
รายงานวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน ไตรมาสที ่3 ปี 2563 

  

www.symphony.net.th          หนา้  1 

ภาพรวมธุรกิจ 

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจทั่วโลก รวมทัง้ประเทศไทยยงัคงไดร้ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโค

โรนาไวรัส (COVID-19)  ซึ่งมีหลายกิจการต้องปิดกิจการชั่วคราว หรือถาวร มีการลดค่าใช้จ่ายและบางส่วนตอ้งเลิกจ้าง

พนกังาน ภาวะตลาดในประเทศยังคงซบเซาเนื่องจากการฟ้ืนตัวอาจตอ้งใชเ้วลานานกว่าที่คาดไว ้ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ

ตกต ่าและความเส่ียงทางการเมืองในประเทศ อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยบวกจากสถานการณ์แพร่ระบาดที่ท าใหห้ลายบริษัทเร่ิม

ก้าวสู่การเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลให้ลูกคา้ธุรกิจในประเทศเติบโตขึน้ ปัจจัยบวกนีเ้ป็นตัวเร่งการเติบโตที่

ส าคญัส าหรบัธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทยและทั่วโลก  

ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 บริษัทคาดว่าสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ 

อย่างต่อเนื่อง  และหวงัว่าสถานการณโ์ดยรวมจะดีขึน้ในปีหน้า โดยเฉพาะอย่างย่ิงคาดว่าจะมีวคัซีนพรอ้มใชง้าน ปัจจยัส าคัญ

ที่จะช่วยขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในประเทศ จะยงัคงตอ้งพึ่งพาโครงการใหม่ๆของภาครัฐ เพื่อกระตุน้การใช้จ่ายของประชาชนและ

ช่วยเหลือธุรกิจให้ฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นและแนวโน้มของตลาดยังคงอ่อนแอ และการที่จะกลับสู่

สถานการณป์กติเป็นไปอย่างเชื่องชา้ 

ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทฯมี EBITDA และก าไรสุทธิเท่ากับ 161.4 ลา้นบาท และ 26.8 ลา้นบาท

ตามล าดบั โดยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.4 และมากกว่ารอ้ยละ 100 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.3 และ

รอ้ยละ 35.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากในไตรมาสนีบ้ริษัทฯมีรายไดเ้พิ่มขึน้ มากกว่ารอ้ยละ 100 และควบคู่ไป

กับการบริหารตน้ทุนที่รอบคอบท าใหต้น้ทุนและค่าใชจ้่ายของบริษัทฯลดลง  

 ส่วนผลประกอบการงวดเก้าเดือนของปี 2563 บริษัทฯมี EBITDA และก าไรสุทธิเท่ากับ 482.8 ลา้นบาท และ 79.2 

ลา้นบาท ตามล าดับ โดยเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับปีก่อน รอ้ยละ 12.0 และ มากกว่ารอ้ยละ 100 ตามล าดับ เนื่องจากรายไดจ้าก

การใหบ้ริการและการขาย และรายไดอ้ื่นที่เพิ่มขึน้ ควบคู่กับการบริหารตน้ทุนที่รอบคอบท าให้ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายของบริษัทฯ

ลดลง  

ภาพรวมผลประกอบการประจ าไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 

รายได้รวม 

ในไตรมาส 3/2563 บริษัทฯมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเป็นจ านวน 325.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.2 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายไดจ้ากส่วนงานบริการในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึน้เป็นผลมาจากความตอ้งการ

การเชื่อมต่อที่มากขึน้ในช่วงสถานการณโ์รคระบาดโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ขณะเดียวกันมียอดลดลงรอ้ยละ 0.6 จากไตร

มาสที่ผ่านมาเนื่องจากในไตรมาส 2/2563 มีรายไดค่้าบริการเรียกเก็บครัง้เดียว 

รายไดอ้ื่นมีจ านวน 6.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 73.1 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมากกว่ารอ้ยละ 100 

จากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากก าไรจากการลงทุนซือ้ธุรกิจ รายไดด้อกเบีย้รับ และก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
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ในขณะที่ผลประกอบการงวดเก้าเดือนของปี 2563 บริษัทฯมีรายไดร้วมเป็นจ านวน 995.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ย

ละ 1.2 จากปีก่อน โดยไดแ้รงหนุนจากการเติบโตของอุปสงคข์องรายไดจ้ากการบริการทั้งในและต่างประเทศ 

 
 

 

ต้นทุนการให้บริการและการขาย 

ตน้ทุนการใหบ้ริการและการขายในไตรมาส 3/2563 มีจ านวน 208.5 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3.2 จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน และรอ้ยละ 0.9 จากไตรมาสที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าเช่าวงจรเพื่อใหบ้ริการในประเทศ

และต่างประเทศ ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายอุปกรณโ์ครงข่าย  

ในขณะที่ ตน้ทุนการใหบ้ริการและการขายส าหรับงวดเกา้เดือนของปี 2563 มีจ านวน 631.9 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 

3.8 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าเช่าวงจรเพื่อให้บริการระหว่างประเทศ ค่าเช่าท่อรอ้ยสายใตดิ้น ค่า

เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายอุปกรณโ์ครงข่าย  

 

 

หนว่ย : ลา้นบาท

ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 (%) QoQ (%) YoY 9 เดือนปี 62 9 เดือนปี 63 จ านวนเงิน (%) YoY

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารและการขาย 322.0 327.8 325.8 -0.6% 1.2% 968.3 976.3 8.0 0.8%

รายไดอ่ื้น 3.9 1.5 6.8 353.2% 73.1% 15.7 19.0 3.3 21.2%

รวมรายได้ 325.9 329.3 332.6 1.0% 2.1% 984.0 995.3 11.3 1.2%

ตน้ทนุการใหบ้รกิารและขาย (ไมร่วมคา่เสื่อมราคาฯ) (116.4) (109.2) (110.0) 0.7% -5.5% (353.8) (330.5) 23.2 -6.6%

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (D&A) (98.9) (101.1) (98.5) -2.6% -0.4% (303.2) (301.4) 1.8 -0.6%

รวมต้นทุนการให้บริการและการขาย (215.3) (210.3) (208.5) -0.9% -3.2% (657.0) (631.9) 25.1 -3.8%

คา่ใชจ้า่ยในการบรกิารและการบรหิาร (ไมร่วมคา่เสื่อมราคาฯ) (63.4) (66.8) (61.2) -8.3% -3.4% (199.3) (182.0) 17.3 -8.7%

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (D&A) (12.3) (13.5) (13.4) -0.6% 8.9% (34.0) (40.4) (6.4) 18.9%

รวมค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร (75.7) (80.3) (74.6) -7.0% -1.4% (233.3) (222.4) 10.9 -4.7%

ก าไร / (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 35.0 38.7 49.5 27.9% 41.7% 93.7 141.0 47.2 50.4%

ส่วนแบ่งขาดทนุของบรษัิทรว่มทีใ่ชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 0.0 0.0 (0.3) 100.0% 100.0% 0.0 (0.3) (0.3) 100.0%

คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน (18.5) (14.9) (13.5) -9.4% -27.0% (60.1) (44.4) 15.7 -26.1%

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ (3.3) (4.1) (9.0) 119.4% 169.7% (4.8) (17.1) (12.3) 256.6%

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 13.2 19.7 26.8 35.7% 103.5% 28.9 79.2 50.4 174.5%

อตัราก าไรสุทธิ 4.0% 6.0% 8.0% 2.9% 8.0%

จ านวนเงิน เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจ านวนเงิน

หนว่ย : ลา้นบาท

ไตรมาส 3/62 ไตรมาส 2/63 ไตรมาส 3/63 (%) QoQ (%) YoY 9 เดือนปี 62 9 เดือนปี 63 จ านวนเงิน (%) YoY

