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ภาพรวมการดาํเนนิงาน 

ในไตรมาสท ี3/2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดร้วม  

อยู่ที 57 ลา้นบาท โดยหลักมาจากส่วนธุรกิจ Digital 

Network ทบีรษัิทไดม้กีารใหบ้รกิารโครงข่ายแกก่ารไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค (PEA) ครบแลว้ทัง 9 เขต และส่วนธุรกิจ 

Digital Content  ทใีหบ้รกิารขอ้มูลผ่านโทรศัพทเ์คลอืนท ี

และบริการถ่ายทอดฟุตบอล แต่เมือเทียบกับไตรมาส

เดยีวกันของปีทผี่านมา (ไตรมาสท ี3/2564) รายไดล้ดลง 

102  ลา้นบาท หรอื 64.0% และเมอืเทยีบกับไตรมาสทผีา่น

มา (ไตรมาสท ี2/2565) รายไดล้ดลง 172 ลา้นบาท หรือ 

75.0% เนืองจากในไตรมาสนี ยังไม่มีการรับรูร้ายไดจ้าก

การส่งมอบอุปกรณ์ของโครงการจัดหาระบบวทิยุสือสาร

เครือข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย (MOI) และการ

ไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (PEA) เพมิเตมิเหมอืนไตรมาสทผีา่นมา 

บรษัิทและบรษัิทย่อยมีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน

(EBT) 158 ลา้นบาท ขาดทุนเพิมขึน 71 ลา้นบาท         

เมือเทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีทผี่านมา (ไตรมาสที 

3/2564) และขาดทุนเพมิขนึ 68 ลา้นบาท เมอืเทยีบกับ

ไตรมาสทผีา่นมา (ไตรมาสท ี2/2565) โดยหลักมาจากใน

ไตรมาสนมีกีารตัดจําหน่ายค่าความนยิม 59 ลา้นบาท  

บรษัิทและบรษัิทย่อยมีผลขาดทุนสุทธสิ่วนทีเป็นของ         

ผูถ้อืหุน้ของบริษัทฯ 208 ลา้นบาท ขาดทุนเพมิขนึ 125          

ลา้นบาท เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีทีผ่านมา 

(ไตรมาสที 3/2564) และขาดทุนเพมิขนึ 122 ลา้นบาท           

เมอืเทยีบกบัไตรมาสทผีา่นมา (ไตรมาสท ี2/2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลประกอบการทางการเงนิ 
 
 ประเภทของรายได ้                                                                                          ลา้นบาท 

สายธรุกจิ 3/65 3/64 %YoY 2/65 %QoQ 

Digital Network 30 119 (74.5%) 203  (85.1%) 

Digital Content 27 28 (3.6%) 26 4.4% 

รายไดร้วม* 57 147 (61.0%) 229 (75.0%) 
 

* รายไดร้วม (รายไดจ้ากการขาย บรกิาร และรายไดจ้ากงานตามสญัญา) 

 

รายได ้

ธุรกจิ Digital Network : ในไตรมาสนีมีรายไดจ้าก

สายธุรกจิ Digital Network จํานวน 30 ลา้นบาท คดิเป็น

สัดส่วน 52.9% ของรายไดร้วม เมอืเทียบกับไตรมาสที 

3/2564 ลดลง 89 ลา้นบาท หรอื 74.5 % และเมอืเทยีบกับ

ไตรมาสท ี2/2565 ลดลง 173 ลา้นบาท หรอื 85.1% 

ธุรกจิ Digital Content : ในไตรมาสนีมีรายไดจ้าก   

สายธุรกจิ Digital Content จํานวน 27 ลา้นบาท คดิเป็น

สัดส่วน 47.1% ของรายไดร้วม เมอืเทียบกับไตรมาสที 

3/2564 ลดลง 1 ลา้นบาท หรอื 3.6% ในขณะทเีมอืเทยีบ

กับไตรมาสท ี2/2565  เพมิขนึ 1 ลา้นบาท หรอื 4.4% 

 

