน ขณะที่เพิ่มขึ้น 40.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา

ลานบาท คิดเปนสัดสวน 3% ของรายไดรวม โดยปรับตัว
ลดลง 17.1% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน หรือลดลง

ผลประกอบการทางการเงิน

11.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา เปนผลมาจากการลดลง
ของจํานวนผูใชบริการ (Subscribers) ระบบเติมเงิน (Prepaid)

ประเภทของรายได

ขณะที่รายไดเฉลี่ยตอผูใชบริการ (ARPU) ปรับตัวสูงขึ้น



ธุรกิจโทรศัพท
เคลื่อนที่
ธุรกิจ
มัลติมีเดีย
ธุรกิจใหบริการ
โทรคมนาคม
รายไดรวม*

1/58

1/57

%YoY

4/57

%QoQ

กําไรขัน
้ ตน

2,065

2,962

(30.3%)

2,758

(25.1%)

ในไตรมาสที่ 1/58 บริษัทมีกําไรขั้นตนที่ 504 ลานบาท ลดลง

203

204

(0.8%)

167

21.2%

18.6% เมื่อเที ยบกับชวงเดียวกันของปกอน หรือลดลง

59

71

(17.1%)

67

(11.5%)

16.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา ซึ่งเปนไปตามการลดลง

2,327

3,237

(28.1%)

2,992

(22.2%)

*รายไดรวม (รายไดจากการขายและบริการ รวมรายไดคาสนับสนุนการขาย)

ของรายไดธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ อยางไรก็ดี อัตรากําไรขั้นตน
โดยรวมปรับตัวสูงขึ้น 2.6% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
หรือเพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา มาอยูที่ 21.7%
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คาใชจายในการขายและบริหาร
ในไตรมาสที่ 1/58 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหาร
รวมคาใชจายอื่นอยูที่ 346 ลานบาท ลดลง 10.1% เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน หรือลดลงที่ 27.3% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ ผ า นมา ทั้ งนี้ ส ว นใหญ ลดลงจากค าใช จ ายที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การขาย ได แ ก ค า ใช จ า ยทางการตลาด
และคาใชจายเกี่ยวกับการบริการหลังการขาย

คาใชจายทางการเงิน
ในไตรมาสที่ 1/58 บริษัทมีคาใชจายทางการเงินรวม
53 ลานบาท เพิ่มขึ้น 90.5% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน หรือเพิ่มขึ้น 11.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา
โดยส ว นใหญ เ ป น การเพิ่ม ขึ้น ของเงิ น กู ยื ม จากสถาบั น
การเงิน เพื่อรองรับความตองการเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษัทที่เพิ่มขึ้น

กําไรสุทธิ
ในไตรมาสที่ 1/58 บริษัทมีผลกําไรสุทธิสวนที่เปนของ
ผูถือหุนของบริษัท 101 ลานบาท ลดลง 48.6% เมื่อ
เ ที ย บกั บช ว ง เ ดี ย ว กั น ข องป ก อน อย า งไ ร ก็ ดี เ มื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ ไตรมาสที่ ผ า นมา บริ ษั ท มี กํ า ไรสุ ท ธิ
เพิ่มขึ้น 40.7%

สถานะทางการเงิน
ณ วันที่

31 มีนาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น

10,023 ลานบาท ลดลงจากสิ้นปที่ผานมา 615 ลานบาท
หรือลดลงเทากับ 5.8% สวนใหญมาจากสินคาคงเหลือ
ของธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ลดลง
บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 6,498 ลานบาท ปรับตัวลดลงจาก
7,218 ลานบาท ณ สิ้นป 2557 หรือลดลงเทากับ 10.0%
สวนใหญมาจากเจาหนี้การคาของธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่
สวนของผูถือหุนของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2558 เทากับ
3,525 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,420 ลานบาท ณ สิ้นป 2557
หรือเพิ่มขึ้นเทากับ 3.1%
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