
 
 

การวิเคราะห์และคาํอธบิายของฝ่ายจดัการ 

งบการเงนิ 

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย มีรายละเอยีดดงัต่อไปนี � 

                                                                                                                            (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

2560 2561 2562 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 242 374 215 

ลกูหนี �การค้าสทุธิ 2,986 1,530 992 

สนิค้าคงเหลือ 128 0.2 105 

ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ 1,154 2,558 2,624 

สนิทรัพย์รวม 6,385 5,927 5,328 

เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 4,048 3,946 3,664 

เจ้าหนี �การค้า 88 19 78 

หนี �สนิรวม 5,835 4,909 4,479 

ทนุจดทะเบียนและชาํระแล้ว 440 1,132 1,132 

กําไร(ขาดทนุ)สะสม (1,101) (2,690) (2,924) 

สว่นของผู้ถือหุ้นสว่นน้อย 91 92 100 

สว่นของผู้ถือหุ้น 550 1,017 849 

รายได้จากการขายสนิค้าและบริการ 1,334 741 999 

รายได้ค่าสนบัสนนุการขาย 1 2 - 

รายได้รวม 1,364 770 1,122 

ต้นทนุขาย 1,368 726 812 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื�น 2,223 1,193 333 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 191 222 222 

กําไร(ขาดทุน) สทุธิ (1,925) (1,597) (233) 

กําไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น                                                      (บาท)  (0.44) (0.19) (0.02) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 337 487 827 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (399) (1,003) (687) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 186 647 (298) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ �น (ลดลง) สทุธิ 123 131 (159) 

มลูค่าที�ตราไว้ต่อหุ้น                                                  (บาท) 0.10 0.10 0.10 

จํานวนหุ้นสามญัปลายงวด                                         (ล้านหุ้น)   4,400.25 11,324.42 11,324.42 

จํานวนหุ้นถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกั                                (ล้านหุ้น)   4,400.25 8,613.84 11,324.42 

มลูค่าหุ้นตามบญัช ี                                                   (บาท)  0.13 0.09 0.07 

เงินปันผลต่อหุ้น                                                    (บาท)  - - - 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

  

ตารางแสดงอตัราสว่นทางการเงินของบริษัท สามารถ ดจิิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย มีรายละเอยีดดงัต่อไปนี � 

อตัราส่วนทางการเงิน 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง                                                                      (เท่า) 0.80 0.63 0.51 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว(1)                                                       (เท่า)   0.62 0.46 0.34 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด                                                  (เท่า) 0.06 0.10 0.21 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนี �การค้า                                                      (เท่า) 0.31 0.33 0.79 

ระยะเวลาเก็บหนี �เฉลี�ย                                                                     (วนั) 1,170 1,084 455 

อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลอื                                                    (เท่า) 4.59 11.36 15.50 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี�ย                                                                 (วนั) 79 32 24 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี �                                                               (เท่า) 13.60 13.45 1.08 

ระยะเวลาชาํระหนี �                                                                            (วนั) 27 27 335 

วงจรเงินสด                                                                                      (วนั) 1,222 1,089 144 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร    

อตัรากําไรขั �นต้น (2)                                                                           (%)       (2.44) 2.62 18.75 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน(3)                                                         (%)      (181.09) (183.88) (24.52) 

อตัรากําไรอื�น                                                                                    (%) 2.15 3.26 10.96 

อตัราสว่นเงินสดต่อการทํากําไร                                                          (%)      (13.92) (35.58) (337.45) 

อตัรากําไรสทุธิ                                                                                  (%) (141.10) (207.33) (51.58) 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น                                                                  (%) (134.81) (230.70) (28.47) 

อตัราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการดาํเนินงาน    

อตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรัพย์                                                    (%) (26.81) (25.94) (4.24) 

อตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร                                             (%) (185.28) (74.18) (1.97) 

อตัราสว่นการหมุนเวียนของสนิทรัพย์                                                 (เท่า) 0.19 0.13 0.20 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    

อตัราสว่นหนี �สนิต่อส่วนผู้ถือหุ้น                                                         (เท่า) 10.60 4.83 5.27 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี �ย (4)                                      (เท่า)      (10.75) (4.19) 0.74 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (4)                                       (เท่า)     (3.40) (0.30) 0.13 

อตัราการจ่ายเงินปันผล                                                                      (%) - - - 

      หมายเหตุ  (1) อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วรวมเงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ �าประกนั 
(2) อตัรากําไรขั �นต้นคาํนวณจากรายได้ในการคํานวณกําไรขั �นต้นรวมรายได้จากคา่สนบัสนุนการขาย 
(3) กําไรจากการดําเนินงานหมายถงึกําไรก่อนภาษี และสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 
(4) ใช้กําไรก่อนดอกเบี �ยจ่าย ภาษีเงินได้ สว่นของผู้ถือหุ้นสว่นน้อย และค่าเสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย          

แทนกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
 

 
 
 
 



 
 

 

