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  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 
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คำ่  จ้ำ่ย นกังำน คำ่  จ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน

34.61%
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EBITDA ก ำไร ขำดท น)ส ท ิ
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รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน รำยไดร้วม

บมจ. ทโีอท ีอยู่ระหวา่งการด าเนนิการตามแผนพลกิฟ้ืนฐานะ
ทางการเงนิ แตใ่นปัจจบุนั ดว้ยหลายปัจจัย เชน่ การแขง่ขันที่
สูงในอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของตลาด และการ
เปลี่ยนแปลงทางฝ่ังนโยบาย ส่งผลให ้ทีโอที ไม่สามารถ
ปรับตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงและด าเนนิการตามแผนพลกิฟ้ืน
ได ้นอกจากนี ้ทโีอท ียังตอ้งน าสง่รายไดจ้ากสญัญาสัมปทาน
ให ้กสทช. สง่ผลให ้บมจ. ทโีอท ีประสบผลขาดทนุในทีส่ดุ 

สงักดั : กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
ประ ำนกรรมกำร :  พลเอก สรุพงษ์ สวุรรณอตัถ ์
กรรมกำรผูแ้ทน กค. : นายพพิฒัน ์ ขนัทอง 
นางสทุธริัตน ์ รัตนโชต ิ และนางศริพิร  เหลอืงนวล 
กรรมกำรผูจ้ดักำร หญ ่: นายมนตช์ยั หนูสง 
CFO:  นางปรยีา ดา่นชยัวจิติร 
จ ำนวน นกังำน:  15,405  คน (ณ ธ.ค. 2558) 
Website : www.tot.co.th 

ทีม่า :  งบการเงนิของ บมจ. ทโีอท ีปี 2558 (เบือ้งตน้กอ่น สตง. รับรอง) 

สำขำสือ่สำร 
 

 

บรษิทั ทโีอท ีจ ำกดั  มหำ น) 
ประจ ำปี 2558  1 ม.ค. 58 – 31  .ค. 58) 

SOD: เรง่รัดการวางกลยทุธเ์พือ่ปรบัความสามารถขององคก์รใหด้ าเนนิกจิการในธรุกจิโทรคมนาคมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ใชท้รัพยากรรว่มกบัรฐัวสิาหกจิอืน่            

เพือ่ลดการลงทนุซ า้ซอ้น และสรา้งพนัธมติรผูป้ระกอบการอืน่ 

 

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน และ ก าไรสทุธ ิ

EBITDA และ ก าไรสทุธ ิ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน และ คา่ใชจ้า่ยรวม 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

ภาพรวมการด าเนนิงาน  บมจ. ทโีอท ีเป็นหนึง่ในรัฐวสิาหกจิ 7 แหง่ที ่คนร. ไดม้มีตใิหด้ าเนนิการ
จัดท าแผนการแกไ้ขปัญหาองคก์ร โดย คนร. ไดม้มีตใิห ้บมจ. ทโีอท ีด าเนนิการแกไ้ขปัญหาองคก์ร
ในหลายประเด็น เชน่ การลดคา่ใชจ้่ายจากการด าเนนิงานลงรอ้ยละ ๑๐ การแบง่โครงสรา้งองคก์ร
ออกเป็น 6 BUs การแกไ้ขปัญหาขอ้พพิาทกับคูส่ัญญาสัมปทาน และการใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยส์นิ
ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ โดยเป็นการแกไ้ขปัญหาในระยะสัน้ คูข่นานไปกับการแกไ้ขปัญหาขอ้พพิาท
จากสัญญาสัมปทานเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการด าเนนิการตามนโยบาย Digital Economy ซ ึง่จะ
เป็นการแกไ้ขปัญหาของ บมจ. ทโีอท ีในระยะยาว โดยในปี 2558 บมจ. ทโีอท ีไดด้ าเนนิการตาม
แนวนทางการพลกิฟ้ืนองคก์รไดล้ลุ่วงหลายประการ เชน่ การแบง่โครสรา้งองคก์รออกเป็น 6BUs 
และการจัดท า transfer pricing เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม บมจ. ทโีอท ีไมส่ามารถด าเนนิการไดต้าม
เป้าหมายหลายประการ เชน่ การแกไ้ขปัญหาขอ้พพิาท การเจรจาพันธมติรธุรกจิ และการหารายได ้
เพิม่เพือ่ชดเชยรายไดจ้ากสัมปทานสง่ผลใหใ้นปี 2558 บมจ. ทโีอท ีประสบผลขาดทนุ 
  
