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ภาพรวมธุรกจิ 

บริษัทซิมโฟน่ี คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (SYMC) ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการโครงขา่ยโทรคมนาคมใน

ระดบัพรีเมี่ยมที่มีความเป็นกลาง โดยโครงขา่ยโทรคมนาคมของ SYMC สามารถให้บริการแบนด์วิธทัง้ส าหรับวงจร

สือ่สารในประเทศและระหวา่งประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการสือ่สารข้อมลูที่เพิ่มขึน้ภายในตลาดอาเซียน เรามุง่มัน่

ที่จะปรับปรุงประสทิธิภาพโครงขา่ยอยา่งตอ่เนื่องและเพิ่มพืน้ท่ีให้บริการให้ครอบคลมุเพื่อรักษาฐานลกูค้าและสามารถ

รองรับการเติบโตในอนาคต 

 

พัฒนาการที่ส าคัญในปี 2560 

ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ TIME 

ในไตรมาส 4/2560 TIME dotCom Berhad ("TIME") ผู้ให้บริการโครงขา่ยโทรคมนาคมในประเทศมาเลเซยี ได้

เข้าร่วมลงทนุเป็นพนัธมิตรธุรกิจกบั SYMC ผา่น TIME dotCom International Sdn Bhd ("TdCl") ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที ่

TIME ถือครองหุ้นทัง้หมด โดย TdCI ได้เข้ามาลงทนุเป็นพนัธมติรธุรกิจกบั SYMC และเมื่อ 22 ธนัวาคม 2560 TdCI ได้

เพิ่มสดัสว่นการถือหุ้น SYMC เป็นร้อยละ 46.84 การร่วมมือครัง้นีจ้ะท าให้เกิดพลงัและโอกาสที่จะเสริมประโยชน์จากจดุ

แข็งและความเช่ียวชาญของทัง้สองฝ่ายเพื่อสร้างมลูคา่เชิงกลยทุธ์ทางธุรกิจที่สงูขึน้ และเปิดโอกาสในการเข้าสูบ่ริการ

ใหมห่รือกลุม่ตลาดใหม ่ๆ 

การเสริมความแข็งแกร่งทางการเงนิ 

SYMC ประสบความส าเร็จในการระดมทนุจ านวน 952 ล้านบาทผา่นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแก่ผู้ ถือหุ้น

เดิม (Rights Offering) การเพิ่มทนุครัง้นีช้่วยเพิ่มศกัยภาพในการลงทนุเพื่อสนบัสนนุการพฒันาและขยายโครงขา่ย 

รวมถงึการเพิ่มเกตเวย์ระหวา่งประเทศและชมุสายระหวา่งประเทศ และการลงทนุในธุรกิจใหม ่ ๆ ที่มีศกัยภาพในการ

เติบโตสงู (เช่นธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์) นอกจากนี ้ บริษัท ยงัมีแผนการทบทวนการจดัโครงสร้างเงินทนุให้มีประสทิธิภาพ

ยิ่งขึน้ 

เปิดบริการโครงการเคเบิลใต้น า้ Malaysia – Cambodia – Thailand (MCT) 

บริษัทเปิดให้บริการโครงการเคเบิลใต้น า้ Malaysia – Cambodia – Thailand (MCT) ในปี 2560 ซึง่ MCT 

นบัเป็นระบบโครงขา่ยเคเบิลใต้น า้ของไทยระบบแรกทีด่ าเนินงานโดยบริษัทเอกชน และได้รับอนมุตักิารสง่เสริมการลงทนุ

จากคณะ กรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 
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ภาพรวมผลประกอบการปี 2560  

ปี 2560 นบัเป็นปีแห่งความท้าทายส าหรับธุรกิจโครงข่ายโทรคมนาคม ความต้องการใช้งานแบนด์วิธมีการ

เติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่การแข่งขนัในตลาดรุนแรงขึน้ ผู้ ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมทัว่ทัง้อตุสาหกรรมต่างพบกบั

ความกดดนัด้านราคา อย่างไรก็ตามเรามองว่าความท้าทายนีเ้ป็นประโยชน์กบัลกูค้า ที่ผู้ ให้บริการโครงข่ายต้องเสนอ

บริการท่ีดีที่สดุในราคาที่แขง่ขนัได้ เราตระหนกัดีถึงสถานการณ์นีแ้ละได้พยายามอยา่งดีที่สดุในการรักษาฐานลกูค้าโดย

