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ภาพรวมธุรกิจ 

ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตามรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย  หดตัว

เล็กนอ้ยเมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2563 แต่เศรษฐกิจโดยรวมดีขึน้จากไตรมาสก่อนเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการ

ควบคมุโรคโควิด-19 และการเปิดประเทศรบันกัท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม ความเส่ียงทางดา้นการเมือง ตน้ทนุธุรกิจ และ

การฟ้ืนตวัของตลาดที่ยงัคงเป็นไปอย่างชา้ๆ  ส่งผลกระทบต่อความมั่นใจต่อเศรษฐกิจโดยรวม  ในทางตรงกันขา้ม การผ่อน

คลายมาตรการของรฐับาลเพิ่มเติม และการเปิดประเทศมากขึน้จะช่วยขบัเคล่ือนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและธุรกิจ รวมถึง

ภาคโทรคมนาคม 

แมจ้ะอยู่ในช่วงสถานการณท์ี่ยากล าบากของการแพร่ระบาด COVID-19 บรษิัทกย็งัคงเดินหนา้ สรา้งการเติบโตในปี 

2564 หลงัจากเริ่มด าเนินการพลิกฟ้ืนในปี 2561-2563 นอกจากนี ้บริษัทยงัใชโ้อกาสในการไดร้บัประโยชนจ์ากความตอ้งการ

ใชง้านที่เพิ่มขึน้จากองคก์รในประเทศที่เปล่ียนไปใชน้โยบายท างานจากที่บา้น และดึงดูดความตอ้งการการเชื่อมต่อระหว่าง

ประเทศจากผูใ้หบ้ริการ OTT (over-the-top) ผูใ้หบ้ริการโทรคมนาคมระดับภูมิภาค และผูใ้หบ้ริการเทคโนโลยี  / เนือ้หาใน

ประเทศไทย หรือประเทศเพื่อนบา้นในอาเซียน 

ในปี 2564 บริษัทฯ ยังประสบความส าเร็จในการได้รับรางวัลทั้ง ISO/IEC 27001:2013 (Information Security 

Management System) และ CSA STAR Certification 2014 (ระบบการจดัการความปลอดภยับนคลาวด)์ การรบัรองเหล่านี ้

แสดงใหเ้ห็นถึงคณุภาพการใหบ้รกิารของบรษิัท และแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการใหบ้รกิารท่ีมีคณุภาพท่ีดีเยี่ยมแก่

ลกูคา้ของเรา 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังไดร้บัรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น ของหอการคา้ไทย ประจ าปี 2564 แสดงใหเ้ห็นว่าซิมโฟนี่ 

คอมมนูิเคชั่น เป็นองคก์รที่ยึดมั่นและมุ่งมั่นในการด าเนินงานดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ เป็นธรรม โปรง่ใสและมีความรบัผิดชอบ

ต่อสงัคม มุ่งสรา้งประโยชนแ์ก่ส่วนรวมโดยยึดหลกัธรรมาภิบาลที่ดี ที่เกิดจากความร่วมมือกนัของทกุคนในองคก์รที่จะน าไปสู่

ความแข็งแรง ยั่งยืนขององคก์ร 

 

ผลการด าเนินงานไตรมาส 

ผลประกอบการของบรษิัทฯ ในไตรมาส 4/2564 มีรายไดโ้ดยรวมเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 18.6 และก าไรสทุธิหลกัเพิ่มขึน้ รอ้ย

ละ 35.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องในการ

ด าเนินการตามเป้าหมายของธุรกิจ  

ส าหรับการเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2564 ดา้นรายไดค้่าบริการ พบว่าบริษัทยังท าผลงานไดด้ีขึน้ โดยมีรายได้

ค่าบริการเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 2.9 แต่ในภาพของรายไดร้วมลดลง รอ้ยละ 6.9 และก าไรสทุธิหลกั ลดลงรอ้ยละ 51.5 เนื่องจากใน
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ไตรมาสสามไดร้วมการปรบัปรุงครัง้เดียวจ านวน 39.7 ลา้นบาท (การกลบัรายการค่าธรรมเนียม USO) บนัทึกไวใ้นรายไดอ้ื่น  

