
 
 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

  ) 

สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

 

บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 

ไตรมาสที ่2 ปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 30 ม.ิย. 59) 

SOD: เรง่รัดการวางกลยทุธเ์พือ่ปรบัความสามารถขององคก์รใหด้ าเนนิกจิการในธรุกจิโทรคมนาคมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ใชท้รัพยากรรว่มกบัรฐัวสิาหกจิอืน่            

เพือ่ลดการลงทนุซ า้ซอ้น และสรา้งพนัธมติรผูป้ระกอบการอืน่ 

 

ทีม่า :  งบการเงนิ บมจ. กสท ไตรมาส 2 ปี 2559 เป็นงบเบือ้งตน้ที ่สตง. ยังไมส่อบทาน  

เปรยีบเทยีบรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 

ก าไรสทุธ ิ  990  ลบ. 

EBITDA    4,118  ลบ. 

หน่วย: ลบ. 

หน่วย: ลบ. 

หน่วย: ลบ. 

    บมจ. กสท ควรตอ้งเร่งจัดท าแผนในการตั ้งบริษัท 
โครงข่ายระหว่างประเทศ NGN Co และบรษัิทศูนย์ขอ้มูล 
อนิเทอรเ์น็ต IDC Co ใหม้คีวามชัดเจน โดยตอ้งผา่นความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวสิาหกจิ คณะท างานพจิารณา
กลัน่กรองฯ คณะอนุกรรมการกลัน่กรองฯ เพือ่น าเสนอตอ่ คนร. 
ต่อไป โดยตอ้งจัดท าแผนแลว้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 
2560 

สงักดั : กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
ประธานกรรมการ :  พลเอกทวปี เนตรนยิม 
กรรมการผูแ้ทน กค. : นายภมูศิกัดิ ์ อรัญญาเกษมสขุ 
    นายนรนิทร ์กลัยาณมติร 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่: พนัเอก สรรพชยั หวุะนันทน ์
CFO: นางสาวสมศร ีสนุทราภริมย ์(รักษาการฯ) 
จ านวนพนกังาน:  6,398  คน  
Website : www.cattelecom.com 

สาขาสือ่สาร 
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• งานมอบรางวลัรัฐวสิาหกจิดเีดน่ ประจ าปี 2559 เมือ่วนัที ่14 กนัยายน 2559 โดยม ีพลเอก 
ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตร ีเป็นประธาน บมจ. กสท ไดร้ับมอบรางวลัรฐัวสิาหกจิ
ดเีดน่ ประจ าปี 2559 สาขา นวตักรรมดเีดน่ ในชือ่โครงการ "ระบบตรวจสอบแจง้เตอืนการ
ขดัขอ้งของสถานฐีาน ส าหรับการตดิตอ่สือ่สาร (Alarm and Remote control for CAT 
Base Station)  ซึง่เป็นผลงานวจัิยของ ดร. สมรักษ์ เพชรชาตร ีผูจั้ดการสว่นปฏบิตักิารวจัิย 
ฝ่ายวจัิยและพฒันา 
 
• พนัเอก สรรพชยั หวุะนันทน ์เขา้รับต าแหน่งกรรมการผูจั้ดการใหญ ่บมจ. กสท อยา่งเป็น
ทางการ เมือ่วนัที ่1 ก.ย. 2559  
 
•  เมือ่วนัที ่13 กนัยายน 2559 บมจ. กสท ไดจั้ดงาน  "CAT Network Showcase 2016“ 
ภายใตแ้นวความคดิ THE NEXT Digital Infrastructure โดยไดแ้สดงศกัยภาพการใหบ้รกิาร 
ดา้นโทรคมนาคมในทกุรปูแบบ เพือ่เป็นสว่นหนึง่ในการน าพาประเทศไทยใหก้า้วสูก่ลุม่
ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ ทีส่ามารถใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั สรา้งมลูคา่ทางเศรษฐกจิและคณุคา่
ทางสงัคมอยา่งยั่งยนื ตาม roadmap ของรัฐบาล พรอ้มรับนโยบายเพือ่ด าเนนิการเรง่ดว่นใน
ทกุโครงการ ทัง้นี ้บมจ.กสท ไดศ้กึษาแนวทางวางระบบเคเบลิใตน้ ้าระหวา่งประเทศเสน้ทาง
ใหมใ่นภมูภิาคอาเซยีน และการเชือ่มตอ่เสน้ทางเคเบลิภาคพืน้ดนิจากกลุม่อนิโดจนีเพือ่
เชือ่มตอ่สูท่ัว่โลกผา่นระบบตา่งๆ เพือ่การพฒันาประเทศสูก่ารเป็นศนูยก์ลางอาเซยีน  
 
