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ภาพรวมธุรกิจ 

ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ตามรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย เศรษฐกิจไทยขยายตวัต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน ภาคบริการ

ยงัคงเป็นตวัขบัเคล่ือนหลกัของการเติบโตตามจ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึน้ซึ่งหนนุการเติบโตของภาคบริการและการ

บริโภคภาคเอกชน  อย่างไรก็ตาม ความกังวลดา้นเศรษฐกิจมหภาคกับอตัราเงินเฟ้อและค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มสงูขึน้ส่งผล

กระทบต่อการบริโภคภาคเอกชนและส่งสญัญาณถึงความกงัวลดา้นการใชจ้่ายในทกุธุรกิจ ท่ามกลางความทา้ทายและความ

กังวลต่างๆ บริษัทยังคงด าเนินงานในทิศทางที่ดี และมีความกา้วหนา้ในกลยุทธ์ทางธุรกิจและการด าเนินธุรกิจดว้ยผลการ

ด าเนินงานท่ีแข็งแกรง่ตลอดปี 2565 

ในปี 2565 บริษัทฯ มีผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดบั “ดีเลิศ” (5 ดาว) จากโครงการ “รายงานการก ากบัดแูล

กิจการท่ีดีของบรษิัทจดทะเบียนไทย (CGR)” ที่จดัท าโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) ติดต่อกนัเป็นปีที่ 3 

บริษัทฯ ยงัไดร้บัรางวลั “รางวลัมาตรฐานจรรยาบรรณธุรกิจหอการคา้ไทย ประจ าปี 2565” ซึ่งต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี 2564 ทัง้นี ้

บริษัทฯ และพนักงานทุกคนจะรกัษามาตรฐานจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ของ

บรษิัทเพื่อรกัษาและสรา้งคณุค่าที่ยั่งยืนใหก้บับรษิัทต่อไป 

 

ผลการด าเนินงานไตรมาส 

ผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาส 4/2565 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มีรายไดโ้ดยรวมเพิ่มขึน้  

รอ้ยละ 11.7 ก าไรสุทธิส าหรบัไตรมาสปัจจุบันอยู่ที่ 36.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 58.8 ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเติบโตที่มี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ โดยไดแ้รงหนนุจากความตอ้งการขายที่แข็งแกรง่จากทัง้องคก์รในประเทศและบรกิารการ

เชื่อมต่อทั่วโลก 

ส าหรบัการเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3/2565 มีรายไดโ้ดยรวมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.1 ส่วนก าไรสทุธิลดลงเป็นจ านวน 10.3 

ลา้นบาท จากการเติบโตที่เขม้แข็งของรายไดจ้ากการใหบ้ริการรอ้ยละ 0.1 ตน้ทุนบริการลดลงรอ้ยละ 2.2 และค่าเส่ือมราคา

อปุกรณโ์ครงข่ายลดลงรอ้ยละ 6 แต่เพิ่มขึน้จากค่าใชจ้่ายในการบรกิารและบรหิารรอ้ยละ 25.6 

 

ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 

 ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2565 บริษัทมีรายไดร้วม 1,699 ลา้นบาท และก าไรสทุธิ 162.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 

11.4 และรอ้ยละ 26 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้ เนื่องจากการเติบโตที่เขม้แข็งของรายไดจ้ากบริการการเชื่อมต่อ 

ตน้ทุนค่าเส่ือมราคาอุปกรณโ์ครงข่ายที่ลดลง และตน้ทุนทางการเงินที่ต  ่าลง ถา้ไม่รวมรายไดอ้ื่น (กลบัรายการค่าธรรมเนียม 

USO) ทัง้รายไดร้วมและก าไรสทุธิเพิ่มขึน้อย่างมาก รอ้ยละ 14.4 และรอ้ยละ 67.2 ตามล าดบั  

 

http://www.symphony.net.th/


รายงานวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4 ปี 2565 

  

www.symphony.net.th          หนา้  2 

ภาพรวมผลประกอบการประจ าไตรมาส 4 ปี 2565 

รายได้รวม 

ในไตรมาส 4/2565 บริษัทฯมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเป็นจ านวน 433.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.6 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน และรอ้ยละ 0.1 จากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากรายไดจ้ากส่วนงานบริการในประเทศและต่างประเทศที่

