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บทวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ปี 2559

รายงานวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

ผลประกอบการด้านการเงิน (ข้อมูลจากงบการเงินเฉพาะ
บริษัท)     
 ปี 2559  บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ “CAT  
TELECOM” มีรายได้รวม 56,177 ล้านบาท และมีก�าไรสทุธิ 
2,347 ล้านบาท  โดยในปี 2559 นี ้มีรายการท่ีส�าคญั คือ  
   
รายได้     
 รายได้รวมของบริษัทในปี 2559 มีจ�านวน 56,177 
ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 2.27% ซึ่งมีท่ีมาของการ
เปลี่ยนแปลง ดงันี ้
    
รายได้จากการให้บริการ	 	 	 	  
 รายได้จากการให้บริการในปี 2559  มีจ�านวน 37,833  
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5.64% สาเหตหุลกัมาจากการ 
ลดลงของกลุม่สื่อสารไร้สายและกลุม่บริการโทรศพัท์   
   
รายได้อ่ืน	    
 รายได้อ่ืน มีจ�านวน 8,039 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก 
ปีก่อน 329.87% เน่ืองจากรับรู้ดอกเบีย้รับขายส่ง HSPA  
จากเรียลมฟู
    
รายได้ตดับญัชีสนิทรัพย์รับโอนภายใต้สัญญาร่วมการงาน 
 รายได้ตดับญัชีสินทรัพย์รับโอนภายใต้สญัญาร่วม
การงานในปี 2559 มีจ�านวน 6,138 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 
27.57%
    
รายได้ส่วนแบ่งจากสัญญาร่วมการงาน	 	  
 รายได้สว่นแบ่งจากสญัญาร่วมการงานในปี 2559  
มีจ�านวน 4,133 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 6.37% 

ต้นทนุการให้บริการ	 	 	
 ต้นทนุการให้บริการ มีจ�านวน 35,651 ล้านบาท เพ่ิม
ขึน้จากปีก่อน 1.11% สาเหตสุว่นใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึน้ของ
คา่ใช้จา่ย วงจรความเร็วสงู คา่เช่ือมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม 
เงินเดือน/คา่ตอบแทนคา่ซอ่มแซมและบ�ารุงรักษา

ค่าเส่ือมราคาสนิทรัพย์รับโอนภายใต้สัญญาร่วมการงาน 
 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รับโอนภายใต้สญัญาร่วมการ
งาน มีจ�านวน 6,138 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11.84%

ค่าใช้จ่ายในการขาย
 ค่าใช้จ่ายในการขาย มีจ�านวน 1,844 ล้านบาท  
ลดลงจากปีก่อน 8.72%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
 คา่ใช้จา่ยในการบริหาร มีจ�านวน 2,869 ล้านบาท  ลด
ลงจากปีก่อน 28.23%

ขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	
 ปี 2559 ไมมี่ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ ปีก่อน 
มีจ�านวน1,489 ล้านบาท ลดลงคดิเป็นร้อยละ 100

เงนิน�าส่ง	กสทช.	ตามมาตรา	84	แห่ง	พ.ร.บ.	องค์กรจดัสรร
คล่ืนความถี่ฯ
 เงินน�าส่ง กสทช. ตามมาตรา 84ฯ  มีจ�านวน 569  
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 68.01%

ค่าใช้จ่ายอ่ืน	 	 	 	 	
 คา่ใช้จา่ยอ่ืน มีจ�านวน 6,684 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปี
ก่อน 20,897.29%  สว่นใหญ่เกิดจากการรับรู้คา่ปรับและเงินชดใช้
คา่เสียหาย

ภาษีเงนิได้	 	 	 	 	
 ภาษีเงินได้ มีจ�านวน 4 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 
97.92%    
     
