
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

บรษิทั กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) 
ไตรมำสที ่3 ประจ ำปี 2559 (1 ก.ค. 59– 30 ก.ย. 59) 

SOD: เรง่รัดการวางกลยทุธเ์พือ่ปรบัความสามารถขององคก์รใหด้ าเนนิกจิการในธรุกจิโทรคมนาคมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ใชท้รัพยากรรว่มกบัรฐัวสิาหกจิอืน่            

เพือ่ลดการลงทนุซ า้ซอ้น และสรา้งพนัธมติรผูป้ระกอบการอืน่ 

 

ทีม่า :  3Q/59 เป็นงบการเงนิเบือ้งตน้ของ บมจ. กสท  

รำยไดจ้ำกด ำเนนิงำน 

ก ำไรสทุธ ิ

EBITDA 

2558
9M/58

(ม.ค.-ก.ย. 

58)

9M/59
(ม.ค.-ก.ย. 

59)

%Chg 3Q58 3Q59 %Chg 2Q59
%Chg 

(QoQ)

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 3,518 1,052 2,488 136.6% 1,052 2,488 136.6% 1,574 58.1%

สนิทรัพย์รวม 152,581 162,675 160,432 -1.4% 162,675 160,432 -1.4% 155,394 3.2%

หนีส้นิรวม 118,309 128,135 124,041 -3.2% 128,135 124,041 -3.2% 110,190 12.6%

ทนุรวม 34,272 34,540 36,391 5.4% 34,540 36,391 5.4% 37,204 -2.2%

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม 23,855 23,175 25,989 12.1% 23,175 25,989 12.1% 24,739 5.1%

ผลการด าเนนิงาน

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 37,084 26,794 28,865 7.7% 8,986 9,512 5.9% 20,197 -52.9%

รำยไดร้วม 55,601 37,005 37,999 2.7% 12,060 13,469 11.7% 24,531 -45.1%

คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน 35,428 25,872 26,439 2.2% 8,509 8,955 5.2% 18,808 -52.4%

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 51,915 35,921 35,157 -2.1% 11,812 12,367 4.7% 21,978 -43.7%

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 1,656 922 2,426 163.1% 477 557 -16.9% 2,553 78.2%

ดอกเบีย้จำ่ย 20 13 11 - 4 5 - -  -

ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล 26 17 3 -81.2% 16 (109) -781.3% 113 -196.5%

EBITDA 15,057 11,945 12,152 1.7% 2,252 4,252 88.8% 8,584 -50.5%

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิ 3,639 1,135 2,927 158.0% 258 1,264 390.7% 2,440 -48.2%

อืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน 5,609 3,107 1,710 -45.0% 653 (872) -233.6% 2,582 -133.8%

ก ำไร (ขำดทนุ) อัตรำแลกเปลีย่น (2) (24) 37 253.1% 23 23 0.0% - #####

คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตัดจ ำหน่ำย 13,402 11,023 9,726 -11.8% 1,775 3,695 108.1% 6,031 -38.7%

เงนิน ำสง่/เงนิปันผล 8,826 4,599 - ##### 2,599 - - -  -

เงนิอุดหนุนจำกงบประมำณ - - -  - - -  - -  -

งบลงทนุ (เป้ำหมำย) 10,582 5,660 4,889 - 5,660 1,786 - 3,103 -

งบลงทนุเบกิจำ่ย 10,347 5,065 4,735 - 5,065 1,867 - 2,868 -

อัตรำกำรเบกิจำ่ย (%) 97.78% 89.5% 96.8% - 89.5% 104.5% - 92.4% -

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 2.39% 0.93% 2.43% - 0.63% 3.15% - 3.14% -

ROE 10.62% 4.38% 10.72% - 2.98% 13.89% - 13.1% -

D/E (เทำ่) 3.45 3.71 3.41 - 3.71 3.41 - 2.96 -

Net Profit Margin 6.55% 3.07% 7.70% - 2.14% 9.38% - 9.95% -

*รายไดจ้ากสญัญารว่มการงาน : 16,111 8,851 7,042 -20.4% 2,647 2,709 2.3% 4,334 -37.5%