การรักษามาตรฐานบริการในระดบัพรีเมี่ยมและพฒันาคณุภาพโครงขา่ยอย่างตอ่เนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลกูค้าที่เปลีย่นแปลงเสมอ 

รายได้ในปี 2560 ยงัคงเติบโต โดยมีรายได้รวม 1,413.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 1.8 จากปีที่ผา่นมา ซึง่

เป็นผลมาจากการเพิ่มจ านวนลกูค้าและการปริมาณแบนด์วิธที่สงูขึน้แม้จะมีความท้าทายในตลาดที่มีการแข่งขนัด้าน

ราคามากขึน้ 

EBITDA ในปี 2560 มีจ านวน 442.6 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 88.7 ล้านบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากการ

บนัทกึรายการพิเศษดงันี ้

• คา่เผ่ือการด้อยคา่ของอปุกรณ์โครงขา่ย ซึง่เป็นรายการท่ีไมใ่ช่เงินสด จ านวน 173.1 ล้านบาท 

• คา่บริการทางวิชาชีพจากที่ไมไ่ด้เกิดประจ าจากการปรับโครงสร้างบริษัท จ านวน 12.5 ล้านบาท 

• คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จ านวน 3.4 ล้านบาท (2559 : 6.9 ล้านบาท) และ 

• คา่เผ่ืออปุกรณ์ล้าสมยั จ านวน 1.8 ล้านบาท  

หากไมร่วมรายการพิเศษข้างต้น EBITDA ในปี 2560 จะมีจ านวน 633.4 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิ 65.5 ล้านบาท 

ซึ่งเมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ลดลงร้อยละ 1.6 และ ร้อยละ 38.4 ตามล าดบั โดยสาเหตทุี่ท าให้ EBITDA และ ก าไรสทุธิ

ลดลงประกอบด้วย  

• ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่สงูขึน้ (หากไมร่วมรายการพิเศษข้างต้น) โดยในปี 2560 มีจ านวน 779.6 ล้าน

บาท (ในปี 2559 มีจ านวน 745.3 ล้านบาท) 

• คา่เสือ่มราคาที่เพิ่มสงูขึน้ โดยในปี 2560 มีจ านวน 470.8 ล้านบาท (2559 : 423.7 ล้านบาท) 

• คา่ใช้จ่ายทางการเงินท่ีสงูขึน้ โดยในปี 2560 มีจ านวน 94.2 ล้านบาท (2559 : 92.3 ล้านบาท) 

• ค่าใช้จ่ายทางภาษีลดลง 5.1 ล้านบาท (หากไม่รวมการบนัทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี จ านวน 

36.7 ล้านบาท ซึง่เป็นผลจากการบนัทกึรายการพิเศษข้างต้น) จากปี 2559 ซึง่มีจ านวน 21.1 ล้านบาท 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ในไตรมาสสดุท้ายปี 2560 บริษัทบนัทกึคา่เผ่ือการด้อยคา่ของอปุกรณ์โครงขา่ยจ านวน 173.1 ล้านบาท คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 5 ของมลูค่าสทุธิตามบญัชีของอปุกรณ์โครงข่าย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีของไทยฉบบัที่ 36 
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(ข้อ 12) และมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 16 (ข้อ 67) ที่ต้องมีการรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยค่า เมื่อมีข้อบ่งชีว้า่สนิทรัพย์
อาจเสื่อมมลูค่าค่า โดยให้อ้างอิงแหล่งข้อมลูทัง้จากภายนอกและภายในบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทได้ท าการประเมินสินทรัพย์
เป็นประจ าเพื่อส ารวจอปุกรณ์โครงขา่ย ที่ไมม่ีประโยชน์การใช้งาน มีสภาพเสยีหาย หรือล้าสมยั 

