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ภาพรวมธุรกิจ 

ภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศไตรมาส 1 ของปี 2565 จากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย  ปรบัตวัดีขึน้จาก

ไตรมาสก่อน ดา้นจ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติปรบัเพิ่มขึน้หลงัมีการผ่อนคลายมาตรการจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศ 

นอกจากนี ้การบริโภคภาคเอกชนและตวัชีว้ดัการลงทุนภาคเอกชนยงัคงขยายตวั แต่ในอตัราที่ชา้ลงและไดร้บัผลกระทบจาก

การระบาดของ COVID-19 สายพนัธุโ์อมิครอน และตน้ทุนการผลิต รวมทัง้ค่าครองชีพที่สงูขึน้ ส าหรบัการใชจ้่ายภาครฐัเมื่อ

เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนจากรายจ่ายลงทุน ดา้นเสถียรภาพเศรษฐกิจ ปัจจยัเหล่านีส่้งผลใหภ้าพรวมของเศรษฐกิจดีขึน้ 

รวมทัง้ภาคโทรคมนาคมดว้ยเช่นกนั 

ส าหรบัไตรมาสแรกของปีนี ้ผลการด าเนินงานของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีการเติบโตเป็นเลขสองหลกั เมื่อ

เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน ทั้งในแง่ของรายไดแ้ละก าไรสุทธิอันเนื่องมาจากการเติบโตของกลุ่มลูกคา้องคก์รและกลุ่ม

ลกูคา้ระหว่างประเทศ ควบคู่ไปกับการจดัการตน้ทุนทางการเงินที่ดี ในขณะเดียวกัน บริษัทก าลงัด าเนินการเครือข่าย SDN-

MPLS ใหม่ เพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัประโยชนม์ากขึน้ ดว้ยความสามารถดา้นเครือข่ายเทคโนโลยีใหม่ ๆ ร่วมกับระบบอตัโนมตัิดา้น

ไอทีเพื่อมอบประสบการณใ์หก้ับลกูคา้ที่โดดเด่นและทันสมยั นี่คือความมุ่งมั่นในการใหบ้ริการที่มีคุณภาพที่ดีเยี่ยมแก่ลกูคา้

ของซิมโฟน่ี คอมมนูิเคชั่น 

 

ผลการด าเนินงานไตรมาส 

ผลประกอบการของบรษิัทฯ ในไตรมาส 1/2565 มีรายไดโ้ดยรวมเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 17.1 และก าไรสทุธิหลกัเพิ่มขึน้ รอ้ย

ละ 24.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องในการ

ด าเนินการตามเป้าหมายของธุรกิจ  

ส าหรับการเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/2564 ดา้นรายไดค้่าบริการ พบว่าบริษัทยังท าผลงานไดด้ีขึน้ โดยมีรายได้

ค่าบริการเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 3.7 รายไดร้วมเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 3.6 และก าไรสุทธิหลัก เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.4 เนื่องจากการเติบโตที่

เขม้แข็งของรายไดจ้ากบรกิารการเชื่อมต่อ และตน้ทนุทางการเงินท่ีต ่าลง 

หากรวมส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมจ านวน 6.3 ลา้นบาท รายงานก าไรสทุธิในไตรมาสนี ้เท่ากับ 29.2 ลา้นบาท 

เพิ่มขึน้ จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน รอ้ยละ 43.7 และจากไตรมาสส่ีที่ผ่านมา รอ้ยละ 27.8 

 

ภาพรวมผลประกอบการประจ าไตรมาส 1 ปี 2565 

รายได้รวม 

ในไตรมาส 1/2565 บริษัทฯมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเป็นจ านวน 402.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.7 จากไตร

มาสเดียวกันของปีก่อน และรอ้ยละ 3.7 จากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากรายได้จากส่วนงานบริการในประเทศและ
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ต่างประเทศที่เพิ่มขึน้โดยเป็นผลมาจากความตอ้งการการเชื่อมต่อที่มากขึน้ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโคโรน่าไวรัส 

(COVID-19) 

รายไดอ้ื่นมีจ านวน 3 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 12.2 จากไตรมาสที่ผ่านมา จากรายไดด้อกเบีย้รบั รายไดค้่าปรบัของ

ผูร้บัเหมา และรายไดอ้ื่นมียอดลดลง และลดลงรอ้ยละ 58.7 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน จากก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศลดลง 

ส าหรบัไตรมาส 1/2565 มีรายไดร้วมเป็นจ านวน 405.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.6 จากไตรมาสที่ผ่านมา และ

รอ้ยละ 17.1 จากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน จากรายไดจ้ากการให้บริการที่ เติบโตขึน้จากอุปสงคข์องบริการทั้งในและ

ต่างประเทศ 

 

หน่วย : ลา้นบาท

ไตรมาส 1/64 ไตรมาส 4/64 ไตรมาส 1/65 (%) QoQ (%) YoY

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารและการขาย 339.0 388.2 402.6 3.7% 18.7%