ภาพรวมของการดาํเนินงาน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมอยู่ที� 999 ล้านบาท ปรับตัวเพิ�มขึ �น 256 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 34.4 เมื�อ

เทียบกบัปีที�ผ่านมา เป็นผลมารายได้ในธุรกิจ Digital Network ที�เพิ�มขึ �นจากปี 2561 

บริษัทมีขาดทนุจากการดําเนินงาน 245 ล้านบาท ขาดทนุลดลง 1,125 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 82.1 เมื�อเทียบกับ

ปีที�ผ่านมา ทั �งนี �มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ�มขึ �นของกําไรขั �นต้น และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่าย

อื�น ซึ�งส่วนใหญ่คือค่าเผื�อสํารองหนี �สงสยัจะสญู บริษัทมีขาดทนุสุทธิส่วนที�เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 238 ล้านบาท 

ขาดทนุลดลง 1,359 ล้านบาท เมื�อเทียบกบัปีก่อน  

 
ผลการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย 

รายได้จากการขายและบริการ และกําไรขั �นต้น                              
                    (หน่วย : ล้านบาท) 

 สายธุรกิจ 

Digital Network 

สายธุรกิจ  

Digital Content 

รวม 

2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายได้จากการขายและบริการ 517 254 482 487 999 741 

รายได้จากคา่สนบัสนุนการขาย - 2 - - - 2 

ต้นทนุขาย (480) (318) (332) (407) (812) (725) 

กําไรขั �นต้น 37 (62) 150 80 187 18 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร       

และค่าใช้จา่ยอื�น     (333) (1,193) 

รายได้อื�น     123 27 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน     (222) (222) 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล     11 (226) 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทยอ่ย   
  

(4) (1) 

ขาดทุนสทุธิ 
  

  (238) (1,597) 

       

 

สายธุรกิจ Digital Network 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ และรายได้จากค่าสนับสนุนการขาย จากสายธุรกิจ Digital 

Network จํานวน 517 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปี 2561 จํานวน 261 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 101.9 โดยมีกําไร

ขั �นต้น 37 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 99 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 159.6 จากขายและการติดตั �งอุปกรณ์โครงข่าย

ระบบสื�อสาร และการระบายสินค้าโทรศพัท์เคลื�อนที�และอะไหล่ที�คงเหลือ 

 

สายธุรกิจ Digital Content 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากสายธุรกิจ Digital Content จํานวน 482 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จํานวน 5 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.0 ทั �งนี �เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ ธุรกิจการให้บริการข้อมูลผ่าน

โทรศพัท์เคลื�อนที� โดยมีกําไรขั �นต้น 150 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 70 ล้านบาทหรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 87.5 เนื�องจากการลดลง

ของต้นทนุ 



  

 

 
 

 

รายได้อื�น 

บริษทัและบริษัทย่อยมีรายได้อื�นรวม 123 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.0 ของรายได้รวม เพิ�มขึ �นจากปี 2561 จํานวน 96 ล้าน

บาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 355.5 โดยระหว่างปี 2562 บริษัทยงัได้รับชําระเงินจากลูกหนี �บางรายที�ได้ตั �งค่าเผื�อหนี �สงสยัจะสูญ

ไว้เต็มจํานวนแล้ว ดงันั �นบริษัทได้โอนกลบัค่าเผื�อหนี �สงสยัจะสญูสําหรับลกูหนี �รายดงักล่าวจํานวน 105 ล้านบาท และแสดง

เป็นรายได้อื�นในงบกําไรขาดทนุสําหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2562 

  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื�น 

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมค่าใช้จ่ายอื�น 333 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จํานวน 

860 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 72.1 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของสํารองหนี �สงสัยจะสูญจํานวน 653 ล้าน

บาท โดยพิจารณาบนัทกึสํารองค่าเผื�อหนี �สงสยัจะสญูสําหรับลูกหนี �รายที�มีปัญหาในการชําระหนี � ในขณะที�ค่าใช้จ่าย

ในการขาย บริหารและค่าใช้จ่ายอื�นลดลง 207 ล้านบาท  

 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินรวม 222 ล้านบาท เท่ากบัปี 2561  

 
ภาษีเงนิได้ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ภาษีเงินได้รวม 11 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปีก่อนจํานวน 238 ล้านบาท ซึ�งเป็นผลมาจาก

รายการภาษีเงินได้รอตดับญัชีที�บริษัทบนัทกึกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราวในปี 2561 

 

ฐานะทางการเงนิ   
สินทรัพย์  

ณ  วันที�  31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมี สินท รัพย์รวม 5,328 ล้านบาท ลดลงจากสิ �นปี  2561  

จํานวน 599 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.1 ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของลูกหนี �การค้า เนื�องจากการรับชําระเงิน

จากลกูหนี � ทั �งนี �สดัส่วนลกูหนี �การค้าเป็นร้อยละ 18.6 ของสินทรัพย์รวม 

 

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,394 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากสิ �นปี 2561 จํานวน 115 ล้านบาท หรือ

