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ภาพรวมการดาํเนนิงาน 

ในไตรมาสท ี2/2565 บรษัิทและบรษัิทย่อยมรีายไดร้วมอยู่

ที 230 ลา้นบาท เพิมขึน 192 ลา้นบาท หรือ 501.2%               

เมือเทยีบกับไตรมาสเดียวกันของปีทผี่านมา (ไตรมาสที 

2/2564) ซงึรายไดท้เีพมิขนึ โดยหลักเป็นผลมาจากการ

จําหน่ายอุปกรณ์ในสายธุรกจิ Digital Network จากการ         

ส่งมอบอุปกรณ์ของโครงการจัดหาระบบวทิยุสอืสารข่าย

บงัคับบัญชากระทรวงมหาดไทย (MOI)  

เมือเทียบกับไตรมาสทีผ่านมา (ไตรมาสที 1/2565)      

รายไดร้วมของไตรมาสท ี2/2565 ลดลง 57 ลา้นบาท หรือ 

19.9% เนืองจากในไตรมาสทผี่านมามกีารสง่มอบอปุกรณ์

โครงการระบบวทิยสุอืสาร ใหก้ารไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (PEA) 

ครบถว้นแลว้ รวมถงึสายธุรกจิ Digital Content ทมีรีายได ้

ลดลงในไตรมาสนี โดยหลักเกดิจากส่วนบรกิารถ่ายทอด

ฟตุบอล เนืองจากอยูใ่นชว่งพักฤดกูาล 

บรษัิทและบรษัิทย่อยมีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน

(EBT) 90 ลา้นบาท ขาดทุนเพิมขึน 15 ลา้นบาท         

เมือเทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีทผี่านมา (ไตรมาสที 

2/2564) และขาดทุนเพมิขนึ 7 ลา้นบาท เมอืเทยีบกับ

ไตรมาสทผีา่นมา (ไตรมาสท ี1/2565) 

บรษัิทและบรษัิทย่อยมีผลขาดทุนสุทธสิ่วนทีเป็นของ         

ผูถ้ ือหุน้ของบริษัทฯ 87 ลา้นบาท ขาดทุนเพิมขนึ 15          

ลา้นบาท เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีทีผ่านมา 

(ไตรมาสที 2/2564) และขาดทุนเพิมขึน 2 ลา้นบาท           

เมอืเทยีบกบัไตรมาสทผีา่นมา (ไตรมาสท ี1/2565) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ผลประกอบการทางการเงนิ 
 
 ประเภทของรายได ้                                                                ลา้นบาท 

สายธรุกจิ 2/65 2/64 %YoY 1/65 %QoQ 

Digital Network 203 3 7,452.2% 250  (18.6%) 

Digital Content 26 28 (7.6%) 33 (21.6%) 

รายไดร้วม* 229 31 646.3% 283 (19.0%) 
 

* รายไดร้วม (รายไดจ้ากการขาย บรกิาร และรายไดจ้ากงานตามสญัญา) 

 

รายได ้

ธุรกจิ Digital Network : ในไตรมาสนีมีรายไดจ้าก

สายธรุกจิ Digital Network จํานวน 203 ลา้นบาท คดิเป็น

สัดส่วน 88.7% ของรายไดร้วม เมอืเทียบกับไตรมาสที 

2/2564 เพิมขึน  200 ล า้นบาท หรือ 7,452.2% และ             

เมือเทียบกับไตรมาสที 1/2565 ลดลง 47 ลา้นบาท หรือ 

18.6% 

ธุรกจิ Digital Content : ในไตรมาสนีมีรายไดจ้าก   

สายธุรกจิ Digital Content จํานวน 26 ลา้นบาท คดิเป็น

สัดส่วน 11.3% ของรายไดร้วม เมอืเทียบกับไตรมาสที 

2/2564 ลดลง 2 ลา้นบาท หรือ 7.6% และเมือเทียบกับ

ไตรมาสท ี1/2565 ลดลง 7 ลา้นบาท หรอื 21.6% 

ในขณะเดยีวกนัในไตรมาสน ีมรีายไดอ้นืรวม 1 ลา้นบาท 

กาํไร(ขาดทนุ)ขนัตน้ 

ในไตรมาสนีบริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนขันตน้

จํานวน 4.3 ล า้นบาท ขาดทุนลดลง 3.7 ลา้นบาท           

เมือเทียบกับไตรมาสท ี2/2564 ทมีผีลขาดทุนขันตน้ 8.0 

ลา้นบาท และขาดทุนเพมิขนึ 6.9 ลา้นบาท เมอืเทยีบกับ

ไตรมาสท ี1/2565 ทมีกํีาไรขนัตน้ 2.6 ลา้นบาท 

 