อุปกรณ์ที่บริษัทบันทึกค่าเผ่ือการด้อยค่าในครัง้นี ้ส่วนหนึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เคยให้บริการกับลูกค้าในกลุ่ม
ดิจิตอลบรอดแคสต์ ซึง่บริษัทประเมินวา่ไมม่ีประโยชน์การใช้งานในอนาคตอีกตอ่ไป เนื่องจากธุรกิจดิจิตอลบรอดแคสต์มี
การแขง่ขนัรุนแรง และสภาพตลาดในปัจจบุนัสง่ผลให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องปิดตวัลง ซึง่การหดตวัของธุรกิจบอรด
แคสต์มีความชดัเจนมากขึน้ในไตรมาสสดุท้ายของปีที่ผ่านมา โดยรายได้จากลกูค้าของบริษัทในกลุม่นีไ้ด้มีจ านวนลดลง
มากเมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า และอปุกรณ์ที่ลกูค้ากลุม่นีย้กเลิกการใช้งานมีจ านวนมากขึน้ ดงันัน้ เมื่อไตรมาสสดุท้ายปี 
2560 บริษัทได้ประเมินวา่ในอนาคตโอกาสหาลกูค้ารายใหมใ่นกลุม่นีจ้ะมีน้อยลง บริษัทจึงไมค่วรมุง่เน้นการให้บริการใน
กลุม่ดิจิตอลบรอดแคสต์อีกตอ่ไป  ทัง้ในแง่ของอนาคตของกลุม่ธุรกิจดิจิตอลบรอดแคสต์และความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จาก
รายได้ที่ลดลงเนื่องจากลกูค้ายกเลกิบริการและมีแนวโน้มรายได้หดตวัอยา่งต่อเนื่อง (รายได้จากลกูค้ากลุม่นีล้ดลงเหลือ
เพียงร้อยละ 2-3 ของรายได้รวม) นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ปรับกลยทุธ์การให้บริการที่เน้นในสว่นของธุรกิจหลกัของบริษัท
ในด้านของการให้บริการข้อมลูและอินเตอร์เนต โดยเฉพาะในกลุม่ของกลุม่องค์กรตา่งๆในอนาคตอนัใกล้ 

ในปีก่อนหน้า สภาพตลาดดิจิตอลบรอดแคสต์ยงัไมช่ดัเจนอย่างมีสาระส าคญั รวมทัง้บริษัทได้แสวงหาโอกาส
และทางเลอืกตา่งๆที่จะหารายได้เพิ่มจากกลุม่ดิจิตอลบรอดแคสต์ รวมถึงมีแผนการขายอปุกรณ์ที่ไมไ่ด้ใช้งาน จึงยงัไมไ่ด้
มีการตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่อปุกรณ์ดงักลา่วในปีก่อนหน้า 

ส าหรับการตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสายเคเบิลใยแก้วซึ่งเป็นทรัพย์สินหลกัของบริษัทนัน้ บริษัทได้ท าการ
ประเมินในช่วงปลายปี 2560 และมีความเห็นวา่มีสายเคเบิลสว่นหนึง่ไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ ซึง่ประกอบด้วย สายใน
สว่นของ last-mile ที่เช่ือมตอ่ลกูค้าที่ได้ยกเลกิการใช้บริการไปแล้ว และสายเคเบิลที่มีสภาพเสยีหาย หรือไมไ่ด้มาตรฐาน
ที่จะใช้งาน ทัง้นีบ้ริษัทมีประสบการณ์ในอดีตที่สามารถเช่ือมต่อ last-mile ลูกค้าที่ได้ยกเลิกไปแล้ว และกลบัมาใช้
ประโยชน์ได้ แตจ่ากสภาพตลาดในปัจจบุนั โอกาสในการกลบัมาใช้ประโยชน์ได้ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั เนื่องจากจ านวน
ลกูค้าทีม่ากขึน้ และมีคา่ใช้จ่ายในการรือ้ถอนและจดัเก็บ ประกอบกบัความเสีย่งที่ลกูค้าเปลีย่นไปใช้บริการคูแ่ขง่รายใหม่
มีมากขึน้ ดงันัน้ในสภาพตลาดปัจจบุนั บริษัทได้มีการประเมินอยา่งระมดัระวงัและเห็นควรตัง้คา่เผ่ือด้อยคา่เต็มจ านวน
ส าหรับสายเคเบิลที่ไมส่ามารถใช้งานได้  

นอกเหนือจากอุปกรณ์และสายเคเบิลที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น อุปกรณ์ส่วนอื่นที่ได้มีการตัง้ค่าเผ่ือด้อยค่า
ประกอบด้วย   switches, routers และ access points ที่ช ารุดและไมอ่ยูใ่นสภาพท่ีใช้งานได้  

