
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

มต ิคนร. คร ัง้ที ่4/2559 วนัที ่26 ตลุำคม 2559  

1. รับทราบความคบืหนา้ในการแกไ้ขปัญหาองคก์ร โดยการปรับโครงสรา้งองคก์รของ บมจ. ทโีอท ีและ บมจ. กสท 
2. มอบหมายใหก้ระทรวงดจิทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (ดท.) ด าเนนิการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิการ
ของ บมจ. ทโีอท ีและ บมจ. กสท โทรคมนาคม ดังนี ้
    2.1 ก ากับให ้บมจ. ทโีอท ีและ บมจ. กสท ด าเนนิการจัดท าแผนการจัดตัง้และด าเนนิกจิการของบรษัิททีร่ัฐ
ถอืหุน้ 100% จ านวน 3 บรษัิท ใหเ้ป็นไปตามกรอบระยะเวลาที ่คนร. ก าหนด (ภายในเดอืนกรกฎาคม 2560) 
และรายงานใหค้ณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแกไ้ขปัญหารัฐวสิาหกจิ (คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ) 
พจิารณาภายในเดอืนพฤศจกิายน 2559 
    2.2 ก ากับให ้บมจ. ทโีอท ีและ บมจ. กสท ด าเนนิการจัดตัง้บรษัิททีร่ัฐถอืหุน้ 100% จ านวน 3 บรษัิท 
ภายในเดอืนธนัวาคม 2559 
    2.3 ด าเนนิการรว่มกับคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทัศนแ์ละกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
ในการก าหนดนโยบายใหผู้ป้ระกอบการโทรคมนาคมทกุรายเปิดใหม้กีารใชโ้ครงขา่ยรว่มกัน (Open Access)  
3. ก าหนดกรอบเป้าหมายการประเมนิผลการด าเนนิงานประจ าปี 2560 ในประเด็น ดังตอ่ไปนี ้
    3.1 การจัดตัง้บรษัิททีร่ัฐถอืหุน้ 100% จ านวน 3 บรษัิท ภายในเดอืนธนัวาคม 2559 และใหเ้ริม่ประกอบ
กจิการไดภ้ายในเดอืนกรกฎาคม 2560 
    3.2 การด าเนนิการตรวจสอบและประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิทีจ่ะด าเนนิการโอนใหบ้รษัิททีร่ัฐถอืหุน้ 100% 
จ านวน 3 บรษัิท ทัง้หมด 
     3.3 การก าหนดแนวทางในการบรหิารจัดการบคุลากรของ บมจ. ทโีอท ีและ บมจ. กสท ในอนาคต 
ภายหลังมกีารจัดตัง้บรษัิททีร่ัฐถอืหุน้ 100% จ านวน 3 บรษัิท 
4. มอบหมายให ้บมจ. ทโีอท ีและ บมจ. กสท จัดท าแผนการแกไ้ขปัญหาองคก์รประจ าปี 2560 
พรอ้มก าหนดนระยะเวลาและเป้าหมายในการด าเนนิการตามแผนการแกไ้ขปัญหาองคก์รใหช้ดัเจน  
โดยน าเสนอผา่นกระทรวงเจา้สงักัดและน าสง่ใหค้ณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ภายในเดอืนพฤศจกิายน 2559 
5. มอบหมายให ้ดท. ก ากับการด าเนนิงานของ บมจ. ทโีอท ีและ บมจ. กสท และหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ใหเ้ป็นไปตามมต ิคนร. และ/หรอืแผนการแกไ้ของคก์รทีก่ าหนดไว ้ทัง้นี ้หากไมส่ามารถด าเนนิการได ้
ขอใหช้ีแ้จงเหตผุลตอ่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ อนึง่ การจัดท าแผนหรอืประเด็นตา่งๆ ขอให ้บมจ. ทโีอท ี
และ บมจ. กสท และหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งน าเสนอกระทรวงเจา้สงักัดพจิารณาความเห็นกอ่นน าเสนอ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 
6. มอบหมายใหก้ระทรวงการคลังน าแผนการแกไ้ขปัญหาองคก์รส าหรับปี 2560 ของ บมจ. ทโีอท ีและ 
บมจ. กสท ไปใชป้ระกอบการจัดท าตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายในการประเมนิผลการด าเนนิงานรัฐวสิาหกจิ 
ของปีบัญช ี2560 ทัง้นี ้ขอใหค้ณะกรรมการประเมนิผลรัฐวสิาหกจิพจิารณาความเหมาะสมในเรือ่งการชะลอ 
การประเมนิผลองคก์รในสว่นของกระบวนการตามระบบประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกจิ (SEPA) ของ บมจ. ทโีอท ี
และ บมจ. กสท ส าหรับการประเมนิผลการด าเนนิงานของปีบัญช ี2560 
 

