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ภาพรวมธุรกิจ 

ไตรมาสสาม ที่ผ่านมา ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศจากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยยงัคงอยู่ในภาวะหด

ตวั อนัเนื่องมาจากมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีเขม้งวด  อีกทัง้ความเส่ียงทางการเมือง สถานการณน์ า้

ท่วม และการฟ้ืนตวัของตลาดที่เป็นไปอย่างชา้ๆ ยงัส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในภาพรวม ดว้ยมาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติม

จากรฐับาลและการเปิดประเทศในเดือนพฤศจิกายนนี ้คาดว่าจะสามารถขับเคล่ือนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและภาคธุรกิจ  

รวมถึงภาคโทรคมนาคม 

SYMC ยงัคงมุ่งเนน้สรา้งการเติบโตทางธุรกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ แมจ้ะอยู่ในสถานการณท์ี่ยากล าบาก

ของ COVID-19 บริษัทไดข้ยายการใหบ้ริการโซลชูั่นระดบัองคก์รไปยงัฐานลกูคา้ที่หลากหลาย พรอ้มความตอ้งการที่เพิ่มขึน้

ส าหรบัการใชก้ารเชื่อมต่อขอ้มูลและการมุ่งเนน้ดา้นดิจิทัล  นอกจากนี ้บริษัทยังไดป้ระโยชนจ์ากกระแสความตอ้งการ  การ

เชื่อมต่อระหว่างประเทศจากผูเ้ล่น OTT (over-the-top) ผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมและผูใ้หบ้รกิารเนือ้หา เพื่อเสรมิสรา้งคณุภาพ

และความมั่นคงของเรา บริษัทยังลงทุนอย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพและปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานของเครือข่ายหลกั

เพื่อใหบ้รกิารท่ียั่งยืนแต่เป็นเลิศแก่ลกูคา้ทกุคน 

 

ผลการด าเนินงานไตรมาส 

ผลประกอบการของบรษิัทฯ ในไตรมาสที่สาม มีรายไดโ้ดยรวมเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 26.4 และก าไรสทุธิหลกัเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 

145.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  สะท้อนการเติบโตดา้นประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องในการด าเนินการตาม

เป้าหมายทางธุรกิจ รวมอยู่ในผลประกอบการไตรมาสสามนีด้ว้ยการปรับปรุงครัง้เดียวจ านวน 39.7 ลา้นบาท (การกลับ

รายการค่าธรรมเนียม USO) บนัทึกไวใ้นรายไดอ้ื่น เนื่องจาก กสทช. ยอมรบัในคดีความที่ศาลปกครองสงูสุดไดร้บัเมื่อวนัที่ 30 

มิถนุายน พ.ศ. 2564 (ตามที่เปิดเผยใน MD&A ไตรมาสสอง) 

ส าหรบัการเปรียบเทียบกับไตรมาสสองที่ผ่านมา บริษัทยังท าผลงานไดด้ีขึน้ โดยมีรายไดร้วมเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 14.6 

และก าไรสทุธิหลกั เพิ่มขึน้รอ้ยละ 81.5  หากรวมส่วนแบ่งขาดทุนจากบรษิัทร่วมจ านวน 8.7 ลา้นบาท รายงานก าไรสทุธิ 57.5 

ลา้นบาท เพิ่มขึน้ จากไตรมาสสองที่ผ่านมา และ จากไตรมาสสามของปีที่ผ่านมาตามล าดบั 

 

ผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน 

 ส าหรบัผลการด าเนินงานเกา้เดือน บรษิัทมีรายได ้1,133.6 ลา้นบาท และก าไรสทุธิหลกั 131.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ย

ละ 13.2 และรอ้ยละ 65.2 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ เนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายไดจ้ากบรกิารการเชื่อมต่อ ผลของ

การกลบัรายการค่าธรรมเนียม USO เพียงครัง้เดียว และตน้ทุนค่าเส่ือมราคาอุปกรณโ์ครงข่ายและอุปกรณส์ านกังานที่ลดลง 
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ถา้รวมส่วนแบ่งขาดทนุจากบรษิัทรว่ม 25.4 ลา้นบาท ก าไรสทุธิที่รายงาน 105.8 ลา้นบาท ซึ่งเติบโตขึน้ รอ้ยละ 33.5 เมื่อเทียบ