กล่าวโดยสรุป บริษัทได้ตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ หลายประการในการสรุปผลการประเมินการด้อยค่าของ
อปุกรณ์โครงขา่ยดงักลา่วข้างต้น บริษัท ขอย า้วา่การด้อยคา่คือการปรับปรุงรายการทางบญัชีที่ไมใ่ช่รายการท่ีเป็นเงินสด
ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคตและการบริหารเงินสด และเป็นการเน้นย า้ว่าบริษัทได้มีการปฏิบตัิตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีระมดัระวงัอยา่งเคร่งครัด 
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งบก าไรขาดทุนส าหรับบริษัทและบริษัทย่อย 

 

หน่วย : ล้านบาท

2559 2560 จ านวนเงนิ %

รายได้

รายได้จากการให้บริการให้เชา่วงจร 1,366.6 1,388.7 22.1 1.6%

รายได้จากค่าบริหารจดัการและให้บริการบ ารุงรักษาโครงข่าย 15.4 15.4 0.0 0.0%

รายได้จากการขายอปุกณ์โครงข่าย 0.0 4.1 4.1 >100%

รวมรายได้จากการให้บริการและขายอปุกรณ์โครงข่าย 1,382.1 1,408.3 26.2 1.9%

รายได้อืน่ 6.6 4.7 (1.9 ) -28.6%

รวมรายได้ 1,388.7 1,413.0 24.3 1.8%

ต้นทุนบริการและขาย

ต้นทนุบริการ (473.6 ) (483.7 ) (10.1 ) 2.1%

ค่าเสื่อมราคา (370.7 ) (413.0 ) (42.3 ) 11.4%

ต้นทุนบริการและขาย (844.3 ) (896.6 ) (52.4 ) 6.2%

ก าไรขัน้ต้น 537.8 511.6 (26.2 ) -4.9%

อตัราก าไรขัน้ต้น 38.9% 36.3%

SG&A

ค่าใช้จา่ยในการบริการ (71.9 ) (86.7 ) (14.8 ) 20.5%

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร (206.6 ) (400.0 ) (193.4 ) 93.6%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (53.0 ) (57.8 ) (4.8 ) 9.0%

ก าไรจากการด าเนินงาน 212.8 (28.1 ) (241.0 ) <-100%

ค่าใช้จา่ยทางการเงิน (92.3 ) (94.2 ) (1.8 ) 2.0%

ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ (21.1 ) 33.6 54.8 <-100%

ก าไรสุทธิ 99.4 (88.7 ) (188.0 ) <-100%

อตัราก าไรสุทธิ 7.2% -6.3%

หน่วย : ล้านบาท

2559 2560 จ านวนเงนิ %

EBITDA

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 212.8 (28.1 ) (241.0 ) <-100%

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 423.7 470.8 47.1 11.1%

EBITDA 636.5 442.6 (193.9 ) -30.5%

EBITDA  Margin 45.8% 31.3%

ค่ำใช้จำ่ยทีไ่มไ่ด้เกิดขึน้ประจ ำ 6.9 190.8 183.9 >100%

Adjusted EBITDA 643.4 633.4 (10.0 ) -1.6%

Adjusted EBITDA Margin 46.3% 44.8%

จ านวนเงนิ เปล่ียนแปลง YoY

จ านวนเงนิ เปล่ียนแปลง YoY
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รายได้รวม 

รายได้รวมในปี 2560 มีจ านวน 1,413.0 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.8 จากชว่งเดียวกนัของปีก่อน โดยรายได้จาก
การให้บริการซึง่เป็นรายได้หลกัของบริษัทมจี านวน 1,404.27 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปีก่อน เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.6  ซึง่เป็นผล
มาจากการเพิม่จ านวนลกูค้าและการปริมาณแบนด์วธิที่สงูขึน้ โดยบริษัทยงัคงมุง่เน้นขยายฐานลกูค้าองค์กรและเพิ่มสว่น
แบง่การตลาดจากลกูค้าในกลุม่ core data/internet service  

 

รายได้จากการให้บริการตามกลุ่มประเภทการใช้งาน 

 
 

     
รายได้จากการให้บริการกลุม่ Internet Access มีจ านวน 397 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.3 เมื่อเทียบกบัรายได้จากการ

ให้บริการรวม  บริษัทมีลกูค้าในกลุม่นีจ้ านวนมากขึน้ แตร่ายได้รวมกลุม่นีค้อ่นข้างทรงตวัเนื่องจากการแขง่ขนัสงูในตลาด  

