
รายงานวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2564 

  

www.symphony.net.th          หนา้  1 

ภาพรวมธุรกิจ 

ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี ้ สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยแย่ลงดว้ยจ านวนผู้ติดเชือ้และ

ผูเ้สียชีวิตมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ มาตรการล็อกดาวนท์ี่เขม้งวดขึน้ รวมถึงเคอรฟิ์วและการปิดกิจการเกือบทัง้หมดในกรุงเทพฯ และ

บางจงัหวดั ถูกรฐับาลบงัคบัใหค้วบคุม ป้องกันการแพร่กระจายของไวรสั  นอกจากนี ้การกระจายวคัซีนภายในประเทศยงัชา้

กว่าแผนการสรา้งภูมิคุม้กันโรคของรัฐบาล ส่งผลให้เป้าหมายการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจเดิมในตอนนีดู้เหมื อนจะชา้กว่าที่

คาดการณไ์วแ้ละอาจน าไปสู่การหดตวั ติดลบของเศรษฐกิจตลอดทัง้ปี 2564 

ภายในภาคโทรคมนาคม ธุรกิจจ านวนมากถูกบงัคบัใหป้ฏิบตัิตามนโยบายท างานจากที่บา้น และส่ิงนีไ้ดผ้ลกัดนัให้

เกิดความตอ้งการการเชื่อมต่อที่เพิ่มขึน้ ส าหรบัธุรกิจในการด าเนินการจากระยะไกลและเพื่อด าเนินการต่อไป บริษัทฯ ยงัเห็น

ผลกระทบเชิงบวกจากความตอ้งการการเชื่อมต่อทัง้ในและต่างประเทศที่เพิ่มขึน้ แต่ในขณะเดียวกนัยงัตอ้งสนบัสนนุภาคธุรกจิ

บางธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบจากการล็อกดาวน ์COVID-19 อย่างหนกั ในช่วงเวลาวิกฤตินี ้บริษัทฯ ยังไดมุ้่งเนน้ที่จะปรบัปรุง

ความเสถียรของเครือข่ายและการขยายเสน้ทางหลักของระบบเน็ตเวิรค์ เพื่อมอบประสบการณ์ระดับการบริการที่ดียิ่งขึน้ 

โดยเฉพาะในระยะยาวในแง่ของการเปล่ียนแปลงเต็มรูปแบบของการด าเนินงานดา้นดิจิทลัในทกุธุรกิจในอนาคต 

 

ผลการด าเนินงานไตรมาส 

ผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาสที่สองยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผลประกอบการที่ดีในไตรมาส 2/2564 

SYMC มีรายไดแ้ละก าไรสุทธิจากธุรกิจหลัก 366.9 ลา้นบาทและ 36.5 ลา้นบาทตามล าดับเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.0 และรอ้ยละ 

28.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากการเติบโตของรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ควบคู่ไปกับการบริหารตน้ทุนที่มีประสิทธิภาพซึ่ง

ส่งผลใหต้น้ทนุการด าเนินงานโดยรวมลดลง  

ผลประกอบการไตรมาส 2 โดยรวมที่ดีส่งผลใหม้ีการเติบโตเป็นบวกเมื่อเทียบปีต่อปี โดยมีรายไดเ้ติบโต รอ้ยละ 11.4 

และยงัผลกัดนัใหก้ าไรสทุธิหลกัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 85.1 ถา้รวมส่วนแบ่งขาดทนุของบรษิัทรว่มจ านวน 8.6 ลา้นบาทก าไรสทุธิอยู่ที่ 

27.9 ลา้นบาท ยงัคงสงูกว่าทัง้ไตรมาส 1/2564 และ ไตรมาส 2/2563  

 

ผลการด าเนินงานครึง่ปีแรก (6 เดือน) 

 ส าหรบัผลการด าเนินงาน หกเดือนแรก บรษิัทมีรายได ้713.2 ลา้นบาท และก าไรสทุธิหลกั 65.0 ลา้นบาท ตามล าดบั 

เพิ่มขึน้ 7.6% และ 23.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้ เนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายไดจ้ากบริการการเชื่อมต่อและ

การจัดการตน้ทุนที่มีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานโดยรวมที่ลดลง ถา้รวมส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม 

16.7 ลา้นบาท ก าไรสทุธิที่รายงาน 48.3 ลา้นบาท 
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รายงานพิเศษเพิ่มเติม 