ภาพรวมอตุสาหกรรม  สัญญาสัมปทานระหวา่ง บมจ. ทโีอท ีและ AIS ไดส้ิน้สดุลงแลว้ในวันที ่30 
ก.ย. 2558 ดังนัน้ ในปัจจุบันคงเหลอืผูรั้บสัมปทานโทรศัพทเ์คลือ่นทีเ่พยีงรายเดยีวคอื DTAC ที่
สัญญาจะสิน้สดุในวันที ่15 ก.ย. 2561 โดยสภาวะอตุสาหกรรมอยูใ่นชว่งทีต่อ้งการมปีรับตัวอกีครัง้
หนึง่ เน่ืองจากการสิน้สดุลงของสัญญาสัมปทานไปสูร่ะบบใบอนุญาต นอกจากน้ี หากพจิารณาถงึ
แนวโนม้การใชง้าน Data ทีม่กีารเปลีย่นแปลงจากขอ้ความหรอืรูปภาพเป็นรูปแบบของมัลตมิเีดยี
มากขึน้ ซ ึง่สง่ผลใหผู้ใ้หบ้รกิารตอ้งมกีารปรับปรงุการใหบ้รกิารใหส้อดคลอ้งกับพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคมากขึน้ และเมือ่พจิารณาประกอบกับพฤตกิรรมการใชง้านของผูบ้รโิภคทีเ่นน้เรือ่ง Identity 
และความสะดวกสบายมากขึน้ อตุสาหกรรมจงึไดม้กีารเปลีย่นแปลงในเรือ่งการใหบ้รกิารเป็นการ
ใหบ้รกิารแบบไรส้าย และใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลย ีCloud มากขึน้ 
  
แนวโนม้การประกอบธุรกจิในปี 2559  ในปี 2559 แนวโนม้การประกอบธุรกจิของ บมจ. ทโีอท ีตอ้ง
มกีารเปลีย่นแปลงใหส้อดคลอ้งกับสภาพอตุสาหกรรม เน่ืองจากเป็นทีแ่น่ชดัแลว้วา่ บมจ. ทโีอท ีไม่
น่าจะไดรั้บสทิธใินการใชง้านคลืน่ความถี ่900 MHz ตอ่ไป ดังนัน้ แผนงานของ บมจ. ทโีอท ีทีว่าง
ไวว้า่จะใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีบ่นคลืน่ความถี ่900 MHz และ 2100 MHz คงตอ้งมกีาร
เปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคัญ ประกอบกับกระทรวง ICT ไดม้กีารก าหนดแนวนโยบายทีช่ดัเจนเพือ่
แกไ้ขปัญหาการด าเนนิทีซ่ ้าซอ้นกันระหว่าง บมจ. ทโีอท ีและ บมจ. กสท แลว้ โดยไดก้ าหนดให ้
บมจ. ทโีอท ีเป็นหน่วยงานหลักในการลงทนุโครงขา่ยภายในประเทศ และให ้บมจ. กสท เป็น
หน่วยงานหลักในการลงทนุโครงขา่ยระหวา่งประเทศ และให ้บมจ. ทโีอท ีลดบทบาทในการ
ประกอบธุรกจิดา้น IT IDC และ Cloud และธุรกจิโทรศัพทเ์คลือ่นทีล่ง โดยใหด้ าเนนิการหาพันธมติร
รว่มทนุ และใหบ้รกิารขายสง่มากขึน้ จากแนวนโยบายดังกลา่วจะสง่ผลให ้บมจ. ทโีอท ีมทีศิทางใน
การด าเนนิงานทีช่ดัเจนขึน้ 