•   เมือ่วนัพธุที ่24 สงิหาคม 2559 สมาพนัธร์ัฐวสิาหกจิสมัพนัธ ์(สรส.) ไดจั้ดงานเสวนาเรือ่ง 
“ผา่แผนโทรคมของชาต ิCAT-TOT วกิฤตหิรอื โอกาส?...ประเทศไทย” ณ หอ้ง CAT Convention 
Hall โดยมสีมาชกิ สรส. และพนักงาน บมจ. กสท และ บมจ. ทโีอท ีเขา้รว่มรับฟังดว้ย โดยม ี
นายอานุภาพ ถริลาภ นายเดชอดุม ไกรฤทธิ ์นางสาวรสนา โตสติระกลู นายพนัธศ์กัดิ ์ศริริัชตพงษ์ 
ผูช้ว่ยรัฐมนตรวีา่การกระทรวง ICT และนางสาวรสา กาญจนสาย ผอ. กพส. 2 สคร. เขา้รว่มเป็น
วทิยากร เพือ่ท าความเขา้ใจเกีย่วกบัการน าสนิทรัพยโ์ครงสรา้งพืน้ฐานของ บมจ. กสท และ  
บมจ. ทโีอท ีมาตัง้หน่วยงานใหมแ่ละใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชนส์งูสดุ โดยมกีารน า
บคุลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถ มทีศันคตทิีเ่ปิดกวา้งมาด าเนนิงาน ทัง้นี ้รัฐบาลไมม่แีนวคดิเรือ่ง
การขายสนิทรัพยห์รอืแปรรปูรัฐวสิาหกจิ แตอ่ยา่งใด 
 
 
 

ปีปฏทินิ 
หน่วย: ลา้นบาท

รายการทางการเงนิ 2558
6M/58

(ม.ค. - ม.ิย. 

58)

6M/59
(ม.ค. - ม.ิย. 

59)

%Chg
เม.ย.-ม.ิย.

58

เม.ย.-ม.ิย.
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%Chg

(QoQ)

ม.ค.-ม.ีค.

59
%Chg 

(QoQ)

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 3,518 1,574 1,574 0.0% 1,574 1,574 0.00% 1,297 21.36%

สนิทรัพยร์วม 152,870 180,644 155,394 -14.0% 180,644 155,394 -13.98% 151,924 2.28%

หนีส้นิรวม 118,375 144,327 110,190 -23.7% 144,326 110,190 -23.65% 116,594 -5.49%

ทุนรวม 34,496 36,317 37,204 2.4% 36,318 37,204 2.44% 35,330 5.30%

ก าไร(ขาดทุน)สะสม 23,077 25,897 24,739 -4.5% 25,897 24,739 -4.47% 23,720 4.30%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 41,969 20,556 20,197 -1.75% 9,439 10,516 11.41% 9,817 7.12%

รายไดร้วม 54,858 26,966 24,531 -9.03% 12,463 12,700 1.90% 11,935 6.41%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 40,107 20,128 18,808 -6.56% 9,747 9,968 2.27% 9,749 2.25%

คา่ใชจ้า่ยรวม 50,360 24,752 21,978 -11.21% 12,010 11,584 -3.55% 11,304 2.48%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 1,862 2,214 2,553 15.31% 453 1,116 146.36% 68 1545.53%

ดอกเบีย้จา่ย 19 - - - - - - - -

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 88 136 113 -16.91% 3 126 4100.00% (12) -1150.00%

EBITDA 16,618 9,331 8,584 -8.01% 4,081 4,118 0.91% 3,097 32.98%

ก าไร(ขาดทุน)สทุธิ 4,392 2,078 2,440 17.42% 450 990 120.00% 643 54.01%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 5,394 3,675 2,582 -29.74% 1,824 1,310 -28.18% 1,272 2.99%

ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่น - - - - - - - -

คา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจ าหน่าย 14,755 7,117 6,031 -15.26% 3,628 3,002 -17.25% 3,029 -0.89%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล - - - - - - -

เงนิอดุหนุนจากงบประมาณ - - - - - - -

งบลงทุน (เป้าหมาย) 8,030 3,526 3,103 -12.00% 1,992 1,681 -15.62% 1,422 18.18%

งบลงทุนเบกิจา่ย 7,128 3,194 2,868 -10.22% 1,686 1,527 -9.45% 1,341 13.84%

อัตราการเบกิจา่ย (%) 88.8% 90.6% 92.4% 2.02% 84.7% 90.8% 7.30% 94.3% -3.67%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 2.87% 2.30% 3.14% 36.50% 1.00% 2.55% 155.75% 1.69% 50.57%