   1) สว่นแบง่รำยได ้(Cash) 8,818 3,418 2,950 -13.7% 872 1,019 16.9% 1,932 -47.3%

   2) รำยไดต้ัดบัญช ี(Non-Cash) 7,293 5,433 4,092 -24.7% 1,775 1,690 -4.8% 2,402 -29.6%

น ำสง่ กสทช. ตำม พรบ.กสทช. มำตรำ 843,865 1,375 1,168 - 408 399 - 768 -

มต ิคนร. คร ัง้ท ี ่2/2559 เมือ่วนัที ่20 เมษำยน 2559  
1. รับทราบความคบืหนา้ในการด าเนนิการตามมต ิคนร. ของ บมจ. กสท และแนวทางตามที ่
กระทรวง ICT ก าหนดให ้
       1.1 บมจ. กสท เป็นผูล้งทนุและใหบ้รกิารหลกัโครงขา่ยระหวา่งประเทศ    
       1.2 บมจ. กสท และ บมจ. ทโีอท ีรว่มกนัหาพนัธมติรในการด าเนนิธรุกจิ Internet Data 
Center : IDC และ Cloud  
        1.3 บมจ. กสท และ บมจ. ทโีอท ีลดความซ า้ซอ้นในการด าเนนิกจิการและ 
การลงทนุในระยะยาวดว้ย 
2. เห็นชอบใหแ้ตง่ตัง้คณะท างานภายใตค้ณะอนุกรรมการกลัน่กรองแผนการแกไ้ขปัญหา
รัฐวสิาหกจิ เพือ่ท าหนา้ทีก่ ากบัดแูลการจัดท าแผนและตดิตามการด าเนนิการแกไ้ขปัญหา
องคก์รของ บมจ. กสท และ บมจ. ทโีอท ีตามแผนดงักลา่วใหเ้ห็นเป็นรปูธรรม และก าหนด
ระยะเวลาการด าเนนิการตามแนวทางของกระทรวง ICT อยา่งชดัเจน โดยใหร้ายงานความ
คบืหนา้ตอ่ คนร. ทราบภายใน 1 เดอืน  
3. เห็นชอบใหน้ าแผนการแกไ้ขปัญหาองคก์รมาก าหนดเป็นตวัชีว้ดัของคณะกรรมการ  
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ ่และผูบ้รหิารระดบัสงูของ บมจ. กสท รวมทัง้กระทรวงเจา้สงักดั 
และหน่วยงานในสงักดัทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป 
 

มต ิคนร. คร ัง้ท ี ่3/2559 เมือ่วนัที ่11 กรกฎำคม 2559  
เห็นชอบในหลกัการการปรบัโครงสรา้งของ บมจ.ทโีอท ีและ บมจ. กสท โดยการจัดตัง้บรษัิทที่
รัฐบาลถอืหุน้ 100% จ านวน 3 บรษัิท ไดแ้ก ่บรษัิทโครงขา่ยบรอดแบนดภ์ายในประเทศ  
(NBN Co.) บรษัิทโครงขา่ยระหวา่งประเทศ (NGN Co.) และบรษัิทศนูยข์อ้มลูอนิเทอรเ์น็ต 
(IDC Co.) และใหน้ าทรัพยส์นิของโครงการยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม 
เพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศเขา้รว่มกบั NBN Co. และ NGN Co. 
 

