
รายงานวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน ปี 2562 

  

www.symphony.net.th          หน้า  1 

ภาพรวมธุรกิจ 

ในปี 2562 ภาพรวมธุรกิจโครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศไทยยงัคงเผชิญกับความท้าทาย เช่น การเปลี่ยนแปลง

ด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ก้าวทนัโลกยคุดิจิตอลไทยแลนด์ 4.0  การใช้งานพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลและพระราช

บญัญัติการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ และเทคโนโลยี 5G ที่ก าลงัมา ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึน้จากการท่ี

หน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนโดยสว่นใหญ่ซึง่ขบัเคลื่อนงานด้วยคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และระบบดิจิตอลมีความจ าเป็น

ที่ต้องเพิ่มความระมดัระวงัด้านภยัคุกคามทางไซเบอร์และการด าเนินการตามกฎหมาย  นอกจากนี ้การเติบโตของธุรกิจใน

หลายภาคส่วนได้ปรับปรุงโครงสร้างโครงข่ายพืน้ฐานเพื่อรองรับการเช่ือมต่อข้อมูลที่รวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงด้าน

เทคโนโลยีที่ฉบัพลนัอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกและการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยยงัคงชะลอตวัซึ่ง

สง่ผลตอ่ก าลงัซือ้ทีอ่อ่นตวัลงด้วย 

ธุรกิจด้านเทคโนโลยีและการเช่ือมต่อข้อมูลสื่อสารยงัคงมีการเติบโต แนวโน้มที่สงูขึน้ของการเช่ือมต่อข้อมูลและ

ระบบอินเตอร์เน็ตได้ส่งเสริมให้มีการเพิ่มปริมาณความต้องการใช้บริการเช่ือมต่อทัง้ในประเทศไทยและขยายไปยงัทัว่โลก 

รองรับการใช้งานไมเ่พียงแคธุ่รกิจแตข่ยายไปยงัการใช้งานในชีวิตประจ าวนัเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการท างานและการจดัการกบั

อปุกรณ์อจัฉริยะ เพือ่ตอบสนองความบนัเทิงและความสะดวกสบาย 

หากพิจารณาในมมุของบริษัทฯ จะเห็นได้วา่ SYMC ได้ขยายงานธุรกิจบริการอยา่งตอ่เนื่อง โดยได้เปิดตวับริการใหม่

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 ที่ช่ือว่า Anti-DDoS ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของเปา้หมายเพื่อขยายการเติบโตไปยงักลุม่ลกูค้าองค์กร     

บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ในการเติมเต็มผลิตภณัฑ์และบริการให้หลากหลายเพื่อช่วยผลกัดนัให้เกิดการใช้งานบริการต่างๆที่

เพิ่มขึน้จากกลุ่มลกูค้าองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งมองหาบริการที่สามารถดูแลให้ธุรกิจด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

แบบครบวงจรควบคู่กบัการน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการใหมเ่พื่อตอบสนองความต้องการที่มากขึน้ ยิ่งไปกว่านัน้ SYMC ได้

ลงทนุขยายงานเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบัการเช่ือมตอ่เส้นทางหลกัภายในประเทศไปทางภาคใต้ของประเทศไทยเพื่อ

เป็นเส้นทางส ารองให้การเช่ือมต่อหลายๆเส้นทางสมบูรณ์ยิ่งขึน้ โดยเฉพาะการเช่ือมต่อไปยงัเขตแดนระหว่างประเทศใน

เส้นทางตา่งๆเพื่อรองรับความต้องการงานบริการที่เพิ่มขึน้ทัง้จากในและตา่งประเทศ ตามแนวโน้มที่เติบโตเพิ่มขึน้ 

ส าหรับผลประกอบการส าหรับปี 2562 บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการที่ลดลงเล็กน้อยมีผลจากรายได้ค่า

บ ารุงรักษาอปุกรณ์และการติดตัง้ที่ลดลงของลกูค้าขายสง่รายใหญ่ และผลกระทบตอ่เนื่องของลกูค้าที่ยกเลิกบริการในปีก่อน

