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ภาพรวมธุรกิจ 

 กลุ่มธุรกิจโครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศไทยยงัคงเติบโตได้ดีตามความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึน้ในด้านการ

ด าเนินธุรกิจยคุดิจิตอล ซึง่มีการขบัเคลือ่นจากทัง้เทคโนโลยีและการเพิ่มผลติภาพในเกือบจะทกุภาคสว่นของธุรกิจ โดยทีก่าร

ลงทนุจากภาคเอกชนและการเติบโตของธุรกิจทอ่งเที่ยวได้เป็นแรงขบัเคลือ่นในทางเศรษฐกิจที่ส าคญัของประเทศไทยในปีนี ้ 

จากคาดการณ์ตลาดโทรคมนาคมทีย่งัคงเติบโตอยา่งตอ่เนื่องในปี  2562 ซึง่ได้อานิสงส์จากนโยบายรัฐบาลและการ

เปลีย่นแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค สง่ผลให้ บริการรับสง่ข้อมลูผา่นโครงขา่ยโทรคมนาคมพืน้ฐาน ซึง่ประกอบด้วย แบบ

วงจรเช่าใช้งานเฉพาะราย อินเตอร์เน็ต บริการรับฝากเซิร์ฟเวอร์ ดาต้าเซ็นเตอร์  และบริการระบบคลาวด์ ได้เพิ่มความต้องการ

ใช้งานภายในภาคธุรกิจของบริษัทและกลุม่องค์กรต่างๆ ในท านองเดียวกนั การเพิ่มจ านวนผู้ ใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศ

ไทยทัง้จากการใช้งานแบบไม่เคลื่อนที่หรือแบบไร้สายยงัคงอยู่ในแนวโน้มที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง หากพิจารณาในภาพรวม

แล้ว สิง่เหลา่นีจ้ะช่วยสง่ผลเชิงบวกตอ่ภาคธุรกิจที่อยูใ่นตลาดและผู้ให้บริการดงักลา่ว รวมทัง้ SYMC ด้วย 

มมุมองในคร่ึงหลงัของปี 2562  SYMC คาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายให้เพิ่มขึน้และรักษาความสามารถในการ

ท าก าไรจากการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในตลาดกลุ่มลกูค้าองค์กรภายในประเทศและน าเสนอนวตักรรมบริการที่เพิ่มมูลค่า/

บริการ ICT ช่วยจดัการปัญหาเพื่อสนองตอบความต้องการของลกูค้ากลุม่องค์กร นอกจากนี ้บริษัทได้มองหาโอกาสทีม่ากขึน้

โดยร่วมมือกบัผู้ให้บริการในนิคมอตุสาหกรรมเพื่อขยายธุรกิจบริการเครือข่ายใยแก้วน าแสงและการเช่ือมตอ่ไปยงักลุม่ลกูค้า

ที่กว้างขึน้ ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของแผนกลยทุธ์ในระยะยาวที่จะสร้างการเติบโตของยอดขายและขยายฐานกลุม่ลกูค้า 

SYMC ได้แจ้งถึงรายได้จากการให้บริการทีส่งูขึน้ในปี 2562 มีผลบวกมาจากรายได้จากการให้บริการกลุม่ลกูค้าองค์กร

และกลุ่มลกูค้าต่างประเทศ แม้ว่า EBITDA และก าไรสทุธิจะลดลงเป็นจ านวน 136.7 ล้านบาทและ 4.3 ล้านบาท ตามล าดบั 

ทัง้นี ้มีสาเหตหุลกัมาจากการปรับปรุงรายการพิเศษที่เกิดครัง้เดียวในไตรมาสที่ 2 ดงันี ้

• รายการปรับปรุงการตัง้คา่ชดเชยเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานเป็นจ านวน 7.6 ล้านบาทและ 

• รายการดอกเบีย้จ่ายตามค าตดัสนิของศาลปกครองกลางเป็นจ านวน 3.8 ล้านบาท 

หากปรับรายการดงักลา่วออก บริษัทฯจะมี EBITDA และก าไร ตามปกติ เป็นจ านวน 148.0 ล้านบาทและ 15.7 ล้าน

