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ภาพรวมธุรกิจ 

ในปี 2563 ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศหดตวัลง  สาเหตหุลกัมาจากผลกระทบจากสถานการณแ์พรร่ะบาด COVID-

19 ซึ่งส่งผลให ้หลายภาคธุรกิจจ าเป็นตอ้งปิดตัวลงชั่วคราวหรือฐาวร หรือตอ้งท าการลดค่าใชจ้่าย ลดตน้ทุนมากขึน้เพื่อ

ประคองธุรกิจใหอ้ยู่รอด การระบาดระลอกใหม่ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงตน้ปี 2564  

ซึ่งนบัเป็นปีที่ทา้ทายส าหรบับรษิัทเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกลุ่มลกูคา้ของบรษิัทฯ บางกลุ่มไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรง

จากสถานการณแ์พร่ระบาด COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ในอีกดา้นนึง บริษัทฯ ยงั

ได้รับผลกระทบในเชิงบวกจากสถานการณ์แพร่ระบาด เนื่องจากภาคธุรกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบก าลังขับเคล่ือนการ

เปล่ียนแปลงทางดิจิทลัอย่างเต็มรูปแบบในธุรกิจและการด าเนินงานโดยมีความตอ้งการอย่างต่อเนื่องในการเชื่อมต่อโทรศพัท์

พืน้ฐานและบริการคลาวด ์บริษัท ใชโ้อกาสอย่างเต็มที่ในการขยายบริการและโซลชูั่นเพิ่มเติมเพื่อยึดส่วนแบ่งการตลาดและ

ฐานลกูคา้ใหม้ากขึน้ทัง้ในและต่างประเทศ   

ในปี 2563 บริษัทฯ ไดเ้สร็จสิน้การลงทุนเชิงกลยุทธใ์นธุรกิจศูนยข์อ้มลู (ดาตา้ เซ็นเตอร)์ ร่วมกับ TIME dotCom ซึ่ง

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ การลงทุนเชิงกลยทุธน์ีเ้ป็นการลงทนุระยะยาวซึ่งจะเติมเต็มความทะเยอทะยานของเราที่จะ

เป็นหนึ่งในผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมโทรศพัทพ์ืน้ฐานท่ีดีที่สดุในประเทศไทย 

ผลประกอบการของบรษิัทฯ ในไตรมาสที่ส่ียงัคงสงูขึน้ในดา้นรายไดแ้ละก าไรสทุธิ ส าหรบัไตรมาส 4/2563 SYMC มี

รายไดแ้ละก าไรสทุธิ 330.1 ลา้นบาทและ 16.0 ลา้นบาทตามล าดบัเพิ่มขึน้ 1.7% และ 1.0% เมื่อเทียบกบัปีก่อนเนื่องจากการ

เติบโตของรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ควบคู่ไปกบัการบรหิารตน้ทนุท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลใหต้น้ทนุการด าเนินงานโดยรวมลดลง 

ส าหรบัผลประกอบการปี 2563 บรษิัทฯมีรายไดแ้ละก าไรสทุธิจากธุรกิจหลกั 1,321.5 ลา้นบาทและ 103.2 ลา้นบาท

ตามล าดับเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1 และมากกว่ารอ้ยละ 100 ตามล าดับเมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการที่

เติบโตอย่างต่อเนื่องรายไดอ้ื่นและตน้ทุนการด าเนินงานโดยรวมที่ลดลง หากรวมส่วนแบ่งขาดทุนของ บริษัท ร่วมจ านวน 8.0 

ลา้นบาทก าไรสทุธิอยู่ที่ 95.2 ลา้นบาท 

 

ภาพรวมผลประกอบการประจ าปี 2563 

รายได้รวม 

ในไตรมาส 4/2563 บริษัทฯมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเป็นจ านวน 326.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1 จากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน และรอ้ยละ 0.3 จากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากรายไดจ้ากส่วนงานบรกิารในประเทศและต่างประเทศที่

