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ภาพรวมธุรกิจ 

ประเทศไทยได้เร่ิมประกาศใช้งานพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและพระราชบญัญัติการรักษาความ

มัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ตัง้แต่กลางปี 2562 ที่ผ่านมา ดงันัน้ หน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนโดยสว่นใหญ่ซึ่งขบัเคลื่อนงาน

ด้วยคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และระบบดิจิตอลจึงมีความจ าเป็นที่ต้องเพิ่มความระมดัระวงัด้านภยัคกุคามทางไซเบอร์และ

การด าเนินการตามกฎหมาย 

ภาพรวมของเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 ยังคงอ่อนตวัเนื่องจากการลดลงของอุปสงค์ทัง้จากภายในและภายนอก

ประเทศ ในขณะที่กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวยังคงเติบโตได้ดี  อย่างไรก็ตาม การเช่ือมต่อข้อมูลและระบบอินเตอร์เน็ตยงัคงมี

บทบาทที่ส าคญัในการเข้าถึงผู้บริโภคทัง้ในประเทศและจากทัว่โลก โดยจ านวนคนที่มากขึน้มีแนวโน้มที่จะใช้บริการเช่ือมตอ่

ส าหรับธุรกิจและใช้งานในชีวิตประจ าวนัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและจดัการกับอุปกรณ์อจัฉริยะเพื่ออ านวยความ

สะดวกสง่ผลให้มีการเพิ่มปริมาณการใช้งานสงูขึน้ด้วย ด้วยเหตนุี ้ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมจึงได้ลงทนุขยายโครงขา่ยพืน้ฐาน

และบริการที่เก่ียวข้องเพื่อให้คลอบคลมุไปยงัพืน้ที่ธุรกิจได้เพิ่มขึน้ รวมถึง SYMC ก็ได้สร้างโครงข่ายพืน้ฐานภายในประเทศ

เพิ่มเติมเพื่อเป็นเส้นทางส ารองให้การเช่ือมต่อหลายๆเส้นทางสมบรูณ์ยิ่งขึน้ โดยเฉพาะการเช่ือมต่อไปยังเขตแดนระหว่าง

ประเทศในเส้นทางตา่งๆเพื่อรองรับความต้องการงานบริการท่ีเพิ่มขึน้ทัง้จากในและตา่งประเทศ ตามแนวโน้มที่เติบโตเพิ่มขึน้ 

นอกจากนัน้ SYMC ได้เพิ่มการเสนอบริการต่างๆอีกด้วย โดยเปิดตวับริการใหม่ที่ช่ือว่า Anti-DDoS ซึ่งเป็นส่วน

หนึง่ของเปา้หมายเพื่อขยายการเตบิโตไปยงักลุม่ลกูค้าองค์กร ซึง่คาดหวงัวา่จะชว่ยผลกัดนัให้เกิดใช้งานบริการตา่งๆที่เพิ่มขึน้

ผา่นกลุม่ลกูค้าองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึง่มองหาบริการที่สามารถดแูลให้ธุรกิจด าเนินการได้อยา่งตอ่เนื่องแบบครบ

วงจร 

ในช่วงใกล้สิน้ปี 2562  SYMC เช่ือว่าการแข่งขนัในตลาดโทรคมนาคมยงัคงท้าทายตอ่เนื่องในสว่นของการแข่งขนั

ด้านราคาและการแขง่ขนัระหวา่งผู้ให้บริการแตล่ะรายเพื่อเพิ่มสว่นแบง่ทางการตลาด เป็นท่ีคาดวา่สถานการณ์เช่นนีจ้ะยงัคง

ด าเนินต่อไปในปีหน้า อย่างไรก็ตาม SYMC ยงัคงมุ่งมัน่ที่จะด าเนินการให้ส าเร็จตามเป้าหมายและท าให้บริษัทฯเติบโตใน

