
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพรวมของการดาํเนินงาน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดร้วมจาํนวน 394 ลา้นบาท ลดลง 243 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 38.1 เมือเทียบกับ     

ปีทีผ่านมา และมีผลขาดทุนจากการดาํเนินงาน 124 ลา้นบาท ขาดทุนเพิมขึน 9 ลา้นบาท หรือเพิมขึนรอ้ยละ 8.1 

เมอืเทียบกบัปี 2563 
ในปี 2564 บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิสว่นทีเป็นของผูถ้ือหุน้จาํนวน 332 ลา้นบาท เป็นการขาดทนุลดลง 11 ลา้นบาท 

เมอืเทียบกบัปีก่อน ทงันีมีสาเหตมุาจากการลดลงของคา่ใชจ่้ายในการขายและบรกิาร และคา่ใชจ่้ายอนื 

 

ผลการดาํเนินงานของบริษทั และบริษัทยอ่ย 

รายได้จากการขายและบริการ และกาํไรขนัต้น                              

                    (หน่วย : ลา้นบาท) 

 สายธุรกิจ 

Digital Network 

สายธุรกิจ  

Digital Content 

รวม 

2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 265 439 129 198 394 637 

ตน้ทนุขาย (283) (429) (118) (156) (401) (585) 

กาํไรขนัตน้ (18) 10 11 42 (7) 52 

รายไดอื้น     24 22 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร       

และคา่ใชจ้า่ยอนื     (142) (189) 

รายไดท้างการเงนิ     - 1 
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ     (196) (173) 

การกลับรายการขาดทุนจากการ

ดอ้ยคา่สินทรพัยท์างการเงนิ   

  

(15) 63 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล     (20) (130) 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ

ควบคมุของบรษัิทย่อย   
  

24 11 

ขาดทนุสทุธิ 
  

  
(332) (343) 

       

 

สายธุรกิจ Digital Network 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายและบริการ จากสายธุรกิจ Digital Network จาํนวน 265 ลา้นบาท ลดลง

จากปี 2563 จาํนวน 174 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 39.6 อนัเนืองมาจากการขายและการติดตงัอปุกรณโ์ครงข่าย

ระบบสอืสารลดลง โดยมกีาํไรขนัตน้ (18) ลา้นบาท ลดลง 28 ลา้นบาท 

 

บทวเิคราะหผ์ลการดําเนนิงาน ปี 2564 

บรษิทั สามารถ ดจิติอล จํากดั (มหาชน) 



  

 

 
 

สายธุรกิจ Digital Content 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากสายธุรกิจ Digital Content จาํนวน 129 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 จาํนวน 69 

ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 34.8 โดยมีกาํไรขนัตน้ 11 ลา้นบาท ลดลง 31 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 73.8 ทงันีเป็น

ผลมาจากการลดลงของรายได้ธุรกิจการให้บริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลือนที และจากการลดลงของรายได้

ถ่ายทอดสดการแขง่ขนัฟตุบอล 
 

รายได้อนื 
บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมรีายไดอื้นรวม 24 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.8 ของรายไดร้วม เพมิขึนจากปี 2563 จาํนวน 2 ลา้นบาท 

หรือเพิมขึนรอ้ยละ 9.2  เนืองจากในปี 2564 บริษัทมีกาํไรจากอตัราแลกเปลียนเพิมขึน 11 ลา้นบาท แตร่ายไดอื้นลดลง 9 

ลา้นบาท 

  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอนื 

บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีคา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิารรวมคา่ใชจ่้ายอนื 142 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 จาํนวน 47 

ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 25.0 เนืองจากในปี 2564 มีการปรบัโครงสรา้งของบริษัทส่งผลใหค้่าใช้จ่ายพนักงาน

ลดลงจาํนวน 32 ลา้นบาท และค่าเสือมราคาลดลงจาํนวน 31 ลา้นบาท เนืองจากอุปกรณ์ทีตัดค่าเสือมเต็มมูลค่า

แลว้ในปี 2563 ซึงผลของรายการดงักลา่วทาํใหค้่าใชจ่้ายในการขายและบริหารและค่าใชจ่้ายอืนในปี 2564 ลดลง

จากปี 2563 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายทางการเงินรวม 196 ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อนจาํนวน 23 ลา้นบาท โดยการ

เพมิขนึของค่าใชจ่้ายทางการเงินเป็นผลจากคา่ใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพจาํนวน 54 ลา้นบาท ประกอบกับ

การลดลงของดอกเบียเงินกูจ้ากธนาคารจาํนวน 31 ลา้นบาท เนืองจากการชาํระคืนเงินตน้ตลอดปี 2564 

 

ภาษีเงนิได ้

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดร้วม 21 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 109 ลา้นบาท เนืองจากในปี 

2563 บรษัิทมีคา่ใชจ่้ายภาษีจากการตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดจ้าํนวน 113 ลา้นบาท 

 
ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย ์

ณ วันที  31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 4,552 ล้านบาท เพิมขึนจากสินปี 2563  

จาํนวน 160 ลา้นบาท หรือเพมิขนึรอ้ยละ 3.6  โดยแบ่งเป็นสินทรพัยห์มนุเวียนจาํนวน 1,328 ลา้นบาท และสินทรพัย์