 

 

       บมจ. กสท เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มฟ้ืนฟูกิจการ 
คนร. มีมติเห็นชอบในการปรับโครงสรา้งองค์กร 
โดยการตั ้งบริษัท โครงข่ายบรอดแบรนด์แห่งชาต ิ
(NBN) บรษัิท โครงข่ายระหว่างประเทศ (NGN) และ
บรษัิท ศนูย์ขอ้มลูอนิเตอร์เน็ต (IDC) ดังนัน้ จงึควรเร่ง
ด าเนินการตัง้บริษัททัง้ 3 บรษัิท และบรหิารจัดการ
อยา่งมปีระสทิธภิาพตอ่ไป   

สงักดั : กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
ประธำนกรรมกำร :  พลเอกทวปี เนตรนยิม 
กรรมกำรผูแ้ทน กค. : นายภมูศิกัดิ ์ อรัญญาเกษมสขุ 
    นายนรนิทร ์กลัยาณมติร 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่: พนัเอกสรรพชยั หวุะนันทน ์ 
CFO: นางสาวสมศร ีสนุทราภริมย ์(รักษาการฯ) 
จ ำนวนพนกังำน:  6,373  คน  
Website : www.cattelecom.com 

สำขำสือ่สำร 
 

 

บรษิทั กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) 

ประจ ำปี 2559 (1 ม.ค. 59– 31 ธ.ค. 59) 

SOD: เรง่รัดการวางกลยทุธเ์พือ่ปรบัความสามารถขององคก์รใหด้ าเนนิกจิการในธรุกจิโทรคมนาคมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ใชท้รัพยากรรว่มกบัรฐัวสิาหกจิอืน่            

เพือ่ลดการลงทนุซ า้ซอ้น และสรา้งพนัธมติรผูป้ระกอบการอืน่ 

 

ทีม่า :  งบการเงนิเบือ้งตน้ของ บมจ. กสท 

ก ำไรสทุธ ิ2,001 ลบ. 

      EBITDA   15,826 ลบ. 

หน่วย: ลบ. 

หน่วย: ลบ. 

หน่วย: ลบ. 

เปรยีบเทยีบรำยไดแ้ละคำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน 
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ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 1,420 3,518 4,120 17.1%

สนิทรัพย์รวม 182,827 152,581 164,371 7.7%

หนีส้นิรวม 148,624 118,309 129,374 9.4%

ทนุรวม 34,202 34,272 34,997 2.1%

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม 22,777 23,855 24,602 3.1%

ผลการด าเนนิงาน

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 37,084 40,132 37,846 -5.7%

รำยไดร้วม 55,601 54,828 54,155 -1.2%

คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน 35,428 35,301 35,745 1.3%

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 51,915 54,152 51,600 -4.7%

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 1,656 4,832 2,101 -56.5%

ดอกเบีย้จำ่ย 20 19 40 -

ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล 26 192 4 -97.9%

EBITDA 15,057 19,587 15,826 -19.2%

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิ 3,639 3,124 2,001 -35.9%

อืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน 5,609 5,394 5,896 9.3%

ก ำไร (ขำดทนุ) อัตรำแลกเปลีย่น (2) (36) 21 158.3%

คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตัดจ ำหน่ำย 13,402 14,755 13,725 -7.0%

เงนิน ำสง่/เงนิปันผล 8,826 8,599 0 -100.0%

เงนิอุดหนุนจำกงบประมำณ 0 0 0

งบลงทนุ (เป้ำหมำย) 10,582 8,030 7,220 -10.1%

งบลงทนุเบกิจำ่ย 10,347 7,128 7,070 -0.8%

อัตรำกำรเบกิจำ่ย (%) 97.78% 88.8% 97.9%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 1.99% 2.05% 1.22% -