ระยะยาวผ่านการสร้างงานบริการใหม่ที่มุง่เน้นกลุม่ลกูค้าองค์กรที่ใช้งานด้านการจดัการข้อมลูและมีศกัยภาพท่ีจะสร้างศนูย์

ดาต้าเซ็นเตอร์ของบริษัทฯเพื่อรองรับความต้องการท่ีหลากหลายยิ่งขึน้จากลกูค้า 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 บริษัทฯมีผลประกอบการก าไรเพิ่มขึน้จากไตรมาสที่ผ่านมา เท่ากบั 13.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้

ร้อยละ 250.4 และมี EBITDA เท่ากบั 146.1 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯมี

การบนัทึกปรับปรุงรายการพิเศษในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และต้นทนุด าเนินการที่ยงัคงเดิมในไตรมาสนี ้ทัง้นี ้SYMC มีรายได้

จากการให้บริการลดลงเล็กน้อย เท่ากบั 325.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.8 เทียบกบัไตรมาสที่ผ่านมา แต่มีรายได้อื่นเท่ากบั 

3.9 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 43.1 
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ภาพรวมผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2562 

รายได้รวม 

ในไตรมาส 3/2562 บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการเป็นจ านวน 332.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.1 จากไตรมาสที่

ผา่นมา และลดลงร้อยละ 1.7 จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน มผีลกระทบตอ่เนื่องมาจากการยกเลกิบริการในปีที่ผา่นมาจาก

กลุม่ลกูค้าขายสง่ในประเทศและลกูค้าตา่งประเทศ แตม่ีชดเชยรายได้เพิ่มจากกลุม่ลกูค้าองค์กร  

รายได้อื่นมีจ านวน 3.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้อยา่งมากจากไตรมาสที่ผา่นมาและไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากมี

รายได้จากคา่ปรับจากการท างานของผู้ รับเหมา 

ส าหรับเก้าเดือนแรกของปี 2562 พบวา่ บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการเทา่กบั 968.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.5 

มีผลมาจากการลดลงของรายได้ค่าบ ารุงรักษาและค่าติดตัง้อปุกรณ์ให้กบัลกูค้าขายสง่และการยกเลิกบริการในปีที่ผ่านมา

จากกลุ่มลกูค้าขายส่งในประเทศและต่างประเทศ แต่มีรายได้บางส่วนที่เพิ่มขึน้จากรายได้จากลกูค้าในประเทศกลุม่ลกูค้า

องค์กร 

รายได้อื่นมีจ านวน 15.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 42.2 โดยมาจากรายได้คา่ปรับจากการท างานของผู้ รับเหมา  
หน่วย : ล้านบาท จ านวนเงิน เปล่ียนแปลง จ านวนเงิน เปล่ียนแปลง 

  
ไตรมาส 

3/61 
ไตรมาส 

2/62 
ไตรมาส 

3/62 
(%)  
QoQ 

(%)  
YoY 

9 เดือน 
ปี 61 

9 เดือน 
ปี 62 

(%) YoY 

รายได้                 
                  

รายได้จากการให้บริการและการขาย 327.4  329.0  322.0  -2.1% -1.7% 993.5  968.3  -2.5% 
รายได้อ่ืน 0.1  2.7  3.9  43.1% 7322.1% 11.0  15.7 42.2% 
รวมรายได้ 327.5  331.8  325.9  -1.8% -0.5% 1,004.5  984.0  -2.0% 
                  

ต้นทนุการให้บริการและขาย  
   (ไมร่วมคา่เสื่อมราคาฯ) (106.5) (127.2) (116.5) -8.4% 9.4% (327.1) (353.9) 8.2% 
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (D&A) (108.4) (102.0) (98.7) -3.2% -8.9% (321.0) (303.1) -5.6% 
รวมต้นทุนการให้บริการและการขาย (214.9) (229.2) (215.3) -6.1% 0.2% (648.0) (657.0) 1.4% 
                

