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ภาพรวมธุรกิจ 

นับจากช่วงต้นของปีนี ้การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจ

เกือบจะทุกภาคส่วนทั่วโลก เศรษฐกิจของประเทศไทยเผชิญกับการหดตัวอย่างมากจากผลกระทบจาก COVID-19 ธุรกิจ

โทรคมนาคมก็ไม่ได้รับการยกเว้น โดยที่สถานการณ์โดยรวมยงัคงส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบวงจรธุรกิจ 

หากมองไปข้างหน้าในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 SYMC คาดว่าผลกระทบของ COVID-19 ยงัคงส่งผลเชิงลบต่อธุรกิจ

ส่วนมากเนื่องจากค าสัง่ของรัฐบาลให้ออกมาตรการที่ควบคุมถึงการจ ากดัการเดินทาง การยกเลิกกิจกรรมในพืน้ที่สาธารณะ 

ไปจนถึงการกักตวัเองภายในบ้านพกั และยงัเป็นการเปิดทางให้กับรัฐบาลติดตามความเคล่ือนไหวพฤติกรรมของประชาชน

อย่างใกล้ชิดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมให้ประชาชนกลับเคหสถานในช่วงเวลาที่ก าหนด   (Lockdown และ 

Curfew) การฟืน้ตวัจะค่อยๆกลบัคนืมาในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2563 แต่โอกาสของตลาดในภาพรวมและความอ่อนไหวของธรุกจิ

ยงัคงไม่แน่นอน ดงันัน้ บริษัทจะมุ่งมัน่พยายามอย่างเตม็ที่เพื่อจดัการและก าหนดทิศทางธุรกิจในช่วงวิกฤตนีด้้วยการมุ่งเน้นไป

ที่การด าเนินตามกลยทุธ์ธุรกิจเพื่อสร้างฐานกลุ่มตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

ส าหรับผลประกอบการส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริษัทฯมีรายได้รวมเท่ากับ 339.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.0 

เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและร้อยละ 4.6 เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา โดยมีผลได้หลกัมาจากการเติบโตของรายได้

จากการให้บริการและการขาย และรายได้อื่นด้วย  

บริษัทฯมี EBITDA เท่ากับ 168.2 ล้านบาท และก าไรสุทธิเท่ากับ 32.7 ล้านบาท ทัง้ 2 รายการมีผลเติบโตเพิ่มขึน้

เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องมาจากรายได้ที่เพิ่มขึน้และการควบคุมต้นทุน

ด าเนินการท่ีดีขึน้รวมถึงต้นทนุทางการเงินท่ีลดลง 

การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีที่ส าคัญ 

เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษัทได้เร่ิมใช้มาตรฐานการบญัชฉีบบัท่ี 9 (เคร่ืองมือทางการเงนิ) และฉบบัท่ี 16 (สญัญา

เช่า) โดยบริษัทเลือกรับรู้ผลกระทบย้อนหลังที่เกิดขึน้ก่อนเร่ิมใช้มาตรฐานผ่านการปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด (Modified 

retrospective approach) ซึ่งผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานจะถกูรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินในวนัที่ 1 มกราคม 

2563 

TFRS 9 เคร่ืองมือทางการเงนิ โดยผลกระทบจากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีฉบบันี ้มีดงันี ้

1.  การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน  

มาตรฐานการบญัชีได้จดัประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ราคาทนุตดัจ าหน่าย มลูค่ายตุิธรรม

ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) และมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ (FVTPL) โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะ

เป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงิน และโมเดลของธุรกิจในการบริหารจดัการสินทรัพย์ทางการเงิน

นัน้ โดยบริษัทพิจารณากรณีที่เข้าเงื่อนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ได้แก่ การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด ส่วนท่ี
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เป็นประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้ (Interest rate swap) ซึ่งเป็นการ

ป้องกนัความเส่ียงในระยะยาว จะถูกรับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) และส ารองอยู่ในส่วนของผู้ ถือหุ้น 

 2.  การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ที่เกิดจากสญัญา  

TFRS แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงิน ในขณะท่ี

เดิมบริษัทประมาณการค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยการวิเคราะห์ประวตัิการช าระหนี ้และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหนีใ้น

