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ภาพรวมธุรกิจ

ในไตรมาสทีสามของปีนี ตามรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย เศรษฐกิจไทยฟืนตวัต่อเนืองจากไตรมาสก่อน

โดยเครืองชีการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนปรบัเพิมขึนแต่ในอัตราทีลดลง ในขณะทีการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากระยะ

เดียวกันของปีก่อน ทงัจากรายจ่ายประจําและรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลาง ปัจจัยภายนอกอืนๆ เช่น การไหลเข้าของ

นักท่องเทียวต่างชาติทีเพิมขึน ความกังวลเรืองเงินเฟ้อ ความผนัผวนของค่าเงิน ก็ส่งผลกระทบกับหลายธุรกิจรวมถึงภาค

โทรคมนาคมดว้ย

ในขณะทีเศรษฐกิจฟืนตวัอย่างชา้ๆ บริษัทยงัคงมีรายไดเ้ติบโตอย่างแข็งแกรง่จากทุกกลุ่มธุรกิจและบริหารจัดการ

ตน้ทุนไดดี้ส่งผลใหค้วามสามารถในการทาํกาํไรเติบโตไดดี้ นอกจากน ีบริษัทยงัมองเห็นโอกาสจากการเข้ามาของ OTT (over-

the-top) ระดบัโลก ผู้ใหบ้ริการโทรคมนาคมและผู้ใหบ้ริการคอนเทนต ์ และผูใ้หบ้ริการไฮเปอรส์เกลเลอร/์คลาวดม์ายงัประเทศ

ไทยในอนาคตอนัใกลนี้ บริษัทฯ พรอ้มทจีะใหบ้ริการลกูคา้ดว้ยบริการทีเป็นเลิศซงึปรบัปรุงความเสถียรของเครือข่ายและการ

ขยายโครงข่ายพืนฐานหลกัอยู่เสมอเพือมอบประสบการณร์ะดบัการบริการทีดีขึนมากโดยเฉพาะในระยะยาว ในมุมมองของ

การเปลียนแปลงการดาํเนินงานทางดิจิทลัอย่างเต็มรูปแบบในทุกธุรกิจ

ผลการดาํเนินงานไตรมาส

ผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาส 3/2565 มีรายได้โดยรวมเพิมขึน รอ้ยละ 4.0 เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน ซึงสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตทีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนืองของธุรกิจ โดยไดแ้รงหนุนจากความตอ้งการขายที

แข็งแกร่งจากทังองคก์รในประเทศและบริการการเชือมต่อทวัโลก กาํไรสุทธิสาํหรับไตรมาสปัจจุบนัอยู่ที 46.6 ลา้นบาท ลดลง

18.9% เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนืองจากรายไดอ้ืน สาํหรบัการกลบัรายการค่าธรรมเนียม USO ทีเกิดขึนเพียง

ครงัเดียวในไตรมาส 3/2544 จาํนวน 39.7 ลา้นบาท หากไม่รวมรายไดอื้น (กลบัรายการค่าธรรมเนียม USO) ทังรายไดร้วมและ

กาํไรสทุธิเพิมขนึอย่างมาก รอ้ยละ 14.8 และ รอ้ยละ 80.7 ตามลาํดับ

สาํหรบัการเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2565 ดา้นรายไดค่้าบริการ พบว่าบริษัทยังทาํผลงานไดดี้ขึน โดยม ีรายไดร้วม

เพิมขึน รอ้ยละ 2.5 แต่กาํไรสุทธิ ลดลงเป็นจาํนวน 3.3 ลา้นบาท จากการเติบโตทีเข้มแข็งของรายได้จากบริการรอ้ยละ 3.1

ตน้ทนุคา่บริหารลดลงรอ้ยละ 3 แต่ตน้ทุนบริการเพิมขึนรอ้ยละ 4.2 เพือรองรับกับฐานรายไดท้ีเพิมขึน
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ผลการดาํเนินงานรอบ 9 เดือน

บริษัทมีรายไดร้วม 1,269.2 ลา้นบาท และกาํไรสทุธ ิ 125.8 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 12 และรอ้ยละ 18.9 ตามลาํดับ

เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหนา้ เนืองจากการเติบโตทีเขม้แข็งของรายไดจ้ากบริการการเชือมต่อ ตน้ทุนค่าเสอืมราคา

อุปกรณ์โครงข่ายทีลดลง และตน้ทุนทางการเงินทีตาํลง ถ้าไม่รวมรายไดอ้ืน (กลับรายการค่าธรรมเนียม USO) ทังรายไดร้วม