มตคิณะอนกุรรมกำรกล ัน่กรองแผนกำรแกไ้ขปญัหำรฐัวสิำหกจิ เมือ่วนัที ่30 สงิหำคม 2559 
มอบหมายให ้บมจ. ทโีอท ีศกึษารายละเอยีด จัดท าแผนธรุกจิ ประเมนิทรัพยส์นิและแผนการ
จัดการบคุลากรของ NBN CO. และมอบหมายให ้บมจ. กสท ศกึษารายละเอยีด จัดท าแผน
ธรุกจิ ประเมนิทรัพยส์นิ และแผนการจัดการบคุลากรของ NGN CO. และ IDC CO. ทัง้นี ้ให ้
ด าเนนิการศกึษาใหแ้ลว้เสร็จภายในเดอืนธนัวาคม 2559 เพือ่ใหก้ารด าเนนิการปรบัโครงสรา้ง 
บมจ. ทโีอท ีและ บมจ. กสท แลว้เสร็จภายในเดอืนกรกฎาคม 2560 ตามมต ิคนร. ครัง้ที ่3/2559  

 

บมจ. กสท ตอ้งเรง่ด าเนนิการตามมต ิคนร.  
ทีก่ าหนดใหป้รับโครงสรา้งองคก์รเพือ่แกไ้ขปัญหา 
การด าเนนิธุรกจิและเพือ่ลดความซ ้าซอ้น 
ในการด าเนนิกจิการและการลงทนุระยะยาวตอ่ไป 

สงักดั : กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
ประธานกรรมการ :  พลเอกทวปี เนตรนยิม 
กรรมการผูแ้ทน กค. : นายภมูศิกัดิ ์ อรัญญาเกษมสขุ 
 นายนรนิทร ์กลัยาณมติร 
กรรมการผูจั้ดการใหญ ่: พนัเอกสรรพชยั หวุะนันทน ์ 
CFO: นางสาวสมศร ีสนุทราภริมย ์(รักษาการฯ) 
จ านวนพนักงาน:  6,373  คน  
Website : www.cattelecom.com 
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นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

   

 การด าเนนิกจิการของ บมจ. กสท ถกูกระทบจากปัจจัยตา่งๆ ซึง่ท าให ้บมจ. กสท สญูเสยีรายไดอ้ย่าง
มนัียส าคัญไดแ้ก ่สญัญาสมัปทานทีก่ าลังจะหมดลง ปัญหาขอ้พพิาท ผลกระทบจากประกาศเยยีวยา
ผูบ้รโิภค รวมถงึการแขง่ขันอยา่งรนุแรงในอตุสาหกรรมโทรคมนาคม เป็นตน้ 

บมจ. กสท ไดจั้ดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อพลกิฟ้ืนฐานะทางการเงนิปี 2559 –2563 โดยค านึงถึง
ประเด็น ที่สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนกับบรษัิทเอกชนที่จะเริ่มสิน้สุดลงตัง้แต่ปี 2556 และ
ประเด็นปัญหาต่างๆ โดยไดพ้จิารณาก าหนดแนวทางที่จะเพิม่รายไดเ้พื่อทดแทนรายไดส้ัมปทาน 
รวมถงึแผนบรหิารความเสีย่งของการด าเนนิการตา่งๆ 

บมจ. กสท อยูร่ะหวา่งเตรยีมการเพือ่ด าเนนิการตามกรอบแนวทางและแผนการด าเนนิงานการแกไ้ข
ปัญหาของ บมจ. กสท และ บมจ. ทโีอท ีโดยการปรับโครงสรา้งของ บมจ. ทโีอท ีและ บมจ. กสท
โทรคมนาคม เพื่อแกไ้ขปัญหาของ บมจ. ทโีอท ีและ บมจ. กสท โทรคมนาคม ตามทีค่ณะท างาน
พจิารณากลั่นกรองแผนการแกไ้ขปัญหาของ บมจ. กสท และ บมจ. ทโีอท ีและกระทรวง ICT เสนอ 

  

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
ควรเรง่ด าเนนิการสรา้งความชดัเจน เกีย่วกับประเด็นขอ้กฎหมาย ปัญหาขอ้พพิาท และภาระผูกพันที่
อาจเกดิกับการส าสญัญากับเอกชน ทีอ่าจสง่ผลตอ่การด าเนนิการตามแผนฟ้ืนฟูองคก์ร รวมถงึก าหนด
แนวทางส ารองกรณีประสบปัญหา โดยขอใหค้ านงึถงึผลประโยชนข์องประเทศเป็นส าคัญ 