เพิ่มขึน้เป็นผลมาจากความตอ้งการการเชื่อมต่อที่มากขึน้ในช่วงสถานการณโ์รคระบาดโคโรน่าไวรสั (COVID-19) 
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รายไดอ้ื่นมีจ านวน 3.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้มากกว่ารอ้ยละ 100 จากไตรมาสเดียวกนัของปีกอ่น เนื่องจากรายไดจ้าก

การเคลมประกนัทรพัยสิ์นและรายไดด้อกเบีย้จากเงินใหกู้ย้ืมกบับรษิัทรว่ม ในขณะเดียวกนัลดลงรอ้ยละ 53.3 จากไตรมาส

ที่ผ่านมา เนื่องจากก าไรจากการขายสินทรพัย ์รายไดด้อกเบีย้รบั และก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ส าหรบัปี 2563 มีรายไดร้วมเป็นจ านวน 1,321.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1 จากปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของ

รายไดบ้รกิารรอ้ยละ 0.9 จากการเติบโตของอปุสงคข์องรายไดจ้ากการบรกิารทัง้ในและต่างประเทศ และเพิ่มขึน้จากรายได้

อื่นรอ้ยละ 10.8 จากก าไรจากการขายสินทรพัย ์รายไดด้อกเบีย้รบั และก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 
 

 
 

 

 

 

หนว่ย : ลา้นบาท

ไตรมาส 4/62 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 (%) QoQ (%) YoY ปี 2562 ปี 2563 จ านวนเงิน (%) YoY

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารและการขาย 323.6 325.8 326.9 0.3% 1.0% 1,292.0 1,303.2 11.3 0.9%

รายไดอ่ื้น 0.8 6.8 3.2 -53.3% 275.1% 16.5 18.3 1.8 10.8%

รวมรายได้ 324.5 332.6 330.1 -0.8% 1.7% 1,308.5 1,321.5 13.1 1.0%

ตน้ทนุการใหบ้รกิารและขาย (ไมร่วมคา่เสื่อมราคาฯ) (111.8) (110.0) (111.0) 0.9% -0.8% (465.6) (441.5) 24.1 -5.2%

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (D&A) (97.8) (98.5) (97.0) -1.5% -0.8% (401.0) (398.4) 2.6 -0.6%

รวมต้นทุนการให้บริการและการขาย (209.6) (208.5) (208.0) -0.2% -0.8% (866.6) (839.9) 26.7 -3.1%

คา่ใชจ้า่ยในการบรกิารและการบรหิาร (ไมร่วมคา่เสื่อมราคาฯ) (69.6) (61.2) (66.3) 8.3% -4.8% (268.9) (244.4) 24.5 -9.1%

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (D&A) (7.1) (13.4) (13.4) 0.1% 88.6% (41.1) (53.8) (12.7) 30.9%

รวมค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร (76.7) (74.6) (79.7) 6.8% 3.9% (310.0) (298.3) 11.8 -3.8%

ก าไร / (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 38.1 49.5 42.4 -14.5% 11.1% 131.9 183.4 51.5 39.0%

คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน (15.9) (13.5) (12.4) -8.3% -22.1% (75.9) (56.7) 19.2 -25.3%

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ (6.4) (9.0) (6.3) -30.7% -2.4% (11.2) (23.4) (12.2) 108.4%

ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกิจหลักส าหรับงวด 15.8 27.0 23.7 -12.1% 49.9% 44.7 103.2 58.5 130.9%

ส่วนแบ่งขาดทนุของบรษัิทรว่มทีใ่ชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 0.0 (0.3) (7.7) 100.0% 100.0% 0.0 (8.0) (8.0) 100.0%

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด 15.8 26.8 16.0 -40.2% 1.0% 44.7 95.2 50.5 113.0%

อตัราก าไร (ขาดทนุ) จากธุรกิจหลกั 4.9% 8.1% 7.2% 3.4% 7.8%

อตัราก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ 4.9% 8.0% 4.8% 3.4% 7.2%

จ านวนเงิน เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจ านวนเงิน

หนว่ย : ลา้นบาท

ไตรมาส 4/62 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 (%) QoQ (%) YoY ปี 2562 ปี 2563 จ านวนเงิน (%) YoY

