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สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจบุนัยังมคีวามตอ้งการดา้นเทคโนโลยสีือ่สารโทรคมนาคมเพือ่ประโยชน์
ในการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศในอัตราทีสู่ง ขณะทีปั่จจุบันการเขา้ถงึอนิเตอร์เน็ตบรอดแบนดข์อง
ประชาชนยังอยู่ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 35 ของประชากรทัง้หมด ดังนั้น ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมจงึมโึอกาสคอ่นขา้งสงู ขณะเดยีวกันธรุกจิโทรคมนาคมก็มกีารแขง่ขันทีรุ่นแรง และตอ้งการ
ผูป้ระกอบการทีม่ปีระสทิธภิาพสงู  ซึง่ตลาดดงักลา่วอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของ กสทช.  

 บมจ. กสท เป็นรัฐวสิาหกจิซึง่เดมิเคยใหบ้รกิารโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศเป็นหลกั โดยเมือ่ธรุกจิดังกลา่วมี
สว่นแบง่การตลาดลดลงอยา่งมากจากการแขง่ขนัและมเีทคโนโลยทีางเลอืกเพิม่ขึน้ นอกจากนี้ รายไดจ้าก
สัญญาสัมปทานทีเ่คยไดร้ับกวา่ 22,000 ลา้นบาท หรอืกวา่รอ้ยละ 50 ของรายไดร้วม ทีห่มดไปตัง้แต่ปี 
2557 บมจ. กสท จงึตกอยูใ่นสภาวะทีจ่ะตอ้งหารายไดจ้ากธรุกจิอืน่มาทดแทน ซึง่โครงสรา้งและลักษณะ
การด าเนินงานทีเ่ป็นอยู่เดมิยังขาดความสามารถในการปรับตัวเพือ่แขง่ขัน จงึจ าเป็นตอ้งมกีารก าหนด
แนวทางปรับปรงุการด าเนนิงานตอ่ไป 

 บมจ. กสท มคีดขีอ้พพิาทและการฟ้องรอ้งทางกฎหมายในการด าเนนิธรุกจิจ านวนมาก และมทีนุทรัพยท์ี่
ฟ้องรอ้งค่อนขา้งสูง จงึมขีอ้จ ากัดและอุปสรรคในการพัฒนาต่อยอดธุรกจิ เชน่ ขอ้พพิาทในการโอน
ทรัพยส์นิโครงขา่ยกบัเอกชน ขอ้พพิาททางปกครองกบัหน่วยงานรัฐ ขอ้พพิาทกบั บมจ. ทโีอท ี 

 บมจ. กสท อยู่ระหวา่งด าเนนิการตามแผนพลกิฟ้ืนกจิการ ปี 2559 – 2563 โดยการปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินธุรกจิ เพื่อลดผลกระทบจากการขาดรายไดจ้ากสัญญาสัมปทานที่เคยไดร้ับ การปรับตัวใหม้ี
ความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดโทรคมนาคม และการสรา้งฐานรายไดใ้หมจ่ากธรุกจิอืน่นอกเหนือจาก
บรกิารโทรศัพทร์ะหวา่งประเทศ ไดแ้ก ่ธรุกจิอนิเตอรเ์น็ตบรอดแบนด ์ธรุกจิโทรศัพทเ์คลือ่นที ่เคเบิล้ใย
แกว้ใตน้ ้า ธรุกจิสือ่สารขอ้มลู ธรุกจิขายสง่บรกิารโทรศพัทเ์คลือ่นทีร่ะบบ HSPA ธรุกจิเสาโทรคมนาคม
และโครงสรา้งพืน้ฐาน รวมถงึการด าเนนิการตามนโยบาย Digital Economy ของรัฐบาลซึง่คาดวา่จะมี
ความชดัเจนถงึแผนการลงทนุในอนาคตอนัใกล ้ซึง่การจะสรา้งความแข็งแกรง่ทางเงนิและความยั่งยนืใน
ระยะยาวไดนั้น้ บมจ. กสท ควรมุง่เนน้การเพิม่สัดสว่นรายไดจ้ากธรุกจิเชงิพาณิชยท์ีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารเอง 
โดยสรา้งมลูคา่ตอ่เนื่องใหก้ับผลติภัณฑแ์ตล่ะประเภทเพือ่เพิม่รายไดต้อ่พนักงานเมือ่เทยีบกับคูแ่ข่ง
เอกชนใหม้า 

