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ภาพรวมการดาํเนนิงาน 
ในปี 2562 บมจ. สามารถ ดจิติอล (SDC) ไดป้รับเปลยีน
การจําแนกส่วนงานใหม่ โดยเปลียนชือส่วนงาน Mobile 
เป็นส่วนงาน Digital Network และเปลียนชือส่วนงาน 
Non-Mobile เป็นส่วนงาน Digital Content เพือใหส้ะทอ้น
ภาพการดําเนนิธรุกจิในปัจจุบัน  
ในไตรมาสที 2/2562 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีรายไดร้วม 
263 ลา้นบาท เพมิขนึ 40 ลา้นบาท หรอื 18.0% เมอืเทยีบ
กับไตรมาสเดียวกันของปีทีผ่านมา เป็นผลมาจากการ
เพมิขนึของรายไดจ้ากสายธรุกจิ Digital Network และสาย
ธรุกจิ Digital Content  
บรษัิทและบรษัิทย่อยมผีลขาดทุนจากการดําเนินงาน
(EBT) 61 ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 169 ลา้นบาท หรือ 
73.4% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ
ขาดทุนลดลง 29 ลา้นบาท หรือ 31.9% เมอืเทียบกับ
ไตรมาสทีผ่านมา โดยมสีาเหตุหลักมาจากกําไรขันตน้ที
เพมิขนึ และการลดลงของการตงัสาํรองหนสีงสยัจะสญู  
บรษัิทมีขาดทุนสุทธสิ่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษัิท 
72 ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 123 ลา้นบาท เมือเทียบกับ 
ไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น โดยมขีาดทุนเท่ากบัไตรมาสที
ผา่นมา 
          

     ผลประกอบการทางการเงนิ  
 ประเภทของรายได ้                                                                ลา้นบาท 

สายธรุกจิ 2/62 2/61 %YoY 1/62 %QoQ 
Digital Network 140 99 41.5% 89 57.0% 
Digital Content 123 124 (0.8%) 128 (3.9%) 

รายไดร้วม* 263 223 18.0% 217 21.2% 
 

* รายไดร้วม (รายไดจ้ากการขาย บรกิาร และรายไดจ้ากงานตามสญัญา  
   รวมรายไดค้า่สนบัสนุนการขาย) 
 
รายได ้
ธุรกจิ Digital Network : รายไดจ้ากสายธุรกจิ Digital 
Network ในไตรมาสนี  อยู่ที  140 ล า้นบาท  คิดเป็น
สัดสว่น 44.0% ของรายไดร้วม เพมิขนึ 41.5% เมอืเทยีบ
กับชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น และเพมิขนึ 57.0% เมอืเทยีบกับ 
ไตรมาสทีผ่านมา เพิมขึนจากการขายและติดตังอุปกรณ์
โครงข่ ายระบบสือสาร โดยได ้มี การหยุ ดทํ าธุ รกิจ
โทรศัพทเ์คลอืนท ี 
ธุรกจิ Digital Content : รายไดจ้ากสายธุรกจิ Digital 
Content ในไตรมาสนี อยู่ท ี123 ลา้นบาท คดิเป็นสัดสว่น 
56.0% ของรายไดร้วม โดยลดลง 0.8% เมือเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 3.9% เมือเทียบ
กับไตรมาสทีผ่านมา โดยลดลงจากรายไดก้ารใหบ้รกิาร
ขอ้มลูผา่นโทรศัพทเ์คลอืนท ี 
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กาํไรขนัตน้ 
ในไตรมาสนี บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรขันตน้ 63 
ลา้นบาท เพิมขนึ 30 ลา้นบาทเมือเทียบกับไตรมาส
เดยีวกันของปีกอ่น และเพมิขนึ 35 ลา้นบาทเพือเทียบ
กับไตรมาสทผี่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากสายธุรกจิ 
Digital Network กลับมามกํีาไรจากธุรกจิใหม่ และสํารอง
การปรับลดราคาทุนของสินคา้โทรศัพท์เคลือนทีได ้
บันทกึไวห้มดแลว้เมือปลายปีทีผ่านมา ในขณะทีสาย
ธรุกจิ Digital content ก็มกํีาไรเพมิขนึดว้ยจากตน้ทุนที
ลดลง 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและ
คา่ใชจ้า่ยอนื 
ในไตรมาสนี บรษัิทและบรษัิทย่อยมีค่าใชจ้่ายในการขาย
และบรหิารรวมค่าใชจ่้ายอนือยู่ท ี74 ลา้นบาท ลดลง 136 
ลา้นบาท หรอื 64.9% เมอืเทยีบกับไตรมาสเดยีวกนัของปี
กอ่น โดยมสีาเหตุหลักมาจากค่าใชจ้่ายในการขายทลีดลง
เนืองจากการหยุดการทําธุรกจิจําหน่ายโทรศัพทเ์คลอืนท ี
และไมม่กีารบันทกึคา่เผอืหนีสงสยัจะสญูเพมิในไตรมาสน ี
เมือเทียบกับไตรมาสทีผ่านมา ค่าใชจ้่ายในการขายและ
บรหิารเพมิขนึ 5 ลา้นบาท หรือ 7.9% โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานทเีพมิขนึ 
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 
ในไตรมาสนี บรษัิทและบรษัิทย่อยมคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ
รวม 56 ลา้นบาท ปรับตัวเพมิขนึ 1 ลา้นบาท คดิเป็น 0.5% 
เมอืเทยีบกับชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น และลดลง 2 ลา้นบาท 
คดิเป็น 3.8% เมอืเทยีบกบัไตรมาสทผีา่นมา  
 กาํไรสทุธ ิ
ในไตรมาสนี บริษัทและบรษัิทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ
สว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 72 ลา้นบาท ขาดทุน
ลดลง 123 ลา้นบาท หรือ 63.3% เมือเทียบกับช่วง
เดยีวกนัของปีกอ่น และขาดทนุเทา่กบัไตรมาสทผีา่นมา  
 

สถานะทางการเงนิ 
ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 บรษัิทมีสนิทรัพย์รวมทังสนิ 
5,767 ลา้นบาท ลดลงจากสนิปีทผี่านมา 160 ลา้นบาท หรอื
ลดลงเท่ากับ 2.7% ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงนิสด 
และลูกหนีการคา้ ลดลงจากการรับชําระเงนิในไตรมาสท ี
1 และไตรมาสท ี2 ของปี 2562 
บรษัิทมหีนีสนิรวมทังสนิ 4,893 ลา้นบาท ลดลงจากสนิปีที
ผ่านมา 16 ลา้นบาท หรือลดลงเท่ากับ 0.3% โดยมสีาเหตุ
หลักมาจากการชําระคนืเงนิกูย้มืสถาบันการเงนิ 
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษัิท เท่ากับ 874 ลา้นบาท ลดลง 
144 ลา้นบาท หรือลดลง 14.1% เมือเทียบกับส่วนของ    
ผูถ้ือหุน้ ณ สินปี 2561 ที 1,017 ลา้นบาท เนืองจากผล
ขาดทุนในไตรมาสท ี1 และไตรมาสท ี2 ของปี 2562 


