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ภาพรวมการดาํเนนิงาน 
ในปี 2562 บมจ. สามารถ ดจิติอล (SDC) ไดป้รับเปลยีนการ
จําแนกส่วนงานใหม่ โดยเปลียนชือส่วนงาน Mobile เป็น    
ส่ วน ง าน  Digital Network แ ล ะเป ลี ย น ชื อ ส่ วน ง าน           
Non-mobile เป็นส่วนงาน Digital Content เพือใหส้ะทอ้น
ภาพการดําเนนิธรุกจิในปัจจบุัน  
ในไตรมาส ที 3/2562 บริษัทฯและบรษัิทย่อยมีรายไดร้วม   
อยู่ที  283 ล า้นบาท เพิมขึน 70 ล า้นบาท หรือ 32.5%         
เมอืเทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีทผี่านมา เป็นผลมาจาก
การเพิมขึนของรายไดจ้ากสายธุรกจิ Digital Network และ
สายธรุกจิ Digital Content  
บรษัิทฯและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน
(EBT) 57 ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 284 ลา้นบาท หรือ 
83.3% เมอืเทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการลดลงของการตังสํารองหนีสงสัยจะสูญ และ
ขาดทุนลดลง 4 ลา้นบาท หรือ 6.5% เมือเทียบกับ      
ไตรมาสทผี่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ    
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร  
บรษัิทมีขาดทุนสุทธิส่วนทีเป็นของผูถ้ ือหุน้ของบริษัท     
68 ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 248 ลา้นบาท เมือเทียบกับ      
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และโดยมีขาดทุนลดลง             
4 ลา้นบาท เมอืเทยีบกบัไตรมาสทผีา่นมา 
          

     
ผลประกอบการทางการเงนิ  
 ประเภทของรายได ้                                                                ลา้นบาท 

สายธรุกจิ 3/62 3/61 %YoY 2/62 %QoQ 
Digital Network 123 60 105% 140 (12.1)% 
Digital Content 157 141 11.3 123 27.6% 

รายไดร้วม* 280 201 39.1% 263 6.5% 
 

* รายไดร้วม (รายไดจ้ากการขาย บรกิาร และรายไดจ้ากงานตามสญัญา รวม
รายไดค้า่สนบัสนุนการขาย) 
 
รายได ้
ธุรกจิ Digital Network : รายไดจ้ากสายธุรกจิ Digital 
Network ในไตรมาสนี อยู่ท ี123 ลา้นบาท คดิเป็นสัดสว่น 
44.0% ของรายไดร้วม โดยเพิมขึน 105% เมือเทียบกับ    
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเพิมมาจากการขายและตดิตัง
อุปกรณ์ โครงข่ายระบบสือสาร และเมือเทียบกับไตรมาส           
ทผีา่นมา รายไดล้ดลง 17 ลา้นบาท หรอื 12.1%  
ธุรกิจ Digital Content : รายไดจ้ากสายธุรกิจ Digital 
Content ในไตรมาสนี อยู่ท ี157 ลา้นบาท คดิเป็นสัดส่วน 
56.0% ของรายไดร้วม โดยเพิมขนึ 11.3% เมอืเทียบกับ
ไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นมา  
และเพิมขึน 27.6% เมือเทียบกับไตรมาสทีผ่านมา โดย
เพมิขนึจากใหบ้รกิารเทคโนโลย ีวเีออาร ์(Video Assistant 
Referee) ซงึใหบ้รกิารกบัสมาคมฟตุบอลแหง่ประเทศไทย  
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กาํไรขนัตน้ 
ในไตรมาสนีบริษัทฯและบริษัทย่อยมีกําไรขันตน้ 54      
ลา้นบาท เพิมขึน 51 ลา้นบาทเมือเทียบกับไตรมาส
เดยีวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาส่วนธุรกจิ Digital 
Network กลบัมามกํีาไรจากธุรกจิใหมแ่ละสํารองการปรับลด
ราคาทุนของสนิคา้โทรศพัทเ์คลอืนทไีดบ้นัทกึไวห้มดแลว้
เมอืปลายปีทผีา่นมา 
ในขณะทีเทียบกับไตรมาสทีผ่านมา กําไรขันตน้ลดลง     
10 ลา้นบาท โดยมสีาเหตหุลกัมาสว่นธรุกจิ Digital Network  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและ
คา่ใชจ้า่ยอนื 
ในไตรมาสนีบรษัิทฯและบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายในการขาย
และบริหารรวมค่าใชจ้่ายอืนอยู่ที 52 ลา้นบาท ลดลง 44   
ลา้นบาท หรือ 45.9% เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ      
ปีก่อน เนืองจากการการบันทกึคา่เผอืหนสีงสัยจะสญูเพมิใน
ไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น 
และค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารในไตรมาสนี ลดลง 21 
ลา้นบาท หรือ 28.8% เมือเทียบกับไตรมาสทีผ่านมา       
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบันทึกค่าใชจ้่ายผลประโยชน์
พนักงานในไตรมาสกอ่น 
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 
ในไตรมาสนี บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ
รวม 55 ล า้นบาท ลดลง 1 ล า้นบาท คิดเป็ น 0.8%             
เมือเทียบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน และเท่ากับไตรมาสที
ผา่นมา  
กาํไรสทุธ ิ
ในไตรมาสนี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธ ิ  
ส่วนทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษัท 69 ลา้นบาท ขาดทุน
ลดลง 248 ลา้นบาท หรือ 78.5% เมือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน และขาดทุนลดลง 4 ลา้นบาท         
เมอืเทยีบกบัไตรมาสทผีา่นมา  
 
 

สถานะทางการเงนิ 
ณ วันที 30 กันยายน 2562 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมทังสนิ 
5,541 ลา้นบาท ลดลงจากสนิปีทีผ่านมา 385 ลา้นบาท หรือ
ลดลงเทา่กับ 6.5% สว่นใหญ่เป็นการลดลงของเงนิสด และ
ลกูหนกีารคา้ ลดลงจากการรับชาํระเงนิในไตรมาสท ี1 และ
ไตรมาสท ี2 ของปี 2562 
บรษัิทมีหนีสนิรวมทังสนิ 4,726 ลา้นบาท ลดลงจากสนิปีท ี   
ผ่านมา 182 ลา้นบาท หรือลดลงเท่ากับ 3.7% โดยมีสาเหตุ
หลกัมาการชาํระคนืเงนิกูย้มืสถาบนัการเงนิ 
สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท เท่ากับ 815 ลา้นบาท ลดลง 202 
ลา้นบาท หรือลดลง 6.5% เมือเทียบกับส่วนของผูถ้ ือหุน้      
ณ สนิปี 2561 เนืองจากการผลขาดทุนในแต่ละไตรมาสของ    
ปี 2562 


