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ภาพรวมธุรกิจ 

 ภาพรวมธุรกิจโครงขา่ยโทรคมนาคมในประเทศไทยยงัคงมีการแขง่ขนัสงูอยา่งต่อเนื่องในปี 2562  โดยที่ความต้องการ

รับสง่ข้อมลูและการใช้งานอินเตอร์เน็ตยงัคงมีการเติบโตต่อเนื่องในทิศทางที่เพิ่มขึน้ โดยทางผู้ ให้บริการก็ได้ปรับปรุงต้นทุนให้

แข่งขนัได้เและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจเพื่อชดเชยกบัการแข่งขนัด้านราคาในตลาด ยิ่งไปกว่านัน้ การเติบโตของ

เศรษฐกิจไทยในภาพรวมของไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ชะลอตวัลงมีสาเหตหุลกัมาจากการสง่ออกที่ลดลงตามการบริโภคที่ลดลงของ

ตลาดโลก นอกเหนือจากความไมแ่นน่อนจากผลหลงัการเลอืกตัง้ที่ผา่นมาซึง่สง่ผลกระทบตอ่สภาวะตลาดและการด าเนินธุรกิจ  

คาดการณ์ตอ่จากไตรมาสที่ 1 ปี 2562  บริษัทมีมมุมองเชิงบวกตอ่ธุรกิจที่ด าเนินการกบัลกูค้าองค์กร ซึง่นบัเป็นสิง่ที่ให้

ความส าคญัอยา่งยิ่งตัง้แตช่่วงต้นปี 2561 บริษัทได้มองเห็นแนวโน้มที่เพิ่มขึน้ของตลาดลกูค้าองค์กรจากการเติบโตของยอดขาย

อยา่งตอ่เนื่องและคาดวา่จะสามารถสร้างยอดขายรวมให้เติบโตในปี 2562 ได้ดี แม้วา่ตลาดส าหรับลกูค้ารายใหญ่ ( wholesale) 

ทัง้ในและต่างประเทศยงัคงเผชิญความท้าทายในระยะเวลาอนัใกล้นี ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการแข่งขนัที่รุนแรงรวมถึงการ

กดดนัราคาจากการรักษาสว่นแบง่การตลาดจากคูแ่ขง่หลายราย 

บริษัทยงัคงด าเนินการสร้างสมดุลทัง้การควบคุมต้นทุนอย่างระมดัระวงัและการเน้นสร้างผลก าไร โดยไตรมาสนีม้ี 

EBITDA และก าไรสทุธิเป็นจ านวน 148.1 ล้านบาทและ 11.4 ล้านบาท ตามล าดบั หากเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ผ่านมาของปี

ก่อนก าไรท่ีลดลงมีสาเหตมุาจากรายได้ที่ลดลงจากตลาดส าหรับลกูค้ารายใหญ่ ( wholesale) ทัง้ในและตา่งประเทศ 

หากมองไปท่ีแนวโน้มการแขง่ขนัท่ีสงูในปัจจบุนั ซึง่คาดวา่จะเกิดขึน้ตลอดทัง้ปี บริษัทยงัคงมุง่มัน่ท่ีจะเน้นการปรับปรุง

ประสทิธิภาพด้านต้นทนุจากการด าเนินการ การรักษาสว่นแบง่การตลาดไว้และการเพิ่มความสามารถในการท าก าไร 

 

การเปล่ียนแปลงทางบัญชีที่ส าคัญ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 (TFRS 15) 

ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 15 ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบ

การเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตัิ โดยกิจการได้เลือกปรับผลสะสมจากการ

เปลีย่นแปลงโดยบนัทกึปรับกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และไมป่รับย้อนหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบตอ่ จากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีเนื่องจากการน ามาตรฐานฉบบันีม้าถือปฏิบตัิ แสดงได้ดงันี  ้
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หน่วย : ล้านบาท ตามนโยบาย
การบัญชีเดิม 

การปรับปรุง ตามมาตรฐาน
การรายงานทาง
การเงนิฉบับที่ 15 

  งบก าไรขาดทนุ      

  
รายได้จากการให้บริการเช่าวงจร 306.0 (0.3) 305.7 

  
ต้นทนุการให้บริการและขาย (212.8) 0.2  (212.6) 

