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สู การเปน National Telecom
เสร�มสรางความแข็งแกรงเทคโนโลยีการส่ือสาร 
ใหมีศ ักยภาพครอบคลุมไดท ั่วถึง ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และสังคมดิจ�ท ัลอยางยั่งยืน

ขบัเคล่ือนทกุความสําเรจ็ด้วยเทคโนโลยี

รายงานประจ�าปี 25632



สู การเปน National Telecom
เสร�มสรางความแข็งแกรงเทคโนโลยีการส่ือสาร 
ใหมีศ ักยภาพครอบคลุมไดท ั่วถึง ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และสังคมดิจ�ท ัลอยางยั่งยืน

ขบัเคล่ือนทกุความสําเรจ็ด้วยเทคโนโลยี

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 3ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



วิสัยทัศน์

พันธกิจ

M1

M3

M2

M4

ด�ำเนินกำรปฏิรูปองค์กรทั้งในด้ำนโครงสร้ำง 
กระบวนกำรและบุคคล เพื่อก้ำวสู่กำรเป็นผู้น�ำ 
ในกำรให้บริกำรดิจิทัลและโทรคมนำคมภำครัฐ

สร้ำงผลก�ำไรให้สำมำรถเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
ทั้งระยะยำวและระยะกลำง 

ยกระดับกำรให้บริกำรให้ได้มำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่อง
ด้วยกำรน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ

ส่งเสริมหลักธรรมำภิบำล ควำมโปร่งใส 
และคุณธรรมในกำรท�ำงำนเพื่อตอบสนอง 

ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและใส่ใจต่อสังคม

เป็นผู้น�ำในกำรให้บริกำรดิจิทัลและโทรคมนำคมภำครัฐ 
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน
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วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

สำรประธำนกรรมกำร

สรุปข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน

โครงสร้ำงองค์กร

โครงสร้ำงอัตรำก�ำลัง/ 
ทุนและโครงสร้ำงผู้ถือหุ้น

รำยงำนวเิครำะห์ผลกำรด�ำเนนิงำน 
และฐำนะกำรเงิน

กำรบริหำรควำมเสี่ยง

นโยบำย 
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

กำรประชุมและค่ำตอบแทน 
ของคณะกรรมกำร 
และคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ

รำยงำนของคณะกรรมกำร
สรรหำ

รำยงำนของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

สำรกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกิจกำร

คณะกรรมกำร

งบประมำณที่ได้รับ-กำรจ่ำยเงิน
น�ำส่งรัฐและเงินปันผล

กิจกรรมส�ำคัญ

กำรควบคุมภำยใน

โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร
และควำมรับผิดชอบของ 
คณะกรรมกำร

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรและ 
นโยบำยป้องกันควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์

รำยงำนของคณะกรรมกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและ 
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม

งบกำรเงิน

วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย 
ในกำรด�ำเนินงำน

แนวนโยบำยผู้ถือหุ้นภำครัฐ

ภำวะอุตสำหกรรมโทรคมนำคม 
ปี 2563 และแนวโน้ม 
กำรแข่งขันในปี 2564

คณะผู้บริหำร

แผนงำนและโครงกำรต่ำง ๆ

กำรด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 
(CSR) ประจ�ำปี 2563

กำรตรวจสอบภำยใน

กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
ชุดต่ำง ๆ และอ�ำนำจหน้ำที่

รำยงำนของคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ

รำยงำนควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรต่อรำยงำน
ทำงกำรเงิน

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 5ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

	 บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	จดทะเบยีนจดัตัง้เมือ่วันท่ี	14	สิงหาคม	2546	โดยการแปลงสภาพจากการส่ือสารแห่งประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2542	ด้วยทุนจดทะเบียน	10,000	ล้านบาท	และได้รับโอนกิจการของการสื่อสาร
แห่งประเทศไทยในส่วนทีเ่ก่ียวกับกิจการโทรคมนาคมทัง้หมด	เพ่ือให้การด�าเนนิงานเป็นไปอย่างต่อเนือ่งและมปีระสทิธิภาพ	
ทั้งนี้	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ยังคงมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ	โดยมีกระทรวงการคลังถือหุ้น	100%	ของทุนจดทะเบียน
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วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยในกำรด�ำเนินงำน

ขับเคลื่ อนองค ์กรให ้ทันสมัยด ้วย 
ทุนมนุษย ์ 	 เทคโนโลยีดิจิทัลและ
น วัตกรรมอย ่ า งมี ป ระสิ ท ธิภาพ	 
เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจดิจิทัล	

เพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถ 
ในการสร ้างผลก�าไรในธุรกิจเดิม 
และธุรกิจใหม่ท่ีเก่ียวข้องให้เติบโต
อย่างยั่งยืน	

ยกระดับกำรเป็นผู ้ให้บริกำรและกำร
บริหำรจัดกำรความสัมพันธ์กับลูกค้า
อย่างต ่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	 
ด้วยการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า	

ส่งเสริมด�ำเนนิธรุกจิตำมหลักธรรมำภบิำล 
เ พ่ือตอบสนองความต ้องการของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 7ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



สำรประธำนกรรมกำร

พลเอก
(สุชาติ ผ่องพุฒิ)
ประธานกรรมการ

บมจ.	กสท	โทรคมนาคม
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  ปี 2563 นับเป็นปีแห่งความท้าทายของทุกหน่วยงาน 
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจน 
ภาคประชาชน	 อันเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ซึ่งได้เกิดข้ึนใน 
ทุกประเทศทั่วโลก	จากสถานการณ์นี้ส่งผลให้	 บมจ.	 กสท	
โทรคมนาคม	ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน	 และได้ปรับ
เปลีย่นกลยทุธ์ให้เหมาะสมและพรอ้มรบัมือกบัสถานการณ์
ต่าง	 ๆ	 เพ่ือให้การขับเคลื่อนองค์กรสามารถด�าเนินไปได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 
	 ตลอดปี	 2563	 คณะกรรมการทุกท่านได้ช ่วยกัน 
ขบัเคลือ่น	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ให้สามารถยืนหยัดอยู่ได้
ภายใต้สภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง	 โดยได้พยายามพัฒนา
องค์กรให้มีความทันสมัย	พร้อมกับเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการท�างานให้พนักงานทุกคนเกิดความรัก	ความผูกพัน	
และมุ่งมั่นในการท�างาน	 เพ่ือให้องค์กรแห่งนี้กลายเป็น
รัฐวิสาหกิจที่เติบโตได้อย่างมั่นคง	 โดยยังคงยึดหลักการ
บรหิารธุรกิจภายใต้นโยบายการก�ากับดแูลกจิการท่ีดี	และมี
ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	อีกท้ังมุ่งเน้น
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 
พร้อมกับค�านึงถึงประโยชน์โดยรวมของทุกภาคส่วนเป็นส�าคญั
 

	 ทัง้น้ี	อกีปัจจยัทีม่คีวามส�าคญัย่ิงในการด�าเนินงานของ
คณะกรรมการตลอดปี	2563	นัน่คอืการเตรยีมความพร้อมให้	
บมจ.	กสท	 โทรคมนาคม	สามารถควบรวมกับ	บมจ.	ทโีอที	
เป็น	บมจ.	 โทรคมนาคมแห่งชาติ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 
ในวันท่ี	 7	มกราคม	 2564	 ซึ่งการควบรวมสององค์กรเป็น 
หนึ่งเดียวในครั้งนี้จะน�าไปสู่การสร้างหน่วยงานด้านดิจิทัล
และสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศใหม่ที่แข็งแกร่ง	 โดยมี
โครงสร้างโทรคมนาคมพ้ืนฐานครบวงจรมากท่ีสดุในประเทศ	
ท�าให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการ 
ท่ีหลากหลายและเข้าถึงท้ังลูกค้าภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 
และประชาชนได้ในทุกพื้นที่	

	 ในนามของคณะกรรมการ	 ผู ้บริหาร	 และพนักงาน	 
ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น	 พันธมิตรทางธุรกิจ	 คู่ค้า	 ชุมชน	 
และผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนท่ีให้ความไว้วางใจ	 
และสนับสนุนการด�าเนินงานของ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	
มาโดยตลอด	 ส�าหรับในอนาคตไม่ว่าจะเปล่ียนแปลงไป 
ในรปูแบบใด	เราจะยังคงด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลกัธรรมาภบิาล
ที่ดี	 รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน	 เพื่อให้
องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อม	 ๆ	 กับการให้บริการ 
ท่ีเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้า	
ประชาชน	 และสังคม	 และสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น 
อย่างยั่งยืนตลอดไป

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 9ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



สำรกรรมกำรผู ้ จัดกำรใหญ่

พันเอก	
(สรรพชัย หุวะนันทน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ.	กสท	โทรคมนาคม

สร้ำงเคเบิลใต้น�้ำระหว่ำงประเทศ 
ร่วมกับภำคีสมำชิก ADC 
ควำมยำว 9,400 กิโลเมตร 

เชื่อมต่อกับประเทศจีน ญี่ปุ่น 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและ
เวียดนำม เพื่อรองรับผู้ให้บริกำร
คอนเทนต์ระดับนำนำชำติ
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 ปี 2563 นับเป็นปีที่เกิดจุดเปลี่ยนในการด�าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว	โดยเฉพาะจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ	COVID-19	ทีส่่งผลให้ภาครฐั	ภาคธุรกิจ
และภาคประชาชนทั่วโลกต่างตระหนักถึงการต้องปรับตัว	
เพ่ือให้อยู่รอดในแบบชีวิตวิถีใหม่	 (New	Normal)	 ซึ่งจาก
ความผันผวนที่เกิดขึ้นน้ีส่งผลให้	 บมจ.	 กสท	 โทรคมนาคม	
ปรับกลยุทธ์องค์กรอย่างรอบด้าน	 เพ่ือให้สามารถยืนหยัด 
ต่อการเปลี่ยนผ่านจากทุกสถานการณ์

	 ในปีนี้	 บมจ.	 กสท	 โทรคมนาคม	 ได้จัดท�าแผนธุรกิจ 
ให้มคีวามคล่องตวั	เพ่ือรกัษาเสถียรภาพของบรษิทัในระยะยาว	
รวมถึงวางแผนการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอก
องค์กรให้สอดรับกับสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนไป	 โดยยังคง
มุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในการให้บริการดิจิทัลและ
โทรคมนาคมภาครัฐ	เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศให้เตบิโตอย่างย่ังยืน	ซึง่ภารกิจส�าคญัท่ีได้ด�าเนนิการ	
ได้แก่	 การเข้าร่วมประมูลและได้รับการจัดสรรคลื่นความถ่ี
จ�านวน	2	ใบอนญุาต	ในย่านความถ่ี	738-748/793-803	MHz	
ซึ่งจะช่วยขยายเครือข่าย	 4G/5G	 ให้ครอบคลุมมากข้ึน	 
และเพ่ิมขนาดความจุเพ่ือให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างเพียงพอ	 
มีคุณภาพด้วยความเร็วที่สูงข้ึน	 รวมทั้งยังสามารถเปิดให้ 
ผู้ประกอบการขนาดเล็กเช่าใช้แบบ	MVNO	(Mobile	Virtual	
Network	Operator)	ทีจ่ะช่วยให้ผูใ้ช้บรกิารมทีางเลอืกเพ่ิมขึน้	
การสร้างเคเบิลใต้น�้าระหว่างประเทศ	Asia	Direct	Cable	
ร่วมกับภาคสีมาชกิ	ADC	ความยาว	9,400	กิโลเมตร	ทีเ่ชือ่มต่อ
กับประเทศจีน	ญี่ปุ่น	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	ไทยและเวียดนาม	
เพ่ือรองรับผู้ให้บริการคอนเทนต์ระดับนานาชาติในพ้ืนท่ี
โครงการ	Digital	Park	Thailand	รวมถึงรองรบัเทคโนโลยีข้ันสูง	
อาทิ	5G,	ปัญญาประดษิฐ์	(AI),	บรกิารคลาวด์,	IoT,	Smart	City,	
Big	Data	 ฯลฯ	 การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ในชื่อ	 บริษัท	 
เนชั่น	สเปซ	แอนด์	เทคโนโลยี	จ�ากัด	ร่วมกับ	บมจ.	ไทยคม	
เพื่อพัฒนาและให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียม	อาทิ	
ธุรกิจดาวเทยีมวงโคจรต�า่	ซึง่นับเป็นการเสรมิความแขง็แกร่ง
ให้กับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของ
ประเทศให้พร้อมรองรบัการเติบโตส�าหรบัอตุสาหกรรมดจิทัิล
และกิจการดาวเทียมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	

	 นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ	อาทิ	Amazon	Web	Services	ผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์มระบบคลาวด์ชั้นน�าของโลก	 เพ่ือน�า	 ‘AWS	
Outposts’	 ซึ่งเป็นโซลูชันคลาวด์แบบไฮบริดท่ีได้รับการ
ยอมรบัในระดบัโลกมาให้บรกิารในประเทศไทยเป็นรายแรก
ของภูมิภาคอาเซียน	ภายใต้แบรนด์	CAT	Cloud	powered	
by	AWS	

	 ในด้านการร่วมรับมือต่อสถานการณ์	 COVID-19	
ภายในประเทศนั้น	 บมจ.	 กสท	 โทรคมนาคม	 ได้ให้การ
สนับสนุนการปฏบิตังิานของบคุลากรทางการแพทย์ในด้าน
ต่าง	ๆ	ได้แก่	จัดท�าและส่งมอบหน้ากากแบบ	Face	Shield	
รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีเก่ียวข้องให้กับโรงพยาบาล
ท้ังในเขตกรุงเทพฯ	 และต่างจังหวัด	 เพ่ือร ่วมบรรเทา 
การขาดแคลนอปุกรณ์	การจดัห้องพกัเพือ่รองรบักลุม่บคุลากร
ทางการแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กว่า	 100	 ห้อง	 
เพ่ือช่วยลดภาระการเดินทางยามวิกาลในช่วงการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี	
การเปิดให้บริการ CAT Covid Tracker	เว็บแอปพลิเคชัน 
เฝ้าระวังและรายงานความเสีย่งโรคส�าหรบัโรงแรมและทีพั่ก	
ASQ	 เพ่ือเพ่ิมความพร้อมในการรองรับชาวต่างชาติที่จะ 
เดนิทางเข้ามาในประเทศ	รวมท้ังการก�าหนดมาตรการดแูล
บุคลากรอย่างเต็มท่ี	 พร้อมกับจัดท�ากรมธรรม์ประกันภัย
คุ้มครองการติดเชื้อ	COVID-19	ให้กับพนักงานและลูกจ้าง
ท่ัวประเทศ	 จ�านวน	 5,178	คน	 เพ่ือเป็นขวัญและก�าลังใจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่	

	 ภารกิจที่ส�าคัญอีกประการ	คือ	การเตรียมความพร้อม
ในการควบรวมกับ	บมจ.	ทโีอที	สูก่ารเป็น	บมจ.	โทรคมนาคม
แห่งชาติ	หรอื	NT	ซึง่ผมเชือ่มัน่ว่า	ด้วยจดุแขง็ของ	บมจ.	กสท	
โทรคมนาคม	ในด้านโครงข่ายสือ่สารโทรคมนาคมทัง้ระหว่าง
ประเทศและภายในประเทศท่ีมอียู่จะช่วยสนับสนุนให้	บมจ.	
โทรคมนาคมแห่งชาติ	 สามารถรองรับการให้บริการสื่อสาร
โทรคมนาคม	บรกิารด้านดจิทัิล	และบรกิารอืน่	ๆ 	แก่หน่วยงาน
ภาครัฐ	 ภาคเอกชนและประชาชนได้อย่างครอบคลุม	 
มเีสถียรภาพ	และมปีระสทิธิภาพ	เพ่ือให้คนไทยสามารถเข้าถึง
และได้ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เพ่ิมขึ้นในหลากหลาย 
รปูแบบ	

	 ความส�าเร็จของบริษัทในปีท่ีผ่านมาเป็นผลมาจาก
ความมุ่งมั่นและการได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากผู้มีส่วน
เก่ียวข้องทุกฝ่าย	 ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการบริษัทที่ได้ให้ 
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธุรกิจและกิจกรรม
ทุกด้านของบริษัท	 ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานท่ีเป็น 
แรงขบัเคลือ่นส�าคญัให้บรษิทัมคีวามก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง	
สุดท้ายนี้	 ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่าในปี	 2564	ที่แม้จะมีการ
เปลี่ยนผ่าน	บมจ.	กสท	 โทรคมนาคม	 เข้าสู่การเป็น	บมจ.
โทรคมนาคมแห่งชาต	ิบรษิทัจะยืนหยัดอย่างเข้มแขง็เตบิโต
อย่างย่ังยืน	 สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้กับ 
ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน	ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการร่วม
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยทุกคน
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แนวนโยบำยผู ้ถือหุ ้นภำครัฐ

	 นโยบายผูถื้อหุน้ภาครฐั	(Statement	of	Directions:	SODs)	เป็นนโยบายทีก่�าหนดโดยหน่วยงานท่ีมหีน้าท่ีในการก�ากับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจ	ประกอบด้วย	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 กระทรวงเจ้าสังกัดของ
รฐัวสิาหกิจ	และกระทรวงการคลงั	เพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่ชดัเจนของนโยบายภาครฐัท่ีมต่ีอรฐัวิสาหกจิ	การก�าหนดทิศทาง
การพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะปานกลางให้มีความชัดเจน	 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ภาครัฐสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ	 และเพ่ือให้นโยบายการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	อันจะส่งผลให้ประเทศมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป	โดยแนวนโยบายผู้ถือหุ้น
ภาครฐัจะถูกน�ามาใช้เป็นกรอบในการก�าหนดยุทธศาสตร์ของรฐัวิสาหกิจและตวัชีว้ดัตามบนัทกึข้อตกลงประเมนิผลประจ�าปี	
ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการผลักดันการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ	สามารถเป็นกลไกในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างแท้จริง	

	 ทั้งนี้	หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ก�ากับดูแล	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	โดยตรง	ประกอบด้วย

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) 
ในฐานะหน่วยงาน	ซึ่งพิจารณา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ	และแผนงานโครงการลงทุน

กระทรวงกำรคลัง 
โดยส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ	(สคร.)	 
ในฐานะผู้ถือหุ้น	100%

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม (ดศ.) 
กระทรวงเจ้าสังกัด	 

ในฐานะหน่วยงานก�ากับดูแล

01 02 03
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สรุปข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน
ฐำนะกำรเงิน ปี 2563 และ 2562

ผลประกอบกำร ปี 2563 และ 2562

สินทรัพย์

รำยได้

2563 2563 2563

2562 2562 2562

หนี้สิน

รำยจ่ำย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�ำไรสุทธิก�ำไรก่อนภำษีเงินได้

สัดส่วนรำยได้ปี 2563 และ 2562

2563 2562

117,958
ล้านบาท

43,895
ล้านบาท

87,531 
ล้านบาท

2563 2562

37,199
ล้านบาท

2563 2562

16,511
ล้านบาท

50,332
ล้านบาท

2563 2562

14,126
ล้านบาท

39,134
ล้านบาท

38,323 
ล้านบาท

79,635 
ล้านบาท

132,915
ล้านบาท

58,265 
ล้านบาท

74,650
ล้านบาท

27,384
ล้านบาท

 (หน่วย : ล้ำนบำท)

 รายได้บริการโทรศัพท์
 รายได้บริการสื่อสารข้อมูล
 รายได้บริการสื่อสารไร้สาย

 รายได้บริการ IT SERVICE
 รายได้วิทยุคมนาคม
 รายได้โครงข่าย

 รายได้บริการอื่น 
 รายได้จากการขายสินค้า
 ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

  รายได้จากการยุติข้อพิพาท 
และคดีความสิ้นสุด

  รายได้อื่น

รวมรำยได้
43,895 2563 รวมรายได้

87,531 2562
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อกิจกำร

ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ 

	 การพัฒนาบริการและนวัตกรรมใหม่	 ๆ	 ไม่ทันตาม
ก�าหนดระยะเวลา

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด�ำเนินงำน 

	 การบริหารจัดการด้านบุคลากรไม่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของธุรกิจและทศิทางองค์กร	Business	Process	
ไม่สอดคล้องต่อการด�าเนนิธุรกิจระบบ	IT	เพ่ือการขบัเคลือ่น
ยุทธศาสตร์และการด�าเนินธุรกิจยังไม่บูรณาการท�าให้ 
ไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน 

	 สภาวการณ์การแข่งขันท่ีรนุแรงของอตุสาหกรรมดิจทิลั
และโทรคมนาคม

ควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำย ระเบียบ  
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

	 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสของ	 
บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	อาจไม่เท่าเทียมกับของอตุสาหกรรม

รายงานประจ�าปี 256314



	 ช่วงปลายปี	 2562	 เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	 19	 
ได้เริ่มระบาดในประเทศจีนและแพร่เข้าสู่ประเทศไทย	และ
ในปลายเดือนมกราคม	2563	ประเทศไทยพบผู้ป่วยคนแรก
ที่ไม่เคยเดินทางไปประเทศจีน	เมื่อวันที่	2	กุมภาพันธ์	2563	
องค์กรอนามยัโลก	(WHO)	ได้ตัง้ชือ่ไวรสัโคโรนาสายพันธ์ุใหม่
อย่างเป็นทางการว่า	COVID-19	โดยประเทศไทยได้ยกระดับ
การควบคุมเป็นล�าดับ	 ซึ่งเมื่อวันท่ี	 25	 มีนาคม	 2563	
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	 COVID-19	 
ส่งผลกระทบกับการด�าเนินธุรกิจทุกภาคส่วน	 รวมถึง
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม	 บริษัทที่ปรึกษา	 Deloitte	 ได้
วิเคราะห์สถานการณ์ดังกล่าวไว้ว่า	 การใช้ชีวิตวิถีใหม่หรือ	
New	Normal	ท�าให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมต้องปรับตัว 
อย่างมาก	โดยเฉพาะการเพ่ิมเสถียรภาพของการรบัส่งข้อมลู
เพ่ือรองรบัปรมิาณข้อมลูทีเ่พ่ิมขึน้ตลอดทัง้วันจากการท�างาน
ที่บ้าน	 (Work	 From	Home)	 และการเพ่ิมขีดจ�ากัดของ 
โครงข่ายด้วยเทคโนโลยี	5G	จะเห็นได้จากธุรกิจโทรคมนาคม
ในต่างประเทศเร่งด�าเนินการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน	5G	
เพ่ือรองรบัเทคโนโลยี	Internet	of	Things	(IoT)	ทีจ่ะมบีทบาท
เพ่ิมขึ้นจากนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม	 (Social	
Distancing)	อย่างไรก็ตาม	พบว่าบรษิทัโทรคมนาคมทัว่โลก
ก�าลังประสบปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงินอย่างท่ี 
ไม่เคยประสบมาก่อน	ท�าให้ต้องเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทุน
และการช�าระหนี้	 จากเอกสารรายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ไตรมาสท่ีสองของปี	 2563	 และแนวโน้มในปี	 2564	 ของ
ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 
ได้รายงานในเดือนสิงหาคม	 2563	 พบว่า	 เศรษฐกิจ 
ในไตรมาสนีป้รบัตวัลดลงร้อยละ	12.2	จากไตรมาสเดียวกนั
ของปีก่อนหน้า	 (YoY)	 โดยรวมคร่ึงแรกของปี	 2563	 นั้น	
เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงร้อยละ	6.9	และคาดว่าภาพรวม
ทัง้ปี	2563	นัน้	เศรษฐกิจไทยจะปรบัตวัลดลงร้อยละ	7.3-7.8	
เนือ่งจาก	4	ปัจจยั	ได้แก่	การลดลงของรายได้จากนกัท่องเทีย่ว	
ภาวะถดถอยรุนแรงของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก	
ผลกระทบจากการระบาดของโรค	COVID-19	 ในประเทศ	
และปัญหาภัยแล้ง	

	 ขณะท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ
ไทยมีแนวโน้มผ่านจุดต�่าสุดในไตรมาสที่สองปี	 2563	และ
ทยอยฟ้ืนตวัตัง้แต่ไตรมาสทีส่าม	ตามการผ่อนปรนมาตรการ
ควบคุมการระบาดในหลายประเทศท่ัวโลกรวมถึงไทย	ซึง่จะ
เอือ้ให้ภาคการส่งออกสนิค้า	ภาคการท่องเท่ียว	และอปุสงค์
ในประเทศหดตัวน้อยลง	ส�าหรับปี	2564	นั้น	เศรษฐกิจไทย
มแีนวโน้มกลบัมาขยายตวัท่ีร้อยละ	5.0	สงูขึน้จากทีป่ระเมนิไว้	
ส่วนหนึง่จากผลของฐานในปี	2563	ทีต่�า่กว่าเดิม	ประกอบกับ
ภาครัฐมีแนวโน้มท่ีจะด�าเนินโครงการกระตุ้นการจ้างงาน
และโครงการลงทุนขนาดใหญ่เพิ่มเติม	อย่างไรก็ดี	กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของไทยจะต�่ากว่าระดับศักยภาพอยู่มาก	

แนวโน้มกำรแข่งขันในปี 2564 

	 เนือ่งจากการระบาดของโควดิ-19	ในประเทศไทยรอบใหม่
เกิดขึน้ช่วงกลางเดอืนธนัวาคม	2563	จงึยังไม่มกีารปรบัการ
คาดการณ์	GDP	อย่างไรก็ตาม	คณะกรรมการนโยบายการเงนิ	
(กนง.)	 ได้มีการปรับลดคาดการณ์	GDP	 ไว้เบื้องต้นในช่วง
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมไว้ที่	3.2%	จากเดิม	3.6%	
ในขณะท่ีศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ประเมินมูลค่าความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจในกรอบ	 1	 เดือนไว้ท่ี	 45,000	 ล้านบาท	 
หากสถานการณ์ไม่ดขีึน้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์	ส่งผลกระทบ 
ต่อนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตท่ีิคาดว่าจะสามารถเริม่เดนิทาง
เข้าประเทศได้ในไตรมาสท่ี	2	ออกไป	ท�าให้จ�านวนนักท่องเทีย่ว
ชาวต่างชาติในปี	 2564	 จะลดลงจากการคาดการณ์เดิม	 
ซึง่จะกดดนัต่อธุรกจิโทรศพัท์เคลือ่นที	่ท�าให้จ�านวนผูใ้ช้งาน
ลดลงหรือเติบโตต�่ากว่า	 1%	 ในขณะท่ี	 ARPU	 จะเติบโต 
อย่างจ�ากัดถึงแม้จะมีการใช้งาน	 5G	 เพ่ิมสูงข้ึน	 เน่ืองจาก
สภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่ออ�านาจการใช้จ่ายของ
ประชาชน	 อีกท้ังบริการบรอดแบนด์ยังจะไม่มีการเพ่ิมขึ้น 
ของจ�านวนผู้ใช้งานอย่างรวดเร็ว	 เช่นเดียวกับการระบาด	
COVID-19	รอบแรก	เนือ่งจากผูใ้ช้บรกิารทีม่คีวามจ�าเป็นใช้งาน
ยังคงมีการใช้บริการอย่างต่อเน่ือง	 การเติบโตของจ�านวน 
ผู้ใช้งานจงึเป็นไปอย่างจ�ากัด	ในทางตรงกันข้าม	ความกังวล
ต่อสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการ
อาจส่งผลให้มีการแข่งขันด้านราคาท่ีมีความรุนแรงมากขึ้น	
ท�าให้	ARPU	มีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง

ภำวะอุตสำหกรรมโทรคมนำคมปี 2563  
และแนวโน้มกำรแข่งขันในปี 2564

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 15ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



ที่ปรึกษำอำวุโส/ที่ปรึกษำ

ฝ่ายวางแผนการเงิน 
และงบประมาณ

ฝ่ายบริหารการเงิน

ฝ่ายบัญชีการเงิน

ฝ่ายบัญชีบริหาร

ฝ่ายบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้

ฝ่ายวิศวกรรมสื่อสารไร้สาย

ฝ่ายปฏิบัติการ 
และบ�ารุงรักษาสื่อสารไร้สาย

ฝ่ายขายและตลาดสื่อสารไร้สาย

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสื่อสารไร้สาย

ฝ่ายขายส่งบริการสื่อสารไร้สาย

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจโครงข่ายไร้สาย

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายคดี

ฝ่ายพัสดุ	

ฝ่ายโยธาและขนส่ง

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ ์
และพัฒนาองค์กร

ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
และควบคุมภายใน

ศูนย์ธุรการรวม

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

สำยงำนทรัพยำกรบุคคลสำยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อบริหารองค์กร

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนธุรกิจ

กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายสวัสดิการ 
และบริหารแรงงานสัมพันธ์

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มทรัพยำกรบุคคล

สำยงำนอ�ำนวยกำร 
และกฎหมำย

สำยงำนกลยุทธ์องค์กร

สำยงำนกำรเงิน สำยงำนส่ือสำรไร้สำย

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

กลุ่มอ�ำนวยกำร

กลุ่มกฎหมำย

กลุ่มบัญชีและกำรเงิน กลุ่มปฏิบัติกำรส่ือสำรไร้สำย

กลุ่มขำย 
และผลิตภัณฑ์ส่ือสำรไร้สำย

กลุ่มกลยุทธ์องค์กร

โครงสร้ำงองค์กร

ส�ำนักตรวจสอบภำยใน

รายงานประจ�าปี 256316



ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ศูนย์มาตรฐานความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ฝ่ายบริการหน่วยงานภาครัฐ

ฝ่ายบริการหน่วยงานเอกชน

ฝ่ายบริการหน่วยงาน 
ผู้ประกอบการ

ส�านักงานบริการลูกค้า	กสท	 
เขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล

ศูนย์นวัตกรรม

ฝ่ายผลิตภัณฑ์โทรศัพท์

ฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล

ฝ่ายผลิตภัณฑ์บรอดแบนด์

ฝ่ายผลติภัณฑ์สือ่สารดาวเทยีม

ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายธุรกิจบริการดิจิทัล

ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล

ฝ่ายธุรกิจแลกเปลี่ยนข้อมูล

ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า	

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ฝ่ายบริหารลูกค้า

ฝ่ายบริหารคุณภาพบริการ

ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้า

คณะกรรมกำรบริษัท

กลุ่มดิจิทัลกลุ่มปฏิบัติกำร

ฝ่ายวางแผนและวิศวกรรม

ฝ่ายควบคุมโครงข่าย

ฝ่ายปฏิบัติการโทรศัพท์

ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ

ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสารข้อมูล

ส�านักงานบริการลูกค้า	กสท	เขตกลาง

ส�านักงานบริการลูกค้า	กสท	เขตตะวันตก

ส�านักงานบริการลูกค้า	กสท	เขตใต้

กลุ่มส�ำนักงำนบริกำร 1

ส�านักงานบริการลูกค้า	กสท	เขตเหนือ

ส�านักงานบริการลูกค้า	กสท	เขตตะวันออกเฉียงเหนือ

ส�านักงานบริการลูกค้า	กสท	เขตตะวันออก

กลุ่มส�ำนักงำนบริกำร 2

สำยงำนกำรตลำดและบริกำร สำยงำนปฏิบัติกำร สำยงำนธุรกิจดิจิทัล

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

กลุ่มบริกำรลูกค้ำ

กลุ่มผลิตภัณฑ์

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 17ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



0201

คณะกรรมกำร

รายงานประจ�าปี 256318



กำรศึกษำ/กำรอบรม 
1 	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	 โรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า	รุ่นที่	29		
2 	 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก	 หลักสูตร 

หลักประจ�าชุดที่	68
3 	 หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจกัรภาครฐั

ร่วมเอกชน	 (ปรอ.)	 รุ ่นที่	 26	 วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร

4 	 หลกัสตูร	Director	Certification	Program	
(DCP)	 รุ่นที่	 255	สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

5 	 หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับ
กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูขององค์กร
ก�ากับดูแล	(Regulators)	รัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน	 (PDI)	 รุ่นท่ี	 22	 สถาบัน 
พระปกเกล้า	

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 
1 	 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ	กองทัพบก
2 	 รองเสนาธิการทหารบก
3 	 เจ้ากรมการทหารสื่อสาร	 กรมการทหาร

สื่อสาร	กองทัพบก
4 	 ผู ้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร	

กองทัพบก
5 	 ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ	

ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
- 	 ข ้ าราชการบ�านาญ	 ส�านักงานปลัด

กระทรวงกลาโหม

สัดส่วนกำรถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
- 	 ไม่มี

กำรศึกษำ/กำรอบรม 
1 	 พั ฒ น บ ริ ห า ร ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต	

(รัฐประศาสนศาสตร์)	 สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

2 	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	 มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง

3 	 นิติศาสตรบัณฑิต	 มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช

4 	 หลักสูตร	Anti-Corruption	for	Executive	
Program	 (ACEP)	 หลักสูตร	 Audit	
Committee	 Program	 (ACP)	 หลักสูตร	
Financial	Statement	for	Directors	(FSD)	
และหลักสูตร	 Director	 Certification	
Program	 (DCP)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 
1 	 อธิบดีกรมธนารักษ์	กระทรวงการคลัง	
2 	 รองปลัดกระทรวงการคลัง
3 	 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ	กระทรวงการคลัง	

ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
- 	 ข้าราชการบ�านาญ	กระทรวงการคลัง

สัดส่วนกำรถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
- 	 ไม่มี

01

02

พลเอก สุชำติ ผ่องพุฒิ
ประธำนกรรมกำร อำยุ 61 ปี

นำยอ�ำนวย ปรีมนวงศ์
รองประธำนกรรมกำร อำยุ 62 ปี

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 19ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



0403

รายงานประจ�าปี 256320



กำรศึกษำ/กำรอบรม 
1 	 ปริญญาโท	 วิศวกรรมศาสตร ์ 	 สาขา	

Software	 and	 System	 Engineering,	
Boston	University,	USA	

2 	 ปริญญาตรี	 วิศวกรรมศาสตร ์ 	 สาขา	
Computer	 Engineering,	 Carnegie	
Mellon	University,	USA

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 
1 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 สาขาวิชาวิศวกรรม

คอม พิ ว เ ตอ ร ์ 	 ส ถ าบั น เ ทค โน โล ยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	

2 	 กรรมการ	 สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารแห่งประเทศไทย	
(TFIT)

3 	 นายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย
4 	 อุปนายกสมาคมระบบขนส่งและจราจร

อัจฉริยะไทย	(ITS-TH)	

ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
1 	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ซิลิคอน	คราฟท์	

เทคโนโลยี	จ�ากัด
2 	 กรรมการ	 ธนาคารไอซีบีซี	 (ไทย)	 จ�ากัด	

(มหาชน)
3 	 กรรมการ	มูลนิธิเสนาะ	อูนากูล

สัดส่วนกำรถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
- 	 ไม่มี

กำรศึกษำ/กำรอบรม 
1 	 ปริญญาเอก	 วิศวกรรมศาสตร์	 สาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร์	สถาบันเทคโนโลยี
แห่งโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น

2 	 ปริญญาโท	 วิศวกรรมศาสตร ์ 	 สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์	สถาบันเทคโนโลยี
แห่งโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น

3 	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 
1 	 ที่ปรึกษาอาวุโส	บริษัท	กูรูสแควร์	จ�ากัด
2 	 นายกสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี	(ไทย-ญ่ีปุน่)
3 	 อุปนายก	สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
4 	 กรรมการ	บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
1 	 กรรมการ	บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	

(มหาชน)
2 	 ประธานคณะอนุกรรมการก�ากับด้าน

ยุทธศาสตร์และแผนส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล	ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	

สัดส่วนกำรถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
- 	 ไม่มี

03

04

นำยอภิเนตร อูนำกูล
กรรมกำร อำยุ 52 ปี

นำยสุรพันธ์ เมฆนำวิน
กรรมกำร อำยุ 54 ปี

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 21ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



0605

รายงานประจ�าปี 256322



กำรศึกษำ/กำรอบรม 
- 	 พั ฒ น บ ริ ห า ร ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต	

(รัฐประศาสนศาสตร์)	 สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 
1 	 ผูอ้�านวยการส�านกังานบรหิารหน้ีสาธารณะ	

กระทรวงการคลัง
2 	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
3 	 ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
	 ส� านั ก ง านคณะกร รมการน โยบาย

รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง

ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
- 	 อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สัดส่วนกำรถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
- 	 ไม่มี

กำรศึกษำ/กำรอบรม 
1 	 ปรญิญาเอก	กฎหมายเอกชน	มหาวทิยาลยั

สตารส์บูร์ก	ฝรั่งเศส
2 	 ปรญิญาโท	กฎหมายเอกชน	มหาวทิยาลยั

สตารส์บูร์ก	ฝรั่งเศส
3 	 นติศิาสตรบณัฑิต	มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
4 	 เนติบัณฑิตไทย	 ส� า นักอบรมศึกษา

กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 
- 	 รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
- 	 กรรมการ	 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

แห่งประเทศไทย	

สัดส่วนกำรถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
- 	 ไม่มี

05

06

นำยภูมิศักดิ์ อรัญญำเกษมสุข
กรรมกำร อำยุ 57 ปี

นำยวรรณชัย บุญบ�ำรุง
กรรมกำร อำยุ 62 ปี

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 23ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



0807
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กำรศึกษำ/กำรอบรม 
1 	 D.B.A.	 (Accounting)	 โครงการร่วมผลิต

บัณฑิตระดับปริญญาเอก	สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์	

2 	 M.M.	 (Corporate	Finance),	University	
of	Dallas,	Texas,	USA	

3 	 M.B.A.	 (Management	 Information	
System),	University	of	Dallas,	Texas,	USA

4 	 บัญชีบัณฑิต	 (ทฤษฎีบัญชี)	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 
1 	 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์
2 	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 	 ผู ้ช ่วยคณบดี 	 หัวหน ้าภาควิชาบัญช	ี 

คณะบรหิารธุรกิจ	มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
4 	 รองคณบดคีณะบรหิารธุรกิจ	มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	

ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
1 	 กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิและประธาน 

คณะกรรมการตรวจสอบสถาบนัเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)

2 	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร	์
ตามมาตรา	44,	กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ธนบุรี,	 กรรมการสภา	สถาบันเทคโนโลยี
แห่งสุวรรณภูมิ	

3 	 กรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
พัฒนาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน	ส�านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

4 	 อนกุรรมการส่งเสรมิและพัฒนาการบรหิาร
การเงนิและบญัชสีถาบนัอดุมศึกษาเอกชน	

	 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สัดส่วนกำรถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
- 	 ไม่มี

กำรศึกษำ/กำรอบรม 
1 	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สาขาการจัดการ	

Youngstown	 State	 University,	 Ohio	
สหรัฐอเมริกา

2 	 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต	สาขาอตุสาหการ	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 	 หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู	(นบส.)	รุน่ท่ี	44	
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

4 	 หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจกัร	(วปอ.)	
รุ่นที่	54	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	

		 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ		

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 
1 	 ปลดักระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม
2 	 รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม 

การลงทุน	
3 	 ที่ปรึกษาด้านการลงทุน	 คณะกรรมการ 

ส่งเสริมการลงทุน

ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
- 	 ปลดักระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม	

สัดส่วนกำรถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
- 	 ไม่มี

07

08

รองศำสตรำจำรย์ ศศิวิมล มีอ�ำพล
กรรมกำร อำยุ 53 ปี

นำงสำวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย 
กรรมกำร อำยุ 58 ปี

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 25ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



1009
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กำรศึกษำ/กำรอบรม 
1 	 Ph.D.	 (Management	 of	 Technology)	

Vanderbilt	University,	USA	
2 	 M.S.	 (Management),	North	Carolina	

State	University,	USA	
3 	 B.S.	(Computer	Science),	University	of	

Miami,	USA

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 
1 	 ช่วยราชการในต�าแหน่งรองเลขาธิการ 

ศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวัดชายแดนใต้	
2 	 อาจารย ์ประจ� า 	 คณะบริหาร ธุ ร กิจ	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 	 กรรมการอิสระ	บริษัท	 ผลิตไฟฟ้า	 จ�ากัด	

(มหาชน)
4 	 รองอธกิารบด	ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	

วิทยาเขตศรีราชา

ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
- 	 อาจารย ์ประจ� า 	 คณะบริหาร ธุ ร กิจ	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

สัดส่วนกำรถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
- 	 ไม่มี

กำรศึกษำ/กำรอบรม 
1 	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	 มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง
2 	 นติศิาสตรบณัฑิต	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
3 	 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฎหมายธุรกิจ	

(สาขากฎหมายกับการบริหารความเส่ียง)	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

4 	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	 รุ ่นท่ี	 80	
ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 
- 	 ผู้อ�านวยการ	 ส�านักกฎหมาย	ส�านักงาน

เศรษฐกิจการคลัง

ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
1 	 รองผู ้อ�านวยการ	 ส�านักงานเศรษฐกิจ 

การคลัง
2 	 ประธานกรรมการ	บรรษทัตลาดรองสินเชือ่

ที่อยู่อาศัย	

สัดส่วนกำรถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
- 	 ไม่มี

09

10

รองศำสตรำจำรย์ บดินทร์ รัศมีเทศ
กรรมกำร อำยุ 54 ปี

นำยอรรถพล อรรถวรเดช
กรรมกำร อำยุ 47 ปี

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 27ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ
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กำรศึกษำ/กำรอบรม 
1 	 Ph.D.	(Philosophy	in	Civil	Engineering),	

University	of	California,	Los	Angeles,	USA	
2 	 M.S.	 (Engineering),	 University	 of	

California,	Los	Angeles,	USA	
3 	 M.S.	(Science),	University	of	California,	

Los	Angeles,	USA	
4 	 B.S.	 (Civil	 Engineering	Specialize	 in	

Structure	Engineering),	University	 of	
California,	Irvine,	USA	

5 	 B.S.	 (Civil	 Engineering	Specialize	 in	
Transportation	Engineering),	University	
of	California,	Irvine,	USA	

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 
1 	 กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	กระทรวง

มหาดไทย
2 	 ทีป่รกึษากิตตมิศกัดิป์ระจ�าคณะกรรมาธิการ

การคมนาคม	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3 	 กรรมการสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย	

ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน	
(ก.พ.)	

ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
1 	 กรรมการ	บรษิทั	ไปรษณีย์ไทยดิสทรบิวิชัน่	จ�ากัด	

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2 	 กรรมการ	บริษัท	พีอีเอ	 เอ็นคอม	อินเตอร์

เนชั่นแนล	จ�ากัด	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3 	 อนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิ ทัล	 

การประปานครหลวง	กระทรวงมหาดไทย

สัดส่วนกำรถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
- 	 ไม่มี

กำรศึกษำ/กำรอบรม 
1 	 Ph.D.	(CE:	Computer-Aided	Engineering	

and	Management),	Carnegie	Mellon	
University	

2 	 M.S.	(Applied	Data	Science	and	Analytics),	
Technological	University	Dublin

3 	 M.S.	 (Civil	 Engineering),	 Georgia	
Institute	of	Technology

4 	 วิ ศ ว ก ร รมศาสต รบัณ ฑิต 	 ( โ ย ธ า )	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 
1 	 ร อ ง คณบ ดี 	 วิ ท ย า ลั ย น วั ต ก ร ร ม	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 	 ผู้อ�านวยการหลักสูตรนวัตกรรมและการ

แปรรูปดิจิทัล	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3 	 ผู ้อ�านวยการหลักสูตรนโยบายและการ

บรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

4 	 ผู ้ อ� า น ว ย ก า ร ศู น ย ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ์	
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
1 	 รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 	 ผู ้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	

บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
3 	 กรรมการบริหารและกล่ันกรองงาน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	กระทรวงแรงงาน
4 	 กรรมการก�ากับดูแลระบบสารสนเทศ	 

การประปาส่วนภูมิภาค

สัดส่วนกำรถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
- 	 ไม่มี

11

12

นำยปรีชำพร สุวัฒโนดม
กรรมกำร อำยุ 44 ปี

นำยจิรพล สังข์โพธิ์
กรรมกำร อำยุ 47 ปี

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 29ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



13

รายงานประจ�าปี 256330



กำรศึกษำ/กำรอบรม 
1 	 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต	 สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า	 มหาวิทยาลัยวอชิงตัน	
สหรัฐอเมริกา	

2 	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	 โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า

3 	 หลกัสตูร	Director	Certification	Program	
(DCP)	 รุ ่นที่	 156	 หลักสูตร	 Financial	
Statements	for	Directors	(FSD)	รุ่นที่	17	
และหลกัสตูร	Audit	Committee	Program	
(ACP)	 รุ่นท่ี	 41	 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย	(IOD)

4 	 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู	รุน่ที	่22	สถาบนั
วิทยาการตลาดทุน

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 
1 	 ผูช่้วยศาสตราจารย์	กองวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า	

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2 	 เลขานุการคณะอนุกรรมการประสานงาน

บริหารคล่ืนความถ่ีเพ่ือความมั่นคงของรัฐ	
ส�านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง	
กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม 
แห่งชาติ

ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
- 	 กรรมการผู ้จัดการใหญ่	 บริษัท	 กสท	

โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)

สัดส่วนกำรถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
- 	 ไม่มี

13 พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์
กรรมกำร อำยุ 53 ปี

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 31ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



คณะผู ้บริหำร

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

นำยพีรศักดิ์ อรุณสกุล
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักตรวจสอบภำยใน

นำยสุปรีดี สุวรรณทัต
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนอ�ำนวยกำร 
และกฎหมำย

นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนกลยุทธ์องค์กร

นำยกิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
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นำงสำวสมศรี สุนทรำภิรมย์
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนกำรเงิน

นำยสมยศ ธนพิรุณธร
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนทรัพยำกรบุคคล

นำยวิโรจน์ โตเจริญวำณิช
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนสื่อสำรไร้สำย

นำยดนันท์ สุภัทรพันธุ์
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนกำรตลำด 
และบริกำร

นำยวงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนธุรกิจดิจิทัล

นำยพัฒนำ ณ สงขลำ
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ รักษำกำรในต�ำแหน่ง
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนปฏิบัติกำร
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บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 33ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



โครงสร้ำงอัตรำก�ำลัง

ทุนและโครงสร้ำงผู ้ถือหุ ้น

จ�ำนวนอัตรำก�ำลังย้อนหลัง 3 ปี รายละเอียด	ดังนี้

ล�ำดับ ประเภทบุคลำกร ธันวำคม  
2561

ธันวำคม  
2562

ธันวำคม  
2563

1 ผู้บริหารสัญญาจ้าง 1 1 1

2 พนักงาน 5,102 4,911 4,761

3 ลูกจ้างก�าหนดเวลาจ้าง 269 263 225

รวม 5,372 5,175 4,987

กำรถือหุ้นในบริษัทร่วมกำรงำน/ร่วมลงทุน

ชื่อบริษัทและสถำนท่ีตั้งส�ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ
ชนิดและจ�ำนวนหุ้น 

ที่ออกจ�ำหน่ำย 
(ล้ำนหุ้น)

สัดส่วนกำรถือหุ้น 
(%)

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ 
(ล้ำนหุ้น)

1. บริษัท สมาร์ท ไฮเวย์ จ�ากัด
	 	200	ถ.แจ้งวัฒนะ	ต.ปากเกร็ด	อ.ปากเกร็ด	
จ.นนทบุรี	11120

บริการให้เช่าวงจรสื่อ
สญัญาณ	ความเรว็สงู
ภายในประเทศ

1.55 32 0.496

2. บริษัท แคท บัซซ์ ทีวี จ�ากัด
	 	99/349	ถ.แจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	 
เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210

ติดตั้งสื่อโฆษณาบน
รถโดยสารประจ�าทาง	
ปรับอากาศ

0.30 49 0.147

3. บริษัท เอส ที ซ ีเน็ทเวร์ิค คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด
	 	2/4	อาคารไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย	 
ชั้น	8	โครงการนอร์ธปาร์ค	ถ.วิภาวดีรังสิต	
แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลกัสี	่กรงุเทพฯ	10210

บรกิารสือ่สารดาวเทียม	
ภาคพื้นดินขนาดเล็ก	
ภายในประเทศ	
(VSAT)

1.00 46 0.460

ข้อมูลทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้น
สถานะ	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2563

รายงานประจ�าปี 256334



งบประมำณที่ได้รับ-กำรจ่ำยเงินน�ำส่งรัฐ
และเงินปันผล

งบประมำณลงทุน (งบอนุมัติ)

หน่วย	:	ล้านบาท

งบลงทุน
งบอนุมัติ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 	23,967.11	 	21,186.04	 	34,913.72	

สถิติจ่ำยเงินปันผล
ตั้งแต่ ปี 2561 - ปี 2563

รำยกำร จ�ำนวนเงิน วันที่จ่ำยเงินปันผล รวมเงินปันผลจ่ำย

ปี	2561 263,340,509.51 8	ธ.ค.	61 งวดสิ้นปี	2559 263,340,509.51	

ปี	2562 3,890,553,661.12 3	ต.ค.	62 งวดครึ่งปี	2562 3,890,553,661.12	

ปี	2563 4,999,235,596.98 7	ส.ค.	63 งวดสิ้นปี	2561 8,108,681,935.86	

3,109,446,338.88 25	ธ.ค.	63 งวดสิ้นปี	2562

รวมจ่ายเงินปันผล 12,262,576,106.49 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 35ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



แผนงำนและโครงกำรต่ำง ๆ

ASEAN Digital Hub โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตสู่กำรเป็น
ศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลของภูมิภำค 

	 ภายใต้การด�าเนินงานของกระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม	เพ่ือผลกัดนัประเทศไทยเป็นศนูย์กลาง
ข้อมูลดิจิทัลอาเซียน	 และส่งเสริมศักยภาพของไทยให้มีบทบาทส�าคัญในการเปลี่ยนผ่านของอาเซียน 
สู่ยุคดิจิทัล	 ทั้งนี้	 โครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	 
วงเงิน	20,000	ล้านบาท	ประกอบด้วย	2	กิจกรรม	ได้แก่

01

02

การขยายโครงข ่ายอินเทอร ์ เ น็ตความเร็วสู ง 
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศ	วงเงิน	15,000	ล้านบาท	

การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่าง
ประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปล่ียนข้อมูล
ดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน	 (ASEAN	Digital	Hub)	
วงเงิน	5,000	ล้านบาท

กิจกรรมที่ 2กิจกรรมที่ 1

Government Data Center and Cloud Service: GDCC โครงกำรพัฒนำ
ระบบคลำวด์กลำงภำครัฐ 

	 ประกอบด้วย	การออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์	 (Cloud	 Infrastructure)	และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมท่ีได้มาตรฐานสากล	 ISO	 27001,	 ISO	 20000-1	 ท่ีมีความมั่นคงด้านเสถียรภาพและความ
ปลอดภัยสูง	 รองรับการให้บริการด้วยบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านดาต้าเซ็นเตอร์
และคลาวด์	GDCC	โดยใช้เทคโนโลยี	VMware	และ	Openstack	พร้อมกับ	SLA	Cloud	System	Uptime	
99.99%	ในระยะเวลา	3	ปี	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีเป้าหมายพัฒนาระบบคลาวด์	GDCC	
ให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ	SLA	99.999%	(Five	Nines)	

	 ทั้งนี้	3	บริการหลักของระบบคลาวด์	GDCC	ประกอบด้วย	
1 	 บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน	(Virtual	Machine	หรือ	VM)	(GDCC	Cloud)	
2 	 บริการย้ายโอนระบบงานขึ้นมาอยู่บน	GDCC	(GDCC	Migration	Service)	
3 	 บริการฝึกอบรม	(GOCC	Training	&	Certification)

รายงานประจ�าปี 256336



โครงกำรพัฒนำโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 5 บนคลื่นควำมถี่ 700 MHz 

	 ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	หรือ	
กสทช.	 ได้จัดการประมูลคลื่นความถี่ในย่าน	700	MHz	2600	MHz	และ	26	GHz	จ�านวน	48	ใบอนุญาต	 
เมือ่วันที	่16	กุมภาพันธ์	2563	โดยมผีูเ้ข้าร่วมประมลู	5	ราย	ได้แก่	บรษิทั	ทรมูฟู	เอช	ยูนิเวอร์แซล	คอมมวินิเคชัน่	
จ�ากัด	หรอื	TUC	บรษิทั	ทโีอท	ีจ�ากัด	(มหาชน)	บรษิทั	ดแีทค	ไตรเนต็	จ�ากัด	หรอื	DTN	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม
และบรษิทั	แอดวานซ์	ไวร์เลส	เนท็เวอร์ค	จ�ากัด	หรอื	AWN	ซึง่ผลการประมลูคลืน่ความถ่ีในวันที	่16	กุมภาพันธ์	
2563	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน	700	MHz	จ�านวน	2	ใบอนุญาต	บมจ.	กสท	
โทรคมนาคม	จึงต้องด�าเนินการตามประกาศ	กสทช.	 เรื่องการจัดสรรคลื่นความถ่ี	 และการด�าเนินการก่อน 
การรับใบอนุญาตของผู้ชนะการประมูล	 โดยผู้ชนะการประมูลจะต้องช�าระเงินประมูลคล่ืนความถ่ีงวดท่ีหน่ึง	
พร้อมทัง้จดัส่งหนงัสอืค�า้ประกันจากสถาบนัการเงนิประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบญัญัติธุรกิจ
สถาบนัการเงนิ	พ.ศ.	2551	เพ่ือค�า้ประกันการช�าระเงนิประมลูคลืน่ความถ่ีงวดทีเ่หลอืตามท่ีก�าหนดก่อนวันที่	
15	มีนาคม	2564	 (ก�าหนดการเริ่มการใช้งานคลื่น	1	 เมษายน	2564)	 โดย	กสทช.	จะออกใบอนุญาตให้ใช้ 
คลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี	3	แก่ผู้ชนะการประมูลแต่ละราย	ภายหลัง
จากผู้ชนะการประมูลได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการด�าเนินการก่อนรับใบอนุญาตครบถ้วนและถูกต้อง	