สืบเนื่องจากการที่บริษัทไดม้ีขอ้พิพาทกบัส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เก่ียวกบัการจดัสรรรายไดจ้ากการประกอบกิจการโทรคมนาคม ตัง้แต่ 1 มกราคม 2554 ถึงวนัท่ี 

30 พฤษภาคม 2555 โดยเมื่อวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 ศาลปกครองสงูสดุไดพ้ิพากษาใหบ้ริษัทชนะคดีความโดยการเพิกถอน

มติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) (ปัจจบุนัคือ กสทช.) ที่เห็นชอบใหบ้รษิัทเป็นผูม้ีภาระหนา้ที่ในการจดัสรรรายได้

จากการประกอบกิจการตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดใหม้ีบริการ

โทรคมนาคมพืน้ฐานอย่างทั่วถึงและบรกิารเพื่อสงัคม (USO) ส่งผลใหบ้รษิัทไม่ตอ้งช าระค่า USO จ านวนดงักล่าวใหก้สทช. อีก

ต่อไป ฝ่ายบริหารของบริษัทมีความเห็นว่า ค าพิพากษาของศาลปกครองสงูสดุเป็นคุณต่อบริษัท ซึ่งปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่าง

กระบวนการยืนยนักบักสทช. ในการนอ้มรบัค าพิพากษาของศาลปกครองสงูสดุในคดีความดงักล่าว 

 

ภาพรวมผลประกอบการประจ าไตรมาส 2 ปี 2564 

รายได้รวม 

ในไตรมาส 2/2564 บริษัทฯมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเป็นจ านวน 362.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.6 จากไตร

มาสเดียวกันของปีก่อน และรอ้ยละ 6.9 จากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากรายได้จากส่วนงานบริการในประเทศและ

ต่างประเทศที่เพิ่มขึน้เป็นผลมาจากความตอ้งการการเชื่อมต่อที่มากขึน้ในช่วงสถานการณโ์รคระบาดโคโรน่าไวรสั (COVID-

19) 

รายไดอ้ื่นมีจ านวน 4.5 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 37.7 จากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศลดลง ในขณะเดียวกนัเพิ่มขึน้มากกว่ารอ้ยละ 100 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากก าไรจาก

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เกิดขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 

ส าหรบัไตรมาส 2/2564 มีรายไดร้วมเป็นจ านวน 366.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.0 จากไตรมาสที่ผ่านมา และ

รอ้ยละ 11.4 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยรายไดค้่าบริการเติบโตมาจากอุปสงคข์องรายไดจ้ากบริการทั้งในและ

ต่างประเทศ 
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ต้นทนุการให้บริการและการขาย 

ตน้ทุนการใหบ้ริการและการขายในไตรมาส 2/2564 มีจ านวน 235.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.0 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึน้ของตน้ทุนบริการในส่วนของค่าเช่าวงจรในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อรองรับความ

ตอ้งการการเชื่อมต่อที่สงูขึน้ในช่วงการท างานท่ีบา้น และความตอ้งการการเชื่อมต่อที่เพิ่มขึน้จากสถานการณใ์นประเทศพม่า 

เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ผ่านมา เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.5 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของตน้ทนุบรกิารในส่วนของคา่

เช่าวงจรในประเทศและต่างประเทศ และค่าเส่ือมราคาอปุกรณโ์ครงข่าย  

 

 

หน่วย : ลา้นบาท

ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 1/64 ไตรมาส 2/64 (%) QoQ (%) YoY 6 เดือนปี 63 6 เดือนปี 64 (%) YoY

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารและการขาย 327.8 339.0 362.4 6.9% 10.6% 650.5 701.5 7.8%

รายไดอ่ื้น 1.5 7.2 4.5 -37.7% 199.5% 12.2 11.8 -3.8%

รวมรายได้ 329.3 346.2 366.9 6.0% 11.4% 662.7 713.2 7.6%

ตน้ทนุการใหบ้รกิารและขาย (ไมร่วมค่าเสือ่มราคาฯ) (109.2) (128.5) (138.5) 7.8% 26.8% (220.5) (267.0) 21.1%

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (D&A) (101.1) (94.8) (96.9) 2.3% -4.1% (202.9) (191.7) -5.5%

รวมต้นทุนการใหบ้ริการและการขาย (210.3) (223.3) (235.4) 5.5% 12.0% (423.5) (458.7) 8.3%

ค่าใชจ้า่ยในการบรกิารและการบรหิาร (ไมร่วมค่าเสือ่มราคาฯ) (66.8) (60.1) (64.0) 6.4% -4.2% (120.8) (124.1) 2.8%

