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ภาพรวมธุรกิจ 

อนัเนื่องมาจากการระบาดของ COVID-19 ที่ยงัคงมีต่อเนื่องนบัตัง้แต่ตน้ปี 2020 จนกระทั่งถึงปัจจุบนั บริษัทยงัคง

รกัษาความสามารถในการท าก าไรเป็นล าดบัสงูสดุท่ามกลางความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องในปี 2564 บรษิัท ไดก้า้วผ่านวงจร

ธุรกิจนับตั้งแต่การแพร่ระบาดเกิดขึน้ในประเทศไทยและไม่ต้องสงสัยเลยว่าส่ิงนี ้ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนรวมถึง

โทรคมนาคม เราไดเ้ห็นธุรกิจในประเทศจ านวนมากปิดตัวชั่วคราวและหรือเลิกจา้งพนักงานดว้ยเช่นกันส าหรับการอยู่รอด

เนื่องจากสถานการณท์ี่ยืดเยือ้ไม่ดีขึน้เนื่องจากการระบาดระลอกที่สามเพิ่งเริ่มตน้ในเดือนเมษายน นี่เป็นความทา้ทายอย่าง

มากส าหรบับริษัทฯ เนื่องจากอาจยงัมีผลต่อการขยายฐานลกูคา้ของเราส าหรบัธุรกิจในประเทศระยะสัน้ จนกว่าโครงการฉีด

วคัซีนจะเสรจ็สมบรูณโ์ดยหวงัว่าจะเสรจ็สิน้ภายในปีนี ้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมองเห็นโอกาสที่เพิ่มขึน้อื่น ๆ จากธุรกิจระหว่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความ

ตอ้งการบรกิารเชื่อมต่อที่เพิ่มขึน้ในระดบัภูมิภาคโดยมีสาเหตุหลกัมาจากสถานการณร์ฐัประหารทางการเมืองในประเทศพม่า 

บริษัทฯ ใชโ้อกาสนีใ้นการเติบโตในส่วนนี ้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะขจดัความกดดนัที่เกิดจากธุรกิจในประเทศ

อนัเป็นผลมาจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง  

ผลประกอบการของบรษิัทฯ ในไตรมาสที่หน่ึงยงัคงมีแนวโนม้สงูขึน้ในดา้นรายไดแ้ละก าไรสทุธิของธุรกิจหลกั ส าหรบั

ไตรมาส 1/2564 SYMC มีรายไดแ้ละก าไรสทุธิ 346.2 ลา้นบาทและ 20.3 ลา้นบาทตามล าดบัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.9 และรอ้ยละ 

27.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาเนื่องจากการเติบโตของรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ควบคู่ไปกับการบริหารตน้ทุนที่มีประสิทธิภาพซึ่ง

ส่งผลใหต้น้ทนุการด าเนินงานโดยรวมลดลง  

ในขณะที่เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายไดเ้พิ่มขึน้รอ้ยละ 2 แต่ก าไรจากธุรกิจหลกัลดลงรอ้ยละ 13.1 

เนื่องจากก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ลดลง บันทึกในไตรมาสปัจจุบัน (ก าไร 5.2ลา้นบาท) เมื่อเทียบกับก าไรจากอัตรา

แลกเปล่ียนในไตรมาสปีก่อนหนา้ (ก าไร 15MB) หากไม่รวมส่วนต่างของก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนก าไรสทุธิหลกัจะสงูกวา่เมื่อ

เปรียบเทียบกัน  รวมทัง้ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมจ านวน 8.1 ลา้นบาทก าไรสทุธิอยู่ที่ 20.3 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 37.9 

เทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2563 แต่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 27.1 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2563  

 

ภาพรวมผลประกอบการประจ าไตรมาส 1 ปี 2564 

รายได้รวม 

ในไตรมาส 1/2564 บริษัทฯมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเป็นจ านวน 339 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.1 จากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน และรอ้ยละ 3.7 จากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากรายไดจ้ากส่วนงานบรกิารในประเทศและต่างประเทศที่