EBITDA

ก าไร / (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน 38.1 49.5 42.4 -14.5% 11.1% 131.9 183.4         51.5 39.0%

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (D&A) 104.9 111.8 110.4 -1.3% 5.3% 442.1         452.3         10.1 2.3%

EBITDA 143.0 161.4 152.8 -5.3% 6.8% 574.0        635.6        61.6 10.7%

EBITDA Margin 44.1% 48.5% 46.3% 43.9% 48.1%

จ านวนเงิน เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจ านวนเงิน
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ต้นทนุการให้บริการและการขาย 

ตน้ทุนการใหบ้ริการและการขายในไตรมาส 4/2563 มีจ านวน 208 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 0.8 จากไตรมาสเดียวกนั

ของปีก่อน และรอ้ยละ 0.2 จากไตรมาสที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย

อปุกรณโ์ครงข่าย แต่มีส่วนท่ีเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจากตน้ทนุบรกิารในส่วนของค่าเช่าวงจรในประเทศและต่างประเทศ 

ส าหรบัปี 2563 ตน้ทนุการใหบ้รกิารและการขายมีจ านวน 839.9 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3.1 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุ

หลกัมาจากการลดลงค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายอุปกรณโ์ครงข่าย โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีตน้ทุนที่เพิ่มขึน้มาจากการ

ตัง้ค่าชดเชยเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลประโยชนพ์นกังาน และรายการดอกเบีย้จ่ายตามค าพิพากษาของศาล 

 

 

ค่าใช้จ่ายบริการและบริหาร (S&A) 

ค่าใชจ้่ายบรกิารและบรหิารในไตรมาส 4/2563 มีจ านวน 79.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.9 จากไตรมาสเดียวกนัของ

ปีก่อนเนื่องจากการตดัค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่ายที่เพิ่มมากขึน้ และรอ้ยละ 6.8 จากไตรมาสที่ผ่านมา จากการสญูเสียอตัรา

แลกเปล่ียนที่สงูขึน้ในไตรมาส 4/2563    

ส าหรบัปี 2563 ค่าใชจ้่ายบริการและบริหารมีจ านวน 298.3 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3.8 จากปีก่อน สาเหตุหลกัมา

จากค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานโดยรวมที่ลดลง ค่าใชจ้่ายในการซอ่มแซมและบ ารุงรกัษา และค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหนา่ย

อปุกรณส์ านกังาน 

 

EBITDA และก าไรสุทธ ิ

ในไตรมาส 4/2563 EBITDA ของบริษัทฯ มีจ านวน 152.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.8 จากไตรมาสเดียวกันของปี

ก่อน แต่ลดลงรอ้ยละ 5.3 จากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจาก บรษิัทสญูเสียอตัราแลกเปล่ียนที่สงูขึน้ในไตรมาสนี ้

ส่วนก าไรสทุธิจากธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ ปิดเพิ่มขึน้ท่ี 23.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 49.9 จากไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อน เนื่องจากรายไดท้ี่สงูขึน้ และการบรหิารตน้ทนุท่ีมีประสิทธิภาพ  อย่างไรก็ตาม ก าไรสทุธิหลกั ลดลงกว่าไตรมาสที่ผ่านมา  

สาเหตหุลกัมาจากผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน ที่สงูขึน้ไตรมาสปัจจบุนั  รวมการรบัรูส่้วนแบ่งขาดทนุของบรษิัทรว่มที่ใชว้ิธี

ส่วนไดเ้สียแลว้ ก าไรสทุธิ 16 ลา้นบาท 

ส าหรบัปี 2563 EBITDA และก าไรสทุธิจากธุรกิจหลกั เท่ากับ 635.6 ลา้นบาท และ103.2 ลา้นบาท ตามล าดบั โดย

เป็นผลมาจากรายไดบ้ริการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และการบริหารจัดการตน้ทุนการด าเนินงานที่มีดีขึน้   รวมส่วนแบ่งผล