เพิ่มขึน้โดยเป็นผลมาจากความตอ้งการการเชื่อมต่อ คลาวด ์และบริการรกัษาความปลอดภยัที่เพิ่มขึน้ เพื่อรองรบัดิจิทลัทราน

ฟอรเ์มชั่นส าหรบัองคก์รหลายแห่ง 

รายไดอ้ื่นมีจ านวน 4 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 7 จากไตรมาสที่ผ่านมา โดยในไตรมาสนี ้มีรายไดค้รัง้เดียวจากคดคีวาม 

1.2 ลา้นบาท และลดลงจากก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ แต่เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน มีอตัรา

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.7 เนื่องจากรายไดค้รัง้เดียวจากคดีความ 1.2 ลา้นบาท  

ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2565 รายไดร้วมอยู่ที่ 1,699 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 11.4 โดยส่วนใหญ่เป็น

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,688.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 15.1 จากบรกิารการเชื่อมต่อทัง้ในและต่างประเทศ รายไดอ้ื่น 10.8 

ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 81.5 จากก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนที่ลดลง และในไตรมาส 3/2564 มีการปรบัปรุงครัง้เดียวจ านวน 

39.7 ลา้นบาท (การกลบัรายการค่าธรรมเนียม USO) 

 

ต้นทนุการให้บริการและการขาย 

ตน้ทุนการให้บริการและการขายในไตรมาส 4/2565 มีจ านวน 271.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.6 จากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน จากตน้ทนุบรกิารในส่วนของค่าเชา่วงจรในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรบัความตอ้งการการเชื่อมตอ่ที่

สงูขึน้ในช่วงการท างานท่ีบา้น และความตอ้งการการเชื่อมต่อที่เพิ่มขึน้ระหว่างพรมแดนในภมูิภาค ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน 

และค่าธรรมเนียม USO ที่เพิ่มขึน้ แต่ลดลงจากค่าเส่ือมราคาอุปกรณโ์ครงข่าย และเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ลดลงรอ้ย

ละ 2.2 เนื่องจากการลดลงของค่าเส่ือมราคาอุปกรณโ์ครงข่าย อนัเป็นผลจากการประเมินอายกุารใชง้านใหม่ส าหรบัเครือข่าย

หลกัใหม่บางระบบ 

ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2655 ตน้ทุนการใหบ้ริการและการขายอยู่ที่ 1,078.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 

12.4 สาเหตหุลกัมาจากตน้ทนุการเชื่อมต่อเครือข่ายในประเทศ และต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบั

พืน้ท่ีใหบ้รกิารท่ีสงูขึน้ เช่น ค่าไฟฟ้า และค่าจดัการและบ ารุงรกัษาสายเคเบิล้ (โครงการจากหน่วยงานก ากบัดแูลโทรคมนาคม

รว่มกบั กฟน./กฟภ) แต่มีส่วนท่ีลดลงจากค่าเส่ือมราคาอปุกรณโ์ครงข่าย 
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ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร (S&A) 

ค่าใชจ้่ายในการบริการและบริหารในไตรมาส 4/2565 มีจ านวน 106.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 28.5 จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน และรอ้ยละ 16.8 จากไตรมาสก่อน จากค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการขายและการตลาด ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

พนกังาน ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน และค่าซ่อมบ ารุงอปุกรณส์ านกังาน และอปุกรณโ์ครงข่าย 

หน่วย : ลา้นบาท

ไตรมาส 4/64 ไตรมาส 3/65 ไตรมาส 4/65 (%) QoQ (%) YoY ปี 2564 ปี 2565 (%) YoY

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารและการขาย 388.2 432.8 433.3 0.1% 11.6% 1,466.8 1,688.2 15.1%

รายไดอ่ื้น 3.4 4.3 4.0 -7.0% 18.7% 58.4 10.8 -81.5%

รวมรายได้ 391.6 437.1 437.3 0.1% 11.7% 1,525.2 1,699.0 11.4%

ตน้ทนุการใหบ้รกิารและขาย (ไมร่วมค่าเสือ่มราคาฯ) (156.6) (180.5) (180.3) -0.1% 15.2% (571.1) (704.5) 23.3%

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (D&A) (98.0) (96.9) (91.1) -6.0% -7.0% (388.5) (373.9) -3.8%

รวมต้นทุนการใหบ้ริการและการขาย (254.6) (277.4) (271.5) -2.2% 6.6% (959.7) (1,078.4) 12.4%