ซึ่งหากไม่รวมส่วนปรบัปรุงดงักล่าว รายไดร้วมเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 2.9  

หากรวมส่วนแบ่งขาดทนุจากบรษิัทรว่มจ านวน 9.3 ลา้นบาท รายงานก าไรสทุธิในไตรมาสที่ส่ี เท่ากบั 22.9 ลา้นบาท 

เพิ่มขึน้ จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน รอ้ยละ 42.9 แต่ลดลงจากไตรมาสสามที่ผ่านมา รอ้ยละ 60.2 

 

ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 

 ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2564 บริษัทมีรายไดร้วม 1,525.2 ลา้นบาท และก าไรสุทธิหลัก 163.5 ลา้นบาท 

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 15.4 และรอ้ยละ 58.3 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ เนื่องจากการเติบโตที่เขม้แข็งของรายไดจ้ากบรกิารการเชื่อมต่อ 

ผลของการกลบัรายการค่าธรรมเนียม USO เพียงครัง้เดียว ตน้ทนุค่าเส่ือมราคาอปุกรณโ์ครงข่ายและอปุกรณส์ านกังานท่ีลดลง 

และตน้ทุนทางการเงินที่ต  ่าลง ถา้รวมส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม 34.7 ลา้นบาท ก าไรสทุธิที่รายงาน 128.7 ลา้นบาท ซึ่ง

เติบโตขึน้รอ้ยละ 35.1 เมื่อเทียบกบัปี 2563 

 

ภาพรวมผลประกอบการประจ าไตรมาส 4 ปี 2564 

รายได้รวม 

ในไตรมาส 4/2564 บริษัทฯมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเป็นจ านวน 388.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.8 จากไตร

มาสเดียวกันของปีก่อน และรอ้ยละ 2.9 จากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากรายได้จากส่วนงานบริการในประเทศและ

ต่างประเทศที่เพิ่มขึน้โดยเป็นผลมาจากความตอ้งการการเชื่อมต่อที่มากขึน้ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโคโรน่าไวรัส 

(COVID-19) 

รายไดอ้ื่นมีจ านวน 3.4 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 92.2 จากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากผลของการกลับรายการ

ค่าธรรมเนียม USO เพียงครัง้เดียว จ านวน 39.7 ลา้นบาทที่บนัทึกในไตรมาส 3/2564 

ส าหรับไตรมาส 4/2564 มีรายได้รวมเป็นจ านวน 391.6 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 6.9 จากไตรมาสที่ผ่านมา 

เนื่องจากผลของการกลับรายการค่าธรรมเนียม USO เพียงครัง้เดียว จ านวน 39.7 ลา้นบาทที่บันทึกในไตรมาส 3/2564  

และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.6 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยรายการหลกัมาจากรายไดค้่าบริการที่เติบโตขึน้จากอุปสงค์

ของบรกิารทัง้ในและต่างประเทศ 

ส าหรบัปี 2564 รายไดร้วมอยู่ที่ 1,525.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 15.4 โดยส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้าก

บริการที่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.6 จากบริการการเชื่อมต่อทัง้ในและต่างประเทศ รายไดอ้ื่น 58.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 218.9 

เนื่องจากค่าธรรมเนียม USO กลบัรายการเพียงครัง้เดียว 
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ต้นทนุการให้บริการและการขาย 

ตน้ทุนการใหบ้ริการและการขายในไตรมาส 4/2564 มีจ านวน 254.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 22.4 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึน้จากไตรมาสสามที่ผ่านมา รอ้ยละ 3.3 จากการเพิ่มขึน้ของตน้ทนุบรกิารในส่วนของค่าเช่าวงจร

ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรบัความตอ้งการการเชื่อมต่อที่สูงขึน้ในช่วงการท างานที่บา้น และความตอ้งการการ

เชื่อมต่อที่เพิ่มขึน้ระหว่างพรมแดนในภมูิภาค 

ส าหรบัปี 2654 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตน้ทุนการบริการและการขายอยู่ที่ 959.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 

14.2 สาเหตุหลกัมาจากค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายและค่าใช้จ่ายพืน้ท่ีเช่าบริการที่สงูขึน้ ซึ่งหกัลา้งกบัดว้ยค่าเส่ือมราคาและค่า