ทัง้กลุม่ลกูค้าขายสง่ในประเทศและกลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ  แตร่ายการเหลา่นีบ้างสว่นชดเชยด้วยรายได้จากลกูค้ากลุม่องค์กร

ที่เพิ่มขึน้ 

บริษัทฯมี EBITDA เทา่กบั 574.0 ล้านบาท และก าไรสทุธิเทา่กบั 44.7 ล้านบาท ลดลงหากเปรียบเทียบกบัปี 2561 มี

สาเหตดุงันี ้

• รายได้ที่ลดลง 

• การขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศเป็นจ านวน 9.0 ล้านบาท  
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• ต้นทนุการด าเนินงานที่เพิ่มขึน้จากรายการพิเศษการปรับปรุงค่าชดเชยผลประโยชน์พนกังานเป็นจ านวน 

7.6 ล้านบาท และดอกเบีย้จ่ายตามค าพิพากษาของศาลเป็นจ านวน 3.8 ล้านบาทที่บนัทึกในไตรมาสที่ 2 

ของปี 2562  

หากปรับรายการดงักล่าวออก บริษัทฯจะมี EBITDA และก าไรตามปกติ เป็นจ านวน 585.4 ล้านบาทและ 56.1 

ล้านบาท ตามล าดบั  

ภาพรวมผลประกอบการประจ าปี 2562 

รายได้รวม 

ในไตรมาส 4/2562 บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการและการขายเป็นจ านวน 323.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.5 

จากไตรมาสที่ผ่านมา และลดลงร้อยละ 2.0 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมีผลกระทบต่อเนื่องมาจากการยกเลิกการใช้

บริการในปีที่ผ่านมาจากกลุม่ลกูค้าขายสง่ในประเทศและกลุม่ลกูค้าต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีรายได้เพิ่มขึน้จาก

กลุม่ลกูค้าองค์กรในประเทศมาชดเชย 

รายได้อื่นมีจ านวน 0.8 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมาและไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากในช่วงที่ผา่น

มามีรายได้จากคา่ปรับจากการท างานของผู้ รับเหมา 

ส าหรับปี 2562 บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการและการขายเทา่กบั 1,292.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.4 เทียบกบัปี

ก่อน มีผลมาจากการลดลงของรายได้จากคา่บ ารุงรักษาอปุกรณ์และการติดตัง้ให้กบัลกูค้าขายสง่และรายได้จากคา่บริการโดย

เป็นผลจากการยกเลิกการใช้บริการในปีที่ผ่านมาจากกลุม่ลกูค้าขายสง่ในประเทศและต่างประเทศ แต่มีรายได้ที่เพิ่มขึน้จาก

กลุม่ลกูค้าองค์กรในประเทศมาชดเชย 

รายได้อื่นมีจ านวน 16.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.6 โดยมาจากรายได้คา่ปรับจากการท างานของผู้ รับเหมา  
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หน่วย : ล้านบาท จ านวนเงิน เปล่ียนแปลง จ านวนเงิน เปล่ียนแปลง 

  
ไตรมาส 

4/61 
ไตรมาส 

3/62 
ไตรมาส 

4/62 
(%) 

QoQ 
(%) 
YoY 

2561 2562 (%) YoY 

รายได้                 
                  

รายได้จากการให้บริการและการขาย 330.2  322.0  323.6  0.5% -2.0% 1,323.7  1,292.0  -2.4% 
รายได้อ่ืน 4.6  3.9  0.8  -78.5% -81.7% 15.6  16.5  5.6% 

รวมรายได้ 334.8  325.9  324.5  -0.4% -3.1% 1,339.3  1,308.5  -2.3% 
                  

ต้นทนุการให้บริการและการขาย  
   (ไมร่วมคา่เสื่อมราคาฯ) (109.4) (116.4) (111.8) -3.9% 2.2% (436.5) (465.6) 6.7% 
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย  (106.4) (98.9) (97.8) -1.1% -8.1% (427.4) (401.0) -6.2% 