ขาดทนุของ บรษิัท รว่มแลว้ก าไรสทุธิที่ 95.2 ลา้นบาท ซึ่งยงัคงสงูขึน้จากปีก่อนมากกว่า รอ้ยละ 100 
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งบแสดงฐานะการเงนิและกระแสเงนิสด

 

 

 
*ณ 31 ธันวาคม 2562 มีการจดัประเภทใหม่ของรายการเงินฝากประจ าที่มีอายมุากกว่า 3 เดือน เป็นจ านวน 150 ลา้นบาทไวภ้ายใตเ้งินลงทนุชั่วคราว 

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

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 362.2 9.1% 695.8 16.4% 333.5 92.1%
เงินลงทนุชั่วคราว 150.0 3.8% 0.0 0.0% (150.0) -100.0%
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 195.0 4.9% 238.6 5.6% 43.6 22.4%
สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 114.9 2.9% 109.5 2.6% (5.4) -4.7%
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 822.1 20.7% 1,043.8 24.7% 221.7 27.0%
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 0.0 0.0% 41.0 1.0% 41.0 100.0%
เงินใหกู้้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 0.0 0.0% 83.3 2.0% 83.3 100.0%
อปุกรณ์โครงขา่ย ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 3,052.6 76.8% 2,854.1 67.5% (198.5) -6.5%
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 101.0 2.5% 207.7 4.9% 106.7 105.6%
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,153.6 79.3% 3,186.1 75.3% 32.5 1.0%

รวมสินทรัพย์ 3,975.7 100.0% 4,229.9 100.0% 254.2 6.4%
หนีสิ้นและส่วนของผูถ้อืหุน้
เจา้หนีก้ารคา้ 192.7 4.8% 310.8 7.3% 118.2 61.3%

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี/เงินกู้ยืม

ระยะสัน้/หุน้กู้
396.0 10.0% 401.5 9.5% 5.4 1.4%

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 32.7 0.8% 83.4 2.0% 50.7 155.2%
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 621.4 15.6% 795.7 18.8% 174.3 28.1%
เงินกู้ยืมระยะยาว 959.4 24.1% 896.3 21.2% (63.1) -6.6%
หนีส้ินระยะยาวอ่ืน 37.7 0.9% 105.6 2.5% 67.8 179.7%
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 997.1 25.1% 1,001.9 23.7% 4.7 0.5%

รวมหนีสิ้น 1,618.5 40.7% 1,797.6 42.5% 179.1 11.1%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 2,357.2 59.3% 2,432.3 57.5% 75.1 3.2%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถ้อืหุน้ 3,975.7 100.0% 4,229.9 100.0% 254.2 6.4%

เปล่ียนแปลงณ 31 ธ.ค. 63ณ 31 ธ.ค. 62

หน่วย : ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 63

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 540.0 606.8
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ * (399.2) (94.5)
Free cash flows 140.7 512.3
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (598.4) (178.8)
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดสทุธิ (457.7) 333.5
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดต้นงวด 819.9 362.2

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายงวด 362.2 695.8
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทมีสินทรพัยร์วมจ านวน 4,229.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.4 จากวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 เนื่องจากมีการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่ามาใชเ้ป็นครัง้แรก ส่งผลให้มีการรบัรู ้

สินทรพัยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มเขา้มาจ านวน 124.1 ลา้นบาท เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 41 ลา้นบาท และเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กจิการ

ที่เก่ียวขอ้งกนั 83.3 ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ านวน 695.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 92.1 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

เนื่องจากเงินคงเหลือจากการด าเนินงาน ผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินฝากเงินต่างประเทศ  และครบก าหนดเงินฝาก

ประจ าที่มีอายมุากกว่า 3 เดือน จ านวน 150 ลา้นบาท  

อปุกรณโ์ครงข่าย ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์จ านวน 2,854.1 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6.5 จากวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

เนื่องจากค่าเส่ือมราคาที่รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในช่วงเวลาดงักล่าว 