บาทตามล าดบั  

 

*ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ที่ประกาศใช้ล่าสุด ส่งผลให้บริษัทฯต้องปรับรายการพิเศษเก่ียวกับผลประโยชน์พนักงานกรณีนายจ้างเลิกจ้าง

ส าหรับลกูจ้างที่มีอายงุาน 20 ปีขึน้ไป จากเดิม 300 วนั เป็น 400 วนั โดยได้บนัทกึรายการดงักลา่วในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 

**อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินในข้อ 21.5 ที่ว่า เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษาให้บริษัทฯ ช าระ

ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินแก่ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมรายหนึ่ง ตามอตัราที่บริษัทอ้างอิง(ซึ่งต ่ากว่ามลูคา่ที่ผู้

ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมรายดงักลา่วเรียกร้อง) พร้อมดอกเบีย้จา่ยจนถึงวนัที่บริษัทฯช าระหนี ้โดยบริษัทได้บนัทกึรายการดอกเบีย้จา่ยใน

ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 
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ภาพรวมผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2562 

รายได้รวม 

ในไตรมาส 2/2562 บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการเป็นจ านวน 326.4 ล้านบาท ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.7 จากไตร

มาสที่ผา่นมา และเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.5 จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น เนื่องจากรายได้จากการให้บริการกลุม่ลกูค้าองค์กรและ

กลุม่ลกูค้าตา่งประเทศทีเ่พิ่มขึน้  

รายได้อื่นมจี านวน 5.4 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสที่ผา่นมาและไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากผลขาดทนุที่

เพิ่มขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศในไตรมาสที่ 2 (เทียบกบัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ

ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน) และมรีายการพิเศษเพยีงครัง้เดียวจากก าไรจากการขายทรัพย์สนิและอปุกรณ์โครงขา่ย และรายได้

คา่ปรับจากการท างานของผู้ รับเหมารายหนึง่ในไตรมาสที่ 1  ปี 2562 

โดยภาพรวมส าหรับคร่ึงปีแรก รายได้จากการให้บริการเท่ากับ 641.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.6 เทียบกับช่วง

เดียวกนัของปีก่อน มีผลจากการลดลงของรายได้คา่บ ารุงรักษาโครงขา่ยจากผู้ให้บริการลกูค้ากลุม่ wholesale ทัง้นี ้การลดลง

ดงักลา่วเกิดจากการมีผลบงัคบัใช้อตัราใหมท่ี่ลดลงจากการตอ่รองในปี 2562 และคาดวา่จะอยูใ่นระดบัอตัรานีต้อ่เนื่องตลอด

ปี 2562  ส าหรับรายได้อื่นจ านวน 17 ล้านบาท ที่ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 45.9 เนื่องจากการปรับปรุงรายการพิเศษเพียงครัง้เดียว

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ที่เก่ียวเนื่องกบัก าไรจากการขายทรัพย์สนิและอปุกรณ์โครงขา่ย และรายได้คา่ปรับจากการท างานของ

ผู้ รับเหมารายหนึง่  
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หนว่ย : ล้านบาท

ไตรมาส 2/61 ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 (%) QoQ (%) YoY 6 เดือนปี 61 6 เดือนปี 62 (%) YoY

รายได้

รายได้จากการให้บริการและการขาย 324.6 314.7 326.4 3.7% 0.5% 665.3 641.1 -3.6%

รายได้อ่ืน 8.3 11.6 5.4 -53.6% -34.7% 11.7 17.0 45.9%

รวมรายได้ 332.9 326.3 331.8 1.7% -0.3% 677.0 658.1 -2.8%

ต้นทนุการให้บริการและขาย (ไมร่วมคา่เสื่อมราคาฯ) (102.6) (110.2) (127.2) 15.4% 24.0% (220.6) (237.4) 7.6%

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (D&A) (106.5) (102.4) (102.0) -0.4% -4.3% (212.5) (204.3) -3.9%

รวมต้นทุนการให้บริการและการขาย (209.1) (212.6) (229.2) 7.8% 9.6% (433.1) (441.7) 2.0%