กาํไร (ขาดทนุ) ขนัตน้ 

ในไตรมาสนีบริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนขันตน้

จํานวน 8 ลา้นบาท ขาดทุนเพมิขนึ 7 ลา้นบาท เมอืเทยีบ

กับไตรมาสท ี3/2564 ทมีผีลขาดทนุขันตน้ 1 ลา้นบาท และ

ขาดทนุเพมิขนึ 4 ลา้นบาท เมอืเทยีบกบัไตรมาสท ี2/2565 

ทมีผีลขาดทนุขันตน้ 4 ลา้นบาท 

 

 

บทวเิคราะหผ์ลการดาํเนนิงานไตรมาสท ี3/2565 

บรษิทั สามารถ ดจิติอล จํากดั (มหาชน) 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและ

คา่ใชจ้า่ยอนื 

ในไตรมาสนีบรษัิทและบรษัิทย่อยมีค่าใชจ่้ายในการขาย

และบรหิาร รวมค่าใชจ้่ายอืนจํานวน 84 ลา้นบาท เพมิขนึ       

50 ลา้นบาท หรอื 148.8% เมอืเทยีบกับไตรมาส 3/2564

และเพมิขนึ 59 ลา้นบาท หรอื 232.9% เมอืเปรียบเทยีบ 

กับไตรมาสที 2/2565 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการตัด

จําหน่ายค่าความนยิม 59 ลา้นบาท 

 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 

ในไตรมาสนีบรษัิทและบรษัิทย่อยมคี่าใชจ่้ายทางการเงนิ

รวม 41 ลา้นบาท ลดลง 8 ลา้นบาท หรอื 16.2% เมอืเทยีบ

กับไตรมาสท ี3/2564 แตเ่พมิขนึ 4 ลา้นบาท หรอื 11.7% 

เมอืเทยีบกบัไตรมาสท ี2/2565  

 

ขาดทนุสทุธ ิ

ในไตรมาสนีบริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธ ิ  

สว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯจํานวน 208 ลา้นบาท 

ขาดทุนเพมิขนึ 125 ลา้นบาท หรอื 151.0% เมอืเทยีบ

กับไตรมาสท ี3/2564 และขาดทนุเพมิขนึ 122 ลา้นบาท 

หรอื 140.2% เมอืเทยีบกบัไตรมาสท ี2/2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานะทางการเงนิ 

ณ วันที 30 กันยายน 2565 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมทังสนิ 

4,816 ลา้นบาท เพมิขนึจากสนิปีทผีา่นมา 265 ลา้นบาท หรอื 

5.8% โดยมีสาเหตุหลักมาจากส่วนอุปกรณ์เพมิขนึ 434 

ลา้นบาท เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขนึ 159 

ลา้นบาท ในขณะทีสนิคา้คงเหลือลดลง 203 ลา้นบาท 

จากการขายสินค า้ของโครงการ  DTRS สินท รัพย์                       

ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีลดลง 93 ลา้นบาท และ        

ค่าความนยิมลดลง 59 ลา้นบาท 

บรษัิทมีหนีสนิรวมทังสนิ 3,988 ลา้นบาท เพมิขนึจากสนิปี     

ทีผ่านมา 272 ลา้นบาท หรือ 7.3% โดยมีสาเหตุมาจาก

เจา้หนีการคา้ และเจา้หนีอนืเพมิขนึ 214 ลา้นบาท รายไดรั้บ

ล่วงหนา้เพมิขนึ 209 ลา้นบาท ในขณะทเีงนิกูร้ะยะยาวจาก

สถาบันทางการเงนิสทุธลิดลง 145 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทจํานวน 829 ลา้นบาท ลดลง 7 

ลา้นบาท หรอื 0.9% เมอืเทยีบกับสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วันท ี

31 ธันวาคม 2564 โดยเพมิขนึจากการแปลงสภาพของหุน้

กูแ้ปลงสภาพจํานวน 419 ลา้นบาท ในขณะทมีีผลขาดทุน

เบ็ดเสร็จในปีนจํีานวน 426 ลา้นบาท 