ค่าใชจ้า่ยในการบรกิารและการบรหิาร (ไมร่วมค่าเสือ่มราคาฯ) (69.5) (73.4) (92.2) 25.6% 32.6% (258.4) (313.4) 21.3%
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (D&A) (13.3) (17.6) (14.2) -19.6% 6.8% (51.0) (58.2) 14.2%

รวมค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร (82.8) (91.1) (106.4) 16.8% 28.5% (309.4) (371.6) 20.1%

ก าไร / (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 54.2 68.6 59.5 -13.3% 9.7% 256.2 249.0 -2.8%

ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน (10.1) (9.3) (9.4) 0.8% -7.1% (47.1) (35.6) -24.4%

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้ (12.0) (12.6) (13.8) 9.1% 15.2% (45.7) (45.0) -1.4%

ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกิจหลักส าหรับงวด 32.2 46.6 36.3 -22.1% 12.9% 163.4 168.4 3.1%
อตัราก าไร (ขาดทนุ) จากธุรกจิหลกั 8.2% 10.7% 8.3% 10.7% 9.9%

สว่นแบง่ขาดทนุของบรษัิทรว่มที่ใชว้ธีิสว่นไดเ้สยี (9.3) 0.0 0.0 0.0% -100.0% (34.7) (6.3) -81.9%

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด 22.9 46.6 36.3 -22.1% 58.8% 128.7 162.1 26.0%
อตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 5.8% 10.7% 8.3% 8.4% 9.5%

รายการที่ไมไ่ดเ้กิดขึน้ประจ า 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% (31.7) 0.0 -100.0%

ก าไร (ขาดทุน) ปกติ ส าหรับงวด 22.9 46.6 36.3 -22.1% 58.8% 96.9 162.1 67.2%

อตัราก าไรสทุธิปกติ 5.8% 10.7% 8.3% 6.4% 9.5%

จ านวนเงิน เปลีย่นแปลงเปลีย่นแปลงจ านวนเงิน

หน่วย : ลา้นบาท

ไตรมาส 4/64 ไตรมาส 3/65 ไตรมาส 4/65 (%) QoQ (%) YoY ปี 2564 ปี 2565 (%) YoY

EBITDA

ก าไร / (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน 54.2 68.6 59.5 -13.3% 9.7% 256.2 249.0         -2.8%

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (D&A) 111.3 114.5 105.3 -8.1% -5.4% 439.5          432.2         -1.7%

EBITDA 165.5 183.1 164.8 -10.0% -0.4% 695.7       681.1       -2.1%

EBITDA Margin 42.3% 41.9% 37.7% 45.6% 40.1%

รายการที่ไมไ่ดเ้กิดขึน้ประจ า 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% (31.7) 0.0 -100.0%

Normalized EBITDA 165.5         183.1        164.8        -10.0% -0.4% 663.9       681.1       2.6%

Normalized EBITDA Margin 42.3% 41.9% 37.7% 43.5% 40.1%

จ านวนเงิน เปลีย่นแปลงเปลีย่นแปลงจ านวนเงิน

http://www.symphony.net.th/


รายงานวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4 ปี 2565 

  

www.symphony.net.th          หนา้  4 

ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2655 ค่าใชจ้่ายในการบรกิารและบรหิาร อยู่ที่ 371.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 

20.1 สาเหตุหลักมาจากค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนักงานที่สูงขึน้ ค่าใชจ้่ายในการขายและการตลาด และค่าซ่อมบ ารุงอุปกรณ์

ส านกังานและอปุกรณโ์ครงข่าย 

 

EBITDA และก าไรสุทธ ิ

ในไตรมาส 4/2565 EBITDA ของบรษิัทฯ มีจ านวน 164.8 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 0.4 จากไตรมาสเดียวกนัของปีกอ่น 

และลดลงรอ้ยละ 10  จากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากรายไดร้วมที่สงูขึน้ ทัง้จากบริการภายในประเทศ และระหว่างประเทศ 

ในขณะที่ ค่าใชจ้่ายในการบริการและบริหารสงูขึน้ ประกอบดว้ยการเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนกังาน ค่าใชจ้่ายในการ