EBITDA

ก าไร / (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน 35.0 38.7 49.5 27.9% 41.7% 93.7 141.0         47.2 50.4%

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (D&A) 111.2 114.5 111.8 -2.3% 0.6% 337.2         341.8         4.6 1.4%

EBITDA 146.1 153.2 161.4 5.3% 10.4% 431.0        482.8        51.9 12.0%

EBITDA Margin 44.8% 46.5% 48.5% 43.8% 48.5%

จ านวนเงิน เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจ านวนเงิน
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ค่าใช้จ่ายบริการและบริหาร (S&A) 

ค่าใชจ้่ายบริการและบริหารในไตรมาส 3/2563 มีจ านวน 74.6 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1.4 จากไตรมาสเดียวกันของปี

ก่อนและร้อยละ 7.0 จากไตรมาสที่ผ่านมา จากการลดลงของค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายอุปกรณ์ส านักงาน และ

ค่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุง    

ในขณะที่ ค่าใช้จ่ายบริการและบริหารส าหรับงวดเกา้เดือนของปี 2563 มีจ านวน 222.4 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4.7 

จากปีก่อน จากค่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุง และการค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายอุปกรณส์ านกังาน  

 

EBITDA และก าไรสุทธิ 

ในไตรมาส 3/2563 EBITDA ของบริษัทฯ มีจ านวน 161.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.4 จากไตรมาสเดียวกันของปี

ก่อน และรอ้ยละ 5.3 จากไตรมาสที่ผ่านมา ก าไรสุทธิของบริษัทฯ มีจ านวน 26.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้มากกว่ารอ้ยละ 100 จาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และรอ้ยละ 35.7 จากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากรายไดจ้ากบริการที่เติบโตอย่างเข้มแข็งอย่าง

ต่อเนื่อง และตน้ทุนการด าเนินงานที่ลดลง 

ส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2563 พบว่า EBITDA และก าไรสุทธิ เท่ากับ 482.8 ล้านบาท และ 79.2 ล้านบาท 

ตามล าดบั โดยเป็นผลมาจากรายไดร้วมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และการบริหารจดัการตน้ทุนการด าเนินงานที่ดีขึน้ 
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งบแสดงฐานะการเงินและกระแสเงินสด 

 

 
 

 

 

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

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 362.2 9.1% 528.9 13.2% 166.6 46.0%
เงินลงทนุชั่วคราว 150.0 3.8% 0.0 0.0% (150.0) -100.0%
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 195.0 4.9% 230.4 5.8% 35.4 18.2%
สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 136.2 3.4% 114.1 2.9% (22.1) -16.2%
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 843.4 21.2% 873.4 21.9% 29.9 3.5%
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 0.0 0.0% 48.7 1.2% 48.7 100.0%
เงินใหกู้้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 0.0 0.0% 53.9 1.4% 53.9 100.0%
อปุกรณ์โครงขา่ย ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 3,031.3 76.2% 2,797.9 70.1% (233.3) -7.7%
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 101.0 2.5% 217.8 5.5% 116.8 115.6%
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,132.3 78.8% 3,118.3 78.1% (13.9) -0.4%

รวมสินทรัพย์ 3,975.7 100.0% 3,991.7 100.0% 16.0 0.4%
หนีสิ้นและส่วนของผูถ้อืหุน้
เจา้หนีก้ารคา้ 192.7 4.8% 210.6 5.3% 17.9 9.3%

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี/เงินกู้ยืม

ระยะสัน้/หุน้กู้
396.0 10.0% 380.1 9.5% (15.9) -4.0%

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 32.7 0.8% 101.2 2.5% 68.5 209.5%
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 621.4 15.6% 691.8 17.3% 70.5 11.3%
เงินกู้ยืมระยะยาว 959.4 24.1% 769.2 19.3% (190.2) -19.8%
หนีส้ินระยะยาวอ่ืน 37.7 0.9% 116.4 2.9% 78.6 208.3%
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 997.1 25.1% 885.5 22.2% (111.6) -11.2%

