
 

 

 

 

 

 

ภาพรวมของการดาํเนินงาน 
บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีรายไดร้วมจาํนวน 637 ลา้นบาท ลดลง 362 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 36.2 เมอืเทียบกบัปีที

ผ่านมา  และมีผลขาดทุนจากการดาํเนินงาน 114 ลา้นบาท ขาดทนุเพิมขนึ 91 ลา้นบาท หรือเพิมขนึรอ้ยละ 395.7 

เมอืเทียบกบัปี 2562 ในปี 2563 บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิสว่นทเีป็นของผูถ้ือหุน้จาํนวน 343 ลา้นบาท เป็นการขาดทนุ

เพมิขนึ 105 ลา้นบาท เมอืเทียบกบัปีก่อน ทงันีมีสาเหตมุาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายและบรกิารทงั  สาย

ธุรกิจ คือ Digital Network และ Digital Content เมอืเทียบกบัปี 2562 

 

ผลการดาํเนินงานของบริษทั และบริษัทยอ่ย 

รายได้จากการขายและบริการ และกาํไรขนัต้น                              

                    (หน่วย : ลา้นบาท) 

 สายธุรกิจ 

Digital Network 

สายธุรกิจ  

Digital Content 

รวม 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 439 517 198 482 637 999 

ตน้ทนุขาย (425) (480) (160) (332) (585) (812) 

กาํไรขนัตน้ 14 37 38 150 52 187 

รายไดอื้น     22 122 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร       

และคา่ใชจ้า่ยอนื     (189) (334) 

รายไดท้างการเงนิ     1 2 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ     (173) (222) 

การกลับรายการขาดทุนจากการ

ดอ้ยคา่สินทรพัยท์างการเงนิ   

  

63 - 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล     (130) 12 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ

ควบคมุของบรษัิทย่อย   
  

11 (5) 

ขาดทนุสทุธิ 
  

  
(343) (238) 

       

 

สายธุรกิจ Digital Network 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายและบริการ จากสายธุรกิจ Digital Network จาํนวน 439 ลา้นบาท ลดลง

จากปี 2562 จาํนวน 78 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 15.1 อนัเนืองมาจากการขายและการติดตงัอุปกรณ์โครงข่าย

ระบบสอืสารลดลง โดยมีกาํไรขนัตน้ 14 ลา้นบาท ลดลง 23 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 62.1  

 

 

บทวเิคราะหผ์ลการดําเนนิงาน ปี 2563 

บรษิทั สามารถ ดจิติอล จํากดั (มหาชน) 



 

 

สายธุรกิจ Digital Content 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายไดจ้ากสายธุรกิจ Digital Content จาํนวน 198 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จาํนวน 284

ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 58.9 โดยมกีาํไรขนัตน้ 38 ลา้นบาท ลดลง 112 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 74.7  ทงันีเป็น

ผลมาจากการลดลงของรายไดธุ้รกิจการใหบ้ริการขอ้มูลผ่านโทรศพัทเ์คลือนที ประกอบกับการประกาศใช ้พ.ร.ก.

ฉกุเฉิน เพือป้องกันการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 สง่ผลใหก้ารถ่ายทอดการแข่งขนัถกูเลือนออกไป ทาํใหร้ายได้

จากการถ่ายทอดสดการแขง่ขนัฟตุบอลในปี 2563 ลดลง จากปี 2562   

 

รายได้อนื 
บรษัิทและบริษัทย่อยมีรายไดอ้ืนรวม 22 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 3.4 ของรายไดร้วม ลดลงจากปี 2562 จาํนวน 100 ลา้น

บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 82.0  เนอืงจากในปี 2562 บรษัิทมีรายไดจ้าการการโอนกลบัค่าเผือหนสีงสยัจะสญูจาํนวน  ลา้น

บาท โดยรายการดังกลา่วไดถู้กแสดงในรายไดอ้ืนในงบกาํไรขาดทนุสาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2562 ซึงในปี 2563 

บริษัทไดป้ฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที  ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการโอนกลบัค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ

จาํนวน 82 ลา้นบาท ถกูนาํมาแสดงในสว่น การกลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรพัยท์างการเงินในงบกาํไรขาดทนุ 

สาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2563 

 

  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอนื 

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวมค่าใชจ่้ายอืน 189 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จาํนวน 

145 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 43.4  เนืองจากในปี 2563 มีการปรบัโครงสรา้งของบรษัิทสง่ผลใหค้า่ใชจ้า่ยพนกังาน

ลดลงจาํนวน 33 ลา้นบาท และค่าเสือมราคาลดลงจาํนวน 24 ลา้นบาท เนืองจากจากอุปกรณ์ทีตัดค่าเสือมเต็ม

มลูค่าแลว้ในปี 2562 ประกอบกบัในปี  บริษัทไดร้บัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ

ขาย จาํนวน 71 ลา้นบาท ซึงผลของรายการดงักล่าวทาํใหค้่าใชจ้่ายในการขายและบริหารและค่าใชจ่้ายอืนในปี 

2563 ลดลงจากปี 2562 

 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

บริษัทและบรษัิทยอ่ยมีค่าใชจ่้ายทางการเงินรวม 173 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 49 ลา้นบาท โดยการลดลง

ของค่าใชจ่้ายทางการเงินเป็นผลจากดอกเบียเงินกู้จากธนาคารลดลงเนืองจากการชาํระคืนเงินตน้ตลอดปี  

ประกอบกบัอตัราดอกเบยีเงินกูธ้นาคารทีปรบัตวัลดลงเมอืเทียบกบัปี  

 

ภาษีเงนิได ้

บรษัิทและบริษัทย่อยมีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้วม 130 ลา้นบาท เพมิขนึจากปีก่อนจาํนวน 141 ลา้นบาท เนืองจากใน