กบั 9เดือนแรกของปี 2563 

 

ภาพรวมผลประกอบการประจ าไตรมาส 3 ปี 2564 

รายได้รวม 

ในไตรมาส 3/2564 บริษัทฯมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเป็นจ านวน 377.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 15.7 จากไตร

มาสเดียวกันของปีก่อน และรอ้ยละ 4.0 จากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากรายได้จากส่วนงานบริการในประเทศและ

ต่างประเทศที่เพิ่มขึน้โดยเป็นผลมาจากความตอ้งการการเชื่อมต่อที่มากขึน้ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโคโรน่าไวรัส 

(COVID-19) 

รายไดอ้ื่นมีจ านวน 43.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้มากกว่ารอ้ยละ 100 จากไตรมาสที่ผ่านมาและไตรมาสเดียวกันของปี

ก่อน เนื่องจากผลของการกลบัรายการค่าธรรมเนียม USO เพียงครัง้เดียว จ านวน 39.7 ลา้นบาท 

ส าหรบัไตรมาส 3/2564 มีรายไดร้วมเป็นจ านวน 420.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 14.6 จากไตรมาสที่ผ่านมา และ

รอ้ยละ 26.4 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยรายการหลกัมาจากรายไดค้่าบรกิารที่เติบโตขึน้จากอปุสงคข์องบรกิารทัง้

ในและต่างประเทศ และรายไดอ้ื่นๆ 

 

หน่วย : ลา้นบาท

ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 2/64 ไตรมาส 3/64 (%) QoQ (%) YoY 9 เดือนปี 63 9 เดือนปี 64 (%) YoY

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารและการขาย 325.8 362.4 377.1 4.0% 15.7% 976.3 1,078.6 10.5%

รายไดอ่ื้น 6.8 4.5 43.3 864.4% 537.4% 24.9 55.0 120.8%

รวมรายได้ 332.6 366.9 420.4 14.6% 26.4% 1,001.2 1,133.6 13.2%

ตน้ทนุการใหบ้รกิารและขาย (ไมร่วมค่าเสือ่มราคาฯ) (110.0) (138.5) (147.6) 6.5% 34.2% (330.5) (414.5) 25.4%

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (D&A) (98.5) (96.9) (98.8) 1.9% 0.4% (301.4) (290.5) -3.6%

รวมต้นทุนการใหบ้ริการและการขาย (208.5) (235.4) (246.4) 4.7% 18.2% (631.9) (705.0) 11.6%

ค่าใชจ้า่ยในการบรกิารและการบรหิาร (ไมร่วมค่าเสือ่มราคาฯ) (61.2) (64.0) (64.8) 1.2% 5.8% (187.9) (188.9) 0.5%

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (D&A) (13.4) (12.5) (12.9) 3.0% -3.6% (40.4) (37.7) -6.7%

รวมค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร (74.6) (76.5) (77.7) 1.5% 4.1% (228.3) (226.6) -0.8%

ก าไร / (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 49.5 55.0 96.4 75.2% 94.5% 141.0 202.0 43.3%

ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน (13.5) (12.3) (11.3) -8.4% -16.5% (44.4) (37.0) -16.6%

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้ (9.0) (6.2) (18.8) 204.8% 108.7% (17.1) (33.7) 97.0%

ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกิจหลักส าหรับงวด 27.0 36.5 66.3 81.5% 145.1% 79.5 131.3 65.2%

สว่นแบง่ขาดทนุของบรษัิทรว่มที่ใชว้ธีิสว่นไดเ้สยี (0.3) (8.6) (8.7) 2.1% 3245.6% (0.3) (25.4) 9627.7%

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด 26.8 28.0 57.5 105.7% 114.9% 79.2 105.8 33.5%

อตัราก าไร (ขาดทนุ) จากธุรกจิหลกั 8.1% 9.9% 15.8% 7.9% 11.6%

อตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 8.0% 7.6% 13.7% 7.9% 9.3%

จ านวนเงิน เปลีย่นแปลงเปลีย่นแปลงจ านวนเงิน
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ต้นทนุการให้บริการและการขาย 

ตน้ทุนการใหบ้ริการและการขายในไตรมาส 3/2564 มีจ านวน 246.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.2 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึน้ของตน้ทุนบริการในส่วนของค่าเช่าวงจรในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อรองรับความ

