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ภาพรวมการดาํเนนิงาน 
ในไตรมาส ท ี1/2563 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมรีายไดร้วมอยู่
ที 261 ลา้นบาท เพิมขึน 44 ลา้นบาท หรือ 20.3% เมือ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีทผี่านมา และเพมิขนึ 23 
ลา้นบาท หรือ 9.5% เมือเทียบกับไตรมาสทีผ่านมา 
เป็นผลมาจากการเพมิขนึของรายไดจ้ากสายธุรกจิ Digital 
Network 
บรษัิทและบรษัิทย่อยมผีลขาดทุนจากการดําเนินงาน
(EBT) 41 ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 49 ลา้นบาท หรือ 
54.1% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใชจ่้ายในการขายและ
บรหิาร และการเพมิขนึของรายไดอ้นื แต่ขาดทุนเพมิขนึ  
4 ลา้นบาท หรอื 11.7% เมอืเทยีบกับไตรมาสทผีา่นมา 
โดยมสีาเหตุหลักมาจากกําไรขันตน้ทลีดลง และการลดลง
ของรายไดอ้นื  
บรษัิทมขีาดทุนสุทธสิ่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษัิท 
60 ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 12 ลา้นบาท เมือเทียบกับ    
ไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น แตข่าดทนุเพมิขนึ 30 ลา้นบาท
เมอืเทยีบกับไตรมาสทผีา่นมา 
            

     ผลประกอบการทางการเงนิ  
 ประเภทของรายได ้                                                                ลา้นบาท 

สายธรุกจิ 1/63 1/62 %YoY 4/62 %QoQ 
Digital Network 200 110 81.8% 165 20.9% 
Digital Content 61 107 (43.0%) 73 (16.5%) 

รายไดร้วม* 261 217 20.3% 238 9.5% 
 

* รายไดร้วม (รายไดจ้ากการขาย บรกิาร และรายไดจ้ากงานตามสญัญา) 
 
รายได ้
ธุรกจิ Digital Network : ในไตรมาสนี รายไดจ้ากสาย
ธุรกิจ  Digital Network อยู่ ที  200 ล า้นบาท  คิด เป็น
สัดสว่น 76.6% ของรายไดร้วม เพมิขนึ 90 ลา้นบาท หรอื 
81.8% เมอืเทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น และเมอืเทยีบ
กับไตรมาสทีผ่านมาเพิมขึน 35 ลา้นบาท หรือ 20.9%      
โดยเพมิมาจากการจําหน่ายอปุกรณ์ 
ธุรกจิ Digital Content : รายไดจ้ากสายธุรกจิ Digital 
Content ในไตรมาสนี อยู่ท ี61 ลา้นบาท คดิเป็นสัดส่วน 
23.4% ของรายไดร้วม โดยลดลง 46 ลา้นบาท หรือ 
43.0% เมอืเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น  
และลดลง 12 ลา้นบาท หรือ 16.5% เมือเทียบกับ       
ไตรมาสทีผ่านมา โดยลดลงมาจากการใหบ้รกิารขอ้มูล
ผ่านโทรศัพท์เคลือนที และรายไดบ้รกิารถ่ายทอดกีฬา 
เนืองจากผลกระทบจากโควดิ-19 

บทวเิคราะหผ์ลการดาํเนนิงานไตรมาสท ี1/2563 
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กาํไรขนัตน้ 
ในไตรมาสนีบริษั ทและบริษั ทย่อยมีกํ าไรขันต น้          
24 ลา้นบาท ลดลง 4 ลา้นบาทเมือเทียบกับไตรมาส
เดยีวกนัของปีกอ่น 
เมือเปรียบเทียบกับไตรมาสทีผ่านมากําไรลดลง        
18 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากส่วนธุรกจิ Digital 
Content โดยการใชบ้รกิารขอ้มูลผ่านโทรศัพทเ์คลอืนที
ลดลงและการเลือนถ่ายทอดกีฬาเนืองจากผลกระทบ
จากโควดิ-19 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและ
คา่ใชจ้า่ยอนื 
ในไตรมาสนีบรษัิทและบรษัิทย่อยมีค่าใชจ้่ายในการขาย
และบริหารรวมค่าใชจ่้ายอืนอยู่ที 45 ลา้นบาท ลดลง       
23 ลา้นบาท หรือ 33.8% เมือเทียบกับไตรมาสเดยีวกัน
ของปีก่อน เนืองจากค่าเสือมราคาทีลดลงจากอุปกรณ ์     
ทตัีดค่าเสอืมราคาครบแลว้ และเงนิเดอืนลดลง 
ค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหารในไตรมาสนี ลดลง     
89 ลา้นบาท หรือ 66.4% เมอืเทียบกับไตรมาสทผี่านมา 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใชจ่้ายในการบรหิารทีลดลง
จากไตรมาสที ผ่ านมาเนื องจากขาดทุ นจากการ
เปลยีนแปลงมูลค่าหุน้ จํานวน 71 ลา้นบาท 
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 
ในไตรมาสนี บรษัิทและบรษัิทย่อยมคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ
รวม 51 ลา้นบาท ปรับตัวลดลง 7 ลา้นบาท คดิเป็น 11.8% 
เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และปรับตัวลดลง        
2 ลา้นบาท คดิเป็น 4.5% เมอืเทยีบกบัไตรมาสทผีา่นมา  
       

กาํไรสทุธ ิ
ในไตรมาสนี บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมผีลขาดทนุสทุธสิว่นที
เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 60 ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 
12 ลา้นบาท หรือ 17.0% เมอืเทียบกับชว่งเดยีวกันของ   
ปีก่อน แต่ขาดทุนเพิมขึน 30 ลา้นบาท หรือ 98.9%      
เมอืเทยีบกับไตรมาสทผีา่นมา  
 
สถานะทางการเงนิ 
ณ วันที 31 มีนาคม 2563 บรษัิทมีสินทรัพย์รวมทังสิน 
5,058 ลา้นบาท ลดลงจากสนิปีทผี่านมา 271 ลา้นบาท หรอื
ลดลงเท่ากับ 5.1% ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของลูกหนี
การคา้เนืองจากการรับชําระหนี และการลดลงของเงนิสด
และรายการเทียบเท่าเงนิสดเนืองจากการการชําระคนืเงนิ
กูย้มืสถาบันการเงนิ  
บรษัิทมีหนีสนิรวมทังสนิ 4,272 ลา้นบาท ลดลงจากสนิปี     
ทีผ่านมา 207 ลา้นบาท หรือลดลงเท่ากับ 4.6% โดย          
มสีาเหตุหลักมาการชําระคนืเงนิกูย้มืสถาบันการเงนิและการ
ชําระเงนิเจา้หน ี
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษัิท เท่ากับ 785 ลา้นบาท ลดลง     
64 ลา้นบาท หรือลดลง 7.5% เมือเทียบกับส่วนของ          
ผูถ้ือหุน้ ณ สินปี 2562 ที 849 ลา้นบาท เนืองจากการ     
ผลขาดทนุในไตรมาสทผี่านมา 