รวมต้นทุนการให้บริการและการขาย (215.8) (215.3) (209.6) -2.6% -2.9% (863.9) (866.6) 0.3% 
                

คา่ใช้จ่ายในการบริการและการบริหาร  
   (ไมร่วมคา่เสื่อมราคาฯ) (64.2) (63.1) (67.8) 7.4% 5.5% (245.7) (259.9) 5.8% 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 0.0 (0.3) (1.9) 536.5% 100.0% 0.0 (9.0) 100.0% 
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย  (12.6) (12.3) (7.1) -42.2% -43.6% (52.1) (41.1) -21.1% 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร (76.8) (75.7) (76.7) 1.4% -0.1% (297.7) (310.0) 4.1% 
                

ก าไร / (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 42.2  35.0  38.1  9.0% -9.6% 177.7  131.9  -25.8% 
                

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (22.6) (18.5) (15.9) -14.0% -29.8% (96.7) (75.9) -21.5% 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (4.0) (3.3) (6.4) 91.6% 61.6% (16.2) (11.2) -30.9% 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 15.6  13.2  15.8  20.4% 1.5% 64.8  44.7  -31.0% 

อตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 4.7% 4.0% 4.9%     4.8% 3.4%   
                 

รายการท่ีไม่ได้เกิดขึน้ประจ า 0.0  0.0  0.0  0.0% 0.0% 0.0  11.4*  100.0% 

ก าไร (ขาดทุน) ปกต ิส าหรับงวด 15.6  13.2  15.8  20.4% 1.5% 64.8  56.1  -13.4% 

อตัราก าไรสทุธิปกติ 4.7% 4.0% 4.9%     4.8% 4.3%   
                  

 

หน่วย : ล้านบาท จ านวนเงิน เปล่ียนแปลง จ านวนเงิน เปล่ียนแปลง 
  ไตรมาส 

4/61 
ไตรมาส 

3/62 
ไตรมาส 

4/62 
(%) 

QoQ 
(%) 
YoY 

2561 2562 (%) YoY 

EBITDA                 
ก าไร / (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน 42.2  35.0  38.1  9.0% -9.6% 177.7  131.9  -25.8% 

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (D&A) 119.0  111.2  104.9  -5.7% -11.8% 479.5  442.1  -7.8% 

EBITDA 161.2  146.1  143.0  -2.1% -11.3% 657.2  574.0  -12.7% 

EBITDA Margin 48.1% 44.8% 44.1%     49.1% 43.9%   
                  

รายการท่ีไม่ได้เกิดขึน้ประจ า 0.0  0.0  0.0  0.0% 0.0% 0.0  11.4*  100.0% 

Normalized EBITDA 161.2  146.1  143.0  -2.1% -11.3% 657.2  585.4  -10.9% 
Normalized EBITDA Margin 48.1% 44.8% 44.1%     49.1% 44.7%   
                  

* การปรับรายการค่าชดเชยผลประโยชน์ของพนกังานตามกฎหมายเป็นจ านวน 7.6 ล้านบาท และดอกเบ้ียจ่ายตามค าพิพากษาของศาลเป็นจ านวน 3.8 ล้านบาท 
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ต้นทุนการให้บริการและการขาย 

ต้นทนุการให้บริการและการขายในไตรมาส 4/2562 มีจ านวน 209.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.9 จากไตรมาสเดียวกนั

ของปีก่อน และลดลงร้อยละ 2.6 จากไตรมาสที่ผา่นมา เนื่องจากต้นทนุด าเนินงาน คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยที่ลดลง  

ส าหรับปี 2562 ต้นทุนการให้บริการและการขายมีจ านวน 866.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.3 จากการเพิ่มขึน้ของ

ต้นทนุค่าใช้จ่ายพนกังาน ค่าเช่าวงจรในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าเช่าท่อร้อยสายใต้ดิน การปรับปรุงการตัง้ค่าชดเชย

เพิ่มเติมเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานและรายการดอกเบีย้จ่ายตามค าพิพากษาของศาล แต่ชดเชยด้วยคา่เสื่อมราคาและคา่

ตดัจ าหนา่ยทีล่ดลงร้อยละ 6.2 

 