และกาํไรสทุธิเพิมขนึอย่างมาก รอ้ยละ 16.0 และรอ้ยละ 69.7 ตามลาํดบั

ภาพรวมผลประกอบการประจาํไตรมาส 3 ปี 2565

รายได้รวม

ในไตรมาส 3/2565 บริษัทฯมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเป็นจาํนวน 432.8 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 14.8 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน และรอ้ยละ 3.1 จากไตรมาสทีผ่านมา เนืองจากรายไดจ้ากส่วนงานบริการในประเทศและต่างประเทศที

เพิมขึนโดยเป็นผลมาจากความตอ้งการการเชือมต่อ คลาวด ์และบริการรกัษาความปลอดภยัทีเพิมขนึ เพือรองรบัดิจิทัลทราน

ฟอรเ์มชันสาํหรบัองคก์รหลายแห่ง

รายไดอื้นมีจาํนวน 4.3 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 37.6 จากไตรมาสทีผ่านมา เนืองจากกาํไรจากอัตราแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศทีลดลง และรอ้ยละ 90 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนืองจากไตรมาส 3/2564 มกีารปรับปรุงครังเดียว

จาํนวน 39.7 ลา้นบาท (การกลบัรายการค่าธรรมเนียม USO)

สาํหรับไตรมาส 3/2565 มีรายไดร้วมเป็นจํานวน 437.1 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 2.5 จากไตรมาสทีผ่านมา และ

รอ้ยละ 4 จากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน จากรายไดจ้ากการให้บริการทีเติบโตขึนจากอุปสงคข์องบริการทังในและต่างประเทศ

สาํหรบัผลการดาํเนินงานรอบ 9 เดือน ปี 2565 รายไดร้วมอยู่ที 1,269.2 ลา้นบาท เพิมขึนจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน

รอ้ยละ 12 โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากบริการ 1,254.9 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 16.3 จากบริการการเชือมต่อทังในและ

ต่างประเทศ รายไดอื้น 14.2 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 74.1 จากกาํไรจากอตัราแลกเปลียนทีลดลง และในไตรมาส 3/2564 มีการ

ปรับปรุงครงัเดียวจาํนวน 39.7 ลา้นบาท (การกลบัรายการค่าธรรมเนียม USO)
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ต้นทุนการให้บริการและการขาย

ตน้ทุนการให้บริการและการขายในไตรมาส 3/2565 มีจาํนวน 277.4 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 12.6 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน และเพิมขนึรอ้ยละ 4.2 จากไตรมาสก่อน เนืองจากจากตน้ทนุบริการในส่วนของค่าเช่าวงจรในประเทศและ

ต่างประเทศ เพือรองรับความตอ้งการการเชือมต่อทีสูงขึนในช่วงการทาํงานทีบา้น และความตอ้งการการเชือมต่อทีเพิมขึน

ระหว่างพรมแดนในภูมิภาค และค่าใชจ้่ายเกียวกับพนกังานทีเพิมขึน

สาํหรับผลการดาํเนินงานรอบ 9 เดือน ปี 2655 ตน้ทุนการบริการและการขายอยู่ที 807 ลา้นบาท เพิมขึนจากงวด

เดียวกันของปีก่อนรอ้ยละ 14.4 สาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนการเชือมต่อเครือข่ายในประเทศ และต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายเกียวกับ

พนักงาน ค่าใช้จ่ายเกียวกับพืนทีให้บริการทีสูงขึน เช่น ค่าไฟฟ้า และค่าจดัการและบาํรุงรักษาสายเคเบิล (โครงการจาก

หน่วยงานกาํกับดูแลโทรคมนาคมร่วมกับ กฟน./กฟภ) แต่มีส่วนทีลดลงจากค่าเสือมราคาอุปกรณ์โครงข่าย

หน่วย : ลา้นบาท

ไตรมาส 3/64 ไตรมาส 2/65 ไตรมาส 3/65 (%) QoQ (%) YoY 9 เดือนปี 64 9 เดือนปี 65 (%) YoY

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารและการขาย 377.1 419.6 432.8 3.1% 14.8% 1,078.6 1,254.9 16.3%

รายไดอื้น 43.3 6.9 4.3 -37.6% -90.0% 55.0 14.2 -74.1%

รวมรายได้ 420.4 426.5 437.1 2.5% 4.0% 1,133.6 1,269.2 12.0%

ตน้ทุนการใหบ้รกิารและขาย (ไม่รวมคา่เสือมราคาฯ) (147.6) (174.7) (180.5) 3.3% 22.3% (414.6) (524.1) 26.4%

