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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1 งบการเงิน
12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
จากรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี คือ นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน 4521 แหง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งไดทําการตรวจสอบงบการเงินประจําป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และสอบทานงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีโดย นายอมร อึ้งสกุลปรีชา ผูสอบบัญชี
รับอนุญาต เลขทะเบียน 4154 แหง คณะบุคคล ออดิทติ้ง วิชั่น เซอรวิส ซึ่งไดทําการตรวจสอบงบการเงิน
ประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2551 ไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตองบการเงินดังกลาว
สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจําป 2550 และ ป 2551
ผู ส อบบั ญ ชี ไ ด ต รวจสอบงบดุ ล ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2550 และ 2551 งบกํ า ไรขาดทุ น งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท มี
ความเห็นวางบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท โดยถูกตองตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจําป 2552
ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
ของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีความเห็นวางบการเงินดังกลาว
แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
สรุปรายงานการสอบทานงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553
ผูสอบบัญชีไดสอบทานงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ
ผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ไมพบสิ่งที่
เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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12.1.2 ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท
งบดุล
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและรายได
คางรับ – สุทธิ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย
หมุนเวียน

31 ธ.ค. 2550*
พันบาท รอยละ

31 ธ.ค. 2551
พันบาท รอยละ

31 ธ.ค. 2552
พันบาท รอยละ

30 มิ.ย. 2553
พันบาท รอยละ

23,800

8.57

54,598

11.97

8,575

1.76

20,935

3.93

51,210

18.44

88,735

19.45

64,521

13.28

74,854

14.04

0
6,392
81,401

0.00
2.30
29.32

0
7,735
151,068

0.00
1.70
33.12

3,317
8,319
84,732

0.68
1.71
17.44

2,671
12,708
111,168

0.50
2.38
20.85

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มี
ภาระค้ําประกัน
อุปกรณโครงขายใหเชา

0

0.00

0

0.00

1,000

0.21

1,005

0.19

32,944

11.87

0

0.00

0

0.00

0

0.00

อุปกรณโครงขาย – สุทธิ

144,374

52.00

277,037

60.73

369,529

76.05

387,139

72.60

อุปกรณ – สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไม
หมุนเวียน
รวมสินทรัพย

14,983
618
3,314
196,234

5.40
0.22
1.19
70.68

22,135
835
5,088
305,095

4.85
0.18
1.12
66.88

20,988
5,083
4,574
401,174

4.32
1.05
0.94
82.56

21,560
4,416
7,975
422,095

4.04
0.83
1.50
79.15

277,635

100.00

456,163

100.00

485,906

100.00

533,263

100.00
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งบดุล (ตอ)
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

31 ธ.ค. 2550*
พันบาท รอยละ

31 ธ.ค. 2551
พันบาท รอยละ

31 ธ.ค. 2552
พันบาท รอยละ

30 มิ.ย. 2553
พันบาท รอยละ

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน
เจาหนี้การคา
เงินกูยืมระยะสั้นจากและ
ดอกเบี้ยคางจายแกกิจการที่
เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายไดรอตัดบัญชีและเงินรับ
ลวงหนาจากลูกคา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
คาใชจายคางจาย
อื่นๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจาก
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

0

0.00

0

0.00

0

0.00

30,000

5.63

56,344
20,093

20.29
7.24

50,047
70,261

10.97
15.40

35,353
0

7.28
0.00

26,815
0

5.03
0.00

4,709

1.70

952

0.21

0

0.00

0

0.00

92,575

33.34

73,275

16.06

98,549

20.28

85,549

16.04

1,902

0.69

426

0.09

32,745

6.74

29,422

5.52

9.00 46,766
5.17 19,634
18.49
6,450
62.57 194,535

10.25
4.30
1.41
42.65

37,714
21,050
7,040
133,902

7.76
4.33
1.45
27.56

36,349
11,895
7,883
142,364

6.82
2.23
1.48
26.70

24,981
14,356
51,335
173,721
0

0.00

2,863

0.63

0

0.00

0

0.00

0

0.00

2,863

1.45

0

0.00

0

0.00

62.57 197,398

43.27

133,902

27.56

142,364

26.70

173,721

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแลว
กําไรสะสม
จัดสรรแลว – สํารองตาม
กฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวน
ของผูถือหุน

30,000
30,000

10.81
10.81

30,000
30,000

6.58
6.58

225,000
225,000

46.31
46.31

225,000
225,000

42.19
0.00

0

0.00

3,000

0.66

22,500

4.63

22,500

4.22

73,914
103,914

26.62 225,765
37.43 258,765

49.49
56.73

104,504
352,004

21.51
72.44

143,399
390,899

26.89
73.30

277,635

100 456,163

100

485,906

100

533,263

100.00
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งบกําไรขาดทุน
ป 2550*
ป 2551
ป 2552
ม.ค. 52 – มิ.ย. 52 ม.ค. 53 – มิ.ย. 53
พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ
รายได
รายไดจากการ
ใหบริการใหเชา
วงจร
รายไดจากการ
ขาย
รายไดจากคา
บริหารจัดการและ
ใหบริการบํารุง
รักษาโครงขาย
รายไดจากคา
บริหารจัดการ
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนบริการ
และขาย
คาใชจายในการ
บริการ
คาใชจายในการ
บริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรกอน
คาใชจายทางการ
เงินและภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล
กําไรกอน
คาใชจายทางการ
เงิน ภาษีเงินไดนิติ
บุคคล คาเสื่อม
ราคา และคาตัด
จําหนาย
คาใชจายทาง
การเงิน
กําไรกอนภาษี
เงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติ
บุคคล

156,475

62.48 425,888

22,795

9.10 104,495

76.24 481,009

88.23 235,687

88.91 260,344

91.81

18.71

23,613

4.33

8,729

3.29

2,599

0.92

0

0.00

2,500

0.45

30,000

5.50

15,000

5.66

15,000

5.29

35,593

14.21

10,316

1.85

3,916

0.72

2,792

1.05

611

0.22

35,562 14.20 15,418
2.76
6,621
1.21
2,889
1.09
5,027
1.77
250,424 100.00 558,616 100.00 545,159 100.00 265,097 100.00 283,581 100.00
92,052

36.76 188,804

33.80 161,624

29.65

72,416

27.32

83,996

29.62

14,262

5.70

34,508

6.18

20,076

3.68

8,127

3.07

9,897

3.49

37,291

14.89

63,891

11.44

82,109

15.06

37,987

14.33

44,614

15.73

143,605
106,819

57.34 287,203
42.66 271,414

51.41 263,808
48.59 281,350

48.39 118,530
51.61 146,567

44.71 138,507
55.29 145,074

48.84
51.16

119,968

47.91 308,281

55.19 334,978

61.45 169,950

64.11 181,516

64.01

605
106,214
31,704

0.24

7,261

1.30

3,387

0.62

2,876

1.08

159

0.06

42.41 264,153

47.29 277,963

50.99 143,691

54.20 144,915

51.10

12.66

14.20

15.72

16.48

15.57

79,302

85,725
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ป 2550*
ป 2551
ป 2552
ม.ค. 52 – มิ.ย. 52 ม.ค. 53 – มิ.ย. 53
พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ
74,510 29.75 184,851 33.09 192,238 35.26 99,991 37.72 100,770 35.53

กําไรสุทธิ
สําหรับป
กําไรสุทธิตอหุน
4.62
6.16
2.46
3.33
0.45
ขั้นพื้นฐาน (บาท)
จํานวนหุนสามัญ
16,136,986
30,000,000
78,004,980
30,000,000
225,000,000
ถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก(หุน)*
กําไรสุทธิตอหุน
2.48
6.16
0.85
0.44
0.34
ปรับลด (บาท)
จํานวนหุนสามัญ
30,000,000
30,000,000
225,000,000
225,000,000
300,000,000**
Fully-diluted(หุน)
หมายเหตุ: * ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญ
จากมูลคาหุนละ 10 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท ดังนั้น เพื่อใหงบการเงินของบริษัทสามารถเปรียบเทียบไดบริษัทจึงแสดงจํานวนหุน
สามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักโดยใหหุนสามัญมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
* * จํานวนหุนสามัญหลังการจัดสรรใหแกพนักงานและเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป

งบกระแสเงินสด
หนวย: พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษี
เปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
ตัดจําหนายสินทรัพยถาวร
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร
คาเผื่อการดอยคาสินทรัพยถาวร
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคาและรายไดคางรับ
สินคาคงเหลือ
ลูกหนี้อื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

ป 2550*

ป 2551

ป 2552

106,214

264,153

277,963

143,691

144,915

13,649

36,694

53,367

23,255

36,312

0
2,847
0
0
0
(34)
404
123,079

162
3
0
(46)
0
(103)
7,156
308,019

260
155
1,070
(113)
1,883
(247)
3,225
334,564

128
0
0
0
0
(181)
2,829
169,722

130
1,310
0
0
0
(36)
97
182,728

(46,865)

(37,783)

23,144

19,261

(10,333)

595
0
(5,039)

0
0
(1,286)

(3,317)
0
(697)

(3,945)
(10,119)
213

646
(1,089)
(1,243)
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52
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หนวย: พันบาท
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

(3,424)

(1,510)

515

ม.ค. 52 – มิ.ย.
52
1,007

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคา

(1,114)

6,543

(1,011)

231

3,981

49,139
0

(49,143)
(1,476)

0
32,319

1,320
13,619

0
(3,323)

11.587

5,278

1,416

(10,849)

(9,235)

4,093
132,051

2,113
230,754

590
390,523

1,103
181,563

843
159,778

(311)
(6,723)

(6,988)
(57,581)

(3,486)
(94,663)

(1,051)
(54,718)

(16)
(45,511)

125,018

166,185

292,374

125,794

114,251

0
0

0
0

0
(1,000)

(1,000)
0

0
(5)

(149,558) (141,958) (153,762)

(67,278)

(64,860)

(6,677)
(4,508)
247
118

(4,406)
(2,751)
181
0

(3,463)
(1,518)
36
0

เงินมัดจําเพื่อซื้ออุปกรณโครงขายเพิ่มขึ้น
0
0
0
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
(149,524) (154,492) (165,582)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
0
0
0
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
16,700
50,000 (70,000)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รับ/ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
4,709
(894)
(3,815)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
25,000
0 195,000
จายเงินปนผล
0 (30,000) (294,000)
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรม
46,409
19,106 (172,815)
จัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น
21,903
30,799 (46,024)
(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
1,897
23,800
54,598
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
23,800
54,598
8,575
ปลายป

0
(75,254)

(206)
(70,016)

0
(7,000)

30,000
0

(3,815)
0
(36,000)
(46,815)

0
0
(61,875)
(31,875)

3,725

12,360

54,598
58,323

8,575
20,935

เจาหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน
รายไดรอตัดบัญชีและเงินรับลวงหนาจาก
ลูกคา
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

ป 2550*

ป 2551

ป 2552

ม.ค. 53 – มิ.ย.
53
(3,197)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจําเพิ่มขึ้น
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน
เพิ่มขึ้น
เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณโครงขาย
เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร

0
0
34
0

(12,304)
(379)
103
46
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* งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ งบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของป 2550 ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว
อยางไรก็ตาม ผูตรวจสอบบัญชีในป 2552 ไดทําการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการทั้งในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2552 และ 2551 ดังนั้น เพื่อใหงบการเงินของบริษัทสามารถเปรียบเทียบได บริษัทจึงไดทําการจัดประเภทรายการบัญชีของงบ
การเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ใหสอดคลองกับงบการเงินในป 2551 และ 2552 ดังนั้น งบการเงินในป 2550 ที่แสดง
เปรียบเทียบไว ณ ที่นี้ จึงไมไดตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชี

12.1.3 อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
ระยะเวลาหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย
วงจรเงินสด
อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร
(Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นตนเปรียบเทียบจากรายไดรวม

หนวย

ป 2550

ป 2551

ป 2552

ม.ค. 53 – มิ.ย. 53

เทา
เทา
เทา
เทา
เทา
เทา
วัน
วัน
วัน
วัน

0.47
0.43
1.44
7.04
4.33
3.19
51.87
83.16
112.99
22.05

0.78
0.74
0.90
7.77
3.31
3.39
46.95
108.73
106.09
49.59

0.63
0.55
1.78
6.80
3.21
3.04
52.96
112.20
118.56
46.61

0.78
0.67
2.03*
7.41*
3.40*
4.33*
46.33*
105.82*
83.09*
69.06*

%

63.24

66.20

70.35

70.38

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

%

42.66

48.59

51.61

51.16

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร

%

117.04

61.23

103.92

78.75

%
%

29.75
143.41

33.09
101.94

35.26
62.95

35.53
51.96*

%
%
เทา

53.67
91.16
1.80

50.38
90.16
1.52

40.81
71.22
1.16

37.88*
64.92*
1.11*

เทา
เทา

1.67
0.24

0.76
0.29

0.38
0.00

0.36
0.08

เทา

388.96

35.30

118.23

1,633.26

เทา

0.84

0.90

0.55

0.87

อัตราการจายปนผล
อัตราการจายปนผลตอหุน***

%
บาทตอหุน

40.26
1.86

19.48
1.20

166.40**
4.10

n.a.
n.a

มูลคาหุนตามบัญชี***

บาทตอหุน

6.44

8.63

4.51

1.74

อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน (Efficeincy Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
(Financial Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวน
ของผูถือหุน
อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน
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หมายเหตุ: * ยอนหลัง 12 เดือน
** เงินปนผลระหวางกาลจากกําไรสะสมและกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึง 30 มิถุนายน
2552 จํานวน 258.00 ลานบาท และเงินปนผลประจําป 2552 จํานวน 61.88 ลานบาท
*** จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักโดยใหหุนสามัญมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ดังนั้น จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายและชําระแลวเทากับ 16,139,986 หุน 30,000,000 หุน 78,004,980 หุน และ 225,000,000 หุน สําหรับป
2550 ป 2551 ป 2552 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.2.1 ภาพรวมการดําเนินงานที่ผานมา
บริษัทประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศและใหบริการเกี่ยวเนื่อง
อื่นๆ โดยไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ประเภทมีโครงขายเปนของตนเอง จาก
กทช. กลุมลูกคาของบริษัทประกอบดวย กลุมลูกคาที่นําบริการโครงขายของบริษัทไปใหบริการเชิงพาณิชย
แกลูกคา End-user อีกทอดหนึ่ง และ กลุมลูกคาองคกรที่เปน End-user ในปจจุบัน บริษัทแบงบริการวงจร
สื่อสารความเร็วสูงนี้เปน 6 ประเภท ไดแก Metro Ethernet (ME), Ready Ethernet (RE), Time Division
Multiplexing (TDM), Synchronous Digital Hierarchy (SDH), Ethernet over Synchronous Digital
Hierarchy (EoSDH) และ บริการการเชื่อมโยงโครงขายสายใยแกวนําแสง (Dark Fiber) ทั้งนี้ รายไดทุก
ประเภทการใหบริการของบริษัทนั้น เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป เปนผลมาจากกลยุทธของบริษัทในการแขงขัน
ที่เนนความเปนกลางในการประกอบธุรกิจ โดยจะใหเชาวงจรสื่อสารความเร็วสูงในฐานะผูใหบริการโครงขาย
เทานั้น (Network Provider) โดยไมทําธุรกิจแขงขันกับลูกคา และกลยุทธการแขงขันโดยมุงเนนไปที่บริการที่
มีคุณภาพสูงและสอดคลองกับตามความตองการของลูกคา นอกจากนี้บริษัทยังใหความสําคัญกับบริการ
หลังการขายอยางครบวงจรกับลูกคาทุกราย บริษัทสามารถรักษามาตรฐานไดโดยการใชวงจรความเร็วสูงที่
สามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมไวได นอกจากนี้ ลูกคาบางสวน
ของบริษัทที่เกี่ยวของกัน คือ บริษัท โกลบอล ครอสซิ่ง เซอรวิสซิส จํากัด (“GCSV”) ซึ่งไดเริ่มใหบริการเชิง
พาณิชย ภายใตแบรนด “ไวโอลิน” ตั้งแตป 2544 เห็นวาสัญญาลักษณะ Build-Transfer-Operate ที่ GCSV
ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเปนระยะเวลา 10 ปจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) นั้น ได
สิ้นสุดระยะเวลาในการใหบริการในวันที่ 5 มิถุนายน 2553 ที่ผานมา GCSV ไมมีนโยบายที่จะลงทุนใน
โครงขายตางๆ เพิ่มเติม บริษัทจึงตองเปนผูลงทุนในโครงขายใหมตอไป ดวยเหตุนี้ลูกคาบางสวนที่มีความ
จําเปนตองใชบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงอยางตอเนื่องและมีความคุนเคยกับวงจรสื่อสารความเร็วสูง
รวมถึงคุณภาพการใหบริการของ GCSV ที่บริษัทเปนผูบริหารโครงขาย จึงไดทยอยตัดสินใจเปลี่ยนผูให
บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงมาใชบริการของบริษัท จากจํานวนลูกคาที่เพิ่มขึ้นนี้ สงผลใหในชวงป 25502552 ที่ผานมา จํานวนรายไดคาบริการและกําไรสุทธิของบริษัทมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ซึ่งทําใหใน
ปจจุบันบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคง โดยบริษัทสามารถชําระหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวคืนไดครบเต็ม
จํานวนแกเจาหนี้ทุกรายในป 2552
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12.2.2 ผลการดําเนินงานที่ผานมา
รายไดจากการใหบริการใหเชาวงจร
บริษัทมีรายไดจากการใหบริการใหเชาวงจรในชวงป 2550-2552 เทากับ 156.48 ลานบาท 425.89
ลานบาท และ 481.01 ลานบาทตามลําดับ คิดเปนอัตราสวนการเติบโตขึ้นรอยละ 172.18 ในป 2551 และ
รอยละ 12.94 ในป 2552 ซึ่งเปนผลมาจากการขยายฐานลูกคาอยางตอเนื่องของบริษัท รวมถึงไดรับความ
ไววางใจจากลูกคาเดิมในการใชบริการ สําหรับในชวงมกราคม – มิถุนายน 2553 รายไดจากการใหบริการให
เชาวงจรเทากับ 260.34 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนการเติบโตจากชวงเดียวกันของปกอนหนารอยละ 10.46
รายไดจากการใหบริการใหเชาวงจรสามารถแบงไดตามลักษณะการใหบริการดังนี้
ประเภท