ขาย และค่าซ่อมบ ารุงอปุกรณส์ านกังาน 

ส่วนก าไรสทุธิปิดที่ 36.3 ลา้นบาท โดยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 58.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายไดบ้ริการ

สงูขึน้ จากรายไดจ้ากส่วนงานบรกิารในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึน้ ตน้ทุนการด าเนินงานที่สงูขึน้จากค่าสาธารณูปโภค

และค่าบ ารุงรกัษา ค่ามชจ้่ายในการบรหิารงาน แต่มีส่วนท่ีลดลงจากค่าเส่ือมราคาอปุกรณโ์ครงข่าย และตน้ทนุทางการเงิน แต่

เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ผ่านมา พบว่าก าไรสทุธิลดลงรอ้ยละ 22.1 เนื่องจากค่าใชจ้่ายในการบรกิารและบรหิารเพิ่มขึน้ 

ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2655 ทั้ง EBITDA และก าไรสุทธิหลักของบริษัทฯ สูงขึน้ที่ 681.1 ลา้นบาท และ 168.4 

ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.1 และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.1 ตามล าดบั โดยเป็นผลมาจากการเติบโตในเชิงบวกของรายไดร้วม ตน้ทุน

บริการ ค่าใชจ้่ายในการบริการและบริหารที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่ตน้ทุนทางการเงิน ค่าเส่ือมราคาอุปกรณโ์ครงข่ายและภาษีที่

ลดลง ซึ่งถา้ไม่รวมรายไดอ้ื่นๆจากการปรบัปรุงครัง้เดียวจ านวน 39.7 ลา้นบาทในไตรมาส 3/2564 แลว้ EBITDA และก าไรสทุธิ

จะเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.6 และรอ้ยละ 67.2 ตามล าดบั 

ส าหรับส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมปี 2565 อยู่ที่ 6.3 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 81.9 ซึ่งถ้ารวมส่วนแบ่งขาดทุน

ดงักล่าว ท าใหก้ าไรสทุธิที่รายงานของบรษิัทฯ ส าหรบัปี 2565 อยู่ที่ 162.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 26 จากปีก่อน 
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งบแสดงฐานะการเงนิและกระแสเงนิสด 

 
 

 

หน่วย : ล้านบาท

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 350.4 8.6% 199.5 4.6% -150.9 -43.1%
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 303.7 7.5% 343.5 7.9% 39.8 13.1%
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอ่ืน 101.1 2.5% 87.0 2.0% -14.1 -14.0%

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 755.3 18.6% 630.1 14.6% -125.2 -16.6%
เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 6.3 0.2% 0.0 0.0% -6.3 -100.0%
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแกกิ่จการที่เก่ียวขอ้งกนั 107.6 2.6% 124.1 2.9% 16.6 15.4%
อปุกรณโ์ครงข่าย ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 3,027.8 74.5% 3,302.2 76.4% 274.4 9.1%
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอ่ืน 165.4 4.1% 268.4 6.2% 103.0 62.3%

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,307.1 81.4% 3,694.7 85.4% 387.6 11.7%

รวมสินทรัพย์ 4,062.3 100.0% 4,324.8 100.0% 262.4 6.5%

หนีสิ้นและส่วนของผูถ้ือหุน้
เจา้หนีก้ารคา้ 395.6 9.7% 408.5 9.4% 12.9 3.3%

เงินกูย้มืระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี/เงินกูย้มื

ระยะสัน้
416.8 10.3% 306.2 7.1% -110.6 -26.5%

หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน 78.8 1.9% 113.7 2.6% 34.9 44.3%
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 891.1 21.9% 828.4 19.2% -62.7 -7.0%
เงินกูย้มืระยะยาว 544.5 13.4% 638.3 14.8% 93.8 17.2%
หนีส้นิระยะยาวอ่ืน 82.5 2.0% 173.7 4.0% 91.2 110.6%
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 627.0 15.4% 812.0 18.8% 185.0 29.5%

รวมหนีสิ้น 1,518.1 37.4% 1,640.4 37.9% 122.3 8.1%
ทนุที่ออกและช าระแลว้ และสว่นเกินมลูค่าหุน้ 1,818.0 44.8% 1,818.0 42.0% 0.0 0.0%
ก าไรสะสม 702.6 17.3% 840.1 19.4% 137.5 19.6%
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้ 23.6 0.6% 26.3 0.6% 2.7 11.3%