ปี 2563 ไดต้ดัจาํหนา่ยสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

 
ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย ์

ณ  วัน ที 31 ธันวาคม 2563 บริษั ทและบริษั ทย่อยมีสินทรัพย์รวม 4,392 ล้านบาท ลดลงจากสินปี  2562  

จาํนวน 936 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 17.6  โดยแบง่เป็นสินทรพัยห์มนุเวียนจาํนวน 1,114 ลา้นบาท และสินทรพัย์

ไมห่มนุเวียนจาํนวน ,  ลา้นบาท  คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ .  และ 74.6 ของสนิทรพัยร์วม ตามลาํดบั 

 



 

 

ลูกหนีการค้า 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบรษัิทย่อยมีลกูหนีการคา้สทุธิ 502 ลา้นบาท ลดลงอย่างมากจากสินปี 2562 

จาํนวน 491 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 49.4 ลกูหนีการคา้ลดลงเนืองมาจากการรบัชาํระเงินจากลกูหนีการคา้ตลอด

ปี   

 

สินค้าคงเหลือ 
ณ วันที  31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือสุทธิ 102 ล้านบาท ลดลงจากสินปี 2562  

จาํนวน 3 ลา้นบาท โดยสว่นใหญ่เป็นการลดลงของสินคา้สาํเรจ็รูป 

 

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีสินทรพัยห์มนุเวียนอนืจาํนวน 388 ลา้นบาท ลดลงจากสนิปี 2562 

จาํนวน 229 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 37.2 โดยสินทรพัยห์มนุเวยีนอนืสว่นใหญ่เป็นเงินจ่ายลว่งหนา้คา่อปุกรณ์

สาํหรบัโครงการใหมแ่ละภาษีรอเรยีกคืน 

 

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนจาํนวน 3,277 ลา้นบาท ทังนีสัดส่วน

อปุกรณแ์สดงเป็นรอ้ยละ .  ของสินทรพัยร์วม เมือเปเรียบเทียบกับสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัที  ธันวาคม 

  พบว่าสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนณ วนัที  ธันวาคม   ลดลงจากสินปี 2562 จาํนวน 116 ลา้นบาท หรือ

ลดลงรอ้ยละ 3.4 ซงึเป็นผลมาจากการลดลงจากอปุกรณ ์ทรีบัรูค้า่เสอืมราคาเต็นจาํนวนแลว้ภายในงวด  
 

สภาพคลอ่ง 

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 124 ลา้นบาท ลดลงจาก

สนิปี 2562 จาํนวน 91 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 42.4 โดยมีรายละเอียดของแหลง่ทมีาและใชไ้ปของเงินสดดงันี 

 เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 446 ลา้นบาท เป็นผลมาจากเกิดจากการรบัชาํระเงิน

จากลกูหนกีารคา้ 

  เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 153 ลา้นบาท เป็นการลงทุนในสินทรพัยถ์าวรของโครงการ

วิทยสุอืสารคมนาคมระบบดิจิตอล (DTRS)  

 เงินสดสุทธิทีใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 384 ลา้นบาท เกิดจากจ่ายชาํระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบัน

การเงินและจ่ายคืนหนสีินตามสญัญาเช่าการเงิน  

เมือเทียบกบัปี 2562 บรษัิทและบริษัทย่อยมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเพมิขึนจาก 0.51 เท่า เป็น 0.56 เทา่ อตัราสว่นสภาพ

คล่องหมุนเร็ว เพิมขึนจาก 0.34 เท่า เป็น 0.35 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดลดลงจาก 0.21 เท่า เป็น 

0.15 เทา่ 
 

 

 



 

 

แหล่งทีมาของเงนิทุน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีสว่นของผูถื้อหุน้รวม 495 ลา้นบาท ลดลงจากสนิปี 2562 จาํนวน 

354  ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 41.7 

 

หนีสินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 3,897 ลา้นบาท ลดลงจากสินปี 2562 

จาํนวน 582 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 13.0 ทงันีหนีสินรวมประกอบดว้ยหนีสินหมุนเวียน 1,996 ลา้นบาท และ

หนีสินไม่หมนุเวียน 1,901 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 45.4 และ 43.3 ของสินทรพัยร์วมตามลาํดบั โดยมีรายละเอียด

ของหนีสินทีสาํคญัดงันี 
 เงินเบกิเกินบญัชี และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินรวม 2,848 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 73.1 ของ

หนสีินรวม หรือรอ้ยละ 64.8 ของสินทรพัยร์วม และลดลงจากสนิปี 2 จาํนวน 816 ลา้นบาท 

หรอืลดลงรอ้ยละ 22.3 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการทเีกียวขอ้งกนั 322 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 8.3 ของหนีสินรวมหรอื

รอ้ยละ 7.3 ของสินทรพัยร์วม  

 เจา้หนีการคา้ และเจา้หนีอืน 533 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 13.7 ของหนีสินรวม หรือรอ้ยละ 12.1 

ของสินทรพัยร์วม ลดลงจากสินปี 2562 จาํนวน 69 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 11.5 โดยส่วน

ใหญ่ลดลงมาจากเจา้หนีอนื 

 เงินกูย้ืมระยะสนั 22 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.6 ของหนีสินรวม หรือรอ้ยละ 0.5 ของสินทรพัย์

รวม มียอดเทา่กบัสนิปี 2562 

 

จากหนีสินและส่วนของผูถ้ือหุน้ตามรายละเอียดขา้งตน้ ส่งผลให้อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัท

เพมิขนึจาก 5.27 เทา่ เป็น 7.8  เทา่ในปี 3 
 