ตดัจ าหน่ายอปุกรณเ์ครือข่ายที่ลดลง 

หน่วย : ลา้นบาท

ไตรมาส 4/63 ไตรมาส 3/64 ไตรมาส 4/64 (%) QoQ (%) YoY ปี 2563 ปี 2564 (%) YoY

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารและการขาย 326.9 377.1 388.2 2.9% 18.8% 1,303.2 1,466.8 12.6%

รายไดอ่ื้น 3.2 43.3 3.4 -92.2% 7.0% 18.3 58.4 218.9%

รวมรายได้ 330.1 420.4 391.6 -6.9% 18.6% 1,321.5 1,525.2 15.4%

ตน้ทนุการใหบ้รกิารและขาย (ไมร่วมค่าเสือ่มราคาฯ) (111.0) (147.6) (156.6) 6.1% 41.1% (441.5) (571.0) 29.3%

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (D&A) (97.0) (98.8) (98.0) -0.8% 1.0% (398.4) (388.5) -2.5%

รวมต้นทุนการใหบ้ริการและการขาย (208.0) (246.4) (254.6) 3.3% 22.4% (839.9) (959.6) 14.2%

ค่าใชจ้า่ยในการบรกิารและการบรหิาร (ไมร่วมค่าเสือ่มราคาฯ) (66.3) (64.8) (69.5) 7.3% 4.8% (244.4) (258.4) 5.7%

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (D&A) (13.4) (12.9) (13.3) 3.0% -0.8% (53.8) (51.0) -5.3%

รวมค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร (79.7) (77.7) (82.8) 6.6% 3.9% (298.3) (309.4) 3.7%

ก าไร / (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 42.4 96.4 54.2 -43.7% 28.0% 183.4 256.3 39.8%

ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน (12.4) (11.3) (10.1) -10.1% -18.2% (56.7) (47.1) -16.9%

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้ (6.3) (18.8) (12.0) -36.5% 91.0% (23.4) (45.7) 95.4%

ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกิจหลักส าหรับงวด 23.7 66.3 32.2 -51.5% 35.5% 103.2 163.5 58.3%

สว่นแบง่ขาดทนุของบรษัิทรว่มที่ใชว้ธีิสว่นไดเ้สยี (7.7) (8.7) (9.3) 6.4% 20.0% (8.0) (34.7) 333.4%

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด 16.0 57.5 22.9 -60.2% 42.9% 95.2 128.7 35.1%

อตัราก าไร (ขาดทนุ) จากธุรกจิหลกั 7.2% 15.8% 8.2% 7.8% 10.7%

อตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 4.8% 13.7% 5.8% 7.2% 8.4%

จ านวนเงิน เปลีย่นแปลงเปลีย่นแปลงจ านวนเงิน

หน่วย : ลา้นบาท

ไตรมาส 4/63 ไตรมาส 3/64 ไตรมาส 4/64 (%) QoQ (%) YoY ปี 2563 ปี 2564 (%) YoY

EBITDA

ก าไร / (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน 42.4 96.4 54.2 -43.7% 28.0% 183.4 256.3          39.8%

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (D&A) 110.4 111.7 111.3 -0.4% 0.8% 452.3          439.5          -2.8%

EBITDA 152.8 208.1 165.5 -20.5% 8.3% 635.6       695.8       9.5%

EBITDA Margin 46.3% 49.5% 42.3% 48.1% 45.6%

จ านวนเงิน เปลีย่นแปลงเปลีย่นแปลงจ านวนเงิน
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ค่าใช้จ่ายบริการและบริหาร (S&A) 

ค่าใชจ้่ายบรกิารและบรหิารในไตรมาส 4/2564 มีจ านวน 82.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.9 จากไตรมาสเดียวกนัของ

ปีก่อน และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.6 จากไตรมาส 3/2564 เนื่องจากค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน ค่านายหนา้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั

จ าหน่ายอปุกรณส์ านกังานท่ีเพิ่มขึน้ 

ส าหรบัค่าใชจ้่ายบริการและบริหารปี 2564 อยู่ที่ 309.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 3.7 สาเหตุหลกัมาจาก

