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ภาพรวมการดาํเนนิงาน 
ในไตรมาส ที 3/2563 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีรายไดร้วม 
245 ลา้นบาท ลดลง 35 ลา้นบาท หรือ 12.4% เมอืเทียบ
กบัไตรมาสเดยีวกนัของปีทผีา่นมา เป็นผลมาจากการลดลง
ของรายไดจ้ากสายธุรกจิ Digital Content  
เมือเทียบกับไตรมาสทีผ่านมา เพิมขนึ 176 ลา้นบาท 
หรือ 255.1% เป็นผลมาจากการเพิมขนึของรายไดจ้าก
สายธรุกจิ Digital Network และ Digital Content 
บรษัิทและบรษัิทย่อยมผีลขาดทุนจากการดําเนินงาน
(EBT) 4 ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 53 ลา้นบาท หรือ 
93.5% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการเพมิขนึของรายไดอ้นื และขาดทุน
ลดลง 76 ลา้นบาท หรอื 95.4 % เมอืเทยีบกับไตรมาส
ทีผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากกําไรขันตน้ทเีพมิขนึ 
และการเพมิขนึของรายไดอ้นื 
บรษัิทมขีาดทุนสทุธสิว่นทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 4 
ลา้นบาท ขาดทนุลดลง 58 ลา้นบาท เมอืเทยีบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน และขาดทุนลดลง 72 ลา้นบาท        
เมอืเทยีบกับไตรมาสทผีา่นมา 
            

     ผลประกอบการทางการเงนิ  
 ประเภทของรายได ้                                                                ลา้นบาท 

สายธรุกจิ 3/63 3/62 %YoY 2/63 %QoQ 
Digital Network 194 123 57.7% 39 397.4% 
Digital Content 51 157 (67.4%) 30 70.0% 

รายไดร้วม* 245 280 (12.4%) 69 255.1% 
 

* รายไดร้วม (รายไดจ้ากการขาย บรกิาร และรายไดจ้ากงานตามสญัญา) 
 
รายได ้
ธุรกจิ Digital Network : ในไตรมาสนี รายไดจ้ากสาย
ธุรกจิ Digital Network มีจํานวน 194 ลา้นบาท คดิเป็น
สัดสว่น 79.2% ของรายไดร้วม เพมิขนึ 71 ลา้นบาท หรอื 
57.7% เมอืเทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น และเมอืเทยีบ
กับไตรมาสทีผ่านมาเพิมขนึ 155 ลา้นบาท หรือ 397.4% 
โดยรายไดเ้พมิขนึเนอืงจากการจําหน่ายอปุกรณ์ทเีพมิขนึ 
ธุรกจิ Digital Content : รายไดจ้ากสายธุรกจิ Digital 
Content ในไตรมาสนี อยู่ท ี51 ลา้นบาท คดิเป็นสัดส่วน 
20.8% ของรายไดร้วม โดยลดลง 106 ลา้นบาท หรือ 
67.4% เมอืเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น 
แต่เพิมขึน 21 ลา้นบาท หรือ 70.0% เมือเทียบกับ       
ไตรมาสทผีา่นมา โดยสาเหตขุองการเพมิขนึมาจากรายได ้
การใหบ้รกิารขอ้มลูผา่นโทรศพัทเ์คลอืนททีปีรับตัวเพมิขนึ 
และการถา่ยทอดการแขง่ขันฟุตบอลกลับมารับรูร้ายไดอ้กี
ครัง หลังจากทีมีการเลือนการรับรูร้ายไดจ้ากผลกระทบ
จากโควดิ-19 ในไตรมาสทผีา่นมา 
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กาํไรขนัตน้ 
ในไตรมาสนีบริษัทและบริษัทย่อยมีผลกําไรขันตน้          
24 ลา้นบาท ลดลง 29 ลา้นบาทเมือเทียบกับไตรมาส
เดยีวกนัของปีกอ่น 
เมือเปรียบเทียบกับไตรมาสทีผ่านมาเพิมขนึ 26 ลา้น
บาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจําหน่ายอุปกรณ์ที
เพมิขนึในส่วนธุรกจิ Digital Network และเพมิขนึในส่วน
ธุรกิจ Digital Content จากการถ่ายทอดการแข่งขัน
ฟตุบอลกลับมารับรูร้ายไดอ้กีครัง หลังจากทีมกีารเลอืน
การรับรูร้ายไดจ้ากผลกระทบจากโควดิ-19 ในไตรมาสที
ผา่นมา 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและ
คา่ใชจ้า่ยอนื 
ในไตรมาสนีบรษัิทและบรษัิทย่อยมีค่าใชจ้่ายในการขาย
และบริหารรวมค่าใชจ่้ายอืนอยู่ที 42 ลา้นบาท ลดลง       
16 ลา้นบาท หรือ 27.6% เมือเทียบกับไตรมาสเดยีวกัน
ของปีก่อน เนืองจากค่าใชจ้่ายเกียวกับพนักงาน และ      
คา่เชา่สํานักงานลดลง 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารในไตรมาสนีลดลง     
15 ลา้นบาท หรือ 26.9% เมอืเทียบกับไตรมาสทผี่านมา 
เนืองจากไตรมาสทีผ่านมามีรายจ่ายค่ารือถอนอุปกรณ์ 
และค่าทปีรกึษาทางการเงนิเกดิขนึ 
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 
ในไตรมาสนี บรษัิทและบรษัิทย่อยมคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ
รวม 39 ลา้นบาท ปรับตัวลดลง 17 ลา้นบาท คิดเป็น 
30.1% เมอืเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และปรับตัว
ลดลง 7 ลา้นบาท คดิเป็น 15.7% เมอืเทยีบกับไตรมาสที
ผา่นมา 
     

กาํไรสทุธ ิ
ในไตรมาสนี บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมผีลขาดทนุสทุธสิว่นที
เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 4 ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 58 
ลา้นบาท หรือ 93.3% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของ        
ปีกอ่น และขาดทุนลดลง 72 ลา้นบาท หรือ 94.6% เมือ
เทยีบกบัไตรมาสทผีา่นมา 
 
สถานะทางการเงนิ 
ณ วันที 30 กันยายน 2563 บรษัิทมีสนิทรัพย์รวมทังสนิ 
4,693 ลา้นบาท ลดลงจากสนิปีทผี่านมา 635 ลา้นบาท หรอื
ลดลงเท่ากับ 11.9% ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงนิสด
และรายการเทยีบเท่าเงนิสด เนืองจากการการชําระคนืเงนิ
กู ย้ืมสถาบันการเงิน และการลดลงของลูกหนีการคา้
เนืองจากการรับชาํระหนี 
บรษัิทมีหนีสนิรวมทังสนิ 3,988 ลา้นบาท ลดลงจากสนิปี     
ทีผ่านมา 491 ลา้นบาท หรือลดลงเท่ากับ 11.0% โดย          
มสีาเหตหุลักมาการชําระคนืเงนิกูย้มืสถาบนัการเงนิ การชาํระ
เงนิเจา้หนี และการลดลงของรายไดร้ับล่วงหนา้เนืองจาก
การสง่มอบสนิคา้ใหกั้บลูกคา้ 
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษัิท เท่ากับ 705 ลา้นบาท ลดลง     
145 ลา้นบาท หรือลดลง 17.0% เมือเทียบกับส่วนของ          
ผูถ้ือหุน้ ณ สินปี 2562 ที 849 ลา้นบาท เนืองจากการ     
ผลขาดทนุในไตรมาสทผี่านมา 