อนาคตของลูกค้า โดยมาตรฐานฉบับใหม่ ได้ก าหนดให้ใช้วิจารณญาณในการประเมินว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจัยทาง

เศรษฐกิจนัน้ มีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้อย่างไร และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน า้หนกั โดย

บริษัทได้ท าการพิจารณาการด้อยค่าของลกูหนีก้ารค้า โดยใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) โดยใช้ข้อมลูผลขาดทนุ

ด้านเครดิตในอดีตมาพิจารณาอตัราการสญูเสีย (Loss rate) และไม่น าข้อมลูที่มีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking 

information) มาพิจารณา (ขึน้อยู่กับมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19) 

TFRS 16 สัญญาเช่า โดยผลกระทบจากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีฉบบันี ้มีดงันี ้

สญัญาเช่าด าเนินงานถูกรับรู้เป็น “สินทรัพย์สิทธิการใช้” และ “หนีสิ้นตามสญัญาเช่า” ที่มลูค่าปัจจุบนัของค่าเช่าที่

ต้องช าระตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ โดยสญัญาเช่ารวมถึง สญัญาเช่าพืน้ที่ อาคาร/ ส านกังาน และรถยนต์ โดยรายการ

ทางการเงินท่ีส าคญัที่มีการเปล่ียนแปลงมีดงันี ้

1.  หนีสิ้นตามสญัญาเช่า จะบนัทึกด้วยมลูค่าปัจจุบนัของค่าเช่าคงเหลือที่ ต้องช าระตามสญัญาเช่าโดยคิดลดด้วย

อตัราดอกเบีย้ โดยหนีสิ้นตามสญัญาเช่าจะลดลงเมื่อมีการช าระค่าเช่าตลอดสญัญา 

2.  สินทรัพย์สิทธิการใช้ (Right-of-use assets) จะถูกบันทึกภายใต้รายการ “สินทรัพย์” ในจ านวนเดียวกับหนีสิ้น

ตามสญัญาเช่าและจะถกูตดัค่าเส่ือมตามระยะสญัญาโดยวิธีเส้นตรง 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีรายละเอียดของการปรับปรุงดงันี ้

 

 

TFRS 9 TFRS 16

สินทรัพย์

  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 195.0 (1.5) 0.0 193.5

  สินทรัพย์สิทธิการใช้ 0.0 0.0 152.9 152.9

หนีสิ้น

  หนีส้ินตามสญัญาเชา่ 0.0 0.0 152.9 152.9

  หนีส้ินทางการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.0 17.4 0.0 17.4

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 469.4 (18.6) 0.0 450.8

ฐานะการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท)
การปรับปรุงจากมาตรฐานจ านวนเงนิ

(ก่อนปรับปรุง)

จ านวนเงนิ

(หลังปรับปรุง)
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ภาพรวมผลประกอบการประจ าไตรมาสที่ 1 ปี 2563 

รายได้รวม 

ในไตรมาส 1/2563 บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการเป็นจ านวน 322.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.7 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจากการให้บริการกลุ่มลูกค้าองค์กร แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ลดลงเล็กน้อย

เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 

รายได้อื่นมีจ านวน 16.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 84.3 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนและร้อยละ 100 จากไตรมาส

ที่ผ่านมาและ เนื่องจากก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 

หนว่ย : ล้านบาท

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 4/62 ไตรมาส 1/63 (%) QoQ (%) YoY

รายได้

รายได้จากการให้บริการและการขาย 317.3 323.6 322.7 -0.3% 1.7%

รายได้อ่ืน 9.0 0.8 16.6 1866.5% 84.3%

รวมรายได้ 326.3 324.5 339.3 4.6% 4.0%

ต้นทนุการให้บริการและขาย (ไมร่วมคา่เสื่อมราคาฯ) (110.2) (111.8) (111.3) -0.5% 1.0%

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (D&A) (102.4) (97.8) (101.9) 4.2% -0.5%

รวมต้นทุนการให้บริการและการขาย (212.6) (209.6) (213.2) 1.7% 0.3%

คา่ใช้จา่ยในการบริการและการบริหาร (ไมร่วมคา่เสื่อมราคาฯ) (68.0) (69.6) (59.9) -14.0% -11.9%