หนีสิ้นรวมมีจ านวน 1,797.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.1 จากวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากมีการน ามาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญาเช่ามาใชเ้ป็นครัง้แรก ส่งผลใหม้ีการรบัรูห้นีสิ้นตามสญัญาเช่า 107.2 ลา้นบาท 

และการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงินมาใชเ้ป็นครัง้แรก ส่งผลใหม้ีการรบัรูห้นีสิ้น

ทางการเงินไม่หมนุเวียน 12.3 ลา้นบาท และลดลงจากการจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมของบรษิัทฯในช่วงเวลาดงักล่าว 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวมมีจ านวน 2,432.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.2 จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากผลก าไร

จากการด าเนินงานในช่วงเวลาดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ (D / E) มีค่าเท่ากบั 0.74 เท่า ( ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 

0.69 เท่า) 

 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

               บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขัน้ต ่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิ การจ่ายเงินปันผลนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงโดย

ขึน้อยู่กับผลการด าเนินงานแผนธุรกิจสภาพคล่องความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ของ บริษัทในอนาคต ทั้งนีบ้ริษัทฯ 

เสนอใหจ้่ายเงินปันผลจ านวน 0.055 บาทต่อหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัจ านวน 433,654,887 หุน้หรือรวมเป็นเงิน 23.9 ลา้นบาท

ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 การจ่ายเงินปันผลนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัประจ าปี การประชมุผูถื้อ

หุน้ในเดือนเมษายน 2564 
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แนวโน้มธุรกิจในปี 2564 

ในปี 2564 บรษิัทฯ คาดว่าสถานการณแ์พรร่ะบาด COVID-19 ระลอกใหม่ในช่วงปลายปี 2563 จะยงัคงส่งผลกระทบ

ต่อธุรกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่องในไตรมาสแรก  และหวงัว่าสถานการณโ์ดยรวมจะดีขึน้ในไตรมาสสอง เนื่องจากรฐับาลมีแผนการ

เริ่มฉีดวคัซีนในปลายไตรมาสหนึ่ง และด าเนินการเขม้งวดเฝ้าระวงัไม่ใหเ้กิดการแพร่กระจายของโรคระบาด COVID-19   อีก

ปัจจยัส าคญัที่จะช่วยขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในประเทศ จะยงัคงตอ้งพึ่งพาการขบัเคล่ือนของภาครฐั เพื่อกระตุน้การใชจ้่ายของ

ประชาชนและช่วยเหลือธุรกิจใหฟ้ื้นตวัอย่างรวดเรว็ 

บริษัทฯ มองทิศทางในเชิงบวกโดยมีสัญญาณการฟ้ืนตัวเล็กน้อยและคาดการณว์่าการ สถานการณแ์พร่ระบาด 

COVID-19 จะช่วยเร่งการน าดิจิทัลมาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ ส่ิงนีจ้ะผลักดันการเติบโตของอุปสงคท์ี่แข็งแกร่งในโครงสรา้ง

พืน้ฐานดิจิทลัและการเชื่อมต่อที่ราบร่ืน ภายในธุรกิจโทรคมนาคม บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายหลกัของ

เรา โดยลงทุนเก่ียวกกับนวตักรรมต่างๆ และปรบัปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานเพื่อรองรบัการเปล่ียนแปลงทางดิจิทลัและ

ตอบสนองความตอ้งการท่ีเพิ่มขึน้จากลกูคา้ในองคก์รและภาคบรกิารระหว่างประเทศ 

ในแง่ของปัจจยัพืน้ฐานทางธุรกิจที่มั่นคง SYMC มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะส่งมอบผลลพัธเ์ชิงบวกและผลตอบแทนแก่ผู้

ถือหุน้ในปี 2564 ต่อไป แต่อย่างไรก็ตามที ผลลพัธด์งักล่าวจะขึน้อยู่กับ เหตุการณอ์นัไม่พึงประสงคท์ี่อาจจะเกิดขึน้ ซึ่งรวมถึง

การแพรร่ะบาดที่ยืดเยือ้ดว้ย 
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