เพิ�มขึ �นร้อยละ 3.5 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.7 ของสินทรัพย์รวม เนื�องจากการเพิ�มขึ �นจากอุปกรณ์  โดยส่วน

ใหญ่เป็นสินทรัพย์ระหว่างติดตั �งของโครงการวิทยคุมนาคมแบบดิจิทลั (DTRS)  

 

ลูกหนี �การค้า 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี �การค้าสุทธิ 992 ล้านบาท ลดลงอย่างมากจากสิ �นปี 2561 

จํานวน 538 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 35.2 บริษัทมีนโยบายการตั �งค่าเผื�อหนี �สงสัยจะสูญจากลูกหนี �การค้า 

โดยประมาณจากจํานวนหนี �ที�อาจเรียกเก็บเงินจากลูกหนี �ไม่ได้ ซึ�งอาศัยประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์

ลูกหนี � และพิจารณาสถานะปัจจุบันของลูกหนี �คงค้าง ณ วันที�ในงบดุล ทั �งนี �ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้

พิจารณาแล้วเชื�อมั�นว่าค่าเผื�อหนี �สงสญัจะสญูของลกูหนี �การค้าที�ได้บนัทกึไว้นั �นเหมาะสมเพียงพอแล้ว 



  

 

 
 

สินค้าคงเหลือ 

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือสุทธิ 105 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากสิ �นปี 2561  

จํานวน 104 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ�มขึ �นของสินค้าสําเร็จรูป  

 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมนุเวียนอื�นจํานวน 617 ล้านบาท ลดลงจากสิ �นปี 2561 

จํานวน 125 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.8 โดยสินทรัพย์หมนุเวียนอื�นส่วนใหญ่เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า

สําหรับโครงการใหม่และภาษีรอเรียกคืน 
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจํานวน 3,394 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากสิ �นปี 

2561 จํานวน 115 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 3.5 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ�มขึ �นของสินทรัพย์ระหว่างติดตั �งของโครงการ

วิทยสืุ�อสารคมนาคมระบบดิจิตอล (DTRS) และเพิ�มขึ �นจากสินทรัพย์ไม่มีตวัตนของบริษัทย่อย 
 

สภาพคล่อง  

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 215 ล้านบาท ลดลงจาก

สิ �นปี 2561 จํานวน 159 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42.5 โดยมีรายละเอียดของแหล่งที�มาและใช้ไปของเงินสดดงันี � 

 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 827 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการรับชําระเงินจาก

ลกูหนี �การค้าและระบายสินค้าคงเหลือตามแผนยกเลิกการจําหน่ายโทรศพัท์เคลื�อนที� 

 เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 687 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทนุในสินทรัพย์ถาวรของ

โครงการวทิยุสื�อสารคมนาคมระบบดิจิตอล (DTRS) เป็นส่วนใหญ่ 

 เงินสดสุทธิที�ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 298 ล้านบาท เกิดจากจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมจากสถาบัน

การเงินและ จ่ายคืนหนี �สินตามสญัญาเช่าการเงิน  

เมื�อเทียบกับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 0.63 เท่า เป็น 0.51 เท่า อตัราส่วนสภาพ

คล่องหมุนเร็ว ลดลงจาก 0.46 เท่า เป็น 0.34 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดเพิ�มขึ �นจาก 0.10 เท่า เป็น 

0.21 เท่า 

 

 

 



  

 

 
 

แหล่งที�มาของเงนิทุน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 849 ล้านบาท ลดลงจากสิ �นปี 2561 จํานวน 

168  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.5  

 

หนี �สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 4,479 ล้านบาท ลดลงจากสิ �นปี 2561 

จํานวน 430 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.8 ทั �งนี �หนี �สินรวมประกอบด้วยหนี �สินหมุนเวียน 3,790 ล้านบาท และ

หนี �สินไม่หมนุเวียน 689 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.6 และ 15.4 ของสินทรัพย์รวมตามลําดบั โดยมีรายละเอียดของ

หนี �สินที�สําคญัดงันี � 

 เงินเบกิเกินบญัชี และเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงนิรวม 3,664 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ��.� ของ

หนี �สินรวม หรือร้อยละ ��.� ของสินทรัพย์รวม และลดลงจากสิ �นปี ���� จํานวน ���.� ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ �.� 

 เจ้าหนี �การค้า และเจ้าหนี �อื�น 602 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.5 ของหนี �สินรวม หรือร้อยละ 11.3 

ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากสิ �นปี 2561 จํานวน 303 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33.5 โดยส่วน

ใหญ่ลดลงมาจากเจ้าหนี �อื�น  

 เงินกู้ยืมระยะสั �น 22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของหนี �สินรวม หรือร้อยละ 0.4 ของสินทรัพย์

รวม มียอดเท่ากบัสิ �นปี 2561  

 

จากหนี �สินและส่วนของผู้ ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น ส่งผลให้อัตราส่วนหนี �สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัท

เพิ�มขึ �นจาก �.�� เท่า เป็น �.�� เท่าในปี ���� 

 