1. Metro
Ethernet
2. Ready
Ethernet
3. TDM
4. SDH
5. EoSDH
6. Dark Fiber

2550
2551
2552
ม.ค. 52 – มิ.ย. 52 ม.ค. 53 – มิ.ย. 53
พันบาท รอย พันบาท รอย พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ
ละ
ละ
83,561 53.40 198,516 46.61 222,044 46.16 113,453 48.14 125,699 48.28
7,133
4,508
10,176
0
21,747

4.56

23,570

2.88 104,523
6.50 45,620
0.00
455

5.53

33,906

7.05

16,987

7.21

21,353

8.20

24.54 112,310
10.71 47,360
0.11
551

23.35
9.85
0.11

59,873
21,223
337

25.40
9.00
0.14

49,874
21,027
1,630

19.16
8.08
0.63

13.90

40,724

9.56

50,201

10.44

19,493

8.27

29,494

11.33

7. รายไดคา
0
0.00
บริหารจัดการ
โครงขายเคเบิ้ล
ใยแกวนําแสง
ปลายทาง
8. บริการติดตั้ง
0
0.00
อุปกรณ
9. บริการ
29,351 18.76
โครงขาย
รวม
156,475 100.00
ที่มา : งบการเงินภายในบริษัท

0

0.00

10,232

2.13

2,461

1.04

8,618

3.31

0

0.00

1,285

0.27

300

0.13

1,349

0.52

12,480

2.93

3,120

0.65

1,560

0.66

1,300

0.50

100.00 260,344

100.00

425,888 100.00 481,009

100.00 235,687

1) รายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารแบบ Metro Ethernet
บริษัทมีรายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารแบบ Metro Ethernet ในป 2550-2552 เปนจํานวน
83.56 ลานบาท 198.52 ลานบาท และ 222.04 ลานบาทตามลําดับ โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 137.57
ในป 2551 และ รอยละ 11.85 ในป 2552 การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารประเภทนี้ในป
2551 นั้น เกิดจากการที่ลูกคาของ GCSV ที่ทยอยมาใชบริการของบริษัทดังที่กลาวไวขางตน อีกปจจัยหนึ่ง
คือ การที่บริษัทขยายฐานลูกคาไปยังตลาด Private Network ที่การแขงขันยังมีไมสูงมากและบริษัทมีความ
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พรอมอยูแลวทั้งในดานการติดตั้ง การบริหารจัดการ และดานการใหคําปรึกษา โดยเปนลูกคาที่ตองการการ
เชื่อมตอขอมูลระหวางสาขาหรือ หนวยงาน ทําใหลูกคาประเภทนี้ตองการโครงขายและวงจรสื่อสารที่มี
คุณภาพสูงที่จะทําใหการรับสงขอมูลปริมาณมากมีประสิทธิภาพ นอกจากการขยายฐานลูกคาในยานธุรกิจ
ของกรุงเทพมหานครแลว บริษัทยังไดเจาะกลุมลูกคาในเขตพื้นที่ปริมณฑลอีกดวย
สําหรับในชวงมกราคม – มิถุนายน ป 2553 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารแบบ
Metro Ethernet เทากับ 125.70 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนรอยละ 48.28 ของรายไดจากการใหบริการ
ใหเชาวงจรทั้งหมด ซึ่งอัตราสวนนี้มีจํานวนใกลเคียงกับชวงเดียวกันของป 2552 ที่คิดเปนอัตราสวนรอยละ
48.14 หรือมูลคาเทากับ 113.45 ลานบาท
2) รายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารแบบ Ready Ethernet
บริษัทมีรายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารแบบ Ready Ethernet ในป 2550-2552 เปนจํานวน
7.13 ลานบาท 23.57 ลานบาท และ 33.91 ลานบาทตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราการเติบโตของรายไดรอย
ละ 230.44 ในป 2551 และ รอยละ 43.85 ในป 2552 สาเหตุที่ในป 2551 รายไดประเภทนี้มีอัตราการเติบโต
ในระดับสูง เกิดจากการที่บริษัทขยายการใหบริการเขาไปในอาคารสํานักงานชั้นนําในกรุงเทพมหานคร เพื่อ
ใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงแกลูกคาที่อยูในอาคารดังกลาว โดยบริษัทจะทําการติดตั้งขายสายเคเบิ้ล
ใยแกวนําแสงที่พรอมใชงานใหครอบคลุมกระจายไปในทุกชั้นในแตละอาคาร บริษัทมีจํานวนลูกคาเพิ่มมาก
ขึ้นในชวงป 2551 และ ป 2552 ที่ผานมาเพราะบริการวงจรสื่อสารแบบ Ready Ethernet เปนบริการที่มี
คุณภาพและเสถียรภาพสูง ติดตั้งไดในเวลาอันรวดเร็วและคาบริการต่ํากวา Metro Ethernet เนื่องจากสาย
เคเบิ้ลหลักที่เชื่อมตอมายังอาคารสามารถรองรับการใชงานของลูกคาไดหลายรายพรอมๆกันจึงมีตนทุนตอ
รายที่ต่ํา
สําหรับในชวงมกราคม – มิถุนายน ป 2553 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารแบบ
Ready Ethernet จํานวน 21.35 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนรอยละ 8.20 ของรายไดจากการใหบริการให
เชาวงจร สัดสวนของรายไดจากบริการดังกลาวเมื่อเทียบกับรายไดจากการใหบริการใหเชาวงจรนั้น เพิ่มขึ้น
จากสัดสวนในชวงเดียวกันของปกอนหนา โดยในชวง มกราคม – มิถุนายน 2552 นั้น รายไดจากการ
ใหบริการวงจรสื่อสารแบบ Ready Ethernet มีจํานวนเทากับ 16.99 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนรอยละ
7.21 เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดในชวงเดียวกันของป 2552 จะพบวา รายไดดังกลาวเพิ่มขึ้นรอยละ 25.66
อันเปนผลมาจากการที่บริษัทมีจํานวนลูกคาที่เพิ่มขึ้นจากการขยายการใหบริการเขาไปในอาคารสํานักงาน
อีกหลายแหง
3) รายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารแบบ TDM
บริษัทมีรายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารแบบ TDM ในป 2550-2552 เปนจํานวน 4.50 ลาน
บาท 104.52 ลานบาท และ 112.31 ลานบาทตามลําดับ โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 2,218.61 ในป 2551 และรอย
ละ 7.45 ในป 2552 โดยสาเหตุที่ทําใหในป 2551 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดอยูในระดับสูง เกิดจากการ
เพิ่มขึ้นของลูกคา ซึ่งบางสวนเปนลูกคาของบริษัท GCSV ที่ทยอยมาใชบริการของบริษัทดังที่กลาวไวขางตน
สวนที่ 2 หนา 118

