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ภาพรวมธุรกิจ 

ในไตรมาสที่สองของปีนี ้ เศรษฐกิจไทยขยายตัวเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมา   

การคา้และบริการฟ้ืนตวัจากตวัเลขนกัท่องเที่ยวต่างชาติที่ปรบัตวัดีขึน้หลงัจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 

และขอ้จ ากดัการเดินทางระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจก าลงัเผชิญกบัความเส่ียงจากแรงกดดนัดา้นเงินเฟ้อและค่า

ครองชีพท่ีสงูขึน้อนัเนื่องมาจากการเพิ่มขึน้ของราคาอาหารและเชือ้เพลิงทั่วโลกที่เกิดจากสงครามรสัเซีย-ยเูครน 

เมื่อเทียบกับปีที่แลว้ ภาพรวมการด าเนินงานของบริษัทฯ และการเงินยงัคงเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องทัง้รายไดแ้ละก าไร

สทุธิที่เติบโตเป็นเลขสองหลกั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชง้านการเชื่อมต่อที่สงูขึน้ ฐานลกูคา้ที่เติบโตขึน้ การน าดิจิทลัไปใช้

ในองค์กร แม้ว่าจะมีความกังวลเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าลง ต้นทุนที่เพิ่มขึน้ทั้งภาครัฐและเอกชน   ทั้งนี ้ตลาด

ต่างประเทศอ่อนตวัลงในช่วงไตรมาสที่ 2 ท่ามกลางราคาอปุกรณท์ี่เพิ่มขึน้และอตัราแลกเปล่ียนที่สงูขึน้ ส่งผลกระทบต่อตน้ทนุ

เทคโนโลยีที่สงูขึน้ ซึ่งอาจสรา้งแรงกดดนัต่อตน้ทนุท่ีสงูขึน้ในการส่งต่อไปยงัผูใ้ชป้ลายทาง  

ทั้งนีบ้ริษัทฯ ยังไดป้รับปรุงความเสถียรของเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและการขยายตัวของโครงข่ายพืน้ฐานหลักที่

หลากหลายเพื่อมอบการเชื่อมต่อที่มี การวดัความล่าชา้ที่ต  ่าที่สดุเท่าที่จะเป็นไปไดแ้ละประสบการณเ์ครือข่ายที่ปรบัขนาดได้

ดว้ยการลงทนุดา้นเทคโนโลยีเครือข่ายอจัฉรยิะใหม่ๆ รว่มกบัการปรบัระบบไอทีซึ่งคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในไตรมาสแรกของปี

หนา้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน เพื่อปรบัปรุงและส่งมอบบรกิารท่ีมีคณุภาพท่ีดีเยี่ยมใหก้บัลกูคา้ของซิมโฟน่ี คอมมนูิเคชั่น 

 

ผลการด าเนินงานไตรมาส 

ผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาส 2/2565 มีรายไดโ้ดยรวมเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 16.2 และก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 

78.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเติบโตที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ แมจ้ะมี

ความทา้ทายต่อแนวโนม้ตลาดในครึง่ปีแรกปี 2565 

ส าหรับการเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2565 ดา้นรายไดค้่าบริการ พบว่าบริษัทยังท าผลงานไดด้ีขึน้ โดยมีรายได้

ค่าบริการเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 4.2 รายไดร้วมเพิ่มขึน้ มากกว่ารอ้ยละ 5.2 และก าไรสทุธิ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 70.8 เนื่องจากการเติบโตที่

เขม้แข็งของรายไดจ้ากบรกิารการเชื่อมต่อ และก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 

ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 

 บริษัทมีรายไดร้วม 832.1 ลา้นบาท และก าไรสุทธิหลัก 85.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 16.7 และรอ้ยละ 31.5 เมื่อ

เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหนา้ เนื่องจากการเติบโตที่เขม้แข็งของรายไดจ้ากบริการการเชื่อมต่อ ตน้ทุนค่าเส่ือมราคา

