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ภาพรวมการดาํเนนิงาน 

ในไตรมาส ท ี2/2564 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมรีายไดร้วมอยู่

ท ี30 ลา้นบาท ลดลง 39 ลา้นบาท หรอื 56.5% เมอืเทยีบ

กับไตรมาสเดียวกันของปีทีผ่านมา (ไตรมาสท ี2/2563) 

ซงึเป็นผลมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการจําหน่าย

อุปกรณ์ในสายธุรกจิ Digital Network และลดลงจากสาย

ธุรกจิ Digital Content ในส่วนของการใหบ้รกิารขอ้มูล

ผา่นโทรศัพทเ์คลอืนท ี

รายไดร้วมของไตรมาสท ี2/2564 ลดลง 69 ลา้นบาท หรอื 

69.7% เมือเทียบกับไตรมาสทีผ่ านมา (ไตรมาสท ี

1/2564) ซงึเป็นผลมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการ

จําหน่ายอุปกรณ์ในสายธุรกจิ Digital Network และลดลง

จากสายธุรกจิ Digital Content ในส่วนของการใหบ้รกิาร

ขอ้มูลผ่านโทรศัพท์เคลือนที รวมถงึการเปลียนแปลง

กําหนดการแขง่ขนักฬีาฟตุบอลจากเดมิเสร็จสนิในไตรมาส

ท ี2/2564 เป็นเสร็จสนิในไตรมาสท ี1/2564 จงึส่งผลให ้

รายไดใ้นไตรมาสท ี2/2564 ลดลง 

บรษัิทและบรษัิทย่อยมผีลขาดทุนจากการดําเนินงาน

(EBT) 75 ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 4 ลา้นบาท หรือ 

5.4% เมอืเทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีทผี่านมา (ไตร

มาสท ี2/2563) แต่เมอืเทยีบกับไตรมาสทผี่านมา (ไตร

มาสที 1/2564) ขาดทุนเพิมขึน 11 ลา้นบาท หรือ 

17.5% 

บรษัิทมขีาดทุนสุทธสิ่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษัิท 

77 ลา้นบาท ขาดทุนเพิมขึน 1 ลา้นบาท เมือเทียบกับ    

ไตรมาสเดยีวกนัของปีทผีา่นมา และเมอืเทยีบกบัไตรมาสที

ผา่นมามผีลขาดทุนเพมิขนึ 8 ลา้นบาท 

 
 
 

 
 
 
 
 
ผลประกอบการทางการเงนิ 
 
 ประเภทของรายได ้                                                                ลา้นบาท 

สายธุรกจิ 2/64 2/63 %YoY 1/64 %QoQ 

Digital Network 3 39 (92.3%) 60 (95.0%) 

Digital Content 27 30 (10.0%) 39 (30.8%) 

รายไดร้วม* 30 69 (56.5%) 99 (69.7%) 
 

* รายไดร้วม (รายไดจ้ากการขาย บรกิาร และรายไดจ้ากงานตามสญัญา) 

 

รายได ้

ธุรกจิ Digital Network : ในไตรมาสน ีรายไดจ้ากสาย

ธุรก ิจ  Digital Network จํานวน  3 ล า้นบาท  คิด เป็น

สัดส่วน 10.0% ของรายไดร้วม ซงึลดลง 36 ลา้นบาท 

หรอื 92.3% เมอืเทยีบกับไตรมาสท ี2/2563 และรายไดใ้น

ไตรมาสนีเมอืเทียบกับไตรมาสที 1/2564 ลดลง 57 ลา้น

บาท หรอื 95.0% 

ธุรกจิ Digital Content : ในไตรมาสนี รายไดจ้ากสาย

ธุรกิจ Digital Content จํานวน 27 ล า้นบาท คิด เป็น

สดัสว่น 90.0% ของรายไดร้วม ซงึรายไดใ้นไตรมาสนเีมอื

เทียบกับไตรมาสที 2/2563 ลดลง 3 ลา้นบาท หรือ 

10.0% และรายไดใ้นไตรมาสนีลดลง 12 ลา้นบาท หรอื 

30.8% เมอืเทยีบกบัไตรมาสท ี1/2564 

บทวเิคราะหผ์ลการดําเนนิงานไตรมาสท ี2/2564 

บรษิทั สามารถ ดจิติอล จํากดั (มหาชน) 
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กําไรขนัตน้ 