	 โครงการพัฒนาโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่	 5	บนคลื่น	 700	MHz	ของ	บมจ.	กสท	 โทรคมนาคม	 
มีรายละเอียดต่าง	ๆ	ดังนี้

 พัฒนาโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 4G/5G	บน
คลื่นความถ่ีในย่าน	 700	MHz	 ท่ี	 บมจ.กสท	
โทรคมนาคม	ชนะการประมลูคลืน่จ�านวน	2	ใบ
อนญุาตเพ่ือรองรบัผูใ้ช้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ี
รายเดิมบนคลื่น	 850	MHz	และผู้ใช้รายใหม่
ตามแผนการตลาด

 สรรหาพันธมิตรท่ีมีความเชี่ยวชาญ	 ร่วมจัดตั้ง
บริษัทร่วมทุนฯ	 เพ่ือพัฒนาด้านการตลาด	
พัฒนาการให้บริการดิจิทัลและพัฒนาระบบ
สนับสนุนของโทรศัพท์

 ใช้โครงข่ายเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส�าหรับ 
การขยายธุรกิจของบริการดิจิทัลในอนาคต

 จัดหาโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 	 บนคลื่น
ความถี่ในย่าน	700	MHz	โดยร่วมกับพันธมิตร
จดัให้มเีสาโทรคมนาคมและระบบส่ือสัญญาณ	
รวมทั้งอุปกรณ์สถานีฐานเพ่ือรองรับการ 
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 ครอบคลุมพ้ืนที ่
ให้บริการประมาณ	95%	ของจ�านวนประชากร	
และครอบคลุมพ้ืนท่ีอยู่อาศัยประมาณ	 90%	
ของประเทศ	มีสถานีฐานไม่น้อยกว่า	 13,500	
สถานีฐาน	ตลอดอายุโครงการ

 สร้างฐานลูกค้าบรกิารโทรศัพท์เคล่ือนท่ี	จ�านวน
ประมาณ	8	ล้านเลขหมาย	ตลอดอายุโครงการ
ตามแผนการให้บริการ

เป้ำหมำยโครงกำรวัตถุประสงค์ 
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National Mobile Broadband Network for Public Protection and 
Disaster Relief (PPDR) แผนงำนพัฒนำโครงข่ำยวิทยุแห่งชำติส�ำหรับภำรกิจ
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ 

	 ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 หรือ	
กสทช.	ได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่เพื่อสนับสนุน	PPDR	หมวด	3	ข้อ	11	อนุญาตให้
จัดสรรคลื่นความถี่ในช่วง	814-819/859-864	เมกะเฮิร์ตซ์	(2×5	เมกะเฮิร์ตซ์)	ในลักษณะใช้งานคลื่นความถี่
ร่วมกัน	(shared	use)	ระหว่างหน่วยงาน	PPDR	เป็นระยะเวลา	5	ปี	เพ่ือภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
และในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉนิหรอืภัยพิบตั	ิ(National	Mobile	Broadband	Network	for	Public	Protection	and	
Disaster	Relief	 (PPDR)	ซึ่งจะต้องจัดให้มีศูนย์ควบคุมกลาง	 (Central	Control	Center)	 เพ่ือรับผิดชอบ 
การควบคุมสั่งการโครงข่ายด้วย

		 ปัจจบุนั	กสทช.	ได้อนญุาตให้	สตช.	ใช้งานคล่ืนความถ่ีในช่วงดังกล่าว	และ	สตช.	ได้มกีารจดัสร้างโครงข่าย	
PPDR	 ไปแล้ว	 2	 ระยะ	จ�านวน	345	สถานี	 ใช้ในภารกิจเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แต่เน่ืองจาก 
การขยายโครงข่ายไม่ใช่ภารกิจหลกัของ	สตช.	กสทช.	จงึเสนอให้	ดศ.	(โดย	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม)	พิจารณา
แนวทางการด�าเนินโครงการระบบวิทยุส่ือสารดิจิทัล	PS-LTE	 เพ่ือเป็นโครงข่ายแห่งชาติท่ีให้ทุกหน่วยงาน 
มาใช้ร่วมกันได้	ลดการซ�้าซ้อน	ลดภาระงบประมาณ	ทั้งนี้	ทาง	ดศ.	ได้ขอให้	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	จัดท�า
แนวทางการด�าเนินโครงการระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล	PS-LTE	ทั้งโครงข่ายที่มีอยู่เดิมและการขยายโครงข่าย
ในอนาคต	ในรปูแบบธุรกจิหรอืรปูแบบอืน่ทีเ่หมาะสมเพ่ือเป็นโครงข่ายแห่งชาตทิีเ่หมาะสมและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาระบบสื่อสารในภาพรวมของประเทศ

04

05 Low Earth Orbit (LEO) Satellite Broadband 

	 เป็นโครงการที่จะน�าดาวเทียมมาใช้ในการให้บริการบรอดแบนด์เพ่ิมเติมจากบรอดแบนด์ประจ�าท่ี	 
โดยระบบดาวเทียม	LEO	มีข้อดีต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้	

 ระบบดาวเทียม	LEO	อยู่ใกล้กับโลกมากกว่าระบบดาวเทียมแบบประจ�าท่ี	(GEO)	จงึท�าให้การเดนิทาง
ของคลื่นมีความหน่วงของการรับ-ส่งสัญญาณ	 (Latency)	 ที่ต�่ากว่าดาวเทียมแบบประจ�าที่	 
และยังมรีปูแบบวงโคจรหมนุรอบโลกจากขัว้โลกเหนือไปยังข้ัวโลกใต้จงึท�าให้การบรกิารมไีด้ทัว่ถึง
ทุกมุมโลก	

 ระบบดาวเทียม	LEO	สามารถรองรับเทคโนโลยีเครือข่าย	5G	ส่งผลให้ระบบครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	
 ระบบดาวเทียม	 LEO	 สามารถให้บริการในพ้ืนท่ีท่ีบรอดแบนด์ประจ�าท่ี	 ไม่สามารถเข้าถึงได้	 

ยกตัวอย่างเช่น	พื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร	พื้นที่ห่างไกลจากชุมชน	เป็นต้น
 ระบบดาวเทียม	LEO	ช่วยให้การบริการสื่อสารข้อมูลในอากาศยาน	เรือเดินทะเล	มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

รายงานประจ�าปี 256338



รำยงำนวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำน  
และฐำนะกำรเงิน

ผลประกอบกำรด้ำนกำรเงิน (ข้อมูลจำกงบกำรเงินเฉพำะบริษัท)

	 ปี	2563	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	มีรายได้รวม	43,895	ล้านบาท	และมีก�าไรสุทธิ	14,126	ล้านบาท	โดยในปี	2563	นี้	
มีรายการที่ส�าคัญ	คือ	

รำยได้
	 รายได้รวมของบรษิทัในปี	2563	มจี�านวน	43,895	ล้าน
บาท	ลดลงจากปีก่อน	49.85%	ซึง่มทีีม่าของการเปลีย่นแปลง	
ดังนี้
 
 รายได้จากการให้บริการ
	 	 รายได้จากการให้บริการในปี	 2563	 มีจ�านวน	

40,426	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	10.45%	สาเหตุหลัก
มาจากการลดลงของบริการสื่อสารไร้สาย	และรายได้
บริการสื่อสารข้อมูล

 รายได้จากการยุติข้อพิพาทและคดีความสิ้นสุด
	 	 รายได้จากการยุติข้อพิพาทและคดีความสิ้นสุด	

ลดลงจากปีก่อนท้ังจ�านวนสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก 
ในงบการเงินปี	 2562	มีการบันทึกรายได้จากการยุติ 
ข้อพิพาทและคดคีวามสิน้สดุ	ตามค�าพิพากษาของศาล
ปกครองกลางซึง่มคี�าพิพากษายกฟ้องคดีความ	ท่ี	บมจ.	
ทโีอท	ีฟ้องบรษิทั	มผีลให้บรษิทัสามารถรบัรูร้ายการเงนิ
ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีที่บันทึกเป็นภาระหนี้สิน 
ไว้ในเงินรับรอจ่ายคืน	เป็นรายได้จากการยุติข้อพิพาท
และคดีความสิ้นสุด

ต้นทุนกำรให้บริกำร
	 ต้นทนุการให้บรกิาร	มจี�านวน	32,653	ล้านบาท	เพ่ิมขึน้
จากปีก่อน	176.77%	สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากในงบการเงิน 
ปี	2562	ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษายกฟ้องคดีความที่	
บมจ.	ทโีอที	ฟ้อง	บรษิทั	บรษิทัจงึกลบัรายการประมาณการ
หนี้สินค่า	AC	ที่บันทึกไว้	

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
	 ค่าใช้จ่ายในการขาย	มจี�านวน	3,264	ล้านบาท	เพ่ิมขึน้
จากปีก่อน	46.63%

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 มีจ�านวน	 2,632	 ล้านบาท	 
ลดลงจากปีก่อน	63.63%

เงนิน�ำส่ง กสทช. ตำมมำตรำ 84 แห่ง พ.ร.บ. องค์กร
จัดสรรคลื่นควำมถี่ฯ
	 เงินน�าส่ง	กสทช.	ตามมาตรา	84ฯ	มีจ�านวน	(12,466)	
ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	 205.16%	สาเหตุเกิดจากการ 
กลับรายการภาระหน้ีสิน	 เงินน�าส่ง	กสทช.	ตามมาตรา	84	
ค้างจ่าย	และท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายติดลบ	ในงบการเงิน

ค่ำใช้จ่ำยอื่น
	 ค่าใช้จ่ายอืน่	มจี�านวน	1,036	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	
74.02%	ส่วนใหญ่เกิดจากการบันทึกค่าปรับและเงินชดใช้
ค่าเสียหายในงบการเงินปี	2562	ซึ่งบันทึกรับรู้ประมาณการ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าใช้ระบบโครงข่าย	 FTTx	 ภูมิภาค	 
พร้อมอปุกรณ์	เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัท่ี	37	 
เรื่อง	ประมาณการหนี้สิน	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	และสินทรัพย์ 
ที่อาจเกิดขึ้น

ภำษีเงินได้
	 ภาษีเงินได้	มีจ�านวน	2,385	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	
78.70%

ก�ำไรสุทธิ
	 บริษัทมีก�าไรสุทธิ	จ�านวน	14,126	ล้านบาท	ก�าไรสุทธิ
ลดลงจากปีก่อน	63.90%

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 39ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



งบแสดงฐำนะกำรเงินและข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน

สินทรัพย์
	 ณ	 31	 ธันวาคม	 2563	 บริษัทมีสินทรัพย์รวมท้ังสิ้น	
117,958	ล้านบาท	ลดลง	14,957	ล้านบาท	หรือ	11.25%	
จากสิ้นปี	2562	ดังนี้

	 การเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงินส่วนใหญ่เกิดจาก
การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน	และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัท่ี	16	 
เรื่อง	สัญญาเช่า	มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2563	
โดยการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงินมาถือปฏิบัติจะมีผลกระทบต่อการจัดประเภท
รายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	 (บัญช ี
เงินลงทนุเดมิ)	ซึง่จะมผีลกระทบให้รายการบญัชทีีเ่ก่ียวข้อง
มกีารเปลีย่นแปลง	เมือ่เปรยีบเทยีบกับปี	2562	อย่างมสีาระ
ส�าคัญ	และการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัท่ี	16	
เรื่อง	 สัญญาเช่า	 มาถือปฏิบัติ	 มีผลท�าให้ต้องบันทึกสิทธิ 
การใช้ตามสญัญาเช่าและภาระหน้ีสนิตามสญัญาในงบการเงิน
ทันทีที่มีการท�าสัญญาเช่า	และเข้าเงื่อนไขตามท่ีมาตรฐาน
การบัญชีก�าหนด	 โดยรายการที่เพ่ิมข้ึน	 (ลดลง)	 ซึ่งเป็น 
ผลกระทบจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ดังกล่าวมาถือปฏิบัติที่มีสาระส�าคัญ	มีดังนี้

-	 เงนิลงทุนระยะสัน้	ลดลง	จ�านวน	71,360	ล้านบาท	
-	 สนิทรพัย์ทางการเงนิหมนุเวียนอืน่	เพ่ิมขึน้	จ�านวน	

48,943	ล้านบาท	
-	 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน	 เพ่ิมขึ้น	

จ�านวน	5,441	ล้านบาท
-	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น	 ลดลง	 จ�านวน	 1,828	 

ล้านบาท
-	 สินทรัพย์สิทธิการใช้	 เพ่ิมข้ึน	 จ�านวน	 5,828	 

ล้านบาท	

แหล่งที่มำของเงินทุน
	 ณ	 31	 ธันวาคม	 2563	บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	
79,635	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	4,985	ล้านบาท	หรือ	6.68%	จาก	
ณ	สิ้นปี	 2562	 โดยในระหว่างปี	บริษัทมีก�าไรสุทธิ	 14,126	
ล้านบาท	และจ่ายเงนิปันผลจากผลการด�าเนนิงานงวดสิน้ปี	
2561	และ	2562	เป็นจ�านวนรวม	8,109	ล้านบาท	

	 ณ	31	ธันวาคม	2563	บริษัทมีหนี้สินรวม	38,323	ล้าน
บาท	ลดลง	19,942	ล้านบาท	หรือ	34.23%	จากสิ้นปี	2562	
ดังนี้

-	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทีล่ดลงจากปี	2562	ถึง	23,652	
ล้านบาท	ซึง่เป็นผลมาจากรายการบญัชทีีเ่กิดขึน้
ในปี	2563	ที่ส�าคัญคือการกลับรายการเงินน�าส่ง	
กสทช.	ตามมาตรา	84	วรรค	3	แห่ง	พ.ร.บ.	องค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ี	 จ�านวน	 12,457	 ล้านบาท	 
(ค่าใช้จ่ายตดิลบในปี	2563)	และได้มกีารน�าส่งเงิน
ให้แก่	กสทช.	ส�าหรบัปี	2559-2560	จ�านวน	2,004	
ล้านบาท	 รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง	 จ�านวน	
14,461	ล้านบาท	และมค่ีาใช้จ่ายค้างจ่ายรายการ
อื่น	 ๆ	 ที่ลดลงที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 ค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม	แบบ	3	
ค้างจ่าย	ลดลง	จ�านวน	545	ล้านบาท	เงินน�าส่ง
กองทุน	 USO	 ค้างจ่าย	 ลดลง	 จ�านวน	 1,417	 
ล้านบาท	ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่	
(AC)	 ค้างจ่าย	 ลดลงจ�านวน	 2,711	 ล้านบาท	 
(กลบัรายการค่า	AC	ค้างจ่ายในส่วนทีต้่องจ่ายคนื	
Hutch	และจ่ายเป็นค่าตอบแทนท�าการตลาดให้	
Hutch	จ�านวน	1,676	ล้านบาท)

-	 ภาษี เงินได ้นิ ติบุคคลค ้างจ ่าย	 ลดลงจาก	 
ณ	31	 ธันวาคม	2562	จ�านวน	1,865	ล้านบาท	
เนื่องจากมีภาษีที่จะต้องจ่ายในปี	2563	น้อยกว่า	
ปี	2562

-	 หน้ีสนิตามสญัญาเช่า	เพ่ิมขึน้	จ�านวน	6,200	ล้าน
บาท	 ซึ่งเป็นผลมาจากการน�ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน	ฉบับที่	16	มาถือปฏิบัติตาม
ที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น

รายงานประจ�าปี 256340



กิจกรรมส�ำคัญ

ลงนำมในข้อตกลงไตรภำคีร่วมกับผู้ให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนโทรคมนำคม ALT Telecom 
และ edotco Group Sdn Bhd	 ซึ่งเป็นหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ของมาเลเซีย	 
เพือ่พฒันาบริการแบบครบวงจรทัว่ประเทศ	และสร้างประสิทธภิาพในการรว่มใชโ้ครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคม	ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	 โดยได้รวมผู้เชี่ยวชาญของทุกฝ่ายเข้าด้วยกันเพ่ือมุ่งเน้น 
การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมให้ก้าวสู่การพัฒนาโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่	5G	ทั่วประเทศ

01

02
ร่วมกบักำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำค เพือ่ศกึษำควำมเป็นไปได้ในกำรน�ำโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคมทีแ่ต่ละ
องค์กรมีอยู่	 โดยเฉพาะเสาโทรคมนาคมและเสาไฟฟ้ามาให้บริการแก่ผู้ประกอบการโทรคมนาคม
ใช้ด�าเนินการในรูปแบบต่าง	 ๆ	 โดยความร่วมมือดังกล่าวส่งผลให้ท้ังสองหน่วยงานได้ทราบถึง
แนวทางในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ	 และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ	รวมถึงช่วยลดการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโทรคมนาคมท่ีซ�า้ซ้อน	และช่วยให้ผู้ประกอบการ
สามารถเร่งพัฒนาคุณภาพบริการแก่ภาคธุรกิจและภาคประชาชนได้เร็วยิ่งขึ้น

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 41ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ
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05

เข้ำร ่วมกำรประมูลคลื่นควำมถี่ 
เพ่ือให้บริกำร 5G ทั่วประเทศ	 โดย	
บมจ.	 กสท	 โทรคมนาคม	 เลือก
ประมลูคลืน่ความถ่ี	700	MHz	เพ่ือให้
รองรับการให้บริการธุรกิจโมบาย 
ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง	และสามารถ
ต่อยอดไปสู่การให้บริการ	 5G	 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมมือกับกระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำรกีฬำแห่งประเทศไทย 
พัฒนาโครงสร้างแพลตฟอร์มหลักระบบการท่องเท่ียวและกีฬาแห่งชาติ	 และระบบขับเคลื่อน
มาตรฐานการท่องเท่ียวและกีฬาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	 เพ่ือขับเคล่ือนมาตรฐานการท่องเที่ยว 
และกีฬาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	 โดยน�าทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้ร่วมกัน	 เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ 
ความคุ้มค่าสูงสุดในการพัฒนาระบบการท่องเที่ยวและกีฬาให้ทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ศกึษำควำมเป็นไปได้ในกำรด�ำเนินธรุกจิโครงสร้ำง
พื้นฐำนร่วมกับกำรไฟฟ้ำนครหลวง เพ่ือช่วยลด
การลงทุนซ�า้ซ้อน	และเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการ
สามารถพัฒนาคุณภาพบริการได ้ เ ร็ วขึ้ น	 
โดยไม่ต้องเสียเวลาลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน	 
รวมถึงเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
ให้บริการได้ในอนาคต
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ตั้งรับสถำนกำรณ์วิกฤตกำรติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ COVID-19	โดยจัดท�า
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการ 
ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาแบบกลุม่ส�าหรบั

พนักงานและลูกจ้าง	บมจ.	กสท	 โทรคมนาคม	 ท่ัวประเทศ	
จ�านวน	5,178	คน	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและขวัญก�าลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่	 พร้อมให้การสนับสนุนบุคลากรทาง 
การแพทย์ทีร่่วมเป็นแนวหน้าช่วยเหลอืผูป่้วยในสถานการณ์
วิกฤต	COVID-19	ประกอบด้วย	

• จัดท�าและส่งมอบหน้ากากแบบ	Face	Shield	รวมถึง
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เก่ียวข้อง	 เพ่ือร่วมบรรเทา 
การขาดแคลนอปุกรณ์ป้องกันการตดิเชือ้ไวรสั	COVID-19	
ให้กับโรงพยาบาลทั้งในเขตกรุงเทพฯ	และต่างจังหวัด	

06

• มอบเงินสนับสนุนการผลิตเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง	UV	
แบบพกพาของสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง	 เพ่ือใช้ในการอบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย
และอปุกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลให้สามารถ
น�ากลับมาใช้ซ�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• สนบัสนนุการปฏบิัติงานให้เจา้หน้าทีโ่รงพยาบาลจุฬาภรณ์	เพือ่ป้องกันการติดเชื้อระหว่างบุคลากร	ดว้ยการจัดเตรียม
ห้องพักกว่า	 100	ห้อง	 รองรับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19	 ให้สามารถเข้าพัก	 
ณ	อาคารหอพัก	 บมจ.	 กสท	 โทรคมนาคม	 ส�านักงานใหญ่	 แจ้งวัฒนะ	 โดยอาคารหอพักดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้กับ 
โรงพยาบาลฯ	จึงช่วยลดภาระในการเดินทางยามวิกาลในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มที่จนถึงวันที่สถานการณ์ของประเทศกลับสู่ภาวะปกติ
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ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด	 ศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบยืนยันความถูกต้อง 
ด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์	 ระบบข้อมูลขนาดใหญ่	 ระบบโลจิสติกส์	 ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์	 
และระบบการวิเคราะห์เพ่ือการบริหารจัดการโลจิสติกส์	 เพ่ือให้	ปณท	สามารถบริหารจัดการและ
ก�าหนดเส้นทางการเข้าไขตูไ้ปรษณย์ีได้อย่างสะดวก	รวดเรว็และเกิดประสทิธิภาพสงูสดุด้วยการใช้
ระบบ	IoT	ผ่าน	Sensor	และโครงข่าย	LoRaWAN

ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงธุรกิจกับ บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น	 เพ่ือน�าโครงข่าย
โทรคมนาคมและบริการท่ีท้ังสองฝ่ายมีอยู่ในปัจจุบันและท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตมาให้บริการและ 
ใช้งานร่วมกันอย่างมปีระสทิธิภาพ	ซึง่นบัเป็นโอกาสในการขยายการเตบิโตเพ่ือรองรบัความต้องการ
ในการเชื่อมต่อบริการและช่วยยกระดับคุณภาพบริการด้านโทรคมนาคมส�าหรับประเทศไทย 
และภูมิภาคอาเซียน

07
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09
ร่วมกับกำรท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำศึกษาและออกแบบทิศทาง	ภารกิจ	 และโครงการในนวัตกรรม 
การพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา	 เพ่ือสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก	 
โดย	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาใน	3	ภารกิจหลกัของสนามบนิอูต่ะเภา	
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นสนามบินอัจฉริยะ	ประกอบด้วย	ด้านการตลาด	ด้านมาตรฐานสากล	และด้าน 
การพัฒนา	Digital	Transformation	

รายงานประจ�าปี 256344



ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรให้บริกำร 
Free WiFi 	 ณ	 ศูนย ์ราชการ
เฉลมิพระเกียรติ	80	พรรษา	5	ธันวาคม	
2550	 อาคารรัฐประศาสนภักดี	 
เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน	
ท่ีมาใช้บริการหรือติดต่อหน่วยงาน
ราชการ	 ให ้สามารถใช ้บริการ
อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงท่ีมี
ประสิทธิภาพ	 และมีคุณภาพที่ 
เชือ่ถือได้ตามนโยบายไทยแลนด์	4.0

10

11

12

รับรำงวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” ประจ�ำปี 2563	ของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย	
รวม	3	 รางวัล	ประกอบด้วย	 รางวัลชนะเลิศสร้างสรรค์และออกแบบปฏิทินดีเด่น	ประจ�าปี	 2563	
รางวลัชนะเลศิประเภทส่งเสรมิเอกลักษณ์และศิลปวฒันธรรมของชาติ	ปฏิทินชนิดต้ังโต๊ะ	และรางวัล
ชนะเลิศประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ	 ปฏิทินชนิดสมุดบันทึก	 ทั้งน้ี	 
บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ได้จดัท�าปฏิทินชนิดต้ังโต๊ะและสมดุบนัทึกในชือ่ชดุ	“มงคลแห่ง	12	นักษตัร	
เริ่มต้นดี	ชีวิตดี	2563”	

จับมือกับบริษัท โอบีโอเอ็น จ�ำกัด	 ให้บริการอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ	Free	WiFi	 โดย	บมจ.	 กสท	
โทรคมนาคม	 ได้น�าโครงข่ายอินเทอร์เน็ต	 ตลอดจนอุปกรณ์โทรคมนาคมท่ีเก่ียวข้องมาให้กับ 
ผู้ใช้บริการในทุกพ้ืนท่ี	 โดยมุ่งเน้นติดต้ังในสถานท่ีท่ีมีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีมีความ
เสถียรและการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพสูง	 เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
ท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียมกัน	 ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศสู่ดิจิทัลไทยแลนด์	4.0	
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จับมือกับ อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (AWS)	 ผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์มระบบคลาวด์ชัน้น�าของโลก	ให้บรกิารเทคโนโลยี
ไฮบริดคลาวด์ของ	 AWS	ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับโลก	
“AWS	Outposts”	 โดยในประเทศไทยเป็นรายแรกของ
ภูมิภาคอาเซียน	 เพ่ือน�าบริการคลาวด์ของ	 บมจ.	 กสท	
โทรคมนาคม	 ไปสู่การเป็นอันดับ	 1	 ของประเทศ	ภายใต้
แบรนด์	“CAT	Cloud	powered	by	AWS”

ร่วมกับ บมจ. ไทยคม เปิดตัวบริกำร NAVA by NSAT	บริการดิจิทัลผ่านดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร
ทางทะเลแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเดินเรือและอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งในพ้ืนท่ีน่านน�้า
ประเทศไทยและภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก	เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานและให้บรกิารทางทะเล	
รองรับการรับ-ส่ง	 Data	 และสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย	 พร้อมอ�านวยความสะดวก 
ด้านการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการเรือ	 รวมถึงช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการเดินเรือสู่การเป็น	
Smart	 Ship	 และสร้างประสบการณ์อันดีเย่ียมด้านการสื่อสารทางทะเลให้แก่ผู้ใช้งานทางทะเล 
ได้อย่างครบวงจร

ร่วมกบักรมศลุกำกรให้บรกิำรและพฒันำระบบ National Single Window (NSW)	หรอืระบบกลาง
การเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	ณ	 จุดเดียว	 เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ	 
ภาคเอกชน	และระหว่างประเทศ	โดยระบบ	NSW	นีม้คีวามส�าคญัอย่างย่ิงทีจ่ะช่วยอ�านวยความสะดวก
ให้ผูป้ระกอบการ	รวมถึงช่วยเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขันให้กับผูป้ระกอบการไทยในตลาดโลก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13

14

15
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กำรด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
ประจ�ำปี 2563

	 บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	หรอื	CAT	เป็นองค์กรธุรกิจท่ีด�าเนนิงานโดยค�านึงถึงความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม
มาอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งมุ่งเน้นการด�าเนินกิจกรรม	CSR	ที่ส่งเสริมปัจจัยเชิงบวกในการด�าเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรสามารถ
ด�าเนินธุรกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างย่ังยืน	โดยท่ีผ่านมา	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการ
ด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 บริการให้เหมาะสมกับยุคดิจิทัล	 เพ่ือลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึง
เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม	 โดยน�าศักยภาพสื่อสารโทรคมนาคมขององค์กรและบุคลากรมาประยุกต์ใช้ในด้านเกษตร	
เพ่ือสนบัสนนุเกษตรกรยุคใหม่และด้านอืน่	ๆ	ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ชมุชน	ซึง่ในปัจจบุนั	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ได้เลง็เหน็ว่า 
การให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีกับการเกษตรนั้นนอกจากสนับสนุนเกษตรกรให้มีความรู้	 และพัฒนาตนเองไปสู่	 Smart	
Farmer	แล้วนั้น	 การให้ความส�าคัญต้ังแต่โรงเรียนและวิสาหกิจชุมชนเป็นพ้ืนฐานควบคู่ไปด้วยก็เป็นสิ่งท่ีส�าคัญอย่างย่ิง	
เพราะหากนักเรียนในโรงเรียนหรือชาวบ้านในชุมชนน้ันมีความรู้ความเข้าใจก้าวทันเทคโนโลยีต้ังแต่เริ่มต้นจะสามารถ 
น�าความรู้ความสามารถท่ีได้รับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง	ครอบครัว	 ชุมชนและสังคมได้	 อันเป็นท่ีมาของโครงการ	 
“CAT	เพาะพันธุ์ดี”	

	 นอกจากนัน้	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ยังมุง่ด�าเนินงานกิจกรรมเพ่ือสังคมในกระบวนการท�างานขององค์กร	และส่ือสาร
สร้างการรับรู้ถึงคุณประโยชน์	 ความจ�าเป็นของการด�าเนินงาน	CSR	 in	 Process	 รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา	CSR	 
in	 Process	 ท่ีมีความส�าคัญต่อกระบวนการทางธุรกิจและขับเคล่ือนให้เกิดการด�าเนินงานเพ่ือสังคมอย่างเป็นรูปธรรม	 
ภายใต้โครงการ	“ลดเท่ากับเพิ่ม”	

	 การด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม	(CSR)	ประจ�าปี	2563	มีรายละเอียดการด�าเนินงาน	ดังนี้

01

	 โครงการ	“ลดเท่ากับเพิ่ม”	เป็นโครงการที่เกิดจากการด�าเนินงานเพื่อสังคมในกระบวนการท�างานขององค์กร	(CSR	in	
Process)	มกีารประชาสมัพันธ์ขบัเคลือ่นให้ผูบ้รหิาร	พนกังานและหน่วยงานต่าง	ๆ 	ภายในองค์กร	ทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค
ได้ตระหนักถึงประโยชน์	 โดยเป็นแรงผลักดันในการสร้างคุณค่า	สร้างการรับรู้	 ความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ
การท�า	CSR	 in	 Process	 ในองค์กรและสังคม	จึงใช้หลักแนวคิดการน�าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน	 (Sustainable	
Development	Goals:	SDGs)	มาด�าเนนิการให้เกิดเป็นรปูธรรม	ท้ังน้ียังคงแนวคิดท่ีสะท้อนการให้ความส�าคัญต่อการอนุรกัษ์
พลงังานและสิง่แวดล้อมขององค์กร	ซึง่จะเหน็ได้ว่าผลติภัณฑ์ทางธุรกจิและการปฏิบตังิานในองค์กรได้มคีวามเก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	 เพ่ือให้การด�าเนินงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์แผนการด�าเนินงานเพ่ือสังคมในกระบวนการ
ท�างานขององค์กร	CSR	in	Process	ประจ�าปี	2563	นี้	ประกอบด้วย	3	โครงการ	ดังนี้

CSR in Process

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 47ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



โครงกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เรื่อง CSR in Process 
มีตัวอย่างชิ้นงานในการประชาสัมพันธ์	ดังนี้

1.1

รายงานประจ�าปี 256348



โครงกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ลดเท่ำกับเพิ่ม 
มีตัวอย่างชิ้นงานในการประชาสัมพันธ์	ดังนี้

1.2

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 49ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



โครงกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ศูนย์กำรเรียนรู้ต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ (CAT Digital Farm) 
มีตัวอย่างชิ้นงานในการประชาสัมพันธ์	ดังนี้

1.3

	 โครงการ	“CAT เพาะพันธุ์ดี”	มีความหมาย	2	นัยยะ	คือ

 ความหมายโดยตรง	 -	 การเพาะปลูกหรือสร้างผลผลิตท่ีดีทางการเกษตร	 ดังนั้นจึงสามารถสะท้อนการด�าเนินงาน
กิจกรรมเพื่อสังคมในปัจจุบันของ	บมจ.	กสท	 โทรคมนาคม	ได้อย่างชัดเจนในเรื่องการสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการเกษตร
สมัยใหม่	เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ	ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น	

 ความหมายโดยนัย	-	การสร้างหรอืการปลกูฝังให้เด็ก	เยาวชน	หรอืกลุ่มคนท่ีมคีวามสนใจเรือ่งเทคโนโลยีหรอืนวัตกรรม
ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ด้าน	Digital	Technology	ต่าง	ๆ	 เพื่อให้สามารถน�าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง	และสร้างสรรค์
คุณประโยชน์สู่สังคมได้	จึงเปรียบเสมือนการสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดี	ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

02 CSR After Process

รายงานประจ�าปี 256350



	 ส�าหรับ	 “CAT เพาะพันธุ์ดี”	 เร่ิมต้นจากพัฒนาภาค
การเกษตรท้องถ่ินระดบัชมุชนและสาธิตวธีิการใช้งานระบบ
การท�าเกษตรในยุคดิจิทัลให้กับโรงเรียน	 ท้ังยังปลูกฝังให้ 
น้อง	 ๆ	 เยาวชนรักและสนใจในการท�าอาชีพเกษตรกรรม 
เพื่อน�ามาพัฒนาท้องถิ่นต่อไป	

	 โดย	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ได้น�าเทคโนโลยี	Digital	
Farm	 เช่น	 อุปกรณ์เซ็นเซอร์ควบคุมระบบน�้า	 วัดอุณหภูมิ
ความชื้นในดิน-อากาศ	โซลาร์เซลล์	ตลอดจนกล้องวงจรปิด
มอบให้กับโรงเรยีนเพ่ือให้เดก็นักเรยีนและบคุลากรได้เรยีนรู้
เทคโนโลยีที่น�ามาใช้ในการท�าเกษตรสมัยใหม่และมีความ
เข้าใจในการใช้งานจรงิ	โดยสามารถควบคมุการท�างานด้วย
แอปพลเิคชนัผ่านสมาร์ตโฟน	ซึง่สามารถน�าไปพัฒนาต่อยอด
เป็นอาชีพให้แก่ตนเอง	 ครอบครัวและชุมชม	 เพราะเหล่า 
ยุวเกษตรเหล่าน้ีเอง	คอื	เมลด็พันธ์ุที	่บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	
ได้บ่มเพาะและจะเป็นก�าลงัส�าคญัในการพัฒนาประเทศชาติ
ต่อไปในอนาคต

	 ทั้งนี้	การด�าเนินโครงการ	“CAT	เพาะพันธุ์ดี”	เป็นการ
วางแผนงานร่วมกันกับส่วนภมูภิาค	ทัง้	6	เขต	และฝ่ายธุรกิจ
บริการดิจิทัล	 ซึ่งมีความรับผิดชอบในการดูแลบริการ 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล	เช่น	บริการ	IoT,	AI,	Application/

Content	 ด้วยการจัดหาอุปกรณ์และพัฒนาระบบส�าหรับ 
ให้บริการ	 ด�าเนินการร่วมกันในรูปแบบการน�าองค์ความรู้
เทคโนโลยี	นวัตกรรม	 ไปพัฒนาชุมชน	 เป้าหมาย	ลงพ้ืนที่
ส�ารวจเพื่อการท�า	Network	Design/วางระบบอุปกรณ์	IoT	
ในพ้ืนท่ี	 ตลอดจนทดสอบการใช้งานระบบให้พร้อมใช้งาน	
รวมถึงจัดอบรมการใช้งาน	IoT	และ	Web	Application	ด้วย

	 นอกจากนี้	 บมจ.	 กสท	 โทรคมนาคม	 ยังได้จัดอบรม 
ให้ความรูเ้พ่ือพัฒนาการเรยีนการสอน	จนถึงการต่อยอดเป็น
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่	 ขับเคลื่อนและสนับสนุน
เกษตร	4.0	เสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งต่อไป

	 ในปีนี้	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ยังคงด�าเนินโครงการ	
“CAT	 เพาะพันธุ์ดี”	 อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทกัษะการน�าเทคโนโลยีไปพัฒนาการเกษตรกรรมยุคใหม่	4.0	
ให้สามารถด�าเนินการในชุมชน	 โดยน�านวัตกรรม	 IoT	 
ไปใช้ในการเกษตร	พร้อมท้ังถ่ายทอดความรู้ทักษะการใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์	 ท้ังน้ี	 ได้ท�าการคัดเลือกพ้ืนท่ี
ชุมชนเป้าหมายส�าหรับการด�าเนินงานร่วมกันท้ังส่วนกลาง
และส่วนภมูภิาค	ตลอดจนพัฒนาศนูย์เรยีนรูน้วัตกรรมดจิทัิล
เพื่อเกษตรยุคใหม่	4.0	ทั้งหมด	4	ภูมิภาค	ได้แก่

2.1 2.2

2.3 2.4

ส�ำนักงำนบริกำรลูกค้ำ กสท  
เขตกลำง ได้ก�าหนดพื้นที่ด�าเนินการ	คือ	
โรงเรียนเทศบาล	2	อ.ตะพานหิน	จ.พิจิตร

ส�ำนักงำนบริกำรลูกค้ำ กสท  
เขตตะวันตก ได้ก�าหนดพื้นที่ด�าเนินการ	
คอื	วิสาหกิจชมุชนหนองสาหร่าย	อ.พนมทวน	
จ.กาญจนบุรี

ส�ำนักงำนบริกำรลูกค้ำ กสท  
เขตตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ก�าหนดพื้นที่
ด�าเนินการ	คือ	วิสาหกิจชุมชนหนองหญ้า
ข้าวนก	จ.ขอนแก่น

ส�ำนักงำนบริกำรลูกค้ำ กสท  
เขตเหนือ ได้ก�าหนดพื้นที่ด�าเนินการ	คือ	
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย	
จ.เชียงราย

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 51ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



กิจกรรมส่งมอบ CAT Digital Farm ในโครงกำร “CAT เพำะพันธุ์ดี”
ณ วิสำหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสำรบ้ำนหนองหญ้ำข้ำวนก จ.ขอนแก่น

วันที่ 29 กันยำยน 2563

รายงานประจ�าปี 256352



กิจกรรมส่งมอบ CAT Digital Farm ในโครงกำร “CAT เพำะพันธุ์ดี”
ณ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรำย จ.เชียงรำย 

วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2563 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 53ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



กิจกรรมส่งมอบ CAT Digital Farm ในโครงกำร “CAT เพำะพันธุ์ดี”
ณ โรงเรียนเทศบำล 2 สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ จ.พิจิตร

วันที่ 15 ธันวำคม 2563

รายงานประจ�าปี 256354



กิจกรรมส่งมอบ CAT Digital Farm ในโครงกำร “CAT เพำะพันธุ์ดี”
ณ วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรท�ำนำหนองสำหร่ำย จ.กำญจนบุรี 

วันที่ 21 ธันวำคม 2563 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 55ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



กำรบริหำรควำมเส่ียง

	 ปี	2563	การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	ทวคีวามรนุแรง
ทัว่โลก	ส่งผลกระทบกับการด�าเนินธุรกิจทุกภาคส่วน	รวมท้ัง
อตุสาหกรรมโทรคมนาคม	แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควดิ-19	ในประเทศจะควบคมุได้ในระดบัหน่ึง	แต่การ
ฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจยังเปราะบาง	บมจ.	กสท	 โทรคมนาคม	
จ�าเป็นต้องปรบัตวั	เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของลกูค้า
มากขึ้น	โดยให้ความส�าคัญในการบริหารความเสี่ยง	ดังนี้

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน 

	 บรกิารธุรกิจหลกัของ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ยังเผชญิกับ
การแข่งขนัท่ีมคีวามรนุแรงทางด้านราคาและบรกิาร	 ส่งผลให้ 
การท�าการตลาดธุรกิจหลักไม่สามารถขยายส่วนแบ่งตลาด	
จึงท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อรายได้จากการให้บริการในธุรกิจ

ของบรษิทั	เช่น	รายได้จากบรกิาร	my	และรายได้จากบรกิาร
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ไม่ได้ตามเป้าหมาย	ซึ่ง	บมจ.	กสท	
โทรคมนาคม	 ได้หาแนวทางแก้ไข	 โดยพยายามรักษา 
ฐานลกูค้าเดมิและสร้างรายได้เพ่ิมจากการด�าเนินธุรกิจหลกั
อย่างต่อเน่ือง	 ด้วยการเพ่ิมรายได้จากการใช้ประโยชน์ 
โครงข่ายเดมิอย่างเตม็ประสทิธิภาพ	ปรบัปรงุคณุภาพบรกิาร
ทางด้านเทคนิคและการขาย	รวมทัง้วางกลยุทธ์ทางการตลาด
ที่จูงใจลูกค้า	อย่างไรก็ดี	ธุรกิจกลุ่มบริการดิจิทัล	บมจ.	กสท	
โทรคมนาคม	มีการบริหารโครงการท่ีส�าคัญ	ปรับปรุงพ้ืนท่ี 
ให้รองรับบริการ	และเพ่ิมทักษะเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคและ
การขาย	ซึง่ในปี	2563	สามารถบรหิารความเส่ียงรายได้กลุ่มนี้
บรรลุได้ตามเป้าหมาย

รายงานประจ�าปี 256356



กำรควบคุมภำยใน

		 บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ให้ความส�าคญัและตระหนกัดว่ีาระบบการควบคมุภายในท่ีดเีป็นกลไกส�าคญัทีจ่ะสร้างความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 ในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ	 และช่วยให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล	มกีารจดัสรรทรพัยากรอย่างเหมาะสมในการบรรลเุป้าหมายทีไ่ด้ตัง้ไว้	โดยได้น�ากรอบแนวทาง
ของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานที่เป็นสากลของ	COSO	2013	(The	Committee	of	Sponsoring	Organization	
of	the	Treadway	Commission	2013)	มาประยุกต์ใช้ในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

เพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได	้ 
รวมทั้งมีการสอบทานรายงานทางการเงินและ
รายงานผลการด�าเนินงานท่ีไม่ใช่ทางการเงิน	 
เพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบตังิานมรีะบบการควบคมุ
ภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมและการปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 	 บมจ.	 กสท	
โทรคมนาคม	ให้ความส�าคัญต่อระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อมูล	 โดยน�าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้บริหารจัดการข้อมูลทั้งการเงิน
และไม่ใช่การเงิน	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท�างานให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าได้อย่างถูกต้อง	เพียงพอ	ในเวลาท่ีเหมาะสม	
รวมทั้งมีการก�าหนดนโยบายความปลอดภัย 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข ้อมูล	 
ซึง่การสือ่สารภายในองค์กรได้จดัไว้หลายช่องทาง 
ในการรับข้อมูลข่าวสาร	 เช่น	 กิจกรรมผู้บริหาร 
พบพนักงาน	ระบบ	Intranet	e-mail	โดยบุคลากร
ภายนอกสามารถตดิต่อผ่าน	www.cattelecom.com	
หรือช่องทางที่บริษัทฯ	ก�าหนด

5. การตดิตามประเมินผล บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	
ก�าหนดให้มีระบบการติดตามประเมินผลอย่าง 
ต่อเน่ืองและสม�่าเสมอ	 โดยเปรียบเทียบผลการ
ด�าเนินงานกับตัวชี้วัด	 (KPIs)	ทั้งการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน	และการประเมินผลเป็น
รายครั้ง	เช่น	การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง	
(Control	Self	Assessment:	CSA)	ที่บูรณาการ
กับการบริหารความเสี่ยง	แล้วก�าหนดให้รายงาน
ผลคืบหน้าการด�าเนินงานทุกไตรมาส	 รวมทั้ง 
การประเมนิอย่างเป็นอสิระ	โดยผูต้รวจสอบภายใน
ของบรษิทัฯ	ทีท่�าหน้าท่ีสอบทานระบบการควบคมุ
ภายในของบริษัทฯ	 ท่ีจัดวางไว้	 ซึ่งข้อบกพร่อง 
ท่ีตรวจพบจะได ้รับการปรับปรุงแก ้ไขทันที	 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการก�ากับดูแลกิจการ	
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ที่มีประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผลเพียงพอ 
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของ บมจ. 
กสท โทรคมนำคม	ทั้ง	5	องค์ประกอบ	ดังนี้

1. สภาพแวดล ้อมการควบคุม 	 บมจ.	 กสท	
โทรคมนาคม	 ได้ก�าหนดให้มีสภาพแวดล้อม 
การควบคมุท่ีเหมาะสม	ส่งเสรมิหลกัธรรมาภิบาล	
ความโปร่งใส	เป็นธรรมในการท�างานและค�านงึถึง
ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่ม	 โดยให้บุคลากร 
ทุกต�าแหน่งในบริษัทฯ	รับผิดชอบต่อการควบคุม
ภายในร่วมกนัผ่านโครงสร้างองค์กรและสายงาน 
การบังคับบัญชาที่ชัดเจน	 ก�าหนดดัชนีชี้ วัด 
ผลส�าเร็จ	 เพ่ือใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร	
ก�าหนดให้มีคู ่มือการใช้อ�านาจและคู่มือการ
ปฏบิตังิานของทกุระบบงานอย่างเป็นลายลกัษณ์
อักษร	 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	 
รวมท้ังมกีารสรรหา	พัฒนาและรกัษาบคุลากรทีม่ี
ความรู้ความสามารถรองรับการปฏิบัติงานให้
บรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์และสอดคล้อง
กับทิศทางการด�าเนินธุรกิจ

2. การประเมินความเสีย่ง	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	
ด�าเนนิการบรหิารความเสีย่งตามแนวทาง	COSO	
Enterprise	Risk	Management	Integrating	with	
Strategy	and	Performance	2017	เป็นแนวทาง
เดยีวกันทัว่ทัง้องค์กร	โดย	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	
ท�าการประเมินความเสี่ยงที่ส�าคัญในทุกด้าน 
ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร	พร้อมระบุ
แนวทางการจดัการความเสีย่ง	เพ่ือลดความเสีย่ง
ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้	 ซึ่งครอบคลุมการ
ประเมินการทุจริตด้วย

3. กิจกรรมการควบคุม	 บมจ.	กสท	 โทรคมนาคม	
ก�าหนดนโยบาย	ระเบยีบ	ค�าสัง่	และวธีิปฏิบติังาน
ในทุกกิจกรรมส�าคญั	มกีารกระจายอ�านาจบรหิาร
และการอนมุตัจิากผูบ้รหิารระดบัสงูไปตามล�าดบัชัน้	
มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละ
ต�าแหน่งไว้อย่างชัดเจน	 มีการจัดท�าคู่มือการ
ปฏิบัติงานและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ	 
โดยความเสีย่งทีส่�าคัญได้ก�าหนดวิธีควบคมุเฉพาะ	

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 57ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



กำรตรวจสอบภำยใน

	 บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	จัดให้มีการตรวจสอบภายใน	
ซึ่งเป็นกลไกที่ส�าคัญตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีด	ี 
โดยมีภารกิจในการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค�าแนะน�า
ปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเท่ียงธรรม	 เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
และสนับสนุนการด�าเนินงานของ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้	 ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง	 ระบบ 
การควบคุมภายใน	และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 รวมท้ัง 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	

	 การปฏิบตังิานตรวจสอบสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในคู่มือการปฏิบัติงาน 
การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ	 และจรรยาบรรณ
วิชาชพีการตรวจสอบภายใน	โดยมกีารวางแผน	การตรวจสอบ
เชิงกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์	 บมจ.	 กสท	
โทรคมนาคม	 ปี	 2564-2568	 รวมถึงการน�าความเห็น 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ	ผู้บริหารระดับสูง	 ผู้บริหาร
หน่วยรับตรวจ	ปัจจัยความเสี่ยงองค์กร	มาพิจารณาในการ
จัดท�าแผนการตรวจสอบประจ�าปีและแผนการตรวจสอบ

เชิงกลยุทธ์ตามผลการประเมินความเสี่ยง	 และน�าเสนอ 
คณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ.	กสท	 โทรคมนาคม	อนุมัติ
การวางแผนการตรวจสอบในรายละเอยีดและจดัท�าแนวการ
ตรวจสอบโดยพิจารณาความเสี่ยง	 และระบบการควบคุม
ภายในของกิจกรรมการปฏิบัติงาน	 และรายงานผลการ 
ตรวจสอบต่อผู้บรหิารหน่วยรบัตรวจ	เพ่ือให้เกิดการปรบัปรงุ	
รายงานต่อผู้บริหารสายงานและกรรมการผู้จัดการใหญ	่
พร้อมทั้งมีการติดตามการด�าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
หน่วยรับตรวจอย่างต่อเน่ือง	 รายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	บมจ.	 กสท	 โทรคมนาคม	และคณะกรรมการ	 
บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	เป็นประจ�าทุกไตรมาส	

	 การรักษาคุณภาพได้ก�าหนดให้มีการสอบทานงาน 
ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน	 ในการประเมินตนเองของ
พนักงานและผู้บริหารของส�านักตรวจสอบภายใน	 รวมทั้ง 
ผูบ้รหิารหน่วยรบัตรวจ	ผูบ้รหิารระดบัสงู	และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	 ประเมินการด�าเนินงานของส�านักตรวจสอบ
ภายในเป็นประจ�าทุกปี	 เพ่ือน�ามาใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	

รายงานประจ�าปี 256358



นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

	 บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ให้ความ
ส�าคัญกับการน�าหลักการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดี	 อันเป็นมาตรฐานสากล	 
7	ประการ	มาใช้ในการบริหารจัดการ	
มกีารด�าเนนิงานภายใต้นโยบายต่อต้าน
คอร์รปัชนัของ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	
เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจเติบโตอย่างมัน่คง	
โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 มีจรรยาบรรณ 
ในการปฏิบัติต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ ่มด ้วยความเป ็นธรรมและ 
เท่าเทียมกัน	ซึ่งในปี	2563	บมจ.	กสท	
โทรคมนาคม	 ได ้ด�าเนินงานด ้าน 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	สรุปได้ดังนี้

1. นโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีอง บมจ. กสท 
โทรคมนำคม และกำรด�ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ

	 คณะกรรมการ	บมจ.	 กสท	 โทรคมนาคม	 ได้แต่งต้ัง 
คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการท่ีดแีละกิจการสงัคมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน	เพ่ือท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบายและตดิตาม
ผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ดังนี้

	 วันที่	1	มกราคม	-	20	กรกฎาคม	2563	คณะกรรมการ	
ประกอบด้วย
 นายอภิเนตร  อูนากูล 	 ประธานกรรมการ	
 นายภูมิศักดิ์  อรัญญาเกษมสุข	กรรมการ
 นายสุรพันธ์  เมฆนาวิน 	 กรรมการ
 พนัเอก สรรพชยั หุวะนันทน์	 กรรมการ

	 วันที่	21	กรกฎาคม	-	31	ธันวาคม	2563	คณะกรรมการ	
ประกอบด้วย
 รศ. บดินทร์ รัศมีเทศ	 ประธานกรรมการ	
 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข	กรรมการ
 นายสุรพันธ์ เมฆนาวิน		 กรรมการ
 พนัเอก สรรพชยั หุวะนันทน์		 กรรมการ

	 บมจ.	 กสท	 โทรคมนาคม	 มีคณะท�างานก�ากับดูแล
กิจการที่ดีและกิจการสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน	 
ซึ่งมีกรรมการผู ้จัดการใหญ่เป็นประธานคณะท�างาน	 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน	และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เป็นคณะท�างาน	 ในการร่วมกันขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 

ด้านการก�ากับดแูลกิจการทีด่อีย่างจรงิจงั	เพ่ือให้เป็นรปูธรรม 
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

	 ในปี	 2563	 คณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	 การก�ากับดูแล 
กิจการที่ดี	ประกอบด้วย	3	ยุทธศาสตร์	คือ	
 ยุทธศาสตร์ที่ 1	การเสริมสร ้างองค ์ความรู ้ด ้าน 
การต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหาร/พนักงานทุกภาคส่วน
 ยุทธศาสตร์ที่ 2	การเสริมสร ้างรูปแบบช ่องทาง 
การส่ือสารและการเผยแพร่กิจกรรมด้านการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีให้ร่วมสมัยและเข้าถึงทุกกลุ่ม	
 ยุทธศาสตร์ที่ 3	การเสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริตทั่วทั้งองค์กร

 สรุปกิจกรรมได้ดังนี้
1.		 การจัดท�าคู่มือจรรยาบรรณของคณะกรรมการ	 

ผู้บริหาร	และพนักงาน	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	
เ พ่ือเป ็นแนวปฏิบัติที่ดี ให ้ กับผู ้บริหารและ
พนักงานทุกคนในบริษัทต้องถือปฏิบัติตาม 
อย่างเคร่งครัด

2.	 การประกาศนโยบายป้องกันความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์	(Conflict	of	Interests)	เพ่ือให้ผูบ้รหิาร
และพนักงานรับรู้นโยบายและแนวทางในการ
ป ้ อ ง กันความ ขัดแย ้ งทา งผลประ โยชน ์	 
โดยพนักงานทุกคนแจ้งรายการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ทีเ่กิดขึน้ภายในปี	2563	และรายงาน
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	CAT	Intranet	

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 59ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



3.	 การทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการก�ากับดแูล
กิจการที่ดีและกิจการสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน	ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลทั่วไป

4.	 การจัดท�าแผนแม่บทการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 
ปี	2564-2568

5.	 การจัดท�าแผนปฏิบัติงานด้านการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	ประจ�าปี	2564	

6.	 การสือ่สาร	เผยแพร่	ประชาสมัพันธ์ความรู	้ข้อมลู	
ข่าวสาร	และการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีผ่าน	Social	Media	และช่องทางต่าง	ๆ 	
ภายในบริษัท	 (เสียงตามสาย,	 Group	 Line,	
Intranet	และ	Website	CG)
6.1	 การจัดท�าคลิปวิดีโอความยาวประมาณ	 

3	นาที	ให้ผู้จัดการส่วน/ผู้จัดการส�านักงาน
บริการลูกค้า	 กสท	ที่ได้รับรางวัลต้นแบบ 
ในการสร้างองค์กรคณุธรรม	ประจ�าปี	2562	
พูดเกีย่วกบัเรือ่งคณุธรรมในการบรหิารงาน/
ปฏิบัติงาน

6.2	 การจัดท�า	 Lesson	 learned	CG	 เพ่ือให้ 
ผูบ้รหิารและพนกังานมคีวามรูค้วามเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย

6.3	 การจัดท�าคลิปวิดีโอละครเรื่อง	 การใช้
รถยนต์หลวงเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว	 และ
เรื่องการน�าทรัพย์สินหลวงไปใช้ที่บ ้าน	 
โดยพนักงาน ท่ี เป ็นผู ้ แทนเครือข ่ าย 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

7.	 การเสรมิสร้างและปลกูฝังความรูด้้านธรรมาภิบาล
และแนวทางการต ่อต ้านทุจริตคอร ์รัปชัน	 
อย่างต่อเนื่อง	ตามกิจกรรมต่าง	ๆ	ดังนี้	
7.1	 การจัดอบรมหลักสูตร	 “CAT	สร้างสังคม 

ที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
7.2	 การจัดบรรยายพิเศษ	 หัวข้อ	 “พอดีท่ีดีพอ 

ไม่ก่อการทุจริต”	โดยพันต�ารวจโท	สิริพงษ์	
ศรีตุลา	 ผู้อ�านวยการกองปราบปรามการ
ทจุรติในภาครฐั	2	ส�านกังานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั	
(ส�านักงาน	ป.ป.ท.)