เพิ่มขึน้เป็นผลมาจากความตอ้งการการเชื่อมต่อที่มากขึน้ในช่วงสถานการณโ์รคระบาดโคโรน่าไวรสั (COVID-19) 
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รายไดอ้ื่นมีจ านวน 7.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้มากกว่ารอ้ยละ 100 จากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากก าไรจากอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ในขณะเดียวกนัลดลงรอ้ยละ 56.6 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากก าไรจากอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศที่สงูของไตรมาส 1 ปี 2563 

ส าหรบัไตรมาส 1/2564 มีรายไดร้วมเป็นจ านวน 346.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.9 จากไตรมาสที่ผ่านมา และ

รอ้ยละ 2 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยรายไดค้่าบริการเติบโตมาจากอุปสงคข์องรายไดจ้ากบริการทั้งในและ

ต่างประเทศ 

 
 

หน่วย : ลา้นบาท

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 4/63 ไตรมาส 1/64 (%) QoQ (%) YoY

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารและการขาย 322.7 326.9 339.0 3.7% 5.1%

รายไดอ่ื้น 16.6 3.2 7.2 127.3% -56.6%

รวมรายได้ 339.3 330.1 346.2 4.9% 2.0%

ตน้ทนุการใหบ้รกิารและขาย (ไมร่วมค่าเสือ่มราคาฯ) (111.3) (111.0) (128.5) 15.8% 15.4%

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (D&A) (101.9) (97.0) (94.8) -2.3% -7.0%

รวมต้นทุนการใหบ้ริการและการขาย (213.2) (208.0) (223.3) 7.3% 4.7%

ค่าใชจ้า่ยในการบรกิารและการบรหิาร (ไมร่วมค่าเสือ่มราคาฯ) (59.9) (66.3) (60.1) -9.3% 0.4%

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (D&A) (13.6) (13.4) (12.3) -8.1% -9.6%

รวมค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร (73.5) (79.7) (72.4) -9.1% -1.4%

ก าไร / (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 52.7 42.4 50.6 19.3% -4.1%

ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน (16.0) (12.4) (13.4) 8.6% -16.0%

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้ (4.0) (6.3) (8.7) 38.5% 119.1%

ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกิจหลักส าหรับงวด 32.7 23.7 28.4 19.8% -13.1%

สว่นแบง่ขาดทนุของบรษัิทรว่มที่ใชว้ธีิสว่นไดเ้สยี 0.0 (7.7) (8.1) 4.8% 100.0%

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด 32.7 16.0 20.3 27.1% -37.9%

อตัราก าไร (ขาดทนุ) จากธุรกจิหลกั 9.6% 7.2% 8.2%

อตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 9.6% 4.8% 5.9%

เปลีย่นแปลงจ านวนเงิน
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ต้นทนุการให้บริการและการขาย 

ตน้ทุนการให้บริการและการขายในไตรมาส 1/2564 มีจ านวน 223.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.7 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึน้ของตน้ทุนบริการในส่วนของค่าเช่าวงจรในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อรองรับความ

ตอ้งการการเชื่อมต่อที่สงูขึน้ในช่วงการท างานที่บา้น และความตอ้งการการเชื่อมต่อที่เพิ่มขึน้จากสถานการณใ์นประเทศพม่า 

ค่าเส่ือมราคา  ค่าซ่อมบ ารุงเครือข่ายไฟเบอร ์และค่าใชจ้่ายของพนกังานท่ีสงูขึน้ 

เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ผ่านมา เพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.3 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของตน้ทนุบรกิารในส่วนของคา่

เช่าวงจรในประเทศและต่างประเทศ ค่าบ ารุงรกัษาโครงข่าย และค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน  

 

ค่าใช้จ่ายบริการและบริหาร (S&A) 

ค่าใชจ้่ายบรกิารและบรหิารในไตรมาส 1/2564 มีจ านวน 72.4 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1.4 จากไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อนเนื่องจากค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย ค่าซ่อมบ ารุงอปุกรณ ์และค่าที่ปรกึษา 

เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ผ่านมา ลดลงรอ้ยละ 9.1 เนื่องจากค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของลกูหนี ้

การคา้รอ้ยละ และค่าซ่อมบ ารุงอปุกรณ ์  

 

EBITDA และก าไรสุทธ ิ

ในไตรมาส 1/2564 EBITDA ของบรษิัทฯ มีจ านวน 157.6 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6.3 จากไตรมาสเดียวกนัของปีกอ่น  

เนื่องจากก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนที่ลดลง 5.2 ลา้นบาท ที่เกิดขึน้ในไตรมาสปัจจุบนั (เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่ 

15 ลา้นบาท)  เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ผ่านมา EBITDA เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.2 เนื่องจากการเติบโตของรายไดม้าจากทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ 

ส่วนก าไรสุทธิจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ ปิดที่ 28.4 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 13.1 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

เนื่องจากการลดลงของ EBITDA ในไตรมาสปัจจบุนัเมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกันของปีก่อน   ส าหรบัการเปรียบเทียบกับไตร

หน่วย : ลา้นบาท

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 4/63 ไตรมาส 1/64 (%) QoQ (%) YoY

EBITDA

ก าไร / (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน 52.7 42.4 50.6 19.3% -4.1%

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (D&A) 115.5 110.4 107.1 -3.0% -7.3%

EBITDA 168.2 152.8 157.6 3.2% -6.3%

EBITDA Margin 49.6% 46.3% 45.5%

เปลีย่นแปลงจ านวนเงิน
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มาสที่ผ่านมา  ก าไรสทุธิหลกัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 19.8 สาเหตหุลกัมาจากรายไดจ้ากการบรกิารท่ีเติบโตเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.7 รวมส่วน

แบ่งผลขาดทนุของบรษิัทรว่มแลว้ก าไรสทุธิที่รายงานมีจ านวน 20.3 ลา้นบาท 

 

งบแสดงฐานะการเงนิและกระแสเงนิสด 

 

 

หน่วย : ล้านบาท

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 695.8 16.4% 623.8 15.1% (72.0) -10.4%
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 238.6 5.6% 257.2 6.2% 18.7 7.8%
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอ่ืน 109.5 2.6% 100.9 2.4% (8.6) -7.8%

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,043.8 24.7% 981.9 23.8% (62.0) -5.9%
เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 41.0 1.0% 32.9 0.8% (8.1) -19.8%
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแกกิ่จการที่เก่ียวขอ้งกนั 83.3 2.0% 107.8 2.6% 24.5 29.4%
อปุกรณโ์ครงข่าย ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 2,854.1 67.5% 2,812.2 68.2% (41.9) -1.5%
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอ่ืน 207.7 4.9% 190.8 4.6% (16.9) -8.1%
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,186.1 75.3% 3,143.6 76.2% (42.4) -1.3%

รวมสินทรัพย์ 4,229.9 100.0% 4,125.5 100.0% (104.4) -2.5%

หนีสิ้นและส่วนของผูถ้ือหุน้
เจา้หนีก้ารคา้ 310.8 7.3% 284.4 6.9% (26.4) -8.5%

เงินกูย้มืระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี/เงินกูย้มื

ระยะสัน้
401.5 9.5% 412.9 10.0% 11.5 2.9%

หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน 83.4 2.0% 88.3 2.1% 4.9 5.8%

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 795.7 18.8% 785.6 19.0% (10.1) -1.3%
เงินกูย้มืระยะยาว 896.3 21.2% 793.4 19.2% (102.9) -11.5%
หนีส้นิระยะยาวอ่ืน 105.6 2.5% 91.2 2.2% (14.4) -13.6%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,001.9 23.7% 884.6 21.4% (117.3) -11.7%

