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ภาพรวมการดาํเนนิงาน 

ในไตรมาส ท ี1/2564 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมรีายไดร้วมอยู่

ท ี99 ลา้นบาท ลดลง 162 ลา้นบาท หรอื 62.1% เมอืเทยีบ

กบัไตรมาสเดยีวกันของปีทผีา่นมาเป็นผลมาจากการลดลง

ของรายไดจ้ากสายธุรกิจ Digital Network จากการขาย

อุปกรณ์ลดลง และรายไดจ้ากสายธุรกจิ Digital Content 

ลดลงจากการใหบ้รกิารขอ้มูลผ่านโทรศัพท์เคลือนท ี

และรายไดบ้รกิารถา่ยทอดกฬีา เนืองจากผลกระทบจาก

โควดิ-19 แต่เพมิขนึ 38 ลา้นบาท หรอื 62.3% เมอืเทยีบ

กับไตรมาสทผี่านมา เป็นผลมาจากการเพมิขนึของรายได ้

จากสายธุรกิจ Digital Network จากการขายอุปกรณ์ที

เพมิขนึ 

บรษัิทและบรษัิทย่อยมผีลขาดทุนจากการดําเนินงาน

(EBT) 64 ลา้นบาท ขาดทุนเพมิขนึ 23 ลา้นบาท หรอื 

54.6% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมี

สาเหตุมาจากการลดลงของกําไรขนัตน้และการลดลงของ

รายไดอ้ืนในส่วนกําไรจากอัตราแลกเปลียนและกําไร

จากการขายสนิทรัพย์และกําไรจากการขาย EDT แต่

ขาดทุนลดลง 38 ลา้นบาท หรอื 37.1% เมอืเทียบกับ

ไตรมาสทีผ่านมา โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของ

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารในส่วนค่าเสือมราคาที

ลดลงจากอุปกรณ์ทีตัดค่าเสือมราคาครบแลว้ และ

คา่ใชจ้า่ยพนักงานลดลง 

บรษัิทมขีาดทุนสุทธสิ่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษัิท 

69 ลา้นบาท ขาดทุนเพมิขนึ 10 ลา้นบาท เมอืเทียบกับ    

ไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น แตข่าดทนุลดลง 146 ลา้นบาท

เมอืเทยีบกบัไตรมาสทผีา่นมา 

 
 
 

 
 
 
 
 
ผลประกอบการทางการเงนิ 
 
 ประเภทของรายได ้                                                                ลา้นบาท 

สายธุรกจิ 1/64 1/63 %YoY 4/63 %QoQ 

Digital Network 60 200 (70.0%) 5 1,100.0% 

Digital Content 39 61 (36.1%) 56 (30.4%) 

รายไดร้วม* 99 261 (62.1%) 61 62.3% 
 

* รายไดร้วม (รายไดจ้ากการขาย บรกิาร และรายไดจ้ากงานตามสญัญา) 

 

รายได ้

ธุรกจิ Digital Network : ในไตรมาสน ีรายไดจ้ากสาย

ธรุกจิ Digital Network อยูท่ ี60 ลา้นบาท คดิเป็นสัดสว่น 

60.6% ของรายไดร้วม ซึงลดลง 140 ลา้นบาท หรือ 

70.0% เมอืเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยลดลง

จากการขายอปุกรณ์ลดลง และเมอืเทยีบกบัไตรมาสทผีา่นมา

เพิมขนึ 55 ลา้นบาท หรือ 1,100.0% โดยเพิมมาจากการ

จําหน่ายอปุกรณ์ทเีพมิขนึ 

ธุรกจิ Digital Content : รายไดจ้ากสายธุรกจิ Digital 

Content ในไตรมาสนี อยู่ท ี39 ลา้นบาท คดิเป็นสัดส่วน 

39.4% ของรายไดร้วม ซึงลดลง 22 ลา้นบาท หรือ 

36.1% เมอืเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น 

และลดลง 17 ล า้นบาท หรือ  30.4% เมือ เทียบกับ       

ไตรมาสทผี่านมา โดยลดลงจากการใหบ้รกิารขอ้มูลผ่าน

โทรศัพท์เคลือนที และรายไดบ้ริการถ่ายทอดกีฬา 

เนอืงจากผลกระทบจากโควดิ-19 

บทวเิคราะหผ์ลการดําเนนิงานไตรมาสท ี1/2564 

บรษิทั สามารถ ดจิติอล จํากดั (มหาชน) 
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กําไรขนัตน้ 