รายไดอ่ื้น 7.2 3.4 3.0 -12.2% -58.7%

รวมรายได้ 346.2 391.6 405.6 3.6% 17.1%

ตน้ทนุการใหบ้รกิารและขาย (ไมร่วมค่าเสือ่มราคาฯ) (128.5) (156.6) (168.9) 7.9% 31.5%

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (D&A) (94.8) (98.0) (94.5) -3.6% -0.3%

รวมต้นทุนการใหบ้ริการและการขาย (223.3) (254.6) (263.4) 3.5% 18.0%

ค่าใชจ้า่ยในการบรกิารและการบรหิาร (ไมร่วมค่าเสือ่มราคาฯ) (60.1) (69.5) (74.7) 7.4% 24.2%

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (D&A) (12.3) (13.3) (13.1) -1.5% 6.4%

รวมค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร (72.4) (82.8) (87.8) 6.0% 21.2%

ก าไร / (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 50.6 54.2 54.4 0.3% 7.6%

ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน (13.4) (10.1) (8.7) -14.2% -35.4%

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้ (8.7) (12.0) (10.2) -14.5% 17.9%

ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกิจหลักส าหรับงวด 28.4 32.2 35.5 10.4% 24.8%

สว่นแบง่ขาดทนุของบรษัิทรว่มที่ใชว้ธีิสว่นไดเ้สยี (8.1) (9.3) (6.3) -32.4% -22.5%

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด 20.3 22.9 29.2 27.8% 43.7%

อตัราก าไร (ขาดทนุ) จากธุรกจิหลกั 8.2% 8.2% 8.8%

อตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 5.9% 5.8% 7.2%

เปลีย่นแปลงจ านวนเงิน
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ต้นทนุการให้บริการและการขาย 

ตน้ทุนการใหบ้ริการและการขายในไตรมาส 1/2565 มีจ านวน 263.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.0 จากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนรอ้ยละ 3.5 จากการเพิ่มขึน้ของตน้ทนุบรกิารในส่วนของค่าเชา่วงจรในประเทศ

และต่างประเทศ เพื่อรองรบัความตอ้งการการเชื่อมต่อที่สงูขึน้ในช่วงการท างานท่ีบา้น และความตอ้งการการเชื่อมต่อที่เพิ่มขึน้

ระหว่างพรมแดนในภมูิภาค และค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังานท่ีเพิ่มขึน้ 

 

ค่าใช้จ่ายบริการและบริหาร (S&A) 

ค่าใชจ้่ายบริการและบริหารในไตรมาส 1/2565 มีจ านวน 87.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 21.2 จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6 จากไตรมาสก่อน จากค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนักงาน ค่านายหนา้ และค่าซ่อมบ ารุงอุปกรณ์

ส านกังาน 

 

EBITDA และก าไรสุทธ ิ

ในไตรมาส 1/2565 EBITDA ของบรษิัทฯ มีจ านวน 162 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.8 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

เนื่องจากรายไดท้ี่สงูขึน้ ทัง้จากบริการภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ควบคู่ไปกับการบริหารตน้ทุนที่ดีขึน้  แต่ลดลงจาก

ไตรมาสก่อนรอ้ยละ 2.1 เนื่องจากในไตรมาสนี ้มีค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังานเพิ่มขึน้กว่าไตรมาสก่อน 

ส่วนก าไรสทุธิจากธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ปิดที่ 35.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 24.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

เนื่องจากรายไดบ้ริการที่สงูขึน้ และตน้ทุนทางการเงินที่ลดลง ทัง้นี ้หากรวมส่วนแบ่งผลขาดทุนของบริษัทร่วมแลว้ก าไรสทุธิที่

รายงานมีจ านวน 29.2 ลา้นบาท ซึ่งสงูขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และไตรมาสก่อน   

 
 
 

หน่วย : ลา้นบาท

ไตรมาส 1/64 ไตรมาส 4/64 ไตรมาส 1/65 (%) QoQ (%) YoY

EBITDA

ก าไร / (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน 50.6 54.2 54.4 0.3% 7.6%

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (D&A) 107.1 111.3 107.6 -3.3% 0.5%

EBITDA 157.6 165.5 162.0 -2.1% 2.8%

EBITDA Margin 45.5% 42.3% 39.9%

เปลีย่นแปลงจ านวนเงิน
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งบแสดงฐานะการเงนิและกระแสเงนิสด 

 

 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีสินทรพัยร์วมจ านวน 4,052.7 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 0.2 จากวนัที่ 31 ธันวาคม 

2564 เนื่องจากการรบัรูส่้วนแบ่งขาดทนุของเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 6.3 ลา้นบาท และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 

90.1 ลา้นบาท จากการใชใ้นการด าเนินงานของบรษิัท รวมถึงการจ่ายเงินกอ้นใหญ่ส าหรบัการอพัเกรดระบบเครือข่ายใหม่ของ

