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ภาพรวมการดาํเนนิงาน 
ในไตรมาสท ี3/2564 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมรีายไดร้วมอยู่
ท ี147 ลา้นบาท ลดลง 98 ลา้นบาท หรอื 40.0% เมอืเทยีบ
กับไตรมาสเดียวกันของปีทีผ่านมา (ไตรมาสที 3/2563) 
ซงึเป็นผลมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการจําหน่าย
อุปกรณ์ ในสายธุรกิจ Digital Network และลดลงจาก      
สายธรุกจิ Digital Content ในสว่นของการใหบ้รกิารขอ้มูล
ผ่านโทรศัพท์เคลือนทีและลดลงจากรายไดบ้ริการ
ถา่ยทอดฟตุบอล 
รายไดร้วมของไตรมาสที 3/2564 เพิมขนึ 117 ลา้นบาท 
หรือ 390.0% เมอืเทียบกับไตรมาสทีผ่านมา (ไตรมาสท ี
2/2564) ซงึเป็นผลมาจากการเพมิขนึของรายไดจ้ากการ
จําหน่ายอปุกรณ์ในสายธุรกจิ Digital Network จากการเรมิ
สง่มอบเครอืงวทิยสุอืสาร และเพมิขนึจากสายธรุกจิ Digital 
Content ในส่วนของบริการถ่ายทอดฟุตบอลทีเริมใน 
ไตรมาส 3/2564  
บรษัิทและบรษัิทย่อยมผีลขาดทุนจากการดําเนินงาน
(EBT) 87 ล า้นบาท  ขาดทุนเพิมขึน 83 ล า้นบาท      
เมอืเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีทผี่านมา (ไตรมาสท ี
3/2563) และขาดทุนเพมิขนึ 12 ลา้นบาท เมอืเทยีบกับ
ไตรมาสทผีา่นมา (ไตรมาสท ี2/2564) 
บรษัิทมขีาดทุนสุทธสิ่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษัิท 
89 ลา้นบาท ขาดทุนเพิมขึน 85 ลา้นบาท เมือเทียบกับ    
ไตรมาสเดยีวกันของปีทผี่านมา (ไตรมาสท ี3/2563) และ
ขาดทนุเพมิขนึ 11 ลา้นบาท เมอืเทยีบกับไตรมาสทผีา่นมา 
(ไตรมาสท ี2/2564) 
    

     ผลประกอบการทางการเงนิ  
 ประเภทของรายได ้                                                                ลา้นบาท 

สายธรุกจิ 3/64 3/63 %YoY 2/64 %QoQ 
Digital Network 118 194 (39.2%) 3  3,833.3% 
Digital Content 29 51 (43.1%) 27 7.4% 

รายไดร้วม* 147 245 (40.0%) 30 390.0% 
 

* รายไดร้วม (รายไดจ้ากการขาย บรกิาร และรายไดจ้ากงานตามสญัญา) 
 
รายได ้
ธุรกิจ Digital Network : ในไตรมาสนี รายไดจ้าก   
สายธรุกจิ Digital Network จํานวน 118 ลา้นบาท คดิเป็น
สัดส่วน 80.3% ของรายไดร้วม ซึงลดลง 76 ลา้นบาท 
หรือ 39.2% เมอืเทียบกับไตรมาสที 3/2563 แต่เมอืเทียบ
กับไตรมาสท ี2/2564 เพมิขนึ 115 ลา้นบาท หรอื 3,833.3% 
ธุรกิจ Digital Content : ในไตรมาสนี รายไดจ้าก   
สายธุรกจิ Digital Content จํานวน 29 ลา้นบาท คดิเป็น
สัดส่วน 19.7% ของรายไดร้วม ซึงรายไดใ้นไตรมาสน ี  
เมือเทียบกับไตรมาสที 3/2563 ลดลง 22 ลา้นบาท หรือ 
43.1% แต่ เมือ เที ยบ กับไตรมาสที  2/2564 เพิมขึน         
2 ลา้นบาท หรอื 7.4% 