ในไตรมาสนีบริษัทและบริษัทย่อยมี กํ าไรขันต น้          

2 ลา้นบาท ลดลง 22 ลา้นบาทเมอืเทียบกับไตรมาส

เดยีวกนัของปีกอ่น โดยมสีาเหตมุาจากสว่นธรุกจิ Digital 

Network ซึงการขายอุปกรณ์ลดลง และส่วนธุรกิจ   

Digital Content ซึ ง ก า ร ใ ช ้ บ ริ ก า ร ข ้ อ มู ล ผ่ า น

โทรศัพท์เคลือนทีลดลงและการเลือนถ่ายทอดกีฬา

เนอืงจากผลกระทบจากโควดิ-19 

เมอืเปรยีบเทยีบกับไตรมาสทผี่านมากําไรลดลง 3 ลา้น

บาทจากสว่นธรุกจิ Digital Content 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารและ

คา่ใชจ้า่ยอนื 

ในไตรมาสนีบรษัิทและบรษัิทย่อยมคี่าใชจ้่ายในการขาย

และบริหารรวมค่าใชจ้่ายอืนอยู่ที 37 ลา้นบาท ลดลง       

7 ลา้นบาท หรือ 15.5% เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน ค่าใช จ้่ ายในการขายและการบริหารใน        

ไตรมาสนี ลดลง  12 ลา้นบาท หรอื 24.6% เมอืเทยีบกับ

ไตรมาสทีผ่านมา โดยมีสาเหตุมาจากค่าใชจ้่ายในการ

บรหิารทลีดลงเนืองจากค่าเสอืมราคาทลีดลงจากอปุกรณ์

ทตีัดคา่เสอืมราคาครบแลว้ และคา่ใชจ้า่ยพนักงานลดลง 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 

ในไตรมาสน ีบรษัิทและบรษัิทยอ่ยมคี่าใชจ้า่ยทางการเงนิ

รวม 35 ลา้นบาท ปรับตัวลดลง 16 ลา้นบาท คิดเป็น 

31.3% เมอืเทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น จากการชําระ

คืนเงนิกูย้มืจากธนาคารและการลดลงของอัตราดอกเบีย

และปรับตัวลดลง 3 ลา้นบาท คดิเป็น 7.1% เมอืเทยีบกับ

ไตรมาสทผี่านมาจากการทีไม่มจีากการชําระคืนเงนิกูย้มื

จากธนาคาร 

 
 
 
 
 

กําไรสทุธ ิ

ในไตรมาสน ีบรษัิทและบรษัิทยอ่ยมผีลขาดทนุสทุธสิว่นที

เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 69 ลา้นบาท ขาดทุนเพมิขนึ 

10 ลา้นบาท หรอื 16.9% เมอืเทียบกับช่วงเดยีวกันของ   

ปีก่อน แต่ขาดทุนลดลง 146 ลา้นบาท หรือ 67.9%      

เมอืเทยีบกบัไตรมาสทผีา่นมา 

 

สถานะทางการเงนิ 

ณ วันที 31 มีนาคม 2564 บรษัิทมีส ินทรัพย์รวมทังสิน 

4,342 ลา้นบาท ลดลงจากสนิปีทีผ่านมา 50 ลา้นบาท หรือ

ลดลงเท่ากับ 1.1% ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงนิสด

และรายการเทยีบเท่าเงนิสดเนืองจากการการชําระคนืเงนิ

กูย้มืสถาบันการเงนิและลดลงจากเงนิจ่ายล่วงหนา้ค่าสนิคา้

และลดลงจากอุปกรณ์เนืองจากมกีารตัดค่าเสอืมในระหว่าง

งวด 

บรษัิทมหีนีสนิรวมทังสนิ 3,903 ลา้นบาท เพมิขนึจากสนิปี     

ทผีา่นมา 6 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึเทา่กบั 0.2% โดยมสีาเหตุ

มาจากการเพิมขึนของเจา้หนีการคา้ และการลดลงของ

รายไดร้ับลว่งหนา้เนอืงจากการสง่มอบสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษัิท เท่ากับ 439 ลา้นบาท ลดลง     

56 ลา้นบาท หรือลดลง 11.4% เมือเทียบกับส่วนของ          

ผูถ้ือหุน้ ณ สินปี 2563 ที 495 ลา้นบาท เนืองจากการ     

ผลขาดทนุในไตรมาสทผีา่นมา 