อปุกรณโ์ครงข่ายและอปุกรณส์ านกังานท่ีลดลง และตน้ทนุทางการเงินท่ีต ่าลง ถา้รวมส่วนแบ่งขาดทนุจากบรษิัทรว่ม 6.3 ลา้น

บาท ก าไรสทุธิที่รายงาน 79.1 ลา้นบาท ซึ่งเติบโตขึน้รอ้ยละ 63.9 เมื่อเทียบงวดเดียวกนัของปีก่อน  
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ภาพรวมผลประกอบการประจ าไตรมาส 2 ปี 2565 

รายได้รวม 

ในไตรมาส 2/2565 บริษัทฯมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเป็นจ านวน 419.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 15.8 จากไตร

มาสเดียวกันของปีก่อน และรอ้ยละ 4.2 จากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากรายได้จากส่วนงานบริการในประเทศและ

ต่างประเทศที่เพิ่มขึน้โดยเป็นผลมาจากความตอ้งการการเชื่อมต่อ คลาวด ์และบริการรกัษาความปลอดภยัที่เพิ่มขึน้ เพื่อ

รองรบัดิจิทลัทรานฟอรเ์มชั่นส าหรบัองคก์รหลายแห่ง 

รายไดอ้ื่นมีจ านวน 6.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้มากกว่ารอ้ยละ 100 จากไตรมาสที่ผ่านมา และรอ้ยละ 54.5 จากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน จากก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ส าหรบัไตรมาส 2/2565 มีรายไดร้วมเป็นจ านวน 426.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.2 จากไตรมาสที่ผ่านมา และ

รอ้ยละ 16.2 จากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน จากรายไดจ้ากการให้บริการที่ เติบโตขึน้จากอุปสงคข์องบริการทั้งในและ

ต่างประเทศ 

ส าหรบัผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2565 รายไดร้วมอยู่ที่ 832.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปี

ก่อน รอ้ยละ 16.7 โดยส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากบริการ 822.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 17.2 จากบริการการเชื่อมต่อทัง้ใน

และต่างประเทศ รายไดอ้ื่น 9.9 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 15.2 จากก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนที่ลดลง 

 

หน่วย : ลา้นบาท

ไตรมาส 2/64 ไตรมาส 1/65 ไตรมาส 2/65 (%) QoQ (%) YoY 6 เดือนปี 64 6 เดือนปี 65 (%) YoY

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารและการขาย 362.4 402.6 419.6 4.2% 15.8% 701.5 822.2 17.2%

รายไดอ่ื้น 4.5 3.0 6.9 132.9% 54.5% 11.7 9.9 -15.2%

รวมรายได้ 366.9 405.6 426.5 5.2% 16.2% 713.2 832.1 16.7%

ตน้ทนุการใหบ้รกิารและขาย (ไมร่วมค่าเสือ่มราคาฯ) (138.5) (168.9) (174.7) 3.4% 26.1% (267.0) (343.6) 28.7%

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (D&A) (96.9) (94.5) (91.5) -3.2% -5.7% (191.7) (185.9) -3.0%

รวมต้นทุนการใหบ้ริการและการขาย (235.4) (263.4) (266.2) 1.0% 13.0% (458.7) (529.5) 15.4%

ค่าใชจ้า่ยในการบรกิารและการบรหิาร (ไมร่วมค่าเสือ่มราคาฯ) (64.0) (74.7) (80.6) 7.9% 26.0% (124.1) (155.2) 25.1%

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (D&A) (12.5) (13.1) (13.3) 1.5% 6.1% (24.8) (26.4) 6.3%

รวมค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร (76.5) (87.8) (93.9) 7.0% 22.7% (148.9) (181.6) 22.0%

ก าไร / (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 55.0 54.4 66.5 22.2% 20.9% 105.5 120.9 14.5%

ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน (12.3) (8.7) (8.2) -5.7% -33.4% (25.7) (16.9) -34.4%

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้ (6.2) (10.2) (8.4) -18.0% 35.5% (14.9) (18.6) 25.3%

ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกิจหลักส าหรับงวด 36.5 35.5 49.9 40.5% 36.7% 65.0 85.4 31.5%

สว่นแบง่ขาดทนุของบรษัิทรว่มที่ใชว้ธีิสว่นไดเ้สยี (8.6) (6.3) 0.0 -100.0% -100.0% (16.7) (6.3) -62.3%

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด 28.0 29.2 49.9 70.8% 78.5% 48.3 79.1 63.9%

อตัราก าไร (ขาดทนุ) จากธุรกจิหลกั 9.9% 8.8% 11.7% 9.1% 10.3%

อตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 7.6% 7.2% 11.7% 6.8% 9.5%

จ านวนเงิน เปลีย่นแปลงเปลีย่นแปลงจ านวนเงิน
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ต้นทนุการให้บริการและการขาย 

ตน้ทุนการให้บริการและการขายในไตรมาส 2/2565 มีจ านวน 266.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 13 จากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนรอ้ยละ 1 จากตน้ทนุบรกิารในส่วนของค่าเช่าวงจรในประเทศและต่างประเทศ 

เพื่อรองรบัความตอ้งการการเชื่อมต่อที่สงูขึน้ในช่วงการท างานท่ีบา้น และความตอ้งการการเชื่อมต่อที่เพิ่มขึน้ระหว่างพรมแดน

ในภมูิภาค และค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังานท่ีเพิ่มขึน้ แต่มีส่วนท่ีลดลงจากค่าเส่ือมราคาอปุกรณโ์ครงข่าย 

ส าหรบัผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2655 ตน้ทุนการบริการและการขายอยู่ที่ 529.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวด

เดียวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 15.4 สาเหตหุลกัมาจากตน้ทนุการเชื่อมต่อเครือข่ายในประเทศ และต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบั

พนกังาน และค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพืน้ที่ใหบ้ริการที่สงูขึน้ เช่น ค่าไฟฟ้า และค่าจดัการและบ ารุงรกัษาสายเคเบิล้ (โครงการจาก

หน่วยงานก ากบัดแูลโทรคมนาคมรว่มกบั กฟน./กฟภ) 

 

ค่าใช้จ่ายบริการและบริหาร (S&A) 

ค่าใชจ้่ายบริการและบริหารในไตรมาส 2/2565 มีจ านวน 93.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 22.7 จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 7 จากไตรมาสก่อน จากค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน และค่าซ่อมบ ารุงอปุกรณส์ านกังาน 

ส าหรบัผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2655 ค่าใชจ้่ายบริการและบริหาร อยู่ที่ 181.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวด

เดียวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 22 สาเหตหุลกัมาจากค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังานที่สงูขึน้ และค่าซ่อมบ ารุงอปุกรณส์ านกังาน 

 

EBITDA และก าไรสุทธ ิ

ในไตรมาส 2/2565 EBITDA ของบริษัทฯ มีจ านวน 171.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.1 จากไตรมาสเดียวกันของปี

ก่อน และรอ้ยละ 5.7 จากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากรายไดท้ี่สงูขึน้ ทัง้จากบรกิารภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ควบคู่

ไปกบัการบรหิารตน้ทนุท่ีดีขึน้ 

ส่วนก าไรสทุธิจากธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ปิดที่ 49.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 36.7 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

และรอ้ยละ 40.5 จากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากรายไดบ้ริการที่สงูขึน้ และตน้ทุนทางการเงินที่ลดลง รวมส่วนแบ่งผลขาดทนุ

หน่วย : ลา้นบาท

ไตรมาส 2/64 ไตรมาส 1/65 ไตรมาส 2/65 (%) QoQ (%) YoY 6 เดือนปี 64 6 เดือนปี 65 (%) YoY