คา่ใช้จ่ายในการบริการและการบริหาร  
   (ไมร่วมคา่เสื่อมราคาฯ) (58.2) (67.9) (63.4) -6.7% 8.8% (181.4) (199.3) 9.8% 
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (D&A) (12.8) (10.3) (12.3) 19.1% -3.8% (39.5) (34.0) -13.9% 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร (71.0) (78.2) (75.7) -3.3% 6.6% (220.9) (233.3) 5.6% 
                

ก าไร / (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 41.6  24.4  35.0  43.3% -15.9% 135.5  93.7  -30.8% 
                

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (23.9) (20.6) (18.5) -10.2% -22.6% (74.1) (60.1) -18.9% 
รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (2.1) 0.5  (3.3) -810.7% 56.3% (12.2) (4.8) -60.8% 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 15.6  4.3  13.2  250.4% -15.5% 49.2  28.9  -41.3% 
อตัราก าไรสทุธิ 4.8% 1.3% 4.0%     4.9% 2.9%   
                 

รายการท่ีไม่ได้เกิดขึน้ประจ า -    11.4  -    100.0% 0.0% -    11.4  100.0% 
ก าไร (ขาดทุน) ปกต ิส าหรับงวด 15.6  15.7  13.2  -16.1% -15.5% 49.2  40.2  -18.2% 
อตัราก าไรสทุธิปกติ 4.8% 4.7% 4.0%     4.9% 4.1%   
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หน่วย : ล้านบาท จ านวนเงิน เปล่ียนแปลง จ านวนเงิน เปล่ียนแปลง 
  ไตรมาส 

3/61 
ไตรมาส 

2/62 
ไตรมาส 

3/62 
(%)  
QoQ 

(%)  
YoY 

9 เดือน 
ปี 61 

9 เดือน 
ปี 62 

(%) YoY 

                  

EBITDA                 
ก าไร / (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน 41.6  24.4  35.0  43.3% -15.9% 135.5  93.7  -30.8% 
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (D&A) 121.2  112.3  111.0  -1.1% -8.4% 360.5  337.2  -6.5% 
EBITDA 162.8  136.7  146.1  6.8% -10.2% 496.0  431.0  -13.1% 
EBITDA Margin 49.7% 41.2% 44.8%     49.4% 43.8%   
                  

รายการท่ีไม่ได้เกิดขึน้ประจ า -    11.4  -    100.0% 0.0% -    11.4  100.0% 
Normalized EBITDA 162.8  148.0  146.1  -1.3% -10.2% 496.0  442.3  -10.8% 
Normalized EBITDA Margin 49.7% 44.6% 44.8%     49.4% 45.0%   
                  

 

ต้นทุนบริการและขาย 

ต้นทนุบริการและขายในไตรมาส 3/2562 มีจ านวน 215.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.2 จากไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อน และลดลงร้อยละ 6.1 จากไตรมาสที่ผา่นมา เนื่องจากต้นทนุอปุกรณ์ที่สงูขึน้ และมีการปรับปรุงการตัง้คา่ชดเชยเพิม่เตมิ

เก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานและรายการดอกเบีย้จา่ยตามค าพิพากษาของศาลในไตรมาสที่ 2/2562 

ส าหรับเก้าเดือนแรกของปี 2562 ต้นทนุบริการและขายมจี านวน 657.0 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.4 จากการเพิม่ขึน้

ของต้นทนุคา่ใช้จา่ยพนกังาน คา่เชา่วงจรระหวา่งประเทศและคา่เชา่ทอ่ร้อยสายใต้ดิน การปรับปรุงการตัง้คา่ชดเชยเพิม่เตมิ

เก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานและรายการดอกเบีย้จา่ยตามค าพิพากษาของศาล แตช่ดเชยด้วยต้นทนุคา่เสือ่มราคาและคา่

ตดัจ าหนา่ยทีล่ดลงร้อยละ 5.6 

 