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (D&A) (13.5) (12.3) (12.5) 1.8% -7.0% (27.1) (24.8) -8.3%

รวมค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร (80.3) (72.4) (76.5) 5.6% -4.7% (147.8) (148.9) 0.7%

ก าไร / (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 38.7 50.6 55.0 8.8% 42.0% 91.4 105.6 15.5%

ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน (14.9) (13.4) (12.3) -8.4% -17.3% (30.9) (25.7) -16.7%

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้ (4.1) (8.7) (6.2) -28.7% 50.2% (8.1) (14.9) 84.0%

ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกิจหลักส าหรับงวด 19.7 28.4 36.5 28.3% 85.1% 52.5 65.0 23.9%

สว่นแบง่ขาดทนุของบรษัิทรว่มที่ใชว้ธีิสว่นไดเ้สยี 0.0 (8.1) (8.6) 5.4% 100.0% 0.0 (16.7) 100.0%

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด 19.7 20.3 28.0 37.5% 41.7% 52.5 48.3 -8.0%

อตัราก าไร (ขาดทนุ) จากธุรกจิหลกั 6.0% 8.2% 9.9% 7.9% 9.1%

อตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 6.0% 5.9% 7.6% 7.9% 6.8%

จ านวนเงิน เปลีย่นแปลงเปลีย่นแปลงจ านวนเงิน

หน่วย : ลา้นบาท

ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 1/64 ไตรมาส 2/64 (%) QoQ (%) YoY 6 เดือนปี 63 6 เดือนปี 64 (%) YoY

EBITDA

ก าไร / (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน 38.7 50.6 55.0 8.8% 42.0% 91.4 105.6          15.5%

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (D&A) 114.5 107.1 109.5 2.2% -4.4% 230.0          216.5          -5.9%

EBITDA 153.2 157.6 164.5 4.3% 7.3% 321.4       322.1       0.2%

EBITDA Margin 46.5% 45.5% 44.8% 48.5% 45.2%

จ านวนเงิน เปลีย่นแปลงเปลีย่นแปลงจ านวนเงิน
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ค่าใช้จ่ายบริการและบริหาร (S&A) 

ค่าใชจ้่ายบรกิารและบรหิารในไตรมาส 2/2564 มีจ านวน 76.5 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4.7 จากไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อนเนื่องจากขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย และค่าที่ปรกึษา 

เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.6 เนื่องจากค่าเส่ือมราคาและตัดจ าหน่าย ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของ

ลกูหนีก้ารคา้ และค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน  

 

EBITDA และก าไรสุทธ ิ

ในไตรมาส 2/2564 EBITDA ของบริษัทฯ มีจ านวน 164.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.3 จากไตรมาสเดียวกันของปี

ก่อน  เนื่องจากรายไดท้ี่สงูขึน้ ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 2.6 ลา้นบาทที่เกิดขึน้ในไตรมาสปัจจบุนั และค่าใชจ้่ายทางการเงินท่ี

ต ่าลง  เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา EBITDA เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.3 เนื่องจากการเติบโตของรายไดม้าจากทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

ส่วนก าไรสทุธิจากธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ปิดที่ 36.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 85.1 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของรายไดร้วม และการลดลงของค่าใชจ้่ายทางการเงิน ส าหรบัการเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ผ่านมา  ก าไร

สทุธิหลกัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 28.3 สาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการบริการที่เติบโตเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.9 รวมส่วนแบ่งผลขาดทนุของ

บริษัทร่วมแลว้ก าไรสทุธิที่รายงานมีจ านวน 28.0 ลา้นบาท ซึ่งสงูขึน้ทัง้ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเทียบกบั

ไตรมาสที่ผ่านมา 
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งบแสดงฐานะการเงนิและกระแสเงนิสด 

 

 

 

 

หน่วย : ล้านบาท

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 695.8 16.4% 548.6 13.5% (147.2) -21.2%
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 238.6 5.6% 278.8 6.8% 40.2 16.9%
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอ่ืน 109.5 2.6% 101.8 2.5% (7.7) -7.0%

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,043.8 24.7% 929.2 22.8% (114.6) -11.0%
เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 41.0 1.0% 24.3 0.6% (16.7) -40.7%
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแกกิ่จการที่เก่ียวขอ้งกนั 83.3 2.0% 107.8 2.6% 24.5 29.4%
อปุกรณโ์ครงข่าย ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 2,854.1 67.5% 2,830.5 69.5% (23.7) -0.8%
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอ่ืน 207.7 4.9% 181.4 4.5% (26.2) -12.6%
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,186.1 75.3% 3,144.0 77.2% (42.1) -1.3%

