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ภาพรวมการดําเนนิงาน 

ในไตรมาสที่  1/61 บมจ. สามารถ ดิ จิตอล (SDC)  

มีรายไดรวมอยูที่ 168 ลานบาท ปรับตัวลดลง 252 ลานบาท 

หรือ 60.0% เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมา 

เปนผลมาจากการลดลงของรายไดจากสายธุรกิจ Mobile 

และสายธุรกิจ Non-Mobile  

บริษัทมีขาดทุนจากการดําเนินงาน(EBT) 125 ลานบาท 

ปรับตัวดีขึ้น โดยขาดทุนลดลง 64 ลานบาท ห รือ 

34.0% เมื่ อ เที ย บ กั บ ช ว ง เ ดี ย ว กั น ข อ ง ป ก อ น  

และขาดทุนลดลง 1,196 ลานบาทหรือ 87.0% เมื่อ

เทียบกับไตรมาสที่ผานมา ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากการ

ลดลงของคาใชจายในการขายและบริหาร  

บริษัทมีขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท 

145 ลานบาท ขาดทุนลดลง 55 ลานบาท เมื่อเทียบกับ 

ไตรมาสเดียวกันของปกอน และขาดทุนลดลง 939       

ลานบาทเม่ือเทียบกับไตรมาสที่ผานมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผลประกอบการทางการเงนิ 
 
 ประเภทของรายได                                                                 ลานบาท 

สายธุรกิจ 1/61 1/60 %YoY 4/60 %QoQ 

Mobile 59 278 (78.9%) 154 (61.7%) 

Non-mobile 109 141 (22.7%) 102 6.9% 

รายไดรวม* 168 419 (60.0%) 256 (34.4%) 
 

* รายไดรวม (รายไดจากการขายและบริการ รวมรายไดคาสนับสนุนการขาย) 

 

รายได 

ธุรกิจ Mobile : รายไดจากสายธุรกิจ Mobile ในไตรมาส

ที่ 1/61 อยูที่ 59 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 35.1% ของ

รายไดรวม ลดลง 78.9% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป

กอน และลดลง 61.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมาโดยมี

สาเหตุหลักมาจากการยกเลิกการทําตลาดโทรศัพทเคล่ือนที่ 

i-mobile เหลือเพียงธุรกิจคาปลีกโทรศัพทเคล่ือนที่ 

ธุรกิจ Non-Mobile : รายไดจากสายธุรกิจ Non-Mobile 

ในไตรมาสที่ 1/61 อยูที่ 109 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 

64.9% ของรายไดรวม โดยลดลง 22.7% เม่ือเทียบกับ

ไตรมาสเดียวกันของปกอน อันเน่ืองมาจากการลดลงของ

ร า ย ไ ด ก ลุ ม ธุ ร กิ จ ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ข อ มู ล ผ า น

โทรศัพทเคล่ือนที่  แต เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา        

มีรายไดเพ่ิมข้ึน 6.9%  

 
กําไรขั้นตน 

ในไตรมาสที่  1/61 บริษัทมี กําไรขั้นตน 2 ลานบาท 

ปรับตัวลดลง 39 ลานบาท เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป

กอน ซ่ึ งมีสาเหตุหลักมาจากการยกเลิกการทําตลาด

โทรศัพทเคล่ือนที่ i-mobile ทําใหกําไรในสวนน้ีหายไป แต

เพิ่ มขึ้น 38 ลานบาทเมื่อเที ยบกับไตรมาสที่ผานมา

เน่ืองจากสํารองการปรับลดราคาทุนของสินคาเหลือลดลง  

 

บทวิเคราะหผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 1/61 

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) 
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คาใชจายในการขายและบริหารและ

คาใชจายอื่น 

ในไตรมาสที่  1/61 บริษัทมีคาใชจายในการขายและ

บริหารรวมคาใชจายอ่ืนอยูที่  132 ลานบาท ลดลง 102 

ลานบาท หรือ 43.5% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของ      

ปกอน และลดลง 1,163 ลานบาท หรือ 92.4% เมื่อเทียบ

กับไตรมาสที่ผานมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากคาเผ่ือ    

หนี้สงสัยจะสูญที่ลดลง และการลดลงของคาใชจายในการ

ขายและบริหาร 

 
คาใชจายทางการเงนิ 

ในไตรมาสที่ 1/61 บริษัทมีคาใชจายทางการเงินรวม 54 

ลานบาท ปรับตัวเพ่ิมข้ึน คิดเปน 22.6% เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน และคงที่เมื่อกับไตรมาสที่ผานมา ซ่ึง

โครงสรางของเงินกูยืมยังไมมีการเปล่ียนแปลงจากไตรมาส

ที่ผานมา 

 
กําไรสุทธิ 

ในไตรมาสที่ 1/61 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสวนที่เปน

ของผูถือหุนของบริษัท 145 ลานบาท ขาดทุนลดลง 55 

ลานบาท หรือ27.3% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ    

ปกอน และขาดทุนลดลง 939 ลานบาท หรือ 86.6% 

เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานะทางการเงิน 

ณ วันที่  31 มีนาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งส้ิน 

6,146 ลานบาท ลดลงจากส้ินปที่ผานมา 239 ลานบาท หรือ

ลดลงเทากับ 3.7% สวนใหญเปนการลดลงของลูกหนี้

การคาของธุรกิจ Mobile 

บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งส้ิน 5,747 ลานบาท ลดลงจากส้ินปที่

ผานมา 88 ลานบาท หรือลดลงเทากับ 1.5% โดยมีสาเหตุ

หลักมาจากการลดลงของเจาหนี้การคา 

สวนของผูถือหุนของบริษัท เทากับ 400 ลานบาท ลดลง 

27.4% เมื่อเทียบกับสวนของผู ถือหุน ณ ส้ินป  2560 ที่ 

550 ลานบาท 