รวมหนีสิ้น 1,797.6 42.5% 1,670.2 40.5% (127.4) -7.1%

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 2,432.3 57.5% 2,455.3 59.5% 23.0 0.9%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถ้ือหุน้ 4,229.9 100.0% 4,125.5 100.0% (104.4) -2.5%

เปล่ียนแปลงณ 31 มี.ค. 64ณ 31 ธ.ค. 63
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ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีสินทรพัยร์วมจ านวน 4,125.5 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.5 จากวนัที่ 31 ธันวาคม 

2563 เนื่องจากการรบัรูส่้วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 8.1 ลา้นบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 72 ลา้น

บาท จากการใชใ้นการด าเนินงานของบรษิัท และการรบัรูค้่าเส่ือมราคาของอปุกรณโ์ครงข่าย 41.9 ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ านวน 623.8 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 10.4 จากวันที่  31 ธันวาคม 2563 

เนื่องจากเงินทนุหมนุเวียนและมลูค่าการด าเนินงาน  

อปุกรณโ์ครงข่าย ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์จ านวน 2,812.2 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1.5 จากวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

เนื่องจากค่าเส่ือมราคาที่รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในช่วงเวลาดงักล่าว 

หนีสิ้นรวมมีจ านวน 1,670.2 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 7.1 จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากการจ่ายช าระคืนเงิน

กูย้ืมของบรษิัทฯในช่วงเวลาดงักล่าว 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวมมีจ านวน 2,455.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.9 จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากผลก าไร

จากการด าเนินงานในช่วงเวลาดงักล่าว 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ (D / E) มีค่าเท่ากบั 0.68 เท่า ( ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 

0.74 เท่า) 

 

แนวโน้มธุรกิจในปี 2564 

ในปี 2564 บริษัทฯ คาดว่าสถานการณแ์พร่ระบาด COVID-19 จะยงัคงส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่องใน

ไตรมาสสอง ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความรวดเร็วในการฉีดวคัซีนของภาครฐัจะด าเนินการไดอ้ย่างทั่วถึงไดเ้มื่อไหร่ หากสามารถจดัการ

ไดภ้ายในไตรมาสสาม คาดว่าสถานการณท์างเศรษฐกิจจะเริ่มฟ้ืนตวัดีขึน้ในไตรมาสส่ีของปีนี ้แนวโนม้ตลาดและธุรกิจยงัคงมี

ความทา้ทายและคาดว่าจะกลบัสู่ภาวะปกติอย่างชา้ที่สดุภายในสิน้ปี 2564 

หน่วย : ล้านบาท ณ 31 มี.ค. 63 ณ 31 มี.ค. 64

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 162.8 191.8
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ 13.0 (143.1)

Free cash flows 175.8 48.7
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (90.5) (120.7)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิ 85.3 (72.0)

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดต้นงวด 362.2 695.8

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดปลายงวด 447.6 623.8
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บริษัทฯ ยงัคงมองทิศทางในเชิงบวกกบัสญัญาณการฟ้ืนตวัในช่วงครึ่งปีหลงัของปี 2564 และคาดว่าการแพรร่ะบาด

โควิด19 จะช่วยเร่งการน าดิจิทัลมาใช้ในทุกรูปแบบของธุรกิจ ส่ิงนีจ้ะผลักดันการเติบโตของความตอ้งการที่แข็งแกร่งใน

โครงสรา้งพืน้ฐานดิจิทลัและการเชื่อมต่อที่ราบรื่นภายในธุรกิจโทรคมนาคมซึ่ง บรษิัทฯ พรอ้มที่จะตอบสนองความตอ้งการของ

ลกูคา้ดว้ยการใหบ้รกิารดว้ยเครือข่ายที่ครอบคลมุ มีเสถียรภาพและน าเสนอบรกิารโซลชูั่นท่ีครบวงจร 

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสรา้งการเติบโตที่ดียิ่งขึน้ในช่วงที่เหลือของปีและส่งมอบผลตอบแทนใหก้ับผูถื้อหุน้อย่าง

ต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณก์ารระบาดที่ยงัคงยืดเยือ้ต่อไป 
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