บรษิัท 

หน่วย : ล้านบาท

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 350.4 8.6% 260.3 6.4% -90.1 -25.7%
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 303.7 7.5% 284.4 7.0% -19.4 -6.4%
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอ่ืน 101.1 2.5% 111.7 2.8% 10.6 10.5%

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 755.3 18.6% 656.4 16.2% -98.9 -13.1%
เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 6.3 0.2% 0.0 0.0% -6.3 -100.0%
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแกกิ่จการที่เก่ียวขอ้งกนั 107.6 2.6% 112.3 2.8% 4.8 4.4%
อปุกรณโ์ครงข่าย ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 3,027.8 74.5% 3,071.8 75.8% 44.0 1.5%
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอ่ืน 165.4 4.1% 212.2 5.2% 46.8 28.3%
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,307.1 81.4% 3,396.3 83.8% 89.3 2.7%

รวมสินทรัพย์ 4,062.3 100.0% 4,052.7 100.0% -9.6 -0.2%

หนีสิ้นและส่วนของผูถ้ือหุน้
เจา้หนีก้ารคา้ 395.6 9.7% 369.0 9.1% -26.5 -6.7%

เงินกูย้มืระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี/เงินกูย้มื

ระยะสัน้
416.8 10.3% 431.9 10.7% 15.1 3.6%

หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน 78.8 1.9% 90.0 2.2% 11.2 14.2%

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 891.1 21.9% 890.9 22.0% -0.2 0.0%
เงินกูย้มืระยะยาว 544.5 13.4% 461.5 11.4% -83.0 -15.3%
หนีส้นิระยะยาวอ่ืน 82.5 2.0% 125.9 3.1% 43.4 52.6%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 627.0 15.4% 587.3 14.5% -39.7 -6.3%

รวมหนีสิ้น 1,518.1 37.4% 1,478.2 36.5% -39.9 -2.6%

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 2,544.2 62.6% 2,574.5 63.5% 30.3 1.2%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถ้ือหุน้ 4,062.3 100.0% 4,052.7 100.0% -9.6 -0.2%

เปล่ียนแปลงณ 31 มี.ค. 65ณ 31 ธ.ค. 64

หน่วย : ล้านบาท ณ 31 มี.ค. 64 ณ 31 มี.ค. 65

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 191.8 190.1
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (143.1) (186.9)

Free cash flows 48.7 3.2
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (120.7) (93.3)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิ (72.0) (90.1)

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดต้นงวด 695.8 350.4

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดปลายงวด 623.8 260.3
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ านวน 260.3 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 25.7 จากวันที่  31 ธันวาคม 2564 

เนื่องจากเงินทนุหมนุเวียนและมลูค่าการด าเนินงาน  

อปุกรณโ์ครงข่าย ที่ดิน อาคารและอปุกรณจ์ านวน 3,071.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.5 จากวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

เนื่องจากการลงทุนอุปกรณโ์ครงข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบเครือข่ายหลักในอนาคต และรองรบัการใหบ้ริการลูกคา้ที่

เพิ่มขึน้  

หนีสิ้นรวมมีจ านวน 1,478.2 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.6 จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากการจ่ายช าระคืนเงิน

กูย้ืมของบรษิัทฯในช่วงเวลาดงักล่าว 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวมมีจ านวน 2,574.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.2 จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากผลก าไร

จากการด าเนินงานในช่วงเวลาดงักล่าว 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 อัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุน (D/E) ลดลงมีค่าเท่ากับ 0.57 เท่า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

เท่ากับ 0.60 เท่า) และอัตราส่วนหนีสิ้นต่อ EBITDA เพิ่มขึน้มีค่าเท่ากับ 2.28 เท่า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 2.18 

เท่า) 

 

แนวโน้มธุรกิจในปี 2565 

ในปี 2565 บริษัทฯ คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นดีขึน้ อนัเนื่องมาจากนโยบายผ่อนคลายมาตราการจากรฐับาลเรื่อง

ข้อจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศ นอกจากนี ้ความตอ้งการทางดา้น ดิจิตัลยังคงอยู่ในช่วงเติบโตและขยายไปสู่ทุก

อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งทางบริษัทก็มีความพรอ้มที่จะตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยการ

ใหบ้รกิารดว้ยเครือข่ายที่ครอบคลมุ การเชื่อมต่อที่มีเสถียรภาพ และน าเสนอบรกิารโซลชูั่นแบบครบวงจร 

บริษัทยงัคงมุ่งมั่นเพื่อโอกาสทางธุรกิจและรกัษาลกูคา้ใหเ้ติบโตร่วมกนัอย่างยั่งยืน มุ่งมั่นที่จะบรรลกุารเติบโตที่ดีขึ ้น

ในช่วงที่เหลือของปีและมอบผลตอบแทนที่สม ่าเสมอแก่ผูถื้อหุน้ 
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