รายได้จากกลุม่ Private Network ยงัคงเติบโตตอ่เนื่อง มจี านวน 393 ล้านบาท  เมื่อเทียบกบัปีก่อนเพิ่มขึน้ 23 

ล้านบาท หรือร้อยละ 6.3 รายได้จากกลุม่ Private Network คิดเป็นร้อยละ 28 เมื่อเทียบกบัรายได้จากการให้บริการรวม    

รายได้จากกลุม่บริการวงจรสว่นบคุคลระหวา่งประเทศ (IPLC) ในปี 2560 มีจ านวน 301 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปีก่อน

เพิ่มขึน้ 14 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.7  

หนว่ย : ลา้นบาท

จ านวนเงนิ รอ้ยละ จ านวนเงนิ รอ้ยละ จ านวนเงนิ รอ้ยละ

Internet Access 399            28.9% 397            28.3% -3 -0.6%

Private Network 370            26.8% 393            28.0% 23 6.3%

IPLC 287            20.8% 301            21.4% 14 4.7%

อืน่ๆ 326            23.6% 313            22.3% -12 -3.8%

รวม 1,382         100.0% 1,404         100.0% 22 1.6%

2559 2560 เปลีย่นแปลง
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ต้นทุนบริการและขาย 

ต้นทนุบริการและขายในปี 2560 มีจ านวน 896.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 52.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.2  

โดยสาเหตหุลกัที่ต้นทนุบริการและขายสงูขึน้เกิดจากผลของคา่เสือ่มราคาจากการขยายโครงขา่ย โครงการ MCT และคา่

เช่าโครงขา่ยที่เพิ่มขึน้ 

ทัง้นี ้ คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยที่รวมในต้นทนุบริการและขายในปี 2560 มีจ านวน 413.0 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้จากปีก่อน 42.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 สว่นคา่เช่าโครงขา่ยปี 2560 มีจ านวน 155.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน

จ านวน 10.1 ล้านบาท สว่นต้นทนุอื่นๆ คอ่นข้างทรงตวั และต้นทนุคา่ธรรมเนยีม USO ปรับลดลง เนื่องจากคณะกรรมการ

กสทช.มีมติลดคา่ธรรมเนียม USO จากร้อยละ 3.75 ของรายได้ตอ่ปีเหลอืร้อยละ 2.5 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริการ 

คา่ใช้จา่ยในการบริการในปี 2560 มีจ านวน 86.7 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 14.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.5 

จากกิจกรรมทางการตลาด เพื่อรักษาฐานลกูค้าและ กิจกรรมสง่เสริมการขาย  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 คา่ใช้จา่ยในการบริหารในปี 2560 มีจ านวน 457.8 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 198.1 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิด

จากรายการพิเศษดงัได้กลา่วเบือ้งต้น ซึง่มีจ านวนรวม 190.8 ล้านบาท 

EBITDA และก าไรสุทธิ 

EBITDA ในปี 2560 มีจ านวน 442.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ซึง่มี EBITDA จ านวน 636.5 ล้านบาท ทัง้นีห้าก

ไมร่วมรายการพิเศษ EBITDA ในปี 2560 จะมจี านวน 633.4 ล้านบาท ซึง่เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า เปลีย่นแปลงเลก็น้อย 

โดยลดลง ร้อยละ 1.6 โดยสว่นใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ผลขาดทนุสทุธิปี 2560 มีจ านวน 88.7 ล้านบาท เทียบกบัปีก่อนบริษัทมีก าไรสทุธิ 99.4 ล้านบาท หากไมร่วม

รายการพิเศษข้างต้น ก าไรสทุธิในปี 2560 จะมีจ านวน 65.5 ล้านบาท ผลก าไรท่ีลดลงสว่นใหญ่เกิดจากคา่ใช้จา่ย

ด าเนินงาน คา่เสือ่มราคา และคา่ใช้จ่ายทางการเงิน ที่สงูขึน้ ในขณะที่ภาษีมจี านวนลดลง  
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งบแสดงฐานะการเงนิ  

 