ROE 12.73% 5.72% 13.12% 129.24% 4.96% 10.64% 114.76% 7.28% 46.25%

D/E (เท่า) 3.43 3.97 2.96 -25.47% 3.97 2.96 -25.47% 3.30 -10.25%

Net Profit Margin 8.01% 7.71% 9.95% 29.08% 3.61% 7.80% 115.89% 5.39% 44.73%

*รายไดจ้ากสญัญารว่มการงาน 12,889 6,410 4,334 -32.39% 2,956 2,184 -26.12% 2,118 3.12%

 สว่นแบ่งรายได ้(Cash) 4,414 2,753 1,932 -29.82% 1,052 959 -8.84% 942 1.80%

 รายไดต้ดับัญช ี(Non-Cash) 8,475 3,657 2,402 -34.32% 1,904 1,225 -35.66% 1,176 4.17%

น าสง่ กสทช. ตาม พรบ.กสทช. มาตรา 84 1,778 967 768 -20.58% 359 391 8.91% 379 3.17%##### -100.0%
หมายเหตุ:    1) ส าหรับงบการเงนิ ณ วนัที ่30 มถินุายน 2558 ของ บมจ. กสท เป็นงบเบือ้งตน้ก่อน สตง. สอบทาน

                  2) รายไดจ้ากการด าเนนิงานไม่นับรวมรายไดจ้ากสัญญาสัมปทานและก าไร(ขาดทนุ)จากการปรวิรรตเงนิตรา

บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

   

สรปุการด าเนนิงานโดยรวม 
 

 การด าเนินกิจการของ บมจ. กสท ถูกกระทบจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งท าให ้
บมจ. กสท สูญเสีย รายไดอ้ย่างมีนัยส าคัญไดแ้ก่ สัญญาสัมปทานทีก่ าลัง 
จะหมดลง ปัญหาขอ้พพิาท ผลกระทบจากประกาศเยยีวยาผูบ้รโิภค รวมถงึ
การแข่งขันอย่างรุนแรงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เป็นตน้ 

 บมจ. กสท ไดจ้ัดท าแผนฟ้ืนฟูกจิการ ปี 2559 –2563 ภายใตน้โยบาย 
ทีเ่กีย่วขอ้งของกระทรวงการคลัง กระทรวง ICT คนร. โดยมกีาร
จัดรูปแบบการด าเนินธุรกจิเป็น 6 กลุ่มธุรกจิ มุ่งเนน้การหาพันธมติร เร่งยุติ
ขอ้พพิาท เพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงานและการใชป้ระโยชน์จาก
สนิทรัพยท์ีม่อียู่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุด การลดค่าใชจ้่ายด าเนินงานไม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 พรอ้มทัง้ลดบุคลากรใหเ้หมาะสม 
 
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
 

 บมจ. กสท ควรจัดท าแผนในการตัง้บรษัิท NGN Co และ IDC Co ใหแ้ลว้
เสร็จตามกรอบระยะเวลาที่มติ คนร. ก าหนดว่าใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือน
กรกฎาคม 2560 

 บมจ. กสท ตอ้งจัดท ารายละเอยีดของแผนการด าเนนิกจิการของบรษัิททัง้ 2 
บริษัท เช่น โครงสรา้งการถือหุน้ ทรัพย์สินที่จะมีการบริหารจัดการ หรือ
แนวทางการบรหิาร เป็นตน้ รวมถงึด าเนินการจัดท ารายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง
กับพนักงาน พรอ้มทัง้สือ่สารใหพ้นักงานรับทราบและเขา้ใจในแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาองคก์ร 

ผูจ้ดัท า : นางสาวปิยรตกิร  ยศมงคล 

ส านกั : กองพฒันารัฐวสิาหกจิ 2 

ผูอ้ านวยการส านกั : นางสาวรสา  กาญจนสาย 

โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7  Ext. 2165 

วนัทีจ่ดัท า : 21 กนัยายน 2559 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล  

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

ปัญหารัฐวสิาหกจิเพือ่ศกึษาและวเิคราะหส์ถานการณ์ดา้นตา่งๆของรัฐวสิาหกจิทีป่ระสบปัญหา โดยให ้บมจ. กสท. จัดท าแผนฟ้ืนฟกูจิการเพือ่น าเสนอใหร้ัฐบาลพจิารณาตอ่ไป  

• คนร. ในคราวประชมุ ครัง้ที ่3/2559 เมือ่วนัที ่11 กรกฎาคม 2559 มมีตเิห็นชอบในหลักการการปรับโครงสรา้งของ บมจ. กสท และ บมจ. ทโีอท ีเพือ่แกไ้ขปัญหาของ บมจ. กสท 

และ บมจ. ทโีอท ีตามทีค่ณะท างานพจิารณากลั่นกรองแผนการแกไ้ขปัญหาของ บมจ. กสท และ บมจ. ทโีอท ีและกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ เสนอ โดยการจัดตัง้บรษัิทที่