- รายไดจ้ากการด าเนนิงานมแีนวโนม้ลดลงตอ่เนือ่ง จากสญัญา
สมัปทานทีก่ าลงัจะหมดลง ปัญหาขอ้พพิาท และการแขง่ขัน
อยา่งรนุแรงในอตุสาหกรรมโทรคมนาคม  

- บมจ. กสท อยูร่ะหวา่งด าเนนิการแกไ้ขปัญหาองคก์รตามแผน
ยทุธศาสตรเ์พือ่พลกิฟ้ืนฐานะทางการเงนิปี 2559 – 2563  

สงักดั : กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
ประธำนกรรมกำร :  พลเอกทวปี เนตรนยิม 
กรรมกำรผูแ้ทน กค. : นายภมูศิกัดิ ์ อรัญญาเกษมสขุ 
    นายนรนิทร ์กลัยาณมติร 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่: พันเอกสรรพชยั หวุะนันทน ์(รักษาการฯ) 

CFO: นางสาวสมศร ีสนุทราภริมย ์ 
จ ำนวนพนกังำน:  6,373  คน  
Website : www.cattelecom.com 

สำขำสือ่สำร 
 

 

บรษิทั กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) 

ประจ ำปี 2558 (1 ม.ค. 58– 31 ธ.ค. 58) 

SOD: เรง่รัดการวางกลยทุธเ์พือ่ปรบัความสามารถขององคก์รใหด้ าเนนิกจิการในธรุกจิโทรคมนาคมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ใชท้รัพยากรรว่มกบัรฐัวสิาหกจิอืน่            

เพือ่ลดการลงทนุซ า้ซอ้น และสรา้งพนัธมติรผูป้ระกอบการอืน่ 

 

ทีม่า :  งบการเงนิเบือ้งตน้ของ บมจ. กสท 

ก ำไรสทุธ ิ  3,580  ลบ. 

EBITDA    17,181  ลบ. 

หน่วย: ลบ. 

หน่วย: ลบ. 

หน่วย: ลบ. 

เปรยีบเทยีบรำยไดแ้ละคำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน 
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รายไดจ้ากการด าเนินงาน ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงาน 
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หมายเหต:ุ   1) ส าหรับงบการเงนิ ณ 31 ธันวาคม 2558 เบือ้งตน้ (สตง. ยงัไม่ไดส้อบทาน)
                  2) รายไดจ้ากการด าเนนิงานไม่นับรวมรายไดจ้ากสัญญาสัมปทานและก าไรจากการปรวิรรตเงนิตรา

                  3) คา่ใชจ้า่ยรวมนับรวมเงนิน าสง่ กสทช. ตาม พรบ. กสทช. มาตรา 84  คา่เสือ่มราคาและการดอ้ยคา่ของสนิทรัพยรั์บโอนภายใตส้ัญญาร่วมการงาน

2556 2557 2558 %Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 7,160 1,420 3,518 147.7%

สนิทรัพย์รวม 176,352 182,827 153,543 -16.0%

หนีส้นิรวม 134,555 148,624 118,369 -20.4%

ทนุรวม 41,796 34,202 35,174 2.8%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 31,080 22,777 29,757 30.6%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 34,135 37,084 38,327 3.4%

รายไดร้วม 74,008 55,601 54,155 -2.6%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 40,418 35,428 35,591 0.5%

คา่ใชจ้า่ยรวม 62,536 51,915 50,468 -2.8%

ก าไรจากการด าเนนิงาน (6,283) 1,656 2,736 65.3%

ดอกเบีย้จา่ย 0 20 19 -

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 4,333 26 88 238.7%

EBITDA 10,224 15,057 17,181 14.1%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 7,238 3,639 3,580 -1.6%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 6,290 5,609 4,512 -19.6%

ก าไร (ขาดทนุ) อัตราแลกเปลีย่น - (2) 0 100.0%

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 16,507 13,402 14,446 7.8%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 6,989 8,826 0 -100.0%

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 0 0 0

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 10,904 10,582 8,030 -24.1%

งบลงทนุเบกิจา่ย 10,316 10,347 7,128 -31.1%

อัตราการเบกิจา่ย (%) 94.61% 97.78% 88.8%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 4.10% 1.99% 2.33% -