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ขณะที่ในป 2552 การขยายตัวนั้นมีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับปกอนหนา สวนหนึ่งมาจากการที่มีบริการอื่นเขา
มาเปนทางเลือกของลูกคา เชน ADSL ซึ่งมีราคาถูกกวา TDM
สําหรับในชวงมกราคม – มิถุนายน ป 2553 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารแบบ
TDM จํานวน 49.87 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนรอยละ 19.16 ของรายไดจากการใหบริการใหเชาวงจร
ทั้งนี้ รายไดดังกลาวมีจํานวนลดลงจากชวงเดียวกันของป 2552 รอยละ 16.70 โดยรายไดจากการใหบริการ
วงจรสื่อสารแบบ TDM ในชวงเดียวกันของป 2552 นั้น เทากับ 59.87 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวน
เทากับรอยละ 25.40 ของรายไดจากการใหบริการใหเชาวงจร
4) รายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารแบบ SDH
บริษัทมีรายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารแบบ SDH ในป 2550-2552 เปนจํานวน 10.18 ลาน
บาท 45.62 ลานบาท และ 47.36 ลานบาทตามลําดับ โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 348.31 ในป 2551 และรอยละ
3.81 ในป 2552 สาเหตุ ที่ ทํ า ให ใ นป 2551 อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของรายได อ ยู ใ นระดั บ สู ง เนื่ อ งจากมี
ผูประกอบการโทรคมนาคมที่ตองการใชวงจรสื่อสารแบบ SDH มากขึ้น เชนผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
ภายในประเทศ ผูใหบริการสารสนเทศและโทรคมนาคม ขณะที่ในป 2552 การขยายตัวนั้นมีอัตราลดลงเมื่อ
เทียบกับปกอนหนาเนื่องจากมีผูใหบริการ SDH รายอื่นเขามาแขงขันในตลาดเพิ่มขึ้น
สําหรับในชวงมกราคม – มิถุนายน ป 2553 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารแบบ SDH
จํานวน 21.03 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนรอยละ 8.08 ของรายไดจากการใหบริการใหเชาวงจร รายได
ดังกลาวมีจํานวนใกลเคียงกับรายไดในชวงเดียวกันของปกอนหนา โดยลดลงในอัตราสวนรอยละ 0.92
5) รายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารแบบ EoSDH
บริษัทมีรายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารแบบ EoSDH เปนจํานวนประมาณ 455,000 บาท ในป
2551 และ 551,000 บาท ในป 2552 โดยอัตราสวนการเติบโตของรายไดเทากับรอยละ 21.22
ในชวงมกราคม – มิถุนายน 2553 นั้น บริษัทมีรายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารแบบ EoSDH
จํานวนประมาณ 1.63 ลานบาท ซึ่งมีจํานวนมากกวารายไดทั้งปของป 2551 และ 2552 การใหบริการวงจร
สื่อสารประเภทนี้ถือเปนชวงเริ่มตนของการพัฒนาและมีแนวโนมเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง บริษัทมีแผนการ
ขยายฐานลู ก ค า ในอนาคต ลู ก ค า ที่ เ หมาะสมกั บ วงจรสื่ อ สารแบบ EoSDH นั้ น เป น ลู ก ค า ที่ ต อ งการ
เสถียรภาพสูงมากในการรับ-สงขอมูล โดยลูกคาของบริษัทสวนใหญที่ใชบริการวงจรสื่อสารประเภทนี้ เปน
บริษัทขามชาติ
6) รายไดจากการใหบริการเชื่อมโยงโครงขายสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสง (Dark Fiber)
บริษัทมีรายไดจากการใหบริการประเภทนี้ในป 2550-2552 เปนจํานวน 21.75 ลานบาท 40.72
ลานบาท และ 50.20 ลานบาทตามลําดับ โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 87.26 ในป 2551 และ รอยละ 23.27 ในป
2552 เนื่องจากลูกคาซึ่งเปนองคกรขนาดใหญ เชน ธนาคาร สถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ตระหนักถึงความสําคัญของการมีศูนยคอมพิวเตอรสํารองมากขึ้น จึงจําเปนตองใชบริการ Dark Fiber
เปนโครงขายเชื่อมโยงระหวางศูนยคอมพิวเตอรสํารองกับสํานักงานใหญของลูกคา
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ในชวงมกราคม - มิถุนายน 2553 นั้น บริษัทมีรายไดจากการใหบริการ Dark Fiber จํานวน 29.49
ลานบาท โดยคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 51.31 จากชวงเดียวกันของป 2552
7) รายไดคาบริหารจัดการโครงขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงปลายทางของลูกคารายใหญ
บริษัทมีรายไดจากการบริหารจัดการโครงขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงปลายทางของลูกคารายใหญราย
หนึ่ง เปนจํานวน 10.23 ลานบาทในป 2552 โดย ลักษณะการใหบริการประเภทนี้จะเกิดขึ้นจากการที่ลูกคามี
การวาจางใหบริษัทไปทําการติดตั้งขายสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงปลายทางในการใหบริการเชื่อมตอขอมูล
ใหแกลูกคาของลูกคารายใหญ เพื่อสนับสนุนการใหบริการอินเตอรเน็ตของลูกคารายใหญ โดยคาบริหาร
ดังกลาวจะคิดตามจํานวนขายสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงที่เชื่อมตอถึงลูกคาของลูกคารายนั้น
สําหรับในชวงมกราคม – มิถุนายน ป 2553 บริษัทมีรายไดคาบริการวงจรสื่อสารใหกับลูกคาของ
ลูกคารายใหญดังกลาว เปนจํานวน 8.62 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2552 ในอัตรารอยละ
250.18 โดยเกิดจากจํานวนขายสายเคเบิ้ลที่ลูกคารายใหญจางใหบริษัทไปทําการติดตั้งและบริหารมีจํานวน
เพิ่มขึ้น
8) รายไดจากการใหบริการติดตั้งอุปกรณ
บริษัทมีรายไดจากคาบริการติดตั้งอุปกรณในป 2552 จํานวน 1.29 ลานบาท โดยลักษณะของ
รายไดประเภทนี้ คือ เปนรายไดที่เกิดจากการที่ลูกคารายหนึ่ง มีการจางใหบริษัทไปทําการสรางโครงขายใน
การใหบริการการเชื่อมตอขอมูลให End-user ของลูกคารายดังกลาว เพื่อสนับสนุนธุรกิจการใหบริการ
อินเตอรเน็ต ทําใหคาบริการติดตั้งอุปกรณที่เกี่ยวของนั้นเพิ่มขึ้นตามไปดวย
สําหรับในชวงมกราคม – มิถุนายน ป 2553 บริษัทมีรายไดจากคาบริการติดตั้งอุปกรณเปนจํานวน
1.35 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรายไดในชวงเดียวกันของป 2552 ที่มีจํานวนประมาณ 300,000 บาท สาเหตุ
เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนวงจรที่ลูกคารายดังกลาว จางใหบริษัทไปทําการติดตั้ง ทําใหรายไดคาบริการ
ติดตั้งมีจํานวนเพิ่มขึ้น
9) รายไดจากการใหบริการโครงขาย
บริษัทมีรายไดจากการใหบริการโครงขาย ในป 2550 - 2552 จาก GCSV เปนจํานวน 29.35
ลานบาท 12.48 ลานบาท และ 3.12 ลานบาทตามลําดับ โดยมีอัตราการลดลงของรายไดคิดเปนรอยละ
57.48 ในป 2551 และรอยละ 75.00 ในป 2552 เนื่องจากจํานวนลูกคาของ GCSV ลดลง
สําหรับในชวงมกราคม – มิถุนายน ป 2553 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการเครือขายจํานวน 1.30
ลานบาท ซึ่งมีจํานวนนอยกวารายไดในชวงเดียวกันของป 2552 ซึ่งมีจํานวนเทากับ 1.56 ลานบาท โดย
บริษัทไดรับรายไดดังกลาวเดือนละ 260,000 บาท ตั้งแตเดือนมกราคม 2552 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2553
เนื่องจากระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาสัมปทานของ GCSV คือ วันที่ 5 มิถุนายน 2553
ทั้ ง นี้ ห ากพิ จ ารณาโครงสร า งรายได จ ากการให บ ริ ก ารเช า วงจรนั้ น รายได ส ว นใหญ ใ น
ป 2550 – 2552 มาจากการใหบริการสัญญาณประเภท Metro Ethernet และ การใหบริการประเภท TDM
โดยคิดเปนอัตราสวนประมาณรอยละ 50-70 ของรายไดจากคาบริการใหเชาวงจรทั้งหมด
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รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายอุปกรณของบริษัทในชวงป 2550-2552 เทากับ 22.80 ลานบาท 104.50 ลาน
บาท และ 23.61 ลานบาทตามลําดับ โดยเปนรายไดที่บันทึกจากการขายอุปกรณ, สายเคเบิ้ลใยแกวนําแสง
และสายทองแดงใหผูรับเหมาชวงทุกรายนําไปปฏิบัติงานใหกับบริษัทตามสัญญาการรับเหมา อยางไรก็ตาม
ในป 2552 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติในเรื่องการขายสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงนี้ ใหเปนการใหยืม
ทําใหบริษัทไมตองรับรูรายไดจากการขายและตนทุนขายจากผูรับเหมาชวง นอกจากนี้ ในป 2551และ 2552
บริษัทไดมีการขายอุปกรณใหกับลูกคารายใหญรายหนึ่ง จํานวน 74.58 ลานบาท และ 23.61 ลานบาท
ตามลําดับ และ ลูกคาดังกลาวไดวาจางใหบริษัทนําอุปกรณไปติดตั้งเพื่อใหบริการการเชื่อมตอขอมูลเพื่อ
สนับสนุนการใหบริการอินเตอรเน็ตใหแกลูกคา End-user
สําหรับในชวงมกราคม - มิถุนายน 2553 บริษัทมีรายไดจากการขายอุปกรณจํานวน 2.60 ลานบาท
ซึ่งลดลงจากชวงเดียวกันของป 2552 เทากับรอยละ 70.23 หรือลดลงประมาณ 6.13 ลานบาท โดยรายได
ดังกลาวเปนรายไดจากการขายสายทองแดง (Drop Wire) ใหกับผูรับเหมาชวงทุกรายนําไปปฏิบัติงานใหกับ
บริษัทตามสัญญาจางติดตั้ง จํานวนประมาณ 574,000 บาท และ บริษัทยังมีรายไดจากการขายอุปกรณ
ใหกับลูกคารายเดิมขางตนจํานวน 2.03 ลานบาท
รายไดจากคาบริหารจัดการและใหบริการบํารุงรักษาโครงขาย
รายได จ ากค า บริ ห ารจั ด การและให บ ริ ก ารบํ า รุ ง รั ก ษาโครงข า ยในป 2551 มี ค า เท า กั บ 2.50
ลานบาท และในป 2552 มีคาเทากับ 30.00 ลานบาท โดยเปนรายไดที่ไดรับจากการบริหารจัดการโครงขาย
ใหกับลูกคารายใหญรายหนึ่ง รวมทั้งการบํารุงรักษาโครงขาย โดยเรียกเก็บเปนรายเดือน เดือนละ 2.50
ลานบาท
สําหรับในชวงมกราคม - มิถุนายน 2553 บริษัทมีรายไดจากคาบริหารจัดการและใหบริการ
บํารุงรักษาโครงขายเทากับ 15.00 ลานบาท โดยมีจํานวนเทากับรายไดจากชวงเดียวกันของปกอน
รายไดจากคาบริหารจัดการ
รายได จ ากค า บริ ห ารจั ด การของบริ ษั ท ในช ว งป 2550-2552 เท า กั บ 35.59 ล า นบาท 10.32
ลานบาท และ 3.92 ลานบาทตามลําดับ โดยรายไดดังกลาวเปนรายไดจากการบริหารจัดการใหกับกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน ไดแก GCSV ซึ่งบริษัทไดรับรายไดนี้เปนจํานวนรอยละ 20 ของรายไดกอนหักคาใชจายของ
GCSV ตามสัญญา สาเหตุที่รายไดจากคาบริหารจัดการและใหบริการบํารุงรักษามีแนวโนมลดลง เปนผลมา
จากการที่รายไดของ GCSV ลดลง ทําใหรายไดจากคาบริหารจัดการและใหบริการบํารุงรักษาลดลง
สําหรับในชวงมกราคม - มิถุนายน 2553 บริษัทมีรายไดจากคาบริหารจัดการและใหบริการ
บํารุงรักษาประมาณ 611,000 บาท ซึ่งลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนเทากับรอยละ 78.12
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รายไดอื่น
รายไดอื่นของบริษัทในชวงป 2550-2552 เทากับ 35.56 ลานบาท 15.42 ลานบาท และ 6.62
ลานบาทตามลําดับ โดยรายไดดังกลาวประกอบดวย
1) รายไดคาเชา
รายไดคาเชาของบริษัทในชวงป 2550-2552 เทากับ 32.10 ลานบาท 10.45 ลานบาท และ 1.58
ลานบาทตามลําดับ โดยรายไดดังกลาวประกอบดวย รายไดคาเชารถยนต รายไดคาเชาสถานที่ รายไดคา
เชาอาคาร และรายไดคาเชาอุปกรณ ซึ่งรายการทุกรายการนี้เปนรายไดท่ีทางบริษัทไดรับจากกิจการที่
เกี่ยวของกันตามสัญญาระหวางกัน ไดแก GCS และGCSV สาเหตุที่รายไดคาเชามีจํานวนลดลงนั้น เกิดจาก
การใชงานในทรัพยสินและอุปกรณตางๆเพื่อการประกอบธุรกิจลดลง
สําหรับในชวงมกราคม - มิถุนายน 2553 บริษัทมีรายไดคาเชาประมาณ 513,000 บาท โดยลดลง
จากชวงเดียวกันของป 2552 ซึ่งมีจํานวนประมาณ 925,000 บาท หรือคิดเปนอัตราสวนลดลงรอยละ 44.54
เนื่องจาก GCS และ GCSV มีความจําเปนในการใชงานทรัพยสินของบริษัทเพื่อการประกอบธุรกิจลดลง
2) ดอกเบี้ยรับ
รายได จ ากดอกเบี้ ย รั บ ของบริ ษั ท ในช ว งป 2550-2552 มี จํ า นวนประมาณ 34,000 บาท
102,000 บาท และ 247,000 บาทตามลําดับ โดยรายไดดังกลาวประกอบดวย ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และ
ดอกเบี้ยจากการใหกรรมการของบริษัทกูยืม โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2 ตอป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะ
ไมใหกรรมการกูยืมอีกในอนาคต
ในชวงมกราคม - มิถุนายน 2553 นั้น บริษัทมีรายไดจากดอกเบี้ยรับจํานวนประมาณ 36,000 บาท
โดยรายได ดั ง กล า ว คื อ ดอกเบี้ ย เงิ น ฝากธนาคาร ทั้ ง นี้ ในช ว งเดี ย วกั น ของป 2552 บริ ษั ท มี ร ายได
จากดอกเบี้ยรับจํานวนประมาณ 180,500 บาท ซึ่งประกอบดวยดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและดอกเบี้ย
จากการใหกรรมการของบริษัทกูยืม
3) รายไดคาบริการรับ
รายไดจากคาบริการรับของบริษัทในชวงป 2550-2552 เทากับ 2.66 ลานบาท 1.89 ลานบาท และ
1.02 ลานบาทตามลําดับ ซึ่งเปนรายไดจากการบริการพื้นที่อาคารสํานักงานในการดําเนินงานใหกับกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน ไดแก GCS และ GCSV โดยมีอัตราคาบริการคิดตามสัดสวนการใชงาน ซึ่งมีแนวโนมลดลง
สําหรับในชวงมกราคม - มิถุนายน 2553 บริษัทมีรายไดคาบริการรับประมาณ 270,000 บาท โดย
ลดลงเทากับรอยละ 57.14 จากรายไดคาบริการรับในชวงมกราคม - มิถุนายน 2552 ซึ่งมีคาประมาณ
630,000 บาท
4) รายไดรับอื่นๆ
รายไดรับอื่นๆ ของบริษัทในชวงป 2550-2552 มีจํานวนประมาณ 766,000 บาท 2.98 ลานบาท
และ 3.78 ลานบาทตามลําดับ โดยรายไดดังกลาวสวนใหญเกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติในเรื่อง
การขายสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงใหผูรับเหมาชวง สาเหตุที่บริษัทจําเปนตองมีการปรับบัญชีนี้ เนื่องจากเมื่อ
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บริษัทซื้ออุปกรณคืนกลับจากผูรับเหมาชวงแลว บริษัทจะบันทึกสินทรัพยในราคาที่มากกวาราคาที่ขาย
อุป กรณ ใ ห กับ ผู รับ เหมาช ว ง ทํ า ให ก ารบั น ทึก ต นทุ น ของอุ ป กรณ นั้น มากเกิ นจริ ง ดั ง นั้ น บริษั ท จึ งมี ก าร
ปรับปรุงรายการนี้กับรายไดรับอื่นๆ เพื่อนํามาหักลบสวนเกินดังกลาว นอกจากรายไดจากการปรับบัญชีแลว
รายไดรับอื่นๆ ยังประกอบดวยรายไดจากคาที่จอดรถและคาโทรศัพทสวนเกิน อยางไรก็ตาม ในอนาคต
บริษัทจะไมมีรายไดจากการปรับบัญชี เนื่องจากบริษัทไดยกเลิกการบันทึกรายไดจากการขายและตนทุนขาย
จากการรับเหมาชวงตั้งแตป 2552
ในชวงมกราคม - มิถุนายน 2553 นั้น บริษัทมีรายไดรับอื่นๆประมาณ 4.21 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากในชวงเดียวกันของป 2552 เทากับรอยละ 264.78 เนื่องจากบริษัทไดรับสวนลดคาอุปกรณจากลูกคา