ROE 10.64% 9.12% 5.72% -

D/E (เทำ่) 4.35 3.45 3.70 -

Net Profit Margin 6.55% 5.70% 3.69% -

*รายไดจ้ากสญัญารว่มการงาน : 16,111 12,889 10,271 -20.3%

   1) สว่นแบง่รำยได ้(Cash) 8,818 4,414 4,133 -6.4%

   2) รำยไดต้ัดบัญช ี(Non-Cash) 7,293 8,475 6,138 -27.6%

น ำสง่ กสทช. ตำม พรบ.กสทช. มำตรำ 84 3,865 1,783 771 -56.8%

หมำยเหต:ุ     1) ส ำหรับงบกำรเงนิ ณ 31 ธันวำคม 2559 เบือ้งตน้ (สตง. ยงัไม่ไดส้อบทำน)
                         2) รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนไม่นับรวมรำยไดจ้ำกสัญญำสัมปทำนและก ำไรจำกกำรปรวิรรตเงนิตรำ

                        3) คำ่ใชจ้ำ่ยรวมนับรวมเงนิน ำสง่ กสทช. ตำม พรบ. กสทช. มำตรำ 84 

 คำ่เสือ่มรำคำและกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรัพยรั์บโอนภำยใตส้ัญญำร่วมกำรงำน



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

   

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 

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 

  

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 

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

ผูจ้ดัท ำ : นางสาวปิยรตกิร  ยศมงคล 

ส ำนกั : กองพัฒนารัฐวสิาหกจิ 2 

ผูอ้ ำนวยกำรกอง : นางสาวรสา  กาญจนสาย 

โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7  Ext. 2165 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล 

  

สำขำสือ่สำร 
 

บรษิทั กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) 

ประจ ำปี 2559 (1 ม.ค. 59– 31 ธ.ค. 59) 

 

สว่นแบง่ตลำดโทรศพัท ์

มตคิณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ ครัง้ที ่3/2559 เมือ่วนัที ่11 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบในหลักการการปรับโครงสรา้งของ บมจ.ทโีอท ีและ บมจ. กสท โดยการจัดตัง้บรษัิท
ทีร่ัฐบาลถอืหุน้ 100% จ านวน 3 บรษัิท ไดแ้ก ่บรษัิทโครงขา่ยบรอดแบนดภ์ายในประเทศ (NBN Co.) บรษัิทโครงขา่ยระหวา่งประเทศ (NGN Co.) และบรษัิทศนูยข์อ้มลู
อนิเทอรเ์น็ต (IDC Co.) และใหน้ าทรัพยส์นิของโครงการยกระดับโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมเพือ่ขับเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศเขา้รว่มกับบรษัิท NBN Co และ 
บรษัิท NGN Co โดย บมจ.ทโีอท ีไดร้ับมอบหมายใหเ้ป็นผูร้ับผดิชอบหลักในการจัดตัง้บรษัิท NBN Co ซึง่มวีตัถปุระสงคข์องการจัดตัง้ ดังนี ้
1. เพือ่บรหิารจัดการโครงขา่ยหลัก อันประกอบดว้ย โครงขา่ยเคเบลิใยแกว้น าแสงเสน้ทางหลักและอปุกรณ์เกีย่วเนือ่ง รองรับการใหบ้รกิารบรอดแบนดข์องประเทศ 
2. เพือ่ลดการลงทนุทีซ่ ้าซอ้นระหวา่งหน่วยงานรัฐวสิาหกจิ 
3. เพือ่สนับสนุนการใชโ้ครงขา่ยหลักของประเทศรว่มกัน อยา่งเทา่เทยีมและเป็นธรรมในรปูแบบบรกิารคา้สง่บรกิารโครงขา่ยในประเทศแกผู่ใ้หบ้รกิารทกุรายภายในประเทศ 
    ตามหลักการ Open Access 

1. ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนกอ่นหักดอกเบีย้จ่ำย ภำษี 

ค่ำเสือ่มรำคำสนิทรัพยแ์ละรำยจ่ำยตัดบัญช ี(EBITDA)
0.2240

    1.1 EBITDA รวม กสท 0.3833

    1.2 EBITDA กลุม่โครงสรำ้งพืน้ฐำนโทรคมนำคม 0.3833

    1.3 EBITDA กลุม่เสำโทรคมนำคม 0.4500

    1.4 EBITDA กลุม่อนิเทอรเ์น็ตเกตเวยแ์ละเคเบิล้ ใต ้

น ้ำระหวำ่งประเทศ
0.2500

    1.5 EBITDA กลุม่โทรศัพทเ์คลือ่นที่ 0.0700

     1.6 EBITDA กลุม่โทรศัพทป์ระจ ำทีแ่ละ

อนิเทอรเ์น็ต บรอดแบนด์
0.3000

     1.7 EBITDA กลุม่ IT,IDC และ CLOUD 0.0500

2. ค่ำใชจ้่ำยพนักงำนต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 1.0000