EBITDA

ก าไร / (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน 55.0 54.4 66.5 22.2% 20.9% 105.5 120.9         14.5%

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (D&A) 109.5 107.6 104.7 -2.6% -4.3% 216.5          212.3         -1.9%

EBITDA 164.5 162.0 171.2 5.7% 4.1% 322.1       333.2       3.5%

EBITDA Margin 44.8% 39.9% 40.1% 45.2% 40.0%

จ านวนเงิน เปลีย่นแปลงเปลีย่นแปลงจ านวนเงิน
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ของบรษิัทรว่มจนถึงไตรมาสที่ 1 (ทัง้นี ้ในไตรมาส 2/2565 บรษิัทไดร้บัรูส่้วนแบ่งขาดทนุจากบรษิัทรว่มครบจ านวนเงนิลงทนุใน

บริษัทร่วมของบริษัทแลว้) ส่งผลให้ก าไรสุทธิที่รายงาน ปิดที่ 49.9 ลา้นบาทเช่นกัน โดยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 78.5 จากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน และรอ้ยละ 70.8 จากไตรมาสที่ผ่านมา   

ส าหรบัผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2655 ทัง้ EBITDA และก าไรสทุธิจากธุรกิจหลกัของบริษัทฯ สงูขึน้ที่ 333.2 

ลา้นบาท และ 85.4 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการเติบโตในเชิงบวกของรายไดร้วมและการจดัการตน้ทนุท่ีดีขึน้ เมื่อรวมส่วนแบ่ง

ผลขาดทนุของบรษิัทรว่มแลว้ ก าไรสทุธิที่รายงานอยู่ที่ 79.1 ลา้นบาท ยงัคงเพิ่มขึน้รอ้ยละ 63.9 

 

งบแสดงฐานะการเงนิและกระแสเงนิสด 

 

 

หน่วย : ล้านบาท

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 350.4 8.6% 234.3 5.7% -116.1 -33.1%
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 303.7 7.5% 295.5 7.1% -8.2 -2.7%
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอ่ืน 101.1 2.5% 103.7 2.5% 2.6 2.6%

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 755.3 18.6% 633.5 15.3% -121.8 -16.1%
เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 6.3 0.2% 0.0 0.0% -6.3 -100.0%
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแกกิ่จการที่เก่ียวขอ้งกนั 107.6 2.6% 104.8 2.5% -2.8 -2.6%
อปุกรณโ์ครงข่าย ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 3,027.8 74.5% 3,186.1 77.0% 158.3 5.2%
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอ่ืน 165.4 4.1% 213.2 5.2% 47.8 28.9%
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,307.1 81.4% 3,504.0 84.7% 197.0 6.0%

รวมสินทรัพย์ 4,062.3 100.0% 4,137.5 100.0% 75.2 1.9%

หนีสิ้นและส่วนของผูถ้ือหุน้
เจา้หนีก้ารคา้ 395.6 9.7% 360.5 8.7% -35.1 -8.9%

เงินกูย้มืระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี/เงินกูย้มื

ระยะสัน้
416.8 10.3% 396.3 9.6% -20.5 -4.9%

หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน 78.8 1.9% 77.8 1.9% -1.0 -1.2%

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 891.1 21.9% 834.6 20.2% -56.6 -6.3%
เงินกูย้มืระยะยาว 544.5 13.4% 584.2 14.1% 39.7 7.3%
หนีส้นิระยะยาวอ่ืน 82.5 2.0% 126.0 3.0% 43.5 52.8%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 627.0 15.4% 710.1 17.2% 83.2 13.3%

รวมหนีสิ้น 1,518.1 37.4% 1,544.7 37.3% 26.6 1.8%

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 2,544.2 62.6% 2,592.8 62.7% 48.6 1.9%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถ้ือหุน้ 4,062.3 100.0% 4,137.5 100.0% 75.2 1.9%