7.3	 การเผยแพร่วิดีโอ	2,600	ปี	แห่งการตรัสรู้
พระพุทธเจ้าของพิพิธภณัฑ์พระพุทธศาสนา
วัดเทพศรินิทราวาส	ผ่านทาง	Website	CG	
และ	CG	Group	Line

8.	 การคัดเลือก	 “ฝ่าย/ส�านักงานบริการลูกค้า	กสท	
เขต/ศูนย์	ต้นแบบในการสร้างองค์กรคุณธรรม”	

9.	 การเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	
(Integrity	&	Transparency	Assessment:	ITA)	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563

10.	 การเข้าร่วมงาน	 “วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาต	ิ
2563”	 และ	 “วันต ่อต ้านคอร ์รัปชันสากล	
(ประเทศไทย)”	 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 (เน่ืองจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	
(COVID-19))

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 บริษัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ	
โดยแต่งต้ังคณะกรรมการให้ท�าหน้าท่ีแทนตน	และมสีทิธิร่วมกัน
ในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญของบรษิทั	
ดังน้ัน	คณะกรรมการบรษิทัจงึดูแลรกัษาสทิธิและผลประโยชน์
ของผูถื้อหุ้นตามบทบญัญัติของกฎหมายและข้อบงัคับบรษิทั	
เช่น	สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น	สิทธิในการได้รับสารสนเทศ
อย่างครบถ้วน	 เพียงพอ	 และทันเวลา	 เพ่ือการตัดสินใจ 
อย่างมีประสิทธิผล	ฯลฯ

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

	 บริษัทได้ให้ความส�าคัญในการดูแลและค�านึงถึง 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีฝ่ายต่าง	ๆ 	ได้แก่	ผูถื้อหุน้	ลกูค้า	ประชาชน	
คู่ค้า	คู่แข่งทางการค้า	 เจ้าหนี้ทางการค้า	พนักงาน	ลูกจ้าง	
สังคม	และสิ่งแวดล้อม	 โดยก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพ่ือให้คณะกรรมการ	 ผู ้บริหาร	 พนักงานและลูกจ้าง	 
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือตอบสนองความต้องการของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน

รายงานประจ�าปี 256360



4. กำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น

	 บรษิทัเป็นบรษิทัมหาชนจ�ากัดท่ีมกีระทรวงการคลงัเป็น
ผู้ถือหุ้นท้ังหมด	 ท้ังนี้	 ตามมาตรา	23	แห่งพระราชบัญญัติ 
ทนุรฐัวิสาหกิจ	พ.ศ.	2542	ได้บญัญัตว่ิา	“ในระหว่างทีก่ระทรวง
การคลังยังมิได้โอนหุ้นที่ถืออยู่ให้แก่บุคคลอื่น...	 ให้ถือว่า
ความเห็นของกระทรวงการคลงัอนัเก่ียวกับบรษิทัน้ันเป็นมติ
ทีป่ระชมุใหญ่ของผูถื้อหุ้น”	ดงัน้ัน	บรษิทัจงึได้จดัการประชมุ
ผู้ถือหุ้นโดยมีหนังสือแจ้งการประชุมผู้ถือหุ้นต่อกระทรวง 
การคลัง	 เพ่ือกระทรวงการคลังจะได้มีความเห็นเป็นมติ 
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

5. กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร

	 คณะกรรมการบริษัทท�าการประเมินตนเองปีละ	2	ครั้ง	
โดยมีการประเมิน	 2	 รูปแบบ	คือ	 การประเมินตนเองของ 
คณะกรรมการและการประเมินผลคณะกรรมการ	 ซึ่งยึดถือ
ตามหลกัเกณฑ์และแนวทางในการก�ากับดแูลท่ีดใีนรฐัวสิาหกจิ
ของกระทรวงการคลัง	 เมื่อคณะกรรมการประเมินตนเอง 
แล้วเสร็จจะอภิปรายผลการประเมินอย่างเป็นทางการและ
ก�าหนดแนวทางทีจ่ะท�าให้การปฏบิตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการ
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น	 ตลอดจนน�าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

6. จริยธรรมทำงธุรกิจ

	 คณะกรรมการบรษิทัได้จัดให้มแีนวทางการปฏิบตัเิก่ียวกับ
จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานส�าหรับคณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	พนักงาน	และ
ลูกจ้างทุกคนถือปฏิบัติตามหลักในการด�าเนินงานด้วย 
ความโปร่งใส	ตรวจสอบได้	และมคีณุธรรม	โดยค�านึงถึงกลุม่
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่างเหมาะสม	มกีารปฏิบตังิานด้วยความรู้
ความสามารถ	ความซ่ือสัตย์รอบคอบ	ระวังไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์	 มุ่งประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและ
ประเทศชาต	ิโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์จากต�าแหน่งหน้าท่ี
การงาน	 รวมถึงได้มีการติดตามผลตลอดเวลาเพ่ือสร้าง 
ความพึงพอใจและประทับใจแก่ผู้ใช้บริการมากที่สุด

7. กำรถ่วงดุลของกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

	 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน	 15	คน	ประกอบด้วย	
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจ�านวน	14	คน	และกรรมการ 
ที่เป็นผู้บริหารจ�านวน	1	คน	ท�าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่น
ได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

8. กำรรวมหรือแยกต�ำแหน่ง

	 ประธานกรรมการบริษัทมิใช่บุคคลเดียวกับกรรมการ 
ผู ้จัดการใหญ่	 และมีการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�าหนด
นโยบายการก�ากับดแูลและการบรหิารงานประจ�าแยกจากกัน
อย่างชัดเจน

9. ระบบกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน

 การควบคุมภายใน
	 คณะกรรมการบรษิทัตระหนักถึงความส�าคัญของระบบ
การควบคุมภายในตามองค์ประกอบ	คือ	การส่งเสริมให้เกิด
สภาพแวดล้อมการควบคุมท่ีดี	 มีระบบสารสนเทศและ 
การสื่อสารข้อมูลที่ดี	มีระบบการติดตามและประเมินผลที่ดี 
ท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ	 และก�าหนดให้ 
มกีระบวนการในการประเมนิความเพียงพอของการควบคมุ
ภายในอย่างเหมาะสม	รวมท้ังการบรหิารความเสีย่งในภาพรวม
ขององค์กร	โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคมุ
ภายในมีบทบาทหน้าท่ีในการก�ากับดูแลและสนับสนุน 
การประเมนิความเสีย่งและบรหิารจดัการความเสีย่งขององค์กร	
เพ่ือจดัการความเสีย่งให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถยอมรบัได้และ
พัฒนาให้เกิดระบบบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธิภาพ	มกีาร
ให้ความรู้และกระตุ้นเตือนให้พนักงานตระหนักถึงความ
ส�าคญัของการบรหิารความเสีย่งและรบัผดิชอบในการจดัให้
มรีะบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทกุด้าน	ทัง้ด้านการเงนิ	
การปฏิบัติงาน	 การด�าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 61ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



 การตรวจสอบภายใน
		 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบควบคมุก�ากับดแูลการตรวจสอบภายในอย่างใกล้ชดิ	
โดยจัดให้ส�านักตรวจสอบภายในมีกลไกการตรวจสอบ 
ที่มีอิสระ	 ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 
โดยท�าการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี	และรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 ผู้บริหาร	 และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
เป็นประจ�าทกุไตรมาส	ทัง้นี	้เพ่ือให้มัน่ใจว่าการด�าเนนิงานของ
บริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	มีการใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด	ข้อมลูทางการเงนิและการด�าเนินงานมคีวาม
ถูกต้องเชือ่ถือได้	มกีารดแูลรกัษาทรพัย์สนิและผลประโยชน์	
รวมทัง้มกีารปฏิบตัติามนโยบาย	กฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบงัคับ
บริษัทและที่ เกี่ยวข้อง	 มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
ทุกไตรมาส	 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะมีผลในทางปฏิบัติ	 รวมถึง 

ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่ฝ่ายบริหารในการปรับปรุงการ
ควบคมุภายในและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง	เพ่ือให้การตรวจสอบ
มกีารพัฒนาปรบัปรงุอย่างสม�า่เสมอ	ส�านกัตรวจสอบภายใน
จัดให ้มี การประ เมินผลการตรวจสอบเป ็นประจ� า 
จากหน่วยงานท่ีได้รับการตรวจสอบ	 และน�าความเห็น/ 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลมาใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

10. ควำมสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

	 บริษัทได้มีการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและ
สารสนเทศท่ีไม่ใช่การเงินไว้อย่างครบถ้วน	 เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	 พ.ศ.	 2540	 
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี	 เว็บไซต์ของบริษัท	 
(www.cattelecom.com)	ทัง้ท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ	
เอกสารสิ่งพิมพ์ทั้งภายในและภายนอก	

รายงานประจ�าปี 256362



โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร 
และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร

	 ข้อบังคับบรษิทั	ข้อ	27	ก�าหนดให้บรษิทัมกีรรมการคณะหน่ึง
เพ่ือด�าเนินกิจการของบริษัท	 มีจ�านวนไม่น้อยกว่า	 5	 คน	 
แต่ไม่เกิน	15	คน	เลอืกตัง้โดยทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น	โดยกรรมการ
ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับนี้ก�าหนด

	 กรรมการของบริษัทต้องเป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย 
ไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนกรรมการทัง้หมด	และกรรมการ
ของบรษิทัไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่	ต้องมถ่ิีนทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร	

	 ให้คณะกรรมการเลอืกตัง้กรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน
กรรมการ	และถ้าเหน็สมควรจะเลอืกตัง้กรรมการอกีคนหน่ึง
หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้	 กับให้เลือกตั้ง
กรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรูค้วามสามารถ	มทีกัษะ	ประสบการณ์ด้านธุรกิจอย่าง
กว้างขวาง	มคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร	ปราศจากความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจ	หรือความสัมพันธ์อื่นใด	อันอาจมีอิทธิพล
ต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ	และมีความตระหนักถึง
ความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	จงึให้ความส�าคัญ
และมีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์	 นโยบาย	 เป้าหมาย
การด�าเนนิงานของบรษิทั	เพ่ือให้น�าไปเป็นกรอบในการจดัท�า
แผนธุรกิจและงบประมาณเป็นประจ�าทุกปี	นอกจากน้ีได้มี
การก�ากับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติงานตาม
นโยบายท่ีก�าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ข้อบังคับบริษัท	และมติของ
ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้	รวมถึงการมคีวามรบัผดิชอบ	ความซือ่สตัย์
สจุรติและความระมดัระวัง	เพ่ือประโยชน์ของบรษิทัเป็นทีต่ัง้

โครงสร้ำงกำรบริหำรของคณะกรรมกำร

คณะกรรมกำรบริษัท

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

คณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
และควบคุมภำยใน

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ

คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน บมจ. กสท 
โทรคมนำคม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

ของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

คณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำงบประมำณประจ�ำปี
ของ บมจ. กสท โทรคมนำคม

คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
และกิจกำรสังคมเพื่อกำรพัฒนำที่ย่ังยืน คณะกรรมกำรกฎหมำย

คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์ของ บมจ. กสท โทรคมนำคม

คณะกรรมกำรเจรจำแก้ไขปัญหำข้อพิพำท 
กับบริษัทคู่สัมปทำน 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 63ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



	 ใ นกา รบริ ห า ร ง านของคณะกร รมการบริ ษั ท	 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจ�านวนหนึ่งจาก
คณะกรรมการบรษิทัเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุต่าง	ๆ 	
อย่างเพียงพอและเหมาะสม	 ตามประสบการณ์และ 
ความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคน	 เพ่ือกลั่นกรองงาน/
ด�าเนนิงานด้านต่าง	ๆ 	ตามท่ีได้รบัมอบหมายและเป็นไปตาม
กฎหมาย	 ข้อบังคับบริษัท	 นโยบายภาครัฐ	 และนโยบาย
บริษัท	ดังนี้

คณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์
รายนาม	(เฉพาะกรรมการบริษัท)	
1.	 รศ.	บดินทร์	 รัศมีเทศ	 ประธานกรรมการ
อ�านาจหน้าที่
	 ให้มผีูแ้ทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลกูจ้างตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนดและให้มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	อ�านาจหน้าที่	และ
ด�าเนนิการตามมาตรา	20	และมาตรา	23	แห่งพระราชบญัญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	2543	

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รายนาม	(เฉพาะกรรมการบริษัท)
1.	 รศ.	ศศิวิมล	 มีอ�าพล	 ประธานกรรมการ
2.	 นายวรรณชัย		 บุญบ�ารุง	 กรรมการ
3.		 นายอภิเนตร	 อูนากูล	 กรรมการ
4.	 รศ.	บดินทร์	 รัศมีเทศ	 กรรมการ
5.	 นายปรีชาพร	 สุวัฒโนดม	 กรรมการ
อ�านาจหน้าที่
1.	 ก�ากับดแูลเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคมุ

ภายใน	การบริหารความเสี่ยง	ความเชื่อถือของข้อมูล
ทางการเงินและการด�าเนินงาน	 และการปฏิบัต ิ
ตามกฎระเบียบต่าง	ๆ	

2.	 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	 บมจ.	 กสท	
โทรคมนาคม	ในการปฏิบัติงาน	ดังนี้
2.1	 รายงานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน

และรายงานทางบริหาร
2.2	 รายงานผลการด� า เนินงานของบริษัทว ่ า 

มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัดเพียงใด

กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ  
และอ�ำนำจหน้ำที่

2.3	 รายงานรายการที่ เ กิ ดความขัดแย ้ งทาง 
ผลประโยชน์และรายงานที่เกี่ยวข้อง

2.4	 รายงานว่ามกีารปฏบิติัตามกฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	
และนโยบายท่ีคณะกรรมการ	 บมจ.	 กสท	
โทรคมนาคม	ก�าหนดหรือไม่	เพียงใด

2.5	 คัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท
2.6	 รายงานการก�ากับดแูลกิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ
3.	 ปฏิบัติตามอ�านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบที่ก�าหนดไว้

ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
4.	 รายงานผลการด�าเนนิงานให้คณะกรรมการ	บมจ.	กสท	

โทรคมนาคม	ทราบเป็นรายไตรมาส
5.	 ด� า เ นินการตาม ท่ีคณะกรรมการ 	 บมจ. 	 กสท	

โทรคมนาคม	มอบหมาย

คณะกรรมกำรสรรหำ
รายนาม	(เฉพาะกรรมการบริษัท)
1.	 นายอ�านวย	 ปรีมนวงศ์	 ประธานกรรมการ	
2.	 นายอภิเนตร	 อูนากูล	 กรรมการ
3.	 นายวรรณชัย	 บุญบ�ารุง	 กรรมการ		
4.	 รศ.	ศศิวิมล	 มีอ�าพล	 กรรมการ
5.	 นางสาวอัจฉรินทร์	พัฒนพันธ์ชัย	 กรรมการ
อ�านาจหน้าที่
1.	 คัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็น

กรรมการบรษิทัใหม่	หรอืสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ่	
โดยก�าหนดวิธีการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างม ี
หลักเกณฑ์และโปร่งใส	 ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	 เพ่ือเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ	 และให้รวมถึงการพิจารณาก�าหนด
บุคคลท่ีสมควรปฏิบัติหน้าท่ีรักษาการในต�าแหน่ง
กรรมการผู ้จัดการใหญ่	 เพ่ือเสนอคณะกรรมการ	 
บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	พิจารณาอนุมัติต่อไป

2.	 รายงานผลการด�าเนนิงานให้คณะกรรมการ	บมจ.	กสท	
โทรคมนาคม	ทราบเป็นรายไตรมาส

3.	 ด� า เ นินการตาม ท่ีคณะกรรมการ 	 บมจ. 	 กสท	
โทรคมนาคม	มอบหมาย

รายงานประจ�าปี 256364



คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน บมจ. กสท 
โทรคมนำคม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
ของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
รายนาม	(เฉพาะกรรมการบริษัท)
1.	 นายภูมิศักดิ์	 อรัญญาเกษมสุข	ประธานกรรมการ
2.	 รศ.	ศศิวิมล	 มีอ�าพล	 กรรมการ
3.	 รศ.	บดินทร์	 รัศมีเทศ	 กรรมการ
4.	 นายปรีชาพร	 สุวัฒโนดม	 กรรมการ	 	
อ�านาจหน้าที่
1.	 พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ	บมจ.	 กสท	

โทรคมนาคม	 เช่น	ค่าตอบแทนรายเดือน	 เบี้ยประชุม
กรรมการ	 เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ	 เงินโบนัส
กรรมการ	สิทธิประโยชน์อื่น	ฯลฯ

2.	 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
3.	 พิจารณาแผนงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
4.	 พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 

การปฏิบตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	โดยค�านงึถึง
เป้าหมายระดบัความส�าเรจ็	(Benchmark)	ของเป้าหมาย
หรือพันธกิจ	รวมทั้งตัวชี้วัดที่ชัดเจนตามภาระงานของ	
บมจ.	กสท	โทรคมนาคม

5.	 ด�าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

6.		 รายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการ	บมจ.	กสท	
โทรคมนาคม	ทราบเป็นรายไตรมาส

7.	 ด�าเนนิการตามท่ีคณะกรรมการ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	
มอบหมาย

คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละกจิกำรสงัคม
เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
รายนาม	(เฉพาะกรรมการบริษัท)
1.	 รศ.	บดินทร์	 รัศมีเทศ	 ประธานกรรมการ
2.	 นายภูมิศักดิ์	 อรัญญาเกษมสุข	กรรมการ
3.	 นายสุรพันธ์	 เมฆนาวิน	 กรรมการ	
อ�านาจหน้าที่
1.		 เสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและ

กิจการสงัคมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อคณะกรรมการ	
บมจ.	กสท	โทรคมนาคม

2.		 ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	
ในเรื่องเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและกิจการ
สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.		 ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ	บมจ.	 กสท	
โทรคมนาคม	 และฝ่ายจัดการ	 เพ่ือให้เป็นไปตาม 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ ดีและกิจการสังคม 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.		 ทบทวนหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดีและกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท	โดยเปรียบเทียบ
กับแนวปฏิบัติสากล	และเสนอแนะต่อคณะกรรมการ	
บมจ.	กสท	โทรคมนาคม

5.	 มอบหมายนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และ
นโยบายกิจการสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ
บริษัทให้คณะท�างานก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและกิจการ
สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปด�าเนินการ

6.	 รายงานผลการด�าเนนิงานให้คณะกรรมการ	บมจ.	กสท	
โทรคมนาคม	ทราบเป็นรายไตรมาส

7.	 ด� า เ นินการตาม ท่ีคณะกรรมการ 	 บมจ. 	 กสท	
โทรคมนาคม	มอบหมาย	

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 65ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



คณะกรรมกำรบริหำร
รายนาม	(เฉพาะกรรมการบริษัท)
1.	 นายอ�านวย	 ปรีมนวงศ์	 ประธานกรรมการ
2.	 นายอรรถพล	 อรรถวรเดช	 กรรมการ	 	
3.	 นายจิรพล	 สังขโพธิ์	 กรรมการ
อ�านาจหน้าที่
1.	 พิจารณาเสนอแนะเป้าหมาย	 ยุทธศาสตร์ธุรกิจ	 

ตามนโยบายของคณะกรรมการ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	
2.	 ให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า	 การด�าเนินกิจการ	 แผนธุรกิจ	

โครงการ	 และการด�าเนินกลยุทธ์ต่าง	 ๆ	 การบริหาร
จัดการ	 และการพัฒนาองค์กร	 รวมท้ังก�ากับดูแล	 
ตรวจสอบ	และตดิตามเรือ่งสญัญาร่วมทุน/ร่วมการงาน
ที่คณะกรรมการ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	อนุมัติ

3.	 ก�ากับ	 ดูแล	 ให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า	 ตรวจสอบ	 และ
ติดตามการบริหารโครงการ	แผนงาน	ตามงบลงทุน/ 
งบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

4.	 มีอ�านาจในการสั่งซื้อสั่งจ ้างทั่วไป	 ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง	 ว ่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบรหิารพัสดภุาครฐั	พ.ศ.	2560	ในวงเงนิงบประมาณ
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	ดังนี้
4.1	 การสั่งซื้อสั่งจ้างครั้งหนึ่ง

4.1.1	 วิ ธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปที่มี วง เงิน 
งบประมาณเกินกว่า	200	ล้านบาท	แต่ไม่เกิน	
400	ล้านบาท	

4.1.2	 วิธีคัดเลือกที่มีวงเงินงบประมาณเกินกว่า	
100	ล้านบาท	แต่ไม่เกิน	400	ล้านบาท	

4.1.3	 วิธีเฉพาะเจาะจงที่มีวงเงินงบประมาณ 
เกินกว่า	50	ล้านบาท	แต่ไม่เกิน	400	ล้านบาท

4.2	 การส่ังจ้างงานที่ปรึกษาคร้ังหน่ึงที่มีวงเงินงบ
ประมาณเกินกว่า	100	ล้านบาท	แต่ไม่เกิน	200	
ล้านบาท	 โดยให้รายงานคณะกรรมการบริษัท	 
เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะก่อนด�าเนินการสัง่จ้าง	

4.3	 การสั่ งจ ้ างงานจ ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร ้างครั้งหน่ึงท่ีมีวงเงินงบประมาณ 
เกินกว่า	50	ล้านบาท	แต่ไม่เกิน	100	ล้านบาท	

4.4	 การเช่า
4.4.1	 สังหาริมทรัพย์	 น�าข ้อก�าหนดเก่ียวกับ 

การซื้อมาใช้โดยอนุโลม

4.4.2	 อสังหาริมทรัพย์
(ก)	 อตัราค่าเช่าเกินเดอืนละ	200,000	บาท
(ข)	 ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เก่ียวกับการเช่า

อสังหาริมทรัพย ์ ท่ีต ้องจ ่ายเป ็น 
รายเดือน	นอกจากค่าเช่าในอตัราเกิน
เดือนละ	100,000	บาท

(ค)	 ค่าใช้จ่ายอื่นใดนอกจากค่าเช่าเกิน
ครั้งละ	200,000	บาท

5.	 มีอ�านาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างที่เก่ียวกับการพาณิชย์
โดยตรง	 ตามมาตรา	 7	 (1)	 แห่งพระราชบัญญัติ 
การจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั	พ.ศ.	2560	
ในวงเงินงบประมาณรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	ดังนี้
5.1	 การสั่งซื้อสั่งจ้าง

5.1.1	 วิธีประกวดราคาท่ีมีวงเงินงบประมาณเกิน
กว่า	200	ล้านบาท	แต่ไม่เกิน	400	ล้านบาท

5.1.2	 วิธีพิเศษที่มีวงเงินงบประมาณเกินกว่า	 
100	ล้านบาท	แต่ไม่เกิน	400	ล้านบาท

5.1.3	 วิธีตกลงราคาท่ีมวีงเงนิงบประมาณเกินกว่า	
50	ล้านบาท	แต่ไม่เกิน	400	ล้านบาท	

5.2	 การเช่า
5.2.1	 การเช่าทรพัย์สนิท่ัวไป	น�าข้อก�าหนดเก่ียวกับ

การซื้อมาใช้โดยอนุโลม
5.2.2	 การเช่าท่ีดนิ	การเช่าทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้าง	

การเช่าพื้นที่
(ก)	 อตัราค่าเช่าเกินเดอืนละ	200,000	บาท
(ข)	 ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เก่ียวกับการเช่า

อสังหาริมทรัพย ์ ท่ีต ้องจ ่ายเป ็น 
รายเดือน	นอกจากค่าเช่าในอตัราเกิน
เดือนละ	100,000	บาท

(ค)	 ค่าใช้จ่ายอื่นใดนอกจากค่าเช่าเกิน
ครั้งละ	200,000	บาท

(ง)	 เ ก่ียวกับการเช ่าสังหาริมทรัพย ์ 
ตามสัญญาเกิน	20	ล้านบาท

5.2.3	 การเช่าเครื่องหรืออุปกรณ์โทรคมนาคม 
ทุกชนิดหรือการเช่าที่ค�านึงถึงเทคโนโลยี 
ของพัสดุ
(ก)	 อนุมติัการเช่าเกินเดือนละ	20	ล้านบาท
(ข)	 โดยจ�านวนเงนิค่าเช่าตลอดท้ังสญัญา

เกินกว่า	240	ล้านบาท
5.2.4	 การเช่าบรกิารโทรคมนาคมหรอืช่องสัญญาณ

(ก)	 อนุมติัการเช่าเกินเดือนละ	20	ล้านบาท
(ข)	 โดยจ�านวนเงนิค่าเช่าตลอดท้ังสญัญา

เกินกว่า	240	ล้านบาท

รายงานประจ�าปี 256366



5.3	 อนุมัติวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	 ราคากลาง	 รวมถึง 
รายละเอียดข้อก�าหนดคุณสมบัติทางเทคนิค	
(Specification)	และขอบเขตของงาน	(Terms	of	
Reference)	 ให้ความเห็นชอบผลการพิจารณา
ด้านเทคนิคของคณะกรรมการประกวดราคา 
ในการคดัเลอืกเบือ้งต้น	เพ่ือเป็นผูม้สีทิธ์ิเสนอราคา
ด้วยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส์	ตามวงเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างในอ�านาจของคณะกรรมการ
บรหิารและคณะกรรมการ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	
ตามระเบียบ	บมจ.	 กสท	 โทรคมนาคม	 ว่าด้วย	 
การจัดซื้อจัดจ้างที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง	
พ.ศ.	2561

6.	 พิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตาม
วงเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างในอ�านาจของ 
คณะกรรมการ	บมจ.	 กสท	 โทรคมนาคม	 ท่ีน�าเสนอ 
คณะกรรมการ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	พิจารณา

7.	 รายงานผลการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ	 4	และ
ข้อ	5	ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส

8.	 พิจารณากลั่นกรองตรวจสอบและเสนอความเห็น 
เรื่องเสนอคณะกรรมการบริษัทท่ีมิใช ่ เรื่องท่ีอยู  ่
ในอ�านาจของคณะกรรมการชุดอื่น

9.		 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการ
10.	 ปรับปรุงและแก้ไขแผนปฏิบัติงานประจ�าปี	
11.	 แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท�างาน	เพ่ือด�าเนินการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
12.	 เชิญเจ้าหน้าท่ีของบริษัททุกระดับมาชี้แจงและให ้

รายละเอียดข้อมูลที่จ�าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา
13.	 รายงานผลการด�าเนนิงานให้คณะกรรมการ	บมจ.	กสท	

โทรคมนาคม	ทราบเป็นรายไตรมาส
14.	 พิจารณาด�าเนินการเรื่องอื่น	 ๆ	 ตามที่คณะกรรมการ	

บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	มอบหมาย

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน
รายนาม	(เฉพาะกรรมการบริษัท)
1.	 นางสาวอัจฉรินทร์	พัฒนพันธ์ชัย	 ประธานกรรมการ	
2.	 นายสุรพันธ์	 เมฆนาวิน	 กรรมการ
3.	 นายภูมิศักดิ์	 อรัญญาเกษมสุข	กรรมการ
อ�านาจหน้าที่
1.	 การบริหารความเสี่ยง

1.1		 ก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให ้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และแนวทางการก�ากับ	ดแูล
กิจการทีด่ท่ีีกระทรวงการคลงั	หรอืคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

1.2		 ก�าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท	 และท�าให้มั่นใจว่ากระบวนการ	 
บริหารความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติท่ัวท้ังองค์กร	 
และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

1.3		 ก�าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการจัดการและ
ป้องกันความเสี่ยงท่ีมีนัยส�าคัญ	 รวมท้ังประเมิน
และติดตามผลการด�าเนินงาน	 เพ่ือให้มั่นใจว่า 
การด�าเนนิงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและทนัเวลา

1.4	 ให้การสนับสนุนการด�าเนินการของหน่วยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ	เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพและประสทิธิผล
ในการบริหารความเสี่ยง

2.	 การควบคุมภายใน
2.1	 ก�ากับดูแลให้การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐาน	 การควบคุม
ภายใน

2.2	 ให้การสนับสนุนการด�าเนินการของหน่วยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ	เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพและประสทิธิผล
ในการควบคุมภายใน

3.		 พิจารณาแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยเหลือ	 
และ/หรอืสนับสนนุการด�าเนินงานตามความเหมาะสม

4.		 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือบุคคลภายนอกมาร่วมประชุม
และให้ข้อคิดเห็น	หรือแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการหรือ
ด�าเนินการอื่นใด	 เพ่ือประโยชน์ในการด�าเนินงาน 
ได้ตามความเหมาะสม

5.		 รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงและควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ	 
บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ทราบเป็นรายไตรมาส

6.	 ด� า เ นินการอื่น 	 ๆ 	 ตามท่ีได ้ รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 67ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ
รายนาม	(เฉพาะกรรมการบริษัท)
1.	 นายสุรพันธ์	 เมฆนาวิน	 ประธานกรรมการ
2.	 นายจิรพล	 สังข์โพธิ์	 กรรมการ
3.	 นายอรรถพล	 อรรถวรเดช	 กรรมการ
อ�านาจหน้าที่
1.	 พิจารณาก�าหนดนโยบายและเสนอแนะเก่ียวกบัระบบ

การบริหารจัดการสารสนเทศของบริษัท
2.	 พิจารณากลั่นกรองเ ร่ืองแผนพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ	และการบรหิารจดัการสารสนเทศท่ีน�าเสนอ
คณะกรรมการ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม

3.		 แต่งตัง้คณะอนกุรรมการหรอืคณะท�างานเพ่ือด�าเนนิการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.		 เชิญเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกระดับมาชี้แจงและให ้
รายละเอียดข้อมูลที่จ�าเป็น	เพื่อประกอบการพิจารณา

5.		 รายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการ	บมจ.	กสท	
โทรคมนาคม	ทราบเป็นรายไตรมาส

6.	 พิจารณาด�าเนินการเรื่องอื่น	 ๆ	 ตามที่คณะกรรมการ	
บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	มอบหมาย

คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
รายนาม	(เฉพาะกรรมการบริษัท)
1.	 	นายอ�านวย	 ปรีมนวงศ์	 ประธานกรรมการ
2.	 	นายจิรพล	 สังข์โพธิ์	 กรรมการ
อ�านาจหน้าที่
1.		 พิจารณาก�าหนดนโยบายและเสนอแนะเก่ียวกับ 

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท
2.		 พิจารณากลั่นกรองเรื่องแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

และการบรหิารทรพัยากรบคุคลทีน่�าเสนอคณะกรรมการ	
บมจ.	กสท	โทรคมนาคม

3.		 แต่งตัง้คณะอนกุรรมการหรอืคณะท�างานเพ่ือด�าเนนิการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4.		 เชิญเจ้าหน้าท่ีของบริษัททุกระดับมาชี้แจงและให ้
รายละเอียดข้อมูลที่จ�าเป็น	เพื่อประกอบการพิจารณา

5.	 รายงานผลการด�าเนนิงานให้คณะกรรมการ	บมจ.	กสท	
โทรคมนาคม	ทราบเป็นรายไตรมาส

6.	 พิจารณาด�าเนินการเรื่องอื่น	 ๆ	 ตามที่คณะกรรมการ	
บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	มอบหมาย

คณะกรรมกำรเฉพำะกจิพจิำรณำงบประมำณประจ�ำปี
ของ บมจ. กสท โทรคมนำคม 
รายนาม	(เฉพาะกรรมการบริษัท)
1.	 นายอรรถพล	 อรรถวรเดช	 ประธานกรรมการ
2.	 นายวรรณชัย	 บุญบ�ารุง	 กรรมการ
3.	 นายอ�านวย	 ปรีมนวงศ์	 กรรมการ
อ�านาจหน้าที่
1.		 พิจารณากลัน่กรองงบประมาณประจ�าปีของบรษิทัเพ่ือ

ให้การจัดท�างบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	โดยยึดนโยบายเร่งด่วน
และสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท	 เพ่ือน�าเสนอ
คณะกรรมการ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ต่อไป

2.	 มีอ�านาจในการขอข้อมูลจากหน่วยงานของบริษัท	
ตลอดจนเชิญผู้แทนท่ีเก่ียวข้องมาชี้แจงรายละเอียด
ของข้อมูล

3.		 พิจารณาด�าเนินการในเรื่องอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

รายงานประจ�าปี 256368



คณะกรรมกำรกฎหมำย 
รายนาม	(เฉพาะกรรมการบริษัท)
1.	 นายวรรณชัย	บุญบ�ารุง		 ประธานกรรมการ
2.	 รศ.	บดินทร์	 รัศมีเทศ	 	 กรรมการ
อ�านาจหน้าที่
1.		 พิจารณาและให้ความเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบั ติงานของคณะกรรมการ	 บมจ.	 กสท	
โทรคมนาคม	และกิจการของบริษัท

2.		 พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองสาระส�าคัญของ 
ข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศ	และข้อสัญญา

3.		 แต่งตัง้คณะท�างานหรอืพนกังานเพ่ือช่วยเหลอืงานของ
คณะกรรมการกฎหมาย	รวมทั้งขอข้อมูลและค�าชี้แจง
จากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4.	 รายงานผลการด�าเนนิงานให้คณะกรรมการ	บมจ.	กสท	
โทรคมนาคม	ทราบเป็นรายไตรมาส

5.	 ด�าเนินการเร่ืองอ่ืน	 ๆ	 ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม

คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำน 
ตำมแผนยุทธศำสตร์ของ บมจ. กสท โทรคมนำคม 
รายนาม	(เฉพาะกรรมการบริษัท)
1.	 นางสาวอัจฉรินทร์	พัฒนพันธ์ชัย	 ประธานกรรมการ
2.	 นายปรีชาพร	 สุวัฒโนดม	 รองประธานกรรมการ
3.	 นายสุรพันธ์	 เมฆนาวิน	 กรรมการ
4.	 นายอภิเนตร	 อูนากูล	 กรรมการ
5.	 รศ.	ศศิวิมล	 มีอ�าพล	 กรรมการ
อ�านาจหน้าที่
1.		 ก�ากับ	ดูแล	การด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ	

บมจ.	กสท	 โทรคมนาคม	และเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหา	 เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายของ 
แผนยุทธศาสตร์	และก�ากับ	ดูแล	การด�าเนินงานอื่นใด
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม

2.		 ก�าหนดกรอบแนวทางการเจรจา	ต่อรอง	เสนอแนวทาง
การด�าเนินงาน	และก�ากับ	ดูแล	เพื่อให้การด�าเนินการ
เป ็นไปตามแผนยุทธศาสตร ์ของ 	 บมจ. 	 กสท	
โทรคมนาคม	และเป็นประโยชน์สูงสุดของ	บมจ.	กสท	
โทรคมนาคม	กับหน่วยงานภายนอก

3.		 ก�าหนดแนวทางในการประสานนโยบายความร่วมมือ
การด�าเนินธุรกิจ	 หรือการด�าเนินกิจการอื่น	 ๆ	 กับ 
หน่วยงาน	องค์กรของรฐั	องค์กรอสิระ	บรษิทัเอกชน	บคุคล	
หรือนิติบุคคลอื่นใด	 ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ	
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	
หรือตอบสนองนโยบายของรัฐทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	
และความมั่นคงของชาติ

4.		 ก�าหนดแนวทางในการด�าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่	 บมจ.	 กสท	 โทรคมนาคม	 หรือตอบสนอง
นโยบายของรัฐท้ังด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และความ
มั่นคงของชาติ	 ในบรรดาข้อพิพาทท่ีมีอยู่หรือท่ีจะ 
มีต่อไป	 ไม่ว ่าข้อพิพาทน้ันจะเป็นคดีในทางศาล	
อนุญาโตตุลาการ	หรือคณะกรรมการระงับข้อพิพาท	
หรือในทางใดหรือไม่ก็ตาม

5.	 เชญิบคุคลมาให้ข้อมลู	ข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	หรอืขอ
เอกสารข้อมลูจากบคุคล	หรอืหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องของ	
บมจ.	กสท	 โทรคมนาคม	 เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาได้ตามความเหมาะสม	 และเชิญองค์กร
ภายนอกเพื่อการดังกล่าวตามความจ�าเป็น

6.	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	 คณะท�างาน	 และผู ้ช่วย
เลขานุการ	 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีได้ตาม 
ความจ�าเป็น

7.	 รายงานผลการด�าเนนิงานต่อคณะกรรมการ	บมจ.	กสท	
โทรคมนาคม	ทราบเป็นรายไตรมาส

8.	 ด�าเนินการอื่น	 ๆ	 ตามท่ีคณะกรรมการ	 บมจ.	 กสท	
โทรคมนาคม	มอบหมาย	

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 69ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



คณะกรรมกำรเจรจำแก้ไขปัญหำข้อพิพำทกับบริษัท
คู่สัมปทำน 
รายนาม	(เฉพาะกรรมการบริษัท)
1.	 นายอภิเนตร	 อูนากูล	 ประธานกรรมการ
2.	 นายปรีชาพร	 สุวัฒโนดม	 กรรมการ
3.	 นายจิรพล	 สังข์โพธิ์	 กรรมการ
อ�านาจหน้าที่
1.	 เ จ รจาและหาข ้ อตกลง กับบริษั ท 	 บี เ อฟ เค ที	

(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 เพ่ือให้ได้ข้อยุติในแนวทางและ
ราคาซื้อคืนระบบสื่อสัญญาณตามสัญญาเช่าเครื่อง
และอุปกรณ์วิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ในระบบ	 HSPA	 ระหว ่าง	 บมจ.	 กสท	
โทรคมนาคม	กับ	บรษิทั	บเีอฟเคที	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
ให้	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ได้รับผลประโยชน์สูงสุด

2.	 เจรจาและหาข้อตกลงกับกลุ่มบริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	
จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท	ดิจิตอล	โฟน	จ�ากัด	(DPC)	
เพ่ือยุตข้ิอพิพาทเรือ่งเสาโทรคมนาคมและประเด็นอืน่	ๆ 	
ที่เก่ียวเนื่อง	 ให้	 บมจ.	 กสท	 โทรคมนาคม	 ได้รับ 
ผลประโยชน์สูงสุด

3.	 เจรจาและหาข้อตกลงกับบริษัท	 โทเทิ่ล	 แอ็คเซ็ส	 
คอมมูนิเคชั่น	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เพ่ือยุติข้อพิพาทท่ี 
เกิดจากสัญญาสัมปทานและข้อพิพาทอื่นที่เกี่ยวเนื่อง	 
ให้	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ได้รับผลประโยชน์สูงสุด

4.	 เชญิเจ้าหน้าท่ีของ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ท่ีเก่ียวข้อง
มาชีแ้จงรายละเอยีดตามความจ�าเป็น	รวมทัง้สามารถ
เรยีกดูเอกสารหรอืข้อมลูท่ีเก่ียวข้องจากฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง
มาเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ	

5.	 เชิญผู ้ เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอก	 บมจ.	 กสท	
โทรคมนาคม	มาให้ข้อมูลหรือกระท�าการใด	ๆ	 เพื่อให้
บรรลวัุตถุประสงค์ตามค�าสัง่ฉบบันี	้โดยให้คณะกรรมการฯ	
ด�าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของ	 บมจ.	 กสท	
โทรคมนาคม

6.		 แต ่ง ต้ังคณะท�างานย ่อยเ พ่ือด�า เ นินการตามที่ 
คณะกรรมการฯ	มอบหมาย	

7.	 รายงานความคืบหน้าและผลการด�าเนินงานให้ 
คณะกรรมการ	บมจ.	 กสท	 โทรคมนาคม	ทราบเป็น 
รายไตรมาส

8.		 ด� า เ นินการอื่น 	 ๆ 	 ตามท่ีได ้ รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	

รายงานประจ�าปี 256370



กำรประชุมคณะกรรมกำร

	 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ	1	 ครั้ง	 และก�าหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งป	ี 
โดยกรรมการบรษิทัมหีน้าทีต้่องเข้าประชมุคณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้และอทิุศเวลา	ทุม่เทความสนใจให้แก่บรษิทัอย่างเตม็ที	่
ทัง้นี	้ต้องมกีรรมการบรษิทัมาประชมุอย่างน้อยก่ึงหน่ึงของจ�านวนกรรมการบรษิทัท้ังหมดจงึจะครบองค์ประชมุ	ในการประชมุ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยส�าคัญ	 ในเรื่องที่จะพิจารณา	ต้องออกจากท่ีประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องน้ัน	 ๆ	 การลงมติ 
ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก	และหากมีกรรมการบริษัทคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกค�าคัดค้านนั้นไว้ในรายงานการประชุม

	 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุม	
ระเบียบวาระการประชุม	และเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วันก่อนวันประชุม	เว้นกรณี
เรือ่งทีผ่่านการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการชดุต่าง	ๆ 	ทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้ขึน้	จะจดัส่งให้คณะกรรมการ
บริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	 3	 วันก่อนวันประชุม	จดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดส่งให้คณะกรรมการ
บริษัทไม่เกิน	 14	 วันนับจากวันประชุม	 และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร

	 คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	เพ่ือท�าหน้าทีพิ่จารณาผลตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั	
ได้แก่	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	โบนัส	และอื่น	ๆ	ตามมติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง

กำรประชุมและค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร 
และคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 71ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



รำยละเอียดกำรประชุมและค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ 
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ค่ำตอบแทน 
รำยเดือน

เบี้ยประชุม
กรรมกำร

เบี้ยประชุม 
คณะกรรมกำร

ชุดต่ำง ๆ โบนัส* รวม

1.	 พลเอก	สุชาติ	 ผ่องพุฒิ 21/22 0/1 - 0/1 - - 9/9 - - 1/6 - - - - 148,666.67 500,000.00 122,500.00 438,750.00 1,209,916.67

2.	 นายอ�านวย ปรีมนวงศ์ 14/14 - - - - - 12/12 - - 1/1 - - - - 74,666.66 260,000.00 150,000.00 - 484,666.66

3.	 นายอภิเนตร อูนากูล 22/22 - 11/12 - - 4/4 - - - - - - 10/11 6/6 120,000.00 400,000.00 392,500.00 390,000.00 1,302,500.00

4.	 นายสุรพันธ์ เมฆนาวิน 22/22 - - - - 6/6 - 9/9 7/7 - - - 11/11 - 120,000.00 400,000.00 277,500.00 390,000.00 1,187,500.00

5.	 นายภูมิศักดิ์	 อรัญญาเกษมสุข 8/22 - - - 9/9 5/6 - 0/9 - - - - 0/4 - 120,000.00 160,000.00 200,000.00 325,000.00 805,000.00

6.	 นายวรรณชัย บุญบ�ารุง 22/22 - 12/12 1/1 - - - - - - 1/1 11/11 - - 120,000.00 400,000.00 362,500.00 390,000.00 1,272,500.00

7.	 รศ.	ศศิวิมล มีอ�าพล 22/22 - 12/12 1/1 9/9 - - - - - - - 6/11 - 120,000.00 400,000.00 450,000.00 390,000.00 1,360,000.00

8.	 นางสาวอจัฉรนิทร์ พัฒนพันธ์ชัย 18/22 - - 1/1 - - - 9/9 - - - - 10/11 - 120,000.00 325,000.00 260,000.00 221,209.68 926,209.68

9.	 รศ.	บดินทร์ รัศมีเทศ 21/22 1/1 11/11 - 8/8 2/2 - - - - - 7/7 - - 120,000.00 400,000.00 334,500.00 33,222.22 887,722.22

10.	นายอรรถพล อรรถวรเดช 20/22 - - - - - 17/21 - 6/7 - 1/1 - - - 120,000.00 380,000.00 242,500.00 33,222.22 775,722.22

11.	นายปรีชาพร สุวัฒโนดม 14/14 - 4/6 - 6/8 - - - - - - - 6/7 6/6 74,666.66 260,000.00 213,166.67 - 547,833.33

12.	นายจิรพล	 สังข์โพธิ์ 14/14 - - - - - 4/4 - 4/4 4/4 - - - 6/6 74,666.66 260,000.00 140,000.00 - 474,666.66

13.	พันเอก	สรรพชัย หุวะนันทน์ 22/22 - - - - - - - - - - - - - 120,000.00 400,000.00 - 390,000.00 910,000.00

14.	พลเอก	พอพล มณีรินทร์ 18/19 9/9 - 1/1 - - 16/17 - 2/3 9/9 - - - - 105,000.00 340,000.00 300,000.00 286,209.68 1,031,209.68

กรรมการที่ลาออกในปี	2561	และ	2562 - - - - - - - - - - - - - - - - - 885,234.77 885,234.77

รวม 1,557,666.65 4,885,000.00 3,445,166.67 4,172,848.57 14,060,681.89

คณ
ะก

รร
มก

ำร

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ
ล�าดับที	่1		 	แต่งตัง้ตามประกาศกระทรวงการคลงั	เรือ่ง	มตกิารประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี	2557	ของ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ประกาศ	ณ	วันท่ี	16	กรกฎาคม	2557	

ออกจากต�าแหน่งตามวาระและเป็นกรรมการต่ออกีวาระหน่ึง	ตามประกาศกระทรวงการคลงั	เรือ่ง	มติการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นของ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	
ประจ�าปี	 2559	ประกาศ	ณ	 วันท่ี	 17	มกราคม	 2560	 ออกจากต�าแหน่งตามวาระและเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง	 ตามประกาศกระทรวงการคลัง	 
เรื่อง	มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ประจ�าปี	2562	ประกาศ	ณ	วันที่	18	พฤษภาคม	2563

ล�าดับที่	2,	11-12	 	แต่งตัง้ตามประกาศกระทรวงการคลงั	เรือ่ง	มตกิารประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ประจ�าปี	2562	ประกาศ	ณ	วันท่ี	18	พฤษภาคม	2563	
ล�าดับที	่3	 	แต่งตัง้ตามประกาศกระทรวงการคลงั	เรือ่ง	มตกิารประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี	2557	ของ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ประกาศ	ณ	วันท่ี	16	กรกฎาคม	2557	

ออกจากต�าแหน่งตามวาระและเป็นกรรมการต่ออกีวาระหน่ึง	ตามประกาศกระทรวงการคลงั	เรือ่ง	มติการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นของ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	
ประจ�าปี	 2560	ประกาศ	ณ	 วันที่	 19	 ตุลาคม	 2561	 ออกจากต�าแหน่งตามวาระและเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง	 ตามประกาศกระทรวงการคลัง	 
เรื่อง	มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ประจ�าปี	2563	ประกาศ	ณ	วันที่	12	พฤศจิกายน	2563	

ล�าดับที	่4	 	แต่งตัง้ตามประกาศกระทรวงการคลงั	เรือ่ง	มตกิารประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี	2557	ของ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ประกาศ	ณ	วันท่ี	16	กรกฎาคม	2557	
ออกจากต�าแหน่งตามวาระและเป็นกรรมการต่ออกีวาระหน่ึง	ตามประกาศกระทรวงการคลงั	เรือ่ง	มติการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นของ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	
ประจ�าปี	 2558	ประกาศ	ณ	 วันท่ี	 13	 สิงหาคม	 2558	 ออกจากต�าแหน่งตามวาระและเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง	 ตามประกาศกระทรวงการคลัง	 
เรื่อง	มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ประจ�าปี	2561	ประกาศ	ณ	วันที่	15	พฤศจิกายน	2562	

ล�าดับที่	5		 	แต่งตั้งตามมติการประชุมคณะกรรมการ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ครั้งที่	8/2558	วันที่	8	มิถุนายน	2558	ออกจากต�าแหน่งตามวาระและเป็นกรรมการต่อ
อกีวาระหน่ึง	ตามประกาศกระทรวงการคลัง	เรือ่ง	มติการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ประจ�าปี	2560	ประกาศ	ณ	วันท่ี	19	ตุลาคม	2561	
ออกจากต�าแหน่งตามวาระและเป็นกรรมการต่ออกีวาระหนึง่	ตามประกาศกระทรวงการคลงั	เรือ่ง	มติการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	
ประจ�าปี	2563	ประกาศ	ณ	วันที่	12	พฤศจิกายน	2563	

รายงานประจ�าปี 256372
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ค่ำตอบแทน 
รำยเดือน

เบี้ยประชุม
กรรมกำร

เบี้ยประชุม 
คณะกรรมกำร

ชุดต่ำง ๆ โบนัส* รวม

1.	 พลเอก	สุชาติ	 ผ่องพุฒิ 21/22 0/1 - 0/1 - - 9/9 - - 1/6 - - - - 148,666.67 500,000.00 122,500.00 438,750.00 1,209,916.67

2.	 นายอ�านวย ปรีมนวงศ์ 14/14 - - - - - 12/12 - - 1/1 - - - - 74,666.66 260,000.00 150,000.00 - 484,666.66

3.	 นายอภิเนตร อูนากูล 22/22 - 11/12 - - 4/4 - - - - - - 10/11 6/6 120,000.00 400,000.00 392,500.00 390,000.00 1,302,500.00

4.	 นายสุรพันธ์ เมฆนาวิน 22/22 - - - - 6/6 - 9/9 7/7 - - - 11/11 - 120,000.00 400,000.00 277,500.00 390,000.00 1,187,500.00

5.	 นายภูมิศักดิ์	 อรัญญาเกษมสุข 8/22 - - - 9/9 5/6 - 0/9 - - - - 0/4 - 120,000.00 160,000.00 200,000.00 325,000.00 805,000.00

6.	 นายวรรณชัย บุญบ�ารุง 22/22 - 12/12 1/1 - - - - - - 1/1 11/11 - - 120,000.00 400,000.00 362,500.00 390,000.00 1,272,500.00

7.	 รศ.	ศศิวิมล มีอ�าพล 22/22 - 12/12 1/1 9/9 - - - - - - - 6/11 - 120,000.00 400,000.00 450,000.00 390,000.00 1,360,000.00

8.	 นางสาวอจัฉรนิทร์ พัฒนพันธ์ชัย 18/22 - - 1/1 - - - 9/9 - - - - 10/11 - 120,000.00 325,000.00 260,000.00 221,209.68 926,209.68

9.	 รศ.	บดินทร์ รัศมีเทศ 21/22 1/1 11/11 - 8/8 2/2 - - - - - 7/7 - - 120,000.00 400,000.00 334,500.00 33,222.22 887,722.22

10.	นายอรรถพล อรรถวรเดช 20/22 - - - - - 17/21 - 6/7 - 1/1 - - - 120,000.00 380,000.00 242,500.00 33,222.22 775,722.22

11.	นายปรีชาพร สุวัฒโนดม 14/14 - 4/6 - 6/8 - - - - - - - 6/7 6/6 74,666.66 260,000.00 213,166.67 - 547,833.33

12.	นายจิรพล	 สังข์โพธิ์ 14/14 - - - - - 4/4 - 4/4 4/4 - - - 6/6 74,666.66 260,000.00 140,000.00 - 474,666.66

13.	พันเอก	สรรพชัย หุวะนันทน์ 22/22 - - - - - - - - - - - - - 120,000.00 400,000.00 - 390,000.00 910,000.00

