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รายงานวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

บทวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำน ปี 2557
บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน)        

ผลประกอบกำรด้ำนกำรเงนิ 

(ข้อมูลจำกงบกำรเงนิเฉพำะบริษัท)

 ปี 2557  บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ "CAT TELECOM" 

มีรายได้รวม 55,516 ล้านบาท และมีก�าไรสทุธิ 3,554 ล้านบาท  

โดยในปี 2557 นี ้มีรายการท่ีส�าคญั คือ     

 

รำยได้     

รายได้รวมของบริษัทในปี 2557 มีจ�านวน 55,516 ล้านบาท  

ลดลงจากปีก่อน 25.16%  ซึง่มีท่ีมาของการเปลีย่นแปลง ดงันี ้

    

รำยได้จำกกำรให้บริกำร

รายได้จากการให้บริการในปี 2557 มีจ�านวน 37,058  

ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 14.22% สาเหตุหลกัมาจากการ 

เพ่ิมขึน้ของรายได้กลุม่ธรุกิจสือ่สารไร้สาย ท่ีบริษัทให้บริการขายสง่

บริการบนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในระบบ HSPA ให้แก่ 

บริษัท เรียล มฟู

รำยได้ส่วนแบ่งจำกสัญญำร่วมกำรงำน

รายได้สว่นแบง่จากสญัญาร่วมการงานในปี 2557 มีจ�านวน 

8,818 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 52.47% สาเหตหุลกัเกิดจาก

บริษัท DPC และ True Move ได้สิน้สุดสญัญาร่วมการงาน  

ตัง้แตว่นัท่ี 15 กนัยายน 2556 

ซึง่เป็นสาเหตท่ีุท�าให้รายได้ตดับญัชีสนิทรัพย์รับโอนภายใต้

สญัญาร่วมการงาน และค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รับโอนภายใต้

สญัญาร่วมการงาน ในปี 2557 ลดลง จากปี 2556 อย่างเป็น 

สาระส�าคญัด้วยเชน่กนั     

รำยได้ตดับญัชีสินทรัพย์รับโอนภำยใต้สัญญำร่วมกำรงำน

 รายได้ตดับญัชีสนิทรัพย์รับโอนภายใต้สญัญาร่วมการงาน

ในปี 2557 มีจ�านวน 7,293 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 65.25% 

      

รำยได้อ่ืน    

รายได้อ่ืน มีจ�านวน 2,320 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 

6.67%      

     

ต้นทนุให้บริกำร     

ต้นทนุให้บริการ มีจ�านวน 35,402 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก 

ปีก่อน 1.10% สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการบันทึกค่าใช้จ่าย 

ท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการขายสง่บนโครงขา่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ี

ระบบ HSPA และคา่ใช้จา่ยเพ่ือการให้บริการข้ามเครือขา่ย  

   

ค่ำเส่ือมรำคำสนิทรัพย์รับโอนภำยใต้สัญญำร่วมกำรงำน 

 คา่เสือ่มราคาสนิทรัพย์รับโอนภายใต้สญัญาร่วมการงาน 

มีจ�านวน 6,712 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 65.96%  

   

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย

 คา่ใช้จา่ยในการขาย มีจ�านวน 1,939 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 

จากปีก่อน 2.73%      

     

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีจ�านวน 3,370 ล้านบาท 

ลดลงจากปีก่อน 6.76%      

    

ขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ มีจ�านวน 585 ล้าน

บาท ลดลงจากปีก่อน 71.35%      

 

เงนิน�ำส่ง กสทช. ตำมมำตรำ 84 แห่ง พรบ. องค์กรจดัสรร

คล่ืนควำมถี่ฯ

เงินน�าส่ง กสทช. ตามมาตรา 84 มีจ�านวน 3,865  

ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 1,051.55%   

      

ภำษีเงนิได้     

ภาษีเงินได้ มีจ�านวน 26 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 

99.40%    

     

ก�ำไรสุทธิ     

บริษัทมีก�าไรสทุธิ จ�านวน 3,554 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 

51.40% เน่ืองจากรายได้และคา่ใช้จา่ยของบริษัทลดลง จงึท�าให้ 

มีก�าไรก่อนภาษีเงินได้ลดลง จ�านวน 8,066 ล้านบาท  
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งบแสดงฐำนะกำรเงินและข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน    

สินทรัพย์     
ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 182,107 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 13,837 ล้านบาท หรือ 8.22% จาก สิน้ปี  

2556 ดงันี ้

- เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ลดลงจาก 7,160 ล้านบาท เป็น 1,420 ล้านบาท  สว่นใหญ่ลดลงจากเงินฝากประจ�า

-  เงินลงทนุชัว่คราว ลดลงจาก 55,894 ล้านบาท เป็น 50,923 ล้านบาท สว่นใหญ่ลดลงจากเงินฝากประจ�ามากกวา่ 6 เดือน 

ถงึ 12 เดือน

-  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น เพ่ิมขึน้จาก 31,984 ล้านบาท เป็น 56,160 ล้านบาทสว่นใหญ่เพ่ิมขึน้จากลกูหนีบ้ริการ-ในประเทศ

-  ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ เพ่ิมขึน้จาก 30,099 ล้านบาท เป็น 32,443 ล้านบาท สาเหตสุ่วนใหญ่เกิดจากซือ้สินทรัพย์ 

เพ่ิมระหวา่งปี

-  สินทรัพย์ภายใต้สญัญาร่วมการงาน  ลดลงจาก 19,311 ล้านบาท เป็น 14,939 ล้านบาท สาเหตสุว่นใหญ่เกิดจากรับรู้ 

คา่เสื่อมส�าหรับปี      

          
แหล่งที่มาของเงินทุน
ณ 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 33,587 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 838 ล้านบาท หรือ 2.56% จาก ณ สิน้ปี 2556 

โดยในระหวา่งปีบริษัทมีก�าไรสทุธิ 3,554 ล้านบาท และจา่ยเงินปันผล จ�านวน 2,826 ล้านบาท    

  

ณ 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีหนีส้นิรวม 148,520 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 12,999 ล้านบาท หรือ 9.59% จาก สิน้ปี 2556 ดงันี ้

 

-  คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย เพ่ิมขึน้เน่ืองจากบริษัทบนัทกึรายการคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการขายสง่บนโครงขา่ยโทรศพัท์

เคลื่อนท่ีระบบ HSPA      

-  เงินปันผลค้างจ่าย ลดลงจาก 8,000 ล้านบาท เป็น 2,000 ล้านบาท เน่ืองจากการน�าสง่เงินปันผลให้กระทรวงการคลงั  

จ�านวน 6,000 ล้านบาท      

-  รายได้รอตดับญัชีระยะสัน้และระยะยาว ลดลง ซึง่เกิดจากการรับรู้รายได้รอการตดับญัชีของบริษัท DPC และ True Move 

เน่ืองจากหมดสญัญาร่วมการงาน      