ตอ้งการการเชื่อมต่อที่สงูขึน้ในช่วงการท างานท่ีบา้น และความตอ้งการการเชื่อมต่อที่เพิ่มขึน้ระหว่างพรมแดนในภมูิภาค 

เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ผ่านมา เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.7 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของตน้ทนุบรกิารในส่วนของคา่

เช่าวงจรในประเทศและต่างประเทศ และค่าเส่ือมราคาอปุกรณโ์ครงข่าย  

 

ค่าใช้จ่ายบริการและบริหาร (S&A) 

ค่าใชจ้่ายบรกิารและบรหิารในไตรมาส 3/2564 มีจ านวน 77.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.1 จากไตรมาสเดียวกนัของ

ปีก่อน และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.5 จากไตรมาสสองปีเดียวกัน เนื่องจากค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนกังาน ค่านายหนา้ ค่าที่ปรกึษาของ

บรษิัท ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายอปุกรณส์ านกังานท่ีเพิ่มขึน้ 

 

EBITDA และก าไรสุทธ ิ

ในไตรมาส 3/2564 EBITDA ของบริษัทฯ มีจ านวน 208.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 28.9 จากไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อน และรอ้ยละ 26.5 จากไตรมาสสองที่ผ่านมา เนื่องจากรายไดท้ี่สงูขึน้ ทัง้จากบริการภายในประเทศ และระหว่างประเทศ 

ควบคู่ไปกับการบริหารตน้ทุนที่ดีขึน้ หากไม่รวมการกลบัรายการค่าธรรมเนียม USO เพียงครัง้เดียว EBITDA ของบริษัทฯ จะ

เท่ากบั 176.3 ลา้นบาท  

ส่วนก าไรสทุธิจากธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ ปิดที่ 66.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้มากกว่ารอ้ยละ 100 จากไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อน และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 81.5 จากไตรมาสสองที่ผ่านมา เนื่องจากรายได้บริการที่สูงขึน้ และผลของการกลับรายการ

ค่าธรรมเนียม USO เพียงครัง้เดียว  รวมส่วนแบ่งผลขาดทนุของบรษิัทร่วมแลว้ก าไรสทุธิที่รายงานมีจ านวน 57.5 ลา้นบาท ซึ่ง

สงูขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และเทียบกบัไตรมาสที่ผ่านมา  

 

หน่วย : ลา้นบาท

ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 2/64 ไตรมาส 3/64 (%) QoQ (%) YoY 9 เดือนปี 63 9 เดือนปี 64 (%) YoY

EBITDA

ก าไร / (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน 49.5 55.0 96.4 75.2% 94.5% 141.0 202.0          43.3%

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (D&A) 111.8 109.5 111.7 2.1% -0.1% 341.8          328.2          -4.0%

EBITDA 161.4 164.5 208.1 26.5% 28.9% 482.8       530.3       9.8%

EBITDA Margin 48.5% 44.8% 49.5% 48.2% 46.8%

จ านวนเงิน เปลีย่นแปลงเปลีย่นแปลงจ านวนเงิน
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งบแสดงฐานะการเงนิและกระแสเงนิสด 

 

 

 

 

หน่วย : ล้านบาท

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 695.8 16.4% 445.4 11.0% -250.4 -36.0%
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 238.6 5.6% 310.9 7.7% 72.4 30.3%
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอ่ืน 109.5 2.6% 92.5 2.3% -17.0 -15.5%

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,043.8 24.7% 848.9 20.9% -195.0 -18.7%
เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 41.0 1.0% 15.6 0.4% -25.4 -62.0%
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแกกิ่จการที่เก่ียวขอ้งกนั 83.3 2.0% 107.8 2.7% 24.5 29.4%
อปุกรณโ์ครงข่าย ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 2,854.1 67.5% 2,910.3 71.8% 56.1 2.0%
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอ่ืน 207.7 4.9% 171.1 4.2% -36.5 -17.6%
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,186.1 75.3% 3,204.8 79.1% 18.7 0.6%