ควรทบทวนกลยุทธแ์ละแผนงานเพื่อรองรับการด าเนินงานตามแผนฟ้ืนฟู เพื่อใหม้ีแนวทางในการ
ปฏบิัตทิี่เป็นรูปธรรม โดยควรมุ่งเนน้การสรา้งก าไรนอกเหนือจากการขายบรกิารหลักโดยการสรา้ง
นวัตกรรมในการใหบ้รกิาร สรา้งผลติภัณฑ์ใหม้คีวามหลากหลายและเกีย่วเนื่องกันเพือ่เป็นการสรา้ง
ทางเลอืกและสนองความตอ้งการใหก้ับลกูคา้ 

ควรเร่งด าเนนิการใหส้ามารถตัง้บรษัิท 3 บรษัิทได ้ตามมต ิคนร. ครัง้ที ่4/2559 เมือ่วันที ่26 ตุลาคม 2559 
ภายในภายในเดอืนธนัวาคม 2559 และเริม่ประกอบกจิการไดภ้ายในเดอืนกรกฎาคม 2560 

ผูจ้ดัท ำ : นางสาวปิยรตกิร ยศมงคล 

ส ำนกั : กองพฒันารัฐวสิาหกจิ 2 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นางสาวรสา  กาญจนสาย 

โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7# 2165 

วนัทีจ่ดัท ำ : 10 สงิหาคม 2560 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  

มตคิณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ ครัง้ที ่3/2559 เมือ่วันที ่11 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบในหลักการการปรับโครงสรา้งของ บมจ.ทโีอท ีและ บมจ. กสท โดยการจัดตัง้
บรษัิททีร่ัฐบาลถอืหุน้ 100% จ านวน 3 บรษัิท ไดแ้ก ่บรษัิทโครงขา่ยบรอดแบนดภ์ายในประเทศ (NBN Co.) บรษัิทโครงขา่ยระหวา่งประเทศ (NGN Co.) และบรษัิทศนูย์
ขอ้มลูอนิเทอรเ์น็ต (IDC Co.) และใหน้ าทรัพยส์นิของโครงการยกระดับโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมเพือ่ขับเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศเขา้รว่มกบับรษัิท NBN Co และ 
บรษัิท NGN Co โดย บมจ.ทโีอท ีไดร้ับมอบหมายใหเ้ป็นผูร้ับผดิชอบหลักในการจดัตัง้บรษัิท NBN Co ซึง่มวีัตถปุระสงคข์องการจัดตัง้ ดังนี้ 
1. เพือ่บรหิารจัดการโครงขา่ยหลักอนัประกอบดว้ยโครงขา่ยเคเบลิใยแกว้น าแสงเสน้ทางหลักและอปุกรณ์เกีย่วเนื่อง รองรับการใหบ้รกิารบรอดแบนดข์องประเทศ 
2. เพือ่ลดการลงทนุทีซ่ า้ซอ้นระหวา่งหน่วยงานรัฐวสิาหกจิ 
3. เพือ่สนับสนุนการใชโ้ครงขา่ยหลกัของประเทศรว่มกนั อยา่งเทา่เทยีมและเป็นธรรมในรปูแบบบรกิารคา้สง่บรกิารโครงขา่ยในประเทศแกผู่ใ้หบ้รกิารทกุรายภายในประเทศ 
    ตามหลักการ Open Access 

สำขำสือ่สำร 
 

ตำรำงแสดงผลประเมนิครึง่ปีบญัช ี2559 

(ม.ค. 2559 – ม.ิย. 2559) 

 

 

บรษิทั กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) 
ไตรมำสที ่3 ประจ ำปี 2559 (1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59) 