รายหนึ่งจํานวน 3.93 ลานบาท
ตนทุนบริการและขาย
บริ ษั ท มี ต น ทุ น บริ ก ารและขายสํ า หรั บ ป 2550-2552 จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 92.05 ล า นบาท 188.80
ลานบาท และ 161.62 ลานบาทตามลําดับ โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 105.10 ในป 2551 และ ลดลงรอยละ 14.40
ในป 2552 สาเหตุที่บริษัทมีตนทุนบริการและขายในระดับสูงในป 2551 นั้น เกิดจากการที่บริษัทเพิ่มจํานวน
การขายอุปกรณจํานวนมากในปดังกลาว ประกอบกับบริษัทมีการขยายการลงทุนในการใหบริการวงจร
สื่อสารความเร็วสูงประเภทตางๆ ในเชิงรุก สําหรับในชวง มกราคม – มิถุนายน 2553 บริษัทมีตนทุนบริการ
และขายจํ า นวน 84.00 ล า นบาท ล า นบาท โดยเพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 15.99 จากจํ า นวนในช ว ง มกราคม –
มิถุนายน 2552 บริษัทมีตนทุนบริการและขายสามารถแยกรายละเอียดไดดังนี้
1) ตนทุนขาย
ตนทุนการขายอุปกรณในป 2550-2552 มีจํานวน 19.13 ลานบาท 68.61 ลานบาท และ 17.77
ลานบาทตามลําดับ โดยประกอบดวย ตนทุนจากการขายสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงใหกับผูรับเหมาชวง และ
ตนทุนจากการขายอุปกรณ การที่ตนทุนการขายในป 2551 มีจํานวนเพิ่มขึ้น เกิดจากการขายอุปกรณเปน
จํานวนมาก ทั้งนี้ตนทุนจากการขายสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงใหกับผูรับเหมาชวงนั้น ในป 2552 และใน
อนาคต บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติ ในเรื่องการขายสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงซึ่งไดกลาวไปแลว อันจะ
ทําใหไมมีตนทุนขายในสวนนี้อีกตอไป
สําหรับในชวงมกราคม - มิถุนายน 2553 บริษัทมีตนทุนการขายอุปกรณประมาณ 1.45 ลานบาท
ในขณะที่ตนทุนการขายอุปกรณในชวงมกราคม - มิถุนายน 2552 มีจํานวนประมาณ 6.53 ลานบาท หรือ
คิดเปนอัตราสวนการลดลงรอยละ 77.77
2) ตนทุนบริการ
ตนทุนบริการในป 2550-2552 มีจํานวน 72.92 ลานบาท 120.20 ลานบาท และ 143.85 ลานบาท
ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนสัดสวนตอรายไดจากการใหบริการใหเชาวงจรเทากับรอยละ 46.60 รอยละ 28.22 และ
รอยละ 29.91 ตามลําดับ โดยการลดลงของอัตราสวนตนทุนตอรายไดในป 2551 นั้นเกิดจากการประหยัด
ตอขนาด (Economy of Scale) ซึ่งรายไดจากการใหบริการใหเชาวงจรของบริษัทเพิ่มขึ้นสูงมากในป 2551
ในขณะที่ตนทุนคงที่ในการใหบริการจะไมเพิ่มขึ้นมากนัก ทั้งนี้ ตนทุนบริการสวนใหญของบริษัทเกิดจาก
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คา เสื่ อ มราคาของอุ ป กรณ โ ครงข า ย โดยมี จํ า นวนเท ากั บ 1.46 ล า นบาท 31.54 ล า นบาท และ 46.38
ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนตอตนทุนบริการทั้งหมดเทากับรอยละ 1.59 รอยละ 16.71 และ รอยละ
28.69 ในป 2550 - 2552 ตามลําดับ คาเสื่อมราคาของบริษัทมีจํานวนเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการลงทุนใน
อุปกรณโครงขายเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากคาเสื่อมราคาแลว ตนทุนบริการยังเกิดจากตนทุนคาแรง
ทางตรง รวมทั้งเงินเดือนและโบนัสของพนักงานในแผนกวิศวกรรมไดเพิ่มสูงขึ้น โดยมีจํานวนพนักงานใน
แผนกวิศวกรรมเพิ่มขึ้นจาก 45 คนในป 2550 เปน 58 คน และ 63 คน ในป 2551 และ 2552 ตามลําดับ
และมีคาใชจายเงินเดือนและโบนัสของพนักงานในแผนกวิศวกรรมเทากับ 11.02 ลานบาท 21.00 ลานบาท
และ 27.70 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนตอตนทุนบริการทั้งหมดเทากับรอยละ 11.97 รอยละ 11.12 และ
รอยละ 17.12 ในป 2550-2552 ตามลําดับ ซึ่งจํานวนคาแรงทางตรงนี้ ปรับตัวขึ้นในทิศทางเดียวกันกับ
จํานวนรายไดที่เพิ่มขึ้นของบริษัท นอกจากนี้ คาเชาโครงขายที่บริษัทเชาจาก GCSV เพื่อนํามาใชในการ
ใหบริการการเชื่อมตอสื่อสารใหกับลูกคาที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นก็จัดอยูในประเภทตนทุนบริการเชนกัน โดยมี
จํานวนเทากับ 20.76 ลานบาท 14.40 ลานบาท และ 14.40 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนตอตนทุนบริการ
ทั้งหมดเทากับรอยละ 22.56 รอยละ 7.63 และ รอยละ 8.91 ในป 2550-2552 ตามลําดับ ตนทุนบริการที่
สําคัญกับบริษัทอีกประเภทหนึ่ง คือ คาธรรมเนียมที่บริษัทชําระใหแกกทช. ซึ่งประกอบดวย คาธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง จํานวน 20,000 บาทตอป คาธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง จํานวน 250,000 บาทตอป และ คาธรรมเนียมการจัดใหมีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง หรือ Universal Service Obligation (USO) ที่บริษัทตองจายใหกับกทช.เปน
ประจําทุกป ในอัตรารอยละ 4 ของรายไดประจําปกอนหักคาใชจายจากการประกอบกิจการโทรคมนาคม
โดยมีจํานวนเทากับ 6.70 ลานบาท 18.23 ลานบาท และ 20.55 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนตอตนทุน
บริการทั้งหมดเทากับรอยละ 7.28 รอยละ 9.65 และ รอยละ 12.72 ในป 2550-2552 ตามลําดับ
สําหรับในชวง มกราคม – มิถุนายน 2553 บริษัทมีตนทุนบริการเทากับ 82.54 ลานบาท ซึ่งคิดเปน
สัดสวนตอรายไดจากการใหบริการใหเชาวงจรเทากับรอยละ 31.71 ขณะที่ในชวงเดียวกันของป 2552 บริษัท
มีตนทุนบริการเทากับ 66.14 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอรายไดจากการใหบริการใหเชาวงจรเทากับรอยละ
27.96
คาใชจายในการบริการ
บริษัทมีคาใชจายในการบริการสําหรับป 2550-2552 จํานวนทั้งสิ้น 14.26 ลานบาท 34.51 ลาน
บาท และ 20.08 ลานบาทตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนตอรายไดจากการใหบริการใหเชาวงจรเทากับ
อัตราสวนรอยละ 9.11 รอยละ 8.10 และ รอยละ 4.17 ตามลําดับ โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 141.96 ในป 2551
และ ลดลงรอยละ 41.82 ในป 2552 สาเหตุที่คาใชจายนี้เพิ่มขึ้นมากในป 2551 นั้น เกิดจากการที่บริษัทใช
จายเพิ่มในดานการประชาสัมพันธ เพื่อสรางแบรนด Symphony ใหเปนที่รูจักในตลาดวงจรสื่อสารความเร็ว
สูง อยางไรก็ตาม ในป 2552 บริษัทลดคาใชจายในการประชาสัมพันธลง แตขณะเดียวกันคาใชจา ยที่
เกี่ยวกับพนักงานก็มีความสําคัญเพิ่มขึ้นเชนกัน โดยคาใชจายของพนักงานนั้น ประกอบดวย เงินเดือนและ
เงินโบนัสของพนักงานในแผนกการขายและการตลาด ซึ่งมีจํานวนมากขึ้น โดยมีพนักงานจํานวน 10 คน 11
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คน และ 14 คน ตามลําดับ นอกจากคาใชจายที่กลาวมาขางตนแลว คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับการบริการ
ยังประกอบดวยคาใชจายดานการตลาดและคาใชจายในการเดินทางอีกดวย
สําหรับคาใชจายในการบริการในชวง มกราคม – มิถุนายน 2553 มีมูลคาเทากับ 9.90 ลานบาท
โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 21.78 จากชวงเดียวกันของป 2552 ซึ่งมีจํานวนเทากับ 8.13 ลานบาท เนื่องจาก บริษัทมี
คาใชจาย คาคอมมิชชั่นของตัวแทนทางการตลาด (Circuit access charge) จํานวน 2.86 ลานบาท
ในขณะที่บริษัทไมมีคาใชจายประเภทนี้ในชวงเดียวกันของป 2552 นอกจากนี้ จํานวนเงินเดือนพนักงานใน
แผนกการขายและการตลาดเพิ่มขึ้นเปนอัตราสวนรอยละ 19.61 อยางไรก็ตาม บริษัทมีคาใชจายที่เกี่ยวของ
กับการตลาดลดลงจากชวงเดียวกันของป 2552 ทั้งนี้ คาใชจายในการบริการในชวง มกราคม – มิถุนายน
2552 คิดเปนสัดสวนตอรายไดจากการใหบริการใหเชาวงจรเทากับรอยละ 3.80 ในขณะที่คาใชจายในการ
บริการในชวง มกราคม – มิถุนายน 2552 คิดเปนสัดสวนตอรายไดจากการใหบริการใหเชาวงจรเทากับ
รอยละ 3.45
คาใชจายในการบริหาร
บริษัทมีคาใชจายในการบริหารสําหรับป 2550-2552 จํานวนทั้งสิ้น 37.29 ลานบาท 63.89 ลาน
บาท และ 82.11 ลานบาทตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมเทากับอัตราสวนรอยละ 14.89 รอย
ละ 11.43 และ รอยละ 15.06 โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 71.33 ในป 2551 และ รอยละ 28.51 ในป 2552
การที่บริษัทมีคาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในป 2551 นั้น เกิดจากการจางงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ
การขยายตัวของบริษัท ทําใหบริษัทตองมีคาใชจายในสวนของเงินเดือนผูบริหาร พนักงาน Back-Office
สวัสดิการพนักงาน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น โดยในชวงป 2550-2552 บริษัทมีจํานวน
ผูบริหารและพนักงาน Back-Office เทากับ 27 คน 32 คน และ 34 คนตามลําดับ ทําใหคาใชจายเกี่ยวกับ
พนักงานเพิ่มขึ้นจากในป 2550 จํานวน 26.71 ลานบาท เปน 42.30 ลานบาท ในป 2551 และ 43.81 ลาน
บาท ในป 2552 นอกจากนี้ตั้งแตป 2551 เปนตนมา บริษัทไดมีการเพิ่มจํานวนอุปกรณสํานักงานมากขึ้น
เพื่อรองรับจํานวนพนักงานที่มากขึ้นและการขยายตัวของการใหบริการลูกคาในหลายผลิตภัณฑ ทําใหคา
เสื่อมราคาของสินทรัพยเหลานั้นเพิ่มขึ้นตาม จากจํานวน 2.31 ลานบาท ในป 2550 เปน 5.32 ลานบาท ในป
2551 และ 7.25 ลานบาท ในป 2552 และการที่บริษัทขยายธุรกิจในเชิงรุกในป 2551 ทําใหคาใชจายที่
เกี่ยวเนื่องกับการบริหารและประกอบธุรกิจหลายอยางเพิ่มขึ้นเชนกัน ตัวอยางเชน คาใชจายจากการเชา
รถยนตซึ่งบริษัทจําเปนตองเชารถประจําตําแหนงผูบริหารระดับสูงและรถกระบะเพื่อใชในการบริการติดตั้ง
และซอมบํารุงโครงขาย โดยเพิ่มขึ้นจากในป 2551 เทากับ 1.72 ลานบาท เปน 4.35 ลานบาท ในป 2552
หรือคิดเปนอัตราการเติบโตถึงรอยละ 153.61 ขณะที่คาใชจายในการเชาอาคารสํานักงาน เพิ่มขึ้นจากป
2550 เทากับ 1.52 ลานบาท เปน 2.74 ลานบาท และ 3.94 ลานบาทในป 2551-2552 ตามลําดับ ในสวน
ของคาใชจายเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค เชน คาน้ํา คาไฟฟา คาโทรศัพท คาอินเตอรเน็ต และอื่นๆนั้น ใน
ป 2550 มีจํานวน 1.34 ลานบาท และเพิ่มขึ้นเปน 4.86 ลานบาท และ 5.59 ลานบาทในป 2551-2552
ตามลําดับ ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มพื้นที่เชาอาคารสํานักงานและการเพิ่มจํานวนพนักงาน
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สําหรับคาใชจายในการบริหารในชวง มกราคม – มิถุนายน 2553 มีมูลคาเทากับ 44.61 ลานบาท 10
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2552 คิดเปนอัตราสวนรอยละ 17.45 โดยคาใชจายในการบริหารในชวง
มกราคม – มิ ถุ น ายน 2553 คิ ด เป น สั ด ส ว นต อ รายได ร วมเท า กับ ร อ ยละ 15.73 ซึ่ง มี อั ต ราใกล เ คี ย งกั บ
คา ใชจา ยในการบริ หารของชว งเดีย วกันในป 2552 ที่มี สัดส ว นรอยละ 14.33 ของรายไดรวม แสดงถึ ง
ความสามารถในการควบคุ ม ต น ทุ น การบริ ห ารของบริ ษั ท ที่ ยั ง คงอยู ใ นระดั บ ที่ ดี ทั้ ง นี้ การเพิ่ ม ขึ้ น ของ
คาใชจายดังกลาว เมื่อเทียบกับรายไดรวมนั้น สวนหนึ่งเกิดจากคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องจากกระบวนการเตรียม
ความพรอมในการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เชน คาที่ปรึกษา คาเบี้ยประชุม
กรรมการที่เพิ่มขึ้น เปนตน
คาใชจายทางการเงิน
บริษัทมีคาใชจายทางการเงินในชวงป 2550-2552 ประมาณ 605,000 บาท 7.26 ลานบาท และ
3.39 ลานบาทตามลําดับ ซึ่งประกอบดวยตนทุนสองสวน ไดแก คาธรรมเนียมของสถาบันการเงินและ
ดอกเบี้ยจาย โดยคาธรรมเนียมของสถาบันการเงินในป 2550-2552 มีจํานวนประมาณ 201,000 ลานบาท
105,000 ลานบาท 162,000 ลานบาท ตามลําดับ ขณะที่ดอกเบี้ยจายในป 2550-2552 มีจํานวนประมาณ
404,000 ลานบาท 7.16 ลานบาท และ 3.23 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งประกอบดวยดอกเบี้ยจายที่เกิดจาก
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน คือ GCS เพื่อนํามาเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยบริษัทไดมีการเพิ่มจํานวนเงินกูยืมระยะสั้นอีกในป 2551 ทําใหจํานวนดอกเบี้ยจายในป 2551
เพิ่มขึ้นอยางมีสาระสําคัญ นอกจากนี้บริษัทยังมีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพื่อใชลงทุนใน
อุ ป กรณ โ ครงข า ยของบริ ษั ท โดยมี ห ลั ก ประกั น คื อ การจดจํ า นองที่ ดิ น ของ บริ ษั ท จี ค อน เรี ย ลตี้ จํ า กั ด
(GCON) ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกันของบริษัท โดยมีผูถือหุนใหญรายหนึ่งของบริษัท เปนผูถือหุนของ
GCON ภายในป 2552 บริษัทไดเริ่มชําระคืนหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทําใหจํานวนดอกเบี้ยจายมีคา
ลดลง โดยบริษัทสามารถชําระคืนเงินกูทั้งเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวไดครบในป 2552
บริษัทมีคาใชจายทางการเงินในชวงมกราคม – มิถุนายน 2553 ประมาณ 159,000 บาท โดยแบง
ออกเปนคาธรรมเนียมของสถาบันการเงินจํานวนประมาณ 62,000 บาท และ ดอกเบี้ยจายประมาณ 97,000
บาท ขณะที่ในชวงเดียวกันของป 2552 บริษัทมีคาใชจายทางการเงินจํานวน 2.88 ลานบาท ซึ่งแบงออกเปน
คาธรรมเนียมของสถาบันการเงินจํานวนประมาณ 46,000 บาทและดอกเบี้ยจายเทากับ 2.83 ลานบาท
สาเหตุที่จํานวนคาใชจายดังกลาวมีจํานวนลดลงเกิดจากดอกเบี้ยจายมีจํานวนลดลง เพราะบริษัทชําระคืน
เงินกูทั้งเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวไดครบในป 2552 ทั้งนี้ ในชวงมกราคม – มิถุนายน 2553 บริษัทมีการ
กูยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น จํานวน 30.00 ลานบาท
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คาใชจายในการบริหารจํานวน 44.61 ลานบาท นับรวมคาตอบแทนผูบริหารในชวงเดียวกันจํานวน 10.91 ลานบาท เพื่อใหงบกําไร
ขาดทุนของบริษัทในชวงเวลาดังกลาว สามารถเปรียบเทียบกับงบกําไรขาดทุนในชวงเวลาอื่นได เนื่องจากงบกําไรขาดทุนในป 2550 –
2552 นั้น มิไดแยกคาตอบแทนผูบริหารออกจากคาใชจายในการบริหาร
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กําไรขั้นตน
อัตราสวนทางการเงิน
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรสุทธิ

หนว
ย
%
%

ป 2550

ป 2551

ป 2552

ม.ค. 52 – มิ.ย. 52

ม.ค. 53 – มิ.ย. 53

63.24
29.75

66.20
33.09

70.35
35.26

72.68
37.72

70.38
35.53

จากโครงสรางของรายไดและคาใชจายที่ไดกลาวมาแลวขางตนนั้นสงผลใหบริษัทมีกําไรขั้นตน
เพิ่มขึ้นจาก 158.37 ลานบาทในป 2550 เปน 369.81 ลานบาท และ 383.54 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิด
เป น อั ต ราส ว นกํ า ไรขั้ น ต น เท า กั บ ร อ ยละ 63.24 ร อ ยละ 66.20 และร อ ยละ 70.35 ในป 2550-2552
ตามลําดับ สาเหตุหนึ่งที่ทําใหอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทมีจํานวนสูงขึ้น เกิดจากการที่บริษัทมีรายไดจากคา
บริหารจัดการและใหบริการบํารุงรักษาโครงขายเพิ่มขึ้น โดยหากแบงประเภทกําไรขั้นตนตามรายไดจากการ
ขายและรายไดจากการใหบริการใหเชาวงจรจะพบวากําไรขั้นตนในการใหบริการวงจรใหเชาวงจรนั้นจะ
มากกวากําไรขั้นตนที่เกิดจากการขายอุปกรณอยางมีสาระสําคัญ โดยกําไรขั้นตนในการใหบริการวงจรให
เชาวงจรในชวงป 2550-2552 เทากับ 83.55 ลานบาท 305.69 ลานบาท และ 337.16 ลานบาทตามลําดับ
หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนเทากับ รอยละ 53.40 รอยละ 71.78 และ รอยละ 70.09 ตามลําดับ ขณะที่กําไร
ขั้นตนที่เกิดจากการขายอุปกรณในชวงป 2550-2552 เทากับ 3.67 ลานบาท 35.89 ลานบาท และ 5.84
ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนเทากับ รอยละ 16.08 รอยละ 34.34 และ รอยละ 24.73
ตามลําดับ
สําหรับกําไรขั้นตนในชวง มกราคม – มิถุนายน 2553 มีมูลคาเทากับ 199.59 ลานบาท หรือคิดเปน
อัตราสวนกําไรขั้นตนเทากับรอยละ 70.38 โดยมูลคากําไรขั้นตนนั้น เพิ่มขึ้นจากจํานวนในชวงเวลาเดียวกัน
ของปกอนหนาเทากับ 6.90 ลานบาท หรือเติบโตรอยละ 3.58 ซึ่งในชวง มกราคม – มิถุนายน 2552 บริษัท
มีกําไรขั้นตนเทากับ 192.68 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนรอยละ 72.68 ทั้งนี้ หากพิจารณาดานอัตราสวน
ความสามารถในการทํากําไรแลว จะพบวาบริษัทมีอัตราสวนกําไรขั้นตนลดลง สาเหตุเกิดจากจํานวนการ
ขายอุปกรณมีจํานวนลดลง นอกจากนี้ ยังเกิดจากจํานวนรายไดจากคาบริหารจัดการและรายไดอื่นที่ลดลง
กําไรสุทธิ
สําหรับกําไรกอนหักคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทในชวงป 2550-2552
เทากับ 106.82 ลานบาท 271.41 ลานบาท และ 281.35 ลานบาท ตามลําดับ และมีกําไรสุทธิเทากับ 74.51
ลานบาท 184.85 ลานบาท และ 192.24 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ
29.75 รอยละ 33.09 และรอยละ 35.26 ลานบาทตามลําดับ โดยอัตราสวนที่เพิ่มขึ้นนี้ นอกจากจะเกิดจาก
การเพิ่มขึ้ นอยางตอ เนื่องของอัตรากํา ไรขั้นตนแลว ยังเกิดจากการควบคุม คาใชจายในการบริการและ
คาใชจายในการบริหารใหอยูในระดับที่เหมาะสมของบริษัท นอกจากนี้ในป 2552 บริษัทยังมีจํานวนดอกเบี้ย
จายที่ลดลงมาก เนื่องจากบริษัทไดชําระหนี้ทั้งระยะยาวและระยะสั้นไดครบถวน
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สําหรับในชวงมกราคม - มิถุนายน 2553 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 100.77 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ชวงเดียวกันของป 2552 คิดเปนอัตราสวนรอยละ 0.78 ในชวงเวลาดังกลาว บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิเทากับ
รอยละ 35.53 ซึ่งนอยกวาอัตรากําไรสุทธิในชวงเดียวกันของปกอนหนาที่เทากับรอยละ 37.72 อันเปนผลมา
จากการลดลงของอัตราสวนกําไรขั้นตน
หากพิจารณาระหวางกําไรสุทธิของบริษัทกับกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในป 2550-2552
ซึ่งมีจํานวนเทากับ 125.02 ลานบาท 166.19 ลานบาท และ 292.37 ลานบาท ตามลําดับ และกระแสเงินสด
จากการดําเนินงานในชวงมกราคม - มิถุนายน 2553 ซึ่งมีจํานวนเทากับ 114.25 ลานบาท จะพบวา จํานวน
กําไรสุทธิและจํานวนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในภาพรวมทุกปนั้น มีจํานวนใกลเคียงกัน แสดงให
เห็นวากําไรสุทธิของบริษัทนั้น สามารถสะทอนเปนเงินสดใหกับบริษัทไดอยางแทจริง
ฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม
สินทรัพยรวมของบริษัท ณ สิ้นป 2550-2552 มีมูลคาเทากับ 277.64 ลานบาท 456.16 ลานบาท
และ 485.91 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 64.30 ในป 2551 และ รอยละ
6.52 ในป 2552 ทั้งนี้ในป 2551 บริษัทมีการลงทุนเชิงรุกในการเพิ่มจํานวนอุปกรณโครงขายเพื่อใชในการ
ใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงประเภทตางๆของบริษัทเพื่อรองรับการขยายฐานลูกคา สงผลใหรายการ
อุปกรณโครงขายเพิ่มขึ้นจาก 144.02 ลานบาทในป 2550 เปน 277.04 ลานบาท และ 369.53 ลานบาทในป
2551-2552 ตามลําดับ และเพื่อรองรับการขยายขนาดธุรกิจของบริษัท ทําใหบริษัทมีการซื้อสินทรัพยที่เปน
อุปกรณเพื่อใชในการบริหารเพิ่มมากขึ้น จากในป 2550 จํานวน 14.98 ลานบาท เปน 22.13 ลานบาทในป
2551 และ 20.99 ลานบาทในป 2552 ขณะเดียวกันสินทรัพยหมุนเวียนที่จําเปนในการดําเนินงาน เชน
ลูกหนี้การคา มีจํานวนเพิ่มขึ้นในชวงป 2551 เนื่องจากในปดั งกลาว เกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจทั้ ง
ภายในประเทศไทยและตางประเทศ บริษัทเล็งเห็นถึงปญหาเรื่องสภาพคลองที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกคา บริษัท
จึงมีการผอนปรนระยะเวลาการชําระเงินใหกับลูกคารายเกา ทั้งนี้ อัตราการผิดนัดชําระหนี้ของลูกหนี้ของ
บริษัทมีจํานวนนอยมาก แสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการเรียกเก็บเงินจากลูกคาของบริษัท โดยสวนหนึ่ง
เกิดจากการที่ลูกคาของบริษัทนั้น มีฐานะการเงินที่มั่นคง
ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ป 2553 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 533.26 ลานบาท โดยสินทรัพยที่มี
จํานวนที่เปนสาระสําคัญไดแก อุปกรณโครงขายสุทธิ ลูกหนี้การคาและรายไดคางรับสุทธิ อุปกรณสุทธิ และ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ซึ่งมีมูลคาเทากับ 387.14 ลานบาท 74.85 ลานบาท 21.56 ลานบาท
และ 20.94 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้บริษัทมีจํานวนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นจากจํานวน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนอัตราสวนรอยละ 144.14
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สินทรัพยหมุนเวียน
ลูกหนี้การคา
หนวย: ลานบาท