รวมสินทรัพย์ 4,229.9 100.0% 4,053.6 100.0% -176.3 -4.2%

หนีสิ้นและส่วนของผูถ้ือหุน้
เจา้หนีก้ารคา้ 310.8 7.3% 351.9 8.7% 41.0 13.2%

เงินกูย้มืระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี/เงินกูย้มื

ระยะสัน้
401.5 9.5% 381.6 9.4% -19.8 -4.9%

หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน 83.4 2.0% 91.9 2.3% 8.5 10.2%

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 795.7 18.8% 825.4 20.4% 29.7 3.7%
เงินกูย้มืระยะยาว 896.3 21.2% 627.5 15.5% -268.8 -30.0%
หนีส้นิระยะยาวอ่ืน 105.6 2.5% 80.6 2.0% -24.9 -23.6%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,001.9 23.7% 708.1 17.5% -293.7 -29.3%

รวมหนีสิ้น 1,797.6 42.5% 1,533.5 37.8% -264.1 -14.7%

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 2,432.3 57.5% 2,520.1 62.2% 87.8 3.6%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถ้ือหุน้ 4,229.9 100.0% 4,053.6 100.0% -176.3 -4.2%

เปล่ียนแปลงณ 30 ก.ย. 64ณ 31 ธ.ค. 63

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

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 479.3 506.2
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (15.5) (357.8)

Free cash flows 463.7 148.3
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (297.1) (398.7)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิ 166.6 (250.4)

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดต้นงวด 362.2 695.8

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดปลายงวด 528.9 445.4
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ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีสินทรพัยร์วมจ านวน 4,053.6 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4.2 จากวนัที่ 31 ธันวาคม 

2563 เนื่องจากการรบัรูส่้วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 25.4 ลา้นบาท และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลดลง 250.4 ลา้นบาท จากการใชใ้นการด าเนินงานของบรษิัท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ านวน 445.4 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 36.0 จากวันที่  31 ธันวาคม 2563 

เนื่องจากเงินทนุหมนุเวียนและมลูค่าการด าเนินงาน  

อุปกรณ์โครงข่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 2,910.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.0 จากวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 เนื่องจากการลงทนุอปุกรณโ์ครงข่ายเพิ่มขึน้ เพื่อรองรบัการใหบ้รกิารลกูคา้ที่เพิ่มขึน้  

หนีสิ้นรวมมีจ านวน 1,533.5 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 14.7 จากวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากการจ่ายช าระคืนเงนิ

กูย้ืมของบรษิัทฯในช่วงเวลาดงักล่าว 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวมมีจ านวน 2,520.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.6 จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากผลก าไร

จากการด าเนินงานในช่วงเวลาดงักล่าว 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 อัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุน (D/E) และอัตราส่วนหนีสิ้นต่อ EBITDA มีค่าเท่ากับ 0.61 และ 

2.17เท่า ตามล าดบั ( ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 0.74 และ 2.83 เท่าตามล าดบั) 

 

แนวโน้มธุรกิจในปี 2564 

ส าหรบัไตรมาสสดุทา้ยของปี 2564  บริษัทฯ คาดว่าสถานการณเ์ศรษฐกิจจะเริ่มฟ้ืนตวัและเริ่มตน้ภายหลงัการเปิด

ประเทศและการผ่อนคลายมาตรการของรฐับาลต่อไป ซึ่งจะช่วยใหท้กุภาคธุรกิจและภาครฐักลบัสู่ภาวะปกติในช่วงตน้ปี 2565   

บริษัทยงัคงมีผลประกอบการที่เติบโตขึน้และมุ่งมั่นที่จะรกัษารายไดแ้ละการเติบโตของก าไรตลอดทัง้ปี 2564 แมจ้ะ

ยงัอยู่ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ก็ตาม  ในช่วงเวลาที่ยากล าบากนีแ้ละในภายภาคหนา้ บรษิัทยงัคงให้

ความส าคญักับการสรา้งความแตกต่างและปรบัปรุงโซลูชนัของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธร์ะยะยาวเพื่อขยายไปสู่

ตลาดองคก์รในประเทศ  ในความทะเยอทะยานนี ้บรษิัทฯ สญัญาว่าจะมอบเครือข่ายที่มีเสถียรภาพและคณุภาพที่ดีที่สดุดว้ย

แผนการลงทนุเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายทั่วประเทศและเพิ่มประสบการณท์ี่ยอดเยี่ยมใหก้บัลกูคา้ 
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