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ภาพรวมการดาํเนนิงาน 

ในปี 2562 บมจ. สามารถ ดจิติอล (SDC) ไดป้รับเปลี�ยน

การจําแนกส่วนงานใหม่ โดยเปลี�ยนชื�อส่วนงาน Mobile 

เป็นส่วนงาน Digital Network และเปลี�ยนชื�อส่วนงาน 

Non-mobile เป็นส่วนงาน Digital Content เพื�อใหส้ะทอ้น

ภาพการดําเนนิธรุกจิในปัจจุบัน  

ในไตรมาส ที� 1/2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมรีายไดร้วมอยู่

ที� 217 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 50 ลา้นบาท หรือ 29.6% เมื�อ

เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีที�ผา่นมา เป็นผลมาจากการ

เพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากสายธรุกจิ Digital Network และสาย

ธรุกจิ Digital Content  

บรษัิทและบรษัิทย่อยมผีลขาดทุนจากการดําเนินงาน

(EBT) 90 ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 90 ลา้นบาท หรือ 

50.2% เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ

ขาดทุนลดลง 529 ลา้นบาท หรือ 85.5% เมื�อเทยีบกับ

ไตรมาสที�ผ่านมา โดยมสีาเหตุหลักมาจากกําไรขั �นตน้ที�

เพิ�มขึ�น และการลดลงของการตั �งสํารองหนี�สงสยัจะสญู  

บรษัิทมีขาดทุนสุทธสิ่วนที�เป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษัิท 

72 ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 74 ลา้นบาท เมื�อเทียบกับ   

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และขาดทุนลดลง 867 ลา้น

บาทเมื�อเทยีบกับไตรมาสที�ผา่นมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ผลประกอบการทางการเงนิ 
 
 ประเภทของรายได ้                                                                ลา้นบาท 

สายธรุกจิ 1/62 1/61 %YoY 4/61 %QoQ 

Digital Network 89 59 52.1% 40 122.5% 

Digital Content 128 109 17.4% 112 14.3% 

รายไดร้วม* 217 168 29.6% 152 42.8% 
 

*  รายไดร้วม (รายไดจ้ากการขาย บรกิาร และรายไดจ้ากงานตามสญัญา รวม

รายไดค้า่สนบัสนุนการขาย) 

 

รายได ้

ธุรกจิ Digital Network : รายไดจ้ากสายธุรกจิ Digital 

Network ในไตรมาสนี� อยู่ที� 89 ลา้นบาท คดิเป็นสัดส่วน 

41.1% ของรายไดร้วม เพิ�มขึ�น 52.1% เมื�อเทียบกับชว่ง

เดียวกันของปีก่อน และเพิ�มขึ�น 122.5% เมื�อเทียบกับ 

ไตรมาสที�ผ่านมา เพิ�มขึ�นจากการขายและติดตั�งอุปกรณ์

โครงข่ ายระบบสื� อสาร โดยได ้มี การหยุ ดทํ าธุ รกิจ

โทรศัพทเ์คลื�อนที�  

ธุรกจิ Digital Content : รายไดจ้ากสายธุรกจิ Digital 

Content ในไตรมาสนี� อยู่ที� 128 ลา้นบาท คดิเป็นสัดสว่น 

58.9% ของรายไดร้วม โดยเพิ�มขึ�น 17.4% เมื�อเทยีบกับ

ไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น และเพิ�มขึ�น 14.3% เมื�อเทยีบ

กับไตรมาสที�ผ่านมา โดยเพิ�มรายไดก้ารใหบ้รกิารขอ้มูล

ผ่านโทรศัพทเ์คลื�อนที� และรายไดบ้รกิารถา่ยทอดกฬีา 

บทวเิคราะหผ์ลการดาํเนนิงานไตรมาสที� 1/2562 

บรษิทั สามารถ ดจิติอล จํากดั (มหาชน) 
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กาํไรข ั�นตน้ 

ในไตรมาสนี�บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมกํีาไรขั �นตน้ 28 ลา้น

บาท เพิ�มขึ�น 23 ลา้นบาทเมื�อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกัน

ของปีก่อน และเพิ�มขึ�น 50 ลา้นบาทเพื�อเทียบกับไตร

มาสที�ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาส่วนธุรกิจ Digital 

Network กลับมามกํีาไรจากธรุกจิใหม ่และสํารองการปรับ

ลดราคาทุนของสนิคา้โทรศัพท์เคลื�อนที�ไดบั้นทึกไว ้

หมดแลว้เมื�อปลายปีที�ผ่านมา ในขณะที�ส่วนธุรกิจ 

Digital content ก็มีกําไรเพิ�มขึ�นด ว้ยจากรายไดท้ี�

เพิ�มขึ�น 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและ

คา่ใชจ้า่ยอื�น 

ในไตรมาสนี�บรษัิทและบรษัิทย่อยมีค่าใชจ้่ายในการขาย

และบรหิารรวมค่าใชจ้่ายอื�นอยู่ที� 68 ลา้นบาท ลดลง 64 

ลา้นบาท หรอื 48.4% เมื�อเทยีบกับไตรมาสเดยีวกนัของปี

ก่อน และลดลง 479 ลา้นบาท หรือ 87.5% เมื�อเทยีบกับ

ไตรมาสที�ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใชจ้่ายใน

การขายที�ลดลงเนื�องจากการหยุดการทําธุรกจิจําหน่าย

โทรศัพท์เคลื�อนที� และไม่มีการบันทึกค่าเผื�อหนี�สงสัย   

จะสญูเพิ�มในไตรมาสนี� 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 

ในไตรมาสนี� บรษัิทและบรษัิทย่อยมคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ

รวม 58 ลา้นบาท ปรับตวัเพิ�มขึ�น 4 ลา้นบาท คดิเป็น 7.0% 

เมื�อเทียบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน และคงที�เมื�อกับไตร

มาสที�ผา่นมา  

 
กาํไรสทุธ ิ

ในไตรมาสนี� บริษัทและบรษัิทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ

สว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 72 ลา้นบาท ขาดทุน

ลดลง 74 ลา้นบาท หรือ 50.4% เมื�อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน และขาดทุนลดลง 867 ลา้นบาท 

หรอื 92.3% เมื�อเทยีบกบัไตรมาสที�ผา่นมา  

 

สถานะทางการเงนิ 

ณ วันที� 31 มีนาคม 2562 บรษัิทมีสินทรัพย์รวมทั �งสิ�น 

5,827 ลา้นบาท ลดลงจากสิ�นปีที�ผ่านมา 99 ลา้นบาท หรอื

ลดลงเท่ากับ 1.7% ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงนิสด 

และลูกหนี�การคา้ ลดลงจากการรับชําระเงนิในไตรมาสที�

ผ่านมา 

บรษัิทมหีนี�สนิรวมทั �งสิ�น 4,884 ลา้นบาท ลดลงจากสิ�นปีที�

ผ่านมา 25 ลา้นบาท หรือลดลงเท่ากับ 0.5% โดยมสีาเหตุ

หลกัมาการชําระคนืเงนิกูย้มืสถาบันการเงนิ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท เท่ากับ 943 ลา้นบาท ลดลง 74

ลา้นบาท หรือลดลง 7.3% เมื�อเทียบกับส่วนของผูถ้ือหุน้ 

ณ สิ�นปี 2561 ที� 1,017 ลา้นบาท เนื�องจากการผลขาดทุน

ในไตรมาสที�ผ่านมา 