  
คา่ใช้จา่ยในการบริการและขาย (18.7) 0.9  (17.8) 

  
ก าไรส าหรับงวด 10.7 0.7 11.4 

          

  สนิทรัพย์      

  คา่ใช้จา่ยจ่ายลว่งหน้า 21.0 5.0 26.0 

  สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 14.5 1.7 16.0 

          

  หนีส้นิ       

  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 247.0 1.7 248.7 

  

รายได้รอตดับญัชีและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าสว่นท่ีรับรู้
ภายในหนึง่ปี 11.7 3.7 15.4 

  

รายได้รอตดับญัชีและเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า-สทุธิจาก
สว่นท่ีรับรู้ภายในหนึง่ปี 5.0 4.0 9.0 

          

  สว่นของผู้ ถือหุ้น       

  ก าไรสะสมที่ยงัไมจ่ดัสรร 443.1 (3.8) 439.3 

          

 

รายการปรับปรุงข้างต้นมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

- รายได้ค่าบริการติดตัง้แรกเข้า - บริษัทฯพิจารณาวา่รายได้ค่าบริการติดตัง้แรกเข้าดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของ

สญัญาที่ท ากบัลกูค้ารายนัน้ ๆ จึงต้องบนัทึกเป็นหนีส้ินและทยอยรับรู้เป็นรายได้ให้สอดคล้องกบัอายทุี่ลกูค้ารายนัน้ ๆ มีการใช้

บริการกบับริษัทฯ ทัง้นีบ้ริษัทฯต้องรับรู้รายได้คา่บริการติดตัง้แรกเข้าเป็นรายได้รับลว่งหน้าจากการให้บริการในอนาคต  

- ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่สญัญาที่ท ากบัลกูค้า - บริษัทฯพิจารณาว่าค่านายหน้าที่จ่ายไปเพื่อให้ได้มา

ซึ่งสญัญาที่ท ากบัลกูค้ารายนัน้ ๆ ต้องบนัทึกเป็นสินทรัพย์และตดัเป็นค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกบัอายทุี่ลกูค้ารายนัน้ ๆ มีการใช้

บริการกบับริษัทฯ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ต้องรับรู้คา่นายหน้าจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้าจากการให้บริการในอนาคต  
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- คา่ธรรมเนียมแรกเข้าส าหรับวงจรสือ่สารในประเทศ และตา่งประเทศ - บริษัทฯพิจารณาวา่คา่ธรรมเนียมแรก

เข้าที่จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสญัญาที่ท ากบัลกูค้ารายนัน้ ๆ ต้องบนัทึกเป็นสินทรัพย์และตดัเป็นค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกบัอายทุี่

ลกูค้ารายนัน้ ๆ มีการใช้บริการกบับริษัทฯ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จึงต้องเปลี่ยนวิธีการรับรู้คา่ธรรมเนียมแรกเข้าจากเดิม ที่บนัทึกตามอายุ

ขัน้ต ่าของสญัญาที่ท ากบัลกูค้า มาเป็นอายทุี่ลกูค้ารายนัน้ๆมีการใช้บริการกบับริษัทฯ 

 

ภาพรวมผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2562 

รายได้รวม 

ในไตรมาส 1/2562 บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการเป็นจ านวน 314.7 ล้านบาท ปรับตวัลดลงร้อยละ 7.6  เทียบกบั

ช่วงเดยีวกนัของปีที่ผา่นมา จากการรับรู้เป็นรายได้ทัง้จ านวนจากการยกเลกิสญัญาลกูค้ารายใหญ่ (wholesale) ทัง้ในและ

ตา่งประเทศในปี 2561 รวมถึงราคาที่ลดลงจากกลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ  

เมื่อเทยีบกบัไตรมาสที่ผา่นมา รายได้จากการให้บริการของบริษัทฯลดลงร้อยละ 4.5 จากผลกระทบของการลดลงของ

รายได้เพยีงครัง้เดียวที่รับรู้ในไตรมาส 4/2561  

รายได้อื่นมีจ านวน 11.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้สงูอยา่งมากจากไตรมาสที่ผ่านมาและไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจาก

การเพิ่มของรายได้จากดอกเบีย้รับ และก าไรจากการขายทรัพย์สนิและอปุกรณ์โครงขา่ย 

 
 

หน่วย : ล้านบาท จ านวนเงิน เปลี่ยนแปลง 
  ไตรมาส 1/61 ไตรมาส 4/61 ไตรมาส 1/62 (%) QoQ (%) YoY 

รายได้           
      

รายได้จากการให้บริการและการขาย 340.7  329.3  314.7  -4.5% -7.6% 
รายได้อ่ืน 3.4  5.4  11.6  115.0% 241.3% 
รวมรายได้ 344.1  334.8  326.3  -2.5% -5.2% 
            

ต้นทนุการให้บริการและขาย (ไมร่วมคา่เสื่อมราคาฯ) (118.0) (109.4) (110.2) 0.7% -6.6% 
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (D&A) (106.0) (106.4) (102.4) -3.8% -3.5% 
รวมต้นทุนการให้บริการและการขาย (224.0) (215.8) (212.6) -1.5% -5.1% 
          

คา่ใช้จา่ยในการบริการและการบริหาร (ไมร่วมคา่เสื่อมราคาฯ) (65.8) (64.2) (68.0) 5.8% 3.3% 
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (D&A) (13.7) (12.6) (11.4) -9.3% -16.7% 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร (79.5) (76.8) (79.4) 3.4% -0.2% 
          

ก าไร / (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 40.6  42.1  34.3 -18.4% -15.2% 
          

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน (25.6) (22.6) (21.0) -7.0% -17.7% 
รายได้ (คา่ใช้จา่ย) ภาษีเงินได้ (1.5) (3.9) (1.9) -50.9% 27.6% 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 13.5  15.6  11.4  -26.8% -15.1% 
อตัราก าไรสทุธิ 3.9% 4.7% 3.5%     
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หน่วย : ล้านบาท จ านวนเงิน เปลี่ยนแปลง 
  ไตรมาส 1/61 ไตรมาส 4/61 ไตรมาส 1/62 (%) QoQ (%) YoY 
            

EBITDA           
ก าไร / (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 40.6  42.1  34.3  -18.4% -15.2% 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (D&A) 119.7  119.0  113.8  -4.4% -5.0% 

EBITDA 160.3  161.1  148.1  -8.0% -7.6% 
EBITDA Margin 46.6% 48.1% 45.4%     

 

ต้นทุนบริการและขาย 

ต้นทนุบริการและขายในไตรมาส 1/2562 มจี านวน 212.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.1 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

จากการลดต้นทนุและคา่เสือ่มราคาอปุกรณ์โครงขา่ยที่ลดลง และเมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ผา่นมาพบวา่มีการปรับตวัลดลง

ร้อยละ 1.5 จากคา่เสือ่มราคาอปุกรณ์โครงขา่ยที่ลดลง ซึง่ชดเชยกบัต้นทนุการเช่ือมตอ่ที่สงูขึน้ 

 

ค่าใช้จ่ายบริการและบริหาร (S&A) 

ค่าใช้จ่ายบริการและบริหารในไตรมาส 1/2562 มีจ านวน 79.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.2 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี

ก่อน แต่เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.4 จากไตรมาสที่ผ่านมา จากต้นทุนบุคลากรที่สูงขึน้ในไตรมาสนี ้ซึ่งชดเชยกับค่าเสื่อมราคาของ

สนิทรัพย์บริษัทฯท่ีลดลง  

 

EBITDA และก าไรสุทธิ 

EBITDA มีจ านวน 148.1 ล้านบาท ปรับลดลงเนื่องจากรายได้ค่าบริการที่ลดลง จากไตรมาสที่ผ่านมาและไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน ทัง้นี ้การลดลงของทัง้ EBITDA และต้นทนุทางการเงิน สง่ผลให้ก าไรสทุธิมีจ านวน 11.4 ล้านบาท 
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งบแสดงฐานะการเงนิและกระแสเงนิสด 

 
หน่วย : ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 มี.ค. 62 เปลี่ยนแปลง 

  จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

สินทรัพย์             
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 819.9 18.3% 845.0 19.0% 25.1  3.1% 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 215.8 4.8% 218.9 4.9% 3.1  1.4% 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 112.0 2.5% 113.2 2.5% 1.1  1.0% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,147.8 25.7% 1,177.1 26.5% 29.3  2.6% 
อปุกรณ์โครงข่าย ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 3,211.0 71.8% 3,138.4 70.6% (72.7) -2.3% 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 110.7 2.5% 126.8 2.9% 16.1  14.5% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,321.7 74.3% 3,265.2 73.5% (56.6) -1.7% 

รวมสินทรัพย์ 4,469.5 100.0% 4,442.2 100.0% (27.3) -0.6% 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น             

เจ้าหนีก้ารค้า 215.4 4.8% 248.7 5.6% 33.3  15.5% 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี/เงินกู้ยืมระยะ
สัน้/หุ้นกู้  

966.7 21.6% 976.1 22.0% 9.4  1.0% 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 35.5 0.8% 36.0 0.8% 0.5  1.4% 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,217.7 27.2% 1,260.8 28.4% 43.1  3.5% 
เงินกู้ยืมระยะยาว 896.9 20.1% 814.0 18.3% (82.9) -9.2% 
หนีส้ินระยะยาวอื่น 35.5 0.8% 40.3 0.9% 4.8  13.5% 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 932.4 20.9% 854.3 19.2% (78.1) -8.4% 
รวมหนีสิ้น 2,150.1 48.1% 2,115.2 47.6% (34.9) -1.6% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,319.4 51.9% 2,327.1 52.4% 7.7  0.3% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,469.5 100.0% 4,442.2 100.0% (27.3) -0.6% 

 

 
หน่วย : ล้านบาท ณ 31 มี.ค. 61   ณ 31 มี.ค. 62 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 169.8    140.8  

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (90.8)   (41.7) 

Free cash flows 79.0    99.1  

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (109.1)   (74.0) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้/ (ลดลง) (30.0)   25.1  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นงวด 969.3    819.9  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 939.3    845.0  

 

 

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


รายงานวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน ไตรมาสที ่1 ปี 2562 

  

www.symphony.net.th          หน้า  6 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจ านวน 4,442.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.6 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

มีผลมาจากการลดลงของอปุกรณ์โครงขา่ย ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดมีจ านวน 845.0 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.1 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีผล

มาจากเงินคงเหลอืที่เพิม่ขึน้จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

บริษัทฯมีอปุกรณ์โครงขา่ย ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ จ านวน 3,138.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.3 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 เนื่องจากการรับรู้คา่เสือ่มราคาทีเ่พิ่มเติมในระหวา่งปี  และมีการขาย/ตดัจ าหนา่ยอปุกรณ์โครงขา่ย 

หนีส้นิรวมมีจ านวน 2,115.2 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 1.6 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เนื่องจากการจ่ายช าระคืนเงิน

กู้ยืมในระหวา่งไตรมาส 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมมีจ านวน 2,327.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.3 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เนื่องจากก าไรจากผล

การด าเนินงานของไตรมาสนี ้

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (D / E) เทา่กบั 0.91 เทา่ 

 

แนวโน้มธุรกิจในปี 2562 

ในปี 2562 บริษัทฯมีความมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาปรับปรุงคณุภาพและเสถียรภาพโครงขา่ยเพื่อน าเสนอบริการท่ีเพิ่มคณุคา่

ให้กบัลกูค้า รวมถึงการลงทนุขยายงานพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบัการเช่ือมตอ่เส้นทางหลกัภายในประเทศ นอกจากนี ้

บริษัทฯยงัวางแผนท่ีจะน าเสนอบริการใหม ่ซึง่มุง่เน้นไปท่ีความต้องการของลกูค้าเป็นหลกัส าหรับตลาดกลุม่ลกูค้าองค์กร 

จากการที่บริษัทฯมีมมุมองตอ่พืน้ฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง จึงมีความมุง่มัน่ที่จะสร้างการเติบโตกลบัคืนมาในปี 2562

จากการลงทนุในด้านนวตักรรมและการปรับปรุงประสิทธิภาพของการด าเนินงานอยา่งตอ่เนื่องเพื่อสร้างการเติบโตของผลก าไร

ในระยะยาวตอ่ไป 
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