ROE 17.32% 10.64% 10.18% -

D/E (เทา่) 3.22 4.35 3.37 -

Net Profit Margin 9.78% 6.55% 6.61% -

*รายไดจ้ากสญัญารว่มการงาน : 39,873 16,111 13,933 -13.5%

   1) สว่นแบง่รายได ้(Cash) 18,552 8,818 5,458 -38.1%

   2) รายไดต้ัดบัญช ี(Non-Cash) 20,985 7,293 8,475 16.2%

น าสง่ กสทช. ตาม พรบ.กสทช. มาตรา 84 336 3,865 1,783 -53.9%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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สรปุกำรด ำเนนิงำนโดยรวม 
 การด าเนนิกจิการของ บมจ. กสท ถกูกระทบจากปัจจัยต่างๆ ซึง่ท าให ้บมจ. กสท สญูเสยีรายไดอ้ย่าง 
มนัียส าคัญไดแ้ก่ สัญญาสัมปทานทีก่ าลังจะหมดลง ปัญหาขอ้พพิาท ผลกระทบจากประกาศเยียวยา
ผูบ้รโิภค รวมถงึการแขง่ขันอยา่งรนุแรงในอตุสาหกรรมโทรคมนาคม เป็นตน้ 

บมจ. กสท ไดจั้ดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อพลิกฟ้ืนฐานะทางการเงินปี 2559 –2563 โดยค านึงถึง
ประเด็น ที่สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชนที่จะเริ่มสิน้สุดลงตัง้แต่ปี 2556 และ
ประเด็นปัญหาต่างๆ โดยไดพ้จิารณาก าหนดแนวทางที่จะเพิ่มรายไดเ้พื่อทดแทนรายไดส้ัมปทาน 
รวมถงึแผนบรหิารความเสีย่งของการด าเนนิการตา่งๆ 

 การด าเนนิงานตามมต ิคนร. ปี 2558 บมจ. กสท ไดม้กีารแบ่งแยกบัญชกีารประกอบธรุกจิ และจัดท า 
Transfer Pricing ออกเป็น 6 กลุม่ธรุกจิเรยีบรอ้ยแลว้ นอกจากนี้ไดก้ารปรับลดค่าใชจ้่ายจากงบท าการ
คดิเป็น 5% โดยยังตดิขัดปัญหาในการลดคา่ใชจ้า่ยทางกฎหมายเชน่ เงนิเดอืน และคา่ใชจ้า่ยทางบัญช ี

 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
ควรเร่งด าเนินการสรา้งความชดัเจน เกีย่วกับประเด็นขอ้กฎหมาย ปัญหาขอ้พพิาท และภาระผูกพันที่
อาจเกดิกับการส าสัญญากับเอกชน ทีอ่าจสง่ผลต่อการด าเนนิการตามแผนฟ้ืนฟูองคก์ร รวมถงึก าหนด
แนวทางส ารองกรณีประสบปัญหา โดยขอใหค้ านงึถงึผลประโยชนข์องประเทศเป็นส าคัญ 

ควรทบทวนกลยทุธแ์ละแผนงานเพือ่รองรับการด าเนนิงานตามแผนฟ้ืนฟู เพือ่ใหม้แีนวทางในการปฏบิัติ
ทีเ่ป็นรปูธรรม โดยควรมุง่เนน้การสรา้งก าไรนอกเหนอืจากการขายบรกิารหลักโดยการสรา้งนวัตกรรมใน
การใหบ้รกิาร สรา้งผลติภัณฑใ์หม้คีวามหลากหลายและเกีย่วเนื่องกันเพือ่เป็นการสรา้งทางเลอืกและ
สนองความตอ้งการใหก้ับลกูคา้ 

ควรเรง่ก าหนดแนวทางบรหิารจัดการบคุลากรเพือ่ควบคุมค่าใชจ้่ายใหช้ดัเจน และจรงิจังเพือ่ใหอ้งคก์ร
สามารถบรรลุเป้าหมายแผนงานใหม้ีความชัดเจนและสามารถเพิม่ประสทิธภิาพขององค์กรไดอ้ย่าง 
เป็นรปูธรรม 