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (D&A) (11.4) (7.1) (13.6) 91.6% 19.2%

รวมค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร (79.4) (76.7) (73.5) -4.2% -7.4%

ก าไร / (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 34.4 38.1 52.7 38.2% 53.3%

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน (21.0) (15.9) (16.0) 0.8% -24.0%

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (1.9) (6.4) (4.0) -38.3% 106.3%

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 11.4 15.8 32.7 106.7% 186.9%

อตัราก าไรสุทธิ 3.5% 4.9% 9.6%

เปลี่ยนแปลงจ านวนเงิน
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ต้นทนุการให้บริการและการขาย 

ต้นทุนการให้บริการและการขายในไตรมาส 1/2563 มีจ านวน 213.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.3 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน และร้อยละ 1.7 จากไตรมาสที่ผ่านมา โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของต้นทุนขาย ค่าเช่าวงจรเพื่อ

ให้บริการในประเทศ ค่าบ ารุงรักษาโครงข่าย และค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (หลงัปรับปรุงรายการ TFRS 16) 

 

ค่าใช้จ่ายบริการและบริหาร (S&A) 

ค่าใช้จ่ายบริการและบริหารในไตรมาส 1/2563 มีจ านวน 73.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.4 จากไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อนและร้อยละ 4.2 จากไตรมาสที่ผ่านมา จากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานลดลง แต่เพิ่มขึน้จากค่าใช้จ่าย

เก่ียวกับพนกังาน ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (หลงัปรับปรุงรายการ TFRS 9) และการเพิ่มขึน้ของค่าเส่ือมราคาและค่าตดั

จ าหน่าย (หลงัปรับปรุงรายการ TFRS 16) 

 

EBITDA และก าไรสุทธ ิ

ในไตรมาส 1/2563 EBITDA ของบริษัทฯ มีจ านวน 168.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.5 จากไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อนและร้อยละ 17.6 จากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานลดลง  

ก าไรสทุธิของบริษัทฯ มีจ านวน 32.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้เกินกว่าร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

และไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจาก EBITDA ที่เพิ่มขึน้และค่าเส่ือมราคาและต้นทนุทางการเงินที่ลดลง 

 

 

 

 

หนว่ย : ล้านบาท

ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 4/62 ไตรมาส 1/63 (%) QoQ (%) YoY

EBITDA

ก าไร / (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน 34.4 38.1 52.7 38.2% 53.3%

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (D&A) 113.8 104.9 115.5 10.1% 1.5%

EBITDA 148.1 143.0 168.2 17.6% 13.5%

EBITDA Margin 45.4% 44.1% 49.6%

เปลี่ยนแปลงจ านวนเงิน

http://www.symphony.net.th/


รายงานวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน ไตรมาสที ่1 ปี 2563 

  

www.symphony.net.th          หน้า  5 

งบแสดงฐานะการเงนิและกระแสเงนิสด

 
 

 

* การจดัประเภทใหม่ของรายการเงินฝากประจ าท่ีมีอายมุากกวา่ 3 เดือนเป็นจ านวน 100 ล้านบาทไว้ภายใต้เงินลงทนุชัว่คราว 

 

 

หน่วย : ล้านบาท
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 362.2 9.1% 447.6 11.0% 85.3 23.6%
เงินลงทนุชัว่คราว 150.0 3.8% 100.0 2.4% (50.0) -33.3%
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 195.0 4.9% 200.4 4.9% 5.4 2.8%
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 136.2 3.4% 132.7 3.2% (3.5) -2.6%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 843.4 21.2% 880.7 21.5% 37.2 4.4%
อปุกรณ์โครงขา่ย ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 3,031.3 76.2% 2,968.0 72.6% (63.2) -2.1%
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 101.0 2.5% 238.0 5.8% 137.0 135.6%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,132.3 78.8% 3,206.0 78.5% 73.8 2.4%

รวมสินทรัพย์ 3,975.7 100.0% 4,086.7 100.0% 111.0 2.8%

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
เจ้าหนีก้ารค้า 192.7 4.8% 194.9 4.8% 2.2 1.2%

