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ภาพรวมการดาํเนนิงาน 

ในไตรมาสที  2/61 บมจ. สามารถ ดิจิตอล (SDC)  

มรีายไดร้วมอยู่ที 223 ลา้นบาท ปรับตัวลดลง 106 ลา้นบาท 

หรือ 32.1% เมือเทียบกับไตรมาสเดยีวกันของปีทีผ่านมา 

เป็นผลมาจากการลดลงของรายไดจ้ากสายธุรกจิ Mobile 

และสายธรุกจิ Non-Mobile  

บรษัิทมขีาดทุนจากการดําเนนิงาน(EBT) 231 ลา้นบาท 

ขาดทุนลดลง 367 ลา้นบาท หรอื 61.4% เมือเทยีบกับ

ชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น โดยมสีาเหตุหลักมาจากการลดลง

ของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร แต่เมือเทียบกับ     

ไตรมาสทีผ่านมา ขาดทุนเพิมขึIน 52 ลา้นบาทหรือ 

28.8% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการตัIงสํารองหนีI     

สงสยัจะสญู  

บรษัิทมีขาดทุนสุทธสิ่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษัิท 

196 ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 283 ลา้นบาท เมือเทียบกับ

ไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น แตข่าดทนุเพิมขึIน 51 ลา้นบาท

เมือเทยีบกบัไตรมาสทีผา่นมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผลประกอบการทางการเงนิ 
 
 ประเภทของรายได ้                                                                ลา้นบาท 

สายธรุกจิ 2/61 2/60 %YoY 1/61 %QoQ 

Mobile 100 180 (44.7%) 59 68.8% 

Non-mobile 123 149 (16.8%) 109 13.5% 

รายไดร้วม* 223 329 (32.1%) 168 32.9% 
 

* รายไดร้วม (รายไดจ้ากการขายและบรกิาร รวมรายไดค้า่สนบัสนนุการขาย) 

 

รายได ้

ธุรกจิ Mobile : รายไดจ้ากสายธุรกจิ Mobile ในไตรมาส

ที 2/61 อยู่ที 100 ลา้นบาท คดิเป็นสัดส่วน 44.6% ของ

รายไดร้วม ลดลง 44.7% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของ  

ปีก่อนโดยมีสาเหตุหลักมาจากการยกเลิกการทําตลาด

โทรศัพท์ เคลือนที  i-mobile เหลือเพี ยงธุ รกิจค า้ปลีก

โทรศัพทเ์คลือนที แตม่รีายไดเ้พิมขึIน 68.8% เมือเทยีบกับ

ไตรมาสที ผ่ านมา โดยมาจากรายได ธุ้ รกิจค า้ปลี ก

โทรศัพทเ์คลือนทีและอปุกรณ์ไอทอีืนๆ 

ธุรกจิ Non-Mobile : รายไดจ้ากสายธุรกจิ Non-Mobile 

ในไตรมาสที 2/61 อยู่ที 123 ลา้นบาท คดิเป็นสัดส่วน 

55.4% ของรายไดร้วม โดยลดลง 16.8% เมือเทียบกับ

ไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น อันเนืองมาจากการลดลงของ

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

โทรศัพท์เคลือนที  แต่เมือเทียบกับไตรมาสที ผ่านมา        

มรีายไดเ้พิมขึIน 13.5% จากธรุกจิการถ่ายทอดกฬีา 

บทวเิคราะหผ์ลการดาํเนนิงานไตรมาสทีC 2/61 

บรษิทั สามารถ ดจิติอล จํากดั (มหาชน) 
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กาํไรข ัGนตน้ 

ในไตรมาสที 2/61 บรษัิทมีกําไรขั Iนตน้ 34 ลา้นบาท 

เพิมขึIน 69 ลา้นบาท เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน และเพิมขึIน 31 ลา้นบาท เมือเทียบกับไตรมาสที

ผา่นมา ซึงมสีาเหตหุลักมาจากการขายสนิคา้ลา้สมัยลดลง 

กําไรจากการขายปลีกโทรศัพท์เคลือนทีเพิมขึIน และ

สํารองการปรับลดราคาทนุของสนิคา้เหลอืลดลง  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและ

คา่ใชจ้า่ยอืCน 

ในไตรมาสที 2/61 บริษัทมีค่าใชจ่้ายในการขายและ

บรหิารรวมค่าใชจ่้ายอืนอยู่ที 212 ลา้นบาท ลดลง 314 

ลา้นบาท หรือ 59.7% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าเผือหนีIสงสัยจะสูญที

ลดลง และการลดลงของค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 
แต่เพิมขึIน 80 ลา้นบาท หรือ 60.2% เมือเทียบกับไตร

มาสทีผ่านมา อันเป็นผลมาจากค่าเผือหนีIสงสัยจะสูญที

เพิมขึIนในไตรมาสนีI 

 
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 

ในไตรมาสที 2/61 บรษัิทมีค่าใชจ่้ายทางการเงนิรวม 55 

ลา้นบาท ปรับตัวเพิมขึIน คดิเป็น 22.1% เมือเทยีบกับชว่ง

เดยีวกนัของปีกอ่น และคงทีเมือกับไตรมาสทีผา่นมา  

 
กาํไรสทุธ ิ

ในไตรมาสที 2/61 บรษัิทมีผลขาดทุนสุทธสิ่วนทีเป็น

ของผูถ้ือหุน้ของบริษัท 196 ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 

283 ลา้นบาท หรือ59.1% เมือเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีกอ่น แตข่าดทนุเพิมขึIน 51 ลา้นบาท หรอื 35.2% 

เมือเทยีบกบัไตรมาสทีผา่นมา  

 

 

 

สถานะทางการเงนิ 

ณ วันที 30 มถิุนายน 2561 บรษัิทมีสนิทรัพย์รวมทั IงสิIน 

6,961 ลา้นบาท เพิมขึIนจากสิIนปีทีผา่นมา 576 ลา้นบาท หรอื

เพิมขึIนเท่ากบั 9.0% สว่นใหญ่เป็นการเพิมขึIนของเงนิสด 

และงานระหวา่งกอ่สรา้งของโครงการใหม ่ในขณะทีลกูหนีI

การคา้ของธุรกจิ Mobile ลดลงจากการรับชําระเงนิและ

การตั IงสาํรองหนีIสงสัยจะสญู 

บรษัิทมหีนีIสนิรวมทั IงสิIน 4,680 ลา้นบาท ลดลงจากสิIนปีที

ผ่านมา 1,155 ลา้นบาท หรือลดลงเท่ากับ 19.8% โดยมี

สาเหตุหลักมาการชําระคนืเงนิกูย้มืระยะสั Iนจากบรษัิทแม ่

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท เท่ากับ 2,281 ลา้นบาท เพิมขึIน 

314.5% เมือเทียบกับส่วนของผูถ้ือหุน้ ณ สิIนปี 2560 ที 

550 ลา้นบาท เนืองจากการเพิมทนุในไตรมาสนีI 