ผูจ้ดัท ำ : นายสธุญัญ ์อิม่เอบิธรรม 

ส ำนกั : กองพัฒนารัฐวสิาหกจิ 2 

ผูอ้ ำนวยกำรกอง : นางสาวรสา  กาญจนสาย 

โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7  Ext. 2161 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
• คณะกรรมการนโยบายและก ากับดแูลรัฐวสิาหกจิ (คนร.) ในคราวประชมุครัง้ที ่1/2557 เมือ่วันที ่9 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เห็นชอบใหแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแกไ้ข

ปัญหารัฐวสิาหกจิเพือ่ศกึษาและวเิคราะหส์ถานการณ์ดา้นตา่งๆของรัฐวสิาหกจิทีป่ระสบปัญหา โดยให ้บมจ. กสท. จัดท าแผนฟ้ืนฟกูจิการเพือ่น าเสนอใหร้ัฐบาลพจิารณาตอ่ไป  

• คนร. ในคราวประชมุ ครัง้ที ่1/2558 เมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2557 มมีตใิห ้บมจ. กสท เรง่แกไ้ขปัญหาการด าเนนิงานในประเด็นตา่งๆ ดังตอ่ไปนี้ 

(1) ปรับปรงุแผนการแกไ้ขปัญหาองคก์ร โดยพจิารณาแนวทางการลดคา่ใชจ้า่ยใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยก าหนดใหล้ดคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ยรอ้ยละ 10 
(2) จัดท าขอ้มลูของ บมจ. กสท เพิม่เตมิในประเด็นดังตอ่ไปนี้ 
(3) ตรวจสอบขอ้มลูทรัพยส์นิ โดยแบง่แยกเป็นหน่วยธรุกจิเพือ่ประเมนิศักยภาพในการประกอบกจิการในอนาคต    
(4) จัดการขอ้พพิาททางกฎหมาย 
(5) การท า Transfer pricing ระหวา่งกลุม่ธรุกจิ 

สำขำสือ่สำร 
 

 นับแตอ่ดตี บมจ.กสท. พึง่พงิรายไดจ้ากสมัปทานในสัดสว่นทีส่งู (กวา่รอ้ยละ 50 ของรายไดร้วม) 
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปรับตัวใหส้ามารถแข่งขันในธุรกจิโทรคมนาคมไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ อยา่งไรก็ตาม นับตัง้แตปี่ 2557 รายไดจ้ากสมัปทานทีเ่คยไดร้ับสิน้สดุลง บมจ. กสท 
จ าเป็นตอ้งเร่งปรับปรุงธรุกจิตา่ง  ๆที ่บมจ. กสท ใหบ้รกิารดว้ยตนเอง ไดแ้ก ่ธรุกจิอนิเตอรเ์น็ตบ
รอดแบนด ์ธรุกจิโทรศัพทเ์คลือ่นที ่เคเบิล้ใยแกว้ใตน้ ้า ธุรกจิสือ่สารขอ้มลู ธรุกจิขายสง่บรกิาร
โทรศพัทเ์คลือ่นทีร่ะบบ HSPA และธรุกจิโครงสรา้งพืน้ฐานที ่บมจ. กสท วางเป้าหมายไว ้ซึง่คาดวา่
จะท าใหร้ายไดจ้ากการด าเนินงานเตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่อง ขณะทีม่กีารควบคุมค่าใชจ้่ายใหม้ี
ประสทิธภิาพและอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม เพือ่สรา้งความแข็งแกรง่ทางเงนิ ความยั่งยนืในระยะยาว 

 รายไดจ้ากการด าเนินงาน (ประกอบดว้ย รายไดจ้ากบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 
โทรศัพทเ์คลือ่นที ่ธรุกจิสือ่สารขอ้มลู/อนิเตอรเ์น็ต IT-Securities และ e-Business โดยไมร่วม
รายไดจ้ากสัญญาสัมปทาน) ในปี 2558 บมจ. กสท มรีายไดจ้ากการด าเนนิงานทัง้สิน้ 38,327 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.4 เมือ่เทยีบกับปี 2557 โดยรายไดส้่วนใหญ่มาจากธรุกจิสือ่สารไร ้
สายทีด่ าเนนิการเองและการขายสง่บรกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที ่HSPA อย่างไรก็ตาม รายไดร้วม
ของ บมจ. กสท. กลับลดลงจาก 55,601 ลา้นบาท เป็น 54,155 ลา้นบาท เนื่องจากสว่นแบ่ง
รายไดต้ามสัญญาสัมปทานทีล่ดลงจากการสัญญาสัมปทาน True Move และ DPC ทีส่ ิน้สดุลง 
และการยา้ยฐานลกูคา้ของ DTAC ไปสูร่ะบบ 3G ซึง่คาดวา่จะลดลงเรือ่ยๆ และจะหมดลงภายใน 
1-2 ปีขา้งหนา้ 