ค่าเสือมราคาและค่าตัดจาํหน่าย (D&A) (98.8) (91.5) (96.9) 5.9% -2.0% (290.5) (282.8) -2.7%

รวมต้นทุนการให้บริการและการขาย (246.4) (266.2) (277.4) 4.2% 12.6% (705.1) (807.0) 14.4%

คา่ใชจ้า่ยในการบรกิารและการบรหิาร (ไม่รวมค่าเสือมราคาฯ) (64.8) (80.6) (73.4) -8.9% 13.4% (188.9) (228.7) 21.1%

ค่าเสือมราคาและค่าตัดจาํหน่าย (D&A) (12.9) (13.3) (17.6) 32.5% 36.8% (37.7) (44.0) 16.8%

รวมค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร (77.7) (93.9) (91.1) -3.0% 17.3% (226.6) (272.7) 20.4%

กาํไร / (ขาดทุน) จากการดาํเนนิงาน 96.4 66.5 68.6 3.2% -28.8% 201.9 189.5 -6.2%

ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ (11.3) (8.2) (9.3) 14.0% -17.1% (37.0) (26.2) -29.2%

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ (18.8) (8.4) (12.6) 50.6% -33.0% (33.7) (31.2) -7.3%

กาํไร (ขาดทุน) จากธุรกจิหลักสาํหรับงวด 66.3 49.9 46.6 -6.5% -29.6% 131.2 132.1 0.6%

สว่นแบ่งขาดทุนของบรษิัทรว่มทีใชว้ธีิสว่นไดเ้สีย (8.7) 0.0 0.0 0.0% -100.0% (25.4) (6.3) -75.3%

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวด 57.5 49.9 46.6 -6.5% -18.9% 105.8 125.8 18.9%

อตัรากาํไร (ขาดทนุ) จากธรุกจิหลกั 15.8% 11.7% 10.7% 11.6% 10.4%

อตัรากาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ 13.7% 11.7% 10.7% 9.3% 9.9%

หนว่ย : ลา้นบาท

ไตรมาส 3/64 ไตรมาส 2/65 ไตรมาส 3/65 (%) QoQ (%) YoY 9 เดือนปี 64 9 เดือนปี 65 (%) YoY

EBITDA

กาํไร / (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 96.4 66.5 68.6 3.2% -28.8% 201.9 189.5 -6.2%

ค่าเสือมราคาและค่าตัดจาํหน่าย (D&A) 111.7 104.8 114.5 9.3% 2.5% 328.2 326.9 -0.4%

EBITDA 208.1 171.2 183.1 6.9% -12.0% 530.2 516.3 -2.6%

EBITDA Margin 49.5% 40.2% 41.9% 46.8% 40.7%

จาํนวนเงนิ

จาํนวนเงนิ

เปลียนแปลง

เปลียนแปลง

เปลียนแปลง

เปลียนแปลง

จาํนวนเงนิ

จาํนวนเงนิ
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ค่าใช้จ่ายบริการและบริหาร (S&A)

ค่าใชจ้่ายบริการและบริหารในไตรมาส 3/2565 มีจาํนวน 91.1 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 17.3 จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน จากค่าใชจ้่ายเกียวกับพนกังาน และค่าซ่อมบาํรุงอุปกรณ์สาํนกังาน แต่ลดลงรอ้ยละ 3 จากไตรมาสก่อน จาก

ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงานลดลงเมือเทียบกับไตรมาสก่อน

สาํหรับผลการดาํเนินงานรอบ 9 เดือน ปี 2655 ค่าใช้จ่ายบริการและบริหาร อยู่ที 272.7 ลา้นบาท เพิมขึนจากงวด

เดียวกันของปีก่อนรอ้ยละ 20.4 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายเกียวกับพนกังานทีสูงขนึ ค่าใชจ้่ายในการขาย และค่าซ่อมบํารุง

อุปกรณ์สาํนกังาน

EBITDA และกาํไรสุทธิ

ในไตรมาส 3/2565 EBITDA ของบริษัทฯ มีจาํนวน 183.1 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 12 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

เนืองจากไตรมาสสามปีก่อน มีการกลบัรายการค่าธรรมเนียม USO เพียงครงัเดียว จาํนวน 39.7 ลา้นบาท หากไม่รวมการกลับ