ค่าใช้จ่ายบริการและบริหาร (S&A) 

ค่าใช้จ่ายบริการและบริหารในไตรมาส 4/2562 มีจ านวน 76.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.4 จากไตรมาสที่ผ่านมา 

โดยมีผลมาจากการเพิ่มขึน้จากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นจ านวน 9.0 ล้านบาท แต่ลดลง

เลก็น้อยจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนทีร้่อยละ 0.1 จากคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยที่ลดลง  

ส าหรับปี 2562 ค่าใช้จ่ายบริการและบริหารมีจ านวน 310.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.1 จากการเพิ่มขึน้ของต้นทนุ

ค่าใช้จ่ายพนกังาน การปรับปรุงการตัง้ค่าชดเชยเพิ่มเติมเก่ียวกับผลประโยชน์พนกังานและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน

เงินตราตา่งประเทศ แตช่ดเชยกบัคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยทีล่ดลงร้อยละ 21.1 

 

EBITDA และก าไรสุทธิ 

ในไตรมาส 4/2562 EBITDA ของบริษัทฯ มีจ านวน 143.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.1 จากไตรมาสที่ผา่นมา เนื่องจาก

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และต้นทนุค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ ส าหรับก าไรสทุธิของบริษัทฯ มีจ านวน 

15.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 20.4 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ผา่นมา เนื่องจากต้นทนุคา่เสือ่มราคาและต้นทนุทางการเงินที่ลดลง  

ส าหรับปี 2562 EBITDA และก าไรสทุธิของบริษัทฯ มีจ านวน 574.0 ล้านบาท และ 44.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.7 

และร้อยละ 31.0 ตามล าดบั เนื่องจากรายได้จากการให้บริการและการขายที่ลดลง ต้นทุนการด าเนินงานที่เพิ่มขึน้ รายการ

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  รวมถึงการปรับปรุงการตัง้ค่าชดเชยเพิ่มเติมเก่ียวกับผลประโยชน์ของ

พนกังานและรายการดอกเบีย้จ่ายตามค าพิพากษาของศาล แตไ่ด้รับผลบวกจากคา่เสือ่มราคาและดอกเบีย้จ่ายทีม่ีลดลงเทียบ

กบัช่วงที่ผา่นมา 
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งบแสดงฐานะการเงนิและกระแสเงนิสด 
หน่วย : ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62 เปล่ียนแปลง 

  จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

สินทรัพย์             

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 819.9 18.3% 362.2 9.1% (457.7) -55.8% 

เงินลงทนุชัว่คราว 0.0 0.0% 150.0 3.8% 150.0  100.0% 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 215.8 4.8% 195.0 4.9% (20.9) -9.7% 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 112.8 2.5% 114.9 2.9% 2.1  1.8% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,148.6 25.7% 822.1 20.7% (326.4) -28.4% 

อปุกรณ์โครงข่าย ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 3,218.4 72.0% 3,052.6 76.8% (165.8) -5.2% 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 103.4 2.3% 101.0     2.5% (2.5)  -2.4% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,321.9 74.3% 3,153.6 79.3% (168.3) -5.1% 

รวมสินทรัพย์ 4,470.4 100.0% 3,975.7 100.0% (494.7) -11.1% 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น             

เจ้าหนีก้ารค้า 215.4 4.8% 192.7 4.8% (22.7) -10.6% 

เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี/เงินกู้ ยืมระยะสัน้/หุ้นกู้  966.7 21.6% 396.0 10.0% (570.7) -59.0% 

หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน 36.4 0.8% 32.7 0.8% (3.8) -10.3% 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 1,218.6 27.3% 621.4 15.6% (597.2) -49.0% 

เงินกู้ ยืมระยะยาว 896.9 20.1% 959.4 24.1% 62.5  7.0% 

หนีส้นิระยะยาวอ่ืน 35.5 0.8% 37.7 0.9% 2.2  6.2% 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 932.4 20.9% 997.1 25.1% 64.7  6.9% 