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 2,544.2 62.6% 2,684.4 62.1% 140.2 5.5%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถ้ือหุน้ 4,062.3 100.0% 4,324.8 100.0% 262.4 6.5%

เปล่ียนแปลงณ 31 ธ.ค. 65ณ 31 ธ.ค. 64

หน่วย : ล้านบาท ณ 31 ธ.ค. 64 ณ 31 ธ.ค. 65

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 662.3 666.5
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (534.2) (656.2)

Free cash flows 128.1 10.3
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (473.5) (160.0)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิ (345.4) (149.7)
ผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่น (0.2) (1.2)

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดต้นงวด 695.8 350.4

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดปลายงวด 350.2 199.5
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 บรษิัทมีสินทรพัยร์วมจ านวน 4,324.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.5 จากวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 จากการลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ในอปุกรณโ์ครงข่าย ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์274.4 ลา้นบาท และสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 103 

ลา้นบาท โดยหลกัๆมาจากสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้85.9 ลา้นบาท  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ านวน 199.5 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 43.1 จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 จาก

การใชใ้นการด าเนินงานตามปกติของธุรกิจ รวมถึงการช าระเงินส าหรบัการลงทนุในระบบโครงข่ายหลกัพืน้ฐานใหม่ของบรษิัท 

อปุกรณโ์ครงข่าย ที่ดิน อาคารและอปุกรณจ์ านวน 3,302.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.1 จากวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

จากการลงทนุอปุกรณโ์ครงข่ายเพื่อเพิ่มศกัยภาพของระบบเครือข่ายหลกัในอนาคต และรองรบัการใหบ้รกิารลกูคา้ที่เพิ่มขึน้  

หนีสิ้นรวมมีจ านวน 1,640.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.1 จากวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จากการเบิกเงินกูร้ะยะยาว 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวมมีจ านวน 2,684.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.5 จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากผลก าไร

จากการด าเนินงานในช่วงเวลาดงักล่าว และจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน (D/E) เท่ากับ 0.61 เท่า (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 0.60 

เท่า) และอตัราส่วนหนีสิ้นต่อ EBITDA เท่ากบั 2.41 เท่า (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 2.18 เท่า) 

 

แนวโน้มธุรกิจในปี 2566 

 ปัจจยัทางเศรษฐกจิที่จะเป็นอปุสรรคในการขบัเคลื่อนไปขา้งหนา้ จะยงัคงท าใหภ้าพรวมของทอ้งถิ่นและทั่วโลก 
ตกต ่าลง ซึ่งอาจจ ากดัการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2566 อยา่งไรก็ตาม บรษิัทอยู่ในสถานะท่ีดีที่จะฝ่าฟันอปุสรรคดงักลา่วดว้ย
วิธีการท่ีรอบคอบผ่านวินยัดา้นตน้ทนุและประสิทธิภาพการด าเนนิงาน 

 ในปี พ.ศ. 2566 บรษิัทฯ จะยงัคงเรง่การเติบโตของการขยายตวัของเราต่อไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในพืน้ท่ีการเติบโต
ใหม่ เพื่อสนบัสนนุรฐับาลและองคก์รตา่งๆ ที่มุง่สู่การเปล่ียนผ่านสู่ดิจิทลัขนาดใหญ่ บรษิัทฯ เชื่อมั่นอยา่งยิง่วา่การเชื่อมต่อ
ขอ้มลูทั่วโลกจะยงัคงขบัเคลื่อนความตอ้งการแบบทวีคณูจากไฮเปอรส์เกลเลอรร์ะดบัโลกของคลาวดแ์ละดาตา้เซ็นเตอร ์ ผู้
ใหบ้รกิารระดบัภมูิภาคที่ขยายฐานโครงสรา้งพืน้ฐานเครือขา่ยในภมูิภาคไทยและอาเซียน 

 บรษิัทฯ ยงัคงมองโลกในแง่ดีดว้ยความมุง่มั่นท่ีจะส่งมอบแนวโนม้การเติบโตในเชงิบวกอย่างต่อเนื่องในปี 2566 ดว้ย
การจบัฐานลกูคา้และส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง การลงทนุในบรกิารเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ ๆ และมอบ
ประสบการณล์กูคา้ที่ยอดเยี่ยมและความเป็นเลิศดา้นการเชื่อมตอ่ 
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