14.	พลเอก	พอพล มณีรินทร์ 18/19 9/9 - 1/1 - - 16/17 - 2/3 9/9 - - - - 105,000.00 340,000.00 300,000.00 286,209.68 1,031,209.68

กรรมการที่ลาออกในปี	2561	และ	2562 - - - - - - - - - - - - - - - - - 885,234.77 885,234.77

รวม 1,557,666.65 4,885,000.00 3,445,166.67 4,172,848.57 14,060,681.89

คณ
ะก

รร
มก

ำร

ชื่อ-สกุล

ล�าดับที่	6	 	แต่งตั้งตามมติการประชุมคณะกรรมการ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ครั้งที่	8/2560	วันที่	7	มิถุนายน	2560	ออกจากต�าแหน่งตามวาระและเป็นกรรมการต่อ
อกีวาระหนึง่	ตามประกาศกระทรวงการคลงั	เรือ่ง	มตกิารประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ประจ�าปี	2561	ประกาศ	ณ	วันท่ี	15	พฤศจกิายน	2562	

ล�าดับท่ี	7	 	แต่งตัง้ตามประกาศกระทรวงการคลงั	เรือ่ง	การประชมุวิสามญัผูถ้อืหุน้ของ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ประจ�าปี	2560	ครัง้ที	่1	ประกาศ	ณ	วันท่ี	24	กรกฎาคม	2560	
ออกจากต�าแหน่งตามวาระและเป็นกรรมการต่ออกีวาระหน่ึง	ตามประกาศกระทรวงการคลงั	เรือ่ง	มติการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นของ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	
ประจ�าปี	2563	ประกาศ	ณ	วันที่	12	พฤศจิกายน	2563

ล�าดับที่	8	 	แต่งตั้งตามประกาศกระทรวงการคลัง	เรื่อง	มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ประจ�าปี	2560	ประกาศ	ณ	วันที่	19	ตุลาคม	2561	
ล�าดับที่	9-10	 	แต่งตัง้ตามประกาศกระทรวงการคลงั	เรือ่ง	มตกิารประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ประจ�าปี	2561	ประกาศ	ณ	วันท่ี	15	พฤศจกิายน	2562	
ล�าดับที่	13	 	แต่งตัง้ตามประกาศกระทรวงการคลัง	เรือ่ง	การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ประจ�าปี	2559	คร้ังที	่1	ประกาศ	ณ	วันท่ี	24	สงิหาคม	2559	

ออกจากต�าแหน่งตามวาระและเป็นกรรมการต่ออกีวาระหนึง่	ตามประกาศกระทรวงการคลงั	เรือ่ง	มตกิารประชมุสามญัผูถื้อหุ้นของ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	
ประจ�าปี	2562	ประกาศ	ณ	วันที่	18	พฤษภาคม	2563	

ล�าดับที่	14		 	แต่งตั้งตามประกาศกระทรวงการคลัง	เรื่อง	มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ประจ�าปี	2560	ประกาศ	ณ	วันที่	19	ตุลาคม	2561	
พ้นจากต�าแหน่งเนื่องจากอายุครบ	65	ปีบริบูรณ์	เมื่อวันที่	16	พฤศจิกายน	2563	

*	โบนัสจากผลประกอบการปี	2561	และ	2562	ที่จ่ายในปี	2563

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 73ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



	 บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	มีนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการท�ารายการระหว่างกัน
ของ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยคาดหวังให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัท	 
มีการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	 ระเบียบ	ข้อก�าหนด	ค�าสั่ง	 ประกาศ	หรือแนวทางปฏิบัติของบริษัท 
อย่างมีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	และเป็นการสร้าง
ความเชือ่มัน่ให้แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกฝ่าย	กอปรกับไม่ใช้โอกาส	ต�าแหน่งหน้าทีก่ารงานเพ่ือแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเอง
และพวกพ้อง	และต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการท�ารายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผลกระทบ 
ในการตัดสินใจใด	ๆ	 ในการด�าเนินธุรกิจทั้งในนามส่วนตัวหรือในนามนิติบุคคลท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท	
และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทก�าหนด	 และเป็นหน้าท่ีของกรรมการ	 ผู้บริหาร	และพนักงาน 
ที่จะต้องรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท	เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

นโยบำยป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

ค่ำตอบแทนผู ้บริหำร

2561

2562

2563 43,739,964.47
บำท

41,429,584.03
บาท

38,374,391.07
บาท

รายงานประจ�าปี 256374



	 คณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ประกอบด้วย	กรรมการอสิระ	ซึง่เป็นผูท้รงคณุวุฒแิละมปีระสบการณ์
ด้านการเงิน	กฎหมาย	เทคโนโลยีสารสนเทศ	และการบริหารองค์กร	ในปี	2563	ช่วงแรก	คณะกรรมการตรวจสอบ	มีจ�านวน	
4	ท่าน	ประกอบด้วย	รองศาสตราจารย์ศศวิมิล	มอี�าพล	เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	นายวรรณชยั	บญุบ�ารงุ	นายอภเินตร	
อนูากูล	รองศาสตราจารย์บดนิทร์	รศัมเีทศ	เป็นกรรมการตรวจสอบ	ทัง้น้ี	รองศาสตราจารย์บดนิทร์	รศัมเีทศ	ได้รบัการแต่งตัง้
เป็นกรรมการตรวจสอบ	 เมื่อวันที่	 3	 กุมภาพันธ์	 2563	ต่อมา	คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังให้	 นายปรีชาพร	 สุวัฒโนดม	 
เป็นกรรมการตรวจสอบเพ่ิมเติม	 เมื่อวันท่ี	 16	กรกฎาคม	2563	 โดยมีผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน	 เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ได้ปฏิบติัหน้าท่ีความรบัผดิชอบและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ	
ตามขอบเขต	 อ�านาจหน้าที่	 ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	 บมจ.	 กสท	 โทรคมนาคม	 เป็นไปตามกฎบัตรของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ	ในปี	2563	คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้มีการประชุมทั้งสิ้น	12	ครั้ง	โดยได้หารือร่วมกับผู้บริหาร
ระดับสูง	ฝ่ายจัดการ	ผู้สอบบัญชี	(ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)	และผู้ตรวจสอบภายใน	ตามวาระที่เกี่ยวข้อง	และมีการ
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัท	เพื่อหารือขอบเขตแนวทางการปฏิบัติงาน	และรับทราบความเห็น
ที่เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี	สรุปสาระส�าคัญของการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี	2563	ดังนี้	

1.	 สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี	 ร่วมกับฝ่ายบริหาร	ส�านักตรวจสอบภายใน	และผู้สอบบัญชี	
โดยมกีารหารอืถึงข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะเก่ียวกับความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงนิ	การปรบัปรงุรายการบญัชี
ทีส่�าคัญ	ความน่าเชือ่ถือของข้อมลู	รวมถึงการประมาณการทางบญัช	ีซึง่มผีลกระทบต่องบการเงนิ	ความเพียงพอเหมาะสม
ของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ	 การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน	 เพียงพอ	 และความ 
มีอิสระของผู้สอบบัญชี	 เพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดท�างบการเงินเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชี
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	

2.	 พิจารณาเสนอแต่งตัง้ส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ	(สตง.)	เป็นผูส้อบบญัช	ีตามพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญู	
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ.	2561	

3.	 สอบทานระบบการควบคุมภายใน	 เพ่ือประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในท่ีช่วย 
ส่งเสริมให้การด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลกัเกณฑ์ปฏบิตักิารควบคมุภายในส�าหรบัหน่วยงานของรฐั	พ.ศ.	2561	รวมถงึสอบทานผลการตรวจสอบเพ่ือผลกัดนั
ให้องค์กรมีการก�าหนดกระบวนการให้ชัดเจนและเป็นกระบวนการแบบอัตโนมัติ	 (Automated	Process)	ปรับปรุง 
และพัฒนากระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพ	เพื่อให้มั่นใจว่า	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	มีระบบการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอและเหมาะสม	ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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4.	 สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญตามแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท	ประจ�าปี	2563	เพื่อประเมิน
ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเส่ียงเป็นประจ�าทุกไตรมาส	 ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

5.	 ก�ากับดแูลการปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน	โดยอนมุตัแิผนการตรวจสอบเชงิกลยุทธ์ปี	2564-2566	และแผนการตรวจสอบ
ประจ�าปี	2564	ทีค่รอบคลมุถึงการตรวจสอบการเงนิ	การบญัช	ีและการปฏบิติังาน	รวมถึงการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ	เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการเกิดประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	และเป็นไปตามกฎ	ระเบียบ	วิธีปฏิบัติ	
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	 โดยมอบนโยบายในการตรวจสอบกระบวนการบริหารสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
(Stakeholder)	ที่ส�าคัญ	กระบวนการจ้างที่ปรึกษา	รวมถึงกระบวนบริหารโครงการและแผนงานที่ส�าคัญ	

	 	 ในการน้ีได้อนุมัติคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร	 โดยให้ความส�าคัญกับ
การพัฒนาผูต้รวจสอบภายในให้มคีวามรูค้วามสามารถในการด�าเนินการตรวจสอบได้อย่างมอือาชพีและมปีระสทิธิภาพ	
ส�าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของส�านักตรวจสอบภายในได้	 พิจารณาความเพียงพอของทรัพยากร	 รับทราบ
การแต่งตั้ง	โยกย้าย	และความดีความชอบประจ�าปีของส�านักตรวจสอบภายใน	

6.	 จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการ	บมจ.	 กสท	 โทรคมนาคม	ทราบ	 
พร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

7.	 การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ทั้งคณะ
และรายบคุคลเป็นไปตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ	เพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏบิตังิานของ	คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้	 ส�าหรับผลการประเมินการปฏิบัติงานฯ	 ท้ังคณะและ 
รายบุคคล	ปรากฏว่าคณะกรรมการตรวจสอบมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีเป็นไปตามแนวทางที่องค์กรถือปฏิบัติ	

	 โดยสรุป	คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	 โดยใช้ความรู้ความสามารถ	ความระมัดระวัง	ความรอบคอบ	และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ	ตลอดจน 
ได้ให้ความเหน็และข้อเสนอแนะต่าง	ๆ 	อย่างสร้างสรรค์	คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า	รายงานข้อมลูทางการเงนิของบรษิทัฯ	
มคีวามถูกต้อง	เชือ่ถือได้	สอดคล้องตามมาตรฐานการบญัชท่ีีรบัรองท่ัวไป	รวมถึงระบบการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	มกีารบรหิาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ	มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	

(รองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอ�าพล) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ	
บมจ.	กสท	โทรคมนาคม

รายงานประจ�าปี 256376



	 ตามข้อบงัคบัของ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ก�าหนดให้มคีณะกรรมการสรรหาโดยแต่งตัง้จากกรรมการบรษิทัอย่างน้อย
สาม	(3)	คน	เป็นกรรมการสรรหา	และกรรมการสรรหาอย่างน้อยหนึ่ง	(1)	คน	ต้องเป็นกรรมการอิสระ	เพื่อท�าหน้าที่คัดเลือก
บคุคลทีส่มควรได้รบัการเสนอรายชือ่เป็นกรรมการใหม่	หรอืสรรหากรรมการผู้จดัการใหญ่	โดยให้มกีารก�าหนดวิธีการสรรหา
คณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส

	 คณะกรรมการ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาดังนี้

	 1	มกราคม	-	15	กรกฎาคม	2563	ประกอบด้วย	พลเอก	พอพล	มณีรินทร์	เป็นประธานกรรมการ	พลเอก	สุชาติ	ผ่องพุฒิ	
นายวรรณชัย	บุญบ�ารุง	รองศาสตราจารย์ศศิวิมล	มีอ�าพล	และนางสาวอัจฉรินทร์	พัฒนพันธ์ชัย	เป็นกรรมการ

	 16	กรกฎาคม	 -	 29	พฤศจิกายน	2563	ประกอบด้วย	พลเอก	พอพล	มณีรินทร์	 เป็นประธานกรรมการ	นายอ�านวย	 
ปรีมนวงศ์	นายวรรณชัย	บุญบ�ารุง	รองศาสตราจารย์ศศิวิมล	มีอ�าพล	และนางสาวอัจฉรินทร์	พัฒนพันธ์ชัย	เป็นกรรมการ

	 30	พฤศจิกายน	 -	 31	 ธันวาคม	 2563	ประกอบด้วย	นายอ�านวย	ปรีมนวงศ์	 เป็นประธานกรรมการ	นายอภิเนตร	 
อูนากูล	นายวรรณชัย	บุญบ�ารุง	รองศาสตราจารย์ศศิวิมล	มีอ�าพล	และนางสาวอัจฉรินทร์	พัฒนพันธ์ชัย	เป็นกรรมการ	

	 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาในปี	2563	สรุปดังนี้

	 การสรรหากรรมการ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม

•	 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา	ครั้งที่	1/2563	วันที่	18	พฤษภาคม	2563	ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหามีมติ
เหน็ชอบรายชือ่บคุคลเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ	บมจ.	กสท	 โทรคมนาคม	แทนกรรมการท่ีออกจากต�าแหน่งตาม
วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2563	จ�านวน	3	คน	 โดยมีรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ส�านักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก�าหนด	 ได้แก่	 ตารางแสดงทักษะ	ความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	 (Skill	Matrix)	 
บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	Check	List	ตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ	และแบบเสนอรายชื่อบุคคล
เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ	บมจ.	กสท	 โทรคมนาคม	ประจ�าปี	 2563	
ดังนี้

(1)	 ล�าดับที่	1		 	นายอภเินตร	อนูากูล	ประธานกรรมการบรษิทั	ซลิคิอน	คราฟท์	เทคโนโลยี	จ�ากัด	ความเชีย่วชาญ	
วิศวกรรม,	โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 ล�าดับที่	2		 	พันเอก	 รัชกฤต	ทองสิมา	 ผู้อ�านวยการกองการโทรคมนาคม	 ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร	 
กรมการสื่อสารทหาร	 กองบัญชาการกองทัพไทย	 ความเชี่ยวชาญ	 เทคโนโลยีสารสนเทศ,	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(2)	 ล�าดับที	่1		 	นายภูมศิกัดิ	์อรญัญาเกษมสุข	อธิบดีกรมบญัชกีลาง	กระทรวงการคลงั	ความเชีย่วชาญ	กลยุทธ์	
การวางแผนพัฒนา,	การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ

	 ล�าดับที่	2	 -

รำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 77ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



(3)	 ล�าดับที่	1	 	รองศาสตราจารย์ศศิวิมล	 มีอ�าพล	 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ 
ความเชี่ยวชาญ	การเงินและบัญชี,	การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ

	 ล�าดับที่	2	 	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธิภา	 ศรีนามเมือง	 อาจารย์พิเศษ	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	ความเชี่ยวชาญ	การเงินและบัญชี

	 ส�าหรับกรรมการที่แต่งตั้งแทนนายพินิจ	พัวพันธ์	อยู่ในระหว่างกระบวนการสรรหา

	 ทั้งน้ี	 ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวข้างต้นแล้ว	 ไม่มีรายการใดขัดกับ
คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2518	และข้อบังคับของ	
บมจ.	กสท	 โทรคมนาคม	 โดยส่งเรื่องให้ทางฝ่ายเลขานุการบริษัท	น�าเรื่องเสนอคณะกรรมการ	บมจ.	กสท	 โทรคมนาคม	
พิจารณาเห็นชอบ	และบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ประจ�าปี	2563	ต่อไป

•	 คณะกรรมการสรรหาตระหนักดถึีงบทบาทของการท�าหน้าท่ีเป็นผูส้รรหากรรมการคนใหม่และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	
เพ่ือประโยชน์สงูสดุในการบรหิารจดัการกิจการของบรษิทั	จงึให้ความส�าคญัต่อการคดัเลอืกผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม
ครบถ้วนตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เท่าเทียมหน่วยงานรัฐวิสาหกิจชั้นน�า	 โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คณุสมบตัมิาตรฐานของกรรมการและพนกังานรฐัวิสาหกิจ	พ.ศ.	2518	และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครดั

(นายอ�านวย ปรีมนวงศ์)
ประธานกรรมการสรรหา
บมจ.	กสท	โทรคมนาคม

รายงานประจ�าปี 256378



	 คณะกรรมการ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	ตระหนกัถึงการก�ากับดแูลกิจการท่ีดแีละน�าหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีด	ี
อนัเป็นมาตรฐานสากล	7	ประการ	มาประกอบการด�าเนนิธุรกิจด้วยความรบัผดิชอบอย่างมจีรรยาบรรณ	เป็นธรรม	และตรวจสอบได้	
ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย	 และมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กร	 และได้แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ดังนี้	

	 1	มกราคม	-	20	กรกฎาคม	2563	ประกอบด้วย	นายอภเินตร	อนูากูล	เป็นประธานกรรมการ	นายภูมศัิกด์ิ	อรญัญาเกษมสขุ	
นายสุรพันธ์	เมฆนาวิน	และพันเอก	สรรพชัย	หุวะนันทน์	เป็นกรรมการ

	 21	กรกฎาคม	-	31	ธันวาคม	2563	ประกอบด้วย	รศ.	บดนิทร์	รศัมเีทศ	เป็นประธานกรรมการ	นายภูมศิกัดิ	์อรญัญาเกษมสขุ	
นายสุรพันธ์	เมฆนาวิน	และพันเอก	สรรพชัย	หุวะนันทน์	เป็นกรรมการ

	 ในปี	 2563	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนมีการประชุมรวม	6	ครั้ง	 
โดยมีสาระส�าคัญในการประชุม	ดังนี้

1. การด�าเนินงานตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
1.1	 เห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.2	 เห็นชอบแผนแม่บทการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ปี	2564-2568
1.3	 เห็นชอบแผนปฏิบัติงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ประจ�าปี	2564
1.4	 เห็นชอบคู่มือจรรยาบรรณของคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม
1.5		 รับทราบประกาศนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
1.6	 รับทราบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (Integrity	 &	

Transparency	Assessment:	ITA)	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563
2. การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

2.1	 การประชาสมัพันธ์ข้อมลูข่าวสารการก�ากับดแูลกิจการท่ีดผ่ีานเสยีงตามสาย	Group	Line	และ	Upload	ใน	
Website	CG	

2.2	 การเผยแพร่ข่าวสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกบริษัทอย่างสม�่าเสมอ
2.3	 การจัดท�าคลิปวิดีโอความยาวประมาณ	3	นาที	 ให้ผู้จัดการส่วน/ผู้จัดการส�านักงานบริการลูกค้า	 กสท	 

ทีไ่ด้รบัรางวลัต้นแบบในการสร้างองค์กรคณุธรรม	ประจ�าปี	2562	พูดเก่ียวกับเรือ่งคณุธรรมในการบรหิารงาน/
ปฏิบัติงาน	เผยแพร่ใน	Website	CG	และใน	CG	Group	Line	

2.4	 การจัดท�า	 Lesson	 learned	CG	 เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

2.5	 การจัดท�าคลิปวิดีโอละครเร่ือง	 การใช้รถยนต์หลวงเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว	 และเรื่อง	 การน�าทรัพย์สินหลวง 
ไปใช้ที่บ้าน	 โดยพนักงานที่เป็นผู้แทนเครือข่ายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเผยแพร่ใน	Website	CG	และ 
ช่องทาง	Social	Media	ต่าง	ๆ	ภายในบริษัท

2.6	 การคัดเลือก	“ฝ่าย/ส�านักงานบริการลูกค้า	กสท	เขต/ศูนย์	ต้นแบบในการสร้างองค์กรคุณธรรม”
2.7	 การเข้าร่วมงาน	 “วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ	 2563”	และ	 “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล	 (ประเทศไทย)”	 

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	2019	(Covid-19))

รำยงำนของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 79ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



3. การพฒันาบทบาทและส่งเสรมิความรูค้วามสามารถของคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ผู้บรหิาร 
และพนักงาน
3.1	 จัดบรรยายพิเศษ	หัวข้อ	 “พอดีท่ีดีพอไม่ก่อการทุจริต”	 โดยพันต�ารวจโท	สิริพงษ์	 ศรีตุลา	 ผู้อ�านวยการ 

กองปราบปรามการทุจรติในภาครฐั	2	ส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั	
(ส�านักงาน	ป.ป.ท.)

3.2	 การเผยแพร่วิดีโอ	2,600	ปี	แห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้าของพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา	วัดเทพศิรินทราวาส	
ผ่านทาง	Website	CG	และ	CG	Group	Line

3.3	 จัดให้มีการอบรมหลักสูตร	 “CAT	 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”	 พร้อมท้ังการติดตามประเมินผล 
การด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมความดีเป็นรายไตรมาส

4. การติดตามผลการด�าเนินงานและการรายงาน
4.1	 ติดตามผลการด�าเนนิงานการก�ากับดแูลกิจการทีดี่ของบรษิทัทุกครัง้ในการประชมุคณะกรรมการก�ากับดแูล

กิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.2	 ติดตามผลการด�าเนินงานของคณะท�างานก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�า

ทกุ	2	เดอืน	โดยให้ฝ่ายจดัการตดิตามพระราชบญัญัต	ิกฎหมาย	มตคิณะรฐัมนตร	ีมตคิณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ	 กฎระเบียบต่าง	 ๆ	 ของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต	ิ
ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	รวมถึงค�าพิพากษาของศาลที่เกี่ยวกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

4.3	 รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและกิจการสังคมเพ่ือการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน	เสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอเป็นรายไตรมาส

	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและกิจการสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือ
เสนอแนวทางปฏิบตัแิละให้ค�าแนะน�า	รวมท้ังก�ากับดูแลการปฏิบติังานด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบรษิทั
และฝ่ายจัดการ	 เพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนินงานของบริษัทให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 
มีความโปร่งใส	ตรวจสอบได้	และเป็นบริษัทที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป

(รองศาสตราจารย์ บดินทร์ รัศมีเทศ)
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี

และกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บมจ.	กสท	โทรคมนาคม

รายงานประจ�าปี 256380



	 คณะกรรมการบรษิทัได้จดัท�ารายงานเก่ียวกับฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของบรษิทั	โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ท�าหน้าที่สอบทานรายงานการเงินเป็นประจ�าทุกไตรมาส	และได้เชิญผู้บริหารสายงานการเงิน	และส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดนิมาประชุมร่วมกัน	ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นสอดคล้องกับผูส้อบบญัช	ี(ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดิน)	
ว่า	 รายงานการเงินดังกล่าวจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป	 รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 
ที่ส�าคัญผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและสื่อสารให้ผู้บริหารแต่ละระดับรับทราบเป็นประจ�า

พันเอก	
(สรรพชัย หุวะนันทน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ.	กสท	โทรคมนาคม

พลเอก
(สุชาติ ผ่องพุฒิ)
ประธานกรรมการ

บมจ.	กสท	โทรคมนาคม

รำยงำนควำมรับผิดชอบของ 
คณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 81ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



ความเห็น

	 ส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย	
(กลุ่มกิจการ)	 และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	 กสท	 โทรคมนาคม	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (บริษัท)	 ซึ่งประกอบด้วย	 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ	ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	2563	 งบก�าไรขาดทุนรวมและ 
งบก�าไรขาดทนุเฉพาะกิจการ	งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมและงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็เฉพาะกิจการ	งบแสดงการเปลีย่นแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ	และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการ	รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ	

	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า	 ยกเว้นผลกระทบของเรื่องท่ีกล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
อย่างมเีง่ือนไข	งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	
(มหาชน)	และบรษิทัย่อย	และฐานะการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิทั	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2563	
ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงาน	 เฉพาะกิจการ	และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	ตามงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	
จ�านวน	 10,451.10	ล้านบาท	และ	 10,451.08	ล้านบาท	ตามล�าดับ	บริษัทไม่ได้รับรู้	 รายการหน้ีสินที่มีภาระต้องน�าส่ง 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง	กิจการโทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิ(กสทช.)	ตามมาตรา	84	แห่งพระราชบญัญัติ
องค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีและก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีง	วิทยุโทรทศัน์	และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	2553	
(พ.ร.บ.	องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ)	จ�านวน	10,858.19	ล้านบาท	ในปี	2563	บริษัทได้บันทึกกลับรายการหนี้สินเงินน�าส่ง
ทีไ่ด้รบัรูไ้ว้ในงบการเงนิส�าหรบัปีสิน้สดุวันท่ี	31	ธันวาคม	2562	โดยบนัทกึลดยอดหนีส้นิ	(ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)	และค่าใช้จ่าย	 
(เงินน�าส่ง	กสทช.	ตามมาตรา	84	แห่ง	พ.ร.บ.	องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ)	ท�าให้งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	
2563	ไม่ได้แสดงรายการหนี้สินเงินน�าส่ง	กสทช.	ตามมาตรา	84	แห่ง	พ.ร.บ.	องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ	ซึ่งไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 หากบริษัทบันทึกรับรู้หน้ีสินในบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 จ�านวน	 10,858.19	 ล้านบาท	 
จะส่งผลให้งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2563	แสดงหนีส้นิเพ่ิมขึน้	
จ�านวน	10,858.19	ล้านบาท	ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายลดลงจ�านวน	2,171.64	ล้านบาท	และก�าไรสะสมลดลงจ�านวน	
8,686.55	ล้านบาท	และงบก�าไรขาดทุนรวมและงบก�าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	 31	 ธันวาคม	2563	 
แสดงค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน	 จ�านวน	10,858.19	ล้านบาท	ภาษีเงินได้ลดลงจ�านวน	2,171.64	ล้านบาท	และก�าไรสุทธิลดลง	 
จ�านวน	8,686.55	ล้านบาท

	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินและ
มาตรฐานการสอบบญัช	ีความรบัผดิชอบของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 ส�านักงาน 

รำยงำนของผู ้สอบบัญชี

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 

รายงานประจ�าปี 256382



การตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
ทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิและข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวิชาชพี
บัญชี	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	และส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ปฏิบตัติาม	ความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอืน่	ๆ 	ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกีย่วกับการตรวจเงนิแผ่นดนิและ	
ข้อก�าหนดจรรยาบรรณเหล่าน้ี	ส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีส่�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ
ได้รับเพียงพอและเหมาะสม	เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ดังต่อไปนี้	

1.	 หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	ข้อ	2.2	เรือ่ง	ข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส�าหรบัทางเลอืกเพ่ิมเตมิทาง
บัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 
ทีอ่ธิบายถึงการน�าข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพ่ือลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ท่ีออกโดยสภาวิชาชพีบญัช	ีมาถือปฏบิติัส�าหรบัรอบระยะเวลารายงาน
สิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่	1	มกราคม	2563	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2563	

2.	 หมายเหตุประกอบงบการเงิน	ข้อ	 50	 เรื่อง	การปรับโครงสร้างบริษัท	และหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ข้อ	 51	
เรื่อง	การควบรวมกิจการของบริษัท	กับ	บริษัท	ทีโอที	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (บมจ.	ทีโอที)	 ซึ่งอธิบายถึงเหตุการณ์ที ่
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	มีมติเมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2562	เห็นชอบในหลักการการควบรวมกิจการ
ของบริษัท	และ	บมจ.	ทีโอที	เป็นบริษัท	โทรคมนาคมแห่งชาติ	จ�ากัด	(มหาชน)	(NT	Plc.)	และแนวทางการบริหาร
จดัการบรษิทั	โครงข่ายระหว่างประเทศและศนูย์ข้อมลูอนิเทอร์เน็ต	จ�ากัด	และบรษิทั	โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ	
จ�ากัด	ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เสนอ	โดยให้บริษัท	และ	บมจ.	ทีโอที	ด�าเนินการควบรวม
กิจการให้แล้วเสรจ็ภายใน	6	เดอืน	และเมือ่วนัท่ี	14	มกราคม	2563	ทีป่ระชมุคณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตักิารควบรวม
กิจการของบรษิทั	และ	บมจ.ทีโอท	ีเป็น	NT	Plc.	โดยก�าหนดให้การควบรวมบรษิทัทัง้สองแล้วเสรจ็ภายใน	6	เดอืน
นบัจากวนัท่ีคณะรฐัมนตรมีมีตเิห็นชอบ	และเมือ่วันที	่1	กันยายน	2563	คณะรฐัมนตรมีมีติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลา
การควบรวมกิจการจากก�าหนดเดิม	 (14	กรกฎาคม	2563)	ออกไปอีก	6	 เดือน	และเมื่อวันที่	7	มกราคม	2564	 
ได้มกีารจดทะเบยีนจดัตัง้	NT	Plc.	เป็นผลให้บรษิทั	และ	บมจ.	ทีโอที	หมดสภาพการเป็นนิติบคุคลโดยผลของกฎหมาย	

	 ทั้งนี้	ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องเหล่านี้	

ข้อมูลอื่น

	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน	 ข้อมูลอื่นประกอบด้วย	 ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี	 แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานประจ�าปีน้ัน	ซึง่ผูบ้รหิารจะจดัเตรยีม
รายงานประจ�าปีให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

	 ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น
และส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 83ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



	 ความรบัผดิชอบของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กิจการ	คือ	การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	

	 เมือ่ส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้อ่านรายงานประจ�าปี	หากส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินสรปุได้ว่ามกีารแสดงข้อมลู
ทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั	ส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินต้องส่ือสารเรือ่งดังกล่าวกับผู้มหีน้าท่ีในการก�ากับดูแล	

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

	 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกต้อง 
ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น
เพ่ือให้สามารถจดัท�างบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญั
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	

	 ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	 ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ 
กลุ่มกิจการและของบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 เปิดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม	 
และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและเลิกบริษัท
หรือหยุดด�าเนินงาน	หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

	 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการก�ากับดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ 
และของบริษัท	

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	 การตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิมวัีตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่า	งบการเงนิรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิ	อนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่	ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด	และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย	
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง	 แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม 
หลกัเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงนิแผ่นดนิ	และมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิ
อนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียู่ได้เสมอไป	ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกิดจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาดและถือว่ามสีาระส�าคญั
เมือ่คาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่ารายการทีขั่ดต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกันจะมผีลต่อการตดัสนิใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

	 ในการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินและ
มาตรฐานการสอบบัญชี	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย	 เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ	การปฏิบัติงานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

•	 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ	ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาด	ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	 และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอ	และเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ ์
ในการแสดงความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น 
สาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด	เน่ืองจากการทุจรติอาจเก่ียวกบั
การสมรู้ร่วมคิด	 การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล	การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรง 
ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

รายงานประจ�าปี 256384



•	 ท�าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ	เพ่ือออกแบบวธีิการตรวจสอบทีเ่หมาะสม
กับสถานการณ์	 แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มกิจการและของบริษัท

•	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร	

•	 สรปุเกีย่วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิารและจากหลกัฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ	 สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็น 
เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและของบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ือง
หรือไม่	ถ้าส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ	ส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 โดยให้ข้อสังเกตถึงการ 
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เก่ียวข้อง	หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ	
ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปล่ียนแปลงไป	 ข้อสรุปของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ขึน้อยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถึงวันท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชขีองส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน	
อย่างไรก็ตาม	เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่กิจการ	หรอืบรษิทัต้องหยุดการด�าเนนิงาน
ต่อเนื่อง

•	 ประเมินการน�าเสนอ	 โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม	 รวมถึง 
การเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท�าให ้
มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

•	 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่กิจการเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม	ส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินรบัผดิชอบ
ต่อการก�าหนดแนวทาง	การควบคมุดแูล	และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุม่กิจการ	ส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ
เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง	ๆ	ที่ส�าคัญ	ซึ่งรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้	ประเดน็ทีม่นัียส�าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ	รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมนัียส�าคญั
ในระบบการควบคุมภายในหากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน

(นายประวิทย์ ตันตราจินต์)
ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	รักษาราชการแทน

ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่	13

(นางเกล็ดนที มโนสันติ์) 
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	
วันที่	24	มิถุนายน	2564

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 85ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

หน่วย	:	บาท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 6	 7,936,641,968	 7,828,911,846	 7,917,439,791	 7,809,406,710	

เงินลงทุนระยะสั้น 7	 	-	 71,359,636,279	 	-	 71,359,636,279	

เงินฝากโครงการยกระดับโครงสร้าง 
พื้นฐานโทรคมนาคมฯ

8	 280,490	 512,657,193	 280,490	 512,657,193	

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 9	 7,211,276,455	 6,653,093,418	 7,211,276,455	 6,653,093,324	

รายได้ค้างรับ	 10	 892,509,707	 931,015,694	 892,509,707	 931,015,694	

สินค้าและพัสดุคงเหลือ 11	 221,787,607	 392,833,876	 221,787,607	 392,833,876	

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 12	 48,943,080,034	 	-	 48,943,080,034	 	-	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 13	 1,277,713,450	 4,924,427,055	 1,277,693,426	 4,924,403,098	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  66,483,289,711 92,602,575,361 66,464,067,510 92,583,046,174 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีภาระผูกพัน 14	 3,792,694,310	 570,000,000	 3,792,694,310	 570,000,000	

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 15	 5,440,823,873	 	-	 5,440,823,873	 	-	

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 16	 	-	 	-	 18,924,042	 19,999,900	

เงินลงทุนในการร่วมค้า 17	 74,551,496	 91,923,055	 32,077,387	 34,180,459	

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 18	 495,787,802	 539,720,063	 22,113,100	 18,113,200	

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 19	 	-	 1,828,138,750	 	-	 1,828,138,750	

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น 20	 1,870,360,000	 2,619,360,000	 1,870,360,000	 2,619,360,000	

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 21	 91,206,981	 100,370,263	 91,206,981	 100,370,263	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 22	 32,404,953,848	 32,929,489,255	 32,404,953,848	 32,929,489,255	

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 23	 5,827,744,548	 	-	 5,827,744,548	 	-	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 24	 582,542,002	 664,369,131	 582,542,002	 664,369,131	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 32	 	-	 	-	 	-	 	-	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 25	 1,410,616,804	 1,548,446,667	 1,410,616,804	 1,548,446,667	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�าปี 256386



บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

หน่วย	:	บาท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
(ปรับปรุงใหม่)

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 51,991,281,664 40,891,817,184 51,494,056,895 40,332,467,625 

รวมสินทรัพย์ 118,474,571,375 133,494,392,545 117,958,124,405 132,915,513,799 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 26	 4,892,717,755	 3,834,085,860 4,892,717,755	 3,834,085,860

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 27	 10,451,102,883	 34,103,255,153	 10,451,084,883	 34,103,027,153	

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที ่
ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

31	 1,671,390,065	 	-	 1,671,390,065	 	-	

รายได้รอตดับญัชส่ีวนทีถึ่งก�าหนดในหนึง่ปี 28	 395,037	 395,037	 395,037	 395,037	

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย 	-	 23,055,790	 	-	 23,055,790	

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 1,686,113,228	 3,551,196,527	 1,686,113,228	 3,551,196,527	

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนส�าหรับ 
ผลประโยชน์พนักงาน

33	 227,669,044	 157,439,790	 227,669,044	 157,439,790	

เงินรับรอจ่ายคืน 29	 108,181,106	 162,522,108	 108,181,106	 162,522,108	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 30	 2,689,183,266	 4,597,582,216	 2,689,183,266	 4,597,582,216	

รวมหนี้สินหมุนเวียน 21,726,752,384 46,429,532,481 21,726,734,384 46,429,304,481 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่า 31	 6,199,545,620	 	-	 6,199,545,620	 	-	

รายได้รอตัดบัญชีส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปี	 28	 61,255	 511,296	 61,255	 511,296	

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 32	 	-	 	-	 	-	 	-	

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน

33	 4,708,239,721	 4,864,692,155	 4,708,239,721	 4,864,692,155	

สิทธิประโยชน์จากการแปลงสภาพ 
ค้างจ่ายหุ้นสามัญ

34	 	-	 975,063,146	 	-	 975,063,146	

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 35	 5,688,846,881	 5,995,831,773	 5,688,846,881	 5,995,831,773	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 16,596,693,477 11,836,098,370 16,596,693,477 11,836,098,370 

รวมหนี้สิน 38,323,445,861 58,265,630,851 38,323,427,861 58,265,402,851 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 87ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



หน่วย	:	บาท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

	 ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ	1,000,000,000	หุ้น	
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท

10,000,000,000	 10,000,000,000 10,000,000,000	 10,000,000,000

	 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

หุ้นสามัญ	1,000,000,000	หุ้น	
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท

10,000,000,000	 10,000,000,000	 10,000,000,000	 10,000,000,000	

ก�าไรสะสม

	 จัดสรรแล้ว	-	ส�ารองตามกฎหมาย 36	 1,000,000,000	 1,000,000,000	 1,000,000,000	 1,000,000,000	

	 ยังไม่ได้จัดสรร 68,851,542,999	 63,603,582,496	 68,337,917,747	 63,006,389,562	

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 299,394,915	 624,991,598	 296,778,797	 643,721,386	

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 80,150,937,914	 75,228,574,094	 79,634,696,544	 74,650,110,948	

	 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 100	 100	 	-	 	-	

	 หุ้นบุริมสิทธิ 187,500	 187,500	 -	 -	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 80,151,125,514 75,228,761,694 79,634,696,544 74,650,110,948 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 118,474,571,375 133,494,392,545 117,958,124,405 132,915,513,799 

นาวาอากาศเอก
(สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์)

กรรมการ	บริษัท	โทรคมนาคมแห่งชาติ	จ�ากัด	(มหาชน)
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

(น.ส. สมศรี สุนทราภิรมย์)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงานการเงิน
บริษัท	โทรคมนาคมแห่งชาติ	จ�ากัด	(มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

รายงานประจ�าปี 256388



บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขำดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

หน่วย	:	บาท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ 2563 2562  
(ปรับปรุงใหม่)

2563 2562 
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายได้จากการให้บริการ 37	 40,426,058,271	 45,145,423,545	 40,426,058,271	 45,145,423,545	

รายได้จากการขายสินค้า 67,699,069	 35,317,992	 67,699,069	 35,317,992	

รายได้จากการยุตข้ิอพิพาทและคดคีวามสิน้สดุ 38	 	-	 39,711,892,901	 	-	 39,711,892,901	

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 8,027,243	 	-	 8,027,243	 	-	

รายได้อื่น 39	 3,269,458,998	 2,548,804,251	 3,393,151,498	 2,638,173,078	

รวมรายได้ 43,771,243,581 87,441,438,689 43,894,936,081 87,530,807,516 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการให้บริการ 32,586,791,636	 11,765,896,425	 32,586,791,636	 11,765,896,425	

ต้นทุนขาย 65,520,535	 31,676,874	 65,520,535	 31,676,874	

ค่าใช้จ่ายในการขาย 3,264,492,607	 2,225,644,175	 3,264,492,607	 2,225,644,175	

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,631,852,439	 7,126,717,097	 2,631,697,961	 7,236,340,367	

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 21	 	-	 (110,000) 	-	 (110,000)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 	-	 15,292,951	 	-	 15,292,951	

เงินน�าส่ง	กสทช.	ตามมาตรา	84	แห่ง	
พ.ร.บ.	องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ	

(12,465,575,898) 11,853,733,851	 (12,465,575,898) 11,853,733,851	

ค่าใช้จ่ายอื่น 40	 1,030,240,743	 3,950,624,619	 1,035,870,091	 3,988,444,892	

รวมค่าใช้จ่าย 27,113,322,062 36,969,475,992 27,118,796,932 37,116,919,535 

ก�าไรจากกิจกรรมด�าเนินงาน 16,657,921,519	 50,471,962,697	 16,776,139,149	 50,413,887,981	

ต้นทุนทางการเงิน (265,406,186) (81,637,095) (265,406,186) (81,637,095)

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย

17-18 34,425,391	 91,099,671	 -	 -	

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 16,426,940,724 50,481,425,273 16,510,732,963 50,332,250,886 

ภาษีเงินได้ 32	 (2,384,879,750) (11,198,002,868) (2,384,879,750) (11,198,002,868)

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 14,042,060,974 39,283,422,405 14,125,853,213 39,134,248,018 

ก�าไรต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 42	 14.04	 39.28	 14.13	 39.13	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 89ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



หน่วย	:	บาท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ 2563 2562  
(ปรับปรุงใหม่)

2563 2562 
(ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 14,042,060,974 39,283,422,405 14,125,853,213 39,134,248,018 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
แปลงค่างบการเงิน

21,345,906	 (31,828,019) 	-	 	-	

ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของหลักทรัพย์เผื่อขาย

	-	 389,811,388	 	-	 389,811,388	

ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ 491,691,000	 	-	 491,691,000	 	-	

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
ที่ก�าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรมผ่านก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่

(533,634,085) 	-	 (533,634,085) 	-	

ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัด
ประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง

106,726,817	 (77,962,278) 106,726,817	 (77,962,278)

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

86,129,638 280,021,091 64,783,732 311,849,110 

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก�าไรจากเงินลงทุนในตราสารทุน 
ที่ก�าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรมผ่านก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่

71,891,260	 	-	 71,891,260	 	-	

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ 
ผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้

	-	 (295,474,885) 	-	 (295,474,885)

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 
ในตราสารทุน

11,061,120	 	-	 11,061,120	 	-	

ส่วนแบ่งก�าไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
ตามวิธีส่วนได้เสีย

224,557	 	-	 	-	 	-	

ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัด
ประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง

6,768,570	 	-	 6,768,570	 	-	

รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

89,945,507	 (295,474,885) 89,720,950	 (295,474,885)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี- 
สุทธิจากภาษี

176,075,145 (15,453,794) 154,504,682 16,374,225 

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 14,218,136,119 39,267,968,611 14,280,357,895 39,150,622,243 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

รายงานประจ�าปี 256390
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รายงานประจ�าปี 256392



บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

หน่วย	:	บาท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ 2563  2562 
(ปรับปรุงใหม่)

2563 2562 
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 16,426,940,724	 50,481,425,273	 16,510,732,963	 50,332,250,886	

รายการปรับกระทบก�าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

รายได้บริการ	Tower	-	TAC (408,250,000) (102,062,500) (408,250,000) (102,062,500)

รายได้ดอกเบี้ยรับ	3G	Roaming-TUC (122,271,164) (145,126,233) (122,271,164) (145,126,233)

รายได้จากการยุตข้ิอพิพาทและคดคีวามสิน้สดุ 	-	 (38,213,189,855) 	-	 (38,213,189,855)

ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงนิลงทนุในการร่วมค้า 17	 19,328,501	 19,871,957	 	-	 	-	

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 18	 (53,753,892) (110,971,628) 	-	 	-	

รายได้เงินปันผล-เงินลงทุนในการร่วมค้า 	-	 	-	 (920,000) (920,000)

รายได้เงินปันผล-เงินลงทุนในบริษัทร่วม 	-	 	-	 (122,830,000) (88,522,500)

รายได้เงินปันผล-เงินลงทุนเผื่อขาย 	-	 (63,729,226) 	-	 (63,729,226)

รายได้เงินปันผลตราสารทุน/หนี้ (19,203,472) 	-	 (19,203,472) 	-	

รายได้เงินปันผล-เงินลงทุนระยะยาวอื่น 	-	 (539,000) 	-	 (539,000)

ก�าไรท่ียังไม่รบัรูจ้ากเงนิลงทนุหลกัทรพัย์เพ่ือค้า- 
กองทุนส่วนบุคคล

	-	 (400,410,880) 	-	 (400,410,880)

ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากการวัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน	(ก�าไร)	ขาดทุน

510,059,755	 	-	 510,059,755	 	-	

ก�าไรจากการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย ์
เพื่อการลงทุน

(13,259) 	-	 (13,259) 	-	

(ก�าไร)	ขาดทุนจากการจ�าหน่ายที่ดิน	
อาคารและอุปกรณ์

44,872,154	 (50,674,473) 44,872,154	 (50,674,473)

(ก�าไร)	ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

15,292,821	 (4,407) 15,292,821	 (4,407)

ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอื่น

(516,306,321) 	-	 (516,306,321) 	-	

ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
ไม่หมุนเวียนอื่น

(1,302,228) 	-	 (1,302,228) 	-	

ดอกเบี้ยรับ (1,086,466,444) (1,351,159,289) (1,086,466,444) (1,351,085,616)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 93ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



หน่วย	:	บาท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ 2563  2562 
(ปรับปรุงใหม่)

2563 2562 
(ปรับปรุงใหม่)

ปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์กับค่าใช้จ่าย (5,286,380) 84,079,865	 (5,286,380) 84,079,865	

ปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์กับรายได้ (13) 	-	 (13) 	-	

รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์ (86,500) (1,126,327) (86,500) (1,126,327)

(ก�าไร)	ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (5,453,211) 17,971,854	 (5,453,211) 17,971,854	

รายได้อื่น	-	ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (975,063,146) 	-	 (975,063,146) 	-	

ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 22	 5,999,187,282	 7,005,250,010	 5,999,187,282	 7,005,250,010	

ค่าเสือ่มราคาอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทุน 21	 9,161,474	 	-	 9,161,474	 	-	

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่ายสทิธิการใช้
ตามสัญญาเช่า

23	 1,182,625,956	 	-	 1,182,625,956	 	-	

ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 24	 278,499,230	 314,670,458	 278,499,230	 314,670,458	

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย 1,136,342,419	 568,196,720	 1,136,342,419	 568,196,720	

การตัดจ�าหน่ายรายได้รอตัดบัญชี (56,194,862) (121,146,044) (56,194,862) (121,146,044)

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานอื่น 7,246,897	 64,927	 7,246,897	 64,927	

กลับรายการค่ารื้อถอนอุปกรณ์
โทรคมนาคม

(1,525,313) 	-	 (1,525,313) 	-	

ปรับมูลค่าเงินลงทุนวิธีราคาทุน 
ตัดจ�าหน่าย

82,345,620	 (570,432) 82,345,620	 (570,432)

ขาดทุนจากการด้อยค่า-เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 	-	 	-	 1,075,857	 62,500	

ขาดทนุจากการด้อยค่า-เงินลงทุนในการร่วมค้า 	-	 	-	 4,603,072	 37,847,914	

ขาดทุนจากการด้อยค่า-เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 	-	 	-	 100	 	-	

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงนิลงทนุตราสารหน้ี 491,691,000	 	-	 491,691,000	 	-	

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	-	 (110,000) 	-	 (110,000)

ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย/ขาดทุนจากการช�ารุด/
ล้าสมัย/เลิกใช้วัสดุคงคลัง

10,365,309	 18,540,758	 10,365,309	 18,540,758	

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

	-	 933,917	 	-	 933,917	

(กลบัรายการ)	ผลขาดทนุด้านเครดติท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น/หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

(399,825,918) 3,654,624,494	 (399,825,918) 3,770,191,618	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

รายงานประจ�าปี 256394



หน่วย	:	บาท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ 2563  2562 
(ปรับปรุงใหม่)

2563 2562 
(ปรับปรุงใหม่)

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับ 
ผลประโยชน์พนักงาน

266,393,143	 1,233,854,119	 266,393,143	 1,233,854,119	

ดอกเบี้ยจ่ายจากประมาณการค่ารื้อถอน 51,201,297	 81,627,690	 51,201,297	 81,627,690	

ดอกเบี้ยจ่าย-สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า 214,204,428	 	-	 214,204,428	 	-	

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น
ตามวิธีส่วนได้เสียในบริษัทร่วม

49,674	 90,129	 	-	 	-	

ปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (15,365,993,010) -	 (15,365,993,010) -	

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง
ของสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

7,728,812,551 22,920,381,877 7,728,909,536 22,926,325,743 

การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัย์ด�าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 47,511,051	 943,672,521	 47,510,956	 943,668,486	

รายได้ค้างรับ 542,635,420	 6,024,926	 542,635,420	 6,024,926	

สินค้าและพัสดุคงเหลือ 163,492,975 (62,395,783) 163,492,975	 (62,395,783)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2,800,406,575	 4,904,279,184	 2,800,406,575	 4,898,995,622

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีภาระผูกพัน (3,222,694,310) 	-	 (3,222,694,310) 	-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (262,454,394) 37,768,696	 (262,454,394) 37,768,696	

การเปลีย่นแปลงของหน้ีสินด�าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 467,353,045	 (543,747,808) 467,353,045	 (543,747,808)

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย (23,055,790) (196,880,772) (23,055,790) (196,880,772)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 (8,285,519,380) (7,913,726,809) (8,285,309,379) (7,914,477,309)

เงินรับรอจ่ายคืน (54,341,001) 9,879,944	 (54,341,001) 9,879,944	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (1,884,007,886) (3,246,218,650) (1,884,007,886) (3,246,154,550)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 266,226,146	 28,180,254	 266,226,146	 28,180,254	

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	 
การด�าเนินงาน

(1,715,634,998) 16,887,217,580	 (1,715,328,107) 16,887,187,449	

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 158,764,804	 133,692,827	 158,764,804	 133,619,154	

รับคืนภาษีเงินได้ 	-	 1,358,792,066	 	-	 1,358,792,066	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 95ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



หน่วย	:	บาท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ 2563  2562 
(ปรับปรุงใหม่)

2563 2562 
(ปรับปรุงใหม่)

จ่ายภาษีเงินได้ (4,137,460,221) (6,252,259,030) (4,137,464,153) (6,252,235,807)

จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างงวด (295,350,924) (288,491,861) (295,350,924) (288,491,861)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมด�าเนินงาน

(5,989,681,339) 11,838,951,582 (5,989,378,380) 11,838,871,001 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอื่น

98,916,023,357	 	-	 98,916,023,357	 	-	

เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น 	-	 92,971,618,561	 	-	 92,971,618,561	

เงนิสดจ่ายเพ่ือลงทนุในสนิทรพัย์ทางการเงนิ
หมุนเวียนอื่น

(80,891,408,257) 	-	 (80,891,408,257) 	-	

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น 	-	 (93,052,304,619) 	-	 (93,052,304,619)

เงินสดรับจากดอกเบี้ย 1,034,935,686	 1,179,952,985	 1,034,935,686	 1,179,952,985	

เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน 
ไม่หมุนเวียนอื่น

411,619,348	 	-	 411,619,348	 	-	

เงนิสดจ่ายเพ่ือลงทนุในสนิทรพัย์ทางการเงนิ
ไม่หมุนเวียนอื่น

(100,000,000) 	-	 (100,000,000) 	-	

เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย ์
เพื่อการลงทุน

15,068	 	-	 15,068	 	-	

เงินปันผลรับ-เงินลงทุนในบริษัทร่วม 18	 	-	 88,522,500	 	-	 88,522,500	

เงินปันผลรับ-เงินลงทุนในการร่วมค้า 17	 	-	 920,000	 	-	 920,000	

เงินปันผลรับ-เงินลงทุนระยะยาวอื่น 	-	 539,000	 	-	 539,000	

เงินปันผลรับ 142,953,472	 	-	 142,953,472	 	-	

เงินปันผลรับ-เงินลงทุนเผื่อขาย 	-	 63,729,226	 	-	 63,729,226	

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น 19	 	-	 (500,000,000) 	-	 (500,000,000)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า 17	 (2,500,000) 	-	 (2,500,000) 	-	

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม 18	 (4,000,000) 	-	 (4,000,000) 	-	

เงินสดรับจากการขายที่ดิน	อาคารและ
อุปกรณ์

38,719,354	 153,272,388	 38,719,354	 153,272,388	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

รายงานประจ�าปี 256396



หน่วย	:	บาท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ 2563  2562 
(ปรับปรุงใหม่)

2563 2562 
(ปรับปรุงใหม่)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ (4,733,858,706) (3,629,571,519) (4,733,858,706) (3,629,571,519)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 35,901	 4,742	 35,901	 4,742	

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (48,493,900) (47,808,677) (48,493,900) (47,808,677)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมลงทุน

14,764,041,323 (2,771,125,413) 14,764,041,323 (2,771,125,413)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินปันผลจ่ายกระทรวงการคลัง 47	 (8,108,681,936) (3,890,553,661) (8,108,681,936) (3,890,553,661)

เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า (562,185,773) 	-	 (562,185,773) 	-	

กระแสเงนิสดสทุธใิช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (8,670,867,709) (3,890,553,661) (8,670,867,709) (3,890,553,661)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน

103,492,275	 5,177,272,508	 103,795,234	 5,177,191,927	

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด

4,237,847	 (10,612,680) 4,237,847	 (10,612,680)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สทุธิ 107,730,122 5,166,659,828 108,033,081 5,166,579,247 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นงวด 7,828,911,846 2,662,252,018 7,809,406,710 2,642,827,463 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 7,936,641,968 7,828,911,846 7,917,439,791 7,809,406,710 

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการที่ไม่ใช่เงินสด 

สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาจากการให้ร่วมการงาน 	-	 197,018	 	-	 197,018	

เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

1,115,446,395	 61,868,348	 1,115,446,395	 61,868,348	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
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1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 กำรจัดตั้งบริษัท

	 บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	(บริษัท)	เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย	เมื่อวันที่	14	สิงหาคม	2546	
โดยการแปลงสภาพจากการสือ่สารแห่งประเทศไทย	ตามพระราชบญัญัตทุินรฐัวิสาหกิจ	พ.ศ.	2542	มสีภาพเป็นรฐัวิสาหกิจ	
โดยมีกระทรวงการคลังถือหุ้น	 100%	มีส�านักงานใหญ่ต้ังอยู่เลขท่ี	 99	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 แขวงทุ่งสองห้อง	 เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร	10210	-	0298