รวมหนีส้ิน 2,151.0 48.1% 1,618.5 40.7% (532.5) -24.8% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,319.4 51.9% 2,357.2 59.3% 37.8  1.6% 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,470.4 100.0% 3,975.7 100.0% (494.7) -11.1% 

 

 

หน่วย : ล้านบาท ณ 30 ธ.ค. 61   ณ 31 ธ.ค. 62 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 483.4    486.1  

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ* (245.6)   (420.5) 

Free cash flows 237.8    65.6  

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (387.2)   (523.3) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดสทุธิ (149.4)   (457.7) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นงวด 969.3    819.9  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 819.9    362.2  

*การจดัประเภทใหม่ของรายการเงินฝากประจ าที่มีอายมุากกว่า 3 เดือนเป็นจ านวน 150 ล้านบาทไว้ภายใต้เงินลงทนุชัว่คราว 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจ านวน 3,975.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.1 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 มีผลมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด รวมถึงอปุกรณ์โครงขา่ย อาคารและอปุกรณ์  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ านวน 362.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 55.8 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

เนื่องจากการจ่ายช าระคืนเงินกู้ และการจดัประเภทใหม่ของรายการเงินฝากประจ าที่มีอายมุากกว่า 3 เดือนเป็นจ านวน 150 

ล้านบาทไว้ภายใต้เงินลงทนุชัว่คราว 

เงินลงทนุชัว่คราวมจี านวน 150.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 100 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เนื่องจากการจดัประเภท

รายการภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 และ 7 

บริษัทฯ มีอุปกรณ์โครงข่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 3,052.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.2 จากวันที่                 

31 ธนัวาคม 2561 เนื่องจากคา่เสือ่มราคาที่รับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในปี 2562 

หนีส้ินรวมมีจ านวน 1,618.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.8 จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มีผลมาจากการจ่ายช าระคืน

เงินกู้ยืมของบริษัทฯในช่วงเวลาดงักลา่ว 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมมีจ านวน 2,357.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.6 จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากผลก าไร

จากการด าเนินงานในช่วงเวลาดงักลา่ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (D / E) มีคา่เทา่กบั 0.69 เทา่ 

 

แนวโน้มธุรกิจในปี 2563 

ในปี 2563 บริษัทฯมีความมุ่งมัน่ที่จะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและเสถียรภาพโครงข่ายเพื่อน าเสนอบริการที่เพิ่ม

คุณค่าให้กบัลกูค้า รวมถึงการลงทุนขยายงานเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการเช่ือมต่อเส้นทางหลกัภายในประเทศ 

นอกจากนี ้บริษัทฯยงัวางแผนท่ีจะน าเสนอบริการใหมโ่ดยมุง่เน้นไปท่ีความต้องการของลกูค้าเป็นหลกัส าหรับตลาดกลุม่ลกูค้า

องค์กรเพื่อผลกัดนัให้มียอดขายเพิ่มสงูขึน้อยา่งมากให้ได้ 

บริษัทฯ จะติดตามผลของเศรษฐกิจที่ชะลอตวัลงตามที่คาดการณ์ การแข็งค่าขึน้อย่างรวดเร็วของสกลุเงินบาท การ

ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา ซึ่งอาจสง่ผลกระทบโดยภาพรวมต่อธุรกิจในหลายกลุ่ม หากพิจารณาถึงผลเชิงบวก การใช้งาน

เทคโนโลยี 5G ในประเทศไทยคาดวา่จะสง่ผลให้มีการเติบโตเพิ่มขึน้และขยายผลไปยงักลุม่โทรคมนาคมโดยภาพรวมจากการ

ปริมาณความต้องการการเช่ือมตอ่ข้อมลูที่เพิ่มขึน้ 

จากการที่บริษัทฯมีมมุมองต่อพืน้ฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง จึงมีความมุ่งมัน่ที่จะสง่มอบผลลพัธ์ที่ดีในปี 2563 จาก

การลงทนุในด้านนวตักรรมและการปรับปรุงประสิทธิภาพของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการเติบโตของผลก าไรใน

ระยะยาวตอ่ไป 
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