อายุลูกหนี้
ยังไมครบกําหนดชําระ
คางชําระ ไมเกิน 3 เดือน
คางชําระ 3-6 เดือน
คางชําระ 6-12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวมลูกหนี้การคา
ที่มา :

2550
48.42
2.51
0.03
0.00
0.00
50.95

2551
71.72
12.25
1.40
0.00
0.11
85.48

2552
ม.ค. – มิ.ย. 2553
54.83
55.91
6.69
9.18
0.44
5.38
0.05
0.12
1.00
1.07
63.00
71.65

งบการเงินภายในบริษัท ป 2550
งบการเงินตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี ป 2551, 2552, และ มกราคม – มิถุนายน 2553

บริษัทมีจํานวนลูกหนี้การคาในชวงป 2550-2552 เทากับ 50.95 ลานบาท 85.48 ลานบาท และ
63.00 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นสอดคลองกับยอดขายสินคาและรายไดที่ไดรับจากการใหบริการให
เชาวงจรที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นในป 2551 และลดลงเล็กนอยในป 2552 โดยลูกหนี้การคาของบริษัทสวนใหญ
สามารถชําระคาสินคาและบริการไดตรงตามจํานวนเงินและไมมีการผิดนัดชําระหนี้ เนื่องจากลูกคาของ
บริษัทเปนประเภท บริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ สถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจที่มีฐานะทางการเงินที่
มั่นคง ในป 2552 จํานวนลูกหนี้ที่คางชําระมากกวา 3 เดือนนั้น มีจํานวน 1.49 ลานบาท หรือรอยละ 2.35
ของจํานวนลูกหนี้การคาทั้งหมดซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคาและความสามารถ
ในจัดเก็บหนี้ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีการประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเทากับ 1.07 ลานบาท
ในป 2552 หรือคิดเปนอัตราสวนรอยละ 1.70 ของจํานวนลูกหนี้การคาทั้งหมด โดยมีจํานวนใกลเคียงกับ
ยอดหนี้คางชําระมากกวา 3 เดือน จึงถือวาการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทมีความเหมาะสม
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการใหเครดิตทางการคาประมาณ 30 วัน โดยเมื่อพิจารณาระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของ
บริษัทในป 2550-2552 ซึ่งเทากับ 52 วัน 47 วัน และ 53 วัน ตามลําดับ จะพบวาลูกหนี้ทางการคาของบริษัท
นั้น มีการชําระเงินที่ลาชากวานโยบายที่บริษัทไดกําหนดไว สาเหตุเกิดจากลูกคาบางรายมีการกําหนดวันที่
วางบิลและวันที่จายเช็ค ซึ่งอาจไมตรงกับชวงระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ของบริษัท ทําใหระยะเวลาเก็บหนี้โดย
เฉลี่ยยาวนานเกินกวานโยบาย Credit Term ของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัท กําหนดใหการตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเปนแบบเฉพาะเจาะจง โดยจะทําการพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะห
อายุลูกหนี้ตลอดจนการดําเนินการตามมาตรการการติดตามหนี้ที่คางชําระมาแลวทั้งนี้ มาตรการในการ
ติดตามทวงถามลูกหนี้ที่คางชําระเกิน Credit term มีดังนี้
คางชําระเกิน
30 วัน
45 วัน
60 วัน
90 วัน
97 วัน

มาตรการในการติดตาม
เจาหนาที่ฝายขายที่รับผิดชอบลูกหนี้รายนั้น ทําการติดตามทวงถาม
รองกรรมการผูจัดการทําการติดตามทวงถาม
เจาหนาที่ฝายขายออกหนังสือทวงถามครั้งที่ 1 และแจงเตือนการตัดสัญญาณใหบริการ
เจาหนาที่ฝายวิศวกรรมทําการตัดสัญญาณใหบริการ และหยุดรับรูรายไดของวงจรนั้น
ฝายกฎหมายออกหนังสือทวงถามครั้งที่ 2 และแจงการฟองรองดําเนินคดี
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บริษัทจะหยุดและ/หรือระงับการใหบริการแกลูกคา เมื่อลูกคามีหนี้คางชําระเกิน 90 วัน และหยุด
รับรูรายไดจากการใหบริการใหเชาวงจรทันที
ณ สิ้นเดือ นมิถุนายน ป 2553 บริษัทมีจํานวนลูกหนี้การคาเทากับ 71.65 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น
เนื่องจากบริษัทมีการใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงแกลูกคา ขณะเดียวกัน บริษัทยังมิไดมีการปรับ
ประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นหรือลดลงแตอยางใด ทั้งนี้ จํานวนลูกหนี้ที่คางชําระมากกวา 3
เดือนนั้น มีจํานวน 6.57 ลานบาท หรือรอยละ 9.17 ของจํานวนลูกหนี้การคาทั้งหมด ซึ่งถือวาเปนอัตราสวน
ที่เพิ่มขึ้นจากจํานวนลูกหนี้ดังกลาว ณ สิ้นป 2552 สาเหตุเกิดจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนลูกหนี้ที่คางชําระ 36 เดือน เนื่องจากลูกหนี้รายหนึ่ง ติดปญหาภายในกิจการ ทําใหยังมิไดชําระหนี้ใหกับบริษัท อยางไรก็ตาม
บริษัทไดทําการติดตามการชําระเงินอยูเปนระยะๆ
สินทรัพยไมหมุนเวียน
อุปกรณโครงขาย
บริษัทมีอุปกรณโครงขายเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องโดยเฉพาะในป 2551 ที่บริษัทมีแผนการขยายขนาด
ธุรกิจและการลงทุน โดยในชวงป 2550-2552 เทากับ 144.37 ลานบาท 277.04 ลานบาท และ 369.53 ลาน
บาทตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 91.89 ในป 2551 และรอยละ 33.39 ในป 2552
อุปกรณโครงขายของบริษัทนั้น แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก อุปกรณโครงขายระหวางติดตั้ง และอุปกรณ
โครงขาย โดยบริษัทมีอุปกรณโครงขายระหวางติดตั้งเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในชวงป 2550-2552 เทากับ
33.69 ลานบาท 38.91 ลานบาท และ 50.75 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเติบโตเทากับรอยละ
15.50 ในป 2551 และรอยละ 30.43 ในป 2552 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามรายไดจากการใหบริการใหเชาวงจรในทุก
ผลิตภัณฑของบริษัท เนื่องจากบริษัทจะจางผูรับเหมาชวงมาดําเนินการประกอบอุปกรณโครงขายระหวาง
ติดตั้งที่บริษัทเปนเจาของอยูใหเกิดเปนอุปกรณโครงขายเพื่อนําไปใชในการใหบริการลูกคาที่มาเชาวงจร
สื่อสารความเร็วสูงจากบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไมมีการคิดคาเสื่อมราคาของอุปกรณโครงขายระหวางติดตั้ง
สําหรับอุปกรณโครงขายในชวงป 2550-2552 นั้น มีจํานวนเทากับ 110.68 ลานบาท 238.12 ลานบาท และ
318.78 ลานบาทตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 115.14 ในป 2551 และ รอยละ 33.87 ในป
2552 เนื่องจากบริษัทขยายฐานลูกคาของบริษัทในทุกประเภทการใหบริการใหเชาวงจรสื่อสาร ทําใหบริษัท
ตองการอุปกรณโครงขายเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหสามารถใหบริการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ให
เปนไปตามแผนการของบริษัทที่ตองการลดขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นใหนอยที่สุด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทมีอุปกรณโครงขายจํานวน 387.14 ลานบาท โดยเปนการซื้อเพิ่ม
ระหวางงวดเทากับ 51.44 ลานบาท ตัดจําหนายระหวางงวดประมาณ 1.31 ลานบาท และคาเสื่อมราคา
เทากับ 32.52 ลานบาท
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อุปกรณ
บริษัทมีจํานวนอุปกรณเพิ่มขึ้นในป 2551 และลดลงเพียงเล็กนอยในป 2552 โดยมีจํานวนเทากับ
14.98 ลานบาท 22.14 ลานบาท และ 20.99 ลานบาทตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเติบโตเทากับรอยละ
47.73 ในป 2551 และลดลงรอยละ 5.18 ในป 2552 เนื่องจากการขยายแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทในป
2551 ทําใหบริษัทตองการสินทรัพยที่ใชในการบริหารงานมากขึ้น โดยทรัพยสินที่มีมูลคาสูงสวนใหญจะเปน
อุป กรณ สํ า นั ก งาน และอุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร ซึ่ ง คิ ดเป น ประมาณร อ ยละ 40-60 เพื่ อ รองรั บ กั บ จํ า นวน
พนักงานที่บริษัทจางเพิ่มขึ้นในการดําเนินงานภายในบริษัทและใหบริการลูกคาของบริษัทที่เพิ่มมากขึ้นอยาง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การลดลงของอุปกรณในป 2552 เกิดจากการที่บริษัทมีคาเผื่อการดอยคา
ของสวนปรับปรุงสินทรัพยเชา
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทมีอุปกรณเทากับ 21.56 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.73 จาก
จํา นวนอุ ป กรณ ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2553 โดยระหว า งช ว งเวลาดั งกล า ว บริ ษัท มี ก ารซื้ อ เพิ่ ม จํ า นวน
ประมาณ 4.36 ลานบาท และคาเสื่อมราคาสําหรับงวดเทากับ 3.79 ลานบาท
หนี้สิน
บริษัทมีจํานวนหนี้สินในชวงป 2550-2552 เทากับ 173.72 ลานบาท 197.40 ลานบาท และ133.91
ลานบาทตามลําดับ โดยหนี้สินสวนใหญของบริษัทมาจากเจาหนี้การคาและภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย ซึ่ง
บริษัทไดพยายามลดจํานวนของเจาหนี้การคาลงอยางตอเนื่องในชวงป 2550-2552 ทําใหอัตราสวนของ
เจาหนี้การคาในปจจุบันตอหนี้สินรวมอยูที่รอยละ 26.40 และภาษีเงินไดนิติบุคลคางจายตอหนี้สินรวมอยูที่
รอยละ 28.16 นอกจากนี้ ดวยความสามารถในการบริหารธุรกิจของคณะผูบริหาร ทําใหในป 2552 บริษัท
สามารถชําระเงินกูระยะสั้นทั้งหมดที่กูยืมจาก GCS ซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน ที่บริษัทเคยกูมาเพื่อใชเปน
เงินหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 8.5 ตอป นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถชําระเงินกูยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินทั้งหมดที่บริษัทเคยกูยืมมาเพื่อใชลงทุนในอุปกรณโครงขาย ในอัตราดอกเบี้ย MLR ซึ่ง
หลักประกันเปนที่ดินของ GCON และตองดํารงอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนไมเกินกวา 2 ตอ 1
ซึ่งบริษัทสามารถดําเนินการตามขอกําหนดนี้ไดตลอดมา ทําให ณ สิ้นป 2552 บริษัทไมมีภาระหนี้สินทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทมีจํานวนหนี้สินเทากับ 142.36 ลานบาท โดยหนี้สินสวนใหญ
ประกอบดวยเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคา รายไดรอตัดบัญชีและเงินรับลวงหนาจาก
ลูกคา และภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย โดยบริษัทมีจํานวนเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน 30.00 ลานบาท ซึ่ง
บริษัทไดกูยืมจากสถาบันการเงินในป 2553 นอกจากนี้ บริษัทยังมีภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายจํานวน
36.35 ลานบาท และบริษัทมีเจาหนี้การคาเทากับ 26.82 ลานบาท สําหรับรายไดรอตัดบัญชีและเงินรับ
ลวงหนาจากลูกคานั้น มีจํานวนเทากับ 29.42 ลานบาท หากเปรียบเทียบกับจํานวนหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 แลว จํานวนเจาหนี้การคา รายไดรอตัดบัญชีและเงินรับลวงหนาจากลูกคา และภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลคางจายของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 มีจํานวนลดลง ทั้งนี้ บริษัทยังคงไมมีภาระหนี้สิน
ระยะยาว
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สวนของผูถือหุน
การที่บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีกําไรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในชวงป 2551 และ 2552 ทําให
บริษัทมีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น และบริษัทสามารถนําเงินสวนนี้มาใชในการลงทุนตอเนื่องไดโดยไมตอง
อาศัยการกูยืมเงินระยะยาวและระยะสั้น โดยในชวงป 2550-2552 บริษัทมีจํานวนสวนของผูถือหุนเทากับ
103.91 ลานบาท 258.77 ลานบาท และ 352.00 ลานบาทตามลําดับ ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและ
การลงทุนในอนาคต เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทอนุมัติใหบริษัททําการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 30 ลานบาท เปน 80 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 5 ลานหุน
มูลคาหุนละ 10 บาท และเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทอนุมัติใหบริษัททํา
การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพิ่มเติมจาก 80 ลานบาท เปน 225 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 14.5
ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท สําหรับประวัติการจายเงินปนผลของบริษัทนั้น ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของ
บริษัท ไดมีมติเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 อนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลประจําป สําหรับป 2550 ใหแกผูถือ
หุนในอัตราหุนละ 10 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30 ลานบาท และที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ไดมีมติ
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 อนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลประจําป สําหรับป 2551 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุน
ละ 12 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 36 ลานบาท นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติเมื่อวันที่ 7
ตุลาคม 2552 อนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับป 2552 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 32.25
บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 258.00 ลานบาท สําหรับเงินปนผลประจําป 2552 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ไดมีมติเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 อนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 2.75 บาท รวม
เปนเงินทั้งสิ้น 61.88 ลานบาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทมีสวนของผูถือหุนเทากับ 390.90 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลการ
ดําเนินงานของบริษัทที่มีกําไรสุทธิในชวงมกราคม – มิถุนายน 2553 เทากับ 100.77 ลานบาท โดยบริษัทได
มีการจายเงินปนผลประจําปสําหรับป 2552 ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 เปน
เงินจํานวน 61.88 ลานบาท หรือในอัตราหุนละ 2.75 บาท
สภาพคลอง
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ในป 2550 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน เทากับ 125.02 ลานบาท โดยมีกําไรจาก
การดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินจากการดําเนินงานเทากับ 123.07 ลานบาท และ
มีการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินจากการดําเนินงานจํานวน 8.97 ลานบาท
บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานในป 2551 เทากับ 166.19 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป
2550 จํานวน 41.17 ลานบาท ทั้งที่กําไรสุทธิในป 2551 เพิ่มขึ้นถึง 110.34 ลานบาท สาเหตุเกิดจากการ
ลดลงของการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานภายในป 2551 โดยมีปจจัยหลักมาจากการลดลง
ของเจาหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน จํานวน 49.14 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดชําระหนี้ดังกลาว อีกปจจัย
หนึ่ง คือ การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาและรายไดคางรับจํานวน 37.78 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นตามจํานวนรายได
ที่เพิ่มมากขึ้น
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บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานในป 2552 เทากับ 292.37 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป
2551 จํานวน 125.69 ลานบาท ทั้งที่กําไรสุทธิในป 2552 เพิ่มขึ้นเพียง 7.39 ลานบาทเทานั้น เนื่องจากบริษัท
ไดรับการชําระเงินจากลูกหนี้การคาและรายไดคางรับในจํานวนที่มากกวายอดลูกหนี้การคาที่บริษัทให
เครดิตแกลูกคาในปดังกลาว ขณะเดียวกัน บริษัทยังมีรายไดรอตัดบัญชีและเงินรับลวงหนาจากลูกคาเพิ่มขึ้น
อีกดวย
สําหรับในชวงมกราคม - มิถุนายน 2553 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานเทากับ
114.25 ลานบาท สาเหตุที่ทําใหจํานวนกระแสเงินสดนี้แตกตางจากกําไรสุทธิของบริษัท สวนหนึ่งเปนผลมา
จากการลดลงของคาใชจายคางจาย และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาและรายไดคางรับ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
บริษัทมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2550 เทากับ 149.52 ลานบาท โดยสวนใหญเปน
คาใชจายในการซื้ออุปกรณโครงขาย เพื่อใชในการใหบริการวงจรสื่อสารตอลูกคา โดยคิดเปนจํานวนทั้งสิ้น
149.56 ลานบาท
บริษัทมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2551 เทากับ 154.49 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปน
คาใชจายในการซื้ออุปกรณโครงขาย เพื่อใชดําเนินการใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงกับลูกคาของบริษัท
โดยคิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 141.96 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 91.89 ของกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ลงทุน
บริษัทมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2552 เทากับ 165.58 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปน
คาใชจายในการซื้ออุปกรณโครงขาย เพื่อใชดําเนินการใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงกับลูกคาของบริษัท
โดยคิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 153.76 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 92.86 ของกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ลงทุน
บริษัทมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนในชวงมกราคม - มิถุนายน 2553 เทากับ 70.02 ลาน
บาท โดยสวนใหญเปนคาใชจายในการซื้ออุปกรณโครงขาย โดยคิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 64.86 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 92.64 ของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ในป 2550 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 46.41 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยเงิน
กูยืมรับจากกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 16.70 ลานบาท เพื่อนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการ
ดําเนินงาน นอกจากนี้ บริษัทยังไดรับเงินกูยืมระยะยาวอีกจํานวน 4.71 ลานบาท และไดรับเงินจากการเพิ่ม
ทุนจํานวน 25.00 ลานบาท เพื่อนํามาลงทุนในโครงขายของบริษัทในการใหบริการลูกคาที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น
ในป 2551 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 19.11 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยเงิน
กูยมื รับจากกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 50.00 ลานบาท เพื่อนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการ
ดําเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทไดมีการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนจํานวน 30 ลานบาทในปเดียวกันอีกดวย
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ในป 2552 บริ ษั ท มี ก ระแสเงิ น สดใช ไ ปในกิ จ กรรมจั ด หาเงิ น เท า กั บ 172.82 ล า นบาท โดย
ประกอบด ว ยการได รั บ เงิ น สดจากการเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท เป น จํ า นวน 195.00 ล า นบาท
ขณะเดียวกัน บริษัทไดจายเงินปนผลใหผูถือหุนจํานวน 294.00 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทยังไดชําระคืนเงิน
กูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเปนจํานวน 70.00 ลานบาทอีกดวย
สําหรับในชวงมกราคม - มิถุนายน 2553 บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ
31.88 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยการกูยืมเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 30.00 ลานบาท และ
จายเงินปนผลจํานวน 61.88 ลานบาท
อัตราสวนสภาพคลอง
บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง(อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน) เทากับ 0.47 เทา
0.78 เทา และ 0.63 เทา ในป 2550-2552 ตามลําดับ และบริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ
0.43 เทา 0.74 เทา และ 0.55 เทา ในป 2550-2552 ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของอัตราสวนทั้งสองนี้ แสดงถึง
ความสามารถของบริษัทที่บริหารสภาพคลองไดดีขึ้น แมวาในป 2552 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองจะ
ลดลงเล็กนอย ทั้งนี้ การที่บริษัทมีจํานวนเจาหนี้การคาลดลงในชวงที่ผานมาและบริษัทไดชําระคืนเงินกูยืม
ระยะสั้นไดครบถวนแลว ทําใหบริษัทไมมีปญหาเรื่องการผิดนัดชําระหนี้ระยะสั้นในอนาคต ในป 2552 บริษัท
มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 52.96 วัน และระยะเวลาหมุนเวียนสินคาคงเหลือ 112.20 วัน ในขณะที่ระยะเวลา
ชําระหนี้เฉลี่ย118.56 วัน ทําใหบริษัทมีวงจรเงินสด 46.61 วัน (ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลา
หมุนเวียนสินคาคงเหลือ – ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย) ซึ่งลดลงจากวงจรเงินสดในป 2551 จํานวน 49.59 วัน
จึงถือวาบริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาสภาพคลองของบริษัทไดดีขึ้น
ในชวง มกราคม – มิถุนายน 2553 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง (อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอ
หนี้สินหมุนเวียน) เทากับ 0.78 เทา และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 0.67 เทา แสดงถึงการบริหาร
สภาพคลองที่ดีขึ้นของบริษัท โดยบริษัทมีจํานวนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น
อัตราสวนหนี้สินตอทุน
โครงสรางเงินทุนของบริษัทในป 2550 มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.67 เทา ซึ่งสวนใหญมา
จากเจาหนี้การคา อยางไรก็ตามในป 2551 และ 2552 บริษัทสามารถบริหารสภาพคลองการชําระหนี้เจาหนี้
การคาไดอยางสม่ําเสมอ ประกอบกับการที่บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากเดิมอยางมาก ทําใหจํานวนเจาหนี้
การคาลดลงอยางมีสาระสําคัญและทําใหอัตราสวนหนี้สินตอทุนในป 2551-2552 มีจํานวนลดลงมาก คือ
0.76 เทา และ 0.38 เทาตามลําดับ โดยอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหอัตราสวนดังกลาวลดลงมาจากการที่บริษัท
สามารถชําระหนี้ทั้งระยะยาวและระยะสั้นไดหมดภายในป 2552และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในป
ดังกลาว ขณะที่กําไรสุทธิยังคงเพิ่มขึ้น ทั้งนี้หากพิจารณาความเสี่ยงทางดานการเงินเฉพาะเงินกูยืมที่บริษัทมี
ภาระตองจายดอกเบี้ย (interest Bearing Debt) เมื่อเทียบกับสวนของผูถือหุน อัตราดังกลาวจะอยู ที่
ประมาณ 0.24 เทาในป 2550 โดยในป 2551 บริษัทมีการกูยืมเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้นจํานวน 50 ลานบาท ทํา
ใหอัตราสวนดังกลาวเพิ่มขึ้นเปน 0.29 อยางไรก็ตาม ในป 2552 บริษัทไดชําระเงินกูยืมที่มีภาระดอกเบี้ยทั้ง
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ระยะสั้นและระยะยาวครบถวน โครงสรางเงินทุนในลักษณะนี้ ทําใหบริษัทยังคงมีความสามารถในการกูยืม
เงินในอนาคตเพื่อนํามาลงทุนในอุปกรณโครงขายหรือทรัพยสินถาวรอื่นหรือเปนเงินทุนหมุนเวียน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.36 เทา โดยอัตราสวนดังกลาว
ลดลงจากอัตราสวน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งเทากับ 0.38 เทา โดยบริษัทมีกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้น แมวา
จะมีการจายเงินปนผล เนื่องจากกําไรสุทธิของบริษัทมากขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทมีจํานวนหนี้สินหมุนเวียน
เพิ่มขึ้นจากจํานวน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ไมมาก เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุน รวมทั้ง
บริษัทมิไดมีการกูยืมเงินระยะยาวเพิ่ม
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยในป 2550-2552 เทากับ รอยละ 53.67 รอยละ 50.38 และ
รอยละ 40.81 ตามลําดับ สาเหตุที่ทําใหอัตราผลตอบแทนนี้มีคาสูงอยางมีสาระสําคัญในป 2551 นั้น คือ
ในขณะนั้น บริษัทไดมีการขยายฐานลูกคาและมีการใหบริการเชาวงจรสื่อสารความเร็วสูงมากขึ้นในหลาย
ประเภท โดยบริษัทสามารถเพิ่มการเติบโตของรายไดใหมากกวาการเพิ่มขึ้นของจํานวนอุปกรณโครงขายที่
บริษัทลงทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากอุปกรณโครงขายที่บริษัทลงทุนไปวงจรหนึ่งนั้น สามารถใหบริการลูกคาได
หลายรายในเวลาเดียวกัน การที่ผลตอบแทนจากสินทรัพยในป 2552 ลดลงเพียงเล็กนอยจากป 2551 นั้น
เกิดจากการซื้ออุปกรณโครงขายระหวางติดตั้งและอุปกรณโครงขายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอุปกรณโครงขายระหวาง
ติดตั้งนั้น เปนการซื้อไวเพื่อใชประกอบเปนอุปกรณโครงขายในอนาคต จึงทําใหรายไดที่บริษัทสามารถรับรูได
จะเกิดขึ้นในอนาคต
สําหรับในชวง มกราคม – มิถุนายน 2553 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเทากับรอยละ
37.88 ขณะที่ อั ต ราผลตอบแทนจากสิ น ทรั พ ย ใ นป 2552 มี ค า เท า กั บ ร อ ยละ 40.81 สาเหตุ ที่ อั ต รา
ผลตอบแทนดังกลาวลดลงจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยในป 2552 เกิดจากการที่บริษัทมีจํานวน
สินทรัพยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจํานวนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ซึ่งบริษัทจะใชในการลงทุนเพื่อสราง
ผลตอบแทนในอนาคต
อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนในป 2550-2552 เทากับ รอยละ 143.41 รอยละ 101.94
และ รอยละ 62.95 ตามลําดับ ทั้งนี้ แมวากําไรสุทธิในป 2552 ของบริษัทจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบ
กับกําไรสุทธิในป 2551 แตบริษัทมีอัตราผลตอบแทนลดลงในป 2552 นั้น ซึ่งเปนผลมาจากการที่มีการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจํานวน 195 ลานบาท ในป 2552 อยางไรก็ตาม จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทําใหบริษัทมี
ศักยภาพในการลงทุนในอนาคต เพื่อสรางรายไดจากการใหบริการใหเชาวงจรที่มากขึ้น ซึ่งหากบริษั ท
สามารถควบคุมตนทุนและคาใชจายไดอยางดีแลว กําไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนจะเพิ่มขึ้น
สําหรับในชวง มกราคม – มิถุนายน 2553 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนเทากับรอยละ
51.96 ซึ่งลดลงจากอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนในป 2552 เนื่องจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยในป 2553
มากกวาจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยในป 2552 จากการเพิ่มทุนของบริษัทในป 2552
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บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทในชวง 9 เดือนแรกของป 2553
งบการเงิน
งบดุล
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและรายไดคางรับ – สุทธิ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน
อุปกรณโครงขายใหเชา
อุปกรณโครงขาย – สุทธิ
อุปกรณ – สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