หน่วย : ล้านบาท
จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 81.4 2.0% 969.3 19.7% 887.9 >100%
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 207.2 5.1% 197.5 4.0% (9.7) -4.7%
สินค้าคงเหลือ 12.5 0.3% 10.0 0.2% (2.5) -20.3%
คา่ใช้จา่ยจา่ยล่วงหน้า 16.2 0.4% 18.8 0.4% 2.7 16.5%
ภาษีรอขอคืน 32.6 0.8% 8.4 0.2% (24.2) -74.2%
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 26.5 0.7% 73.0 1.5% 46.5 >100%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 376.4 9.3% 1,277.0 25.9% 900.6 >100%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อปุกรณ์โครงขา่ย 3,232.1 80.1% 3,200.5 64.9% (31.6) -1.0%
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 341.4 8.5% 329.0 6.7% (12.4) -3.6%
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 28.0 0.7% 26.4 0.5% (1.5) -5.5%
เงินประกันอปุกรณ์โครงขา่ย 19.0 0.5% 20.1 0.4% 1.1 5.6%
เงินประกันและเงินมดัจ าอ่ืน 17.6 0.4% 18.3 0.4% 0.7 3.8%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 8.8 0.2% 46.3 0.9% 37.5 >100%
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 13.5 0.3% 11.8 0.2% (1.7) -12.5%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,660.5 90.7% 3,652.4 74.1% (8.0) -0.2%
รวมสินทรัพย์ 4,036.9 100.0% 4,929.4 100.0% 892.6 22.1%
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 110.0 2.7% 30.0 0.6% (80.0) -72.7%
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 220.7 5.5% 321.7 6.5% 101.0 45.8%
รายได้รอตดับญัชีและเงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า
   ส่วนที่รับรู้ภายในหนึ่งปี 26.3 0.7% 28.4 0.6% 2.1 8.0%
เงินกู้ ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 143.0 3.5% 354.7 7.2% 211.7 >100%
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 51.8 1.3% 18.4 0.4% (33.4) -64.5%
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 551.8 13.7% 753.2 15.3% 201.4 36.5%
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หนีส้ินตามสญัญาเชา่ซือ้ - สทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนด
   ช าระภายในหนึ่งปี 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 N/A
รายได้รอตดับญัชีและเงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า
   - สทุธิจากส่วนที่รับรู้ภายในหนึ่งปี 54.1 1.3% 33.3 0.7% (20.8) -38.4%
เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระ
   ภายในหนึ่งปี 1,348.2 33.4% 1,205.8 24.5% (142.3) -10.6%
หุ้นกู้ 657.1 16.3% 658.2 13.4% 1.1 0.0%
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 25.7 0.6% 26.9 0.5% 1.2 4.6%
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 2,085.1 51.7% 1,924.3 39.0% -160.8 -7.7%
รวมหนีสิ้น 2,636.8 65.3% 2,677.5 54.3% 40.6 1.5%
ส่วนของผู้ถอืหุ้น
   ทนุที่ออกและช าระแล้ว
      หุ้นสามญั 325,393,681 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 325.4 8.1% 433.7 8.8% 108.3 33.3%
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 555.5 13.8% 1,384.4 28.1% 828.8 >100%
ส่วนทนุจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 22.8 0.6% 26.3 0.5% 3.5 15.3%
ก าไรสะสม
   จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 33.1 0.8% 33.1 0.7% 0.0 0.0%
   ยังไมไ่ด้จดัสรร 463.1 11.5% 374.4 7.6% (88.7) -19.1%
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,400.0 34.7% 2,252.0 45.7% 852.0 60.9%
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,036.9 100.0% 4,929.4 100.0% 892.6 22.1%

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 เปล่ียนแปลง
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 4,929.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเมื่อวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
จ านวน 892.6 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดมจี านวน 969.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 887.9 ล้านบาทจาก 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สว่นใหญ่เป็นผลมาจากเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุในเดือนธนัวาคม 2560 อปุกรณ์โครงขา่ย 
ที่ดินและอาคาร มจี านวน 3,529.5 ล้านบาท ลดลงจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 44.0 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้
คา่เสือ่มราคาและคา่เผ่ือการด้อยคา่ 

หนีส้นิรวมมีจ านวน 2,677.5 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 40.6 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิด
จากการเพิม่ขึน้ของหนีส้นิท่ีไม่มีดอกเบีย้จากระยะเวลาเครดติที่ได้จากผู้ขายสนิค้า ทัง้นีภ้าระหนีท้ี่มีดอกเบีย้มีจ านวน
ลดลง 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 2,252.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นจ านวน 852.0 ล้านบาท 
เนื่องจากการเพิม่ทนุและผลการด าเนินงานของปี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (D / E) เทา่กบั 1.19 เทา่ 
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