1.2 กำรประกอบธุรกิจ 

	 บริษัทประกอบกิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้านโทรคมนาคมทุกประเภท	 รวมถึงกิจการที่ต่อเน่ืองหรือ 
ใกล้เคยีงกัน	หรอืซึง่เป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการโทรคมนาคม	และการให้บรกิารทางด้านโทรคมนาคม	ทัง้ในประเทศ	
ระหว่างประเทศ	และต่างประเทศ	ได้แก่	บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ	บริการวิทยุคมนาคมและโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริการ
สือ่สารข้อมลู	บรกิารสือ่สารไร้สาย	บรกิารอนิเทอร์เน็ตและระบบเครอืข่าย	บรกิารความมัน่คงปลอดภยัเทคโนโลยสีารสนเทศ	
บริการเปิดประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	(E-Auction)	และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องและใกล้เคียงกัน

	 บริษัทลงทุนในบริษัทย่อย	จ�านวน	2	บริษัท	ประกอบด้วย	บริษัท	แคท	เทเลคอม	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(แคท	เทเลคอม	โฮลดิ้ง)	
เพ่ือด�าเนินธุรกิจหลักในการบริหารจัดการการลงทุนของบริษัทให้เกิดความคล่องตัว	และบริษัท	 โครงข่ายระหว่างประเทศ
และศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต	 จ�ากัด	 (NGDC	Co.)	 เพ่ือด�าเนินธุรกิจหลักในการให้บริการโครงข่ายระหว่างประเทศ 
และศูนย์ข้อมลูอนิเทอร์เน็ต	โดยเมือ่วันท่ี	22	กรกฎาคม	2563	NGDC	Co.	ได้ด�าเนินการจดทะเบยีนเลกิบรษิทักับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าแล้ว	และขณะนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนเสร็จสิ้นการช�าระบัญชี	

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ทีปั่จจบุนัได้ขยายวงกว้างขึน้อย่างต่อเน่ือง	
ท�าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ	และมผีลกระทบต่อธุรกิจและอตุสาหกรรมส่วนใหญ่	สถานการณ์ดงักล่าวอาจน�ามาซ่ึง
ความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด�าเนินธุรกิจ	บรษิทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว	
บริษัทได้เลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี	 เรื่อง	 มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชี 
เพ่ือรองรบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	และประเมนิผลกระทบ
ทางการเงนิเกีย่วกับมลูค่าของสนิทรพัย์	ประมาณการหน้ีสนิและหนีส้นิทีอ่าจเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง	ทัง้น้ีบรษิทัได้ใช้ประมาณ
การและดลุยพินจิในประเดน็ต่าง	ๆ 	เมือ่สถานการณ์มกีารเปลีย่นแปลง	ด้วยข้อมลูทีด่ท่ีีสดุทีบ่รษิทัทราบจนถึงวันท่ีในรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้

	 เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่ากลุ่มกิจการ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ส�ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย	:	ล้านบาท	ยกเว้นตามที่ระบุไว้)

รายงานประจ�าปี 256398



1.3 ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมและใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ 

	 บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม	และกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)	ตามประเภทบริการ	ดังนี้

(ก)	 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม	
1.	 ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบท่ีหน่ึง	ซึ่งอนุญาตให้บริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ต	 (Internet	Service)	

ภายใต้ขอบเขตของใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบท่ีหน่ึง	 ประเภทไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง	 
ซึง่ใบอนุญาตเดมิหมดอายุในวนัที	่3	สงิหาคม	2562	บรษิทัได้ต่ออายุใบอนุญาตและได้รบัการต่ออายุใบอนุญาตแล้ว
โดยจะหมดอายุในวันที่	3	สิงหาคม	2567

2.	 ใบอนุญาตการให้บรกิารอนิเทอร์เนต็เกตเวย์ระหว่างประเทศ	และบรกิารชมุสายอนิเทอร์เน็ตแบบท่ีสอง	ท่ีมโีครงข่าย
เป็นของตนเอง	 ซึ่งอนุญาตให้บริษัทเป็นผู ้ประกอบการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ	 
และบรกิารชมุสายอนิเทอร์เน็ต	ซึง่ใบอนญุาตเดมิหมดอายุในวันที	่23	มกราคม	2561	บรษิทัได้ต่ออายุใบอนญุาต
และได้รับการต่ออายุใบอนุญาตแล้ว	โดยจะหมดอายุในวันที่	23	มกราคม	2566

3.	 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหน่ึง	 ซึ่งอนุญาตให้บริษัทเป็นผู้ประกอบการให้บริการโทรศัพท์
ระหว่างประเทศ	 (International	 Calling	 Card	 Service)	 ภายใต้ขอบเขตของใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบทีห่นึง่	ประเภทไม่มโีครงข่ายเป็นของตนเอง	ซึง่ใบอนญุาตเดมิหมดอายุในวนัที	่3	สงิหาคม	2562	
บริษัทได้ต่ออายุใบอนุญาตและได้รับการต่ออายุใบอนุญาตแล้ว	โดยจะหมดอายุในวันที่	3	สิงหาคม	2567

4.	 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่าม	ซึง่อนุญาตให้บรษิทัเป็นผูป้ระกอบการให้บรกิารโทรคมนาคม	
ดังนี้	
4.1	 ให้เช่าใช้โครงข่ายโทรคมนาคมหรือเพ่ือให้บริการส่ิงอ�านวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม	 (Networks	or	

Facilities	Provider)
4.2	 ให้บริการโทรคมนาคมบนโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเอง	 (Service	 Provider	 on	 Their	 Own	

Telecommunications	Network)
	 	 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม	จะหมดอายุในวันที่	3	สิงหาคม	2568

	 เมื่อเดือนมิถุนายน	 2563	 กสทช.	 ได้ด�าเนินการปรับปรุงใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	2544	และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่บริษัท	ดังนี้

1.	 ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีห่น่ึง	เป็นการปรบัปรงุใบอนุญาตโดยรวมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่งและใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบท่ีหน่ึงไว้ในใบเดียวกัน	 โดยอนุญาตให้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ตลอดระยะเวลาที่ยังคงให้บริการ	(ไม่มีก�าหนดวันสิ้นสุดใบอนุญาต)

2.	 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง	 เป็นการปรับปรุงโดยเปล่ียนใบอนุญาตการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร์เน็ตแบบที่สองท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเอง	 
เป็นใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง	 โดยอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ตลอด 
ระยะเวลาที่ยังคงให้บริการ	(ไม่มีก�าหนดวันสิ้นสุดใบอนุญาต)

3.	 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่าม	ซึง่อนุญาตให้บรษิทัเป็นผูป้ระกอบการให้บรกิารโทรคมนาคม	
ดังนี้	
3.1	 ให้เช่าใช้โครงข่ายโทรคมนาคมหรือเพ่ือให้บริการส่ิงอ�านวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม	 (Networks	or	

Facilities	Provider)
3.2	 ให้บริการโทรคมนาคมบนโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเอง	 (Service	 Provider	 on	 Their	 Own	

Telecommunications	Network)
	 	 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม	จะหมดอายุในวันที่	3	สิงหาคม	2568
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(ข)	 ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	
1.	 ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	 เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้

คลื่นความถี่ระดับชาติ	ใบอนุญาตมีอายุ	15	ปี	(ตั้งแต่วันที่	28	มกราคม	2556	ถึงวันที่	27	มกราคม	2571)
2.	 ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	ช่องรายการ	CAT	

CHANNEL	จ�านวน	1	ช่องรายการ	ใบอนุญาตมีอายุ	5	ปี	(ตั้งแต่วันที่	28	มกราคม	2559	ถึงวันที่	27	มกราคม	
2564)

3.	 ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	 ส�าหรับการให้บริการส่ิงอ�านวยความสะดวกด้านกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์	จ�านวน	44	สถานี	ใบอนุญาตมีอายุ	15	ปี	(ตั้งแต่วันที่	23	ธันวาคม	2556	ถึงวันที่	22	ธันวาคม	
2571)

	 บริษัทต้องปฏิบัติตามระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	ค�าสั่ง	 หรือมาตรการท่ีเก่ียวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ 
ค่าบริการตามที่	กสทช.	ก�าหนด	

การประมูลคลื่นความถี่ส�าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 MHz 1800 MHz และ 26 GHz

	 บริษัทมีภาระผูกพันจะต้องปฏิบัติตามตามเงื่อนไขการด�าเนินการก่อนรับใบอนุญาตตามที่ก�าหนดในประกาศ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ส�าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล	ย่าน	700	MHz	1800	MHz	และ	26	GHz

	 เมื่อวันที่	19	กุมภาพันธ์	2563	บริษัทได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูลจาก	กสทช.	บริษัทมีก�าหนดต้องช�าระเงิน
ประมูลคลื่นความถี่ฯ	ทั้งหมด	 เป็นจ�านวนเงินท้ังสิ้น	 36,707.42	ล้านบาท	 (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)	มีงวดช�าระ	10	 งวด	 (ปี)	 
โดยงวดที่	1	ก�าหนดช�าระก่อนวันเริ่มต้นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไม่น้อยกว่า	15	วัน	งวดที่	2	-	10	ช�าระภายใน	15	วัน	
นับตั้งแต่วันที่ครบรอบการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในแต่ละปี

1.4 สัญญำให้บริกำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศ 

	 บริษัทได้ท�าสัญญาให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	 (Mobile	Operator)	 ได้แก ่
บริษัท	แอดวานซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด	(มหาชน)	(AWN)	บริษัท	ทรู	มูฟ	เอช	ยูนิเวอร์แซล	คอมมิวนิเคชั่น	จ�ากัด	(TUC)	
บริษัท	เรียล	มูฟ	จ�ากัด	(RMV)	บริษัท	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	(บริษัท	TAC)	บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	
จ�ากัด	(DTN)	บริษัท	ดาต้า	ซีดีเอ็มเอ	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด	และบริษัท	เดอะ	ไวท์สเปซ	จ�ากัด	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศแก่ผู้ใช้บริการผ่านเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครือข่ายของ	Mobile	Operator	ซึ่งผู้ใช้บริการ
ได้จดัท�าค�าขอใช้บรกิารและสญัญาใช้บรกิารโทรศพัท์ระหว่างประเทศกับ	Mobile	Operator	โดยบรษิทัจะเรยีกเก็บค่าบรกิาร
จาก	Mobile	Operator	ซึ่งถือเป็นลูกค้าของบริษัท	และ	Mobile	Operator	จะเป็นผู้เรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้าของ	Mobile	
Operator	ทั้งนี้	รายได้ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศตามสัญญาดังกล่าวแสดงด้วยยอดสุทธิจากส่วนลดซึ่งเป็นไปตาม
ยอดใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บเงินจาก	Mobile	Operator

รายงานประจ�าปี 2563100



2. นโยบำยกำรบัญชี 

	 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญที่ใช้ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังต่อไปนี้

2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน

	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ
การบัญชี	พ.ศ.	 2543	ซึ่งหมายความรวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญช	ี 
พ.ศ.	 2547	และข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอรายงาน
ทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535

	 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการได้จดัท�าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดมิในการวัดมลูค่าขององค์ประกอบของ
งบการเงนิ	ยกเว้น	เงนิลงทนุบางประเภทซึง่ใช้มลูค่ายุตธิรรมตามทีไ่ด้อธิบายในนโยบายการบญัช	ีเรือ่ง	เครือ่งมอืทางการเงนิ	
(หมายเหตุประกอบงบการเงิน	2.11)

	 รายการท่ีรวมในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการถูกวดัมลูค่าโดยใช้สกุลเงนิของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
หลักที่กลุ่มกิจการด�าเนินงานอยู่	 (สกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงาน)	 งบการเงินแสดงเป็นสกุลเงินบาท	ซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใช้ 
ในการด�าเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�าเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ	

	 รายการที่มีสาระส�าคัญซึ่งเกิดขึ้นระหว่างกัน	ได้ถูกตัดรายการในการจัดท�างบการเงินรวม

	 ตัวเลขที่น�ามาแสดงเปรียบเทียบ	ได้ปรับปรุงเพื่อให้เปรียบเทียบได้กับการแสดงรายการที่เปลี่ยนไปในงวดปัจจุบัน	

2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่ 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

	 ในระหว่างปี	บรษิทัและบรษิทัย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง	(ปรับปรุง	2562)	และฉบับใหม่	จ�านวนหลายฉบับ	ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บญัชท่ีีเริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี	1	มกราคม	2563	มาถือปฏบิตั	ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รบัการปรบัปรงุ
หรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	 โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกับวิธีปฏบิตัทิางการบญัชแีละการให้แนวปฏิบตัทิางการบญัชกัีบผูใ้ช้มาตรฐาน	การน�ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ	 
อย่างไรก็ตาม	มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ซึง่ได้มกีารเปลีย่นแปลงหลกัการส�าคญั	สามารถสรปุได้ดงันี้	

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	 ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน	 

จ�านวน	5	ฉบับ	ได้แก่
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	7		 เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	9		 เรื่อง	เครื่องมือทางการเงิน
	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	32		 เรื่อง	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 101ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	16	 	เรือ่ง	การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทนุสทุธใินหน่วยงาน
ต่างประเทศ

	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	19	 เรื่อง	การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุม่ดงักล่าวข้างต้น	ก�าหนดหลกัการเก่ียวกับการจดัประเภทและการวัดมลูค่าเครือ่งมอื
ทางการเงนิด้วยมลูค่ายุตธิรรมหรอืราคาทนุตดัจ�าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน	ลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ	 (Business	Model)	หลักการเก่ียวกับวิธีการค�านวณการด้อยค่า
ของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น	และหลักการเก่ียวกับการบัญชี
ป้องกันความเสีย่ง	รวมถงึการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูเครือ่งมอืทางการเงนิ	และเมือ่มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้	จะท�าให้มาตรฐานการบัญชี	การตีความมาตรฐานการบัญชี	และแนวปฏิบัติทางการ
บัญชีบางฉบับท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป	 โดยผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	มีดังนี้
(1)	 การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน	
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	 9	 (TFRS	9)	 จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเป็น	3	ประเภท	 ได้แก	่ 

การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย	มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(Fair	Value	Through	Other	
Comprehensive	Income	:	FVOCI)	และมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน	(Fair	Value	Through	Profit	and	
Loss	 :	 FVTPL)	 ท้ังน้ี	มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ียกเลิกการจัดประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ
ก�าหนด	หลกัทรพัย์เผือ่ขาย	หลกัทรพัย์เพ่ือค้า	และเงนิลงทนุทัว่ไปตามทีก่�าหนดโดยมาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่105	
โดยการจดัประเภทตาม	TFRS	9	เป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงนิสดของสนิทรพัย์ทางการเงนิและโมเดลธุรกิจ
ของกิจการในการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น	และตาม	TFRS	9	อนุพันธ์วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�าไรหรอืขาดทุน	โดยน�ามาใช้แทนนโยบายการบญัชขีองกลุม่กิจการทีเ่คยรบัรูร้ายการโดยการปรบัมลูค่าตาม
อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	สิ้นงวด	หรือเมื่ออนุพันธ์ดังกล่าวถูกน�ามาใช้

(2)	 การวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย	
	 ตาม	TFRS	9	สนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิท่ีวัดมลูค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจ�าหน่าย	รบัรูด้อกเบีย้รบัและดอกเบีย้

จ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งการน�า	 TFRS	 9	มาใช้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงินรวม 
ของกลุ่มกิจการ

(3)	 การจัดประเภทรายการของหน้ีสินทางการเงิน	
	 TFRS	 9	 ให้วิธีการจัดประเภทและการวัดมูลค่าหน้ีสินทางการเงินใหม่	 โดยจัดประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็น	 

2	ประเภทหลัก	คือ	วิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย	และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน	ทั้งนี้	หนี้สินทางการเงิน
จะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุนได้ก็ต่อเมื่อกิจการถือไว้
เพื่อค้า	หรือเป็นอนุพันธ์	หรือเลือกวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยวิธีดังกล่าว

(4)	 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
	 TFRS	9	ให้วิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุของสนิทรพัย์ทางการเงนิ	ในขณะที่

เดิมบริษัทประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวัติการช�าระหน้ี	และการคาดการณ์เก่ียวกับ
การช�าระหน้ีในอนาคตของลกูค้า	TFRS	9	ก�าหนดให้ใช้วิจารณญาณในการประเมนิว่าการเปลีย่นแปลงของปัจจยั
ทางเศรษฐกิจนั้น	มีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร	และพิจารณาความน่าจะเป็น
ถ่วงน�้าหนัก	ทั้งนี้	 การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน 
ตัดจ�าหน่าย	หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ซึ่งไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	16	ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	17	เรื่อง	สัญญาเช่า	และการตีความ
มาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวข้อง	มาตรฐานฉบบันีไ้ด้ก�าหนดหลกัการของการรบัรูร้ายการ	การวดัมลูค่า	การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า	 และก�าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินส�าหรับสัญญาเช่าทุกรายการ 
ที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า	12	เดือน	เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต�่า
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	 การบญัชสี�าหรบัผูใ้ห้เช่าไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมสีาระส�าคญัจากมาตรฐานการบญัช	ีฉบบัท่ี	17	ผูใ้ห้เช่ายังคงต้อง
จัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐาน 
การบัญชี	ฉบับที่	17

	 ผลกระทบจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบัติแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินข้อ	4

(ข) ข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

	 เมื่อวันท่ี	 22	 เมษายน	2563	สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศแนวปฏิบัติทางการบัญชี	 เรื่อง	มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว
ส�าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019	 (COVID-19)	 ส�าหรับกิจการท่ีมีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่	 1	 มกราคม	2563	 
ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2563	บริษัทได้พิจารณามาตรการผ่อนปรนชั่วคราว	ดังต่อไปนี้

 การวัดมูลค่ายุติธรรม

	 บริษัทเลือกที่จะไม่น�าข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์	COVID-19	ที่อาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคต
มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

 การกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 บริษัทเลือกที่จะไม่น�าข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์	COVID-19	ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งอาจกระทบต่อการประมาณการ
ก�าไรทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตมาเป็นข้อมูลในการประมาณการความเพียงพอของก�าไรทางภาษีท่ีจะเกิดขึ้น 
ในอนาคตเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า

	 บริษัทได้พิจารณาผลกระทบจากการน�าแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวมาใช้	 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญ 
ต่องบการเงินของบริษัท

 การประเมินข้อบ่งชี้การด้อยค่าของสินทรัพย์

	 บริษัทเลือกที่จะไม่น�าข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์	 COVID-19	มาถือเป็นข้อบ่งชี้การด้อยค่า	 เน่ืองจากสถานการณ์	
COVID-19	เป็นสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง

 การประมาณการหนี้สิน

	 บริษัทเลือกที่จะไม่น�าข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์	COVID-19	มาพิจารณาเป็นเหตุการณ์ที่มีผลท�าให้เกิดภาระผูกพัน
ในปัจจุบันซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต	เนื่องจากสถานการณ์	COVID-19	เป็นสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง
ซึ่งบริษัทได้พิจารณาผลกระทบของการน�ามาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 มาถือปฏิบัติแล้ว	 
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัท

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 103ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



2.3 บัญชีกลุ่มกิจกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ

 (ก) บริษัทย่อย

	 บริษัทย่อย	หมายถึงกิจการที่กลุ่มกิจการควบคุม	 กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มกิจการมีการเปิดรับหรือมีสิทธิ 
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการที่ได้รับการลงทุนและมีความสามารถท�าให้เกิดผลกระทบต่อ 
ผลตอบแทนจากการมอี�านาจเหนอืกิจการท่ีได้รบัการควบคมุ	กิจการทีก่ลุม่กิจการมอี�านาจในการควบคมุนโยบายการเงิน
และการด�าเนินงาน	และโดยท่ัวไปแล้วกลุ่มกิจการจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึง	 ในการประเมินว่ากลุ่ม
กิจการมีการควบคุมกิจการอื่นหรือไม่	กลุ่มกิจการพิจารณาถึงการมีอยู่และผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงท่ีเป็น
ไปได้ที่กลุ่มกิจการสามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพตราสารน้ันในปัจจุบันรวมถึงสิทธิในการออกเสียงท่ีเป็นไปได ้
ซึ่งกิจการอื่นในกลุ่มกิจการถืออยู่ด้วย	 กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันท่ีกลุ่ม
กิจการควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอ�านาจควบคุมหมดไป

	 กลุ่มกิจการบันทึกการซื้อบริษัทย่อยด้วยวิธีการซื้อและแสดงต้นทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีจ่ายไปหรือด้วย
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้	หรือด้วยภาระหน้ีสินซึ่งกลุ่มกิจการต้องรับผิดชอบต้ังแต่วันท่ีได้บริษัทย่อยมา	
รวมถึงต้นทุนอืน่ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้มาซึง่บรษิทัย่อย	สนิทรพัย์และหน้ีสนิทีร่ะบไุด้	ซึง่ได้จากการซือ้บรษิทัย่อย
จะถูกวัดมูลค่าเริ่มแรกในวันที่ได้บริษัทย่อยนั้นด้วยมูลค่ายุติธรรม

	 ต้นทุนการได้บรษิทัย่อยท่ีสงูกว่ามลูค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งในสินทรพัย์สุทธิของบรษิทัย่อยท่ีกลุม่กิจการจะได้รบัจะบนัทึก
เป็นค่าความนยิม	ในกรณีทีต้่นทนุการได้บรษิทัย่อยต�า่กว่ามลูค่ายุตธิรรมของส่วนแบ่งในสนิทรพัย์สทุธิของบรษิทัย่อย
จะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนทันที

	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า	ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อ
สะท้อนการเปลีย่นแปลงสิง่ตอบแทนทีเ่กิดขึน้จากสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าต้องจ่าย	ต้นทุนจะรวมต้นทนุทางตรงทีเ่ก่ียวข้อง
จากการได้มาของเงินลงทุนนี้	 โดยบริษัทมีการพิจารณาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีว่ามีข้อบ่งชี้ท่ีแสดงว่าเงินลงทุน 
ในบริษัทย่อยเกิดการด้อยค่าหรือไม่	 เมื่อมีข้อบ่งชี้เกิดขึ้นบริษัทจะทดสอบการด้อยค่า	หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน	บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนไปที่งบก�าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ

	 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อย	ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	16

 (ข) รายการและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

	 กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนท่ีเป็นของเจ้าของกลุ่มกิจการ	
ส�าหรับการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
สทุธิของหุน้ท่ีซือ้มาในบรษิทัย่อยจะถูกบนัทึกในส่วนของเจ้าของ	และก�าไรหรอืขาดทนุจากการขายในส่วนได้เสยีท่ีไม่มี
อ�านาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ

 (ค) การจ�าหน่ายบริษัทย่อย

	 เมื่อกลุ ่มกิจการสูญเสียการควบคุม	 ส่วนได้เสียในกิจการท่ีเหลืออยู ่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม	 
การเปลีย่นแปลงในมลูค่าจะรบัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทนุ	มลูค่ายุตธิรรมน้ันจะถือเป็นมลูค่าตามบญัชเีริม่แรกของมลูค่าของ
เงินลงทุนเพือ่วตัถุประสงค์ในการวัดมลูค่าในเวลาต่อมาของเงนิลงทนุทีเ่หลอือยูใ่นรปูของบรษิทัร่วม	กิจการร่วมค้า	หรอื
สนิทรพัย์ทางการเงนิ	ส�าหรบัทุกจ�านวนทีเ่คยรบัรูใ้นก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับกิจการนัน้จะถกูปฏบัิติ
เสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป
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 (ง) บริษัทร่วม

	 บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญโดยมีอ�านาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับ
นโยบายการเงินและการด�าเนินงาน	แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว	เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธี
ส่วนได้เสยีในงบการเงินรวม	นบัจากวันทีม่อีทิธิพลอย่างเป็นสาระส�าคญัจนถึงวนัท่ีการมอีทิธิพลอย่างเป็นสาระส�าคญั
สิ้นสุดลง

	 ภายใต้วิธีส่วนได้เสยี	กลุม่กิจการรบัรูเ้งินลงทนุเมือ่เริม่แรกด้วยราคาทุน	มลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทนุนีจ้ะเพ่ิมขึน้หรอื
ลดลงในภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่วนแบ่งก�าไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนท่ีผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่	
เงินลงทุนในบริษัทร่วมของกลุ่มกิจการรวมถึงค่าความนิยมที่ระบุได้	ณ	วันที่ซื้อเงินลงทุน

	 ถ้าส่วนได้เสียของเจ้าของในบริษัทร่วมนั้นลดลงแต่ยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญ	กลุ่มกิจการจะจัดประเภทรายการ
ที่เคยรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเข้าก�าไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนได้เสียของเจ้าของที่ลดลง

	 ส่วนแบ่งก�าไรหรอืขาดทนุและส่วนแบ่งในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่	ของกลุม่กิจการในบรษิทัร่วมทีเ่กิดขึน้ภายหลงัการ
ได้มา	จะรวมไว้ในงบก�าไรขาดทุนและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ตามล�าดับ	ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
การได้มาดงักล่าวข้างต้นจะปรบัปรงุกับราคาตามบญัชขีองเงนิลงทนุ	เมือ่ส่วนแบ่งขาดทนุของกลุม่กิจการในบรษิทัร่วม
มีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมน้ัน	 กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน 
อีกต่อไป	เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในหนี้ของบริษัทร่วมหรือรับว่าจะจ่ายหนี้แทนบริษัทร่วม

	 รายการก�าไรท่ียังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเท่าท่ีกลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษัท
ร่วมนั้น	รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในท�านองเดียวกัน	เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์
ทีโ่อนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า	นโยบายการบญัชขีองบรษิทัร่วมจะถูกเปลีย่นเท่าท่ีจ�าเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบัญชีของกลุ่มกิจการ

	 กลุม่กิจการมกีารพิจารณาทุกสิน้รอบระยะเวลาบญัชว่ีามข้ีอบ่งชีท่ี้แสดงว่าเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมเกิดการด้อยค่าหรอืไม่	
หากมีข้อบ่งชี้เกิดข้ึนกลุ่มกิจการจะค�านวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า	 โดยเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนกับ
มลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทนุ	และรบัรูผ้ลต่างไปท่ีส่วนแบ่งก�าไร	(ขาดทุน)	ของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมในงบก�าไรขาดทนุ

	 ในงบการเงนิเฉพาะกิจการ	เงนิลงทนุในบรษิทัร่วมจะบนัทึกบญัชด้ีวยราคาทนุหักค่าเผือ่การด้อยค่า	ต้นทุนจะมกีารปรบั
เพ่ือสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าต้องจ่าย	 ต้นทุนจะรวมต้นทุนทางตรง 
ที่เกี่ยวข้องจากการได้มาของเงินลงทุนนี้

	 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทร่วม	ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	18	

 (จ) การร่วมการงาน

	 เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็นการด�าเนินงานร่วมกัน	หรือการร่วมค้า	 โดยการจัดประเภทรายการ
จะขึ้นอยู่กับสิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาของผู้เข้าร่วมการงานน้ันมากกว่าโครงสร้างรูปแบบทางกฎหมายของ 
การร่วมการงาน	กลุ่มกิจการได้ประเมินลักษณะของการร่วมการงานท่ีมีและการพิจารณาว่าเป็นการร่วมค้าและการ
ด�าเนินงานร่วมกัน	ดังนี้
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 การร่วมค้า

	 การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการร่วมค้าเมือ่กลุม่กิจการมสีทิธิในสนิทรพัย์สทุธิของการร่วมการงานนัน้	ในงบการเงนิรวม	
กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย	 เงินลงทุนในการร่วมค้ารับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน 
และปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนเพ่ือรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรหรือขาดทุนและการเปลี่ยนแปลงในก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสีย	หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในการ
ร่วมค้ามีจ�านวนเท่ากับหรือสูงกว่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในการร่วมค้านั้น	 (ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวใด	ๆ	 
ซึง่โดยเน้ือหาแล้วถือเป็นส่วนหนึง่ของเงนิลงทนุสทุธิของกลุม่กิจการในการร่วมค้าน้ัน)	กลุม่กิจการจะไม่รบัรูใ้นส่วนแบ่ง
ขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสียของตนในการร่วมค้าน้ัน	นอกจากว่ากลุ่มกิจการมีภาระผูกพัน	หรือได้จ่ายเงินเพ่ือช�าระ
ภาระผูกพันแทนการร่วมค้าไปแล้ว

	 รายการก�าไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มกิจการกับการร่วมค้าจะตัดบัญชีเท่าท่ีกลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในการ 
ร่วมค้าน้ัน	รายการขาดทนุทียั่งไม่ได้เกิดข้ึนจรงิก็จะตดับญัชใีนท�านองเดยีวกัน	เว้นแต่รายการนัน้มหีลกัฐานว่าสนิทรพัย์
ทีโ่อนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า	นโยบายการบญัชขีองการร่วมค้าจะถูกเปลีย่นเท่าทีจ่�าเป็น	เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบัญชีของกลุ่มกิจการ

	 ในงบการเงินเฉพาะกจิการ	เงนิลงทนุในการร่วมค้าจะบนัทกึโดยใช้วธีิราคาทุนหักค่าเผือ่การด้อยค่า	ต้นทนุจะมกีารปรบั
เพ่ือสะท้อนการเปลีย่นแปลงสิง่ตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงตอบท่ีคาดว่าต้องจ่าย	ต้นทุนจะรวมต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวข้อง
จากการได้มาของเงินลงทุนนี้

	 ข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมค้า	ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	17

 การด�าเนินงานร่วมกัน

	 กลุม่กิจการทีไ่ด้จดัประเภทการลงทนุทีก่ลุม่กิจการมสิีทธิในสินทรพัย์และมภีาระผูกพันในหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องกับการร่วม
การงานน้ันเป็นการด�าเนนิงานร่วมกัน	โดยกลุม่กิจการรบัรูส้นิทรพัย์	หน้ีสนิ	รายได้	และค่าใช้จ่ายตามส่วนได้เสยีท่ีกลุม่
กิจการมีในการด�าเนินงานร่วมกัน	และเป็นไปตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์	 หน้ีสิน	 
รายได้	และค่าใช้จ่ายนั้น

	 กลุม่กิจการยังไม่รบัรูส่้วนแบ่งก�าไรหรอืขาดทนุทีเ่กิดจากรายการซือ้สนิทรพัย์จากการด�าเนนิงานร่วมกันจนกว่าจะขาย
สินทรัพย์นั้นให้แก่บุคคลที่สามที่เป็นอิสระ

 (ฉ) กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 กิจการท่ีเก่ียวข้องกันเป็นกิจการที่บริษัทมีอ�านาจควบคุมหรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือ 
อยู่ภายใต้การควบคมุเดยีวกันกับบรษิทั	รวมถึงบรษิทัท่ีท�าหน้าทีถื่อหุ้นบรษิทัย่อย	กิจการท่ีเป็นบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกัน	
บริษัทร่วม	และการร่วมค้า

	 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่เก่ียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ	 บริษัทค�านึงถึงเน้ือหาของ 
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

รายงานประจ�าปี 2563106



2.4 กำรใช้ประมำณกำร

	 การจดัท�างบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ก�าหนดให้ฝ่ายบรหิารต้องประมาณการและก�าหนด
ข้อสมมติที่เก่ียวข้อง	ซึ่งมีผลกับตัวเลขของสินทรัพย์และหน้ีสินรวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดขึน้	ณ	วันทีใ่นงบการเงนิ	และข้อมลูรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาทีเ่สนองบการเงนิดงักล่าว	ตวัเลขทีเ่กิดขึน้จรงิ
อาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ	 ถึงแม้ว่าตัวเลขประมาณการได้จัดท�าข้ึนด้วยความเข้าใจท่ีดีท่ีสุดในเหตุการณ์และ 
สิ่งที่กระท�าไปในปัจจุบัน	ในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงิน

2.5 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ

 (ก) สกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�าเสนองบการเงิน

	 รายการท่ีรวมในงบการเงนิของแต่ละบรษิทัในกลุ่มกิจการถูกวัดมลูค่าโดยใช้สกุลเงนิของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
หลักท่ีบริษัทด�าเนินงานอยู่	 (สกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงาน)	 งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท	ซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใช้ 
ในการด�าเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�าเสนองบการเงินของบริษัท

 (ข) รายการและยอดคงเหลือ

	 รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิด
รายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการน้ันถูกวัดมูลค่าใหม่	 รายการก�าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่าย
ช�าระทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ	และทีเ่กิดจากการแปลงค่าสนิทรพัย์และหนีส้นิท่ีเป็นตวัเงนิซึง่เป็นเงนิตราต่างประเทศ	
ได้บันทึกไว้ในก�าไรหรือขาดทุน	

	 เมือ่มกีารรบัรูร้ายการก�าไรหรอืขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงนิไว้ในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่	องค์ประกอบของอตัรา
แลกเปลี่ยนทั้งหมดของก�าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย	 ในทางตรงข้าม	 เมื่อมีการรับรู้
ก�าไรหรอืขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตัวเงนิไว้ในก�าไรหรอืขาดทนุ	องค์ประกอบของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดของก�าไร
หรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในก�าไรขาดทุนด้วย

 (ค) กลุ่มกิจการ

	 การแปลงค่าผลการด�าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในกลุ่มกิจการ	(ท่ีมใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกิจท่ีมภีาวะเงนิเฟ้อ
รุนแรง)	 ซึ่งมีสกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใช้น�าเสนองบการเงิน	 ได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงิน 
ที่ใช้น�าเสนองบการเงินดังนี้
•	 สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิด	ณ	 วันท่ีของแต่ละ	 

งบแสดงฐานะการเงินนั้น
•	 รายได้และค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน	และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	แปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่

เกิดรายการ	(อัตราถัวเฉลี่ย)	และ
•	 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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2.6 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 ประกอบด้วย	 เงินสดในมือ	 เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะส้ันอื่น 
ที่มีสภาพคล่องสูง	ซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

2.7 เงินลงทุนระยะสั้น

	 เงินลงทุนระยะสั้น	หมายถึง	เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�า	ตั๋วแลกเงิน	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	เงินลงทุนในตราสารหนี้
ซึ่งมีอายุเกินสามเดือนนับจากวันท่ีได้มาแต่ไม่เกินสิบสองเดือน	และเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนท่ีฝ่ายบริหาร 
มีความตั้งใจที่จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่าสิบสองเดือน	

2.8 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 

	 ลกูหน้ีการค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอืน่รบัรูเ้ริม่แรกด้วยมลูค่าตามใบแจ้งหน้ี	และวดัมลูค่าต่อมาด้วยจ�านวนเงนิท่ีเหลอือยู่	
หกัด้วยค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้	ซึง่ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลอื	ณ	วันทีใ่นงบแสดงฐานะ
การเงิน	มูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน	 คือผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหน้ีการค้าและ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น	 ผลขาดทุน 
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างปีจะรับรู้ไว้ในงบก�าไรขาดทุน	 โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 
ลูกหนี้ส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคมแสดงเป็นแบบสุทธิรายการกับเจ้าหนี้ส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคม

2.9 สินค้ำและพัสดุคงเหลือ

	 สินค้าและพัสดุคงเหลือ	แสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า	ราคาทุนของสินค้าและ
พัสดคุงเหลอืค�านวณโดยวธีิถัวเฉลีย่แบบเคลือ่นที	่ต้นทุนของการซือ้	ประกอบด้วย	ราคาซือ้และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเก่ียวข้อง
กับการซื้อสินค้าและพัสดุนั้น	เช่น	ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่งหักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้าและพัสดุ	 
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ	 หักด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย	การลดมูลค่า
ส�าหรับสินค้าหรือพัสดุที่เก่าล้าสมัยหรือเสื่อมคุณภาพจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเมื่อสามารถระบุได้

2.10 ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ

 (ก)  สิทธิการใช้วงจรระบบเคเบิลใต้น�้า - Indefeasible Rights of Use (IRU)

	 บริษัทได้ท�าสัญญาเพ่ือซ้ือสิทธิการใช้วงจรระบบเคเบิลใต้น�้าบางสาย	 ในกรณีท่ีบริษัทมีสิทธิในการใช้ท่ีเพิกถอนได้ใน
วงจรระบบเคเบิลใต้น�้าตลอดอายุการใช้งานตามสัญญา	โดยบริษัทไม่ได้รับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ส่วนใหญ่
จาก	 IRU	นั้น	บริษัทจะบันทึกจ�านวนเงินที่บริษัทจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้วงจรระบบเคเบิลใต้น�้าดังกล่าวเป็น 
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	ซึง่ส่วนทีจ่ะถึงก�าหนดในหน่ึงปีได้แสดงไว้ในสนิทรพัย์หมนุเวียนอืน่และส่วนทีจ่ะถึงก�าหนดเกินกว่า
หน่ึงปีได้แสดงไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 สิทธิการใช้วงจรดังกล่าวบันทึกเริ่มแรกในราคาทุนและตัดจ�าหน่าย 
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาหรือตามอายุการใช้ประโยชน์แล้วแต่อายุใดจะต�่ากว่า	

 (ข) สิทธิการเช่า

	 ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิการเช่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและตัดจ�าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

รายงานประจ�าปี 2563108



2.11 เครื่องมือทำงกำรเงิน

	 เครื่องมือทางการเงิน	หมายถึง	 สัญญาใด	 ๆ	ที่ท�าให้กิจการหน่ึงมีสินทรัพย์ทางการเงินและอีกกิจการหน่ึงมีหน้ีสิน 
ทางการเงินหรือตราสารทุน

	 การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก

	 สินทรัพย์ทางการเงินถูกจัดประเภท	ณ	 วันท่ีรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก	หลังจากนั้นวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย	
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	และมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน

	 การจดัประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิ	ณ	การรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรกน้ันขึน้อยูกั่บลักษณะของกระแสเงนิสดตามสัญญา
ของสนิทรพัย์ทางการเงินและโมเดลธุรกิจทีใ่ช้ในการบรหิารจดัการของบรษิทั	บรษิทัวัดมลูค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิท่ีไม่ได้วัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม	บวกด้วยต้นทุนการท�ารายการ	ยกเว้นลูกหนี้การค้าที่ไม่มี
องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยส�าคัญ

	 หนี้สินทางการเงินรับรู้รายการและวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมสุทธิด้วยต้นทุนการท�ารายการท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรง

	 การวัดมูลค่าภายหลัง

	 สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน	 เว้นแต่สินทรัพย์ทางการเงินนั้นวัดมูลค่า
ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง	ดังนี้

 (ก) วิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย 

	 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่ายวัดมูลค่าภายหลังด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง	 หักด้วย 
การด้อยค่าของสินทรัพย์	(ถ้ามี)	รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการตัดสินทรัพย์ออกจากบัญชี	การเปลี่ยนแปลงของ
กระแสเงินสดตามสัญญาหรือการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

 (ข) วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 บริษัทจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งมิได้ถือไว้เพ่ือค้าแต่ถือเพ่ือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	 หรือเป็นหลักทรัพย์ 
ที่มีความผันผวนของราคาสูง	 เป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
โดยไม่สามารถเปลีย่นการจดัประเภทในภายหลงัได้	การจดัประเภทรายการพิจารณาเป็นรายตราสาร	ก�าไรหรอืขาดทนุ 
จากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมในภายหลงัของเงินลงทนุในตราสารทนุน้ีจะรบัรูใ้นก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่	และ
จะไม่มกีารโอนไปรบัรูเ้ป็นก�าไรหรอืขาดทนุในงบก�าไรขาดทุนในภายหลังเมือ่จ�าหน่ายเงนิลงทุนดังกล่าว	โดยจะถูกโอนไป
ก�าไรสะสมแทน	เงนิปันผลจากเงนิลงทนุดงักล่าวรบัรูใ้นงบก�าไรขาดทนุ	เว้นแต่เงนิปันผลดังกล่าวจะแสดงอย่างชดัเจน
ว่าเป็นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุน

	 หนี้สินทางการเงิน	 บริษัทจัดประเภทและวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย	 หนี้สินทางการเงิน 
ดังกล่าวรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 109ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



	 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

	 บริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 ลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่า	และสัญญาค�้าประกันทางการเงิน	โดยไม่จ�าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน	
บริษัทพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นระดับและก�าหนดวิธีการวัดค่า
เผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตและการค�านวณดอกเบี้ยที่แท้จริงที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ	โดยมีข้อยกเว้นส�าหรับลูกหนี้
การค้าหรอืสนิทรพัย์ทีเ่กิดจากสญัญาทีไ่ม่มอีงค์ประกอบเกีย่วกับการจดัหาเงนิท่ีมนียัส�าคญั	และลกูหน้ีตามสญัญาเช่า	
ซึ่งบริษัทใช้วิธีอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ	ซึ่งบริษัทไม่ได ้
ท�าการตดิตามการเปลีย่นแปลงของความเสีย่งด้านเครดติ	แต่จะรบัรูค่้าเผือ่ผลขาดทุนด้วยจ�านวนเงนิทีเ่ท่ากับผลขาดทุน
ด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุเสมอ	ณ	 ส้ินรอบระยะเวลารายงาน	 โดยค�านวณจากผลขาดทุนด้านเครดิต 
ทีเ่กิดขึน้ในอดตีปรบัปรงุด้วยการคาดการณ์ปัจจยัในอนาคตส�าหรบัลกูหน้ีแต่ละกลุม่และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

2.12  เงนิลงทนุท่ีได้รบัจำกกำรแลกเปลีย่นสทิธใินกำรให้ด�ำเนนิกำรตำมสญัญำร่วมกำรงำนและตำมสญัญำ
ท�ำกำรตลำด

	 เงินลงทนุท่ีได้รบัจากบรษิทัเอกชนเพ่ือเป็นการแลกเปลีย่นกับการให้สทิธิแก่บรษิทัเอกชนในการด�าเนินการตามสญัญา
ร่วมการงานและตามสัญญาท�าการตลาด	บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการช�าระต้นทุนให้แก่บริษัทเอกชนคู่สัญญา	จะบันทึก
ด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้เป็นรายได้ทันทีในงวดที่เกิดรายการ

2.13  ก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรลดสัดส่วนเงินลงทุน

	 กลุ ่มกิจการจะบันทึกก�าไรหรือขาดทุนจากการลดหรือเพ่ิมสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าในงบ 
ก�าไรขาดทุน	 เมื่อบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ามีการเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนแต่บริษัทมิได้เพ่ิมหรือลดสัดส่วนเงินลงทุน 
ตามสัดส่วนเดิมก่อนที่จะมีการเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า

2.14  อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

	 อสังหาริมทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าระยะยาว	 หรือจากการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย	์ 
หรือท้ังสองอย่าง	 และไม่ได้มีไว้เพ่ือใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทจะถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน	 
รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต

	 บริษัทจัดประเภทท่ีดินที่ถือไว้ภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนเมื่ออสังหาริมทรัพย ์
นั้นเป็นไปตามค�านิยามของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน	สัญญาเช่าด�าเนินงานนั้นจะถูกรับรู้เสมือนว่าเป็นสัญญาเช่า
ทางการเงิน

	 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของบริษัท	 ได้แก่	 ที่ดินที่ถือครองไว้โดยยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต	 
ซึ่งบริษัทไม่ได้ระบุว่าจะใช้ที่ดินนั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานหรือเพื่อขายในระยะสั้น	และอาคารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
น�าไปให้เช่าเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า

	 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนวัดมูลค่าเร่ิมแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนในการท�ารายการ	และวัดมูลค่าภายหลัง
การรับรู้ด้วยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม	(ถ้ามี)

รายงานประจ�าปี 2563110



	 ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัท	
จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากต้นทุนนั้น	และสามารถวัดราคามูลค่าต้นทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ	ต้นทุนในการ
ซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

	 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนก�าหนดโดยใช้ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ

	 เนื่องจากบริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการให้เช่าสินทรัพย์หรือครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพ่ือหวังก�าไรจากการ
เพิ่มของมูลค่าสินทรัพย์	และมูลค่าสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก	จึงทบทวน
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนทุก	3	-	5	ปี

2.15 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	รับรู้เริ่มแรกตามราคาทุน	หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม	และค่าเผื่อการด้อยค่า

	 ค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรงเพ่ือลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอายุการใช้ประโยชน ์
ที่ประมาณการไว้	ของสินทรัพย์ต่อไปนี้	ยกเว้นที่ดินซึ่งถือว่าประมาณการอายุการใช้ประโยชน์มีไม่จ�ากัด

อาคาร	สิ่งปลูกสร้าง	และส่วนปรับปรุง	 10	-	40	ปี
อุปกรณ์โทรคมนาคม	 	5	-	10	ปี
ระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น�้า	 10	-	20	ปี
เครื่องมือ	อุปกรณ์อื่น	เครื่องตกแต่งติดตั้ง	และเครื่องใช้ส�านักงาน	 	5	-	10	ปี
เสาโทรคมนาคม	 15	-	20	ปี
ยานพาหนะ	 5	ปี

	 ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการใช้ประโยชน์ของท่ีดิน	อาคาร
และอุปกรณ์ให้เหมาะสม

	 ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน	 ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า	 
จะได้รับคืน

	 รายการก�าไรขาดทุนจากการจ�าหน่ายท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์	ค�านวณโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีได้รับกับราคา
ตามบัญชี	และได้รวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุน

	 รายจ่ายเก่ียวกับการต่อเติม	 การต่ออายุ	 หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น	 จะถูกรวมไว้เป็นต้นทุนของสินทรัพย ์
เมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าประโยชน์เชงิเศรษฐกิจในอนาคตท่ีจะกลบัเข้าสูบ่รษิทัมมีลูค่าสงูกว่าการใช้ประโยชน์เดมิ
ของสนิทรพัย์ทีม่ไีว้ตัง้แต่ต้นเมือ่ได้มาซึง่สนิทรพัย์	และจะตดัค่าเสือ่มราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ท่ีเหลอือยู่ของสนิทรพัย์	
ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

2.16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

	 สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซื้อมามีลักษณะเฉพาะ	 บันทึกเป็นสินทรัพย์โดยค�านวณจากต้นทุนในการได้มา 
และการด�าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถน�ามาใช้งานได้ตามประสงค์	 โดยจะตัดจ�าหน่ายตลอดอายุ 
การใช้ประโยชน์ตามประมาณการภายในระยะเวลาไม่เกิน	5	ปี

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 111ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



	 ต้นทุนท่ีใช้ในการพัฒนาและบ�ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น	ต้นทุนโดยตรงในการ 
จดัท�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีบรษิทัเป็นผูด้แูลและมลัีกษณะเฉพาะเจาะจงซึง่อาจให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจท่ีมากกว่าต้นทุน
เป็นเวลาเกินกว่าหน่ึงปีจึงจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ท�างานในทีมพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจ�านวนเงินที่เหมาะสม

	 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้นกว่าเมื่อได้มา	 จะบันทึกเป็นต้นทุนเพ่ือการ
พัฒนาและบวกรวมไว้ในต้นทุนเม่ือได้มาซ่ึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ัน	ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู ้
เป็นสินทรัพย์และตัดจ�าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้ประโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน	5	ปี

 รายจ่ายวิจัยและการพัฒนา 

	 รายจ่ายเพ่ือการวิจัยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดข้ึน	 ต้นทุนของโครงการพัฒนา	 (ซึ่งเก่ียวข้องกับการออกแบบและ 
การทดสอบผลติภัณฑ์ใหม่หรอืการปรบัปรงุผลติภณัฑ์)	รบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนในจ�านวนไม่เกินต้นทนุทีส่ามารถวัดมลูค่า
ได้อย่างน่าเชือ่ถอื	และเมือ่ประเมนิแล้วว่าโครงการนัน้จะประสบความส�าเรจ็ค่อนข้างแน่นอนทัง้ในแง่การค้าและแง่เทคโนโลยี	
ส่วนรายจ่ายอื่นเพ่ือการพัฒนารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดข้ึน	ต้นทุนการพัฒนาท่ีได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วในงวดก่อน 
จะไม่บันทึกเป็นสินทรัพย์ในงวดถัดไป	การทยอยตัดจ�าหน่ายรายจ่ายท่ีเกิดจากการพัฒนา	(ที่บริษัทบันทึกไว้เป็นสินทรัพย์)	
จะเริม่ตัง้แต่เมือ่เริม่ใช้ผลติภณัฑ์นัน้เพ่ือการค้าหรอืการด�าเนินการ	ด้วยวธีิเส้นตรงตลอดระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รบัประโยชน์
จากการพัฒนานั้นแต่สูงสุดไม่เกิน	5	ปี	

2.17 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

	 สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด	(เช่น	ค่าความนิยม)	ซึ่งไม่มีการตัดจ�าหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่า	
เป็นประจ�าทุกปี	 สินทรัพย์อ่ืนท่ีมีการตัดจ�าหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า	 เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคา
ตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน	 รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ 
สงูกว่ามลูค่าสทุธิทีค่าดว่าจะได้รบัคนื	ซึง่หมายถึงจ�านวนท่ีสูงกว่าระหว่างมลูค่ายติุธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมลูค่า
จากการใช้สินทรัพย์ซึ่งส่วนปรับลดจะถูกบันทึกในงบก�าไรขาดทุน	 ท้ังน้ีสินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถ 
แยกออกมาได้	เพ่ือวัตถุประสงค์ของการประเมนิการด้อยค่า	สนิทรพัย์ท่ีไม่ใช่สนิทรพัย์ทางการเงนินอกเหนือจากค่าความนยิม	
ซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว	 จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า	 
ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

2.18 กลุ่มบัญชีส�ำหรับสัญญำเช่ำ

 (ก) กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า 

	 สัญญาเช่าท่ีดิน	 อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปยังผู้เช่า 
ถือเป็นสญัญาเช่าการเงนิ	กลุม่กิจการแสดงสนิทรพัย์ภายใต้สญัญาเช่าการเงนิรวมอยู่ในรายการท่ีดนิ	อาคารและอปุกรณ์	
ในงบแสดงฐานะการเงิน	สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือ
มลูค่าปัจจบุนัสทุธิของจ�านวนเงนิท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลูค่าใดจะต�า่กว่า	สินทรพัย์ท่ีได้มาตามสญัญาเช่า
การเงินจะคดิค่าเสือ่มราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ทีเ่ช่า	หรอือายขุองสญัญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใด
จะต�่ากว่าด้วยจ�านวนเงินที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า	 และปันส่วนรายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่า
ด้วยเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผล	 โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบท่ีสะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนท่ีคงท่ีในแต่ละงวด 
ของเงินลงทุนสุทธิของผู้ให้เช่า

รายงานประจ�าปี 2563112



	 สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานแสดงรวมอยู่ในท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน	และ	 
ตดัค่าเสือ่มราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ด้วยเกณฑ์เดยีวกันกับท่ีใช้กับรายการทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์	
(หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	2.15)	ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน	รายได้ค่าเช่า	(สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่าย
ให้แก่ผู้เช่า)	จะรับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาการให้เช่า

 (ข) กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 

 1. สินทรัพย์สิทธิการใช้

	 กลุม่กิจการรบัรูส้นิทรพัย์สทิธิการใช้	ณ	วันทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล	สนิทรพัย์สทิธิการใช้วดัมลูค่าด้วยราคาทนุหกัค่าเสือ่ม
ราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	 (ถ้ามี)	 และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่	
ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจ�านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก	 ต้นทุน
ทางตรงเริ่มแรกท่ีเกิดขึ้น	จ�านวนเงินท่ีจ่ายช�าระตามสัญญาเช่า	ณ	 วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่า 
เริ่มมีผล	และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

	 หากกลุม่กิจการไม่มคีวามเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่าความเป็นเจ้าของในสนิทรพัย์อ้างองิจะถูกโอนให้แก่กลุม่กิจการ
เมือ่สิน้อายุสญัญาเช่า	สนิทรพัย์สทิธิการใช้จะถูกคิดค่าเสือ่มราคาโดยวธีิเส้นตรงนบัจากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีลจนถึง
วันสิ้นสุดของอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน

 2. หนี้สินตามสัญญาเช่า

	 ณ	 วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล	 กลุ่มกิจการรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินท่ีต้องจ่ายตาม
สัญญาเช่า	 คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มกิจการ	 
หลังจากวันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล	มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพ่ิมข้ึนโดยสะท้อนดอกเบี้ยจากหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช�าระแล้ว	นอกจากน้ี	มูลค่าตามบัญชีของ 
หนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่

 3. สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่า

	 จ�านวนเงนิท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่าท่ีมอีายุสญัญาเช่า	12	เดอืนหรอืน้อยกว่านับแต่วันทีส่ญัญาเริม่มผีล	หรอืสญัญาเช่า
ซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่า	จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