บทวเิคราะหผ์ลการดาํเนนิงานไตรมาสท ี3/2564 

บรษิทั สามารถ ดจิติอล จํากดั (มหาชน) 
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กาํไรขนัตน้ 
ในไตรมาสนีบรษัิทและบรษัิทย่อยมีผลขาดทุนขันตน้          
1 ลา้นบาท จากไตรมาสที 3/2563 ทีมีกําไรขันตน้       
24 ลา้นบาท แตข่าดทนุลดลง 7 ลา้นบาท เมอืเทยีบกับ   
ไตรมาสท ี2/2564 ทมีผีลขาดทนุขันตน้ 8 ลา้นบาท 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและ
คา่ใชจ้า่ยอนื 
ในไตรมาสนีบรษัิทและบรษัิทย่อยมีค่าใชจ้่ายในการขาย
และบรหิารรวมค่าใชจ้่ายอืนจํานวน 34 ลา้นบาท ลดลง       
8 ลา้นบาท หรือ 19.6% เมือเทียบกับไตรมาสที 3/2563 
โดยมีสาเหตุมาจากค่าเสอืมราคาทีลดลง และค่าใชจ่้าย
พนักงานลดลง 
เมือเปรียบเทียบไตรมาสที 3/2564 กับไตรมาสท ี
2/2564 ค่าใชจ่้ายในการขายและการบรหิารรวมค่าใชจ่้าย
อนื ลดลง 5 ลา้นบาท หรอื 13.4% 
 
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 
ในไตรมาสนี บรษัิทและบรษัิทย่อยมค่ีาใชจ้่ายทางการเงนิ
รวม 49 ลา้นบาท เพิมขึน 10 ลา้นบาท หรือ 26.6%       
เมอืเทยีบกับไตรมาสท ี3/2563  และเพมิขนึ 13 ลา้นบาท 
หรือ36.1% เมอืเทยีบกับไตรมาสท ี2/2564 โดยมสีาเหตุ
หลักจากการเพิมขึนจากค่าใชจ้่ายในการออกหุ น้กู ้     
แปลงสภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขาดทนุสทุธ ิ
ในไตรมาสนีบรษัิทและบรษัิทย่อยมผีลขาดทุนสทุธสิว่นที
เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจํานวน 89 ลา้นบาท ขาดทุน
เพมิขนึ 85 ลา้นบาท เมอืเทยีบกบัไตรมาสท ี3/2563 โดยมี
สาเหตุมาจากในไตรมาสนีมีการตังสํารองหนีสงสัยจะสูญ     
15 ลา้นบาท ในขณะทไีตรมาสท ี3/2563 มรีายไดจ้าการการ
โอนกลับค่าเผือหนีสงสัยจะสูญจํานวน 45 ลา้นบาท และ
ขาดทุนเพิมขนึ 11 ลา้นบาท หรือ 14.8% เมือเทียบกับ
ไตรมาสท ี2/2564 
 
สถานะทางการเงนิ 
ณ วันที 30 กันยายน 2564 บรษัิทมีสนิทรัพย์รวมทังสนิ 
4,372 ลา้นบาท ลดลงจากสนิปีทีผ่านมา 20 ลา้นบาท หรือ 
0.5% โดยมสีาเหตุมาจากลูกหนีการคา้และลูกหนอีนืลดลง 
153 ลา้นบาท และสนิคา้คงเหลอืลดลง 65 ลา้นบาท จาก
การขายสนิคา้และอุปกรณ์ ในขณะทีเงนิสดและรายการ
เทยีบเท่าเงนิสดเพมิขนึ 180 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลัก
มาจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
บรษัิทมีหนีสนิรวมทังสนิ 3,919 ลา้นบาท เพมิขนึจากสนิปี     
ทีผ่านมา 22 ลา้นบาท หรือ 0.6% โดยมสีาเหตุมาจากการ
เพิมขึนของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 64 ลา้นบาท และรายไดรั้บ
ล่วงหนา้เพิมขนึ 31 ลา้นบาท ในขณะทีเงนิกูร้ะยะยาวจาก
สถาบันทางการเงนิลดลง 66 ลา้นบาท จากการจ่ายชําระคนื
เงนิกูดั้งกลา่ว 
 ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษัิทจํานวน 453 ลา้นบาท ลดลง     
42 ลา้นบาท หรือ 8.5% เมือเทียบกับส่วนของผูถ้ือหุน้      
ณ วันที  31 ธันวาคม 2563 เนืองจากการผลขาดทุน
เบ็ดเสร็จในปีนี 212 ลา้นบาท และเพมิขนึการแปลงสภาพ
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 170 ลา้นบาท 