31 ธ.ค. 2552
พันบาท
รอยละ

30 ก.ย. 2553
พันบาท
รอยละ

8,575
64,521
3,317
8,319
84,732

1.76
13.28
0.68
1.71
17.44

15,440
74,355
2,341
10,934
103,070

2.69
12.97
0.41
1.91
17.97

1,000
0
369,529
20,988
5,083
4,574
401,174
485,906

0.21
0.00
76.05
4.32
1.05
0.94
82.56
100.00

3,020
0
405,746
42,470
10,113
9,069
470,418
573,488

0.53
0.00
70.75
7.41
1.76
1.58
82.03
100.00
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บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

31 ธ.ค. 2552
พันบาท รอยละ

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา
เงินกูยืมระยะสั้นจากและดอกเบี้ยคางจายแกกิจการที่
เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายไดรอตัดบัญชีและเงินรับลวงหนาจากลูกคา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
คาใชจายคางจาย
อื่นๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแลว
กําไรสะสม
จัดสรรแลว – สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

สวนที่ 2 หนา 137

30 ก.ย. 2553
พันบาท รอยละ

0
35,353
0

0.00
7.28
0.00

15,000
35,146
0

2.62
6.13
0.00

0
98,549
32,745
37,714
21,050
7,040
133,902

0.00
20.28
6.74
7.76
4.33
1.45
27.56

0
86,955
38,026
17,202
14,079
17,648
137,101

0.00
15.16
6.63
3.00
2.45
3.08
23.91

0

0.00

0

0.00

0
133,902

0.00
27.56

0
137,101

0.00
23.91

225,000
225,000

46.31
46.31

300,000
225,000

52.31
39.23

22,500
104,504
352,004
485,906

4.63
21.51
72.44
100

22,500
3.92
188,887 32.94
436,387 76.09
573,488 100.00

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน
ม.ค. 52 – ก.ย. 52
พันบาท รอยละ
รายได
รายไดจากการใหบริการใหเชาวงจร
รายไดจากการขาย
รายไดจากคาบริหารจัดการและใหบริการ
บํารุงรักษาโครงขาย
รายไดจากคาบริหารจัดการ
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนบริการและขาย
คาใชจายในการบริการ
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล
คาใชจายทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิสําหรับป
กําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก(หุน)*
กําไรสุทธิตอหุนปรับลด (บาท)
จํานวนหุนสามัญ Fully-diluted (หุน)

ม.ค. 53 – ก.ย. 53
พันบาท รอยละ

359,747
16,055
22,500

88.59
3.95
5.54

394,383
3,141
22,500

92.57
0.74
5.28

3,428
4,366
406,096

0.84
1.08
100.00

611
5,392
426,027

0.14
1.27
100.00

114,836
28.28
12,104
2.98
59,725
14.71
186,665
45.97
219,431
54.03
3,146
0.77
216,285
53.26
65,562
16.14
150,723
37.12
3.32
45,464,534
0.67
225,000,000

128,843 30.24
16,103
3.78
69,898 16.41
214,844 50.43
211,183 49.57
319
0.07
210,864 49.50
64,606 15.16
146,258 34.33
0.65
225,000,000
0.49
300,000,000**

หมายเหตุ: * ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญ
จากมูลคาหุนละ 10 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท ดังนั้น เพื่อใหงบการเงินของบริษัทสามารถเปรียบเทียบไดบริษัทจึงแสดงจํานวนหุน
สามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักโดยใหหุนสามัญมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
* * จํานวนหุนสามัญหลังการจัดสรรใหแกพนักงานและเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป
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บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
หนวย: พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษีเปนเงินสด
รับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
ตัดจําหนายสินทรัพยถาวร
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร
คาเผื่อการดอยคาสินทรัพยถาวร
คาเผื่อการดอยคาสินทรัพยอื่น
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคาและรายไดคางรับ
สินคาคงเหลือ
ลูกหนี้อื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคา
เจาหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน
รายไดรอตัดบัญชีและเงินรับลวงหนาจากลูกคา
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได

ม.ค. 52 – ก.ย. 52
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ม.ค. 53 – ก.ย. 53

216,285

210,864

38,044
194
0
0
28
0
0
(181)
3,007
257,377

56,293
242
1,294
0
0
1,497
1,795
(38)
201
272,148

16,995
(6,786)
(15,544)
121
1,113

(9,834)
976
1,202
(5,610)
(3,850)

(6,244)
1,980
28,463
(7,487)
3,121
273,109
(3,268)
(90,642)

(3,407)
0
5,281
(6,972)
873
250,807
(200)
(85,118)

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

หนวย: พันบาท
ม.ค. 52 – ก.ย. 52
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
179,199
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น
(18,000)
เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณโครงขาย
(113,697)
เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ
(5,233)
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
(4,075)
ดอกเบี้ยรับ
181
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร
118
เงินมัดจําเพื่อซื้ออุปกรณโครงขายเพิ่มขึ้น
0
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
(140,706)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
16,495
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น
(70,000)
(ลดลง)
รับ/ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
(3,815)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
50,000
จายเงินปนผล
(36,000)
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
(43,320)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(4,827)
สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
54,598
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
49,771

ม.ค. 53 – ก.ย. 53
165,489
(2,020)
(84,332)
(19,516)
(5,271)
36
0
(646)
(111,749)
15,000
0
0
0
(61,875)
(46,875)
6,865
8,575
15,440

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ

หนวย

เทา
เทา
เทา
เทา
เทา
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ป 2552

0.63
0.55
1.78
6.80
3.21

ม.ค. 53 –
ก.ย. 53
0.75
0.65
2.06*
7.82*
3.29*

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

อัตราสวนทางการเงิน

หนวย

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
ระยะเวลาหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย
วงจรเงินสด
อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร
(Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นตนเปรียบเทียบจากรายไดรวม
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
(Efficeincy Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
(Financial Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวน
ของผูถือหุน
อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน
อัตราการจายปนผล
อัตราการจายปนผลตอหุน***
มูลคาหุนตามบัญชี***

เทา
วัน
วัน
วัน
วัน

3.04
52.96
112.20
118.56
46.61

ม.ค. 53 –
ก.ย. 53
3.86*
46.06*
109.28*
93.27*
62.07*

%
%
%
%
%

70.35
51.61
103.92
35.26
62.95

69.76
49.57
78.36
34.33
47.63*

%
%
เทา

40.81
71.22
1.16

35.45*
61.85*
1.07*

เทา
เทา

0.38
0.00

0.31
0.03

118.23
0.55
166.40**
4.10
4.51

1,138.65
0.96
n.a.
n.a.
1.94

เทา
เทา
%
บาทตอหุน
บาทตอหุน

ป 2552

หมายเหตุ: * ยอนหลัง 12 เดือน

** เงินปนผลระหวางกาลจากกําไรสะสมและกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึง 30 มิถุนายน
2552 จํานวน 258.00 ลานบาท และเงินปนผลประจําป 2552 จํานวน 61.88 ลานบาท
*** จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักโดยใหหุนสามัญมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ดังนั้น จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักที่ออกจําหนายและชําระแลวเทากับ 78,004,980 หุน และ 225,000,000 หุน สําหรับ ป 2552 และสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
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บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ผลการดําเนินงาน
บริษัทมีรายไดรวมในชวงมกราคม - กันยายน 2553 เทากับ 426.03 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการ
เติบโตรอยละ 4.91 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2552 โดยรายไดสวนใหญของบริษัทในอัตราสวนรอยละ
92.57 มาจากรายไดจากการใหบริการใหเชาวงจร ซึ่งรายไดดังกลาวสามารถแบงไดตามลักษณะการ
ใหบริการดังนี้
ประเภท
1. Metro Ethernet
2. Ready Ethernet
3. TDM
4. SDH
5. EoSDH
6. Dark Fiber
7. รายไดคาบริหารจัดการโครงขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสง
ปลายทาง
8. บริการติดตั้งอุปกรณ
9. บริการโครงขาย
รวม

ม.ค. 52 – ก.ย. 52 ม.ค. 53 – ก.ย. 53
พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ
170,590 47.42 192,340
48.77
26,029
7.24 33,829
8.58
87,293 24.27 73,375
18.61
33,577
9.33 30,061
7.62
338
0.09
3,629
0.92
33,623
9.35 44,930
11.39
5,241
1.46 12,843
3.26
716
2,340
359,747

