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ภาพรวมการดาํเนนิงาน 
ในไตรมาสท ี1/2565 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมรีายไดร้วมอยู่
ที 283 ลา้นบาท เพิมขึน 184 ลา้นบาท หรือ 185.9%        
เมือเทียบกับไตรมาสเดยีวกันของปีทีผ่านมา (ไตรมาสที 
1/2564) ซงึเป็นผลมาจากการเพมิขนึของรายไดจ้ากการ
จําหน่ายอุปกรณ์ในสายธุรกจิ Digital Network จากการสง่
มอบอุปกรณ์ในโครงการระบบวิทยุสอืสารสําหรับตดิตัง     
ใชง้านในพืนทีภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต ้รวม 9 เขต ใหก้ารไฟฟ้าส่วนภูม ิภาค (PEA) 
ครบถว้นแลว้ และเรมิรับรูร้ายไดข้องโครงการจัดหาระบบ
วทิยสุอืสารขา่ยบงัคับบัญชากระทรวงมหาดไทย (MOI) แต่
ลดลงจากสายธุรก ิจ Digital Content ในส่วนของการ
ใหบ้ริการขอ้มูลผ่านโทรศัพท์เคลือนทีและลดลงจาก
รายไดบ้รกิารถา่ยทอดฟตุบอล 
รายไดร้วมของไตรมาสที 1/2565 เพมิขนึ 166 ลา้นบาท 
หรือ 141.5% เมอืเทยีบกับไตรมาสทผี่านมา (ไตรมาสที 
4/2564) ซงึเป็นผลมาจากการเพมิขนึของรายไดจ้ากการ
จําหน่ายอุปกรณ์ในสายธุรกจิ Digital Network แต่ลดลง
จากสายธรุกจิ Digital Content ในสว่นของบรกิารถา่ยทอด
ฟตุบอล 
บรษัิทและบรษัิทย่อยมีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน
(EBT) 83 ล า้นบาท ขาดทุนเพิมขึน 19 ล า้นบาท        
เมอืเทยีบกับไตรมาสเดียวกันของปีทผี่านมา (ไตรมาสท ี
1/2564) แต่ขาดทุนลดลง 26 ลา้นบาท เมือเทียบกับ
ไตรมาสทผีา่นมา (ไตรมาสท ี4/2564) 
บรษัิทและบรษัิทย่อยมีผลขาดทุนสุทธสิ่วนทีเป็นของ    
ผูถ้ ือหุน้ของบริษัทฯ 84 ลา้นบาท ขาดทุนเพิมขนึ 21    
ลา้นบาท เมอืเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีทีผ่านมา 
(ไตรมาสที 1/2564) แต่ขาดทุนลดลง 30 ลา้นบาท         
เมอืเทยีบกับไตรมาสทผีา่นมา (ไตรมาสท ี4/2564) 

 
 
 
 ผลประกอบการทางการเงนิ  
 ประเภทของรายได ้                                                                ลา้นบาท 

สายธรุกจิ 1/65 1/64 %YoY 4/64 %QoQ 
Digital Network 250 60 316.9% 83  199.2% 
Digital Content 33 39 (15.4%) 34 (1.8%) 

รายไดร้วม* 283 99 185.9% 117 141.5% 
 

* รายไดร้วม (รายไดจ้ากการขาย บรกิาร และรายไดจ้ากงานตามสญัญา) 
 
รายได ้
ธุรกิจ Digital Network : ในไตรมาสนี รายไดจ้าก    
สายธรุกจิ Digital Network จํานวน 250 ลา้นบาท คดิเป็น
สัดส่วน 88.3% ของรายไดร้วม ซงึเพมิขนึ 190 ลา้นบาท 
หรอื 316.9% เมอืเทยีบกับไตรมาสท ี1/2564 และเมอืเทยีบ
กับไตรมาสท ี4/2564 เพมิขนึ 166 ลา้นบาท หรอื 199.2% 
ธุรกิจ Digital Content : ในไตรมาสนี  รายไดจ้าก     
สายธุรกจิ Digital Content จํานวน 33 ลา้นบาท คดิเป็น
สัดส่วน 11.7% ของรายไดร้วม ซงึรายไดใ้นไตรมาสนี   
เมือเทียบกับไตรมาสที 1/2564 ลดลง 6 ลา้นบาท หรือ 
15.4% และ เ มือ เทียบกั บ ไตรมาสที  4/2564 ลดลง               
1 ลา้นบาท หรอื 1.8% 
กาํไรขนัตน้ 
ในไตรมาสนีบรษัิทและบริษัทย่อยมีกําไรขันตน้จํานวน          
2.6 ลา้นบาท เพมิขนึ 0.3 ลา้นบาท เมอืเทยีบกบัไตรมาสท ี
1/2564 ทมีกํีาไรขันตน้ 2.3 ลา้นบาท และเพมิขนึ 2.8 ลา้น
บาท เมือเทยีบกับไตรมาสท ี4/2564 ทมีผีลขาดทุนขันตน้ 
0.2 ลา้นบาท 
 