2.19 ประมำณกำรหนี้สิน

	 กลุ่มกิจการจะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีจัดท�าไว ้
อนัเป็นผลสบืเนือ่งมาจากเหตกุารณ์ในอดตี	ซึง่การช�าระภาระผกูพันนัน้มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้กลุม่กิจการ
ต้องสญูเสยีทรพัยากรออกไป	และตามประมาณการทีน่่าเชือ่ถือของจ�านวนทีต้่องจ่าย	ประมาณการหนีส้นิดงักล่าวไม่รวมถึง
ประมาณการหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์ของพนักงาน	 ในกรณีที่คาดว่าประมาณการหน้ีสินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน	 
จะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 113ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



2.20 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 (ก) โครงการผลประโยชน์

 1. เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

	 อัตราค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างให้กับลูกจ้างที่ท�างานครบ	20	ปีขึ้นไป

	 เมื่อวันที่	26	กันยายน	2562	ราชกิจจานุเบกษา	ได้ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	เรื่อง	มาตรฐาน
ขัน้ต�า่ของสภาพการจ้างในรฐัวิสาหกิจ	(ฉบบัท่ี	4)	โดยเป็นการสมควรปรบัปรงุมาตรฐานขัน้ต�า่ของสภาพการจ้างส�าหรบั
ลกูจ้างรฐัวิสาหกิจเก่ียวกับอตัราค่าชดเชย	และอตัราเงนิเพ่ือตอบแทนความชอบในการท�างานเน่ืองจากพ้นจากต�าแหน่ง
เพราะเหตุเกษียณอายุ	ให้เพิ่ม	(6)	ของข้อ	59	แห่งประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	เรื่อง	มาตรฐาน
ขั้นต�่าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ	ลงวันท่ี	 31	พฤษภาคม	2559	 “ลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบย่ีสิบปีขึ้นไป	 
ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสี่ร้อยวัน	หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท�างานสี่ร้อยวันสุดท้าย	ส�าหรับลูกจ้าง
ซึง่ได้รบัค่าจ้างตามผลงานโดยค�านวณเป็นหน่วย”	และเพ่ิม	(3)	ของข้อ	61	“ลกูจ้างผูไ้ด้ปฏิบตังิานในช่วงก่อนเกษยีณอายุ
ติดต่อกันครบย่ีสิบปีข้ึนไป	 ให้ได้รับเงินเพ่ือตอบแทนความชอบในการท�างานเป็นจ�านวนเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 
สี่ร้อยวัน”	สิทธิการได้รับเงินเพ่ือตอบแทนความชอบในการท�างานตามอัตราท่ีก�าหนดให้มีผลบังคับแก่ลูกจ้างท่ีต้อง 
พ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุตามข้อบังคับ	ข้อก�าหนด	หรือค�าสั่งของนายจ้าง	ตั้งแต่วันที่	30	กันยายน	2562	
เป็นต้นไป	

 2. เงินกองทุนบ�าเหน็จส�าหรับพนักงานในบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) (กองทุนบ�าเหน็จฯ)

	 บรษิทัได้ตัง้กองทนุบ�าเหน็จส�าหรบัพนักงานในบรษิทั	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	ในปี	พ.ศ.	2522	วัตถุประสงค์หลกั
เพ่ือจ่ายสงเคราะห์เป็นเงนิบ�าเหน็จให้แก่พนักงานเมือ่ต้องออกจากงาน	โดยบรษิทัจ่ายเงนิสมทบเพ่ือกองทนุบ�าเหน็จฯ	
เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	 10	 ของอัตราเงินเดือนพนักงานและจ่ายสมทบเพ่ิมให้เท่ากับภาระผูกพันท่ีพึงจ่าย	 
ณ	 วันสิ้นงวดปีบัญชี	 ซึ่งค�านวณโดยใช้เงินเดือน	ณ	 วันสิ้นงวดปีบัญชีคูณด้วยอายุงาน	ตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดใน 
ข้อบงัคบัของกองทนุบ�าเหนจ็ฯ	ทัง้น้ี	รายได้จากดอกผลของสนิทรพัย์เงนิกองทนุบ�าเหนจ็ฯ	รบัรูเ้ป็นรายได้	สนิทรพัย์ของ 
กองทุนบ�าเหน็จฯ	ซึ่งรวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท	ประกอบด้วย	 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	 สินทรัพย์
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	ลูกหนี้พนักงาน	และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	

 3. ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ๆ

	 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	ๆ	ที่บริษัทให้แก่พนักงานเมื่อปฏิบัติงานยาวนานและหลังออกจากงาน	ได้แก่	ผลตอบแทน
ในกรณีเสียชีวิต	 รางวัลอายุงานยาวนาน	 (ทองค�า	ณ	 วันเกษียณอายุและทองค�าท่ีระลึกเมื่อปฏิบัติงาน	 ครบ	20	ปี)	
การพาเที่ยวต่างประเทศ	และวันลาพักร้อนโดยได้รับค่าจ้าง	

	 หนีส้นิซึง่เกิดจากข้อก�าหนดท่ีเป็นผลจากกฎหมายแรงงานไทย	กองทุนบ�าเหนจ็	และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่	ๆ 	ดงักล่าว
ค�านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)	
มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชน์ดังกล่าวก�าหนดโดยการคิดลดกระแสเงินสด	 ท่ีต้องจ่าย 
ในอนาคตด้วยอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ที่จะต้องจ่าย 
ให้แก่พนักงาน	 รวมทั้งมีเง่ือนไขและวันครบก�าหนดใกล้เคียงกับเงื่อนไขของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน ์
หลังออกจากงานโดยประมาณ

รายงานประจ�าปี 2563114



	 บริษัทรับรู้ก�าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์ 
ของพนักงานทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรอืลดขนาดโครงการ	การเปลีย่นแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับ
บริการในอดีต	หรือผลก�าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ก�าไรหรือขาดทุนทันที	บริษัทรับรู้ผลก�าไร 
และขาดทุนจากการจ่ายช�าระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

 (ข) กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

	 บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเป็นประเภทก�าหนดจ�านวนเงินสมทบที่แน่นอนเมื่อปี	พ.ศ.	2539	โดยใช้
ชื่อว่า	 “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท	 กสท	 โทรคมนาคม	จ�ากัด	 (มหาชน)	และ	บริษัท	 ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	 
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”	 และเมื่อวันท่ี	 4	ตุลาคม	2556	 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น	 “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	พนักงานบริษัท	 กสท	
โทรคมนาคม	จ�ากัด	 (มหาชน)	ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”	 โดยก�าหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานก่อนวันที่	13	ธันวาคม	2539	
สามารถเลอืกอยู่กองทนุบ�าเหน็จฯ	หรอืสมคัรเข้ากองทุนส�ารองเล้ียงชพีตามความสมคัรใจ	ส่วนพนักงานท่ีเข้าปฏบิติังาน	
ตั้งแต่วันที่	13	ธันวาคม	2539	สามารถสมัครเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามความสมัครใจ	

	 บรษิทัจ่ายเงนิสมทบเป็นรายเดอืนในอตัราร้อยละ	11	ของเงนิเดอืน/ค่าจ้าง	ส�าหรบัพนักงานทีม่อีายุการท�างานเกิน	20	ปี	
อตัราร้อยละ	10	ของเงนิเดอืน/ค่าจ้าง	ส�าหรบัพนกังานท่ีมอีายุการท�างานเกิน	10	ปี	แต่ไม่เกิน	20	ปี	และอตัราร้อยละ	9	
ของเงินเดือน/ค่าจ้าง	ส�าหรับพนักงานที่มีอายุการท�างานไม่เกิน	10	ปี	

	 บริษัทรับรู้เงินจ่ายสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนในงวดที่เกิดรายการ	 สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ 
ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท	
หลักทรัพย์จัดการกองทุน	กสิกรไทย	จ�ากัด

 (ค) สิทธิประโยชน์จากการแปลงสภาพการสื่อสารแห่งประเทศไทย

	 บรษิทัได้ก�าหนดให้จดัสรรหุ้นให้พนกังานจากการแปลงสภาพการสือ่สารแห่งประเทศไทยเป็น	บรษิทั	กสท	โทรคมนาคม	
จ�ากัด	(มหาชน)	และ	บรษิทั	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	เมือ่วันท่ี	14	สงิหาคม	2546	โดยให้พนักงานการสือ่สารแห่งประเทศไทย	
ได้สิทธิซื้อหุ้นในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้	จ�านวน	6	เท่าของเงินเดือน	ณ	วันที่	13	สิงหาคม	2546	และได้รับหุ้นให้เปล่า	
ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้	จ�านวน	2	เท่าของเงินเดือน	ณ	วันที่	13	สิงหาคม	2546	ซึ่งเป็นการให้ครั้งเดียว	โดยพนักงาน
สามารถใช้สิทธิดังกล่าวเมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นต่อพนักงานและประชาชนทั่วไป	ทั้งนี้	 สัดส่วนการถือหุ้นของพนักงาน
ในรูปของหุน้สามญัของบริษทัดงักล่าวรวมกนัแล้วจะต้องไม่เกนิกว่ารอ้ยละ	6.5	ของทนุจดทะเบียนของบริษัทเมื่อขาย
หุ้นต่อพนักงานและประชาชนทั่วไป	โดยเป็นการให้ครั้งเดียวเมื่อกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	สิ้นสุดสภาพเป็นนิติบุคคล	เมื่อมีการควบรวมกิจการเป็นบริษัท	โทรคมนาคมแห่งชาติ	จ�ากัด	
(มหาชน)	 (NT	 Plc.)	 โดยสิทธิประโยชน์จากการแปลงสภาพดังกล่าวไม่ได้โอนไป	NT	Plc.	 เนื่องจากยังมิได้มีการ 
กระจายหุน้ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและจดัสรรหุน้ให้แก่พนักงาน	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ก่อนการควบรวม	
ดงันัน้พนกังาน	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	จงึยังไม่มสีทิธิในทางกฎหมายท่ีจะได้รบัการจดัสรรหุ้น	บรษิทัจงึท�าการปรบัปรงุ
รายการดังกล่าวเป็นรายได้อื่นในงบการเงินนี้แล้ว
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2.21 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

(ก)	 รายได้ค่าบริการ
กลุ่มกิจการรับรู้รายได้ค่าบริการเมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้วเสร็จและมีการตรวจรับงานครบถ้วน

(ข)	 รายได้ส่วนแบ่งบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
กลุ่มกิจการรับรู้รายได้ค่าบริการเมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้วเสร็จ	ตามข้อตกลง

(ค)	 รายได้จากการใช้บริการผ่านบัตรบริการโทรคมนาคม	
บริษัทรับรู้รายได้จากการใช้บริการผ่านบัตรบริการโทรคมนาคมตามเวลาการใช้งานจริง

(ง)	 รายได้อื่น	
รายได้ดอกเบี้ย	รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

รายได้เงินปันผล	รับรู้เมื่อบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

(จ)	 รายได้จากการขายสินค้า	
กลุม่กิจการรบัรูร้ายได้จากการขายเมือ่ผูซ้ือ้รบัโอนความเสีย่ง	และผลตอบแทนทีเ่ป็นสาระส�าคญัของความเป็นเจ้าของสนิค้า

รายได้จากการขายแสดงด้วยยอดสุทธิจากภาษีขายและส่วนลด

(ฉ)	 รายได้จากสัญญาเช่า
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน	รับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา

รายได้จากสัญญาเช่าด�าเนินงาน	รับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

(ช)	 ค่าใช้จ่าย	รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

2.22 ภำษีเงินได้

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับงวด	ประกอบด้วย	ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ภาษีเงินได้
จะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน	ยกเว้นส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	หรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ	 ในกรณีนี	้
ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	หรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของตามล�าดับ

	 ภาษเีงินได้ของงวดปัจจบุนัค�านวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษอีากรทีม่ผีลบงัคบัใช้อยู่	หรอืท่ีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่า
จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศที่บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมของบริษัทได้ด�าเนินงานและ 
เกิดรายได้ทางภาษ	ีผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการย่ืนแบบแสดงรายการภาษเีป็นงวด	ๆ 	ในกรณท่ีีมสีถานการณ์ทีก่ารน�า
กฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ	และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจ�านวนที่คาดว่าจะต้อง
จ่ายช�าระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ

	 ภาษเีงินได้รอการตดับญัชรีบัรูต้ามวิธีหน้ีสนิ	เมือ่เกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัย์และหน้ีสนิ	และราคา
ตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน	อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรก
ของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหน้ีสนิทีเ่กิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ	และ	ณ	วันทีเ่กิดรายการ	รายการนัน้ไม่มผีลกระทบ
ต่อก�าไรทางบัญชีและก�าไร	(ขาดทุน)	ทางภาษี	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค�านวณจากอัตราภาษี	(และกฎหมายภาษีอากร)	
ที่มีผลบังคับใช้อยู่	 หรือท่ีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน	และคาดว่าอัตราภาษ ี
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ดังกล่าวจะน�าไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์	หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ได้มีการจ่ายช�าระ

	 สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบรษิทัจะมกี�าไรทางภาษเีพียงพอ	ทีจ่ะน�า
จ�านวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใช้ประโยชน์	บรษิทัได้ตัง้ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชขีองผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม	
และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าท่ีต้องเสียภาษีเว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึน้ได้ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ได้
ในอนาคต	

	 สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชแีละหนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกันก็ต่อเมือ่กลุม่กจิการมสีทิธิ
ตามกฎหมายที่จะน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	และทั้งสินทรัพย์
ภาษเีงินได้รอการตดับญัชแีละหนีส้นิภาษเีงินได้รอการตดับญัชเีก่ียวข้องกับภาษเีงนิได้ทีป่ระเมนิโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งต้ังใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพย์ 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

2.23 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

	 บคุคลหรอืกิจการทีเ่ก่ียวข้องกันกับบรษิทั	หมายถึงบคุคลหรอืกิจการท่ีมอี�านาจควบคมุบรษิทั	หรอืถูกควบคมุโดยบรษิทั
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม	หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบรษิทั	รวมถึงบรษิทัท่ีท�าหน้าท่ีถือหุ้นบรษิทัย่อย
และกิจการท่ีเป็นบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกัน	นอกจากน้ีบคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบรษิทัร่วมและบคุคล
ซึง่ถือหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมและมอีทิธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญกบับรษิทั	ผู้บรหิารส�าคัญ	กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว	และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น	

	 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ	บริษัทค�านึงถึงเน้ือหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

2.24 กำรจ่ำยเงินปันผล

	 เงนิปันผลระหว่างกาลทีจ่่าย	บนัทึกในงบการเงนิของบรษิทัในรอบระยะเวลารายงานเมือ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั
อนุมัติการจ่ายเงินปันผล	และเงินปันผลส�าหรับงวดประจ�าปีที่จ่าย	บันทึกในงบการเงินของบริษัทในรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อประกาศกระทรวงการคลัง	เรื่อง	มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

2.25 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่ถือไว้เพื่อขำย

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	(หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก)	จะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชี
ทีจ่ะได้รบัคนืส่วนใหญ่มาจากการขาย	และการขายน้ันต้องมคีวามเป็นไปได้สูงมาก	สินทรพัย์ไม่หมนุเวียน	(หรอืกลุม่สินทรพัย์
ที่ยกเลิก)	นั้น	 จะวัดมูลค่าด้วยจ�านวนที่ต�่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม	 หักต้นทุนในการขาย	หากมูลค่า
ตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่าที่จะได้รับคืนจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป
 
3. ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญ ข้อสมมติ และกำรใช้ดุลพินิจ

3.1 กำรประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญ ข้อสมมติ และกำรใช้ดุลพินิจ

	 กลุ่มกิจการจัดท�าประมาณการทางบัญชี	และการใช้ดุลพินิจส�าหรับรายการทางบัญชีอย่างต่อเน่ืองโดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น	 ๆ	ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่าสมเหตุสมผลในสถานการณ์
ขณะนั้น	รวมถึงข้อสมมติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต	ได้แก่

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 117ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



3.1.1 ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำ

	 บริษัทได้ก�าหนดค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	ณ	 วันสิ้นงวดบัญชี	 เพ่ือให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลง
ของลูกหนี้การค้า	 ซึ่งเก่ียวพันกับประมาณการผลขาดทุนอันเป็นผลมาจากการที่ลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการช�าระหนี	้ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นผลมาจากการท่ีบริษัทได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต 
ตามกลุ่มลูกหนี้	ดังนี้

1.	 ลูกหนี้ในประเทศทั่วไป	(MASS)	แบ่งเป็น	3	กลุ่ม	คือ	ธุรกิจ	บุคคล	และหน่วยงานรัฐ
2.	 ลูกหนี้ต่างประเทศ
3.	 ลูกหนี้ที่มีสัญญาเฉพาะ

	 ซึ่งการประเมินนั้นอยู่บนพ้ืนฐานเก่ียวกับประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถามโดยค�านวณหาอัตราส่วน 
การผดินัดช�าระหน้ีด้วยวธีิเฉพาะเจาะจง	(Specific	Method)	ตามนโยบายของบรษิทั	ปรบัปรงุด้วยการคาดการณ์สภาวการณ์
ในอนาคต

3.1.2 ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์มีตัวตนและค่ำตัดจ�ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 ลักษณะธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนในสินทรัพย์ค่อนข้างสูง	 ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์มีตัวตนและ 
ค่าตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการด�าเนินงานจึงเป็นจ�านวนท่ีมีสาระส�าคัญซึ่งแสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน	
ต้นทุนที่เกิดจากการซื้อที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนของอุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์โทรคมนาคม	ซึ่งจะ
ถูกตดัจ�าหน่ายเป็นค่าเสือ่มราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสนิทรพัย์โดยใช้วธีิเส้นตรง	บรษิทัประเมนิอายุการใช้ประโยชน์	
ณ	วันทีไ่ด้มาซึง่สนิทรพัย์โดยอาศยัประสบการณ์ในอดตีเกีย่วกับสนิทรพัย์ทีม่ลีกัษณะเหมอืนหรอืคล้ายคลงึกัน	ประกอบกับ
การพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนหรือการเปล่ียนแปลงอื่น	 ในทุกปีบริษัทจะพิจารณาการ
เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีอตุสาหกรรม	สภาวะการแข่งขนั	การเลกิใช้งานสนิทรพัย์	และราคาซากเพ่ือประเมนิความจ�าเป็น
ในการเปลีย่นแปลงอายุการใช้ประโยชน์คงเหลอืของสนิทรพัย์และอตัราค่าเสือ่มราคา	อายุการใช้ประโยชน์จรงิของสนิทรพัย์
อาจแตกต่างจากอายุการใช้ประโยชน์ที่บริษัทประมาณ	 ดังน้ัน	การทบทวนอายุการใช้ประโยชน์อย่างสม�่าเสมอในอนาคต
อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายของอุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์โทรคมนาคม

3.1.3 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

	 บรษิทัมกีารลงทุนในสนิทรพัย์มตีวัตนและสนิทรพัย์ไม่มตัีวตนเป็นจ�านวนมาก	โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงข่ายโทรคมนาคม	
ระบบเคเบลิใต้น�า้	การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีหรอืการเปลีย่นแปลงความตัง้ใจในการใช้งานสนิทรพัย์อาจส่งผลกระทบ
ต่อระยะเวลาท่ีกิจการคาดว่าจะใช้งานสนิทรพัย์โดยประมาณหรอืมลูค่าของสนิทรพัย์ท่ีมกีารเปลีย่นแปลง	นอกจากน้ี	ในทกุปี
บริษัทจะมีการประเมินข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าสินทรัพย์นี้อาจเกิดการด้อยค่า	หากมีข้อบ่งชี้ดังกล่าว	บริษัทจะทดสอบการด้อยค่า
ของสนิทรพัย์และพิจารณามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืโดยการส�ารวจธุรกิจ	ตลาด	และสภาวะทางธุรกิจทีเ่ก่ียวข้องกับข้อบ่งชี้
ทีแ่สดงว่าสนิทรพัย์อาจเกิดการด้อยค่าน้ัน	บรษิทัจะรบัรูข้าดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์เมือ่ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้
สูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน	 ในการก�าหนดผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะมีการประมาณท่ีส�าคัญเก่ียวกับมูลค่าจาก 
การขายสินทรัพย์	ซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่ตลาดซื้อขายสินทรัพย์ท่ีมีอยู่จ�ากัด	หรือจากการประมาณมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้งานสินทรัพย์	

	 การประมาณมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะได้รบัจากการใช้งานสนิทรพัย์ดงักล่าว	ประกอบด้วย	ข้อสมมติ
ทีใ่ช้ในการก�าหนดกระแสเงนิสด	เช่น	อตัราการขยายตวัของตลาดโทรคมนาคม	พฤตกิรรมผูใ้ช้บรกิาร	และการเลอืกใช้อตัรา
คดิลดทีเ่หมาะสมเพ่ือใช้ในการค�านวณค่าของเงนิตามเวลาตลอดจนความเสีย่งเฉพาะของสนิทรพัย์นัน้	กฎระเบยีบ	ข้อบงัคับ
ในอนาคตอาจส่งผลกระทบทีเ่ป็นสาระส�าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด�าเนินงานของบรษิทัและการประเมนิการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ของบริษัท

รายงานประจ�าปี 2563118



3.2 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่วนของทุน

	 วัตถุประสงค์ของบรษิทัในการบรหิารทนุของกลุม่กิจการนัน้	เพ่ือด�ารงไว้ซึง่ความสามารถในการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง
ของบรษิทัเพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้	และเพ่ือด�ารงไว้ซึง่โครงสร้างของทุนทีเ่หมาะสมเพ่ือลดต้นทนุทางการเงนิของทุน	

4.  ผลกระทบจำกกำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่มำถือปฏิบัติ 
และกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่

	 ผลกระทบต่อรายการ	ณ	วันที	่1	มกราคม	2563	จากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	กลุม่เครือ่งมอืทางการเงนิ	
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	 16	 เรื่อง	สัญญาเช่า	มาถือปฏิบัติ	 และบริษัทพิจารณาจัดประเภทรายการ 
ที่แสดงในงบการเงินใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น	โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 ผลกระทบจำกกำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่มำถือปฏิบัติ

งบกำรเงินรวม

ผลกระทบจำก

 
31 ธันวำคม 2562 
ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม

มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินกลุ่ม 

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16

 
1 มกรำคม 2563 
ตำมที่ปรับปรุงใหม่

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - 64,176.75 - 64,176.75

เงินลงทุนระยะสั้น 71,359.64 (71,359.64) - -

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 9,011.03 - 9,011.03

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 1,828.14 (1,828.14) - -

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - 6,730.82 6,730.82

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�าหนด
ช�าระภายในหนึ่งปี

- - 493.51 493.51

หนี้สินตามสัญญาเช่า - - 7,424.40 7,424.40

ก�าไรสะสม	-	ยังไม่ได้จัดสรร 63,603.58 490.39 (1,187.09) 62,906.88

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 624.99 (490.39) - 134.60

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ผลกระทบจำก

 
31 ธันวำคม 2562 
ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม

มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินกลุ่ม 

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16

 
1 มกรำคม 2563 
ตำมที่ปรับปรุงใหม่

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - 64,176.75 - 64,176.75

เงินลงทุนระยะสั้น 71,359.64 (71,359.64) - -

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 9,011.03 - 9,011.03

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 1,828.14 (1,828.14) - -

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 119ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ผลกระทบจำก

 
31 ธันวำคม 2562 
ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม

มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินกลุ่ม 

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16

 
1 มกรำคม 2563 
ตำมที่ปรับปรุงใหม่

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - 6,730.82 6,730.82

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�าหนด
ช�าระภายในหนึ่งปี

- - 493.51 493.51

หนี้สินตามสัญญาเช่า - - 7,424.40 7,424.40

ก�าไรสะสม	-	ยังไม่ได้จัดสรร 63,006.39 490.39 (1,187.09) 62,309.69

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 643.72 (490.39) - 153.33

	 กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	ณ	 วันท่ี	 1	มกราคม	2563	การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและ 
หนี้สินทางการเงินตามที่ก�าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	 9	 เปรียบเทียบกับการจัดประเภทและมูลค่า 
ตามหลักการบัญชีเดิม	แสดงได้ดังนี้

งบกำรเงินรวม

มูลค่ำ 
ตำมหลักกำร

บัญชีเดิม

กำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำ 
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก�ำไร
ขำดทุน 

เบ็ดเสร็จอื่น

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก�ำไร 

หรือขำดทุน
รำคำทุน 

ตัดจ�ำหน่ำย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,828.91 - - 7,828.91 7,828.91

เงนิฝากโครงการยกระดบัโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมฯ 512.66 - - 512.66 512.66

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 6,653.09 - - 6,653.09 6,653.09

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

-	 เงินฝากประจ�า 21,403.00 - - 21,403.00 21,403.00

-	 เงินลงทุนเพื่อค้า	 26,186.65 - 26,186.65 - 26,186.65

-	 เงินลงทุนเผื่อขาย 16,587.10 151.48 16,435.62 - 16,587.10

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีภาระผูกพัน 570.00 - - 570.00 570.00

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

-	 เงินลงทุนเผื่อขาย 7,488.82 7,488.82 - - 7,488.82

-	 เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน

22.21 22.21 - - 22.21

-	 เงินลงทุนที่ถือจนครบก�าหนด 1,250.00 - - 1,250.00 1,250.00

-	 เงินฝากประจ�า 250.00 - - 250.00 250.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น 2,619.36 - - 2,619.36 2,619.36

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 91,371.80 7,662.51 42,622.27 41,087.02 91,371.80

รายงานประจ�าปี 2563120



งบกำรเงินรวม

มูลค่ำ 
ตำมหลักกำร

บัญชีเดิม

กำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำ 
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก�ำไร
ขำดทุน 

เบ็ดเสร็จอื่น

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก�ำไร 

หรือขำดทุน
รำคำทุน 

ตัดจ�ำหน่ำย รวม

หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 3,834.09 - - 3,834.09 3,834.09

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�าหนด 
ช�าระภายในหนึ่งปี

493.51 - - 493.51 493.51

เงินรับรอจ่ายคืน 162.52 - - 162.52 162.52

หนี้สินตามสัญญาเช่า 7,424.40 - - 7,424.40 7,424.40

รวมหนี้สินทางการเงิน 11,914.52 - - 11,914.52 11,914.52

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

มูลค่ำ 
ตำมหลักกำร

บัญชีเดิม

กำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำ 
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก�ำไร
ขำดทุน 

เบ็ดเสร็จอื่น

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก�ำไร 

หรือขำดทุน
รำคำทุน 

ตัดจ�ำหน่ำย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,809.41 - - 7,809.41 7,809.41

เงินฝากโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน 
โทรคมนาคมฯ

512.66 - - 512.66 512.66

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 6,653.09 - - 6,653.09 6,653.09

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

-	 เงินฝากประจ�า 21,403.00 - - 21,403.00 21,403.00

-	 เงินลงทุนเพื่อค้า	 26,186.65 - 26,186.65 - 26,186.65

-	 เงินลงทุนเผื่อขาย 16,587.10 151.48 16,435.62 - 16,587.10

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีภาระผูกพัน 570.00 - - 570.00 570.00

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

-	 เงินลงทุนเผื่อขาย 7,488.82 7,488.82 - - 7,488.82

-	 เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน

22.21 22.21 - - 22.21

-	 เงินลงทุนที่ถือจนครบก�าหนด 1,250.00 - - 1,250.00 1,250.00

-	 เงินฝากประจ�า 250.00 - - 250.00 250.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น 2,619.36 - - 2,619.36 2,619.36

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 91,352.30 7,662.51 42,622.27 41,067.52 91,352.30

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 121ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

มูลค่ำ 
ตำมหลักกำร

บัญชีเดิม

กำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำ 
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก�ำไร
ขำดทุน 

เบ็ดเสร็จอื่น

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก�ำไร 

หรือขำดทุน
รำคำทุน 

ตัดจ�ำหน่ำย รวม

หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 3,834.09 - - 3,834.09 3,834.09

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�าหนด 
ช�าระภายในหนึ่งปี

493.51 - - 493.51 493.51

เงินรับรอจ่ายคืน 162.52 - - 162.52 162.52

หนี้สินตามสัญญาเช่า 7,424.40 - - 7,424.40 7,424.40

รวมหนี้สินทางการเงิน 11,914.52 - - 11,914.52 11.,914.52

	 รายละเอยีดผลกระทบทีม่ต่ีอก�าไรสะสมและองค์ประกอบอืน่ของส่วนของผูถื้อหุน้	ณ	วันที	่1	มกราคม	2563	จากการน�า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	 16	สัญญาเช่า	
มาถือปฏิบัติครั้งแรก	แสดงได้ดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก�ำไรสะสม
องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น

ก�ำไรสะสม
องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของ
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

105.74 (105.74) 105.74 (105.74)

การจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้หลักทรัพย ์
เผื่อขายเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�าไรหรือขาดทุน

371.78 (371.78) 371.78 (371.78)

การจัดประเภทเงินลงทุนแบบผสมตราสารหนี้และ
ตราสารทุนหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นสินทรัพย์ทางการ
เงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน

12.87 (12.87) 12.87 (12.87)

ผลกระทบสะสมจากการน�ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	ฉบับที่	16	มาใช้

(1,187.09) - (1,187.09) -

รวมผลกระทบ (696.70) (490.39) (696.70) (490.39)

รายงานประจ�าปี 2563122



	 ส�าหรับสัญญาเช่าที่ได้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	17	บริษัทรับรู้มูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าดังกล่าวก่อนวันน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	16	มาถือปฏิบัติ
เป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จากสิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า	และหนี้สินตามสัญญาเช่า	ณ	วันที่น�ามาปฏิบัติใช้ครั้งแรก

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ภาระผูกพันสัญญาเช่าด�าเนินงาน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	 1,525.73

รายการปรับปรุง

บวก	ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	16 7,200.83

	 รวม 8,726.56

หัก	 ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (808.65)

หนี้สินตามสัญญาเช่า	ณ	วันที่	1	มกราคม	2563 7,917.91

4.2 ผลกระทบของกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบก�าไรขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายได้จากการตัดบัญชีสินทรัพย์รับโอนภายใต้สัญญาร่วมการงาน	ลดลง 82.37 82.37

รายได้อื่น	เพิ่มขึ้น 82.37 82.37

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รับโอนภายใต้สัญญาร่วมการงาน	ลดลง 82.17 82.17

ต้นทุนการให้บริการ	เพิ่มขึ้น 82.17 82.17

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	ลดลง	 1,051.51 1,051.51

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	เพิ่มขึ้น 1,051.51 1,051.51

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	ลดลง	 1,235.59 1,235.59

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	เพิ่มขึ้น 1,235.59 1,235.59

รายได้รอตัดบัญชีส่วนที่ถึงก�าหนดในหนึ่งปี	ลดลง 66.89 66.89

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	เพิ่มขึ้น 66.89 66.89

รายได้รอตัดบัญชีส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปี	ลดลง 156.42 156.42

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	เพิ่มขึ้น 156.42 156.42

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 123ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



5. มูลค่ำยุติธรรม
		 สนิทรพัย์ทางการเงนิหมนุเวียนอืน่	และสนิทรพัย์ทางการเงนิไม่หมนุเวียนอืน่	ประกอบด้วย	เงนิลงทนุวัดมลูค่ายุตธิรรม
ผ่านก�าไรขาดทุนและเงนิลงทุนวัดมลูค่ายุตธิรรมผ่านก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่	ซึง่แสดงด้วยมลูค่ายุตธิรรม	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	
2563	และ	2562	มีรายละเอียดดังนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

	 เงินลงทุนวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุน 31,969.31 - - 31,969.31

	 เงินลงทุนวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 997.90 - 47.30 1,045.20

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

	 เงินลงทุนวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 4,124.60 - 416.22 4,540.82

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

	 เงินลงทุนวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุน 26,186.65 - - 26,186.65

	 เงินลงทุนวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 23,769.99 - - 23,769.99

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

	 เงินลงทุนวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 305.93 - - 305.93

	 ตารางข้างต้นแสดงถึงการจ�าแนกวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรม	ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้
1.	 ข้อมูลระดับท่ี	 1	คือ	 ราคาเสนอซื้อขาย	 (ไม่ต้องปรับปรุง)	 ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน 

อย่างเดียวกัน
2.	 ข้อมูลระดับที่	2	คือ	ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่	1	ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง	

(ได้แก่	 ข้อมูลราคาตลาด)	 หรือโดยอ้อม	 (ได้แก่	 ข้อมูลที่ค�านวณมาจากราคาตลาด)	 ส�าหรับสินทรัพย์น้ันหรือ 
หนี้สินนั้น	

3.	 ข้อมูลระดับที่	 3	 คือ	 ข้อมูลส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด	
(ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

รายงานประจ�าปี 2563124



6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

เงินสดในมือ 6.24 7.93 6.24 7.93

เงินฝากธนาคารระยะสั้น	(เงินบาท) 6,864.09 7,240.35 6,844.89 7,220.85

เงินฝากธนาคารระยะสั้น	(สกุลเงินตราต่างประเทศ) 566.31 580.63 566.31 580.63

เงินฝากประจ�า 500.00 - 500.00 -

รวม 7,936.64 7,828.91 7,917.44 7,809.41

	 เงินฝากธนาคารระยะสัน้เป็นเงนิฝากประเภทกระแสรายวัน	ออมทรพัย์	และเงนิฝากประจ�า	อายุไม่เกิน	3	เดอืน	ในปี	2563	
มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	0.10	ถึงร้อยละ	0.70	ต่อปี	(ปี	2562	ร้อยละ	0.125	ถึงร้อยละ	1.60	ต่อปี)	บริษัทด�ารงเงินฝากในสกุล
ดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา	เพ่ือลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กิดจากการรบัหรอืจ่ายช�าระในอนาคตส�าหรบัสกุลเงนิดงักล่าว	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดได้รวมเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของกองทุน
บ�าเหน็จพนักงาน	จ�านวน	29.52	ล้านบาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	จ�านวน	40.50	ล้านบาท)

7. เงินลงทุนระยะสั้น 

	 รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะสั้น	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	มีรายละเอียดดังนี้	

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ 2563 2562

ราคาตามบัญชีต้นปี - 67,730.91

ลงทุนเพิ่ม	(ไถ่ถอนเงินลงทุน)	-	สุทธิ - 242.54

รับโอนจากเงินลงทุนระยะยาว	 19 - 2,550.00

ผลก�าไร	(ขาดทุน)	จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย - 435.21

ปรับมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย - 0.57

ก�าไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อค้า	-	กองทุนส่วนบุคคล - 400.41

ราคาตามบัญชีปลายปี - 71,359.64

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 125ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562

เงินฝากประจ�ามากกว่า	3	เดือน - 19,810.00

เงินฝากประจ�ามากกว่า	3	เดือน	-	กองทุนส่วนบุคคล - 1,593.00

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	-	กองทุนส่วนบุคคล - 26,186.65

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - 23,703.90

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	-	แบบผสม	-	กองทุนส่วนบุคคล - 66.09

รวม - 71,359.64

	 เงินฝากประจ�าในสกุลเงินบาทกับธนาคารในประเทศ	 ซึ่งมีระยะเวลาครบก�าหนดเริ่มแรกมากกว่า	 3	 เดือน	แต่ไม่เกิน	
12	 เดือน	ในปี	2563	มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	-	ถึงร้อยละ	-	ต่อปี	 (ปี	2562	ร้อยละ	1.05	ถึงร้อยละ	2.00	ต่อปี)	 เงินลงทุน 
ในตราสารหนี้ประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินและหุ้นกู้	 มีระยะเวลาครบก�าหนดเริ่มแรกมากกว่า	 3	 เดือน	แต่ไม่เกิน	 12	 เดือน	 
หรือเงินลงทุนที่มีความตั้งใจหรือความสามารถที่จะขายในอนาคต	

8. เงินฝำกโครงกำรยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมฯ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	เงินฝากโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมฯ	จ�านวน	0.28	ล้านบาท	เป็นเงิน
ที่บริษัทได้รับจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	 (ดศ.)	ตามโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	กิจกรรมที่	2	โดยน�าเงินฝากธนาคาร	กรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	สาขาไปรษณีย์ไทย	ชื่อบัญชี	
“ค่าใช้จ่ายเพ่ือการด�าเนนิงานเพ่ิมประสทิธิภาพโครงข่ายอนิเทอร์เนต็ระหว่างประเทศฯ	ของ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม”	วงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจ�านวน	 5,000.00	ล้านบาท	แบ่งจ่ายเป็น	 4	 งวด	 งวดท่ี	 1	 จ�านวน	 2,000.00	ล้านบาท	 รับเมื่อวันท่ี	 
29	กันยายน	2560	งวดที่	2	จ�านวน	1,000.00	ล้านบาท	รับเมื่อวันที่	14	กันยายน	2561	และงวดที่	3	จ�านวน	1,156.19	 
ล้านบาท	รับเมื่อวันที่	9	มีนาคม	2564

	 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่	 19	มกราคม	2559	ลงมติเห็นชอบในหลักการโครงการยกระดับโครงสร้าง 
พื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	7	ธันวาคม	2559	ตามหนังสือ
ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ด่วนที่สุด	ที่	นร	0505/46276	ลงวันที่	7	ธันวาคม	2559	เรื่อง	การด�าเนินการขับเคลื่อนดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	มีมติให้บริษัทด�าเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ของประเทศ	 กิจกรรมที่	 2	 การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน	 (ASEAN	Digital	Hub)	 วงเงินงบประมาณท่ีได้รับ	 จ�านวน	 5,000.00	 ล้านบาท	ตามที่	 
ดศ.	เสนอ	และมอบหมายให้	ดศ.	และบรษิทั	ในฐานะหน่วยเบกิจ่ายด�าเนินโครงการในลกัษณะเบกิจ่ายงบประมาณแทนกัน	
โดยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน	และวิธีปฏิบัติทางด้านภาษีท่ีเก่ียวข้อง	 ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง	 
ด่วนที่สุด	ที่	กค	0409.7/ว	355	ลงวันที่	12	ตุลาคม	2550	เรื่อง	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันในระบบ	GFMIS	และ
หนงัสอืกรมบญัชกีลาง	ด่วนท่ีสดุ	ที	่กค	0402.5/011207	ลงวันที	่17	มนีาคม	2560	เรือ่ง	ขอหารอืวธีิปฏบิติัการด�าเนนิโครงการ
ยกระดบัโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศ	ท้ังน้ีบรษิทัได้บนัทึกรบัรูร้ายการเงนิฝากโครงการ
ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมฯ	ดังกล่าว	 คู่กับหน้ีสินในงบการเงิน	 โดยแสดงรวมไว้ในบัญชีเจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น	
รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	26
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9. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562
(ปรับปรุงใหม่)

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้บริการโทรคมนาคม

บุคคล/กิจการทั่วไป 6,201.70 5,690.51

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1,321.02 1,022.99

บริษัทร่วม 0.02 0.01

การร่วมค้า 29.87 410.81

	 รวม 7,552.61 7,124.32

หัก	 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (634.14) (1,362.31)

ลูกหนี้บริการโทรคมนาคม 6,918.47 5,762.01

ลูกหนี้ค่าเชื่อมต่อโทรคมนาคม/ลูกหนี้ส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคม

	 บุคคล/กิจการทั่วไป 1,123.09 2,925.51

	 ราชการ/รัฐวิสาหกิจ - -

หัก	 เจ้าหนี้ส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคม (241.43) (337.07)

	 	 เจ้าหนี้ค่าเชื่อมต่อโทรคมนาคม	-	รับช�าระแทน	 (684.25) (1,845.40)

	 	 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (6.06) (3.24)

ลูกหนี้ค่าเชื่อมต่อโทรคมนาคม/ลูกหนี้ส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคม 191.35 739.80

รวมลูกหนี้การค้า 7,109.82 6,501.81

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

บุคคล/กิจการทั่วไป 136.93 299.46

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 111.89 0.51

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - 112.30

	 รวม 248.82 412.27

หัก	 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (147.37) (260.99)

รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 101.45 151.28

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 7,211.27 6,653.09

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 127ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



	 ลูกหนี้การค้า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	แยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระได้ดังนี้	

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562
(ปรับปรุงใหม่)

ลูกหนี้บริการโทรคมนาคม

ต�่ากว่า	3	เดือน 6,580.43 5,605.94

ตั้งแต่	3	-	6	เดือน 146.29 221.97

เกินกว่า	6	-	12	เดือน 173.15 301.30

เกินกว่า	12	เดือน 652.74 995.11

	 รวม 7,552.61 7,124.32

หัก	 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (634.14) (1,362.31)

ลูกหนี้บริการโทรคมนาคม 6,918.47 5,762.01

ลูกหนี้ค่าเชื่อมต่อโทรคมนาคม/ลูกหนี้ส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคม

ต�่ากว่า	3	เดือน 1,015.18 2,744.44

ตั้งแต่	3	-	6	เดือน 20.82 50.43

เกินกว่า	6	-	12	เดือน 29.53 70.19

เกินกว่า	12	เดือน 57.56 60.45

	 รวม 1,123.09 2,925.51

หัก	 เจ้าหนี้ส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคม (241.43) (337.07)

	 	 เจ้าหนี้ค่าเชื่อมต่อโทรคมนาคม	-	รับช�าระแทน (684.25) (1,845.40)

	 	 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (6.06) (3.24)

ลูกหนี้ค่าเชื่อมต่อโทรคมนาคม/ลูกหนี้ส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคม 191.35 739.80

ลูกหนี้การค้า 7,109.82 6,501.81
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10. รำยได้ค้ำงรับ 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562

รายได้ธุรกิจสื่อสารไร้สาย	 926.89 1,537.90

รายได้ธุรกิจโทรศัพท์ 38.60 80.02

รายได้ธุรกิจบรอดแบนด์ 99.90 191.31

รายได้บริการ	IT	SERVICE 15.50 34.38

รายได้โครงข่าย 27.18 28.10

รายได้วิทยุคมนาคม 13.10 14.77

อื่น	ๆ	 355.03 134.59

	 รวม 1,476.20 2,021.07

หัก	 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (583.69) (1,090.05)

รายได้ค้างรับ 892.51 931.02

11. สินค้ำและพัสดุคงเหลือ 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562

สินค้า 55.12 231.25

วัสดุอุปกรณ์โทรคมนาคม 197.93 191.15

บัตรบริการโทรคมนาคม 0.72 1.25

	 รวม 253.77 423.65

หัก	 ค่าเผื่อสินค้าที่ช�ารุดหรือล้าสมัย (31.98) (30.82)

สินค้าและพัสดุคงเหลือ 221.79 392.83

	 ค่าเผื่อสินค้าท่ีช�ารุดหรือล้าสมัย	 จ�านวน	 31.98	 ล้านบาท	 ได้รวมค่าเผื่อสินค้าขาดบัญชีรอการตรวจสอบ	 จ�านวน	 
23.22	ล้านบาท	(ปี	2562	จ�านวน	23.22	ล้านบาท)

	 ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562

ต้นทุนขาย 65.52 31.68

กลับรายการการปรับลดมูลค่า (0.18) -

รวมสุทธิ 65.34 31.68

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 129ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



12. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 

	 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	มีรายละเอียดดังนี้	

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ 2563 2562

ราคาตามบัญชี	ณ	วันที่	1	มกราคม	2563 64,176.75 -

ลงทุนเพิ่ม 80,886.75 -

ลดทุน/ไถ่ถอน/ขาย (98,594.24) -

รับโอนจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	 15 2,893.58 -

ผลก�าไร	(ขาดทุน)	จากการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุน (256.72) -

ปรับมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย (88.17) -

ผลก�าไร	(ขาดทุน)	จากการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (74.87) -

ราคาตามบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563 48,943.08 -

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย

เงินฝากประจ�ามากกว่า	3	เดือน 13,820.00 -

เงินฝากประจ�ามากกว่า	3	เดือน	-	กองทุนส่วนบุคคล 1,110.00 -

เงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่ถือจนครบก�าหนด 998.56 -

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุน 8,509.99 -

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุน	-	กองทุนส่วนบุคคล 23,459.32 -

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 1,008.97 -

เงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 36.24 -

	 รวม 48,943.08 -

	 เงินฝากประจ�าในสกุลเงินบาทกับธนาคารในประเทศ	 ซึ่งมีระยะเวลาครบก�าหนดเริ่มแรกมากกว่า	 3	 เดือน	แต่ไม่เกิน	
12	เดือน	ในปี	2563	มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	0.60	ถึงร้อยละ	1.10	ต่อปี	เงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินและ
หุ้นกู้	มีระยะเวลาครบก�าหนดเริ่มแรกมากกว่า	3	เดือน	แต่ไม่เกิน	12	เดือน	หรือเงินลงทุนที่มีความตั้งใจหรือความสามารถ
ที่จะขายในอนาคต	
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13. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562
(ปรับปรุงใหม่)

2563 2562
(ปรับปรุงใหม่)

ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�าหนด 521.39 3,321.75 521.39 3,321.75

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 558.88 257.64 558.88 257.64

ดอกเบี้ยค้างรับ 172.69 282.21 172.69 282.21

ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก	ณ	ที่จ่าย (0.03) (1.02) (0.05) (1.05)

อื่น	ๆ 24.78 1,063.85 24.78 1,063.85

	 รวม 1,277.71 4,924.43 1,277.69 4,924.40

	 ดอกเบี้ยค้างรับ	ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2563	 ได้รวมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับของกองทุนบ�าเหน็จพนักงาน	 
จ�านวน	0.60	ล้านบาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	จ�านวน	1.06	ล้านบาท)

14. เงินลงทุนระยะสั้นที่มีภำระผูกพัน 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562

เงินฝากประจ�าธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 5.00 5.00

เงินฝากประจ�าธนาคารอาคารสงเคราะห์ 495.00 495.00

เงินฝากประจ�าธนาคารซีไอเอ็มบีไทย	จ�ากัด	(มหาชน) - 20.00

เงินฝากประจ�าธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน) 50.00 	50.00

เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 250.00 -

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 2,992.69 -

	 รวม 3,792.69 570.00

	 เงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่ภีาระผกูพัน	ได้แก่	เงนิฝากประจ�าท่ีบรษิทัน�าไปเป็นหลักประกนัการออกหนังสอืค�า้ประกันธนาคาร
ในการท�านติกิรรมสญัญาและข้อตกลงใด	ๆ 	ในนามของบรษิทั	และเงนิฝากท่ีบรษิทัมข้ีอตกลงกับธนาคารเพ่ือเป็นหลักประกัน
เงินที่พนักงานของบริษัทขอกู้เพื่อการเคหะจากธนาคาร	โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทจะคงเงินฝากประจ�า	1	ปี	ไว้กับธนาคาร	

	 ในปี	2563	มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	0.25	ถึงร้อยละ	0.90	ต่อปี	(ปี	2562	ร้อยละ	1.05	ถึงร้อยละ	1.50	ต่อปี)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 131ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



15. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น

	 รายการเคลือ่นไหวของสนิทรพัย์ทางการเงนิไม่หมนุเวียนอืน่	ซึง่ประกอบด้วย	เงนิลงทุนในตราสารทุนท่ีวัดมลูค่ายุติธรรม
ผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 และเงินลงทุน 
ในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	มีรายละเอียดดังนี้

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ 2563 2562

ราคาตามบัญชี	ณ	วันที่	1	มกราคม	2563 9,011.03 -

ลงทุนเพิ่ม 100.00 -

ลดทุน/ไถ่ถอน/ขายหุ้น (410.90) -

โอนไปส่วนที่จะครบก�าหนดในหนึ่งปี 12 (2,893.58) -

ผลก�าไร	(ขาดทุน)	จากการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (364.94) -

ปรับมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย (0.79) -

ราคาตามบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	 5,440.82 -

	 บริษัทได้มีการลงทุนในตราสารหนี้	ประเภทหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน	ของ	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	
(บมจ.	การบินไทย)	จ�านวน	933.00	ล้านบาท	โดยการถือครองเงินลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อรับดอกเบี้ยตาม
สัญญา	และสามารถขายหุ้นกู้ก่อนวันครบก�าหนดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องได้	แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน	มีการยื่นค�าร้อง
ขอฟื้นฟูกิจการของ	บมจ.	การบินไทย	ต่อศาลล้มละลายกลาง	และศาลล้มละลายกลางได้มีค�าสั่งรับค�าร้องขอฟื้นฟูกิจการ
ไว้พิจารณาเมือ่วันท่ี	27	พฤษภาคม	2563	ส่งผลให้	บมจ.	การบนิไทย	เข้าสูส่ภาวะพักช�าระหนีกั้บเจ้าหน้ีทกุรายตามกฎหมาย	
และศาลล้มละลายกลางได้ก�าหนดวันไต่สวนค�าร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่	17	สิงหาคม	2563	

	 จากเหตุการณ์ดังกล่าว	ท�าให้บริษัทไม่สามารถขายหุ้นกู้เพ่ือเสริมสภาพคล่องตามวัตถุประสงค์ในการถือครองหุ้นกู ้
เมื่อเริ่มแรกได้	เมื่อวันที่	30	มิถุนายน	2563	บริษัทจึงบันทึกรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้	ประเภท
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน	ของ	บมจ.	การบินไทย	ด้วยอัตราร้อยละ	52.70	คิดเป็นจ�านวนเงิน	491.69	ล้านบาท

	 จากสถานการณ์ปัจจบุนั	บมจ.	การบนิไทย	อยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการตามขัน้ตอนของกฎหมาย	โดย	บมจ.	การบนิไทย	
มีผลการด�าเนินงานขาดทุนสะสมเกินทุนและมีหน้ีสินจ�านวนมาก	ประกอบกับมีการผิดนัดช�าระเงิน	 ถือเป็นสัญญาณการ
ด้อยค่าของหุ้นกู้การบินไทยอย่างเป็นรูปธรรม	บริษัทได้ใช้ความพยายามในการหาข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลภายนอก	
โดยท�าการตดิตามสถานการณ์ทีม่ผีลกระทบต่อการฟ้ืนฟูกิจการของ	บมจ.	การบนิไทย	อย่างใกล้ชดิ	เพ่ือให้สามารถประมาณ
การผลขาดทุนด้านเครดติของหุ้นกู้ดงักล่าวให้น่าเชือ่ถือทีส่ดุ	และจากการประชมุร่วมกับเจ้าหนีเ้มือ่วนัที	่19	พฤษภาคม	2564	
ได้มกีารพิจารณาเหน็ชอบแผนฟ้ืนฟู	บมจ.	การบนิไทย	แล้ว	โดยมเีงือ่นไขของการช�าระหน้ีให้เจ้าหน้ีโดยไม่มกีารท�าแฮร์คัทหนี้
แต่มีการขยายระยะเวลาการช�าระหนี้ออกไป	และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้เพื่อมาติดตามการท�างานของผู้บริหาร
แผนฟื้นฟูกิจการเพื่อให้สามารถด�าเนินการฟื้นฟูกิจการให้ได้ตามแผน	

	 จากเหตุผลที่กล่าวมา	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	บริษัท	จึงยังคงมีความเชื่อมั่นว่ามีโอกาสที่จะได้รับเงินคืน	แต่อาจจะ
ไม่ได้รบัเตม็จ�านวน	ดงัน้ัน	การพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดติของหุน้กู้การบนิไทยท่ีอตัราร้อยละ	52.70	ทีอ้่างองิตามสมาคม
ตราสารหนี้ไทย	(ThaiBMA)	เมื่อวันที่	27	พฤษภาคม	2563	นั้น	น่าจะเป็นข้อมูลที่ดีที่สุด	ณ	ขณะนี้

รายงานประจ�าปี 2563132



	 เมื่อวันที่	25	ธันวาคม	2563	บริษัทได้ตัดจ�าหน่ายเงินลงทุนบริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ตามมติ
คณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	14	มกราคม	2563	ได้เห็นชอบในหลักการควบรวมบริษัท	และ	บมจ.	ทีโอที	เป็น	บริษัท	โทรคมนาคม
แห่งชาติ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (NT	Plc.)	 และให้ด�าเนินการลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จ�ากัด	
(มหาชน)	โดยขายให้แก่	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	จ�านวน	19,752,000	หุ้น	ราคาขาย	
3.56	บาท/หุ้น	เป็นเงิน	70.32	ล้านบาท	มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	ณ	วันที่ตัดจ�าหน่าย	67.95	ล้านบาท	และก�าไรจากการ
จ�าหน่ายเงินลงทุน	(ก�าไรสะสม)	จ�านวน	11.06	ล้านบาท

	 รายละเอียดและมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	 
มีดังนี้

31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
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ตราสารหนี้ 1

บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน) - 591.16 100.00 691.16 - - - -

ธนาคารทิสโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	 - - 200.00 200.00 - - - -

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน) - - 500.00 500.00 - - - -

ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน) - - 100.00 100.00 - - - -

บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน) - 274.81 - 274.81 - - - -

บริษัท	บัตรกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน) - 188.63 - 188.63 - - - -

บริษัท	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน) - 92.19 - 92.19 - - - -

บริษัท	บีอีซีเวิลด์	จ�ากัด	(มหาชน) - 60.51 - 60.51 - - - -

บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จ�ากัด	(มหาชน) - 96.94 - 96.94 - - - -

บริษัท	อีซี่	บาย	จ�ากัด	(มหาชน) - 71.05 - 71.05 - - - -

บริษัท	แอดวานซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด	 - 104.76 - 104.76 - - - -

บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน) - 585.07 - 585.07 - - - -

บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จ�ากัด	(มหาชน) - 100.99 - 100.99 - - - -

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน) - 394.01 - 394.01 - - - -

บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน) - 260.27 - 260.27 - - - -

บริษัท	ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน) - 410.92 - 410.92 - - - -

บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน) - 249.72 - 249.72 - - - -

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 133ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
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บรษิทั	ไทคอน	อนิดสัเทรยีล	คอนเนค็ชัน่	จ�ากัด	(มหาชน) - 40.15 - 40.15 - - - -

บรษิทั	บรหิารสนิทรพัย์	กรงุเทพพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน) - 35.58 - 35.58 - - - -

บริษัท	บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	(มหาชน) - 320.02 - 320.02 - - - -

บรษิทั	ปตท.	ส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม	จ�ากัด	(มหาชน) - 81.69 - 81.69 - - - -

บริษัท	ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน) - 75.02 - 75.02 - - - -

บริษัท	ดีแทค	ไตรเน็ต	จ�ากัด - 151.36 - 151.36 - - - -

ตราสารทุน

บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 250.63 - - 250.63 - - - -

บริษัท	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน) 83.13 - - 83.13 - - - -

บริษัท	ดิจิตอลโฟน	จ�ากัด 0.46 - - 0.46 - - - -

บริษัท	เอเซียส	รีเยนแนล	เซอร์วิส	จ�ากัด 20.00 - - 20.00 - - - -

บริษัท	เทรดสยาม	จ�ากัด 1.75 - - 1.75 - - - -

 รวมทั้งสิ้น 355.97 4,184.85 900.00 5,440.82 - - - -

	 รายละเอียดตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก�าหนดแยกตามระยะเวลาที่จะครบก�าหนดตามสัญญา	 ในงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ	มีดังนี้

31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562

 ครบก�ำหนดภำยใน ครบก�ำหนดภำยใน

1 ปี 2 - 5 ปี 6 - 12 ปี รวม 1 ปี 2 - 5 ปี 6 - 12 ปี รวม

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด 1

บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	* 	- - 100.00 100.00 - - - -

ธนาคารทิสโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	* 	- - 200.00 200.00 - - - -

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)	* 	- - 500.00 500.00 - - - -

ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	* - - 100.00 100.00 - - - -

 รวมทั้งสิ้น - - 900.00 900.00 - - - -

1	 	เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีถือจนครบก�าหนด	มีอายุ	 1	 -	 12	ปี	 โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ	 3.40	 -	 4.15	ต่อปี	 
ตามเงื่อนไขสัญญาดังนี้

*	 อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุตราสารหนี้	

รายงานประจ�าปี 2563134



16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

	 กลุ่มกิจการมีบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	ดังนี้

ชื่อ

สถำนท่ีหลัก 
ในกำรประกอบ
ธุรกิจ/ประเทศ 
ท่ีจดทะเบียน

จัดตั้ง ลักษณะของธุรกิจ

สัดส่วนของ 
หุ้นสำมัญที่ถือ
โดยบริษัทใหญ่ 

(ร้อยละ)

สัดส่วนของ 
หุ้นสำมัญที่ถือ
โดยกลุ่มกิจกำร 

(ร้อยละ)

สัดส่วนของ 
หุ้นสำมัญที่ถือ

โดยส่วนได้เสียที่
ไม่มอี�ำนำจควบคุม 

(ร้อยละ)

สัดส่วนของหุ้น
บุริมสิทธิที่ถือ

โดยกลุ่มกิจกำร 
(ร้อยละ)

1.		บริษัท	แคท	เทเลคอม	
โฮลดิ้ง	จ�ากัด	1

ประเทศไทย ด�าเนินธุรกิจหลัก	 ในการ
บริหารจัดการการลงทุน
ของบริษัทให้เกิดความ
คล่องตัวและการลงทุน 
ในธุรกิจต่าง	 ๆ	 ที่ส่งเสริม
หรือสนับสนุนธุรกิจหลัก
ของบริษัท

100	 - - -

2.		บรษิทั	โครงข่ายระหว่าง
ประเทศและศนูย์ข้อมลู
อินเทอร์เน็ต	จ�ากัด	2

ประเทศไทย ด�าเนินธุรกิจหลัก	 ในการ
ให้บรกิารโครงข่ายระหว่าง
ประเทศและศูนย์ข้อมูล
อินเทอร์เน็ต

100 - - -

	 บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดท�างบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ	

1	 สดัส่วนของสทิธิในการออกเสยีงในบรษิทั	แคท	เทเลคอม	โฮลดิง้	จ�ากัด	(แคท	เทเลคอม	โฮลดิง้)	ทีถื่อโดยบรษิทัใหญ่
คดิเป็นร้อยละ	97.09	ของจ�านวนหุน้ท้ังหมด	บรษิทัใหญ่ไม่ได้ถือหุ้นบรุมิสทิธิของบรษิทัย่อยทีร่วมอยู่ในกลุม่กิจการ	
บริษัทมีอ�านาจควบคุมในบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้น	 เนื่องจากบริษัทมีอ�านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อผลตอบแทนของ	แคท	 เทเลคอม	 โฮลด้ิง	 รวมถึงมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปร
จากการเก่ียวข้องกับ	แคท	 เทเลคอม	 โฮลดิ้ง	 และบริษัทมีความสามารถในการด�าเนินการใด	 ๆ	ที่จะท�าให้เกิด 
ผลกระทบต่อจ�านวนเงนิผลตอบแทนของ	แคท	เทเลคอม	โฮลดิง้	ดงันัน้	แคท	เทเลคอม	โฮลดิง้	จงึถือเป็นบรษิทัย่อย
ของบริษัท

2	 บริษัท	โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต	จ�ากัด	(NGDC	Co.)	มีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินธุรกิจ
หลักในการให้บริการโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต	 ประกอบกิจการโทรคมนาคมและ 
ให้บริการทางด้านโทรคมนาคม	ทุกลักษณะ	 ทุกประเภท	 รวมถึงกิจการท่ีต่อเน่ืองหรือใกล้เคียงกัน	หรือเก่ียวกับ	
หรือที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้านโทรคมนาคมดังกล่าวในประเทศ	
ระหว่างประเทศ	นอกประเทศ	มทุีนจดทะเบยีนทัง้สิน้	20.00	ล้านบาท	ประกอบด้วย	หุน้สามญัจ�านวน	200,000	หุ้น	
มูลค่าหุ้นละ	100.00	บาท	บริษัทถือหุ้นใน	NGDC	Co.	จ�านวน	200,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจ�านวนหุ้น
ทัง้หมด	บรษิทัจดัประเภท	NGDC	Co.	เป็นบรษิทัย่อย	เน่ืองจากบรษิทัมอี�านาจควบคุมในบรษิทัย่อยดังกล่าวข้างต้น	
โดยบรษิทัมอี�านาจในการตดัสนิใจเก่ียวกับกิจกรรม	ทีส่่งผลกระทบอย่างมนัียส�าคญัต่อผลตอบแทนของ	NGDC	Co.	
รวมถึงมสีทิธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวข้องกับ	NGDC	Co.	บรษิทัมคีวามสามารถในการด�าเนนิการใด	ๆ	
ที่จะท�าให้เกิดผลกระทบต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนของ	NGDC	Co.