0.20
0.65
100.00

2,076
1,300
394,383

0.53
0.33
100.00

รายไดจากการใหบริการใหเชาวงจร มีจํานวน 394.38 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนการเติบโตรอยละ
9.63 จากชวงเดียวกันของปกอนหนา ซึ่งเปนผลมาจากการขยายฐานลูกคาอยางตอเนื่องของบริษัท รวมถึง
ไดรับความไววางใจจากลูกคาเดิมในการใชบริการ สําหรับสัดสวนรายไดจากการใหบริการใหเชาวงจรนั้น
รายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารแบบ Metro Ethernet ยังคงมีอัตราสวนสูงสุด โดยมีสัดสวนเทากับรอย
ละ 48.77 และมีอัตราการเติบโตรอยละ 12.75 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา เนื่องจากบริษัท
ยังคงรักษาฐานลูกคาที่มีอยูเดิมทั้งในยานธุรกิจของกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล นอกจากนี้ จํานวน
ลูก คา และจํา นวนวงจรการให บ ริ การประเภทดั งกล า วยัง เพิ่ม ขึ้น จากการที่ บ ริษั ทขยายฐานลู ก คา อย า ง
ตอเนื่องอีกดวย อันดับสองไดแก รายไดจากการใหบริการประเภท TDM ซึ่งมีสัดสวนเทากับรอยละ 18.61
ทั้งนี้ การขยายตัวนั้นมีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับปกอนหนา สวนหนึ่งมาจากการที่มีบริการอื่นเขามาเปน
ทางเลือกของลูกคา เชน ADSL ซึ่งมีราคาถูกกวา TDM นอกจากรายไดจากการใหบริการใหเชาวงจรแลว
บริษัทยังมีรายไดจากการขายอุปกรณเทากับ 3.14 ลานบาท ซึ่งลดลงรอยละ 80.44 จากชวงเดียวกันของป
กอนหนา เนื่องจากลูกคารายใหญรายหนึ่งลดจํานวนการซื้ออุปกรณจากบริษัท บริษัทมีรายไดจากคาบริหาร
จัดการและใหบริการบํารุงรักษาโครงขายจํานวน 22.50 ลานบาท ซึ่งมีจํานวนเทากับชวงเดียวกันของปกอน
หนา โดยเรียกเก็บเปนรายเดือนจากการบริหารจัดการและบํารุงรักษาโครงขายใหกับลูกคารายใหญรายหนึ่ง
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นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายไดจากคาบริหารจัดการของบริษัท จํานวนประมาณ 611,000 บาท โดยลดลงรอย
ละ 82.18 เปนผลมาจากการที่รายไดของ GCSV ลดลง
บริษัทมีตนทุนบริการและขาย จํานวน 128.84 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 12.20 โดยตนทุนการขาย
อุปกรณมีจํานวน 1.81 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนการลดลงรอยละ 85.15 จากชวงมกราคม - กันยายน
2552 ซึ่งมีจํานวนประมาณ 12.16 ลานบาท สาเหตุเกิดจากยอดขายอุปกรณมีจํานวนลดลง ขณะที่ตนทุน
บริการของบริษัทมีจํานวนเทากับ 127.04 ลานบาท ซึ่งคิดเปนสัดสวนตอรายไดจากการใหบริการใหเชาวงจร
เทากับรอยละ 32.21 โดยในชวงเดียวกันของป 2552 บริษัทมีตนทุนบริการเทากับ 102.68 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนตอรายไดจากการใหบริการใหเชาวงจรเทากับรอยละ 28.54 สาเหตุที่อัตราสวนดังกลาวเพิ่มขึ้นเกิด
จากการที่บริษัทมีการลงทุนสรางโครงขายอยางตอเนื่อง ทําใหมีคาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัท
สามารถใชโครงขายดังกลาวในการใหบริการไดในอนาคต
สําหรับคาใชจายในการบริการนั้น มีจํานวนทั้งสิ้น 16.10 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 33.04 จาก
ชวงเดียวกันของปกอนหนา คาใชจายดังกลาวคิดเปนสัดสวนตอรายไดจากการใหบริการใหเชาวงจรรอยละ
3.36 และ รอยละ 4.08 ในชวง 9 เดือนแรกของป 2552 และ 2553 ตามลําดับ สัดสวนคาใชจายที่เพิ่มขึ้น
ดังกลาว เนื่องจาก บริษัทมีคาใชจาย คาคอมมิชชั่นของตัวแทนทางการตลาด (Circuit access charge)
จํานวน 4.34 ลานบาท ในขณะที่บริษัทไมมีคาใชจายประเภทนี้ในชวงเดียวกันของป 2552 นอกจากนี้
จํานวนเงินเดือนพนักงานในแผนกการขายและการตลาดเพิ่มขึ้นเปนอัตราสวนรอยละ 28.10 เนื่องจากบริษัท
เพิ่มจํานวนพนักงานในแผนกการขายและการตลาด เพื่อสรางการเติบโตในธุรกิจของบริษัท อยางไรก็ตาม
บริษัทมีคาใชจายที่เกี่ยวของกับการตลาดลดลงจากชวงเดียวกันของป 2552
คาใชจายในการบริหารของบริษัท มีจํานวนเทากับ 69.90 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ
ป 2552 รอยละ 17.03 คาใชจายดังกลาวคิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมเทากับอัตราสวนรอยละ 16.41
เพิ่มขึ้นจากอัตราสวนในชวงเดียวกันของปกอนหนา ซึ่งมีสัดสวนเทากับรอยละ 14.71 โดยการเพิ่มขึ้น
ดังกลาว เกิดจาก คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องจากกระบวนการเตรียมความพรอมในการเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เชน คาที่ปรึกษา คาเบี้ยประชุมกรรมการที่เพิ่มขึ้น เปนตน
กําไรขั้นตน มีจํานวนเทากับ 297.18 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนกําไรขั้นตนเทากับรอยละ
69.76 โดยมูลคากําไรขั้นตนนั้น เพิ่มขึ้นจากจํานวนในชวงเวลาเดียวกันของปกอนหนา ซึ่งมีจํานวนเทากับ
291.26 ลานบาท หรือเติบโตรอยละ 2.03 โดยในชวงดังกลาว บริษัทมีอัตราสวนกําไรขั้นตนเทากับรอยละ
71.72 สาเหตุที่ทําใหอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทมีจํานวนลดลง เกิดจากคาเสื่อมราคาของอุปกรณโครงขายที่
เพิ่มขึ้น จํานวนการขายอุปกรณลดลง และรายไดจากคาบริหารจัดการที่ลดลง
ผลจากการลดลงของอัตราสวนกําไรขั้นตนและการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการบริการและบริหาร
ทําใหในชวง มกราคม - กันยายน 2553 บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนหนา โดย
บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 34.33 และรอยละ 37.12 ในชวง 9 เดือนของป 2553 และ 2552
ตามลําดับ และกําไรสุทธิของบริษัท มีจํานวนเทากับ 146.26 ลานบาท ลดลงจากในชวง 9 เดือนแรกของป
2552 รอยละ 2.96
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 573.49 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 18.02
จากจํานวน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยสินทรัพยที่มีจํานวนที่เปนสาระสําคัญไดแก อุปกรณโครงขาย
สุทธิ ลูกหนี้การคาและรายไดคางรับสุทธิ อุปกรณสุทธิ และเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ซึ่งมีมูลคา
เทากับ 405.75 ลานบาท 74.36 ลานบาท 42.47 ลานบาท และ 15.44 ลานบาท ตามลําดับ โดยลูกหนี้
การคาและรายไดคางรับสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น 9.83 ลานบาทจากจํานวน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เนื่องจากบริษัทมีรายไดจากการใหบริการใหเชาวงจรมากขึ้น สําหรับสินทรัพยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมี
สาระสําคัญ ไดแก อุปกรณสุทธิ สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น โดยอุปกรณสุทธิ
เพิ่มขึ้นรอยละ 102.35 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เนื่องจากบริษัทไดดําเนินการปรับปรุงพื้นที่สํานักงาน
แหงใหมและซื้อ อุปกรณสํานักงาน ในชวง มกราคม – กันยายน 2553 บริษัทมีการลงทุนในการพัฒนา
โปรแกรมเพื่อใชในการบริหารงาน ทําใหสินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 98.96 สําหรับสินทรัพยไม
หมุนเวียนอื่นนั้นเพิ่มขึ้นรอยละ 98.27 เนื่องจากบริษัทไดชําระเงินประกันใหกับเจาของตึกซึ่งเปนที่ตั้งของ
สํานักงานแหงใหมของบริษัท บริษัทมีหนี้สินเทากับ 137.10 ลานบาท โดยหนี้สินสวนใหญประกอบดวยเงิน
กูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รายไดรอตัดบัญชีและเงินรับลวงหนาจากลูกคา เจาหนี้การคา และภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลคางจาย จํานวน 15.00 ลานบาท 38.03 ลานบาท 35.15 ลานบาท และ 17.20 ลานบาท
ตามลําดับ อยางไรก็ตาม จํานวนหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ ซึ่งมีจํานวนเทากับ 17.65 ลานบาทนั้น เพิ่มขึ้นรอยละ
150.68 จากจํานวน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินที่เกิดจากการปรับปรุงสํานักงานแหง
ใหม ทั้งนี้ บริษัทไมมีภาระหนี้สินระยะยาว บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจํานวน 300,000,000 บาท แบงเปน
หุนสามัญจํานวน 300,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีทุนที่ชําระแลวเทากับ 225,000,000
บาท หรือเทากับ 225,000,000 หุน โดยปจจุบันบริษัทมีสวนของผูถือหุนเทากับ 436.39 ลานบาท
บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานที่แข็งแกรง โดยมีจํานวนเทากับ 165.49 ลานบาท
ลดลงรอยละ 7.65 เมื่อเทียบกับชวง 9 เดือนแรกของป 2552 สาเหตุที่ลดลงเกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้
การคาและรายไดคางรับ สินทรัพยหมุนเวียนอื่น และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรม
ลงทุ น เท า กั บ 111.75 ล า นบาท โดยส ว นใหญ เ ป น ค า ใช จ า ยในการซื้ อ อุ ป กรณ โ ครงข า ย เพื่ อ ใช ใ นการ
ใหบริการแกลูกคา โดยคิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 84.33 ลานบาท บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหา
เงินเทากับ 46.88 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยการกูยืมเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 15.00 ลาน
บาท และจายเงินปนผลจํานวน 61.88 ลานบาท
สภาพคลองของบริษัทถือวาอยูในเกณฑดีและเพิ่มขึ้นจากสภาพคลอง ณ สิ้นป 2552 โดยบริษัทมี
อัตราสวนสภาพคลอ ง (อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
เทากับ 0.75 เทา และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 0.65 เทา แสดงถึงการบริหารสภาพคลองที่ดี
ขึ้นของบริษัท โดยบริษัทมีจํานวนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีความ
เสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ต่ํา เนื่องจากบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.31 เทา โดยอัตราสวน
ดังกลาวอยูในระดับต่ําและลดลงอยางตอเนื่อง
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ยอนหลัง 12 เดือน) เทากับรอยละ 35.45 ขณะที่อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยป 2552 มีคาเทากับรอยละ 40.81 สาเหตุที่อัตราผลตอบแทนดังกลาวลดลง เกิด
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จากการที่บริษัทมีจํานวนสินทรัพยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจํานวนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ซึ่งบริษัทจะ
ใชในการลงทุนเพื่อสรางผลตอบแทนในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังไดมีการลงทุนในอุปกรณโครงขายอยาง
ตอเนื่องอีกดวย
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (ยอนหลัง 12 เดือน) เทากับรอยละ 47.63 ซึ่งลดลงจากอัตรา
ผลตอบแทนของผูถือหุนในป 2552 เนื่องจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยในป 2553 มากกวาจํานวนหุนสามัญ
ถัวเฉลี่ยในป 2552 จากการเพิ่มทุนของบริษัทในป 2552
ปจจัยที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
• โครงการพัฒนาโครงขายและศูนยเชื่อมตอวงจรระหวางประเทศของบริษัท (International
Gateway)
บริษัทมีความประสงคที่จะใหบริการวงจรเชาสวนบุคคลระหวางประเทศ (International Private
Leased Circuit: IPLC) โดยบริการดังกลาวเปนบริการที่ กทช. มีประกาศกําหนดใหผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคมจะตองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการแบบที่ 2 ที่มีโครงขายเปนของตนเอง และแบบที่ 3
เทานั้น และผูประกอบกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใหบริการ IPLC จะตองเปนผูประกอบกิจการโทรคมนาคมที่
มีโครงขายเปนของตนเองไปยังตางประเทศดวย เนื่องจากบริษัทมีความประสงคจะตอบสนองตอความ
ตองการของกลุมผูใชบริการที่เปนบริษัทขามชาติซึ่งมีสํานักงานในประเทศไทยและตองการใชบริการวงจร
สื่อสารความเร็วสูงแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งสวนที่เชื่อมตอภายในประเทศ และสวนที่ตองเชื่อมตอไปตางประเทศ
ดวย บริษัทจึงประสงคที่จะขอรับใบอนุญาต IPLC เพื่อสรางโครงขายทางไกลภายในประเทศเชื่อมตอไปถึง
ชายแดนตางประเทศ
แนวทางในการดําเนินการนั้นบริษัทจะตองขอใบอนุญาตการใหบริการ IPLC จาก กทช. และจัดให
มีโครงขายทางไกลภายในประเทศของตนเองไปถึงชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน เชน มาเลเซีย เพื่อเชื่อมตอ
โครงขายทางไกลของบริษัทกับโครงขายโทรคมนาคมของผูใหบริการโทรคมนาคมในประเทศนั้นซึ่งตอเชื่อม
กับศูนยโครงขายของผูใหบริการโทรคมนาคมระหวางประเทศในประเทศที่สําคัญ เชน สิงคโปร ฮองกง เปน
ตน โดยการลงทุนจัดใหมีโครงขายทางไกลของตนเองไปถึงชายแดนนั้น บริษัทอาจจะเลือกดําเนินการได
หลายระบบ เชน ระบบทางสายภาคพื้นดินไปเชื่อมบริเวณชายแดนภาคใต เพื่อเชื่อมตอออกไปทางประเทศ
มาเลเซีย ระบบสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงใตน้ํา ซึ่งจะตองมีการจัดสราง Cable Landing Stationบริเวณ
ชายฝงทะเล และตองทําความตกลงในการสรางสายเคเบิ้ลใตน้ําเชื่อมตอกับโครงขายของผูใหบริการใน
ตางประเทศเพื่อเชื่อมตอเขามายังประเทศไทย หรือระบบดาวเทียมสื่อสารซึ่งอาจจะใชวิธีสรางสถานีรับสง
สัญญาณดาวเทียมและเชาใชชองสัญญาณดาวเทียมจากผูประกอบการดาวเทียม เปนตน
โครงการพัฒนาดังกลาว เปนการขยายฐานรายไดเพิ่มเติมในอนาคตของบริษัทกับกลุมลูกคาบริษัท
ขามชาติที่เปนทั้งลูกคารายเดิม และรายใหมที่เปนผูใหบริการโทรคมนาคมระหวางประเทศ ภายหลังจากที่
บริษัทสามารถขยายกลุมลูกคาใหครอบคลุมไปยังพื้นที่ใหบริการในเขตนิคมอุตสาหกรรมและกลุมลูกคาตาม
อาคารสํานักงานไดตามเปาหมายในการประกอบธุรกิจของบริษัท ตามที่ไดกลาวไวในหัวขอ 2.4 โดยบริษัท
อาจจําเปนตองใชเงินลงทุนจํานวนมากในการลงทุนในโครงการนี้ อันอาจจะทําใหสภาพคลองของบริษัทมี
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จํานวนลดลง ทั้ง นี้ ในการลงทุนแตละครั้งนั้น บริ ษัทจะมีการศึก ษาขอมูลและผลกระทบของฐานะทาง
การเงินอยางรอบคอบ เพื่อดําเนินการสรางโครงขายเชื่อมตอระหวางประเทศ หากบริษัทสามารถใหบริการ
ดังกลาวได จะเปนการขยายฐานรายไดในอนาคตของบริษัท อยางไรก็ตามบริษัทไมอาจรับรองไดวา กทช.
จะออกใบอนุญาตหรือใหใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่บริษัทคาดหมายไวหรือไม ซึ่งหากเกิดเหตุการณ
ดังกลาว อาจทําใหโครงการใหบริการวงจรเชาสวนบุคคลระหวางประเทศของบริษัทในอนาคตตองหยุดชะงัก
หรือชะลอออกไป และอาจสงผลกระทบในทางลบตอโอกาสทางธุรกิจของบริษัทไดในอนาคต
• การพึ่งพาลูกคารายใหญของบริษัท
ปจจุบัน บริษัทมีรายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงเปนรายไดหลัก โดยในป 2551, ป
2552, และ หกเดือนแรกของป 2553 ลูกคารายหลัก 5 รายแรกในแตละปมีสัดสวนรายไดเกินกวารอยละ 50
ของรายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง โดยมีสัดสวนรวมรอยละ 54.47, รอยละ 55.04, และ
รอยละ 53.38 ตามลําดับ จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของกลุมลูกคาเหลานี้ หากใน
อนาคต ลูกคาเหลานี้ปรับลดการใชบริการของบริษัทลง หรือยกเลิกการใชบริการของบริษัท จะสงผลกระทบ
ตอรายไดของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ อยางไรก็ตาม รายไดจากลูกคาเหลานี้สวนใหญเปนลูกคาประเภทผู
ใหบริการดานอินเตอรเน็ต ซึ่งจะใหบริการโครงขายวงจรสื่อสารความเร็วสูงของบริษัทโดยบริษัททําการ
เชื่อมตอไปสูบริเวณพื้นที่ใชบริการของผูใชบริการขั้นสุดทาย (End-user) บริษัทเชื่อวาบริษัทเปนผูใหบริการ
รายเดียวที่มีความเปนกลางในการดําเนินธุรกิจโดยบริษัทมิไดประกอบแขงขันกับลูกคาเหลานี้และบริษัท
ยังใหบริการในราคาที่เหมาะสมทําใหบริษัทเชื่อวาลูกคาเหลานี้ นาจะยังคงใชบริการโครงขายเคเบิ้ลใยแกว
นําแสงของบริษัทตอไปอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทยังมีกลยุทธในการขยายฐานลูกคาในตลาดใหมๆ เพื่อสรางฐานรายไดใหมใหแก
บริษัท เชน กลุมธุรกิจบริการ Digital Broadcasting และกลุมลูกคาบริษัทขามชาติที่ตองการใชบริการเชื่อม
ตอไปตางประเทศ เปนตน ซึ่งถือเปนการลดการพึ่งพิงจากกลุมลูกคารายใหญตามที่ไดกลาวขางตน
• ผลกระทบจากความไมแนนอนในสภาพเศรษฐกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจการใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงซึ่งเปนธุรกิจที่มีการเติบโตตามธุรกิจการ
ใหบริการทางอินเตอรเน็ตและธุรกิจอื่นที่ตองพึ่งพิงเทคโนโลยีการสงผานขอมูลความเร็วสูง ดังนั้นหากบริษัท
ดังกลาวไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํา จะสงผลกระทบโดยตรงตอผลการดําเนินงานของบริษัท
อยางหลีกเลี่ยงไมได อยางไรก็ตาม การที่บริษัทมี ฐานลูกคากระจายตัวอยูในทุกอุตสาหกรรมและยัง มี
แผนการเพิ่มจํานวนลูกคาอยางตอเนื่องนั้น ทําใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการลดหรือตัด
งบประมาณในการใชบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบได
• อัตราการเพิ่มของจํานวนผูใชบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง
ธุ ร กิ จ การให บ ริ ก ารให เ ช า วงจรสื่ อ สารของประเทศไทย ยั ง คงเติ บ โตอย า งต อ เนื่ อ ง โดยมี แ รง
ขับเคลื่อนสวนใหญการใหบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ต อยางไรก็ตาม แรงขับเคลื่อนอีกสวนหนึ่งยังมาจากการ
ใหบริการเชาวงจรสื่อสารความเร็วสูงสวนบุคคลเพื่อใชในการรับสงขอมูลปริมาณมากระหวางสถานที่หนึ่งไป
ยังอีกสถานที่หนึ่ง เชน ระหวางศูนยขอมูลหลักกับสาขาตางๆ ซึ่งนอกจากจะมีการเชื่อมตอภายในประเทศ
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แลว บริษัทขามชาติหลายแหงยังมีความตองการการเชื่อมตอระหวางประเทศอีกดวย เนื่องจากในปจจุบัน
ขอมูลและการเชื่อมตอขอมูลเปนสิ่งสําคัญทั้งในสวนงานขายสินคา การบริการลูกคา และการดําเนินงาน
ภายในบริ ษั ท นอกจากนี้ ยั ง มี ส ว นสํ า คั ญ ในการขยายตลาดสิ น ค า ไปยั ง กลุ ม เป า หมายต า งๆทั้ ง
ภายในประเทศและต า งประเทศ อาจกล า วได ว า การเชื่ อ มต อ ข อ มู ล ถื อ เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการแขงขันของบริษัทตางๆ ดังนั้น ตลาดการใชบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงมีโอกาสในการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง บริษัทไดเล็งเห็นถึงโอกาสในอนาคต จึงไดดําเนินการขยายโครงขายของบริษัท
ไปยังหลายพื้นที่ภายในเขตธุรกิจในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังเริ่มขยายเขาไปยังเขตนิคมอุตสาหกรรม
เพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับกลุมเปาหมายที่เปนบริษัทขามชาติ กลยุทธดังกลาวจะสามารถสราง
รายไดคาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงกับบริษัทไดอยางมาก นอกจากนี้ จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนลูกคา
ทําใหตนทุนการใหบริการตอหนวยนั้นลดลงอยางมาก อันจะทําใหบริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น
• การขยายตัวของผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทย
เนื่องจากรายไดจากการใหบริการการเชื่อมโยงโครงขายสายใยแกวนําแสง (Dark Fiber) ของบริษัท
สว นใหญ ม าจากการให บ ริ ก ารแก บริ ษั ท ที่ป ระกอบธุ ร กิ จ การให บ ริ ก ารอิ น เตอร เ น็ต (Internet Service
Provider) ดังนั้นรายไดและผลกําไรบางสวนของบริษัทขึ้นอยูกับปริมาณการใชอินเตอรเน็ตในทางออม ซึ่ง
จากการวิเคราะหภาวะการใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทยนั้น จะพบวาจํานวนผูใชตอประชากรทั้งประเทศนั้น
ยังมีจํานวนนอย ซึ่งแสดงถึงศักยภาพในการเติบโตในอนาคต นอกจากนี้ การที่เทคโนโลยีการสื่อสารและ
สารสนเทศไดกา วเขา มามีบ ทบาทสํา คัญ ตอการดํ าเนิ นชีวิ ตและการดํ าเนิ นธุร กิจ มากขึ้น ทํา ใหจํา นวน
ประชากรรวมถึงองคกรตางๆที่ตองการใชอินเตอรเน็ตมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทําใหคาดวาผูประกอบการในธุรกิจ
การใหบริการอินเตอรเน็ตนาจะตองขยายโครงขายไปในหลายพื้นที่และเพิ่มจํานวนโครงขายมากขึ้น สิ่งนี้จะ
ทําใหผูประกอบการดังกลาวมีแนวโนมมาใชบริการกับบริษัทในการเชาโครงขายเพื่อเชื่อมโยงขั้นพื้นฐาน
นอกจากนี้ บางบริษัทซึ่งไมไดรับอนุญาตใหมีโครงขายเปนของตนเองก็อาจมาใชบริการกับทางบริษัทเชนกัน
• การแขงขันในธุรกิจวงจรสื่อสารความเร็วสูง
ปจจุบัน กทช. มีอํานาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมใหแกผูประกอบการราย
ใหมบนพื้นฐานแหงหลักการการแขงขันโดยเสรีและเปนธรรม ซึ่งหากมีผูประกอบการเพิ่มขึ้นจะสงผลใหการ
แขงขันมีความรุนแรงมากขึ้น อีกทั้งผูที่ไดรับใบอนุญาตแตละประเภทจะมีความเทาเทียมกันในการประกอบ
ธุรกิจ ซึ่งหมายถึงผูประกอบการใดที่มีความพรอมก็จะสามารถขอใบอนุญาตในการประกอบกิจการได ทําให
ผูประกอบการขนาดใหญจะมีความไดเปรียบในดานการแขงขันมากกวาผูประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็ก จากปจจัยดังกลาวอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได
วางกลยุทธเพื่อรองรับภาวะการแขงขันโดยจะเนนการประกอบธุรกิจที่บริษัทมีศักยภาพในการแขงขันและยึด
หลักความเปนกลาง โดยเนนการใหบริการใหเชาวงจรสื่อสารความเร็วสูงเปนหลัก หรือใหบริการโดยการเปน
Network Provider เทานั้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสรางโครงขายวงจรสื่อสารความเร็วสูงที่มีคุณภาพ
อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใหบริการและรองรับความตองการของลูกคาที่เพิ่มขึ้น ทําใหเกิดการ
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ประหยัดตนทุนตอขนาด ซึ่งจะสงผลใหตนทุนตอหนวยของการใหบริการนั้นลดลง ดังนั้น บริษัทจึงมั่นใจวา
จะสามารถรักษาอัตรากําไรไวไดในภาวะที่การแขงขันสูง
• ผลกระทบจากกฎหมายและขอบังคับ
เนื่ อ งจากผู ป ระกอบกิ จ การโทรคมนาคมในป จ จุ บั น อยู ภ ายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของ กทช. ทํ า ให
ผู ป ระกอบการทุ ก รายต อ งยึ ด ถื อ ในกฎระเบี ย บต า งๆที่ ท างกทช.กํ า หนด ดั ง นั้ น หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
กฎหมายดานตางๆโดยที่บริษัทไมไดคาดการณไวลวงหนาและสงผลกระทบตอบริษัทในทางลบ การดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทจะเกิดความเสียหายได อยางไรก็ตาม บริษัทพยายามควบคุมความเสี่ยงโดยการติดตาม
ขาวสารข อ มูล ที่เผยแพรโ ดย กทช.และผู ที่เกี่ ยวข อ งอยูเสมอ เพื่อ ที่จะสามารถแสดงความเห็ นเกี่ ยวกั บ
ผลกระทบหากเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและสามารถศึกษาผลกระทบ พรอมทั้งเตรียมการปองกันความ
เสี่ยงไวลวงหนาได
• การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม
เทคโนโลยีของโครงขายการสื่อสารและโทรคมนาคมอาจแบงไดเปน 2 สวน คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
โครงขายในสวนของ Last Mile ซึ่งเปนโครงขายสวนสุดทายจากผูใหบริการไปยังผูใชบริการขั้นสุดทาย (EndUsers) เชน เทคโนโลยี WiMax, เทคโนโลยี Wi-Fi, หรือ 3G เปนตน และ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับโครงขายหลัก
(Core Network) ซึ่งเปนโครงขายพื้นฐานของผูใหบริการ (Infrastructure) ซึ่งหากเทคโนโลยีทั้ง 2 สวนมีการ
เปลี่ยนแปลงและบริษัทไมสามารถปรับตัวตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงไดทันตามอุตสาหกรรมก็อาจสงผลทํา
ใหลูกคาของบริษัทเปลี่ยนไปใชบริการของผูประกอบการรายอื่นที่มีการใหบริการที่มีประสิทธิภาพดีกวา ซึ่ง
อาจสงผลกระทบตอจํานวนลูกคาและกระทบตอรายไดของบริษัทในทายที่สุด
เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจในสวนของการใหบริการโครงขายพื้นฐาน (Infrastructure) ซึ่งไดแก
บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงผานโครงขายสายใยแกวนําแสง โดยเชื่อมโยงอุปกรณโครงขายดวยเทคโนโลยี
TDM, SDH หรือ Ethernet ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก และโครงขายสายใยแกวนําแสง
ดังกลาวยังสามารถรองรับการพัฒนาความเร็วของการรับสงสัญญาณที่เพิ่มขึ้นไดอยางตอเนื่องและมีอายุ
การใชงานคงทนยาวนานกวา 10 ป โดยเทคโนโลยีของอุปกรณโครงขายเพื่อรับสงสัญญาณ ที่บริษัทใชอยูใน
ปจจุบันดังกลาว สามารถรองรับผูใหบริการโทรคมนาคมตางๆ ที่มีความแตกตางและเปลี่ยนแปลงอยาง
ตอเนื่อง เชน โทรศัพทมือถือทั้งระบบ GSM, 3G, หรือ LTE ผูใหบริการอินเทอรเน็ตแบบทางสายและไรสาย
เชน Leased line, Wi-Fi หรือ WiMax ผูใหบริการ IPTV ผูใหบริการเกี่ยวกับสารสนเทศ เชน Data Center
หรือ Cloud เปนตน การเขามาของเทคโนโลยี 3G นั้น สงผลทั้งในแงลบและแงบวกตอบริษัท โดยบริษัทอาจ
ไดรับผลกระทบในแงความตองการใชวงจรเชา TDM ที่ลดลง เนื่องจากผูใชงานจะมีทางเลือกหลากหลาย
ยิ่งขึ้นและอาจสงผลกระทบตอดานราคา แตในขณะเดียวกันก็เปนการสรางโอกาสในการขยายธุรกิจใหกับ
บริษัทโดยเฉพาะในธุรกิจ ME และ RE โดยสามารถเสนอใหบริการดังกลาวสําหรับการตอเชื่อม Cell Site
ทดแทนการสรางโครงขายของแตละผูใหบริการ 3G ซึ่งเปนการลดความเสี่ยงและภาระตนทุนในการสราง
โครงขายของตนเอง และดวยความเปนกลางในการดําเนินธุรกิจบริษัทสามารถใหบริการดังกลาวกับผู
ใหบริการ 3G หลายราย ดังนั้นอาจสรุปไดวา บริษัทในฐานะของผูใหบริการวงจรเชื่อมตอโครงขายพื้นฐาน
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ความเร็วสูงซึ่งถือเปนหัวใจหลักของการดําเนินธุรกิจของผูใหบริการโทรคมนาคมประเภทอื่นๆ นั้นจะไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีคอนขางนอย นอกจากนี้ บริษัทยังมีทีมงานวิศวกรและผูเชี่ยวชาญ
ของบริษัทซึ่งคอยติดตามและศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางตอเนื่อง เพื่อเตรียมความพรอมและแผนระยะ
ยาวในการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกตใชใหเหมาะสมตอไปในอนาคต
อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงมีความจําเปนที่จะตองลงทุนในอุปกรณโครงขายและอุปกรณอื่นที่
เกี่ยวของอยางตอเนื่อง และในบางสถานการณ บริษัทอาจจําเปนตองใชเงินลงทุนจํานวนมากในการลงทุน
อันอาจจะทําใหสภาพคลองของบริษัทมีจํานวนลดลง ทั้งนี้ ในการลงทุนแตละครั้งนั้น บริษัทจะมีการศึกษา
ขอมูลและผลกระทบของฐานะทางการเงินอยางรอบคอบ เพื่อใหการลงทุนเหลานั้น สรางผลตอบแทนใหกับ
บริษัทและผูถือหุนไดอยางคุมคา
• ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนและเสนอขายหุนตอประชาชน
ภายหลั ง การจั ด สรรหลั ก ทรั พ ย ใ ห แ ก พ นั ก งานของบริ ษั ท และเสนอขายหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ต อ
ประชาชนครั้งนี้ จํานวน 75 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 25 ของทุนจด
ทะเบี ย นชํ า ระแล ว ภายหลั ง การเสนอขาย อาจก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ อัต ราส ว นทางการเงิน ที่ สํ า คั ญ ที่
เปรียบเทียบกับจํานวนหุนหรือสวนของผูถือหุนของบริษัท (Dilution Effect) อาทิ อัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน
และอัตราผลตอบแทนผูถือหุน เปนตน โดยหากพิจารณาผลประกอบการสําหรับงวด 6 เดือน ป 2553 บริษัท
มีกําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐานเทากับ 0.45 บาท และมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนรอยละ 51.96 ภายหลังการ
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชน กําไรสุทธิตอหุนของบริษัทจะไดรับผลกระทบจาก Dilution Effect
ทําใหกําไรสุทธิตอหุนลดลงเหลือเทากับ 0.34 บาท นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนผูถือหุนจะลดลงเหลือรอย
ละ 43.23 อยางไรก็ตาม บริษัทจะนําเงินที่ไดจากการขายหุนเพิ่มทุนครั้งนี้สวนหนึ่งไปชําระหนี้สถาบัน
การเงิน อันมีผลทําใหภาระคาใชจายทางการเงินและอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลง นอกจากนี้
บริษัทจะนําเงินไปลงทุนสรางโครงขายเพิ่มเติม ลงทุนกอสรางศูนยปฎิบัติการสํารอง และใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัท ซึ่งบริษัทมั่นใจวาจะสามารถสรางผลตอบแทนจากการลงทุนและการดําเนินงานของ
บริษัทใหเติบโตอยางตอเนื่อง โดยคาดวาในอนาคตบริษัทจะมีรายไดและกําไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้น ทําใหสามารถ
ชดเชยผลกระทบจาก Dilution Effect ของกําไรสุทธิตอหุนและอัตราผลตอบแทนผูถือหุนดังกลาวได
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ในป 2552 บริ ษัทจายคาตอบแทนใหแกผูสอบบั ญชี จํานวนทั้งสิ้ น 800,000 บาท แบงเปนค า
ตรวจสอบบัญชีประจําป จํานวน 410,000 บาท และคาตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส จํานวน 390,000
บาท และสําหรับในงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทจายคาตอบแทนใหแกผูสอบบัญชี
จํานวนทั้งสิ้น 459,232 บาท โดยเปนคาสอบทานงบการเงินระหวางกาล จํานวน 459,232 บาท
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