 

บทวเิคราะหผ์ลการดาํเนนิงานไตรมาสท ี1/2565 

บรษิทั สามารถ ดจิติอล จํากดั (มหาชน) 



 2 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและ
คา่ใชจ้า่ยอนื 
ในไตรมาสนีบรษัิทและบรษัิทย่อยมีค่าใชจ้่ายในการขาย
และบรหิารรวมค่าใชจ้่ายอืนจํานวน 29 ลา้นบาท ลดลง       
8 ลา้นบาท หรือ 21.6% เมือเทียบกับไตรมาสที 1/2564 
โดยมสีาเหตมุาจากค่าเสอืมราคาลดลง 
เมือเปรียบเทียบไตรมาสที 1/2565 กับไตรมาสที 
4/2564 ค่าใชจ่้ายในการขายและการบรหิารรวมค่าใชจ่้าย
อนื ลดลง 3 ลา้นบาท หรอื 9.0% 
 
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 
ในไตรมาสนี บรษัิทและบรษัิทย่อยมคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ
รวม 62 ลา้นบาท เพิมขึน 26 ลา้นบาท หรือ 73.2%          
เมือเทียบกับไตรมาสที 1/2564 โดยมีสาเหตุจากการ
เพมิขนึของคา่ใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ แตล่ดลง 
14 ลา้นบาท หรอื 18.4% เมอืเทยีบกับไตรมาสท ี4/2564 
โดยมสีาเหตุจากการลดลงของค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กู ้
แปลงสภาพ 
 
ขาดทนุสทุธ ิ
ในไตรมาสนีบรษัิทและบรษัิทย่อยมผีลขาดทุนสทุธสิว่น
ทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯจํานวน 84 ลา้นบาท 
ขาดทุนเพมิขนึ 21 ลา้นบาท หรือ 34.0% เมอืเทยีบกับ
ไตรมาสท ี1/2564 โดยมสีาเหตุมาจากในไตรมาสนีบรษัิท
และบรษัิทย่อยมีค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ
เพมิขนึ 26 ลา้นบาท แตข่าดทนุลดลง 30 ลา้นบาท หรอื 
26.4% เมอืเทยีบกบัไตรมาสท ี4/2564 โดยมสีาเหตุหลัก
มาจากการลดลงของคา่ใชจ้่ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
การลดลงของค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหารรวม
คา่ใชจ่้ายอนื และการลดลงของคา่ใชจ่้ายภาษีเงนิได ้
 
 
 

สถานะทางการเงนิ 
ณ วันที 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทังสนิ 
4,968 ลา้นบาท เพมิขนึจากสนิปีทผีา่นมา 416 ลา้นบาท หรอื 
9.1% โดยมีสาเหตุมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่า    
เงนิสดเพมิขนึ 189 ลา้นบาท โดยมสีาเหตหุลักมาจากการ
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนืเพิมขนึ 
135 ลา้นบาท จากลกูหนคี่าสนิคา้ทยีังไมค่รบกําหนดชาํระ 
สนิทรัพยห์มุนเวยีนอนืเพมิขนึ 230 ลา้นบาท จากเงนิจ่าย
ล่วงหนา้ค่าสินคา้ และอุปกรณ์เพิมขึน 114 ลา้นบาท 
ในขณะทสีนิคา้คงเหลอืลดลง 118 ลา้นบาท จากการขาย
สนิคา้โครงการ DTRS และสนิทรัพยท์างการเงนิหมุนเวยีน
อนืลดลง 115 ลา้นบาท จากเงนิมัดจําคา่สนิคา้ลดลง 
บรษัิทมีหนีสนิรวมทังสนิ 3,893 ลา้นบาท เพมิขนึจากสนิปี     
ทีผ่านมา 178 ลา้นบาท หรือ 4.8% โดยมีสาเหตุมาจาก
รายไดร้ับล่วงหนา้โครงการ DTRS เพมิขนึ 234 ลา้นบาท 
ในขณะทีเงินกู ร้ะยะยาวจากสถาบันทางการเงินลดลง                    
46 ลา้นบาท จากการชําระคนืเงนิตน้ 
สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจํานวน 1,075 ลา้นบาท เพมิขนึ     
239 ลา้นบาท หรือ 28.6% เมือเทียบกับส่วนของผูถ้ือหุน้ 
ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 เนืองจากการเพมิขนึการแปลง
สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 330 ลา้นบาท และผลขาดทุน
เบ็ดเสร็จในปีน ี91 ลา้นบาท 