เปล่ียนแปลงณ 30 มิ.ย. 65ณ 31 ธ.ค. 64
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ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 บรษิัทมีสินทรพัยร์วมจ านวน 4,137.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.9 จากวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 จากการลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ในอปุกรณโ์ครงข่าย ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์158.3 ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ านวน 234.3 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 33.1 จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 จาก

การใชใ้นการด าเนินงานตามปกติของธุรกิจ รวมถึงการช าระเงินบางส่วนส าหรบัระบบโครงข่ายพืน้ฐานหลกั เทคโนโลยีใหม่ที่

ก าลงัด าเนินการอยู่ในขณะนี ้

อปุกรณโ์ครงข่าย ที่ดิน อาคารและอปุกรณจ์ านวน 3,186.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.2 จากวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

เนื่องจากการลงทุนอุปกรณโ์ครงข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบเครือข่ายหลักในอนาคต และรองรบัการใหบ้ริการลูกคา้ที่

เพิ่มขึน้  

หนีสิ้นรวมมีจ านวน 1,544.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.8 จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากการเบิกเงินกูร้ะยะ

ยาวเพิ่มขึน้ 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวมมีจ านวน 2,592.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.9 จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากผลก าไร

จากการด าเนินงานในช่วงเวลาดงักล่าว และจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน (D/E) เท่ากับ 0.60 เท่า (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 0.60 

เท่า) และอตัราส่วนหนีสิ้นต่อ EBITDA เท่ากบั 2.32 เท่า (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 2.18 เท่า) 

 

แนวโน้มธุรกิจในปี 2565 

ในช่วงครึ่งหลังของปี แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงเปราะบางจากสัญญาณของอัตราเงินเฟ้อ ตน้ทุน

วตัถุดิบที่สงูขึน้ และการปรบัขึน้ราคาพลงังานอย่างต่อเนื่อง และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยที่อาจเกิดขึน้ในอีก

ไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นทางธุรกิจและการเปล่ียนแปลงทางดิจิทลัในองคก์รทัง้หมดจะมีแนวโนม้สงูขึน้อย่าง

ต่อเนื่อง แต่จะค่อยๆ เปล่ียนรูปแบบธุรกิจและปริมาณงานการด าเนินงานโดยใช้การประมวลผลแบบคลาวดแ์ละเทคโนโลยี

โครงสรา้งพืน้ฐานและไอซีทีโซลชูั่น  บรษิัทฯ ยงัคาดหวงัถึงโอกาสในอนาคตที่จะส่วนหนึ่งของผูใ้หบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐานและ

การเชื่อมต่อมากขึน้ส าหรบัไฮเปอรส์เกลเลอรแ์ละผูใ้หบ้รกิารคลาวด ์ที่ก าลงัจะขยายสู่ประเทศไทยในอนาคต 

หน่วย : ล้านบาท ณ 30 มิ.ย. 64 ณ 30 มิ.ย. 65

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 325.1 301.0
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (206.9) (352.5)

Free cash flows 118.3 (51.5)
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (265.4) (64.6)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิ (147.2) (116.1)

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดต้นงวด 695.8 350.4

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดปลายงวด 548.6 234.3
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บริษัทฯ ยงัคงมุ่งมั่นเพื่อโอกาสทางธุรกิจและรกัษาลกูคา้ใหเ้ติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน มุ่งมั่นที่จะมอบ เครือข่ายที่มี

เสถียรภาพและคณุภาพท่ีดีที่สดุ และยงัมุ่งเนน้ท่ีจะส ารวจบรกิารเพิ่มเติมดว้ยโซลชูั่นท่ีครอบคลมุส าหรบัองคก์รในประเทศและ

ผูใ้หบ้รกิารระดบัภมูิภาค 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนในช่วงที่เหลือของปีและมอบผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้อย่าง

สม ่าเสมอ 
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