รายการนี EBITDA เพิมขึนรอ้ยละ 8.7 เนืองจากมีรายไดค้่าบริการเพิมขนึ และหกักลบลบหนีกับคา่ใช้จ่ายพนักงาน ค่าใช้จ่าย

ในการขาย ค่าบาํรุงรักษาอุปกรณ์สาํนักงาน และค่าเสือมราคาทีสงูขนึ

เปรียบเทียบกับไตรมาสสองทีผ่านมา EBITDA เพิมขึนรอ้ยละ 6.9 เนืองจากรายได้ค่าบริการทีเพิมขึน และค่าใช้จ่าย

ในการบริหารลดลง

ส่วนกาํไรสุทธิปิดที 46.6 ลา้นบาท โดยลดลงร้อยละ 18.9 จากไตรมาสเดียวกันของปีทีผ่านมา แต่ถ้าไม่รวมรายได้

อืนๆ การปรับปรุงครังเดียวจํานวน 39.7 ลา้นบาท (การกลับรายการค่าธรรมเนียม USO) กําไรสุทธิเพิมขึนร้อยละ 80.7

เนืองจากรายไดบ้ริการสงูขนึ จากรายไดจ้ากส่วนงานบริการในประเทศและต่างประเทศทีเพมิขนึ ขณะทีตน้ทุนบรกิาร ตน้ทุน

ทางการเงิน และค่าเสือมราคาก็สงูขึนตามไปดว้ย

ถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน พบว่ากาํไรสุทธ ิลดลงรอ้ยละ 6.5 จากไตรมาสเดียวกันปีทีผ่านมา

เนืองจากรายไดที้สูงขึนและ EBTIDA แต่ยงัไดรั้บผลกระทบจากค่าเสือมราคาทีสงูขึน ตน้ทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีที

สงูขนึดว้ย

สาํหรบัผลการดาํเนนิงานรอบ 9 เดือน ปี 2655 ทงั EBITDA และกาํไรสุทธิของบริษัทฯ สงูขึนที 516.3 ลา้นบาท และ

125.8 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการเติบโตในเชิงบวกของรายไดร้วม การจัดการตน้ทุนทีดีขึน ตน้ทุนทางการเงิน และค่าเสือม

ราคาอุปกรณ์โครงข่ายและภาษีทีลดลง
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งบแสดงฐานะการเงินและกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

จาํนวนเงนิ ร้อยละ จาํนวนเงนิ ร้อยละ จาํนวนเงนิ ร้อยละ

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 350.4 8.6% 192.9 4.6% -157.5 -44.9%

ลกูหนกีารค้าและลกูหนอีืน 303.7 7.5% 300.1 7.1% -3.7 -1.2%

สินทรพัยห์มนุเวียนอืน 101.1 2.5% 83.3 2.0% -17.8 -17.6%

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 755.3 18.6% 576.3 13.7% -178.9 -23.7%

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 6.3 0.2% 0.0 0.0% -6.3 -100.0%

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกนั 107.6 2.6% 118.9 2.8% 11.4 10.6%

อปุกรณโ์ครงข่าย ทดิีน อาคาร และอปุกรณ์ 3,027.8 74.5% 3,283.2 77.8% 255.3 8.4%

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน 165.4 4.1% 243.4 5.8% 78.0 47.2%

รวมสินทรัพยไ์มห่มุนเวียน 3,307.1 81.4% 3,645.5 86.3% 338.4 10.2%

รวมสินทรัพย์ 4,062.3 100.0% 4,221.8 100.0% 159.5 3.9%

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เจา้หนีการค้า 395.6 9.7% 414.6 9.8% 19.1 4.8%

เงินกูย้ืมระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี/เงินกูย้ืม

ระยะสนั
416.8 10.3% 316.3 7.5% -100.5 -24.1%

หนีสินหมนุเวียนอืน 78.8 1.9% 96.3 2.3% 17.5 22.2%

รวมหนีสินหมุนเวียน 891.1 21.9% 827.1 19.6% -64.0 -7.2%

เงินกูย้ืมระยะยาว 544.5 13.4% 611.2 14.5% 66.7 12.3%

หนีสินระยะยาวอืน 82.5 2.0% 143.7 3.4% 61.2 74.2%

รวมหนีสินไม่หมนุเวียน 627.0 15.4% 754.9 17.9% 128.0 20.4%

รวมหนีสิน 1,518.1 37.4% 1,582.1 37.5% 64.0 4.2%

ทนุทีออกและชาํระแลว้ และส่วนเกินมลูค่าหุน้ 1,818.0 44.8% 1,818.0 43.1% 0.0 0.0%

กาํไรสะสม 702.6 17.3% 795.8 18.9% 93.2 13.3%

องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 23.6 0.6% 25.9 0.6% 2.3 9.7%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,544.2 62.6% 2,639.8 62.5% 95.5 3.8%