ก�าไรสุทธิ	 	 	 	 	
 บริษัทมีก�าไรสทุธิ จ�านวน 2,347 ล้านบาท  ลดลงจากปี
ก่อน 25.26% เน่ืองจากรายได้เพ่ิมขึน้น้อยกวา่คา่ใช้จา่ยท่ีเพ่ิมขึน้  
จงึท�าให้ มีก�าไรก่อนภาษีเงินได้ลดลง จ�านวน 793.25 ล้านบาท 
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งบแสดงฐานะการเงินและข้อมูลสําคัญทางการเงิน      
      

สินทรัพย์	 	 	 	 	

 ณ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 163,777 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 11,804 ล้านบาท หรือ 7.77%  

จาก สิน้ปี 2558 ดงันี ้      

 - เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เพ่ิมขึน้จาก 3,450 ล้านบาท เป็น 4,119 ล้านบาท  สว่นใหญ่เพ่ิมขึน้จาก 

  เงินฝากประจ�า      

 - เงินลงทนุชัว่คราว  ลดลงจาก 52,619 ล้านบาท เป็น 50,773 ล้านบาท สว่นใหญ่ลดลงจากเงินฝากประจ�า 

  มากกวา่ 6 เดือน ถงึ 12 เดือน      

 -  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น เพ่ิมขึน้จาก 31,611 ล้านบาท เป็น 33,637 ล้านบาท  ส่วนใหญ่เพ่ิมขึน้จาก 

  ลกูหนีอ่ื้น-คา่เชา่ใช้อาคารท่ีพกั       

 - ลกูหนีก้ารค้า-ระยะยาว เพ่ิมขึน้ 6,324 ล้านบาท เน่ืองจากได้รับช�าระ คา่บริการ 3G Roaming ท่ีค้างช�าระ  

  ตัง้แต ่ ปี 2556-2558 จาก บริษัท ทรูมฟูเอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ�ากดั  โดยการให้บริษัทใช้บริการ 

  ข้ามโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายในประเทศบนคลื่นความถ่ี 2100 MHz และ 1800 MHz  มลูค่า 6,456  

  ล้านบาท จนถงึวนัท่ี 31 สงิหาคม 2568   

 -  ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ลดลงจาก 32,145 ล้านบาท เป็น 30,597 ล้านบาท สาเหตสุว่นใหญ่เกิดจากรับรู้ 

  คา่เสื่อมราคาส�าหรับปี      

 -  สนิทรัพย์ภายใต้สญัญาร่วมการงาน  เพ่ิมขึน้จาก 10,041 ล้านบาท  เป็น 11,502 ล้านบาท  สาเหตสุว่นใหญ่ 

  เกิดจากการรับโอนสนิทรัพย์จากเอกชน และรับรู้คา่เสื่อมราคาส�าหรับปี     

       

แหล่งที่มาของเงนิทนุ	 	 	 	 	 	

 ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีส่วนของเจ้าของรวม 34,750 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,086 ล้านบาท หรือ 3.22%  

จาก ณ สิน้ปี 2558 โดยในระหวา่งปี บริษัทมีก�าไรสทุธิ 2,347 ล้านบาท และจา่ยเงินปันผล จ�านวน 793 ล้านบาท  

 ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนีส้ินรวม 129,027 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 10,718 ล้านบาท หรือ 9.06%  

จาก สิน้ปี 2558 ดงันี ้      

 -  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เพ่ิมขึน้จาก 5,081 ล้านบาท  เป็น 10,355 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพ่ิมขึน้จาก 

  เจ้าหนีก้ารค้า-ในประเทศ      

 -  คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย เพ่ิมขึน้จาก 54,992 ล้านบาท เป็น 58,808 ล้านบาท สาเหตสุว่นใหญ่เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ 

  ของรายการค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและ ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการขายส่งบน 

  โครงขา่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีระบบ HSPA      

 -  รายได้รอตดับญัชีส่วนท่ีถึงก�าหนดในหนึ่งปี เพ่ิมขึน้จาก 4,582 ล้านบาท เป็น 7,345 ล้านบาท ส่วนใหญ่ 

  เพ่ิมขึน้จากการรับโอนสนิทรัพย์ตามสญัญาร่วมการงาน      