คา่ใช้จา่ยในการบริการและการบริหาร (ไมร่วมคา่เสื่อมราคาฯ) (57.4) (68.0) (67.9) -0.1% 18.4% (123.2) (135.9) 10.3%

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (D&A) (13.0) (11.4) (10.3) -9.6% -20.8% (26.7) (21.7) -18.7%

รวมค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร (70.4) (79.4) (78.2) -1.4% 11.1% (149.9) (157.6) 5.1%

ก าไร / (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 53.4 34.4 24.4 -29.0% -54.3% 94.0 58.8 -37.5%

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน (24.6) (21.0) (20.6) -2.3% -16.5% (50.2) (41.6) -17.2%

รายได้ (คา่ใช้จา่ย) ภาษีเงินได้ (8.6) (1.9) 0.5 -124.6% -105.5% (10.1) (1.4) -85.7%

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 20.2 11.4 4.3 -62.3% -78.7% 33.6 15.7 -53.3%

อตัราก าไรสุทธิ 6.1% 3.5% 1.3% 5.0% 2.4%

รายการทีไ่มไ่ด้เกิดขึน้ประจ า -              -            11.4          100.0% 100.0% -              11.4            100.0%

ก าไร (ขาดทุน) ปกติ ส าหรับงวด 20.2 11.4 15.7 37.3% -22.4% 33.6 27.1 -19.5%

อตัราก าไรสุทธิปกติ 6.1% 3.5% 4.7% 5.0% 4.1%

จ านวนเงิน เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจ านวนเงิน

 

หนว่ย : ล้านบาท

ไตรมาส 2/61 ไตรมาส 1/62 ไตรมาส 2/62 (%) QoQ (%) YoY 6 เดือนปี 61 6 เดือนปี 62 (%) YoY

EBITDA

ก าไร / (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 53.4 34.4 24.4 -29.0% -54.3% 94.0 58.8            -37.5%

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (D&A) 119.5 113.8 112.3 -1.3% -6.1% 239.3        226.0        -5.5%

EBITDA 173.0 148.1 136.7 -7.7% -21.0% 333.2        284.8        -14.5%

EBITDA Margin 52.0% 45.4% 41.2% 49.2% 43.3%

รายการทีไ่มไ่ด้เกิดขึน้ประจ า -              -            11.4          100.0% 100.0% -              11.4            100.0%

Normalized EBITDA 173.0        148.1        148.0        -0.1% -14.4% 333.2        296.2        -11.1%
Normalized EBITDA Margin 52.0% 45.4% 44.6% 49.2% 45.0%

จ านวนเงิน เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจ านวนเงิน

 

ต้นทุนบริการและขาย 

ต้นทนุบริการและขายในไตรมาส 2/2562 มีจ านวน 229.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.6 จากไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อน และเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.8  จากไตรมาสที่ผา่นมา เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของคา่เชา่เคเบิลระหวา่งประเทศ ต้นทนุคา่ขาย
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อปุกรณ์ซือ้มาขายไป การปรับรายการพิเศษเพยีงครัง้เดียวเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังาน และรายการดอกเบีย้จา่ยตามค า

พิพากษาของศาล  

ส าหรับคร่ึงปีแรกของปี 2562 ต้นทนุบริการและขายมีจ านวน 441.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.0 จากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของต้นทนุคา่ใช้จ่ายพนกังาน คา่เชา่เคเบิลระหวา่งประเทศ การปรับรายการพิเศษ

เพียงครัง้เดียวเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังาน และรายการดอกเบีย้จ่ายตามค าพิพากษาของศาล ในขณะท่ีต้นทนุคา่เสือ่ม

ราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยลดลงร้อยละ 3.9 เนื่องจากทรัพย์สนิอปุกรณ์โครงขา่ยหลายรายการได้มีการตดัคา่เสือ่มราคา

หมดแล้ว 

 

ค่าใช้จ่ายบริการและบริหาร (S&A) 