 ในปี 2558 บมจ. กสท มคีา่ใชจ้า่ยด าเนนิงานในปี 2558 ทัง้สิน้ 35,591 ลา้นบาท ปรับ
เพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจากปี 2557  ทัง้นี ้บมจ. กสทอาจตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยด าเนนิการอืน่ๆ เพิม่เตมิ 
ไดแ้ก ่การด าเนนิโครงการ Early Retirement ตามแนวทางการเรง่พลกิฟ้ืนรายไดแ้ละลดรายจา่ย
จากการด าเนนิงานเพือ่รองรบัการสิน้สดุรายไดจ้ากสมัปทานทีส่ ิน้สดุลง อยา่งไรก็ตาม คา่ใชจ้า่ย
รวมในปี 2558 ลดลงรอ้ยละ 2.8  
จากคา่เสือ่มราคาและผลขาดทนุทีล่ดลงจากสนิทรัพยร์ับโอนภายใตส้ญัญารว่มการงาน 

  EBITDA ของ บมจ.กสท ในปี 2558 เพิม่ขึน้จากปี 2557 ถงึ 2,124 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ
14.1จงึเป็นสญัญาณทีช่ ีถ้งึการสรา้งรายไดจ้ากการด าเนนิงานทีด่ขี ึน้  

 ภาพรวมดา้นอตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัตา่งๆ มกีารปรับตวัดขีึน้เล็กนอ้ย แตโ่ดยรวมยัง
ถอืวา่ต า่เมือ่เทยีบกบัในอดตีและคา่เฉลีย่อตุสาหกรรม ทัง้นี ้เนือ่งจากผลกระทบของ
รายไดส้มัปทานทีส่ ิน้สดุลงตามทีก่ลา่วตน้ดงันัน้ บมจ. กสท จงึยังคงตอ้งมุง่เนน้ใหอ้งคก์ร
เกดิการพลกิฟ้ืนฐานะทางการเงนิและความสามารถในการแขง่ขนัระยะยาว เพือ่เพิม่ความ
แข็งแกรง่ทางการเงนิตอ่ไป 

บรษิทั กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) 

ประจ ำปี 255  (1 ม.ค. 5 – 31 ธ.ค. 5 ) 

 

อตัรำก ำไรตอ่สนิทรพัย ์(ROA) เปรยีบเทยีบภำยใน
อตุสำหกรรม ปี 2558 

รำยไดต้อ่จ ำนวนพนกังำนเปรยีบเทยีบภำยใน
อตุสำหกรรม ปี 2558 

14.22

11.44

7.46

2.61

8.53

AIS DTAC TRUE TOT CAT

30.23%

10.21%

1.31% 1.02% 1.99%

AIS DTAC TRUE TOT CAT

1.  ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นหกัดอกเบีย้จา่ย ภาษ ี     

คา่เส ือ่มราคาสนิทรพัย ์และรายจา่ยตดับญัช ี(EBITDA)

1.1   EBITDA รวม กสท 0.3176

1.2   EBITDA กลุม่โครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม 0.4000

1.3  EBITDA กลุม่เสาโทรคมนาคม 0.4500

1.4  EBITDA กลุม่อนิเทอรเ์น็ตเกตเวยแ์ละเคเบิล้ใตน้ ้าระหวา่ง

ประเทศ

0.2500

1.5  EBITDA กลุม่โทรศัพทเ์คลือ่นที่ 0.2740

1.6  EBITDA กลุม่โทรศัพทป์ระจ าทีแ่ละอนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนด์ 0.1610

1.7  EBITDA กลุม่ IT,IDCและ CLOUD 0.1008

2. การปรบัลดคา่ใชจ้า่ยด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล 0.6602

3. คา่ใชจ้า่ยพนกังานตอ่รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 0.1476

4. ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิการตามแผนธรุกจิเพือ่

พลกิฟ้ืนฐานะทางการเงนิ ปี 2558-2562

0.8571

รวม 3.6183

ResultsKPIs

หน่วย: ลบ. 