1
 ก ำหนดคะแนนเบือ้งตน้ " ระดบั 1" โดยจะท ำกำรสรปุผลปลำยปีอกีครัง้หนึง่

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

รปูแบบธรุกจิ 

วตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนนิธุรกจิ 
NGN Co. :  
1. ใหบ้รกิารคา้สง่บรกิารโครงขา่ยระหวา่งประเทศแกผู่ใ้หบ้รกิาร 
ทกุรายตามหลักการ Open Access 
2. เป็นเครือ่งมอืของรัฐในการด าเนนิงานโครงการตา่งๆ ทีเ่กีย่วกับโครงขา่ยระหวา่ง 
ประเทศ เพือ่ใหป้ระเทศไทยเป็น Hub ของภมูภิาคตามแผนแมบ่ท DE 
IDC Co. : ประกอบกจิการใหบ้รกิาร Cloud computing, Internet Data Center,  
IT security ทกุลักษณะ ทกุประเภท รวมถงึกจิการทีต่อ่เนื่องหรอืใกลเ้คยีงกัน 
NBN Co. : 
1. ใหบ้รกิารคา้สง่บรกิารโครงขา่ยในประเทศแกผู่ใ้หบ้รกิารทกุราย 
ในประเทศตามหลักการ Open Access 
2. เป็นเคือ่งมอืของรัฐในการด าเนนิงานโครงการตา่งๆ ทีเ่กีย่วกับโครงขา่ยในประเทศ 
ตามแผนแมบ่ท DE และ USO 

• รายไดร้วมไตรมาส 3 ปี 2559 จ านวน 37,999 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนั    
ของปี 2558 คดิเป็นรอ้ยละ 2.7 โดยมรีายไดจ้ากการด าเนนิงานไตรมาส 3  ปี 2559  
เพิม่ขึน้ จ านวน 28,865 คดิเป็น   รอ้ยละ 7.7 
 

• คา่ใชจ้า่ยรวมไตรมาส 3 ปี 2559 จ านวน 35,157 ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2558   คดิเป็น
รอ้ยละ 2.1 แตม่คีา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานไตรมาส 3 ปี 2558 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.2 
 

• บมจ. กสท มกี าไรสทุธไิตรมาส 3 ปี 2559 จ านวน 2,927 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาส 3 
ปี 2558 คดิเป็นรอ้ยละ 158 และม ีEBITDA  ของไตรมาสที ่3 ปี 2559 เพิม่ขึน้จ านวน 
12,152 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.7  
 

• ตอ้งการของผูบ้รโิภคในชว่งป2560-2561 
ผูบ้รโิภคยังมคีวามตอ้งการใชง้านขอ้มลู
เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งสะทอ้นจากปรมิาณ
ขอ้มลูใชง้านในปี 2560 และ 2561 น่าจะ
อยูท่ีร่าว 38.8 และ 46.0 กกิะไบตต์อ่ราย
ตอ่เดอืน เตบิโตตอ่เนือ่งจากปี 2559 ราว 
1.44 และ 1.70 เทา่ตามล าดบั สง่ผลให ้
ผูบ้รโิภคยังคงมคีวามตอ้งการใชง้านเน็ต
บา้นความเร็วสงู เนือ่งจากสามารถ
ตอบสนองปรมิาณขอ้มลูใชง้านดงักลา่วได ้
ดกีวา่เน็ตมอืถอื นอกจากนี ้จากการเรง่
ขยายการวางโครงขา่ยของผูใ้หบ้รกิารและ
นโยบายบรอดแบนดแ์หง่ชาตขิองภาครฐั 
จะมสีว่นชว่ยขยายการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต
ความเร็วสงูของผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้  
 

• ศนูยว์จัิยกสกิรไทย คาดวา่ จ านวน
ผูใ้ชบ้รกิารเน็ตบา้นในชว่งปี 2560 และ 
2561 จะเพิม่สงูขึน้เป็น 8.5 และ 9.9    
ลา้นราย ตามล าดบั 

ขอ้มลูจากศนูยว์จัิยกสกิรไทย  
http://marketeer.co.th/archives/85464 