ทีม่า :  งบการเงนิของ บมจ. ทโีอท ีปี 2558 (เบือ้งตน้กอ่น สตง. รับรอง) 

2556 2557 2558 %Chg

ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 8,343 4,940 11,324 129.21%

สนิทรัพยร์วม 199,280 191,166 164,598 -13.90%

หนีส้นิรวม 77,901 69,853 56,326 -19.36%

ทนุรวม 121,379 121,315 108,272 -10.75%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 107,870 107,864 101,818 -5.61%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 32,061 33,812 29,997 -11.28%

รายไดร้วม 87,132 63,199 47,898 -24.21%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 51,026 43,895 44,335 1.00%

คา่ใชจ้า่ยรวม 81,647 59,955 54,864 -8.49%

ก าไรจากการด าเนนิงาน (18,965) (10,083) (14,338) 42.19%

ดอกเบีย้จา่ย 406 538 412 -23.52%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 666 795 (1,692) -312.75%

EBITDA (7,319) 1,730 (2,785) -261.03%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 4,414 1,948 (5,686) -391.94%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 17,308 13,302 15,344 15.35%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น 300 (1) 22 -2054.87%

คา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจ าหน่าย 24,605 19,571 18,376 -6.11%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 7,398 1,962 372 -81.04%

เงนิอดุหนุนจากงบประมาณ

งบลงทนุเป้าหมาย 20,906 9,489 7,590

งบลงทนุเบกิจา่ย 14,138 8,158

อตัราการเบกิจา่ย (%) 67.62% 85.98% 0.00%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 2.21% 1.02% -3.45%

ROE 3.64% 1.61% -5.25%

D/E (เทา่) 0.64 0.58 0.52

Net Profit Margin 5.07% 3.08% -11.87%

*รำยไดจ้ำกสญัญำรว่มกำรงำน 47,774 55,071 29,387 -46.64%

 สว่นแบง่รายได ้(Cash) 26,364 23,800 13,236 -44.39%

 รายไดต้ดับัญช  ี(Non-Cash) 21,410 31,271 16,152 -48.35%

 รายไดท้ีส่ง่ กสทช ตามมาตรา 84 506 5,807



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สร ปกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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สร ปกำรด ำเนนิงำนโดยรวม 
• บมจ. ทโีอท ีเป็นหนึง่ในผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมรายใหญข่องประเทศไทย โดยไดใ้หบ้รกิาร

โทรศัพทป์ระจ าที ่บรกิารโทรศัพทส์าธารณะบรกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที ่บรกิารโทรศัพทร์ะหวา่ง
ประเทศ บรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู และการรว่มงานกับเอกชนในการใหบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที ่

• บมจ. ทโีอท ีไดด้ าเนนิการตามแผนพลกิฟ้ืนฐานะทางการเงนิมาตัง้แตปี่ 2552 อยา่งไรก็ด ีจากชว่ง
ระยะเวลาทีผ่า่นมา บมจ. ทโีอท ียังไมส่ามารถด าเนนิการตามแผนพลกิฟ้ืนฐานะทางการเงนิได ้
ส าเร็จ โดยในปี 2558 ไดม้กีารด าเนนิการตามมต ิคนร. ทีใ่หม้กีารแบง่กลุม่ธรุกจิออกเป็น 6 กลุม่ 
ไดแ้ก ่1. กลุม่โครงสรา้งพืน้ฐาน 2. Telecom Tower 3. Submarine Cable 4. Mobile 5. 
Broadband และ 6. IT และใหม้กีารลดคา่ใชจ้า่ย และเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน โดยใน
ปัจจบุันอยูร่ะหวา่งการพจิาราก าหนดทศิทางการด าเนนิการในอนาคตตามแนวนโยบายของกระทรวง 
ICT ทีมุ่ง่เนน้ให ้ทโีอท ีเป็นหน่วยงานหลักในการขยายโครงขา่ยภายในประเทศ 