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังานที่สงูขึน้ แต่ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายอปุกรณส์ านกังานลดลง 

 

EBITDA และก าไรสุทธ ิ

ในไตรมาส 4/2564 EBITDA ของบริษัทฯ มีจ านวน 165.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.3 จากไตรมาสเดียวกันของปี

ก่อน เนื่องจากรายไดท้ี่สงูขึน้ ทัง้จากบรกิารภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ควบคู่ไปกบัการบรหิารตน้ทนุที่ดีขึน้ แต่ลดลง

จากไตรมาส 3 ที่ผ่านมา รอ้ยละ 20.5 เนื่องจากในไตรมาส 3/2564 มีรายไดจ้ากการกลบัรายการค่าธรรมเนียม USO เพียงครัง้

เดียว 39.7 ลา้นบาท 

ส่วนก าไรสทุธิจากธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ปิดที่ 32.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 35.5 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

เนื่องจากรายไดบ้ริการที่สงูขึน้ EBITDA ที่สงูขึน้ และตน้ทุนทางการเงินที่ลดลง ซึ่งหากไม่รวมรายการปรบัปรุงดงักล่าวในไตร

มาส 3 ก าไรสทุธิของธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ จะลดลงเพียงรอ้ยละ 6.8  

ทัง้นี ้หากรวมส่วนแบ่งผลขาดทุนของบริษัทร่วมแลว้ก าไรสทุธิที่รายงานมีจ านวน 22.9 ลา้นบาท ซึ่งสงูขึน้เมื่อเทียบ

กบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน แต่ลดลงเมื่อเทียบกบัไตรมาสสามที่ผ่านมา   

ส าหรบัปี 2564 ทัง้ EBITDA และก าไรสทุธิจากธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ  สงูขึน้ท่ี 695.8 ลา้นบาท และ 163.5 ลา้นบาท 

เป็นผลมาจากการเติบโตในเชิงบวกของรายไดร้วมและการจดัการตน้ทุนท่ีดีขึน้ เมื่อรวมส่วนแบ่งผลขาดทนุของบรษิัทรว่มแล้ว 

ก าไรสทุธิที่รายงานอยู่ที่ 128.7 ลา้นบาท ยงัคงเพิ่มขึน้รอ้ยละ 35.1 
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งบแสดงฐานะการเงนิและกระแสเงนิสด 

 

 

 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรพัยร์วมจ านวน 4,062.3 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4.0 จากวนัที่ 31 ธันวาคม 

2563 เนื่องจากการรบัรูส่้วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 34.7 ลา้นบาท และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 695.8 16.4% 350.4 8.6% -345.4 -49.6%
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 238.6 5.6% 303.7 7.5% 65.2 27.3%
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอ่ืน 109.5 2.6% 101.1 2.5% -8.4 -7.6%

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,043.8 24.7% 755.3 18.6% -288.6 -27.6%
เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 41.0 1.0% 6.3 0.2% -34.7 -84.7%
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแกกิ่จการที่เก่ียวขอ้งกนั 83.3 2.0% 107.6 2.6% 24.3 29.1%
อปุกรณโ์ครงข่าย ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 2,854.1 67.5% 3,027.8 74.5% 173.7 6.1%
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอ่ืน 207.7 4.9% 165.4 4.1% -42.2 -20.3%
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,186.1 75.3% 3,307.1 81.4% 121.0 3.8%

รวมสินทรัพย์ 4,229.9 100.0% 4,062.3 100.0% -167.6 -4.0%

หนีสิ้นและส่วนของผูถ้ือหุน้
เจา้หนีก้ารคา้ 310.8 7.3% 395.6 9.7% 84.7 27.3%

เงินกูย้มืระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี/เงินกูย้มื

ระยะสัน้
401.5 9.5% 416.8 10.3% 15.3 3.8%

หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน 83.4 2.0% 78.8 1.9% -4.6 -5.6%

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 795.7 18.8% 891.1 21.9% 95.4 12.0%
เงินกูย้มืระยะยาว 896.3 21.2% 544.5 13.4% -351.8 -39.2%
หนีส้นิระยะยาวอ่ืน 105.6 2.5% 82.5 2.0% -23.1 -21.9%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,001.9 23.7% 627.0 15.4% -374.9 -37.4%