3. กำรด ำเนินกำรรว่มกนัเพือ่ก ำหนดบทบำทในกำร

ด ำเนินงำนของ บมจ. กสท และ บมจ. ทโีอที
2.6571

รวม 2.3101

เกณฑว์ดัการด าเนนิงาน

1.0000
4. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนธรุกจิ

เพือ่พลกิฟ้ืนฐำนะทำงกำรเงนิ

คะแนน

ผลกำรด ำเนนิงำนครึง่ปี 2559 

• รายไดร้วมปี 2559 จ านวน 54,155 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 คดิเป็นรอ้ยละ 1.2  
จากการลดลงของรายไดจ้ากการด าเนนิงานปี 2559 จ านวน 37,846 คดิเป็นรอ้ยละ 5.7   
ซึง่รายไดส้ว่นใหญเ่ป็นรายไดจ้ากธรุกจิสือ่สารไรส้าย รายไดจ้ากธรุกจิบรอดแบรนด ์และ 
รายไดจ้ากธรุกจิโทรศพัท ์ตามล าดบั และมรีายไดอ้ืน่ๆ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 378  
จากดอกเบีย้รับและรายไดค้า่ปรบักรณีทีบ่รษัิท เรยีลมฟู ช าระคา่บรกิารขายสง่ฯ ลา่ชา้  
จ านวน 5,392 ลา้นบาท 
 
• คา่ใชจ้า่ยรวมปี 2559 จ านวน 51,600 ลดลงจากปี 2558 คดิเป็นรอ้ยละ 4.7 
จากตน้ทนุการขายทีล่ดลง และในปี 2559 บมจ. กสท ไมม่กีารขาดทนุจาก 
การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์โดยในปี 2558 มกีารขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ 
จ านวน 1,489 ลา้นบาท แตม่คีา่ใชจ่า่ยจากการด าเนนิงานเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1.2  
และมคีา่ใชจ้า่ยอืน่ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 21,409 จากคา่ปรับและเงนิชดใชค้า่เสยีหาย  
กรณีทีบ่รษัิทด าเนนิการขออนุมตัจัิดสรรเลขหมายโทรคมนาคมใหแ้กบ่รษัิท เรยีล มฟู จ ากดั 
เป็นเงนิจ านวน 6,492 ลา้นบาท โดยบรษัิทไดบ้นัทกึบยัชคีา่ปรบัและเงนิชดใชค้า่เสยีหาย 
จ านวนดงักลา่วในงบการเงนิแลว้ 
 
• สว่นแบง่ตลาดโทรศพัทแ์ละตลาดอนิเทอรเ์น็ต ปี 2559 (ขอ้มลูจาก กสทช.) 
สว่นแบง่ตลาดโทรศพัท ์
      - สว่นแบง่ตลาดของบรกิารโทรศพัทป์ระจ าทีส่งูสดุคอื TOT รอ้ยละ  64.4 
      - สว่นแบง่ตลาดของบรกิารโทรศพัทเ์คลือ่นทีส่งูสดุคอื AIS รอ้ยละ 44.7  
     โดย CAT อยูใ่นล าดบัที ่4 คดิเป็นรอ้ยละ 1.87  
       - สว่นแบง่ตลาดของบรกิารโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศสดุคอื ผูใ้หบ้รกิาร 
      ในเครอื AIN/AWN  รอ้ยละ 44.7 โดย CAT อยูใ่นล าดบัที ่3 คดิเป็นรอ้ยละ 13.2  
 
สว่นแบง่ตลาดอนิเทอรเ์น็ต 
      - สว่นแบง่ตลาดของบรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูทีส่งูสดุคอื TRUE รอ้ยละ  37.4 
      - สว่นแบง่ตลาดของบรกิารอนิเทอรเ์น็ตเคลือ่นทีส่งูสดุคอื AIS รอ้ยละ 47.24  
 
• บมจ. กสท มกี าไรสทุธ ิ2,001 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 คดิเป็นรอ้ยละ 36 

 
• EBITDA  ของปี 2559 ลดลงจ านวน 15,826 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 19.2  

สว่นแบง่ตลำดอนิเทอรเ์น็ต 