ค่าใช้จ่ายบริการและบริหาร (S&A) 

ค่าใช้จ่ายบริการและบริหารในไตรมาส 3/2562 มีจ านวน 75.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.3 จากไตรมาสที่ผ่านมา มี

ผลมาจากการลดลงจากการขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.6 จากไตรมาสเดียวกนั

ของปีก่อน จากการเพิ่มขึน้ของต้นทนุคา่ใช้จ่ายพนกังาน  

ส าหรับเก้าเดือนแรกของปี 2562 ค่าใช้จ่ายบริการและบริหารมีจ านวน 233.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.6 จากการ

เพิ่มขึน้ของต้นทนุคา่ใช้จ่ายพนกังาน การปรับปรุงการตัง้คา่ชดเชยเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานและรายการดอกเบีย้

จ่ายตามค าพิพากษาของศาล และขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ แตช่ดเชยกบัต้นทนุคา่เสือ่มราคาและค่า

ตดัจ าหนา่ยลดลงร้อยละ 13.9 
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EBITDA และก าไรสุทธิ 

ในไตรมาส 3/2562 EBITDA และก าไรสทุธิของบริษัทฯ มีจ านวน 146.1 ล้านบาท และ 13.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 

6.8 และ 250.4 ตามล าดบัเทียบกบัไตรมาสที่ผา่นมา เนื่องจากมีการปรับปรุงการตัง้คา่ชดเชยเพิม่เติมเก่ียวกบัผลประโยชน์

พนกังานและรายการดอกเบีย้จ่ายตามค าพิพากษาของศาลในไตรมาสที่ 2/2562 และการลดลงจากขาดทนุอตัราแลกเปลีย่น

เงินตราตา่งประเทศที่รับรู้ในไตรมาสที่ 3/2562 ในทางกลบักนั EBITDA และก าไรสทุธิของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 10.2  และ 

15.5 ตามล าดบัเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มของต้นทนุจากคา่เชา่วงจรระหวา่งประเทศ คา่เชา่วงจร 

ในประเทศและคา่เช่าทอ่ร้อยสายใต้ดิน  

ส าหรับเก้าเดือนแรกของปี 2562 EBITDA และก าไรสทุธิของบริษัทฯ มีจ านวน 431.0 ล้านบาท และ 28.9 ล้านบาท 

ตามล าดบั เนื่องจากรายได้จากคา่บริการท่ีลดลง ต้นทนุการด าเนินงานทีเ่พิม่ขึน้ รวมถึงการปรับปรุงการตัง้คา่ชดเชยเพิม่เตมิ

เก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานและรายการดอกเบีย้จา่ยตามค าพิพากษาของศาล แตไ่ด้รับผลบวกจากคา่เสือ่มราคาและ

ดอกเบีย้จ่ายมีแนวโน้มลดลงเทยีบกบัช่วงที่ผา่นมา 
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งบแสดงฐานะการเงนิและกระแสเงนิสด 
 
หน่วย : ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 30 ก.ย. 62 เปลี่ยนแปลง 

  จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

สินทรัพย์             

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 819.9 18.3% 708.0 16.7% (111.9) -13.7% 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 215.8 4.8% 223.0 5.3% 7.1  3.3% 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 112.0 2.5% 160.6 3.8% 48.6  43.4% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,147.8 25.7% 1,091.6 25.8% (56.2) -4.9% 

อปุกรณ์โครงข่าย ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 3,211.0 71.8% 3,003.3 70.9% (207.8) -6.5% 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 110.7 2.5% 139.8 3.3% 29.1  26.3% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,321.7 74.3% 3,143.1 74.2% (178.7) -5.4% 

รวมสินทรัพย์ 4,469.5 100.0% 4,234.7 100.0% (234.8) -5.3% 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น             

เจ้าหนีก้ารค้า 215.4 4.8% 199.9 4.7% (15.5) -7.2% 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี/เงินกู้ยืมระยะ
สัน้/หุ้นกู้  