รวมสินทรัพย์ 4,229.9 100.0% 4,073.2 100.0% (156.7) -3.7%

หนีสิ้นและส่วนของผูถ้ือหุน้
เจา้หนีก้ารคา้ 310.8 7.3% 326.7 8.0% 15.9 5.1%

เงินกูย้มืระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี/เงินกูย้มื

ระยะสัน้
401.5 9.5% 404.4 9.9% 2.9 0.7%

หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน 83.4 2.0% 87.2 2.1% 3.7 4.5%

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 795.7 18.8% 818.2 20.1% 22.5 2.8%
เงินกูย้มืระยะยาว 896.3 21.2% 710.5 17.4% (185.8) -20.7%
หนีส้นิระยะยาวอ่ืน 105.6 2.5% 83.6 2.1% (22.0) -20.8%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,001.9 23.7% 794.0 19.5% (207.8) -20.7%

รวมหนีสิ้น 1,797.6 42.5% 1,612.2 39.6% (185.3) -10.3%

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 2,432.3 57.5% 2,461.0 60.4% 28.7 1.2%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถ้ือหุน้ 4,229.9 100.0% 4,073.2 100.0% (156.7) -3.7%

เปล่ียนแปลงณ 30 มิ.ย. 64ณ 31 ธ.ค. 63

หน่วย : ล้านบาท ณ 30 มิ.ย. 63 ณ 30 มิ.ย. 64

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 273.1 325.1
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (50.8) (206.9)

Free cash flows 222.3 118.3
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (176.4) (265.4)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิ 45.9 (147.2)

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดต้นงวด 362.2 695.8

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดปลายงวด 408.1 548.6
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ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีสินทรพัยร์วมจ านวน 4,073.2 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3.7 จากวนัที่ 31 ธันวาคม 

2563 เนื่องจากการรบัรูส่้วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 16.7 ลา้นบาท และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลดลง 147.2 ลา้นบาท จากการใชใ้นการด าเนินงานของบรษิัท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ านวน 548.6 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 21.2 จากวันที่  31 ธันวาคม 2563 

เนื่องจากเงินทนุหมนุเวียนและมลูค่าการด าเนินงาน  

อปุกรณโ์ครงข่าย ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์จ านวน 2,830.5 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 0.8 จากวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

เนื่องจากค่าเส่ือมราคาที่รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในช่วงเวลาดงักล่าว  

หนีสิ้นรวมมีจ านวน 1,612.2 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 10.3 จากวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากการจ่ายช าระคืนเงนิ

กูย้ืมของบรษิัทฯในช่วงเวลาดงักล่าว 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวมมีจ านวน 2,461.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.2 จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากผลก าไร

จากการด าเนินงานในช่วงเวลาดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ (D / E) มีค่าเท่ากบั 0.66 เท่า ( ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 

0.74 เท่า) 

 

แนวโน้มธุรกิจในปี 2564 

ส าหรบัครึ่งปีหลัง บริษัทฯ คาดว่าการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจจะขึน้อยู่กับสถานการณก์ารแพร่ระบาดและการเร่งฉีด

วคัซีนเป็นหลกั สถานการณต์ลาดและแนวโนม้ธุรกิจยงัคงเป็นความทา้ทายส าหรบัหลายภาคธุรกิจ และคาดว่าจะค่อยๆ กลบัสู่

ภาวะปกติอย่างชา้ๆ ภายในตน้ปี 2565 

บรษิัทฯ ยงัคงมองทิศทางในเชิงบวกและยงัคงมุ่งมั่นท่ีจะสรา้งการเติบโตของก าไรตลอดทัง้ปี 2564 แมใ้นสถานการณ์

การแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ในช่วงเวลานี ้ปัจจยัผลกัดนัท่ีเป็นตวัเรง่ขึน้อย่างรวดเรว็ส าหรบัการเปล่ียนแปลงทางดิจิทลั

และความตอ้งการดา้นการเชื่อมต่อ ซึ่งจะผลกัดนับริษัทของเราใหมุ้่งเนน้อย่างเต็มที่ในการส่งมอบบริการที่มีเสถียรภาพ และ

คุณภาพของเครือข่ายที่ดีที่สดุ และยงัมุ่งเนน้ท่ีจะส ารวจบริการเพิ่มเติมดว้ยโซลชูนัที่ครอบคลมุส าหรบัองคก์รในประเทศและผู้

ใหบ้รกิารระดบัภมูิภาค 
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