รัฐบาลถอืหุน้ 100% จ านวน 3 บรษัิท เพือ่บรหิารจัดการทรัพยส์นิของรัฐวสิาหกจิทัง้ 2 แห่ง ใน 3 ประเภท ไดแ้ก่ บรษัิทโครงข่ายบรอดแบนดภ์ายในประเทศ บรษัิทโครงข่าย

ระหวา่งประเทศ และบรษัิทศนูยข์อ้มลู อนิเทอรเ์น็ต และใหน้ าทรัพยส์นิของโครงการยกระดับโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมเพือ่ขับเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศเขา้ร่วมกับบรษัิท

โครงขา่ยบรอดแบนดภ์ายในประเทศและบรษัิทโครงขา่ยระหวา่งประเทศ นอกจากนีย้ังเห็นชอบใหร้ัฐวสิาหกจิทัง้ 2 แห่ง แยกกันจัดตัง้บรษัิทคา้ปลกีอนิเทอรเ์น็ตประจ าทีค่วามเร็ว

สงู โดยเรง่หาพันธมติรเขา้รว่มด าเนนิการในรปูแบบของบรษัิทเอกชนตอ่ไป 

สาขาสือ่สาร 
 

ตารางแสดงผลประเมนิตามระบบ SEPA ปีบญัช ี2558 

 รายไดจ้ากการด าเนินงาน (ประกอบดว้ย รายไดจ้ากบรกิารโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศโทรศัพทเ์คลือ่นที ่ธุรกจิสือ่สารขอ้มูล/อนิเตอรเ์น็ต IT-Securities และ
e-Business โดยไม่รวมรายไดจ้ากสัญญาสัมปทาน) ในไตรมาส 2 ปี 2559 
(2Q/2559) เทยีบกับไตรมาส 2 ปี 2558 (2Q/2558) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.41 
โดยส่วนใหญ่เพิม่ขึน้จากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารประเภทธุรกจิสือ่สารไรส้าย 
ซึง่ บมจ. กสท มรีายไดห้ลักๆ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ประมาณ
รอ้ยละ  79.26 รายไดจ้ากการขายสนิคา้ ประมาณรอ้ยละ 0.06 รายไดจ้าก
สัญญารว่มการงาน ประมาณรอ้ยละ 17.24 และรายไดอ้ืน่ ประมาณรอ้ยละ 3.44 

 คา่ใชจ้่ายด าเนนิงานและคา่ใชจ้่ายรวมในรอบการด าเนนิงาน 2Q/2559 เทยีบกับ
ไตรมาส 2Q/2558 มคีวามแตกต่างเล็กนอ้ย โดยค่าใชจ้่ายด าเนินงานเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 2.27 แต่ค่าใชจ้่ ายรวมลดลงรอ้ยละ 3.55 ซึ่งค่าใชจ้่ ายหลักๆ 
ประกอบดว้ย ตน้ทุนการใหบ้รกิารประมาณรอ้ยละ 69 ค่าเสื่อมราคา ประมาณ 
รอ้ยละ 10 ค่าใชจ้่ายพนักงาน ประมาณรอ้ยละ 10 และประมาณรอ้ยละ 5  
เป็นคา่ใชจ้่ายบรหิาร และมเีงนิน าสง่ กสทช. ตามมาตรา 84 แห่ง พ.ร.บ.องคก์ร
จัดสรรคลืน่ความถีฯ่ ประมาณรอ้ยละ 3 

 จากผลการด าเนินงานขา้งตน้ ส่งผลให ้EBITDA ของ บมจ.กสท ในรอบ 
การด าเนนิงาน 2Q/2559 เทยีบกับไตรมาส 2Q/2558 เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 0.91 

ณ ไตรมาส 2 ปี 2559 มกี าไร 990 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 120 จากไตรมาส
เดยีวกันของปีทีแ่ลว้ โดยมภีาพรวมดา้นอัตราสว่นทางการเงนิทีส่ าคัญต่างๆ ดังนี ้  
ROA = รอ้ยละ 2.55    ROE = รอ้ยละ 10.64  หนี้สนิต่อทุน (D/E Ratio) = 
2.96 เทา่  

บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 

ไตรมาสที ่2 ปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 30 ม.ิย. 59) 

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

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

69%

10%

3%
5%

3%
10% ตน้ทนุการใหบ้รกิาร

คา่เสือ่ม

คา่ใชจ้า่ยในการขาย

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร

เงนิน าสง่ กสทช.

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน

สดัสว่นคา่ใชจ้า่ย 

สดัสว่นรายได ้

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

79%

0%

17%

4%
รายไดจ้ากการ

ใหบ้ริการ

รายไดจ้ากการขาย

สนิคา้

รายไดจ้ากสัญญา

ร่วมการงาน 

รายไดอ้ ืน่