966.7 21.6% 565.9 13.4% (400.9) -41.5% 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 35.5 0.8% 35.6 0.8% 0.1  0.2% 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,217.7 27.2% 801.4 18.9% (416.3) -34.2% 

เงินกู้ยืมระยะยาว 896.9 20.1% 1,050.9 24.8% 154.0  17.2% 

หนีส้ินระยะยาวอื่น 35.5 0.8% 50.1 1.2% 14.6  41.1% 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 932.4 20.9% 1,101.1 26.0% 168.7  18.1% 

รวมหนีสิ้น 2,150.1 48.1% 1,902.4 44.9% (247.7) -11.5% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,319.4 51.9% 2,332.3 55.1% 12.9  0.6% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,469.5 100.0% 4,234.7 100.0% (234.8) -5.3% 

 

 

หน่วย : ล้านบาท ณ 30 ก.ย. 61   ณ 30 ก.ย. 62 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 363.8    286.4  

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (204.4)   (137.0) 

Free cash flows 159.4    149.5  

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (294.5)   (261.4) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง (135.1)   (111.9) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นงวด 969.3    819.9  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 834.2    708.0  
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจ านวน 4,234.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.3 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 มีผลมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด รวมถงึอปุกรณ์โครงขา่ย อาคารและอปุกรณ์  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดมีจ านวน 708.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.7 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

เนื่องจากการจา่ยช าระคืนเงินกู้และการลงทนุโครงขา่ยทีเ่พิม่ขึน้ 

บริษัทฯ มีอปุกรณ์โครงขา่ย ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ จ านวน 3,003.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.5 จากวนัท่ี                 

31 ธนัวาคม 2561 เนื่องจากการรับรู้คา่เสือ่มราค และมีการขาย/ตดัจ าหนา่ยอปุกรณ์โครงขา่ย 

หนีส้นิรวมมีจ านวน 1,902.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.5 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีผลมาจากการจา่ยช าระคืน

เงินกู้ยืมของบริษัทฯในช่วงเวลาดงักลา่ว 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมมีจ านวน 2,332.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.6 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เนื่องจากผลก าไร

จากผลการด าเนินงานในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (D / E) เทา่กบั 0.82 เทา่ 

 

แนวโน้มธุรกิจในปี 2562 

ในปี 2562 บริษัทฯมีความมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาปรับปรุงคณุภาพและเสถียรภาพโครงขา่ยเพื่อน าเสนอบริการท่ีเพิ่มคณุคา่

ให้กบัลกูค้า รวมถึงการลงทนุขยายงานเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบัการเช่ือมตอ่โครงขา่ยเส้นทางหลกัภายในประเทศไป

ทางตอนใต้ของประเทศไทย รวมทัง้เปิดตวับริการใหม่และบริการที่จะน าเสนอในอนาคต บริษัทฯได้มุ่งเน้นไปที่ตลาดกลุม่ลกูค้า

องค์กร ซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อผลก าไรบางสว่นเพราะต้องมีการลงทนุขยายโครงข่ายเพิ่มเพื่อให้บริการลกูค้าในจ านวนที่เพิ่มขึน้

และหลากหลายกลุม่ธุรกิจเพื่อสร้างฐานลกูค้าที่ยัง่ยืนในระยะยาว 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีความมุ่งมัน่ที่จะขยายธุรกิจในระยะยาวและสร้างการเติบโตของผลก าไรจากการน าเสนอ

บริการใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเน้นไปที่ความต้องการของลกูค้าเป็นหลกัโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับกลุม่ลกูค้าองค์กร  นอกจากนี ้

บริษัทฯได้ศกึษาหาโอกาสใหม่ๆเพื่อน าเสนอบริการท่ีสร้างคณุคา่ให้แก่ลกูค้าและปรับปรุงประสทิธิภาพเพื่อลดต้นทนุ  
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