	 เมื่อวันที่	22	กรกฎาคม	2563	บริษัท	โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต	จ�ากัด	(NGDC	Co.)	ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท	 ได้ด�าเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว	และขณะน้ียังไม่ได้จดทะเบียน
เสร็จสิ้นการช�าระบัญชี	

	 เมื่อวันที่	 30	กันยายน	2563	บริษัทได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าจากเงินลงทุนในบริษัท	 โครงข่ายระหว่างประเทศและ
ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต	จ�ากัด	(NGDC	Co.)	เป็นจ�านวนเงิน	1.08	ล้านบาท	เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสมและคาดว่ามูลค่า 
ที่จะได้รับคืนของเงินลงทุนดังกล่าวต�่ากว่าราคาทุนเดิม	ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 135ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



17. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

	 รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในการร่วมค้า	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	มีรายละเอียดดังนี้	

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ราคาตามบัญชีต้นปี 91.92 113.82 34.18 72.03

ซื้อหุ้น 2.50 - 2.50 -

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทนุซึง่บนัทกึโดยวิธีส่วนได้เสยี	 (19.33) (19.87) - -

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า -	 - (4.60) (37.85)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 0.38 (1.11) - -

เงินปันผลรับ (0.92) (0.92) - -

ราคาตามบัญชีปลายปี 74.55 91.92 32.08 34.18

	 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	มีดังนี้

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ
ประเทศ 

ที่จดทะเบียน 
จัดตั้ง

สัดส่วนของกำรถือหุ้น ร้อยละ

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62

การร่วมค้าในประเทศ 

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

บริษัท	เอเซีย	อินโฟเน็ท	จ�ากัด	1,	2 ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไทย 32.00 32.00

ผู้ให้บริการโทรคมนาคมอื่น

บรษิทั	ฮทัชสินั	ซเีอท	ีไวร์เลส	มลัตมิเีดยี	จ�ากัด	 ท�าการตลาดวทิยุคมนาคมระบบเซลลลู่าร์	
DIGITAL	AMPS	800	BAND	A

ไทย 26.00 26.00

บรษิทั	เอส	ที	ซ	ีเน็ทเวิร์ค	คอร์ปอเรชัน่	จ�ากัด ท�าการตลาดบริการสื่อสารข้อมูล ไทย 46.00 46.00

บริษัท	สมาร์ท	ไฮเวย์	จ�ากัด	1 บรกิารให้เช่าวงจรสือ่สญัญาณความเรว็สงู
ภายในประเทศ

ไทย 32.00 32.00

บริษัท	แคท	บัซซ์	ทีวี	จ�ากัด ตดิตัง้สือ่โฆษณาบนรถโดยสารประจ�าทาง ไทย 49.00 49.00

บริษัท	ทรี	เพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด ท�าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรม 
ทางออนไลน์

ไทย 15.00 15.00

บริษัท	เนชั่น	สเปซ	แอนด์	เทคโนโลยี	จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจดาวเทียมวงโคจรต�่าและ
ธุรกิจดาวเทียมอื่น

ไทย 25.00 -

การร่วมค้าต่างประเทศ

Acasia	Communications	Sdn	Bhd ให้บรกิารเก่ียวกับโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์	
ข้อมลูภายในและภายนอกประเทศมาเลเซยี	

มาเลเซีย 12.80 12.80

Asean	Telecom	Holdings	Sdn	Bhd ลงทุนใน	Acasia	Communications	Sdn	
Bhd

มาเลเซีย 14.29 14.29

1	 การร่วมค้าเหล่านี้ด�าเนินธุรกิจภายใต้สัญญาร่วมการงาน	
2	 การร่วมค้าที่หมดสัญญาและอยู่ระหว่างบริษัทเจรจาเรื่องทรัพย์สินและหนี้สิน

รายงานประจ�าปี 2563136



	 	กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่แต่ละรายไม่มีสาระส�าคัญ	ซึ่งได้บันทึกเงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย	ดังนี้

2563 2562

มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสียในการร่วมค้าซึ่งแต่ละรายที่ไม่มีสาระส�าคัญ 74.55 91.92

จ�านวนรวมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในการร่วมค้า;

ขาดทุนจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง (19.33) (19.87)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - -

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี (19.33) (19.87)

	 ในเดือนเมษายน	2563	บริษัท	ทรี	เพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ได้ลดทุนจดทะเบียนตามมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ท่ี	1/2563	เมือ่วันท่ี	11	กุมภาพันธ์	2563	มผีลท�าให้จ�านวนหุ้นของบรษิทั	และบรษิทั	แคท	เทเลคอม	โฮลดิง้	จ�ากัด	ทีถื่อหุ้น
ในบริษัท	ทรี	 เพย์	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	มีจ�านวนหุ้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	 โดยบริษัท	มีจ�านวนหุ้นเดิม	 9,000,000	หุ้น	 
ลดลงเหลอื	4,000,000	หุน้	และ	บรษิทั	แคท	เทเลคอม	โฮลดิง้	จ�ากัด	มจี�านวนหุ้นเดมิ	20,980,000	หุน้	ลดลงเหลอื	9,324,444	หุน้	
แต่สัดส่วนการถือหุ้นยังคงเท่าเดิมที่ร้อยละ	15	และร้อยละ	34.97	ตามล�าดับ

	 เมื่อวันที่	22	มิถุนายน	2563	บริษัท	ร่วมกับ	บริษัท	ไทยคม	จ�ากัด	(มหาชน)	จัดตั้งกิจการร่วมค้า	บริษัท	เนชั่น	สเปซ	
แอนด์	เทคโนโลยี	จ�ากัด	(Nation	Space	And	Technology	Company	Limited)	เพื่อด�าเนินธุรกิจดาวเทียมวงโคจรต�่าและ
ธุรกิจดาวเทียมอื่น	มีทุนจดทะเบียนท้ังสิ้น	 10.00	ล้านบาท	ประกอบด้วย	 หุ้นสามัญจ�านวน	1,000,000	 หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	
10.00	บาท	บริษัทถือหุ้นใน	บริษัท	เนชั่น	สเปซ	แอนด์	เทคโนโลยี	จ�ากัด	จ�านวน	250,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	25	ของจ�านวน
หุ้นทั้งหมด

	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	2563	บริษัทได้บันทึกค่าเผ่ือการด้อยค่าจากเงินลงทุนในบริษัท	ทรี	 เพย์	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	 
ซึง่เป็นเงนิลงทนุในการร่วมค้า	โดยบรษิทัมสีดัส่วนในการถือหุ้นร้อยละ	15	เป็นจ�านวนเงนิ	42.45	ล้านบาท	เนือ่งจากมสีดัส่วน
ของผู้ถือหุ้นลดลงต�่ากว่ามูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุนและมีแนวโน้มที่จะขาดทุนอย่างต่อเน่ือง	ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุน
เกิดการด้อยค่า

18. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

	 รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	มีรายละเอียดดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ราคาตามบัญชีต้นปี 539.72 548.08 18.11 18.11

ซื้อหุ้น 4.00 - 4.00 -

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย 53.76 110.97 - 	-

ส่วนแบ่งก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม 0.22 - - -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 20.97 (30.72) - -

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทร่วม

(0.05) (0.09) - -

เงินปันผลรับ (122.83) (88.52) - -

ราคาตามบัญชีปลายปี 495.79 539.72 22.11 18.11

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 137ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



	 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	มีดังนี้

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ
ประเทศ 

ที่จดทะเบียน 
จัดตั้ง

สัดส่วนของกำรถือหุ้นร้อยละ

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62

บริษัทร่วม - ในประเทศ

บรษิทั	ซ	ีแอนด์	ซ	ีอนิเตอร์เนชัน่แนล	เวนเจอร์	
จ�ากัด	

บริการให้ค�าปรึกษา ไทย 15.00 15.00

บรษิทั	ไทย	-	อะมาดอิสุ	เซาท์อสีต์เอเชยี	จ�ากัด บริการส�ารองที่นั่งแบบเบ็ดเสร็จ ไทย 20.00 20.00

บริษัท	ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพท์	จ�ากัด

ศูนย ์ให ้บริการระบบสารสนเทศและ 
ฐานข้อมูลกลางส�าหรับผู้ให้บริการ

ไทย 20.00 20.00

บริษัท	โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ	จ�ากัด บริการโครงข่ายและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในประเทศ	

ไทย 0.0005 0.0005

บริษัท	เอไอไนน์	จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ไทย 20.00 -

บริษัทร่วม - ต่างประเทศ

ASEAN	Cableship	Pte	Ltd.	 ด�าเนินธุรกิจจัดการเรือส�าหรับซ่อมแซม
บ�ารุงรักษาระบบเคเบิลใต้น�้า

สิงคโปร์	 16.67 16.67

	 กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมที่แต่ละรายไม่มีสาระส�าคัญ	ซึ่งได้บันทึกเงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย	ดังนี้

2563 2562

มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมซึ่งแต่ละรายที่ไม่มีสาระส�าคัญ 495.79 539.72

จ�านวนรวมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วม;

ก�าไรจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง 53.76 110.97

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 0.22 -

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 53.98 110.97

	 เมื่อวันที่	 12	ตุลาคม	2563	บริษัท	 ร่วมกับบริษัท	 เทอราบิท	จ�ากัด	นายชูชาติ	 หฤไชยะศักดิ์	 นายศิลา	ชุณห์วิจิตรา	 
นางสาวสุรีพร	กระจง	และ	นางภัชริกา	ชูตระกูล	จัดตั้งบริษัทร่วมทุน	เอไอไนน์	จ�ากัด	(AI9	Co.,	Ltd.)	เพื่อด�าเนินธุรกิจดิจิทัล
และปัญญาประดิษฐ์	 ธุรกิจด้านการให้บริการโปรแกรมส�าเร็จรูป	 และให้บริการซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	 มีทุนจดทะเบียน	
20.00	ล้านบาท	ประกอบด้วย	หุ้นสามัญจ�านวน	200,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	100.00	บาท	บริษัทถือหุ้นในบริษัท	เอไอไนน์	
จ�ากัด	จ�านวน	40,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	20	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

รายงานประจ�าปี 2563138



19. เงินลงทุนระยะยำวอื่น

	 รายการเคลือ่นไหวของเงนิลงทุนระยะยาวอืน่	ซึง่ประกอบด้วย	เงนิฝากประจ�า	เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผือ่ขายเงินลงทนุ
ในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด	และเงินลงทุนทั่วไป	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	มีรายละเอียด
ดังนี้

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ 2563 2562

ราคาตามบัญชีต้นปี	 - 3,923.54

ลงทุนเพิ่ม - 500.00

ลดทุน/ไถ่ถอน/ขาย - -

โอนไปส่วนที่จะครบก�าหนดในหนึ่งปี 7	 - (2,550.00)

ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย - (45.40)

ราคาตามบัญชีปลายปี	 - 1,828.14

	 รายละเอียดและมูลค่าสุทธิของเงินลงทุนระยะยาวอื่นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	มีดังนี้

31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
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เงินฝากประจ�า

ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน) - - - - - 250.00 - - - 250.00

ตราสารหนี้ 1

บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน) - - - - - - - 100.00 - 100.00

ธนาคารทิสโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	 - - - - - - - 450.00 - 450.00

ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน) - - - - - - - 100.00 - 100.00

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน) - - - - - - - 500.00 - 500.00

ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน) - - - - - - - 100.00 - 100.00

ตราสารทุน

บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จ�ากัด	
(มหาชน)

- - - - - - 172.80 - - 172.80

บริษัท	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด	
(มหาชน)

- - - - - - 133.13 - - 133.13

บริษัท	ดิจิตอลโฟน	จ�ากัด - - - - - - - - 0.46 0.46

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 139ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
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บริษัท	เอเซียส	รีเยนแนล	เซอร์วิส	จ�ากัด - - - - - - - - 20.00 20.00

บริษัท	เทรดสยาม	จ�ากัด - - - - - - - - 1.75 1.75

บริษัท	เลนโซ่	โฟนการ์ด	จ�ากัด - - - - - - - - 105.73 105.73

หัก	 ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน - - - - - - - - (105.73) (105.73)

 รวมทั้งสิ้น - - - - - 250.00 305.93 1,250.00 22.21 1,828.14

	 รายละเอียดตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนดแยกตามระยะเวลาที่จะครบก�าหนดตามสัญญา	ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ	มีดังนี้

31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562

ครบก�ำหนดภำยใน ครบก�ำหนดภำยใน

1 ปี 2 - 5 ปี 6 - 12 ปี รวม 1 ปี 2 - 5 ปี 6 - 12 ปี รวม

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด 1

บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	* 	- 	- - - 	- 	- 100.00 100.00

ธนาคารทิสโก้	จ�ากัด	(มหาชน)* 	- 	- - - 	- 	- 450.00 450.00

ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)* 	- 	- - - 	- 	- 100.00 100.00

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)	* 	- 	- - - 	- 	- 500.00 500.00

ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)* 	- 	- - - - 	- 	100.00 	100.00

 รวมทั้งสิ้น - - - - - - 1,250.00 1,250.00

1	 	เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีถือจนครบก�าหนด	มีอายุ	 1	 -	 12	ปี	 โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ	 3.40	 -	 5.00	ต่อปี	 
ตามเงื่อนไขสัญญาดังนี้

*	 อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุตราสารหนี้	

รายงานประจ�าปี 2563140



20. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น

	 ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอ่ืน	 เป็นลูกหน้ีท่ีเกิดจากบริษัท	ทรู	 มูฟ	 เอช	 ยูนิเวอร์แซล	คอมมิวนิเคชั่น	 จ�ากัด	
(TUC)	ยืนยันการจ่ายช�าระค่าบรกิารข้ามเครอืข่ายในประเทศ	(Domestic	Roaming)	บนโครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นท่ีในระบบ	
HSPA	ของปี	2556-2558	จ�านวน	9,964.91	ล้านบาท	(มูลค่า	9,313.00	ล้านบาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จ�านวน	651.91	ล้านบาท)	
โดย	TUC	เจรจาตกลงจ่ายช�าระด้วยเงินสดจ�านวน	4,389.14	ล้านบาท	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ส่วนที่เหลือ	TUC	เจรจาขอจ่าย
เป็นความจุ	4G	Roaming	จ�านวน	6,908.27	ล้านบาท	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ประกอบด้วย	ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	Capacity	4G	
จ�านวน	5,575.77	ล้านบาท	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ดอกเบี้ยจากการผ่อนช�าระหนี้คงค้าง	จ�านวน	840.63	ล้านบาท	(รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม)	และค่าปรับจากการช�าระหนี้ล่าช้า	จ�านวน	491.87	ล้านบาท	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	

	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2563	ลกูหนีบ้รกิาร	3G	ระยะยาว	มยีอดคงเหลอื	จ�านวน	1,870.36	ล้านบาท	(รวมภาษมีลูค่าเพ่ิม)	
เป็นลกูหนีท้ีเ่กิดจาก	TUC	ยืนยันการจ่ายช�าระค่าบรกิารข้ามเครอืข่ายในประเทศ	(Domestic	Roaming)	บนโครงข่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในระบบ	HSPA	ของปี	2556-2558	จ่ายช�าระเป็นเงินสด	จ�านวน	4,389.14	ล้านบาท	โดยตกลงแบ่งช�าระเป็นระยะ
เวลา	 8	ปี	 ในส่วนของดอกเบ้ียจากการผ่อนช�าระ	 TUC	 ยินดีให้บริษัทคิดดอกเบี้ยจากการผ่อนช�าระดังกล่าวเป็นความจุ	 
4G	Roaming	และจดัประเภทรายการส่วนทีค่รบก�าหนดภายใน	1	ปี	เป็นลกูหนีบ้รกิาร	3G	ระยะสัน้	จ�านวน	749.00	ล้านบาท	
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	และรับช�าระเงินต้นในงวดนี้	จ�านวน	631.30	ล้านบาท	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	รวมรับช�าระเป็นเงินต้น
แล้วทั้งสิ้น	จ�านวน	1,769.78	ล้านบาท	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	

21. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	มีรายละเอียดดังนี้

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ที่ดิน อำคำรและส่วนปรับปรุง รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน 17.24 626.34 643.58

หัก	 ค่าเสื่อมราคาสะสม - (543.21) (543.21)

ราคาตามบัญชีปลายปี	 17.24 83.13 100.37

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ราคาตามบัญชีต้นปี 17.24 83.13 100.37

จ�าหน่ายสินทรัพย์

-	 ต้นทุน - (0.05) (0.05)

-	 ค่าเสื่อมราคาสะสม - 0.05 0.05

ค่าเสื่อมราคา - (9.16) (9.16)

ราคาตามบัญชีปลายปี 17.24 73.97 91.21

มูลค่ายุติธรรม 20.74 164.50 185.24

ราคาทุน 17.24 626.29 643.53

หัก	 ค่าเสื่อมราคาสะสม - (552.32) (552.32)

ราคาตามบัญชีปลายปี 17.24 73.97 91.21

มูลค่ายุติธรรม 20.74 164.50 185.24

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 141ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ที่ดิน อำคำรและส่วนปรับปรุง รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน 17.17 - 17.17

หัก	 ค่าเผื่อการด้อยค่า (0.11) - (0.11)

ราคาตามบัญชีปลายปี	 17.06 - 17.06

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ราคาตามบัญชีต้นปี 17.06 - 17.06

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า 0.11 - 0.11

ต้นทุน 0.07 626.34 626.41

ค่าเสื่อมราคา - (543.21) (543.21)

ราคาตามบัญชีปลายปี 17.24 83.13 100.37

มูลค่ายุติธรรม 20.74 164.50 185.24

ราคาทุน 17.24 626.34 643.58

หัก	 ค่าเสื่อมราคาสะสม - (543.21) (543.21)

ราคาตามบัญชีปลายปี 17.24 83.13 100.37

มูลค่ายุติธรรม 20.74 164.50 185.24

	 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอ้างอิงจากวิธี	Weighted	Quality	Score	โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคา
ตลาดของสนิทรพัย์ทีใ่กล้เคยีงกันและปรบัปรงุด้วยปัจจยัต่าง	ๆ 	ทีม่ผีลกระทบต่อมลูค่าของสนิทรพัย์	มลูค่ายุติธรรมดงักล่าว	
อยู่ในระดับที่	2	ของล�าดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

22. ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	มีรายละเอียดดังนี้

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ที่ดิน
อำคำรและ

ส่วนปรบัปรงุ
อำคำร

อุปกรณ์ 
โทรคมนำคม

เสำและ 
สำยเคเบิล

เคร่ืองมือ
อุปกรณ์อื่น 

และ 
เครือ่งตกแต่ง

ยำนพำหนะ สินทรัพย์ 
ระหว่ำงตดิตัง้ รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน	 1,318.33 12,280.92 94,012.78 38,615.69 7,326.03 395.48 1,847.09 155,796.32

หัก	 ค่าเสื่อมราคาสะสม - (7,173.90) (86,416.77) (21,582.20) (6,090.55) (343.80) - (121,607.22)

	 	 ค่าเผื่อการด้อยค่า - (0.10) (626.72) (632.07) (0.72) - - (1,259.61)

ราคาตามบัญชีปลายปี 1,318.33 5,106.92 6,969.29 16,401.42 1,234.76 51.68 1,847.09 32,929.49
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งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ที่ดิน
อำคำรและ

ส่วนปรบัปรงุ
อำคำร

อุปกรณ์ 
โทรคมนำคม

เสำและ 
สำยเคเบิล

เคร่ืองมือ
อุปกรณ์อื่น 

และ 
เครือ่งตกแต่ง

ยำนพำหนะ สินทรัพย์ 
ระหว่ำงตดิตัง้ รวม

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ราคาตามบัญชีต้นปี	 1,318.33 5,106.92 6,969.29 16,401.42 1,234.76 51.68 1,847.09 32,929.49

ซื้อสินทรัพย์ 4.98 29.30 718.90 191.91 163.75 11.13 4,669.70 5,789.67

การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการรื้อถอน

- (0.04) (0.16) (56.99) - - - (57.19)

จ�าหน่ายสินทรัพย์	

-	 ต้นทุน - (44.35) (6,899.66) (617.57) (841.24) (50.43) - (8,453.25)

-	 ค่าเสื่อมราคาสะสม - 41.87 6,892.55 539.13 823.48 50.43 - 8,347.46

-	 ค่าเผื่อการด้อยค่า - - 6.27 6.45 0.07 - - 12.79

	จัดประเภทใหม่

-	 ต้นทุน - (70.31) 1,297.29 891.18 298.96 5.99 (2,607.72) (184.61)

-	 ค่าเสื่อมราคาสะสม - 10.97 282.11 (261.79) (13.49) 1.98 - 19.78

-	 ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - - - - - -

ค่าเสื่อมราคา	 - (396.11) (3,004.69) (2,087.45) (493.65) (15.77) - (5,997.67)

ปรับลดค่าเสื่อมราคาคู่กับ
ประมาณการหนี้สิน

- - (1.48) (0.04) - - - (1.52)

ราคาตามบัญชีปลายปี	 1,323.31 4,678.25 6,260.42 15,006.25 1,172.64 55.01 3,909.07 32,404.95

ราคาทุน 1,323.31 12,195.52 89,129.15 39,024.22 6,947.50 362.17 3,909.07 152,890.94

หัก	 ค่าเสื่อมราคาสะสม - (7,517.17) (82,248.28) (23,392.35) (5,774.21) (307.16) - (119,239.17)

	 	 ค่าเผื่อการด้อยค่า - (0.10) (620.45) (625.62) (0.65) - - (1,246.82)

ราคาตามบัญชีปลายปี	 1,323.31 4,678.25 6,260.42 15,006.25 1,172.64 55.01 3,907.07 32,404.95

	 ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปีสิน้สดุวันที	่31	ธันวาคม	2563	จ�านวน	5,997.67	ล้านบาท	(ส�าหรบัปีสิน้สุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2562	
จ�านวน	7,005.25	ล้านบาท)	แยกเป็นต้นทนุการให้บรกิารจ�านวน	5,717.37	ล้านบาท	(ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธันวาคม	2562	
จ�านวน	6,673.06	ล้านบาท)	และค่าใช้จ่ายขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�านวน	280.30	ล้านบาท	(ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	
31	ธันวาคม	2562	จ�านวน	332.19	ล้านบาท)
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	 	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	มีรายละเอียดดังนี้

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ที่ดิน
อำคำรและ

ส่วนปรับปรุง
อำคำร

อุปกรณ์ 
โทรคมนำคม

เสำและ 
สำยเคเบิล

เคร่ืองมือ
อุปกรณ์อื่น 

และ 
เครื่องตกแต่ง

ยำนพำหนะ สินทรัพย์ 
ระหว่ำงตดิตัง้ รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน	 1,309.22 12,805.84 100,886.66 37,855.21 7,449.92 422.34 1,682.29 162,411.48

หัก	 ค่าเสื่อมราคาสะสม - (7,425.35) (91,235.46) (19,392.10) (6,142.88) (352.76) - (124,548.55)

	 	 ค่าเผื่อการด้อยค่า - (0.10) (640.90) (747.64) (0.79) - - (1,389.43)

ราคาตามบัญชีปลายปี	 1,309.22 5,380.39 9,010.30 17,715.47 1,306.25 69.58 1,682.29 36,473.50

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ราคาตามบัญชีต้นปี	 1,309.22 5,380.39 9,010.30 17,715.47 1,306.25 69.58 1,682.29 36,473.50

ซื้อสินทรัพย์ 9.18 65.73 597.84 27.12 209.17 6.12 2,405.54 3,320.70

การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการรื้อถอน

- - (6.50) 425.27 - - - 418.77

รับบริจาค	 - - 1.11 - 0.01 - - 1.12

จ�าหน่ายสินทรัพย์

-	 ต้นทุน - (155.46) (8,665.18) (247.24) (582.39) (34.95) - (9,685.22)

-	 ค่าเสื่อมราคาสะสม - 137.86 8,650.41 42.58 582.23 34.95 - 9,448.03

-	 ค่าเผื่อการด้อยค่า - - 14.18 115.57 0.07 - - 129.82

จัดประเภทใหม่

-	 ต้นทุน (0.07) (435.19) 1,198.85 555.33 249.32 1.97 (2,240.74) (670.53)

-	 ค่าเสื่อมราคาสะสม - 543.45 (50.51) - 7.38 (1.77) - 498.55

-	 ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - - - - - -

ค่าเสื่อมราคา - (429.86) (3,781.21) (2,232.68) (537.28) (24.22) - (7,005.25)

ค่าเผื่อการด้อยค่า	 - - - - - - - -

ราคาตามบัญชีปลายปี	 1,318.33 5,106.92 6,969.29 16,401.42 1,234.76 51.68 1,847.09 32,929.49

ราคาทุน 1,318.33 12,280.92 94,012.78 38,615.69 7,326.03 395.48 1,847.09 155,796.32

หัก	 ค่าเสื่อมราคาสะสม - (7,173.90) (86,416.77) (21,582.20) (6,090.55) (343.80) - (121,607.22)

	 	 ค่าเผื่อการด้อยค่า - (0.10) (626.72) (632.07) (0.72) - - (1,259.61)

ราคาตามบัญชีปลายปี	 1,318.33 5,106.92 6,969.29 16,401.42 1,234.76 51.68 1,847.09 32,929.49
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23. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

	 สินทรัพย์สิทธิการใช้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	มีรายละเอียดดังนี้

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ที่ดิน อำคำรและ
สิ่งปลูกสร้ำง ยำนพำหนะ รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน - - - -

หัก	 ค่าเสื่อมราคาสะสม - - - -

	 	 ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - -

ราคาตามบัญชีปลายปี - - - -

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ราคาตามบัญชีต้นปี 6,539.55 - 191.27 6,730.82

ซื้อสินทรัพย์ 213.44 1.55 64.56 279.55

จ�าหน่ายสินทรัพย์

-	 ต้นทุน - - - -

-	 ค่าเสื่อมราคาสะสม - - - -

-	 ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - -

จัดประเภทใหม่

-	 ต้นทุน - - - -

-	 ค่าเสื่อมราคาสะสม - - - -

ค่าเสื่อมราคา (1,085.32) (0.27) (97.04) (1,182.63)

ราคาตามบัญชีปลายปี 5,667.67 1.28 158.79 5,827.74

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ราคาทุน 6,752.99 1.55 255.83 7,010.37

หัก	 ค่าเสื่อมราคาสะสม (1,085.32) (0.27) (97.04) (1,182.63)

	 	 ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - -

ราคาตามบัญชีปลายปี 5,667.67 1.28 158.79 5,827.74

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 145ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ที่ดิน อำคำรและ
สิ่งปลูกสร้ำง ยำนพำหนะ รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน - - - -

หัก	 ค่าเสื่อมราคาสะสม - - - -

	 	 ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - -

ราคาตามบัญชีปลายปี - - - -

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ราคาตามบัญชีต้นปี - - - -

ซื้อสินทรัพย์ - - - -

จ�าหน่ายสินทรัพย์

-	 ต้นทุน - - 	- -

-	 ค่าเสื่อมราคาสะสม - - - -

-	 ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - -

จัดประเภทใหม่

-	 ต้นทุน - - - -

-	 ค่าเสื่อมราคาสะสม - - - -

ค่าเสื่อมราคา - - - -

ราคาตามบัญชีปลายปี - - - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน - - - -

หัก	 ค่าเสื่อมราคาสะสม - - - -

	 	 ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - -

ราคาตามบัญชีปลายปี - - - -
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24. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	มีรายละเอียดดังนี้	

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่ำพัฒนำโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน 3,633.17 - 3,633.17

หัก	 ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (2,968.80) - (2,968.80)

	 	 ค่าเผื่อการด้อยค่า - - -

ราคาตามบัญชีปลายปี 664.37 - 664.37

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ราคาตามบัญชีต้นปี 664.37 - 664.37

ซื้อสินทรัพย์ 41.60 8.37 49.97

จ�าหน่ายสินทรัพย์

-	 ต้นทุน (501.39) - (501.39)

-	 ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 486.06 - 486.06

-	 ค่าเผื่อการด้อยค่า - - -

จัดประเภทใหม่

-	 ต้นทุน 189.80 (8.00) 181.80

-	 ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (19.77) - (19.77)

ค่าตัดจ�าหน่าย (278.50) - (278.50)

ราคาตามบัญชีปลายปี 582.17 0.37 582.54

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ราคาทุน 3,363.18 0.37 3,363.55

หัก	 ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (2,781.01) - (2,781.01)

	 	 ค่าเผื่อการด้อยค่า - - -

ราคาตามบัญชีปลายปี 582.17 0.37 582.54
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	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	มีรายละเอียดดังนี้	

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่ำพัฒนำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน 3,626.81 0.35 3,627.16

หัก	 ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (2,756.81) - (2,756.81)

	 	 ค่าเผื่อการด้อยค่า (24.14) 	- (24.14)

ราคาตามบัญชีปลายปี 845.86 0.35 846.21

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ราคาตามบัญชีต้นปี 845.86 0.35 846.21

ซื้อสินทรัพย์ 46.93 - 46.93

จ�าหน่ายสินทรัพย์

-	 ต้นทุน (164.33) - (164.33)

-	 ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 140.19 - 140.19

-	 ค่าเผื่อการด้อยค่า 24.14 - 24.14

จัดประเภทใหม่

-	 ต้นทุน 123.76 (0.35) 123.41

-	 ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (37.51) - (37.51)

ค่าตัดจ�าหน่าย (314.67) - (314.67)

ราคาตามบัญชีปลายปี 664.37 - 664.37

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน 3,633.17 - 3,633.17

หัก	 ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (2,968.80) - (2,968.80)

	 	 ค่าเผื่อการด้อยค่า - - -

ราคาตามบัญชีปลายปี 664.37 - 664.37
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25. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562
(ปรับปรุงใหม่)

เงินประกัน 24.18 30.51

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	 1,327.66 1,459.40

ลูกหนี้อื่น	 27.10 26.86

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	ๆ 31.67 31.67

	 รวม 1,410.61 1,548.44

26. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562

เจ้าหนี้การค้า 2,039.91 955.32

เจ้าหนี้ส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคม 757.35 1,329.50

	 	 รวมเจ้าหนี้การค้า 2,797.26 2,284.82

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

-	 เจ้าหนี้เงินฝากโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมฯ 0.28 512.66

-	 อื่น	ๆ 2,095.18 1,036.61

	 	 รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 2,095.46 1,549.27

	 	 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 4,892.72 3,834.09

	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2563	เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมนุเวียนอืน่	จ�านวน	4,892.72	ล้านบาท	มเีจ้าหน้ีเงนิฝากโครงการ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมฯ	จ�านวน	0.28	ล้านบาท	ซึ่งเป็นเงินที่บริษัทได้รับจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม	 (ดศ.)	 ตามโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือเศรษฐกิจของประเทศ	 รายละเอียดปรากฏ 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	8	
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27. ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ค่าใช้จ่ายบริการโทรคมนาคม 3,724.70 8,580.85 3,724.70 8,580.85

ค่าเช่า/ค่าใช้สินทรัพย์	 1,461.62 2,868.96 1,461.62 2,868.96

ค่าใช้จ่ายการตลาดและส่งเสริมการขาย 103.68 322.76 103.68 322.76

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 281.15 218.33 281.15 218.33

เงินน�าส่ง	กสทช.	ตามมาตรา	84	แห่ง	พ.ร.บ.	องค์กรจัดสรร 
คลื่นความถี่ฯ

- 14,470.13 - 14,470.13

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 1,509.83 1,792.71 1,509.83 1,792.71

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	ๆ 3,370.12 5,849.52 3,370.10 5,849.29

	 รวม 10,451.10 34,103.26 10,451.08 34,103.03

28. รำยได้รอตัดบัญชี 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	มีรายละเอียดดังนี้

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส่วนที่ถึงก�าหนดในหนึ่งปี

ยอดคงเหลือต้นปี 0.40

บวก	รับโอนจากส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปี 0.45

หัก	 รับรู้เป็นรายได้ระหว่างปี (0.45)

ยอดคงเหลือปลายปี 0.40

ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปี 

ยอดคงเหลือต้นปี 0.51

บวก	เพิ่มขึ้นระหว่างปี -

หัก	 โอนเป็นส่วนที่ถึงก�าหนดในหนึ่งปี (0.45)

ยอดคงเหลือปลายปี 0.06

รายงานประจ�าปี 2563150



	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	(ปรับปรุงใหม่)	มีรายละเอียดดังนี้	

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส่วนที่ถึงก�าหนดในหนึ่งปี

ยอดคงเหลือต้นปี 10.90

บวก	รับโอนจากส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปี 0.84

หัก	 รับรู้เป็นรายได้ระหว่างปี (11.34)

ยอดคงเหลือปลายปี 0.40

ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปี 

ยอดคงเหลือต้นปี -

บวก	เพิ่มขึ้นระหว่างปี 1.35

หัก	 โอนเป็นส่วนที่ถึงก�าหนดในหนึ่งปี (0.84)

ยอดคงเหลือปลายปี 0.51

29. เงินรับรอจ่ำยคืน 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562

เงินรับรอจ่ายคืน	-	ค่าบริการ 2.42 5.09

เงินรับรอจ่ายคืน	-	อื่น	ๆ 105.76 157.43

	 รวม 108.18 162.52

30. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562
(ปรับปรุงใหม่)

ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก�าหนด 661.77 3,058.30

รายได้รับล่วงหน้า 1,329.86 1,055.59

เงินประกันการใช้บริการรับจากลูกค้า 151.96 158.77

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	ๆ 545.59 324.92

	 รวม 2,689.18 4,597.58
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31. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

	 รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินตามสัญญาเช่า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	แสดงได้ดังนี้	

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562

ณ	วันที่	1	มกราคม	2563 7,917.91 -

เพิ่มขึ้น 309.81 -

เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย (8.80) -

เงินจ่ายช�าระ (562.18) -

รับรู้ดอกเบี้ยจ่าย 214.20 -

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563 7,870.94 -

หัก	 ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (1,671.39) -

หนี้สินตามสัญญาเช่า 6,199.55 -

	 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562

ค่าตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์สิทธิการใช้

-	 ที่ดิน 1,085.32 -

-	 อาคาร 0.27 -

-	 ยานพาหนะ 97.02 -

ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า 214.20 -

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น 141.84 -

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่า 25.84 -

ค่าเช่าจ่ายที่ผันแปรตามปริมาณการใช้ 9,598.63 -

	 รวม 11,163.12 -

	 การวิเคราะห์การครบก�าหนดของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562

ไม่เกิน	1	ปี 1,850.21 -

1	-	5	ปี 5,506.15 -

เกินกว่า	5	ปี 1,117.82 -

รวม 8,474.18 -

รายงานประจ�าปี 2563152



32. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

	 การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
งบกำรเงินรวม

ประมำณกำรหนี้สินส�ำหรับ 
ผลประโยชน์พนักงำน รำยกำรอื่น รวม

ณ	วันที่	1	มกราคม	2563 263.52 - 263.52

รายการที่บันทึกใน

-	 งบก�าไรขาดทุน (150.58) 1.33 (149.25)

-	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 73.93 73.93

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563 112.94 75.26 188.20

ณ	วันที่	1	มกราคม	2562 182.82 - 182.82

รายการที่บันทึกในงบก�าไรขาดทุน 80.70 - 80.70

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562 263.52 - 263.52

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
งบกำรเงินรวม

ค่ำเสื่อมรำคำอำคำรและ 
กำรด้อยค่ำของอุปกรณ์-กิจกำร รำยกำรอื่น รวม

ณ	วันที่	1	มกราคม	2563 - 263.52 263.52

รายการที่บันทึกใน

-	 งบก�าไรขาดทุน - (35.75) (35.75)

-	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - (39.57) (39.57)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563 - 188.20 188.20

ณ	วันที่	1	มกราคม	2562 - 182.82 182.82

รายการที่บันทึกใน

-	 งบก�าไรขาดทุน - 2.74 2.74

-	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 77.96 77.96

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562 - 263.52 263.52
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สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ประมำณกำรหนี้สินส�ำหรับ 
ผลประโยชน์พนักงำน รำยกำรอื่น รวม

ณ	วันที่	1	มกราคม	2563 169.78 - 169.78

รายการที่บันทึกใน

-	 งบก�าไรขาดทุน (142.04) 1.33 (140.71)

-	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 73.93 73.93

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563 27.74 75.26 103.00

ณ	วันที่	1	มกราคม	2562 88.41 - 88.41

รายการที่บันทึกในงบก�าไรขาดทุน 81.37 - 81.37

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562 169.78 - 169.78

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ค่ำเสื่อมรำคำอำคำรและ 
กำรด้อยค่ำของอุปกรณ์-กิจกำร รำยกำรอื่น รวม

ณ	วันที่	1	มกราคม	2563 - 169.78 169.78

รายการที่บันทึกใน

-	 งบก�าไรขาดทุน - (27.21) (27.21)

-	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - (39.57) (39.57)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563 - 103.00 103.00

ณ	วันที่	1	มกราคม	2562 - 88.41 88.41

รายการที่บันทึกใน

-	 งบก�าไรขาดทุน - 3.41 3.41

-	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 77.96 77.96

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562 - 169.78 169.78

	 บริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอัตราภาษีส�าหรับป	ี 
ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 หรือในปีท่ีบริษัทจะจ่ายช�าระหนี้สินภาษีส�าหรับ 
ปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	อัตราภาษีร้อยละ	20	

รายงานประจ�าปี 2563154



 ภำษีเงินได้

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีได้ตั้งค้างจ่ายโดยใช้วิธีการประมาณการโดยใช้อัตราภาษีท่ีคาดว่าจะได้รับ	 คือ	 อัตรา 
ร้อยละ	20	ต่อปี	

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	

ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน 2,271.38 11,275.96 2,271.38 11,275.96

สินทรัพย์ภาษีเงินได้(เพิ่มขึ้น)/ลดลง 149.25 (80.70) 140.71 (81.37)

หนี้สินภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (35.75) 2.74 (27.21) 3.41

ภาษีเงินได้ที่บันทึกในงบก�าไรขาดทุน 2,384.88 11,198.00 2,384.88 11,198.00

	 รายการกระทบยอดจ�านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีท่ีใช้ส�าหรับ 
ปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	มีรายละเอียดดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 16,426.94 50,481.43 16,510.73 50,332.25

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20%

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 3,285.39 10,096.29 3,302.15 10,066.45

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ	:

รายได้ที่ได้รับยกเว้นทางภาษี (25.18) (126.83) (19.38) (110.91)

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 429.10 1,503.87 405.41 1,488.15

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (472.33) (187.15) (472.33) (187.15)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่รับรู้ (443.85) (58.69) (442.72) (29.05)

การปรับปรุงงวดก่อน (388.25) (29.49) (388.25) (29.49)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน 2,384.88 11,198.00 2,384.88 11,198.00
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	 การเปิดเผยผลกระทบทางภาษีที่เก่ียวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ส�าหรับปีส้ินสุดวันที	่ 
31	ธันวาคม	2563	และ	2562	มีรายละเอียดดังนี้

2563 2562

จ�ำนวนก่อนภำษี ผลประโยชน์
(ค่ำใช้จ่ำยภำษี)

จ�ำนวนสุทธิ 
จำกภำษี จ�ำนวนก่อนภำษี ผลประโยชน์

(ค่ำใช้จ่ำยภำษี)
จ�ำนวนสุทธ ิ
จำกภำษี

งบการเงินรวม

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 21.35 - 21.35 (31.83) - (31.83)

ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่า
ยุตธิรรมของหลกัทรพัย์เผือ่ขาย

- - - 389.81 (77.96) 311.85

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน
ในตราสารทุน

11.06 - 11.06 - - -

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น

491.69 - 491.69 - - -

ผลขาดทุนจากเงินลงทุน 
ในตราสารหนี้ที่ก�าหนดให้วัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(533.63) 106.72 (426.91) - - -

ผลก�าไรจากเงนิลงทนุในตราสารทนุ
ที่ก�าหนดให้วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

71.89 6.77 78.66 - - -

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ 
ของผลประโยชน์พนักงาน 
ที่ก�าหนดไว้

- - - (295.47) - (295.47)

ส่วนแบ่งก�าไรเบ็ดเสร็จอื่น 
ในบรษิทัร่วมตามวิธีส่วนได้เสยี

0.22 - 0.22 - - -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 62.58 113.49 176.07 62.51 (77.96) (15.45)
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2563 2562

จ�ำนวนก่อนภำษี ผลประโยชน์
(ค่ำใช้จ่ำยภำษี)

จ�ำนวนสุทธิ 
จำกภำษี จ�ำนวนก่อนภำษี ผลประโยชน์

(ค่ำใช้จ่ำยภำษี)
จ�ำนวนสุทธ ิ
จำกภำษี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่า
ยุตธิรรมของหลกัทรพัย์เผือ่ขาย

- - - 389.81 (77.96) 311.85

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน
ในตราสารทุน

11.06 - 11.06 - - -

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น

491.69 - 491.69 - - -

ผลขาดทุนจากเงินลงทุน 
ในตราสารหนี้ที่ก�าหนดให้วัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(533.63) 106.72 (426.91) - - -

ผลก�าไรจากเงนิลงทนุในตราสารทนุ
ที่ก�าหนดให้วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

71.89 6.77 78.66 - - -

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ 
ของผลประโยชน์พนักงาน 
ที่ก�าหนดไว้

- - - (295.47) - (295.47)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 41.01 113.49 154.50 94.34 (77.96) 16.38

33. ประมำณกำรหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงำน

	 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562

ประมาณการหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน	ณ	วันต้นปี 5,022.13 3,780.36

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 215.34 195.93

ต้นทุนบริการในอดีต - 975.83

ต้นทุนดอกเบี้ย 73.92 108.19

ผลประโยชน์ที่จ่ายพนักงาน (337.11) (273.83)

ผลประโยชน์ที่จ่ายพนักงาน	-	กองทุนบ�าเหน็จพนักงาน (15.50) (14.65)

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้ - 296.40

ก�าไรจากการลดขนาดโครงการ (22.87) (46.10)

	 รวม 4,935.91 5,022.13

หัก	 โอนไปประมาณการหนี้สินหมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน (227.67) (157.44)

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน	ณ	วันสิ้นปี 4,708.24 4,864.69

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 157ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



	 ประมาณการหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน	ณ	วันสิ้นปี	รับรู้เป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน	ดังนี้	

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562

ประมาณการหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน 4,820.66 4,903.63

เงินกองทุนบ�าเหน็จพนักงาน	 115.25 118.50

ประมาณการหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน	ณ	วันสิ้นปี 4,935.91 5,022.13

	 ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุน	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	มีดังนี้

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 215.34 195.93

ต้นทุนบริการในอดีต - 975.83

ต้นทุนดอกเบี้ย 73.92 108.19

ก�าไรจากการลดขนาดโครงการ (22.87) (46.10)

	 รวม 266.39 1,233.85

 
	 ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	มีดังนี้

	 (ก)	 ข้อสมมติทางการเงิน

อัตราคิดลด 1.19	%	ถึง	2.42	%	ต่อปี

อัตราเงินเฟ้อ 2.50	%	ต่อปี

ราคาทองค�า 21,800	บาท	ต่อทองหนึ่งบาท	ปรับขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ

มูลค่ารางวัลพาเที่ยวต่างประเทศ 23,000	บาท	ปรับขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ

อัตราการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน ร้อยละต่อปี

	 อายุน้อยกว่า	40	ปี 9.0

	 อายุ	40	ปี	ถึงอายุน้อยกว่า	55	ปี 7.0

	 อายุตั้งแต่	55	ปีขึ้นไป 5.0

อัตราการขึ้นเงินเดือนของลูกจ้าง ร้อยละ	4.0	ต่อปี

รายงานประจ�าปี 2563158



	 (ข)	 ข้อสมมติทางประชากรศาสตร์

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	จ�าแนกตามช่วงอายุ พนักงาน	(%)

	 อายุน้อยกว่า	30	ปี 3.5

	 อายุ	30	ปี	ถึงอายุน้อยกว่า	40	ปี 1.0

	 อายุ	40	ปี	ถึงอายุน้อยกว่า	55	ปี 0.1

	 อายุตั้งแต่	55	ปีขึ้นไป -

อัตราการหมุนเวียนของลูกจ้าง	จ�าแนกตามช่วงอายุ ลูกจ้าง	(%)

	 อายุน้อยกว่า	30	ปี 11.5

	 อายุ	30	ปี	ถึงอายุน้อยกว่า	40	ปี 8.0

	 อายุ	40	ปี	ถึงอายุน้อยกว่า	50	ปี 2.5

	 อายุตั้งแต่	50	ปีขึ้นไป -

อัตราการเสียชีวิต ตารางมรณะไทย	พ.ศ.	2560	ปรับด้วยค่าประมาณการปรับปรุงอัตรา	
การเสียชีวิตร้อยละ	3.0	ต่อปี

 เงินกองทุนบ�าเหน็จพนักงาน 

	 การเคลื่อนไหวของเงินกองทุนบ�าเหน็จพนักงานมีรายละเอียดดังนี้

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562

ยอดคงเหลือต้นปี 118.50 119.28

สมทบเพิ่มเติมระหว่างปี 12.25 13.87

จ่ายให้พนักงานระหว่างปี (15.50) (14.65)

ยอดคงเหลือปลายปี 115.25 118.50

	 บริษัทจ่ายเงินสมทบเพ่ือกองทุนบ�าเหน็จพนักงาน	 เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	 10	 ของอัตราเงินเดือนพนักงาน 
	 ที่เป็นสมาชิก	และจ่ายสมทบเพิ่มเติมให้เท่ากับภาระผูกพันที่พึงจ่าย	ณ	วันสิ้นงวดบัญชี

	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2563	สมาชกิกองทนุบ�าเหน็จพนกังานมจี�านวน	60	คน	(ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2562	จ�านวน	65	คน)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 159ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



