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  ) 

สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

 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 อยูร่ะหวา่งเตรยีมการเพือ่ด าเนนิการตามกรอบแนวทางและแผนการด าเนนิงานการแกไ้ขปัญหา
ของ บมจ. กสท และ บมจ. ทโีอท ีโดยการปรับโครงสรา้งของ บมจ. ทโีอท ีและ บมจ. กสทโทรคมนาคม 
เพือ่แกไ้ขปัญหาของ บมจ. ทโีอท ีและ บมจ. กสท โทรคมนาคม ตามทีค่ณะท างานพจิารณากลั่นกรอง
แผนการแกไ้ขปัญหาของ บมจ. กสท และ บมจ. ทโีอท ีและกระทรวง ICT เสนอ โดยการจัดตัง้บรษัิทที่
รัฐบาลถอืหุน้ 100% จ านวน 3 บรษัิท เพื่อบรหิารจัดการทรัพย์สนิของบมจ. ทโีอที และ บมจ. กสท 
โทรคมนาคม 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) บรษัิทโครงข่ายบรอดแบนดภ์ายในประเทศ (NBN CO) 2) บรษัิท
โครงขา่ยระหวา่งประเทศ (NGN CO) และ 3) บรษัิทศนูยข์อ้มลูอนิเทอรเ์น็ต (IDC CO) และใหน้ าทรัพยส์นิ
ของโครงการยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมเพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศเขา้ร่วมกับบรษัิท
โครงขา่ยบรอดแบนดภ์ายในประเทศและบรษัิทโครงขา่ยระหวา่งประเทศ 

 

 

- รายไดร้วมมแีนวโนม้ลดลงตอ่เนื่องจากสัญญาสัมปทานที่
ก าลังจะหมดลง ปัญหาขอ้พพิาท และการแข่งขันอย่าง
รนุแรงในอตุสาหกรรมโทรคมนาคม  

- บมจ. กสท อยูร่ะหวา่งเตรยีมการเพือ่ด าเนนิการตามกรอบ
และแผนการด าเนนิการแกไ้ขปัญหาของ บมจ. กสท และ 
บมจ. ทโีอท ี

สงักดั : กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
ประธานกรรมการ :  พลเอกทวปี เนตรนยิม 
กรรมการผูแ้ทน กค. : นายภมูศิกัดิ ์ อรัญญาเกษมสขุ 
    นายนรนิทร ์กลัยาณมติร 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่: นายสรุพันธ ์เมฆนาวนิ (รักษาการฯ) 

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

สาขาสือ่สาร 
 

 

บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 

ประจ าปีไตรมาสที ่1 ปี 2559 (1 ม.ค. 59– 31 ม.ีค. 59) 

SOD: เรง่รัดการวางกลยทุธเ์พือ่ปรบัความสามารถขององคก์รใหด้ าเนนิกจิการในธรุกจิโทรคมนาคมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ใชท้รัพยากรรว่มกบัรฐัวสิาหกจิอืน่            

เพือ่ลดการลงทนุซ า้ซอ้น และสรา้งพนัธมติรผูป้ระกอบการอืน่ 

 

ทีม่า :  งบการเงนิเบือ้งตน้ของ บมจ. กสท 

สว่นแบง่รายไดจ้ากสญัญาสมัปทาน 

      EBITDA    3,631  ลบ. 
ก าไรสทุธ ิ643 ลบ. 

หน่วย: ลบ. 

หน่วย: ลบ. 

หน่วย: ลบ. 

เปรยีบเทยีบรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 
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ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 7,160 1,420 3,518 1,243 1,297 4.3%

สนิทรัพย์รวม 176,352 187,026 152,870 188,289 151,924 -19.3%

หนีส้นิรวม 134,555 149,546 118,375 153,150 116,594 -23.9%

ทนุรวม 41,796 37,480 34,496 35,139 35,330 0.5%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 31,080 27,055 23,077 24,734 23,720 -4.1%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 41,538 37,084 38,327 9,589 9,305 -3.0%

รายไดร้วม 74,008 55,601 54,155 13,347 11,935 -10.6%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 40,418 35,428 35,591 8,578 8,703 1.5%

คา่ใชจ้า่ยรวม 62,536 51,915 50,468 12,171 11,304 -7.1%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 1,120 1,656 2,736 1,011 602 -40.5%

ดอกเบีย้จา่ย - 20 19 - - -

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 4,333 26 88 67 (12) -117.9%

EBITDA 7,184 15,057 17,181 4,499 3,631 -19.3%

ก าไรสทุธิ 7,139 3,639 3,580 1,109 643 -42.0%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 6,290 5,609 4,512 1,851 -100.0%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น - (2) - - - -

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 6,064 13,402 14,446 3,488 3,029 -13.2%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 6,989 8,826 - - - -

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ - 0 - - -  -

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 10,904 10,582 8,030 1,704 1,465 -

งบลงทนุเบกิจา่ย 10,316 10,347 7,128 1,508 1,341 -

อัตราการเบกิจา่ย (%) 94.6% 97.78% 88.8% 88.5% 91.5% -

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 4.05% 1.95% 2.34% 2.36% 1.69% -

ROE 17.08% 9.71% 10.38% 12.62% 7.28% -

D/E (เทา่) 1.00 3.99 3.43 4.36 3.30 -

Net Profit Margin 9.65% 6.55% 6.61% 8.31% 5.39% -

*รายไดจ้ากสญัญารว่มการงาน 32,470 39,873 32,470 3,249 2,118 -34.8%
  สว่นแบง่รายได ้ (Cash) 20,727 18,552 20,727 1,495 942 -37.0%
  รายไดต้ัดบัญช ี (Non-Cash) 11,744 20,985 11,744 1,754 1,176 -33.0%

  น าสง่ กสทช. ตาม พรบ.กสทช.      - 336 3,865 752 379



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 
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สรปุการด าเนนิงานโดยรวม 
 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 

บมจ. กสท อยู่ระหว่างเตรียมการเพือ่ด าเนนิการตามกรอบแนวทางและแผนการด าเนนิงานการแกไ้ข
ปัญหาของ บมจ. กสท และ บมจ. ทีโอท ีโดยการปรับโครงสรา้งของ บมจ. ทีโอท ีและ บมจ. กสท
โทรคมนาคม เพื่อแกไ้ขปัญหาของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ตามที่คณะท างาน
พจิารณากลั่นกรองแผนการแกไ้ขปัญหาของ บมจ. กสท และ บมจ. ทโีอท ีและกระทรวง ICT เสนอ  

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
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 า : นายสธุญัญ ์อิม่เอบิธรรม 

ส านกั : กองพัฒนารัฐวสิาหกจิ 2 

ผูอ้ านวยการกอง : นางสาวรสา  กาญจนสาย 

โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7  Ext. 2161 

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

ปัญหารัฐวสิาหกจิเพือ่ศกึษาและวเิคราะหส์ถานการณ์ดา้นตา่งๆของรัฐวสิาหกจิทีป่ระสบปัญหา โดยให ้บมจ. กสท. จัดท าแผนฟ้ืนฟกูจิการเพือ่น าเสนอใหร้ัฐบาลพจิารณาตอ่ไป  

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

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

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

โครงขา่ยระหวา่งประเทศ และบรษัิทศูนยข์อ้มูล อนิเทอรเ์น็ต และใหน้ าทรัพยส์นิของโครงการยกระดับโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมเพือ่ขับเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศเขา้

รว่มกับบรษัิทโครงข่ายบรอดแบนดภ์ายในประเทศและบรษัิทโครงข่ายระหวา่งประเทศ  นอกจากนี้ยังเห็นชอบใหร้ัฐวสิาหกจิทัง้ 2 แห่ง แยกกันจัดตัง้บรษัิทคา้ปลกีอนิเทอรเ์น็ต