ในไตรมาสนีบรษัิทและบรษัิทย่อยมีผลขาดทุนขันตน้          

8 ลา้นบาท ขาดทุนเพมิขนึ 6 ลา้นบาท เมอืเทียบกับ

ไตรมาสที 2/2563 และเมือเปรียบเทียบไตรมาสท ี

2/2564 กับไตรมาสที 1/2564 ขาดทุนเพิมขึน 10     

ลา้นบาท 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารและ

คา่ใชจ้า่ยอนื 

ในไตรมาสนีบรษัิทและบรษัิทย่อยมคี่าใชจ้่ายในการขาย

และบรหิารรวมค่าใชจ้่ายอืนจํานวน 39 ลา้นบาท ลดลง       

19 ลา้นบาท หรอื 32.8% เมอืเทยีบกับไตรมาสท ี2/2563 

โดยมสีาเหตุมาจากค่าเสอืมราคาทลีดลงจากอปุกรณ์ทตีัด

คา่เสอืมราคาครบแลว้ และคา่ใชจ้า่ยพนักงานลดลง 

เมือเปรียบเทียบไตรมาสที 2/2564 กับไตรมาสท ี

1/2564 ค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิารรวมค่าใชจ้่าย

อนื เพมิขนึ 2 ลา้นบาท หรอื 4.9% 

 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 

ในไตรมาสน ีบรษัิทและบรษัิทยอ่ยมคี่าใชจ้า่ยทางการเงนิ

รวม 36 ลา้นบาท ลดลง 10 ลา้นบาท หรือ 21.6% เมือ

เทยีบกับไตรมาสท ี2/2563 โดยมสีาเหตุจากการชําระคนื

เงนิกูย้มืธนาคารและการลดลงของอตัราดอกเบยี 

 

 

 

 

 

 

 

ขาดทนุสทุธ ิ

ในไตรมาสน ีบรษัิทและบรษัิทยอ่ยมผีลขาดทนุสทุธสิว่นที

เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจํานวน 77 ลา้นบาท ขาดทุน

เพมิขนึ 1 ลา้นบาท หรือ 1.7% เมือเทียบกับไตรมาสท ี

2/2563 และขาดทุนเพิมขึน 8 ลา้นบาท หรือ 12.1%      

เมอืเทยีบกบัไตรมาสท ี1/2564 

 

สถานะทางการเงนิ 

ณ วันที 30 มถิุนายน 2564 บรษัิทมีสนิทรัพย์รวมทังสนิ 

4,204 ลา้นบาท ลดลงจากสนิปีทผี่านมา 188 ลา้นบาท หรอื 

4.3% โดยมสีาเหตมุาจากการลดลงของเงนิสดและรายการ

เทยีบเทา่เงนิสดจากการชําระคนืเจา้หนกีารคา้ 

บรษัิทมีหนีสนิรวมทังสนิ 3,832 ลา้นบาท ลดลงจากสนิปี     

ทผี่านมา 65 ลา้นบาท หรอื 1.7% โดยมสีาเหตุมาจากการ

ชําระคนืเจา้หนกีารคา้ 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษัิทจํานวน 373 ลา้นบาท ลดลง     

123 ลา้นบาท หรอื 24.8% เมอืเทียบกับส่วนของผูถ้ือหุน้ 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 เนืองจากการผลขาดทุนในไตร

มาสทผีา่นมา 