เงินกู้ ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี/เงินกู้ ยืม

ระยะสัน้/หุ้นกู้
396.0 10.0% 479.4 11.7% 83.4 21.1%

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 32.7 0.8% 36.2 0.9% 3.5 10.6%
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 621.4 15.6% 710.4 17.4% 89.1 14.3%
เงินกู้ ยืมระยะยาว 959.4 24.1% 867.8 21.2% (91.6) -9.5%
หนีส้ินระยะยาวอ่ืน 37.7 0.9% 137.8 3.4% 100.0 265.0%
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 997.1 25.1% 1,005.6 24.6% 8.5 0.8%

รวมหนีสิ้น 1,618.5 40.7% 1,716.0 42.0% 97.5 6.0%

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,357.2 59.3% 2,370.7 58.0% 13.5 0.6%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,975.7 100.0% 4,086.7 100.0% 111.0 2.8%

เปล่ียนแปลงณ 31 มี.ค. 63ณ 31 ธ.ค. 62

หน่วย : ล้านบาท ณ 31 มี.ค. 62 ณ 31 มี.ค. 63

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 140.8 162.8
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (41.7) 13.0
Free cash flows 99.1 175.8
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (74.0) (90.5)
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดสทุธิ 25.1 85.3
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นงวด 819.9 362.2

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด * 845.0 447.5
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ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 4,086.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.8 จากวนัที่ 31 ธันวาคม 

2562 เนื่องจากมีการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ืองสัญญาเช่ามาใช้เป็นครัง้แรก ส่งผลให้มีการรับรู้

สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มเข้ามาจ านวน 141.2 ล้านบาท  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ านวน 447.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 23.6 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

เนื่องจากเงินคงเหลือจากการด าเนินงาน และผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินฝากเงินต่างประเทศ 

เงินลงทุนชัว่คราวมีจ านวน 100.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33.3 จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จากการน าไปใช้ในการ

ด าเนินงานของธุรกิจและจ่ายคืนเงินกู้  

บริษัทฯ มีอุปกรณ์โครงข่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 2,968.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.1 จากวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 เนื่องจากค่าเส่ือมราคาที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาดงักล่าว 

หนีสิ้นรวมมีจ านวน 1,716.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.0 จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากมีการน ามาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ืองสัญญาเช่ามาใช้เป็นครัง้แรก ส่งผลให้มีการรับรู้หนีสิ้นตามสัญญาเช่าเพิ่มเข้ามา

จ านวน 134.5 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทฯในช่วงเวลาดงักล่าว 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมมีจ านวน 2,370.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.6 จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากผลก าไร

จากการด าเนินงานในช่วงเวลาดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ (D / E) มีค่าเท่ากบั 0.72 เท่า 

 

แนวโน้มธุรกิจในปี 2563 

การระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเป็นประวตัิการณ์ตามที่รายงานในหน้าแรกของข่าวต่างๆ อย่าง

ต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความกงัวลอย่างมากตอ่เศรษฐกจิและธุรกิจในประเทศไทยและของโลกด้วยตัง้แตต้่นปี 2563 ที่ผ่านมา  ด้วย

มมุมองตามสถานการณ์ในปัจจุบนัที่ยงัคงไม่ดีนกัและคาดว่าต้องใช้ระยะเวลาสกัพกัในการฟืน้ตวั บริษัทฯจะด าเนินการตาม

เหมาะสมอย่างระมดัระวงัเพื่อติดตามผลกระทบหลงัการระบาด โดยมุ่งเน้นไปที่การรักษาระดบัคุณภาพการให้บริการลูกค้า 

และยงัคงบริหารผลก าไรได้ด้วย 

บริษัทฯคาดหวงัว่าเวลาที่เหลืออยู่ของปี 2563 ยงัคงท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านผลกระทบรุนแรงที่อาจเกิดขึน้ต่อ

ผลประกอบการในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม แต่ในขณะเดียวกนัก็ยงัคงมุ่งเน้นไปท่ีการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว โดยมุ่งมัน่ส่ง

มอบผลลพัธ์ที่ดีที่สดุเท่าที่จะท าได้ให้กบัลกูค้าและผู้ ถือหุ้น 
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