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,062.3 100.0% 4,221.8 100.0% 159.5 3.9%

เปลียนแปลงณ 30 ก.ย. 65ณ 31 ธ.ค. 64

หน่วย : ลา้นบาท ณ 30 ก.ย. 64 ณ 30 ก.ย. 65

เงินสดสทุธจิากกิจกรรมดาํเนินงาน 506.2 545.2

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (357.8) (557.2)

Free cash flows 148.3 (12.0)

เงินสดสทุธใิชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (398.7) (145.5)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิ (250.4) (157.5)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นงวด 695.8 350.4

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 445.4 192.9
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ณ วนัที 30 กันยายน 2565 บริษัทมีสินทรพัยร์วมจาํนวน 4,221.8 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 3.9 จากวันที 31 ธันวาคม

2564 จากการลงทุนทีเพมิขึนในอุปกรณโ์ครงข่าย ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์255.3 ลา้นบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจาํนวน 192.9 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 44.9 จากวันที 31 ธันวาคม 2564 จาก

การใชใ้นการดาํเนินงานตามปกติของธุรกิจ รวมถึงการชาํระเงินบางส่วนสาํหรับระบบโครงข่ายพนืฐานหลัก เทคโนโลยีใหม่ที

กาํลังดาํเนนิการอยู่ในขณะนี

อปุกรณโ์ครงข่าย ทีดิน อาคารและอุปกรณจ์าํนวน 3,283.2 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 8.4 จากวันที 31 ธันวาคม 2564

เนืองจากการลงทุนอุปกรณ์โครงข่ายเพือเพิมศักยภาพของระบบเครือข่ายหลักในอนาคต และรองรับการให้บริการลูกค้าที

เพิมขึน

หนีสินรวมมีจาํนวน 1,582.1 ลา้นบาท เพิมขึนร้อยละ 4.2 จากวันที 31 ธันวาคม 2564 เนืองจากการเบิกเงินกู้ระยะ

ยาวเพิมขนึ

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีจาํนวน 2,639.8 ลา้นบาท เพิมขนึรอ้ยละ 3.8 จากวันที 31 ธันวาคม 2564 เนืองจากผลกาํไร

จากการดาํเนินงานในช่วงเวลาดงักล่าว และจ่ายเงินปันผลใหผู้้ถือหุน้

ณ วนัที 30 กันยายน 2565 อตัราส่วนหนีสินต่อทนุ (D/E) เท่ากับ 0.60 เท่า (ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 0.60

เท่า) และอตัราส่วนหนีสินตอ่ EBITDA เท่ากับ 2.30 เท่า (ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 2.18 เท่า)

แนวโน้มธุรกิจในปี 2565

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที  ของปีนีคาดว่าจะอยู่ในโหมดฟืนตวัอย่างช้าๆ ประกอบกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค

อืนๆ เช่น แนวโนม้เศรษฐกิจโลกทีถดถอย ความเสียงจากเงินเฟ้อ ค่าเงินผนัผวน และตน้ทุนพลังงานทีเพมิสงูขึน อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ ตังเป้าทีจะแสวงหาการขยายบริการเพิมเติมซึงเป็นส่วนหนึงของโอกาสจากการเปลียนแปลงทางดิจิทลัในทุกองคก์ร

และเพือสาํรวจโอกาสเพิมเติมเพอืใหบ้ริการโครงสรา้งพืนฐานและการเชือมต่อทีมากขึนสาํหรับผูใ้ห้บริการไฮเปอรส์เกลเลอร์/

คลาวด ์ซึงเป็นส่วนหนึงของการขยายโครงสรา้งพืนฐานดา้นเทคโนโลยีในอนาคตสูป่ระเทศไทย

ในมุมมองของพืนฐานทางธุรกิจทีแข็งแกร่งและทศิทางในระยะยาว  บริษัทฯ มุ่งมันทีจะสรา้งผลลัพธ์แนวโน้มการ

เติบโตในเชิงบวกในปี  โดยการลงทุนอย่างต่อเนืองในบริการดา้นนวัตกรรมและปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานและ

ใหค้าํมันทีจะให้ผลตอบแทนทีเป็นบวกแก่ผูถ้ือหุน้