ค่าใช้จ่ายบริการและบริหารในไตรมาส 2/2562 มีจ านวน 78.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.4 จากไตรมาสที่ผ่านมา มี

สาเหตุมาจากการลดลงของค่าซ่อมบ ารุงและค่าเสื่อมราคา แต่มีอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.1 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของต้นทุนค่าใช้จ่ายพนกังาน ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในไตรมาสนี ้การปรับ

รายการพิเศษเพียงครัง้เดียวทีเ่ก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานและรายการดอกเบีย้จ่ายตามค าพิพากษาของศาล 

ส าหรับคร่ึงปีแรกของปี 2562 คา่ใช้จ่ายบริการและบริหารมีจ านวน 157.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.1 จากการ

เพิ่มขึน้ของต้นทนุคา่ใช้จา่ยพนกังาน ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศในไตรมาสนี ้ การปรับรายการพิเศษ

เพียงครัง้เดียวทีเ่ก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังาน และรายการดอกเบีย้จา่ยตามค าพิพากษาของศาล อยา่งไรก็ตาม คา่เสือ่ม

ราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยลดลงร้อยละ 18.7 เนือ่งจากทรัพย์สนิของบริษัทได้มกีารตดัคา่เสือ่มราคาหมดแล้ว 

 

EBITDA และก าไรสุทธิ 

EBITDA และก าไรสทุธิของบริษัทฯในไตรมาส 2/2562 มีจ านวน 136.7 ล้านบาท และ 4.3 ล้านบาท ตามล าดบั  ซึง่

มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของต้นทนุบริการและขาย คา่ใช้จา่ยบริการและบริหาร ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา

ตา่งประเทศ รวมทัง้การปรับรายการพิเศษเพียงครัง้เดยีวทีเ่ก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังาน และรายการดอกเบีย้จา่ยตามค า

พิพากษาของศาล 

หากไมร่วมรายการพิเศษจากการปรับปรุงรายการผลประโยชน์พนกังานจ านวน 7.6 ล้านบาท และ การปรับปรุง

รายการดอกเบีย้จา่ยตามค าพิพากษาของศาล จ านวน 3.8 ล้านบาท บริษัทฯจะมี EBITDA และก าไรสทุธิตามปกติ เทา่กบั 

148.0 ล้านบาท และ 15.7 ล้านบาท ตามล าดบั  

ส าหรับคร่ึงปีแรกของปี 2562 EBITDA และก าไรสทุธิของบริษัทมีจ านวน 284.8 ล้านบาท และ 15.7 ล้านบาท 

ตามล าดบั เนื่องจากรายได้ทีล่ดลง ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายตา่งๆทีเ่พิ่มขึน้ รวมถึงการปรับรายการพิเศษผลประโยชน์พนกังาน

และปรับรายการพิเศษจากดอกเบีย้จ่ายตามค าพิพากษาของศาล ในขณะท่ีคา่เสือ่มราคาและคา่ใช้จ่ายทางการเงินของบริษัท
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มีแนวโน้มลดลงอยา่งตอ่เนื่องเทยีบกบัชว่งเดียวกนั หากไมร่วมรายการพิเศษที่กลา่วมา บริษัทฯจะมี EBITDA และก าไรสทุธิ 

ตามปกติ เทา่กบั 296.2 ล้านบาท และ 27.1 ล้านบาทและ ตามล าดบั  

 

งบแสดงฐานะการเงนิและกระแสเงนิสด 

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

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 819.9 18.3% 839.6 18.9% 19.7 2.4%
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 215.8 4.8% 249.2 5.6% 33.4 15.5%
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 112.0 2.5% 138.8 3.1% 26.7 23.9%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,147.8 25.7% 1,227.5 27.6% 79.8 6.9%
อปุกรณ์โครงขา่ย ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 3,211.0 71.8% 3,075.8 69.1% (135.2) -4.2%
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 110.7 2.5% 145.0 3.3% 34.3 31.0%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,321.7 74.3% 3,220.8 72.4% (100.9) -3.0%

รวมสินทรัพย์ 4,469.5 100.0% 4,448.4 100.0% (21.1) -0.5%
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
เจ้าหนีก้ารค้า 215.4 4.8% 245.7 5.5% 30.3 14.1%