• ทโีอท ีอยูร่ะหวา่งการทบทวนโครงการทีม่คีวามส าคัญตอ่การประกอบรูกจิ เชน่ โครงการ NGN โครง
การบรอดแบนด ์2 ลา้นพอรต์ ใหส้อดคลอ้งกับแนวนโยบายของกระทรวง ICT 

ขอ้เสนอแนะ นกำรปรบัปร ง/ ฒันำรฐัวสำหกจิ 
• เรง่รัดการด าเนนิการตามมต ิคนร. ทีม่เีป้าหมายเพือ่แกไ้ขปัญหา และพลกิฟ้ืนองคก์ร โดยเนน้ใน

เรือ่งการลด/เลกิบรกิารทีไ่มจ่ าเป็นตอ่องคก์ร ลดคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการ ลดการด าเนนิการที่
ซ ้าซอ้นระหวา่ง ทโีอท ีและ กสท และเพิม่ประสทิธภิาพจากการใหบ้รกิารเดมิของ ทโีอท ี

• จัดท าแผน Quick Win เพือ่ลดผลขาดทนุขององคก์รโดยดว่น 
• จัดท าแผนรองรับความเสีย่งในกรณีทีไ่มส่ามารถด าเนนิการไดต้ามแผน 
• เรง่ปรับปรงุโครงสรา้งองคก์ร โครงสรา้งบคุลากร และเป้าหมายขององคก์รใหส้อดคลอ้งกับนโยบาย

รัฐบาล เทคโนโลย ีและสภาพการแขง่ขันทีส่งูในอตุสาหกรรมโทรคมนาคม 
• เรง่ยกระดับคณุภาพการใหบ้รกิารและภาพลักษณ์ขององคก์รเพือ่ใหส้ามารถแขง่ขันกับผูป้ระกอบการ

เอกชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ผูจ้ดัท ำ : นายชยตุ ิบญุสงิห ์
ส ำนกั : ส านักพฒันารัฐวสิาหกจิ 2 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นางสาวรสา  กาญจนสาย 
โทรศ ัท ์: 0-2298-5880-7 # 3105 
วนัทีจ่ดัท ำ : 30 เมษายน 2559 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
• ด าเนนิการพลกิฟ้ืนองคก์รตามมตขิอง คนร. ทีม่มีตใิห ้ทโีอท ีด าเนนิการพจิารณาเลกิด าเนนิธรุกจิทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิผลก าไรตอ่องคก์ร ก าหนดมาตรการลดคา่ใชจ้า่ย และจัดท า
แผนเพิม่ประสทิธภิาพจากโครงการเดมิ เพือ่เป็นการแกไ้ขปัญหาฐานะทางการเงนิในระยะสัน้ คูข่นานไปกับการแกไ้ขปัญหาขอ้พพิาทจากสัญญาสัมปทานเพือ่เตรยีมความ
พรอ้มในการด าเนนิการตามนโยบาย Digital Economy  

• เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย (ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 95 ของงบลงทุนทั้งหมด) โดยในปี 2558 มเีป้าหมาย 15,675.487 ลา้นบาท 
• ด่าเนินการตามมติคณะอนุกรรมการกลั นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจที มอบหมายให้คณะกรรมการ บมจ. ทีโอที ท่าการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ

ทั้งด้านการเงินและด้านกฎหมาย ปรับปรุงแผนการแก้ไขปัญหา โดยให้พิจารณาเลิกด่าเนินธุรกิจที ไม่ก่อให้เกิดผลก่าไรต่อองค์กร ก่าหนดมาตรการลด

ค่าใช้จ่าย และจัดท่าแผนเพิ มประสิทธิภาพจากโครงการเดิม  

สำขำสือ่สำร 
 

บรษิทั ทโีอท ีจ ำกดั  มหำ น) 
ประจ ำปี 2558  1 ม.ค. 58 – 31  .ค. 58) 

ตำรำงแสดงผลประเมนิของ บมจ. ทโีอท ีประจ ำปีบญั  ี2558  

ทีม่า : รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสที ่3 2558, กสทช. 