ไมห่มนุเวียนจาํนวน 3,224 ลา้นบาท  คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 29.2 และ 70.8 ของสนิทรพัยร์วม ตามลาํดบั 

 

ลูกหนีการค้า 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบรษัิทย่อยมีลกูหนีการคา้สทุธิ 274 ลา้นบาท ลดลงอย่างมากจากสินปี 2563 

จาํนวน 228 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 45.4 ลูกหนีการค้าลดลงเนืองมาจากการรบัชาํระเงินจากลูกหนีการคา้    

ตลอดปี 2564 
 



  

 

 
 

สินค้าคงเหลือ 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินคา้คงเหลือสุทธิ 243 ลา้นบาท เพิมขึนอย่างมากจากสินปี 

2563 จาํนวน 141 ลา้นบาท หรือเพิมขึนรอ้ยละ 138.7 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิมขึนของสินค้าระหว่างทางของ

โครงการวิทยสุอืสารคมนาคมระบบดิจิตอล (DTRS) 
 

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีสนิทรพัยห์มนุเวยีนอนืจาํนวน 524 ลา้นบาท เพมิขนึจากสนิปี 

2563 จาํนวน 136 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 35.0 โดยสินทรพัยห์มนุเวียนอนืสว่นใหญ่เป็นเงินจา่ยลว่งหนา้       

คา่อปุกรณส์าํหรบัโครงการใหม ่

 

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนจาํนวน 3,224 ลา้นบาท หรือเป็นรอ้ยละ 

70.8 ของสินทรัพย์รวม เมือเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ  วันที 31 ธันวาคม 2563  สินทรัพย ์                 

ไมห่มนุเวียน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 ลดลงจากสนิปี 2563 จาํนวน 53 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 1.6 ซงึเป็นผล

มาจากการลดลงของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนและการลดลงสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

สภาพคลอ่ง 

บรษัิทและบรษัิทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 171 ลา้นบาท เพมิขนึจาก

สนิปี 2563 จาํนวน 48 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 38.5 โดยมรีายละเอียดของแหลง่ทมีาและใชไ้ปของเงินสดดงันี 
 เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน 396 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการชาํระค่าสินคา้ 

ชาํระเงินมดัจาํคา่สินคา้ ชาํระเงินลว่งหนา้ค่าสินคา้ และเงินสดจ่ายดอกเบีย 

  เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 68 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสินทรพัย์ถาวรของ

โครงการวิทยสุอืสารคมนาคมระบบดิจิตอล (DTRS) 

 เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 512 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดรบัจากการออกหุน้กู้

แปลงสภาพ 

เมือเทียบกบัปี 2563 บรษัิทและบริษัทย่อยมีอตัราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 0.56 เท่า เป็น 0.42 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่อง

หมนุเรว็ลดลงจาก 0.36 เท่า เป็น 0.17 เท่า และอตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดลดลงจาก 0.15 เท่า เป็น (0.15) เท่า 
 

 

 



  

 

 
 

แหล่งทีมาของเงนิทุน 
ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีสว่นของผูถ้ือหุน้รวม  ลา้นบาท เพมิขนึจากสนิปี 2563 จาํนวน 

341 ลา้นบาท หรือเพิมขึนรอ้ยละ 68.8 เกิดจากการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพระหว่างปี 2564 จาํนวน 670 

ลา้นบาท และขาดทนุเบ็ดเสรจ็สาํหรบัปีจาํนวน 329 ลา้นบาท 

 

หนีสินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 3,716 ลา้นบาท ลดลงจากสินปี 2563 

จาํนวน 181 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 4.6 ทังนีหนีสินรวมประกอบดว้ยหนีสินหมุนเวียน 3,130 ลา้นบาท และ

หนสีินไมห่มนุเวียน 586 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 68.8 และ 12.9 ของสินทรพัยร์วมตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดของ

หนสีินทีสาํคญัดงันี 
 เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่า รวม 2,899 

ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 78.0 ของหนีสินรวม หรือรอ้ยละ 63.7 ของสินทรพัยร์วม และลดลงจาก

สนิปี 2563 จาํนวน 80 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 2.7 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการทเีกียวขอ้งกนั 322 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 8.7 ของหนีสินรวมหรอื

รอ้ยละ 7.1 ของสินทรพัยร์วม 

 เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 444 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 12.0 ของหนีสินรวม หรือรอ้ยละ .  

ของสนิทรพัยร์วม ลดลงจากสนิปี 2563 จาํนวน 89 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 16.7 

 เงิน กู้ยื ม ระย ะสัน  23 ล้าน บ าท  คิ ด เป็ น ร ้อ ยล ะ  0.3 ข อ งห นี สิ น รวม  ห รือ ร้อย ล ะ  0.3                    

ของสนิทรพัยร์วม มลีดลงจากสนิปี 2563 จาํนวน 9 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 42.6 

 

จากหนีสินและสว่นของผูถ้ือหุน้ตามรายละเอียดขา้งตน้ สง่ผลใหอ้ตัราสว่นหนีสินตอ่สว่นของผูถ้ือหุน้ของบรษัิทลดลง

จาก 7.87 เทา่ เป็น 4.44 เทา่ในปี 2564 
 