เงินกู้ ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี/เงินกู้ ยืม

ระยะสัน้/หุ้นกู้
966.7 21.6% 589.6 13.3% (377.1) -39.0%

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 35.5 0.8% 35.2 0.8% (0.3) -0.9%
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,217.7 27.2% 870.5 19.6% (347.2) -28.5%
เงินกู้ ยืมระยะยาว 896.9 20.1% 1,209.9 27.2% 313.0 34.9%
หนีส้ินระยะยาวอ่ืน 35.5 0.8% 48.8 1.1% 13.3 37.4%
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 932.4 20.9% 1,258.7 28.3% 326.3 35.0%

รวมหนีสิ้น 2,150.1 48.1% 2,129.2 47.9% (20.8) -1.0%

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,319.4 51.9% 2,319.1 52.1% (0.3) 0.0%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,469.5 100.0% 4,448.4 100.0% (21.1) -0.5%

เปล่ียนแปลงณ 30 มิ.ย. 62ณ 31 ธ.ค. 61
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หน่วย : ล้านบาท ณ 30 มิ.ย. 61 ณ 30 มิ.ย. 62

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 244.8 161.0
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (166.8) (63.3)
Free cash flows 77.9 97.7
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (201.8) (78.0)
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้/ (ลดลง) (123.9) 19.7
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นงวด 969.3 819.9

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 845.5 839.6
 

ณ วนัท่ี 30 มถินุายน 2562 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจ านวน 4,448.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.5 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 มีผลมาจากการลดลงของสนิทรัพย์อปุกรณ์โครงขา่ย อาคารและอปุกรณ์ 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดมีจ านวน 839.6 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.4 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

เนื่องจากเงินสดทีเ่พิ่มขึน้จากผลการด าเนินงาน 

บริษัทฯมีสนิทรัพย์อปุกรณ์โครงขา่ย ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ จ านวน 3,075.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.2 จากวนัท่ี                 

31 ธนัวาคม 2561 เนื่องจากการรับรู้คา่เสือ่มราคาทีเ่พิ่มเติมในระหวา่งปี  และการขาย/ตดัจ าหนา่ยอปุกรณ์โครงขา่ย 

หนีส้นิรวมมีจ านวน 2,129.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.0 จากวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เนื่องจากการจ่ายช าระคืนเงิน

กู้ยืมทีเ่พิม่ขึน้ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาดงักลา่ว 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมมีจ านวน 2,319.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.01 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เนื่องจากเงินปันผล

จ่ายจ านวน 13 ล้านบาท ชดเชยด้วยก าไรจากผลการด าเนินงานในช่วงเวลาดงักลา่ว 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (D / E) เทา่กบั 0.92 เทา่ 

แนวโน้มธุรกิจในปี 2562 

ในปี 2562 บริษัทฯมีความมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาปรับปรุงคณุภาพและเสถียรภาพโครงขา่ยเพื่อน าเสนอบริการท่ีเพิ่มคณุคา่

ให้กบัลกูค้า รวมถึงการลงทนุขยายงานพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบัการเช่ือมตอ่เส้นทางหลกัภายในประเทศ นอกจากนี ้

บริษัทฯยงัวางแผนท่ีจะน าเสนอบริการใหมโ่ดยมุง่เน้นไปที่ความต้องการของลกูค้าเป็นหลกัส าหรับตลาดกลุม่ลกูค้าองค์กร ซึง่จะ

สง่ผลกระทบตอ่ผลก าไรบางสว่นเพราะต้องมีการลงทนุขยายโครงขา่ยเพิ่มเพื่อให้บริการลกูค้าในจ านวนที่เพิ่มขึน้ 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯมีความมุง่มัน่ท่ีจะขยายธุรกิจและสร้างการเติบโตของผลก าไรจากการน าเสนอบริการใหม่ๆ อย่าง

ตอ่เนื่อง ซึง่เน้นไปท่ีความต้องการของลกูค้าเป็นหลกัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับกลุม่ลกูค้าองค์กร 
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