รวมหนีสิ้น 1,618.5 40.7% 1,577.4 39.5% (41.1) -2.5%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 2,357.2 59.3% 2,414.3 60.5% 57.1 2.4%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถ้อืหุน้ 3,975.7 100.0% 3,991.7 100.0% 16.0 0.4%

เปล่ียนแปลงณ 30 ก.ย. 63ณ 31 ธ.ค. 62

หน่วย : ล้านบาท ณ 30 ก.ย. 62 ณ 30 ก.ย. 63

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 346.3 479.3
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (137.0) (15.5)
Free cash flows 209.3 463.7
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (321.2) (297.1)
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดสทุธิ (111.9) 166.6
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดต้นงวด 819.9 362.2

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายงวด * 708.0 528.9
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ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีสินทรพัยร์วมจ านวน 3,991.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.4 จากวนัที่ 31 ธันวาคม 

2562 เนื่องจากมีการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ืองสัญญาเช่ามาใช้เป็นครัง้แรก ส่งผลให้มีการรับรู้

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้เพิ่มเข้ามาจ านวน 124.1 ลา้นบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วม 48.7 ลา้นบาท และเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่

กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 53.9 ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ านวน 528.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 46.0 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

เนื่องจากเงินคงเหลือจากการด าเนินงาน และผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินฝากเงินต่างประเทศ 

อุปกรณโ์ครงข่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์จ านวน 2,797.9 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 7.7 จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

เนื่องจากค่าเส่ือมราคาที่รบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาดงักล่าว 

หนีสิ้นรวมมีจ านวน 1,577.4 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.5 จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากการจ่ายช าระคืนเงิน

กูยื้มของบริษัทฯในช่วงเวลาดงักล่าว 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีจ านวน 2,414.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.4 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากผลก าไร

จากการด าเนินงานในช่วงเวลาดงักล่าว 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน (D / E) มีค่าเท่ากับ 0.65 เท่า ( ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 0.69 เท่า) 

 

แนวโน้มธุรกิจในปี 2563 

สถานการณเ์ศรษฐกิจในไตรมาสสดุทา้ยของปี 2563 และ ตน้ปี 2564 คาดว่าจะชะลอตวั และอาจใชเ้วลา 1-2 ปี ใน

การฟ้ืนตวัอย่างเต็มที่ นบัตัง้แต่เร่ิมระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) การด าเนินงานเป็นไปอย่างท้าทายและยงัคงด าเนิน

ต่อไป เนื่องจากความไม่แน่นอนจากการแพร่ระบาดยังคงมีอยู่  บริษัทไดเ้ห็นสัญญานการฟ้ืนตวัที่ดีพอในปีหน้า โดยมีองค์กร

จ านวนมากที่เร่ิมน าดิจิทัลมาใช้ และเร่งให้เกิดการด าเนินงานในรูปแบบดิจิทลัในธุรกิจ  ซึ่งเป็นแรงผลักดันการเติบโตของอุป

สงคท์ี่แข็งแกร่งในโครงสรา้งพืน้ฐานดิจิทัลในธุรกิจโทรคมนาคม  บริษัทฯ พยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงและรักษา

คุณภาพการบริการที่ดีที่สดุใหกั้บลกูคา้ดว้ยนวตักรรมและแผนงานการขยายเครือข่ายของบริษัทฯ 

ในแง่ของปัจจัยพืน้ฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง SYMC มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ที่จะสรา้งผลลัพธเ์ชิงบวกในปี 2020 โดยการ

ลงทุนอย่างต่อเนื่องในบริการดา้นนวัตกรรมและการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานและมุ่งมั่นที่จะส่งผลตอบแทนเชิง

บวกใหกั้บผูถื้อหุน้แมว้่าจะอยู่ในสถานการณแ์พร่ระบาด COVID-19 ที่ยงัคงต่อเนื่องก็ตาม 
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