สว่นแบง่ตลำดอนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนด ์3Q2558 

ตวั ีว้ดั ผลกำรด ำเนนิงำน 

1. ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนตำม BU 

    -  โครงสรำ้ง ืน้ฐำนโทรคมนำคม 1.0000 

    -  เสำโทรคมนำคม 2.2714 

    -  โทรศ ัทป์ระจ ำที+่บรอดแบนด ์ 3.4754 

2. EBITDA 2.0527 

3. กำรปรบัลดคำ่  จ้ำ่ย 5.0000 

4. คำ่  จ้ำ่ย นกังำนตอ่รำยไดด้ ำเนนิงำน 1.0000 

5. จ ำนวนกล ม่ขอ้  ิำททีแ่กไ้ขส ำเร็จ 1.0000 

6. จ ำนวน นกังำนทีล่ดลง 2.2822 

คะแนนเฉลีย่ 2.1629 

ภาพรวมตลาดโทรคมนาคม 3/2558  ทโีอท ีมสีว่นแบง่ตลาดในทกุ ๆ  ผลติภณัฑใ์นอตุสาหกรรม
โทรคมนาคม โดยเป็นผูใ้หบ้รกิารรายใหญใ่น 2 บรกิาร คอื บรกิารโทรศพัทป์ระจ าทีแ่ละบรกิารอนิเทอรเ์น็ต
ความเร็วสงู โดยบรกิารโทรศพัทป์ระจ าทีใ่นไตรมาสที ่3/2558 มจี านวนผูล้งทะเบยีนใชบ้รกิารจ านวน 5.42 
ลา้นเลขหมาย ซึง่มแีนวโนม้ลดลงอยา่งตอ่เนือ่งประมาณไตรมาสละ 100,000 เลขหมาย โดยลดลง
ประมาณ 400,000 เลขหมาย เมือ่เทยีบกบัปีกอ่นหนา้ โดย ทโีอท ีมสีว่นแบง่ตลาดทีร่อ้ยละ 61.7 และมี
รายรับเฉลีย่ตอ่เลขหมายประมาณ 200 บาท ส าหรับบรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู มจี านวนผูใ้ชบ้รกิาร
เพิม่จึน้อยา่งตอ่เนือ่ง ท าใหใ้นไตรมาสที ่3/2558 มจี านวนผูใ้ชบ้รกิารประมาณ 6.17 ลา้นราย เพิม่ข ึน้จาก
ไตรมาสกอ่นหนา้รอ้ยละ 3.1 โดยหากนับตัง้แตปี่ 2556 มจี านวนผูใ้ชบ้รกิารเพิม่ข ึน้ประมาณไตรมาสละ 
150,000 ราย หรอืปีละ 600,000 ราย คดิเป็นการเตบิโตประมาณรอ้ยละ 12-15 ตอ่ปี โดยในไตรมาสที ่
3/2558 ทร ูมสีว่นแบง่การตลาดสงูทีส่ดุทีร่อ้ยละ 37.60 โดยม ี3BB และ ทโีอท ีตามมาทีส่ดัสว่นเทา่กบั
รอ้ยละ 31.60 และ 21.10 ตามล าดบั โดยจะเห็นไดว้า่ ทโีอท ีมสีดัสว่นการตลาดทีล่ดลงอยา่งตอ่เนือ่ง
ตัง้แตปี่ 2556 เนือ่งจากบรกิารหลงัการขายและคณุภาพในการใหบ้รกิารทีย่ังไมส่ามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารได ้โดยอตัราคา่บรกิารเมือ่ค านวณรายไดเ้ป็นอตัราตอ่ kbps มแีนวโนม้ลดลงอยา่ง
ตอ่เนือ่ง โดย ณ 2/2558 มอีตัราเทา่กบั 0.07 บาท/kbps ส าหรับบรกิารโทรศพัทเ์คลือ่นที ่ณ ไตรมาส 
3/2558 มผีูใ้ชบ้รกิารทัง้หมด 83.09 ลา้นเลขหมาย เป็น Prepaid 69.1 ลา้นเลขหมายและ Postpaid 14 
ลา้นเลขหมาย (หมายเลขทีล่ดลงเกดิจากการลงทะเบยีนหมายเลข Prepaid สง่ผลใหม้เีลขหมาย Prepaid 
ลดลงประมาณ 10 ลา้นเลขหมาย) ซึง่ผูน้ าตลาดคอื AIS ที ่45.5% ตามดว้ย DTAC และ True ที ่29.9% 
และ 22.2% โดย ทโีอท ีมสีว่นแบง่ตลาด (รวม MVNOs) ประมาณ 1% เทา่นัน้  
  