 

บทวเิคราะหผ์ลการดาํเนนิงานไตรมาสท ี2/2565 

บรษิทั สามารถ ดจิติอล จํากดั (มหาชน) 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและ

คา่ใชจ้า่ยอนื 

ในไตรมาสนีบรษัิทและบรษัิทย่อยมีค่าใชจ่้ายในการขาย

และบรหิาร รวมค่าใชจ่้ายอนืจํานวน 25 ลา้นบาท ลดลง       

14 ลา้นบาท หรือ 35.3% เมือเทียบกับไตรมาส 2/2564 

โดยมสีาเหตหุลักมาจากคา่เสอืมราคาลดลง 

และเมือเปรียบเทียบไตรมาสที 2/2565 กับไตรมาสที 

1/2565 ค่าใชจ่้ายในการขายและการบรหิารรวมค่าใชจ้่าย

อนื ลดลงจํานวน 3 ลา้นบาท หรอื 11.4% 

 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 

ในไตรมาสนีบรษัิทและบรษัิทย่อยมคี่าใชจ่้ายทางการเงนิ

รวม 37 ลา้นบาท เพมิขนึ 1 ลา้นบาท หรอื 4.1% เมอืเทยีบ

กับไตรมาสท ี2/2564 แต่ลดลง 25 ลา้นบาท หรอื 40.5% 

เมอืเทยีบกับไตรมาสท ี1/2565 โดยมสีาเหตุจากการลดลง

ของคา่ใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 

ขาดทนุสทุธ ิ

ในไตรมาสนีบริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธ ิ  

สว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯจํานวน 87 ลา้นบาท 

ขาดทนุเพมิขนึ 15 ลา้นบาท หรอื 21.1% เมอืเทยีบกับ

ไตรมาสท ี2/2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในไตรมาสนี

บรษัิทมีการบันทกึดอ้ยค่าทรัพย์สนิจํานวน 25 ลา้นบาท 

และขาดทุนเพมิขนึ 2 ลา้นบาท หรือ 2.6% เมอืเทยีบ

กบัไตรมาสท ี1/2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานะทางการเงนิ 

ณ วันที 30 มถิุนายน 2565 บรษัิทมีสนิทรัพย์รวมทังสนิ 

4,881 ลา้นบาท เพมิขนึจากสนิปีทผีา่นมา 329 ลา้นบาท หรอื 

7.2% โดยมีสาเหตุหลักมาจากอุปกรณ์เพิมขึน 285      

ลา้นบาท และลูกหนีการคา้และลูกหนีอืนเพิมขึน 225     

ลา้นบาท ในขณะทีสนิคา้คงเหลือลดลง 196 ลา้นบาท 

จากการขายสนิคา้ในโครงการ DTRS  

บรษัิทมีหนีสนิรวมทังสนิ 3,883 ลา้นบาท เพมิขนึจากสนิปี     

ทีผ่านมา 167 ลา้นบาท หรือ 4.5% โดยมีสาเหตุมาจาก

รายไดร้ับล่วงหนา้เพิมขนึ 210 ลา้นบาท ในขณะทีเงินกู ้    

ระยะยาวจากสถาบันทางการเงนิสทุธลิดลง 16 ลา้นบาท และ

เงนิเบกิเกนิบัญชทีลีดลง 15 ลา้นบาทเป็นตน้ 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทจํานวน 998 ลา้นบาท เพมิขนึ     

162 ลา้นบาท หรือ 19.3% เมือเทยีบกับส่วนของผูถ้ือหุน้ 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 โดยเพมิขนึจากการแปลงสภาพ

ของหุน้กูแ้ปลงสภาพจํานวน 345 ลา้นบาท ในขณะทีมี     

ผลขาดทนุเบ็ดเสร็จในปีนจํีานวน 171 ลา้นบาท 


