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ภาพรวมการดาํเนนิงาน 

ในไตรมาส ที� 2/2563 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีรายไดร้วม 

69 ลา้นบาท ลดลง 194 ลา้นบาท หรือ 73.8% เมื�อเทียบ

กับไตรมาสเดียวกันของปีที� ผ่านมา และลดลง 192      

ลา้นบาท หรือ 73.6% เมื�อเทียบกับไตรมาสที�ผ่านมา 

เป็นผลมาจากการลดลงของรายไดจ้ากสายธุรกจิ Digital 

Network และ Digital Content 

บรษัิทและบรษัิทย่อยมผีลขาดทุนจากการดําเนินงาน

(EBT) 80 ลา้นบาท ขาดทุนเพิ�มขึ�น 19 ลา้นบาท หรือ 

30.9% เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมี

สาเหตหุลักมาจากกําไรขั �นตน้ที�ลดลง และขาดทนุเพิ�มขึ�น 

39 ลา้นบาท  หรือ 93.8% เมื�อเทียบกับไตรมาส         

ที�ผา่นมา โดยมสีาเหตหุลักมาจากกําไรขั�นตน้ที�ลดลง และ

การลดลงของรายไดอ้ื�น 

บรษัิทมขีาดทุนสุทธสิ่วนที�เป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษัิท 

76 ลา้นบาท ลดลง 8 ลา้นบาท เมื�อเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน และลดลง 16 ลา้นบาทเมื�อเทียบกับ

ไตรมาสที�ผา่นมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ผลประกอบการทางการเงนิ 
 
 ประเภทของรายได ้                                                                ลา้นบาท 

สายธรุกจิ 2/63 2/62 %YoY 1/63 %QoQ 

Digital Network 39 140 (72.2%) 200 (80.5%) 

Digital Content 30 123 (75.6%) 61 (50.8%) 

รายไดร้วม* 69 263 (73.8%) 261 (73.6%) 
 

* รายไดร้วม (รายไดจ้ากการขาย บรกิาร และรายไดจ้ากงานตามสญัญา) 

 

รายได ้

ธุรกิจ Digital Network : ในไตรมาสนี�  รายไดจ้าก 

สายธรุกจิ Digital Network มจํีานวน 39 ลา้นบาท คดิเป็น

สัดส่วน 56.5% ของรายไดร้วม ลดลง 101 ลา้นบาท หรอื 

72.2% เมื�อเทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น และเมื�อเทยีบ

กับไตรมาสที�ผ่านมาลดลง 161 ลา้นบาท หรือ 80.5% โดย

รายไดล้ดลงเนื�องจากการจําหน่ายอปุกรณ์ที�ลดลง 

ธุรกจิ Digital Content : รายไดจ้ากสายธุรกจิ Digital 

Content ในไตรมาสนี� อยู่ที� 30 ลา้นบาท คดิเป็นสัดส่วน 

43.5% ของรายไดร้วม โดยลดลง 93 ลา้นบาท หรือ 

75.6% เมื�อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ

ลดลง 31 ลา้นบาท หรือ 50.8% เมื�อเทียบกับไตรมาส   

ที�ผ่านมา โดยสาเหตุของการลดลงมาจากรายไดก้าร

ใหบ้รกิารขอ้มลูผา่นโทรศัพทเ์คลื�อนที�ที�ปรับตวัลดลง และ

การเลื�อนการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอล อันเนื�องจาก

ผลกระทบจากโควิด-19 จึงทําใหม้ีการเลื�อนการรับรู ้

รายไดจ้ากบรกิารถา่ยทอดดังกลา่ว 

บทวเิคราะหผ์ลการดาํเนนิงานไตรมาสที� 2/2563 

บรษิทั สามารถ ดจิติอล จํากดั (มหาชน) 
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กาํไรข ั�นตน้ 

ในไตรมาสนี�บรษัิทและบรษัิทย่อยมีผลขาดทุนขั�นตน้          

2 ลา้นบาท ลดลง 65 ลา้นบาทเมื�อเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน และเมื�อเปรียบเทียบกับไตรมาส    