รวมหนีสิ้น 1,797.6 42.5% 1,518.1 37.4% -279.5 -15.5%

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 2,432.3 57.5% 2,544.2 62.6% 111.9 4.6%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถ้ือหุน้ 4,229.9 100.0% 4,062.3 100.0% -167.6 -4.0%

เปล่ียนแปลงณ 31 ธ.ค. 64ณ 31 ธ.ค. 63

หน่วย : ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 63 ณ 31 ธ.ค. 64

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 606.8 662.3
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (94.5) (534.2)

Free cash flows 512.3 128.1
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (178.8) (473.5)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิ 333.5 (345.4)

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดต้นงวด 362.2 695.8

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดปลายงวด 695.8 350.4
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ลดลง 345.4 ลา้นบาท จากการใชใ้นการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงการลงทุนเพื่อเพิ่มศกัยภาพของระบบเครือข่ายหลกัใน

อนาคต 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ านวน 350.4 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 49.6 จากวันที่  31 ธันวาคม 2563 

เนื่องจากเงินทนุหมนุเวียนและมลูค่าการด าเนินงาน  

อุปกรณ์โครงข่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 3,027.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.1 จากวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 เนื่องจากการลงทนุอปุกรณโ์ครงข่ายเพิ่มขึน้ เพื่อรองรบัการใหบ้รกิารลกูคา้ที่เพิ่มขึน้  

หนีสิ้นรวมมีจ านวน 1,518.1 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 15.5 จากวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากการจ่ายช าระคืนเงนิ

กูย้ืมของบรษิัทฯในช่วงเวลาดงักล่าว 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวมมีจ านวน 2,544.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.6 จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากผลก าไร

จากการด าเนินงานในช่วงเวลาดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ (D/E) และอตัราส่วนหนีสิ้นต่อ EBITDA ลดลงอย่างมีนยัส าคญั มี

ค่าเท่ากบั 0.60 และ 2.18 เท่า ตามล าดบั ( ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 0.74 และ 2.83 เท่าตามล าดบั) 

 

แนวโน้มธุรกิจในปี 2564 

ส าหรบัไตรมาสแรกปี 2565  บริษัทฯคาดว่าสถานการณเ์ศรษฐกิจโดยรวมจะทยอยฟ้ืนตวัต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน

หนา้ อนัเนื่องมาจากการเปิดประเทศ และ การผ่อนคลายมาตรการของรฐับาลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยใหทุ้กภาคธุรกิจ และ 

ภาครฐักลบัสู่ภาวะใกลเ้คียงปกติในช่วงทา้ยปี 2565   

บริษัทฯ จะยังคงมุ่งเน้นไปที่การขับเคล่ือนการเติบโตของรายไดจ้ากบริการหลักทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงสรา้งพืน้ฐานการเชื่อมต่อ โซลูชันระดับองคก์ร และบริการศูนยข์อ้มลู  นี่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์

ระยะยาวในการขยายส่วนแบ่งการตลาดและการขยายตลาดองคก์รในประเทศและเพื่อตอบสนองความตอ้งการอย่างต่อเนื่อง

จากผูใ้หบ้รกิารระหว่างประเทศและ OTT เพื่อขยายสู่ประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน  

ควบคู่ไปกับความทะเยอทะยานนี ้SYMC ตั้งเป้าที่จะส่งมอบเครือข่ายที่มีเสถียรภาพที่ดีที่สุด รวมถึงคุณภาพที่

เหนือกว่า เพื่อจดัการกบัการเชื่อมต่อที่ราบรื่นในอนาคต หรือโอกาสทางเทคโนโลยีดิจิทลั และส่งมอบประสบการณท์ี่ยอดเยี่ยม

ใหก้ับลกูคา้ที่หลากหลายของเรา ดงันัน้ในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนลงทุนและเพิ่มศกัยภาพของเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อรองรบั

ความต้องการครอบคลุมที่มากขึน้และเร่งความสามารถด้านเครือข่ายอัจฉริยะ ร่วมกับระบบไอทีอัตโนมัติเพื่อมอบ

ประสบการณล์กูคา้ที่โดดเด่น 
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