ประจ าทีค่วามเร็วสงู โดยเรง่หาพันธมติรเขา้รว่มด าเนนิการในรปูแบบของบรษัิทเอกชนตอ่ไป 

สาขาสือ่สาร 
 

 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) ส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 บมจ. กสท มรีายไดจ้ากการ
ด าเนินงานทัง้สิน้ 9,305 ลา้นบาท ลดลงประมาณรอ้ยละ 3 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปี 
2558 โดยรายไดส้่วนใหญ่มาจากธุรกจิสือ่สารไรส้ายที่ด าเนินการเองและการขายส่งบรกิาร
โทรศัพทเ์คลือ่นที ่HSPA นอกจากนี้หากพจิารณาสว่นแบ่งรายไดต้ามสัญญาสัมปทานทีล่ดลง
จากการสัญญาสัมปทาน True Move และ DPC ทีส่ ิน้สดุลง และการยา้ยฐานลกูคา้ของ DTAC ไปสู่

ระบบ 3G ซึง่คาดวา่จะลดลงเรือ่ยๆ และจะหมดลงภายใน 1-2 ปีขา้งหนา้ ท าใหใ้นไตรมาสที ่1 
ของปี 2559 บมจ. กสท มรีายไดจ้ากสญัญาสมัปทานทัง้สิน้ 942 ลา้นบาท ลดลง 553 ลา้นบาท
จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้ 

 ในไตรมาสที ่1 ของปี 2559 บมจ. กสท มคีา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานรวมทัง้สิน้ 8,703 
ลา้นบาท ปรับเพิม่ขึน้ 128 ลา้นบาทจากไตรมาสเดยีวกนัของปี 2558  ทัง้นี ้บมจ. กสท 
อาจตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยด าเนนิการอืน่  ๆเพิม่เตมิ ไดแ้ก ่การด าเนนิโครงการ Early Retirement ตาม
แนวทางการเรง่พลกิฟ้ืนรายไดแ้ละลดรายจา่ยจากการด าเนนิงานเพือ่รองรับการสิน้สดุรายไดจ้าก
สมัปทานทีส่ ิน้สดุลง อยา่งไรก็ตาม ในไตรมาสที ่1 ของปี 2559 บมจ. กสท สามารถลดคา่ใชจ้า่ย
รวมได ้867 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 7 ของชว่งเดยีวกนัของปี 2558 ซึง่เป็นไปตามแผนการปรบั
ลดคา่ใชจ้า่ยตามนโยบายของรฐับาล 

 ภาพรวมดา้นอตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญัตา่งๆ มกีารปรับตวัลดลง ซึง่ถอืวา่ต า่เมือ่เทยีบ
กบัในอดตีและคา่เฉลีย่อตุสาหกรรม ทัง้นี ้เนือ่งจากผลกระทบของรายไดส้มัปทานทีส่ ิน้สดุ
ลงตามทีก่ลา่วตน้ดงันัน้ บมจ. กสท จงึยังคงตอ้งมุง่เนน้ใหอ้งคก์รเกดิการพลกิฟ้ืนฐานะ
ทางการเงนิและความสามารถในการแขง่ขนัระยะยาว เพือ่เพิม่ความแข็งแกรง่ทางการเงนิ
ตอ่ไป 

บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 

ประจ าไตรมาส 1 ปี 2559 (1 ม.ค. 59– 31 ม.ีค. 59) 

 

อตัราก าไรตอ่สนิทรพัย ์(ROA) เปรยีบเทยีบภายใน
อตุสาหกรรม ปี 2558 

รายไดต้อ่จ านวนพนกังานเปรยีบเทยีบภายใน
อตุสาหกรรม ปี 2558 

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. 

30.23%

10.21%

1.31% 1.02% 1.99%

AIS DTAC TRUE TOT CAT

14.22

11.44

7.46

2.61

8.53

AIS DTAC TRUE TOT CAT