ที�ผ่านมาลดลง 26 ลา้นบาท มีสาเหตุหลักมาจากส่วน

ธุรกิจ Digital Content โดยรายไดจ้ากการใหบ้ริการ

ขอ้มูลผ่านโทรศัพท์เคลื�อนที�ลดลงและรายไดจ้ากการ

ถ่ายทอดกีฬาลดลงเนื�องจากการเลื�อนถ่ายทอดกีฬา   

อันเป็นผลกระทบจากโควิด-19 จึงทําใหม้ีการเลื�อน    

การรับรูร้ายไดจ้ากบรกิารถา่ยทอดดังกลา่ว 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและ

คา่ใชจ้า่ยอื�น 

ในไตรมาสนี�บรษัิทและบรษัิทย่อยมีค่าใชจ้่ายในการขาย

และบริหารรวมค่าใชจ้่ายอื�นอยู่ที� 57 ลา้นบาท ลดลง       

16 ลา้นบาท หรือ 22.2% เมื�อเทียบกับไตรมาสเดยีวกัน

ของปีก่อน เนื�องจากค่าเสื�อมราคาที�ลดลงจากอุปกรณ์      

ที�ตัดค่ าเสื�อมราคาครบแลว้ และค่าใชจ้่ายเกี�ยวกับ

พนักงานลดลง ค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหาร        

ในไตรมาสนี� เพิ�มขึ�น 12 ลา้นบาท หรอื 26.9% เมื�อเทยีบ

กับไตรมาสที�ผ่านมา โดยมสีาเหตุหลักมาจากขาดทุนจาก

อตัราแลกเปลี�ยน 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 

ในไตรมาสนี� บรษัิทและบรษัิทย่อยมคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ

รวม 46 ลา้นบาท ปรับตัวลดลง 10 ลา้นบาท คิดเป็น 

17.3% เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และปรับตัว

ลดลง 5 ลา้นบาท คดิเป็น 9.8% เมื�อเทียบกับไตรมาส     

ที�ผา่นมา 

 
 
 
 
 
 
 

กาํไรสทุธ ิ

ในไตรมาสนี� บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมผีลขาดทนุสทุธสิว่นที�

เป็นของผู ถ้ือหุ น้ของบริษัท  76 ลา้นบาท  ลดลง 8        

ลา้นบาท หรือ 11.5% เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของ      

ปีกอ่น และลดลง 16 ลา้นบาท หรอื 26.9% เมื�อเทยีบกับ      

ไตรมาสที�ผ่านมา 

 

สถานะทางการเงนิ 

ณ วันที� 30 มถิุนายน 2563 บรษัิทมีสนิทรัพย์รวมทั �งสิ�น 

4,901 ลา้นบาท ลดลงจากสิ�นปีที�ผ่านมา 427 ลา้นบาท หรอื

ลดลงเท่ากับ 8.0% ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงนิสด

และรายการเทยีบเท่าเงนิสด เนื�องจากการการชําระคนืเงนิ

กูย้ืมสถาบันการเงิน และการลดลงของลูกหนี�การคา้

เนื�องจากการรับชาํระหนี� 

บรษัิทมีหนี�สนิรวมทั�งสิ�น 4,190 ลา้นบาท ลดลงจากสิ�นปี     

ที� ผ่านมา 289 ลา้นบาท หรือลดลงเท่ากับ 6.4% โดย          

มสีาเหตหุลักมาการชําระคนืเงนิกูย้มืสถาบนัการเงนิ การชาํระ

เงนิเจา้หนี� และการลงลงของรายไดรั้บล่วงหนา้เนื�องจาก

การสง่มอบสนิคา้ใหกั้บลูกคา้ 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษัิท เท่ากับ 711 ลา้นบาท ลดลง     

138 ลา้นบาท หรือลดลง 16.3% เมื�อเทียบกับส่วนของ          

ผู ถ้ือหุ ้น  ณ  สิ�น ปี  2562 ที�  849 ล า้นบาท  เนื� องจาก         

ผลขาดทนุในไตรมาสที�ผ่านมา 