ฐานะทางการเงนิของ ทโีอท ี4/2558  ทโีอท ีมเีงนิสด ณ สิน้ปี 2558 จ านวน 11,324 ลบ. เนือ่งจาก ทโีอ
ท ีไดน้ าเงนิสดไปลงทนุระยะสัน้เพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บัองคก์รอกีทางหนึง่ อยา่งไรก็ตาม เงนิสดและรายการ
เทยีบเทา่เงนิสดดงักลา่วเป็นจ านวนทีร่วมเงนิที ่ทโีอท ียังมไิดน้ าสง่รายไดท้ีเ่กดิจากสญัญาสมัปทานใหก้บั 
กสทช. ก็สง่ผลให ้ทโีอท ีมเีงนิสดอยูก่บัองคก์รจ านวนมาก ในปี 2558 ทโีอท ีมมีลูคา่ทรัพยส์นิลดลงอยา่ง
ตอ่เนือ่ง โดยลดลงกวา่ 25,000 ลบ. เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีกอ่นหนา้ ซึง่เป็นผลมาจากการดอ้ยคา่ทรัพยส์นิ
ทัง้ในสว่นของทรัพยส์นิถาวร และมลูคา่เงนิลงทนุในตลาดทนุ สว่นของหนีส้ ิน้มกีารลดลงวา่ 13,000 ลบ. 
ซึง่เป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงในรายไดห้กับัญชตีามสญัญาสมัปทานทีไ่ดส้ ิน้สดุแลว้ในวนัที ่30 ก.ย. 
2558 และในสว่นของทนุ มกีารเปลีย่นแปลงลดลงเล็กนอ้ยจากการผลการขาดทนุจากการด าเนนิงานอยา่ง
ตอ่เนือ่ง 
  
ผลการด าเนนิงานของ ทโีอท ี4/2558  ทโีอท ีมผีลการด าเนนิงานทีแ่ยล่งเมือ่เทยีบกบัปี 2557 เนือ่งจาก
ในปี 2558 สญัญาสมัปทานระหวา่ง ทโีอท ีและ AIS ไดส้ ิน้สดุลงแลว้ สง่ผลให ้ในปี 2558 ทโีอท ีมผีล
ขาดทนุสทุธ ิ(เบือ้งตน้กอ่น สตง. รับรอง) จ านวน 5,686 ลบ. ลดลงจากปี 2557 กวา่ 7,000 ลบ. โดย
ถงึแมว้า่ในปี 2558 ทโีอท ีจะไดม้กีารด าเนนิการลดคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการลงแลว้ แตเ่นือ่งจากรายได ้
จากสญัญาสมัปทานทีส่ ิน้สดุลงในไตรมาสที ่3 ทีห่ายไป รายไดจ้ากการด าเนนิงานทีล่ดลงจากปี 2557 กวา่ 
4,000 ลบ. และคา่ใชจ้า่ยโครงการ Early retire ประมาณ 2,000 ลบ. จงึสง่ผลให ้ทโีอท ีประสบผล
ขาดทนุเป็นปีแรก ทัง้นี ้หาก ทโีอท ียังมไิดม้กีารด าเนนิการหารายไดเ้พิม่เพือ่มาชดเชยรายไดจ้ากสญัญา
สมัปทานทีข่าดหายไป ทโีอท ีมคีวามเสีย่งสงูมากทีจ่ะประสบผลขาดทนุในปี 2559 

แนวโนม้สว่นแบง่ตลำดอนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนด ์