	 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	
2563

1.	 ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ข้อสมมติ
ผลกระทบต่อประมำณกำรหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้

กำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ เพิ่มขึ้น ลดลง

1.	อัตราคิดลด 	±	1.0% 463.62 (402.11)

2.	อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน ±	1.0% 475.43 (420.97)

3.	อัตราเงินเฟ้อ ±	1.0% 15.05 (13.12)

4.	อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน ±	20.0% 10.23 (10.00)

5.	พัฒนาการอัตราการเสียชีวิต ±	1.0% 12.82 (14.23)

2.	 ส�าหรับโครงการผลประโยชน์รางวัลอายุงานยาวนาน

ข้อสมมติ
ผลกระทบต่อประมำณกำรหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้

กำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ เพิ่มขึ้น ลดลง

1.	อัตราคิดลด 	±	1.0% 0.64 (0.58)

2.	อัตราเงินเฟ้อ ±	1.0% 0.78 (0.70)

3.	อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน ±	20.0% 0.06 (0.06)

4.	พัฒนาการอัตราการเสียชีวิต ±	1.0% 0.01 (0.01)

	 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นน้ี	อ้างองิจากการเปลีย่นแปลงข้อสมมติใดข้อสมมตหินึง่	ขณะท่ีให้ข้อสมมตอิืน่คงท่ี	
ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น	และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมีความสัมพันธ์กันในการ
ค�านวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของประมาณการหนีส้นิส�าหรบัผลประโยชน์พนักงานท่ีก�าหนดไว้ทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลง
ในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกันกับการค�านวณผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน	 
ซึ่งเป็นการค�านวณมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้	 ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย 
ที่ประมาณการไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	

	 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์คือ	13.3	ปี

34. สิทธิประโยชน์จำกกำรแปลงสภำพค้ำงจ่ำยหุ้นสำมัญ

	 เมือ่วันที	่8	กรกฎาคม	2546	คณะรฐัมนตรมีมีตใิห้แปรสภาพการสือ่สารแห่งประเทศไทย	(กสท.)	ตามแผนแม่บทพัฒนา
กิจการโทรคมนาคม	และพระราชบญัญัตทุินรฐัวิสาหกิจ	พ.ศ.	2542	แยกกิจการเป็น	2	บรษิทั	คอื	บรษิทั	ไปรษณย์ีไทย	จ�ากัด	
และบริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งจดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่	14	สิงหาคม	2546	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	
ได้ก�าหนด	ให้จัดสรรหุ้นให้พนักงานจากการแปลงสภาพดังกล่าว	โดยให้พนักงานการสื่อสารแห่งประเทศไทย	ได้สิทธิซื้อหุ้น
ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้	จ�านวน	6	เท่าของเงินเดือน	ณ	วันที่	13	สิงหาคม	2546	และได้รับหุ้นให้เปล่าในราคาตามมูลค่า
ที่ตราไว้	จ�านวน	2	เท่าของเงินเดือน	ณ	วันที่	13	สิงหาคม	2546	ซึ่งเป็นการให้ครั้งเดียว	โดยพนักงานสามารถใช้สิทธิดังกล่าว
เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นต่อพนักงานและประชาชนท่ัวไป	 โดยเป็นการให้ครั้งเดียวเมื่อกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย	

รายงานประจ�าปี 2563160



	 บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	สิ้นสุดสภาพเป็นนิติบุคคล	เมื่อมีการควบรวมกิจการเป็นบริษัท	โทรคมนาคมแห่งชาติ	จ�ากัด	
(มหาชน)	(NT	Plc.)	โดยสิทธิประโยชน์จากการแปลงสภาพดังกล่าวไม่ได้โอนไป	NT	Plc.	เนื่องจากยังมิได้มีการกระจายหุ้น
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและจดัสรรหุ้นให้แก่พนกังาน	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ก่อนการควบรวม	ดงันัน้พนกังาน	
บมจ.	 กสท	 โทรคมนาคม	 จึงยังไม่มีสิทธิในทางกฎหมายท่ีจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน	ข้อ	2.20	(ค)	

	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2563	บรษิทัได้ท�าการปรบัปรงุรายการดังกล่าวเป็นรายได้อืน่	จ�านวน	975.06	ล้านบาท	(หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ	39)

35. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้รับล่วงหน้าระยะยาว	-	เสา/โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 2,091.91 2,376.63

รายได้รับล่วงหน้า 244.84 156.42

ประมาณการค่ารื้อถอนอุปกรณ์โทรคมนาคม 3,108.36 3,137.47

ดอกเบี้ยรอการรับรู้ 125.88 218.91

เงินประกัน 117.85 106.40

	 รวม 5,688.84 5,995.83

36. ก�ำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตำมกฎหมำย 

	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	 จ�ากัด	 พ.ศ.	 2535	 ก�าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่ง 
ไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา	 (ถ้ามี)	 จนกว่าส�ารองจะมีจ�านวน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	ส�ารองตามกฎหมายไม่สามารถน�ามาจ่ายปันผลได้	ทั้งนี้	บริษัทได้จัดสรรส�ารอง
ตามกฎหมายครบร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียนแล้ว

37. รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562

รายได้ธุรกิจโทรศัพท์ 844.83 1,485.02

รายได้ธุรกิจบรอดแบนด์ 5,751.76 5,841.34

รายได้ธุรกิจสื่อสารไร้สาย 30,490.12 35,832.67

รายได้บริการ	IT	SERVICE 1,541.56 815.50

รายได้วิทยุคมนาคม 167.37 175.90

รายได้โครงข่าย 475.26 308.97

รายได้บริการอื่น 1,155.16 686.02

	 รวม 40,426.06 45,145.42

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 161ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



38. รำยได้จำกกำรยุติข้อพิพำทและคดีควำมสิ้นสุด

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562

บริษัท	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน) - 31,015.91

บริษัท	ทรู	มูฟ	จ�ากัด - 8,504.84

บริษัท	ดิจิตอล	โฟน	จ�ากัด - 191.14

	 รวม - 39,711.89

	 ในปี	2562	บริษัทได้เจรจายุติข้อพิพาทกับบริษัท	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	(บริษัท	TAC)	บริษัท	
TAC	ได้ตกลงจ่ายเงนิค่าชดเชยเพ่ือระงบัคดคีวามและข้อพิพาทให้กับบรษิทัเป็นจ�านวนเงนิ	1,560.77	ล้านบาท	ต่อมาบรษิทั
ได้ท�าการลดหนี้ผลประโยชน์ตอบแทนส�าหรับบริการข้ามแดนอัตโนมัติ	 (IR)	 และบริการเสริมประเภทเนื้อหา	 (Content)	 
ภายหลังการสิ้นสุดสัมปทาน	ซึ่งบริษัทได้ช�าระเงินให้บริษัท	TAC	แล้ว	จ�านวน	32.81	ล้านบาท

	 เมือ่วนัที	่31	พฤษภาคม	2562	ศาลปกครองกลางได้มคี�าพิพากษายกฟ้องคดคีวามค่าเชือ่มโยงโครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นที	่
กรณี	 บมจ.	 ทีโอที	ฟ้อง	บริษัท	 จ�านวน	 4	คดี	 บริษัทจึงได้ท�าการปรับปรุงรายการเงินรับรอจ่ายคืน	จ�านวน	 38,213.19	 
ล้านบาท	เป็นรายได้จากการยุติข้อพิพาทและคดีความสิ้นสุดทั้งจ�านวนในงบการเงิน	

39. รำยได้อื่น 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562
(ปรับปรุงใหม่)

2563 2562
(ปรับปรุงใหม่)

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 397.50 512.37 397.44 512.30

ดอกเบี้ยรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ 695.37 837.87 695.37 837.87

ดอกเบี้ยรับอื่น 125.77 154.71 125.77 154.71

รายได้ค่าปรับ 415.10 10.99 415.10 10.99

รายได้เงินปันผล 19.20 64.58 142.95 154.02

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 517.93 715.97 517.93 715.97

รายได้อื่น	ๆ 1,098.59 252.31 1,098.59 252.31

	 รวม 3,269.46 2,548.80 3,393.15 2,638.17

รายงานประจ�าปี 2563162



40. ค่ำใช้จ่ำยอื่น

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ค่าปรับและเงินชดใช้ค่าเสียหาย (39.18) 3,944.77 (39.18) 3,944.77

เบี้ยปรับเงินเพิ่มทางภาษีอากร 0.22 1.94 0.22 1.94

ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากการวัดมูลค่ายุติธรรม 510.06 - 510.06 -

ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ 559.14 3.92 564.77 41.74

	 รวม 1,030.24 3,950.63 1,035.87 3,988.45

41. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

	 	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	ที่มีสาระส�าคัญมีรายละเอียดดังนี้	

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 6,328.25 7,770.49 6,328.17 7,770.10

ค่าซ่อมแซมบ�ารุงรักษาและวัสดุใช้ไป 1,754.42 1,408.98 1,754.42 1,408.98

ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์และค่าตัดจ�าหน่าย 7,467.94 7,319.92 7,467.94 7,319.92

ค่าส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคม	 475.65 561.67 475.65 561.67

ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	(ค่า	IC	และ	ค่า	AC) (683.92) (22,827.79) (683.92) (22,827.79)

ค่าใช้จ่ายบริการโทรคมนาคม 3,186.42 2,030.91 3,186.42 2,030.91

ค่าเช่า/ใช้สินทรัพย์ 16,819.63 16,863.34 16,819.63 16,863.34

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 758.92 2,719.22 758.92 2,719.22

เบี้ยปรับเงินเพิ่มทางภาษีอากร 0.23 1.94 0.23 1.94

ค่าปรับและเงินชดใช้ค่าเสียหาย (39.18) 3,944.77 (39.18) 3,944.77

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 163ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



42. ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 

	 ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุน้ข้ันพ้ืนฐานค�านวณโดยการหารก�าไรสทุธิทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้สามญัส�าหรบัปีด้วยจ�านวนหุน้สามญั
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ออกในระหว่างปีและช�าระแล้ว	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	มีรายละเอียดดังนี้

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ก�าไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ	 14,042.06 39,283.42 14,125.85 39,134.25

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก 
ที่ออกและช�าระแล้ว	(หน่วย	:	ล้านหุ้น)	

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(หน่วย	:	บาท) 14.04 39.28 14.13 39.13

	 บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี	2563	และ	2562

43. ควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน

	 บริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการด�าเนินธุรกรรมตามปกต	ิ 
และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	 บริษัทมีนโยบายในการบริหารความเส่ียง	 โดยค�านึงถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนแก่บริษัท 
โดยรวม	บริษัทไม่มีการใช้เครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะเป็นทางการค้าเพื่อเก็งก�าไร	บริษัทบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้

(ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 บรษิทัมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเนือ่งจากรายการท่ีเก่ียวข้องกับเงนิตราต่างประเทศ	โดยเฉพาะสกุลเงนิดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา	 เช่น	 การเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม	ค่าเช่าวงจรเคเบิลใต้น�้า	และเงินฝากธนาคารที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา	 บริษัทมีรายได้และต้นทุนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจากการ 
เชือ่มโยงบรกิารโทรศพัท์ระหว่างประเทศกับผูป้ระกอบการโทรคมนาคมอืน่ท่ัวโลก	สนิทรพัย์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ	ได้แก่	
เงินฝากธนาคารในประเทศเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	 เพ่ือการช�าระหนี้สินในอนาคตท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ	 
หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	ได้แก่	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

	 ในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน	บริษัทถือแนวทางปฏิบัติ	ดังนี้

•	 เจรจาตกลงเงื่อนไขการช�าระเงินในลักษณะหักกลบรายการกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมต่างประเทศ

•	 ด�ารงเงินฝากในรูปเงินตราต่างประเทศ
 

รายงานประจ�าปี 2563164



	 สนิทรพัย์และหนีส้นิท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2563	
และ	2562	มีรายละเอียดดังนี้	

 2563 2562

เงินตรำต่ำงประเทศ เงินบำท เงินตรำต่ำงประเทศ เงินบำท

สินทรัพย์

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 23.34 697.17 26.89 806.15

ยูโรโซน - - 0.01 0.39

เอส	ดี	อาร์	* - - - -

ดอลลาร์ฮ่องกง 0.003 0.01 - 0.01

697.18 806.55

หนี้สิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1.49 44.89 6.44 195.32

ดอลลาร์ฮ่องกง (0.07) (0.28) 0.30 1.16

ยูโรโซน - - 0.05 1.55

ดอลลาร์สิงคโปร์ 0.02 0.46 0.003 0.06

ดอลลาร์ออสเตรเลีย 0.01 0.20 0.006 0.13

ฟรังก์สวิส - - 0.003 0.08

เอส	ดี	อาร์	* 0.002 0.07 0.002 0.07

45.34 198.37

*	 	เอส	ดี	อาร์	หมายถึง	Special	Drawing	Rights	(SDR)	เป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศมาตรฐานที่ก�าหนดโดยกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ	(IMF)	ค�านวณโดยการถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักสกุลเงินตราต่างประเทศส�าคัญ	ๆ	5	สกุล	

(ข) ความเสี่ยงจากสินเชื่อ

	 บรษิทัไม่มคีวามเสีย่งจากการกระจกุตวัของสนิเชือ่	บรษิทัมนีโยบายในการให้บรกิารเฉพาะลกูค้าทีม่ปีระวัตด้ิานสนิเชือ่
น่าเชื่อถือ	นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการฝากเงินกับสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ	

(ค) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

	 บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	 โดยมีนโยบายในการด�ารงเงินสดให้เพียงพอต่อการด�าเนินงานจัดให้มี
ความพร้อมของกระแสเงินสดจากการท�าสัญญาวงเงินสินเชื่อหรือจากแหล่งเงินอื่น	 รวมท้ังเพ่ือให้สอดคล้องกับเงื่อนไข 
การช�าระเงิน

(ง) มูลค่ายุติธรรม

	 ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน	มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม	

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 165ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



44. หนี้สินและสินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น และภำระผูกพัน

(ก) การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO)

 แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม 

	 เมื่อวันที่	26	พฤษภาคม	2560	กสทช.	ได้ออกประกาศ	เรื่อง	แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคม	ฉบับที่	2	(พ.ศ.	2560	-	2564)	และประกาศ	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน�าไปใช้ในการ
จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	โดยมีผลบังคับใช้วันที่	30	พฤษภาคม	2560	เป็นต้นไป	
ซึ่งก�าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตฯ	ต้องน�าส่งรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมให้แก่กองทุนฯ	 ในอัตราร้อยละ	 2.50	ต่อปี 
ของรายได้สุทธิ	โดยให้น�าส่งเงินจ�านวนดังกล่าวปีละหนึ่งครั้งภายในร้อยห้าสิบวันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

	 บรษิทัได้บนัทึกรบัรูห้น้ีสนิส�าหรบัเงินท่ีต้องน�าส่งเข้ากองทุนฯ	ดงักล่าวไว้ในงบแสดงฐานะการเงนิ	ในรายการค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย	จ�านวน	377.00	ล้านบาท	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	

 การด�าเนินการจัดให้มีบรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถึงและบรกิารเพือ่สงัคม ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 
ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555

	 ส�านักงาน	กสทช.	แจ้งให้ทราบว่า	ในการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม	(กทค.)	ครั้งที่	32/2558	เมื่อวันที่	
2	ธันวาคม	2558	เพื่อพิจารณา	เรื่อง	แนวทางด�าเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	
(จากเงินรายได้ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาต	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2554	ถึงวันที่	30	พฤษภาคม	
2555)	และมีมติเห็นชอบให้ผู้รับใบอนุญาตแบบที่สอง	 ท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเอง	และแบบท่ีสาม	มีหน้าท่ีในการจัดสรร
รายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2554	ถึงวันที่	30	พฤษภาคม	2555	ในอัตราร้อยละ	4	 
ต่อปี	 ให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ	
ภายในวันที่	15	กุมภาพันธ์	2559

	 เนื่องจากที่ผ่านมาก่อนที่จะมีประกาศ	กสทช.	 เรื่อง	แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพ่ือสังคม	พ.ศ.	 2555	 -	 2559	ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	 31	พฤษภาคม	2555	บริษัทถือปฏิบัติตามประกาศ	กทช.	 เรื่อง	 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพ่ือน�าไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม	
โดยบริษัทเลือกที่จะด�าเนินการให้บริการเองแทนการช�าระเงินในอัตราร้อยละ	 4	ต่อปี	 ให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	บริษัทได้ท�าการอุทธรณ์ค�าสั่งของเลขาธิการ	 กสทช.	 เมื่อวันท่ี	 
18	พฤษภาคม	2560	และได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้เพิกถอนมติที่ประชุม	กทค.	ดังกล่าวแล้ว

	 เมื่อวันท่ี	 24	ตุลาคม	2560	 เลขาธิการ	 กสทช.	 ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ค�าส่ังทางปกครองดังกล่าว	 
โดยเห็นควรยืนตามค�าสั่งของเลขาธิการ	 กสทช.	 และให้บริษัทด�าเนินการจัดสรรเงินรายได้จากการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม	ตัง้แต่วนัท่ี	1	มกราคม	2554	ถึงวันท่ี	30	พฤษภาคม	2555	ในอตัราร้อยละ	4	ต่อปี	พร้อมเงินเพ่ิม	ให้แก่ส�านกังาน	
กสทช.	ภายใน	15	วัน	นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ	หากมีความประสงค์จะโต้แย้งค�าสั่งหรือมติที่ประชุม	กสทช.	นี้	ให้ท�าค�าฟ้อง
เป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองภายใน	90	วัน	นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

	 บริษัทได้บันทึกรับรู้ค่า	USO	และเงินเพิ่มของกรณีดังกล่าว	เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในงบการเงินแล้ว	จ�านวน	2,138.31	
ล้านบาท	 และได้น�าส่งเงินค่า	 USO	จ�านวน	 1,845.06	 ล้านบาท	 (ไม่รวมเงินเพ่ิม)	 ให้ส�านักงาน	 กสทช.	 แล้วเมื่อวันท่ี	 
11	มกราคม	2561	โดยบรษิทัได้ด�าเนนิการฟ้องคดเีพ่ือเพิกถอนค�าสัง่ทางปกครองของเลขาธิการ	กสทช.	ต่อศาลปกครองกลาง	
ตามคดีหมายเลขด�าท่ี	 161/2561	 วันท่ี	 23	มกราคม	2561	ขอให้	 กสทช.	คืนเงินค่า	USO	ดังกล่าว	พร้อมช�าระดอกเบี้ย 
ในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี	นับแต่วันที่	11	มกราคม	2561	ถึงวันฟ้อง	และช�าระดอกเบี้ยร้อยละ	7.5	ต่อปี	นับแต่วันถัดจาก 
วันฟ้องเป็นต้นไป	จนกว่าจะช�าระเสร็จหรือคืนเงินครบถ้วนแก่ผู้ฟ้องคดี

รายงานประจ�าปี 2563166



(ข) ข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

	 เมื่อวันที่	17	พฤษภาคม	2549	คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กทช.)	ได้ออกประกาศว่าด้วยการใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	พ.ศ.	2549	เพื่อก�าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเอง	 ในการที่จะต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่าย
โทรคมนาคมรายอื่นเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเมื่อมีการร้องขอ	 ท้ังน้ี	 เพ่ือให้การ
สือ่สารข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นไปได้ด้วยดแีละให้ผูใ้ห้เชือ่มต่อโครงข่ายมสีทิธิท่ีจะเรยีกเกบ็ค่าตอบแทนการเชือ่มต่อ
โครงข่าย	(Interconnection	Charge	:	IC)	ในอตัราท่ีสะท้อนถึงต้นทุน	มผีลให้ผูป้ระกอบการท้ังท่ีได้รบัใบอนุญาตการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมและผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมท่ีได้รับสัมปทานหรือสัญญาร่วมการงาน	ตามมาตรา	 80	 
แห่งพระราชบญัญตักิารประกอบกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	2544	ต้องท�าการตกลงเรือ่งการใช้และเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ระหว่างกัน	บริษัทเป็นผู้ประกอบการที่ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว	ซึ่งมีโครงข่ายที่ต้องด�าเนินการภายใต้
ประกาศฯ	ได้แก่	โครงข่ายโทรศัพท์ระหว่างประเทศ	(International	Telephone	Network)	โครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน	(Fixed	
Line)	และโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่	(CDMA	ส่วนกลาง	และส่วนภูมิภาค)	

	 บริษัทได้ด�าเนินการเจรจากับผู้ประกอบการรายอื่นแต่ไม่สามารถท�าความตกลงในการลงนามในสัญญาการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ประกอบการรายอ่ืนได้	 เนื่องจากไม่สามารถตกลงเรื่องอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย	
(อตัราค่า	IC)	ได้	บรษิทัได้เข้าสูก่ระบวนการระงับข้อพิพาทการเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศ	กทช.	กับผูป้ระกอบการ
ที่อยู่ภายใต้สัญญาร่วมการงานกับบริษัท	ได้แก่	บริษัท	TAC	และผู้ประกอบการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้สัญญาร่วมการงาน	ได้แก่	
บมจ.	ทีโอที	และ	บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	(AIS)	

	 เมื่อวันที่	6	กรกฎาคม	2553	บริษัทได้ท�าสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับ	AIS	ตามประกาศ	กทช.	ว่าด้วย
การใช้และการเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	2549	และให้เริม่คดิค่าเชือ่มต่อโครงข่ายตัง้แต่วนัที	่7	เมษายน	2553	เป็นต้นไป	
เฉพาะโครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นที	่CDMA	และโครงข่ายโทรศพัท์ประจ�าที	่(Fixed	Line)	ในส่วนของโครงข่ายโทรศพัท์ระหว่าง
ประเทศ	 AIS	 อ้างว่า	 ได้มีการท�าข้อตกลงการประกันรายได้ข้ันต�่าส่วนแบ่งค่าพูดโทรศัพท์ระหว่างประเทศกับ	 
บมจ.	ทีโอที	เป็นเหตุให้ไม่สามารถท�าสัญญากับบริษัทได้

	 เมื่อวันที่	6	กันยายน	2553	กทช.	มีค�าชี้ขาดข้อพิพาทที่	3/2553	โดยให้บริษัทมีสิทธิที่จะขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์
ระหว่างประเทศ	โครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นที	่CDMA	เข้ากับโครงข่ายโทรศพัท์ประจ�าท่ีของ	บมจ.	ทโีอท	ีและค�าชีข้าดข้อพิพาทที	่
2/2553	 โดยให้บริษัทมีสิทธิท่ีจะขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 CDMA	และโครงข่ายโทรศัพท์ระหว่างประเทศ	 
เข้ากับโครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นทีข่อง	AIS	มสีทิธิเรยีกเก็บค่าตอบแทนการเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างกันตามอตัรา
ท่ีค�าชี้ขาดข้อพิพาทก�าหนด	 โดยนับตั้งแต่ประกาศ	 กทช.	 ว่าด้วยการใช้และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	 2549	 
มีผลบังคับใช้

	 เมื่อวันที่	 22	มีนาคม	2554	บมจ.	ทีโอที	 ได้ย่ืนฟ้อง	กสทช.	ต่อศาลปกครองให้มีค�าสั่งเพิกถอนค�าชี้ขาดข้อพิพาทที่	
3/2553	ของ	กสทช.	เพิกถอนค�าวินิจฉัยข้อพิพาทที่	5/2551	ของ	กวพ.	และเพิกถอนมติ	กสทช.	ในการประชุมครั้งที่	28/2553

	 เมื่อวันที่	5	เมษายน	2556	บริษัท	มีหนังสือถึงส�านักงาน	กสทช.	ขอให้	กทค.	ก�าหนดมาตรการบังคับทางปกครองให้	
บมจ.	ทีโอที	ด�าเนินการให้เป็นไปตามค�าชี้ขาด	เนื่องจาก	บมจ.	ทีโอที	ได้ปฏิเสธการเรียกเก็บค่า	IC

	 เมื่อวันที่	24	พฤศจิกายน	2558	ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษาให้เพิกถอนค�าชี้ขาดข้อพิพาทที่	3/2553	ของ	กสทช.	
เฉพาะในส่วนทีร่บัรองให้คูก่รณีมสีทิธิเรยีกเก็บค่า	IC	ระหว่างกัน	นบัแต่วนัทีป่ระกาศ	IC	มผีลใช้บงัคบั	ซึง่บรษิทัได้ยืน่อทุธรณ์
ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 167ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



	 ก่อนท่ี	 กทช.	 จะมีประกาศว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	บริษัทในฐานะเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์
ระหว่างประเทศ	ได้มกีารท�าข้อตกลง	เรือ่ง	การจ่ายส่วนแบ่งค่าพูดโทรศพัท์ระหว่างประเทศกับผูป้ระกอบการรายอืน่	ในกรณีที่
ลูกค้าของบริษัทมีการใช้งานผ่านโครงข่ายของผู้ประกอบการดังกล่าว	ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้แจ้งขอยกเลิกการจ่ายส่วนแบ่ง 
ค่าพูดโทรศพัท์ในอตัราเดมิกับผูป้ระกอบการทกุราย	ตัง้แต่วันท่ี	1	พฤศจกิายน	2551	เป็นต้นไป	และต้ังแต่วนัที	่1	มกราคม	2552	
บริษัทได้บันทึกส่วนแบ่งค่าพูดโทรศัพท์ดังกล่าวในงบการเงินด้วยอัตรา	IC	ที่	0.5652	บาท/นาที	ซึ่งผู้ประกอบการหลายราย
ยังโต้แย้งไม่ยอมรับอัตราดังกล่าว	จึงเกิดเป็นข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับผู้ประกอบการรายอื่น	ยกเว้นบริษัท	TAC	ซึ่งบริษัท
สามารถเจรจาตกลงท�าสญัญาการช�าระค่าตอบแทนการเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมได้	และตัง้แต่วนัที	่20	เมษายน	2553	
บริษัทได้บันทึกส่วนแบ่งค่าพูดโทรศัพท์ระหว่างประเทศส�าหรับผู้ประกอบการรายอื่นท่ีไม่สามารถเจรจาตกลงกันโดยใช ้
อัตราค่า	 IC	ตามประกาศ	กสทช.	เมื่อวันที่	7	กรกฎาคม	2557	เรื่อง	อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
ที่เป็นอัตราอ้างอิง	ตามที่มีผลใช้บังคับ	

	 เมื่อวันที่	10	มกราคม	2561	ศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่	33/2561	กรณี	บมจ.	ทีโอที	ฟ้อง
บริษัทต่อศาลปกครองกลางเรียกให้บริษัทช�าระหน้ีค่าส่วนแบ่งค่าพูดโทรศัพท์ระหว่างประเทศ	ทุนทรัพย์จ�านวน	4,348.22	
ล้านบาท	ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษายกฟ้อง	 เน่ืองจากอัตราค่าส่วนแบ่งรายได้ตามข้อตกลง	 เรื่อง	การจ่ายส่วนแบ่ง 
ค่าพูดโทรศัพท์ระหว่างประเทศ	มิใช่อัตราค่าตอบแทนการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
และเงื่อนไขท่ีก�าหนดไว้ในประกาศว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	ของ	กทช.	 จึงสิ้นผลใช้บังคับลงแล้ว
ตั้งแต่ประกาศฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้	ตั้งแต่วันที่	17	พฤษภาคม	2549	

	 ดังน้ัน	บริษัทจึงไม่ต้องรับผิดช�าระเงินค่าส่วนแบ่งรายได้ตามข้อตกลง	 เรื่อง	การจ่ายส่วนแบ่งค่าพูดโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศ	ให้แก่	บมจ.	ทีโอที	ทั้งนี้	บมจ.	ทีโอที	ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลปกครองกลาง	เมื่อวันที่	8	กุมภาพันธ์	2561	
ขณะนี้คดีจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

	 ทั้งนี้	 บริษัทได้บันทึกรับรู้ภาระผูกพันจากการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไว้ในงบการเงินแล้ว	และเชื่อว่าผลสรุป 
ของข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่อฐานะการเงินของบริษัท	

(ค) คดีความ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	บริษัทมีคดีความที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ	ประกอบด้วย	กรณีที่บริษัทเป็นโจทก์ในคดีพิพาท
กับบุคคลและกิจการต่าง	ๆ	ในเรื่องเกี่ยวกับคดีละเมิดและคดีผิดสัญญา	โดยมีค่าเรียกร้อง	จ�านวน	141,471.56	ล้านบาท	
(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	จ�านวน	424,794.94	ล้านบาท)	และกรณีที่บริษัทเป็นจ�าเลยในคดีพิพาทกับบุคคลหรือกิจการ
ต่าง	ๆ	ในเรื่องเกี่ยวกับคดีละเมิดและคดีผิดสัญญา	โดยมีค่าเรียกร้อง	จ�านวน	8,316.33	ล้านบาท	(วันที่	31	ธันวาคม	2562	
จ�านวน	23,448.23	ล้านบาท)	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้	

1. กรณีที่บริษัทเป็นโจทก์	จ�านวน	141,471.56	ล้านบาท	ซึ่งมีคดีส�าคัญ	จ�านวน	127,976.77	ล้านบาท	ดังนี้	
1.1	 บรษิทัได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตลุาการ	กรณีบรษิทั	TAC	น�าค่าภาษสีรรพสามติหักออกจากส่วนแบ่ง

รายได้	 ที่ต้องน�าส่งให้บริษัท	ตั้งแต่ปีด�าเนินการท่ี	 12	 -	 16	 (16	ก.ย.	 45	 -	 15	ก.ย.	 50)	ตามมติคณะรัฐมนตรี	 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,981.87	ล้านบาท	ปัจจุบันอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ยกค�าเสนอข้อพิพาทของบริษัท	บริษัท
ได้ร้องขอเพิกถอนค�าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง	ศาลปกครองกลางพิพากษายกค�าร้องของ
บริษัท	บริษัทอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลปกครองกลาง	ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

1.2	 บรษิทัได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตลุาการ	กรณีบรษิทั	ดจิติอลโฟน	จ�ากัด	(DPC)	น�าค่าภาษสีรรพสามติ
หักออกจากส่วนแบ่งรายได้ที่ต้องน�าส่งให้บริษัท	ตั้งแต่ปีด�าเนินการที่	6	-	10	(16	ก.ย.	45	-	15	ก.ย.	50)	ตามมติ
คณะรัฐมนตรี	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,410.99	ล้านบาท	ปัจจุบันอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ยกค�าเสนอข้อพิพาทของ
บรษิทั	บรษิทัได้ร้องขอเพิกถอนค�าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการต่อศาลปกครองกลาง	ศาลปกครองกลางพิพากษา
ยกค�าร้องของบริษัท	 บริษัทอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลปกครองกลาง	 ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
ศาลปกครองสูงสุด

รายงานประจ�าปี 2563168



1.3	 บรษิทัย่ืนฟ้องกระทรวงการคลงัต่อศาลปกครองกลางคดีหมายเลขด�าท่ี	506/2554	กรณีพันต�ารวจโท	ทักษณิ	ชนิวัตร	
ขณะด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี	จงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อ�านาจในต�าแหน่งโดยมิชอบด้วย
กฎหมายท�าให้บรษิทัได้รบัความเดอืดร้อนและเสยีหายโดยไม่ได้รบัค่าส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนตามสญัญา
ร่วมการงานจากบริษัท	TAC	True	Move	และ	DPC	และต้องช�าระภาษีมูลค่าเพิ่มของจ�านวนเงินค่าผลประโยชน์
ตอบแทนส่วนที่น�าไปหักค่าภาษีสรรพสามิตและภาษีเพ่ิมเพ่ือกระทรวงมหาดไทย	พร้อมช�าระเบี้ยปรับเงินเพ่ิม 
ให้กรมสรรพากร	เนือ่งจากช�าระภาษมีลูค่าเพ่ิมไม่ถูกต้อง	รวมทนุทรพัย์	จ�านวน	41,169.40	ล้านบาท	ศาลปกครอง
กลางมีค�าสั่งไม่รับค�าฟ้องของบริษัทและจ�าหน่ายคดีออกจากสารบบความ	บริษัทยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งศาลปกครอง
กลางต่อศาลปกครองสงูสดุเพ่ือคดัค้านค�าสัง่ของศาลปกครองกลาง	และศาลปกครองสงูสดุมคี�าสัง่ให้ศาลปกครอง
กลางรบัค�าฟ้องของบรษิทัไว้พิจารณา	ต่อมาศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง	บรษิทัย่ืนอทุธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุด	ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

1.4	 บริษัทเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ	กรณีบริษัท	 TAC	 ไม่ช�าระค่าผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพ่ิม	 
ปีด�าเนนิการที	่16	(16	ก.ย.	49	-	15	ก.ย.	50)	กรณนี�าค่า	IC	หกัออกจากรายได้ก่อนค�านวณผลประโยชน์ตอบแทน
ให้บริษัท	ทุนทรัพย์จ�านวน	4,022.19	 ล้านบาท	คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดยกค�าเสนอข้อพิพาทของบริษัท	 
บริษัทอยู่ระหว่างยื่นค�าร้องขอเพิกถอนค�าชี้ขาดต่อศาลปกครองกลาง

1.5	 บริษัทเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ	กรณีบริษัท	 TAC	 ไม่ช�าระค่าผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพ่ิม 
ปีด�าเนินการที่	17	(16	ก.ย.	50	-	15	ก.ย.	51)	รวมทุนทรัพย์จ�านวน	6,308.78	ล้านบาท	คณะอนุญาโตตุลาการ
พิจารณาให้คงเหลือข้อพิพาทเฉพาะค่า	 IC	 เพียงประเด็นเดียว	คงเหลือทุนทรัพย์	 6,021.28	ล้านบาท	ซึ่งคณะ
อนุญาโตตุลาการขี้ขาดให้บริษัท	TAC	ช�าระเงินผลประโยชน์ตอบแทนอันเกิดจากรายได้ค่า	IC	ให้บริษัท	จ�านวน	
3,957.95	ล้านบาท	ต่อมาบริษัท	 TAC	ยื่นถอนค�าชี้ขาดต่อศาลปกครองกลาง	บริษัทยื่นค�าร้องต่อศาลปกครอง
กลางขอให้ศาลบังคับตามค�าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการด้วยทุนทรัพย์ใหม่	 จ�านวน	 3,957.95	ล้านบาท	
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

1.6	 บริษัทเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ	 กรณี	DPC	 ไม่จัดหาและโอนกรรมสิทธ์ิเสาอากาศ/เสาสูง	 
จ�านวน	 4,657	 ต้น	 พร้อมท้ังเครื่องและอุปกรณ์อื่นให้บริษัท	 รวมทุนทรัพย์จ�านวน	 16,723.37	 ล้านบาท	 
คณะอนุญาโตตุลาการมีค�าชี้ขาดยกค�าเสนอข้อพิพาทของบริษัท	 บริษัทย่ืนค�าร้องขอเพิกถอนค�าชี้ขาดต่อ 
ศาลปกครองกลาง

1.7	 บริษัทได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ	 กรณีบริษัท	 TAC	 ผิดสัญญาให้ด�าเนินการฯ	 โดยไม่ช�าระ 
ค่าส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่ม	ปีด�าเนินการที่	19	(16	ก.ย.	52	-	15	ก.ย.	53)	รวมทุนทรัพย์จ�านวน	
7,680.43	ล้านบาท	สถาบันอนุญาโตตุลาการมีค�าสั่งยกเลิกการชะลอการพิจารณาคดี	 คณะอนุญาโตตุลาการ
พิจารณาให้คงเหลือประเด็นข้อพิพาทเฉพาะค่า	 IC	 เพียงประเด็นเดียว	 ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
คณะอนุญาโตตุลาการ

1.8	 บริษัทได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ	 กรณีบริษัท	 TAC	 ผิดสัญญาให้ด�าเนินการฯ	 โดยไม่ช�าระ 
ค่าส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่ม	ปีด�าเนินการที่	20	(16	ก.ย.	53	-	15	ก.ย.	54)	รวมทุนทรัพย์จ�านวน	
7,152.18	ล้านบาท	คณะอนุญาโตตลุาการพิจารณาให้คงเหลอืประเดน็ข้อพิพาทเฉพาะค่า	IC	เพียงประเดน็เดยีว	
คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัท	 TAC	 ช�าระเงินให้บริษัทตามที่เรียกร้อง	 จ�านวน	 4,346.46	 ล้านบาท	 
ทุนทรัพย์ลดลงจากทุนทรัพย์เดิม	จ�านวน	2,805.72	ล้านบาท	ปัจจุบันบริษัท	TAC	ยื่นค�าร้องขอเพิกถอนค�าชี้ขาด
ต่อศาลปกครองกลาง

1.9	 บริษัทยื่นฟ้องส�านักงาน	กสทช.	จ�าเลยที่	1	กทค.	จ�าเลยที่	2	กสทช.	จ�าเลยที่	3	True	Move	จ�าเลยที่	4	และ	DPC	
จ�าเลยที่	5	ต่อศาลปกครองกลาง	กรณีฟ้องเพื่อเรียกร้องให้จ�าเลยทั้ง	5	ร่วมกันช�าระค่าโครงข่ายที่เกิดขึ้นระหว่าง
ระยะเวลาคุ้มครอง	 (16	ก.ย.	 56	 -	 15	ก.ย.	 57)	ตามประกาศ	กสทช.	 เรื่อง	มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็น 
การชั่วคราว	 ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน	 รวมทุนทรัพย์จ�านวน	 5,365.84	ล้านบาท	ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง

1.10	บริษัทเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ	 เป็นคดีหมายเลขด�าท่ี	 53/2556	กรณีบริษัท	 TAC	 ไม่ช�าระ 
ผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมปีที่	 18	 (16	 ก.ย.	 51	 -	 15	 ก.ย.	 52)	 จ�านวนเงิน	 5,050.12	 ล้านบาท	 
คณะอนญุาโตตุลาการ	ชีข้าดให้บรษิทั	TAC	ช�าระค่าตอบแทนเพ่ิมเติมปีท่ี	18	จ�านวน	3,438.92	ล้านบาท	บรษิทั	TAC	
ยื่นค�าร้องขอเพิกถอนค�าชี้ขาดต่อศาลปกครองกลาง

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 169ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



1.11	บริษัทเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นคดีหมายเลขด�าท่ี	 A15/2562	กรณีบริษัท	 TAC	 ไม่ช�าระ 
ค่าผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเตมิปีด�าเนินการที	่21	-	27	(16	ก.ย.	55	-	15	ก.ย.	61)	จ�านวนเงนิ	15,879.35	ล้านบาท	
ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะอนุญาโตตุลาการนัดก�าหนดประเด็นข้อพิพาท	วันที่	18	มีนาคม	2564

กรณีบริษัทเป็นโจทก์ลดลง	จ�านวน	283,323.38	ล้านบาท	ซึ่งมีคดีส�าคัญ	ดังนี้
1.	 บริษัทยื่นฟ้องส�านักงาน	กสทช.	เป็นจ�าเลยที่	1	กสทช.	เป็นจ�าเลยที่	2	และ	กทค.	เป็นจ�าเลยที่	3	ต่อศาลปกครองกลาง	

กรณีฟ้องเพิกถอนประกาศ	กสทช.	 เร่ือง	 มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีส้ินสุดการอนุญาต 
สมัปทานหรอืสญัญาให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ี	พ.ศ.	2556	รวมทุนทรพัย์จ�านวน	275,658.36	ล้านบาท	ศาลปกครองกลาง
พิพากษายกฟ้อง	บริษัทไม่อุทธรณ์	คดีถึงที่สุดแล้ว

2.	 บริษัทได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ	กรณีที่	True	Move	น�ารายจ่ายค่า	IC	มาหักออกจากรายได้ก่อน
ค�านวณรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่บรษิทั	ในปีด�าเนนิการท่ี	15	(16	ก.ย.	53	-	15	ก.ย.	54)	รวมทนุทรพัย์
จ�านวน	 1,571.60	 ล้านบาท	 ขณะน้ีอนุญาโตตุลาการมีค�าชี้ขาดให้ชนะคดีเต็มตามข้อเรียกร้อง	และ	 True	Move	 
ได้ย่ืนค�าร้องต่อศาลปกครองกลางขอเพิกถอนค�าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ	 ศาลปกครองกลางพิพากษาให้บริษัท 
ชนะคดี	True	Move	ยื่นค�าร้องคัดค้าน	มีการระงับข้อพิพาทตามสัญญาระงับข้อพิพาท

3.	 บรษิทัได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ	กรณี	True	Move	น�าค่าภาษสีรรพสามติหักออกจากส่วนแบ่งรายได้	
ที่ต้องน�าส่งให้บริษัท	ตั้งแต่ปีด�าเนินการที่	7	-	11	(16	ก.ย.	45	-	15	ก.ย.	50)	ตามมติคณะรัฐมนตรี	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	
8,503.18	ล้านบาท	ปัจจบุนัอนุญาโตตุลาการชีข้าดให้ยกค�าเสนอข้อพิพาทของบรษิทั	บรษิทัได้ร้องขอเพิกถอนค�าชีข้าด
ของอนญุาโตตลุาการต่อศาลปกครองกลาง	ศาลปกครองกลางพิพากษายกค�าร้อง	บรษิทัอทุธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสดุ	
ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกค�าร้อง	คดีถึงที่สุดแล้ว

4.	 บรษิทัเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการ	กรณีบรษิทั	TAC	ไม่ช�าระค่าผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพ่ิมปีด�าเนินการ 
ที	่17	(16	ก.ย.	50	-	15	ก.ย.	51)	รวมทุนทรัพย์จ�านวน	6,308.78	ล้านบาท	คณะอนุญาโตตุลาการขี้ขาดให้บริษัท	TAC	
ช�าระเงินผลประโยชน์ตอบแทนอันเกิดจากรายได้ค่า	 IC	 ให้บริษัท	พร้อมค่าเสียหายและดอกเบี้ยผิดนัด	บริษัท	 TAC	 
ย่ืนถอนค�าชี้ขาดต่อศาลปกครองกลาง	บริษัทย่ืนค�าร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้ศาลบังคับตามค�าชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการด้วยทุนทรัพย์ใหม่	จ�านวน	3,957.95	ล้านบาท	ลดลงจากทุนทรัพย์เดิม	2,350.83	ล้านบาท	ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

5.	 บรษิทัได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตลุาการ	กรณีบรษิทั	TAC	ผดิสญัญาให้ด�าเนนิการฯ	โดยไม่ช�าระค่าส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่ม	ปีด�าเนินการที่	20	(16	ก.ย.	53	-	15	ก.ย.	54)	รวมทุนทรัพย์จ�านวน	7,152.18	ล้านบาท	
คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาให้คงเหลือประเด็นข้อพิพาทเฉพาะค่า	IC	เพียงประเด็นเดียว	คณะอนุญาโตตุลาการ
ชี้ขาดให้บริษัท	TAC	ช�าระเงินให้บริษัทตามที่เรียกร้อง	จ�านวน	4,346.46	ล้านบาท	ทุนทรัพย์ลดลงจากทุนทรัพย์เดิม	
จ�านวน	2,805.72	ล้านบาท	ปัจจุบันบริษัท	TAC	ยื่นค�าร้องขอเพิกถอนค�าชี้ขาดต่อศาลปกครองกลาง

2. กรณีที่บริษัทเป็นจ�าเลย	จ�านวน	8,316.33	ล้านบาท	ซึ่งมีคดีส�าคัญ	จ�านวน	3,040.03	ล้านบาท	ดังนี้	
2.1	 คดีที่บริษัทถูกฟ้องร้องตามสัญญาใช้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�าแสง	(FTTx)

2.1.1	 เมื่อวันที่	27	กันยายน	2556	บริษัท	ไทยทรานสมิชชั่น	อินดัสทรี	จ�ากัด	และบริษัท	มิราเคิล	สตาร์	แคปปิตอล	
จ�ากัด	ได้ย่ืนฟ้องบรษิทัต่อศาลแพ่งโดยอ้างว่าบรษิทัไม่ช�าระค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายเคเบลิใยแก้วน�าแสง
ตามสญัญาใช้บรกิารโครงข่ายเคเบลิใยแก้วน�าแสงของพ้ืนทีเ่มอืงพัทยา	รวมทนุทรพัย์จ�านวน	475.53	ล้านบาท	
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	15	ต่อปี	ของต้นเงินจ�านวน	417.97	ล้านบาท	ศาลปกครองกลางพิพากษา
ให้บริษัทช�าระเงินจ�านวน	 451.34	ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	 15	ต่อปี	 ของต้นเงินจ�านวน	
402.77	ล้านบาท	นับถัดจากวันฟ้อง	และของต้นเงินจ�านวน	18.99	ล้านบาท	นับแต่วันที่	12	ตุลาคม	2556	
เป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสรจ็	บรษิทัย่ืนอทุธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสดุแล้ว	ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองสูงสุด

2.1.2	 บรษิทั	ไซแมท	เทคโนโลยี	จ�ากัด	ได้ย่ืนฟ้องบรษิทัต่อศาลปกครองกลาง	เรยีกให้บรษิทัชดใช้ค่าเสยีหายตาม
สัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�าแสงของพ้ืนท่ีเขตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่	
รวมทุนทรัพย์จ�านวน	 665.62	 ล้านบาท	 ศาลพิพากษาให้บริษัทช�าระเงินจ�านวน	 53.23	 ล้านบาท	 

รายงานประจ�าปี 2563170



พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	 7.5	 ต่อปี	 และให้คืนหนังสือค�้าประกันพร้อมช�าระค่าธรรมเนียมหนังสือ 
ค�า้ประกัน	บรษิทัย่ืนอทุธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสดุแล้ว	ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ

2.1.3	 บรษิทั	อลีทีเทค	เทเลคอม	จ�ากัด	(บจ.	อลีทีเทคฯ)	ได้ย่ืนฟ้องบรษิทัให้ช�าระค่าใช้บรกิารและค่าเสยีหายรวมท้ัง
โครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�าแสงและอุปกรณ์	FTTx	ภายในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	และที่หัวหิน	จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์	รวมทุนทรัพย์จ�านวน	366.10	ล้านบาท	อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลในการอุทธรณ์ต่อศาล
ปกครองสูงสุดในประเด็นค่าธรรมเนียมหนังสือค�้าประกัน	ศาลปกครองกลางพิพากษาว่าสัญญาเป็นโมฆะ	
โดยให้บริษัทช�าระค่าธรรมเนียมหนังสือค�้าประกันแก่ผู ้ฟ้องคดี	 ศาลปกครองสูงสุดมีค�าพิพากษายก 
ค�าพิพากษาของศาลปกครองกลางและให้ศาลปกครองกลางรับส�าเนาคดีไปพิจารณาพิพากษาใหม่	
เนื่องจากก่อนศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษา	บจ.	อีลีทเทคฯ	 ได้ถูกศาลล้มละลายกลาง	มีค�าสั่งพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาด	แต่	บจ.	อีลีทเทคฯ	 ไม่แจ้งให้ศาลทราบ	ศาลจึงไม่ได้เรียกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามา
ด�าเนินคดแีทน	อนัเป็นกระบวนพิจารณาท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย	ศาลปกครองกลางมคี�าพิพากษาว่าสญัญา
เป็นโมฆะ	บริษัทอุทธรณ์ในประเด็นท่ีศาลพิพากษาให้บริษัทช�าระค่าธรรมเนียมหนังสือค�้าประกัน	 ขณะน้ี
อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด

2.2	 บริษัท	บีเอฟเคที	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(BFKT)	ได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลแพ่ง	เป็นคดีหมายเลขด�าที่	พ	2397/2563	
กรณ	ีBFKT	เรยีกให้บรษิทัช�าระเงินทดรองจ่ายค่าพาดสายเคเบลิใยแก้วน�าแสงตัง้แต่ปี	2554	-	2562	เป็นจ�านวนเงนิ	
1,532.78	ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี	ของต้นเงิน	1,127.30	ล้านบาท	นับถัดจากวันฟ้อง	
(14	พฤษภาคม	2563)	เป็นต้นไป	จนกว่าจะช�าระเสรจ็ให้	BFKT	ขณะน้ีอยูร่ะหว่างพนักงานอยัการจดัท�าค�าให้การ

	 กรณีบรษิทัเป็นจ�าเลยลดลง	จ�านวน	15,131.90	ล้านบาท	ซึง่มคีดสี�าคญั	ได้แก่	True	Move	ได้ย่ืนฟ้องบรษิทัต่อสถาบนั
อนุญาโตตุลาการเป็นคดีหมายเลขด�าที่	 6/2559	 เรียกให้บริษัทช�าระเงินตามสัญญาให้ด�าเนินการให้บริการวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูลาร์	ข้อ	15.6	จ�านวนเงิน	11,827.67	ล้านบาท	มีการระงับข้อพิพาทตามสัญญาระงับข้อพิพาท

คดีความที่ศาลปกครองสูงสุดมีค�าพิพากษาตัดสิน

	 บริษัท	เอแอลที	อินเตอร์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(ALT)	(บริษัท	เอแอลที	เทเลคอม	จ�ากัด	(มหาชน)	(ชื่อใหม่))	ได้ยื่นฟ้อง
บรษิทัต่อศาลปกครองกลาง	เรยีกให้บรษิทัชดใช้ค่าเสยีหายเป็นเงิน	275.56	ล้านบาท	พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ	15	ต่อปี	
ของต้นเงินจ�านวน	271.64	ล้านบาท	นบัแต่วนัถัดจากวันฟ้อง	และค่าขาดประโยชน์ในการใช้โครงข่ายฯ	เดือนละ	13.50	ล้านบาท	
นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป	 จนกว่าบริษัทจะส่งมอบโครงข่ายฯ	 คืนให้	 ALT	ศาลปกครองกลางพิพากษาให้บริษัท 
ช�าระเงินให้แก่	 ALT	 จ�านวน	 85.05	 ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	 7.5	ต่อปี	 นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่า 
จะช�าระเสร็จสิ้น	 และให้รับผิดชดใช้ค่าขาดประโยชน์เดือนละ	 13.50	 ล้านบาท	 นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าบริษัท 
จะส่งมอบโครงข่ายฯ	คืนให้แก่	ALT	บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว	

	 เมื่อวันท่ี	 24	มกราคม	2563	ศาลปกครองสูงสุดมีค�าพิพากษาตัดสินให้บริษัทชดใช้ค่าขาดประโยชน์ในการใช้บริการ 
โครงข่ายฯ	จ�านวน	85.05	ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี	นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะช�าระเสร็จสิ้น	
และให้รับผิดชดใช้ค่าขาดประโยชน์เดือนละ	13.50	ล้านบาท	นับแต่วันที่	23	สิงหาคม	2556	ถึงวันที่	26	กันยายน	2557	และ
เดือนละ	1.00	ล้านบาท	นับตั้งแต่วันที่	27	กันยายน	2557	จนถึงวันที่บริษัทจะส่งมอบโครงข่ายฯ	คืนให้แก่	ALT	รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น	จ�านวน	366.51	ล้านบาท

	 เมือ่วันท่ี	13	มนีาคม	2563	บรษิทัได้ช�าระค่าขาดประโยชน์ในการใช้บรกิารโครงข่ายฯ	ให้แก่	ALT	แล้ว	รวมเป็นเงนิทัง้สิน้	
จ�านวน	369.62	ล้านบาท

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 171ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



คดีความที่มีการระงับข้อพิพาทตามสัญญาระงับข้อพิพาท

1.	 บริษัท	อาร์	ที	 เอส	(2003)	จ�ากัด	 (RTS)	ได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลปกครองกลาง	ให้บริษัทช�าระค่าตอบแทนรายเดือน
ตามสัญญาใช้บริการระบบโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�าแสงและอุปกรณ์	 FTTx	 ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี	้ 
รวมทุนทรัพย์จ�านวน	981.39	ล้านบาท	มีการระงับข้อพิพาทตามสัญญาระงับข้อพิพาท

	 ที่ประชุมคณะกรรมการ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ครั้งที่	8/2563	เมื่อวันที่	29	เมษายน	2563	มีมติเห็นชอบผลการเจรจา
ระงับข้อพิพาทกับ	RTS	 โดย	RTS	จะคิดดอกเบี้ยจนถึงวันท่ี	 31	 ธันวาคม	2562	ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวสอดคล้องกับกรณีท่ี 
ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าพิพากษาในกรณีของ	 ALT	อีกท้ังได้ข้อตกลงท่ีดีกว่ากรณี	ALT	อันถือว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท	
และมีการอนุมัติงบประมาณ	จ�านวน	742.11	ล้านบาท	เพื่อช�าระหนี้ค่าเสียหายตามแนวทางการระงับข้อพิพาทให้แก่	RTS	
โดยจะช�าระหนี้ค่าเสียหายดังกล่าวต่อเมื่อ	RTS	ได้ด�าเนินการถอนฟ้องแล้ว

	 เมื่อวันที่	5	พฤษภาคม	2563	บริษัทได้ช�าระค่าเสียหายในการใช้บริการโครงข่ายฯ	ให้แก่	RTS	แล้ว	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	
จ�านวน	742.11	ล้านบาท

	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ครัง้ท่ี	18/2563	เมือ่วันท่ี	21	ตลุาคม	2563	มมีตเิหน็ชอบผลการเจรจา
ระงับข้อพิพาทกับบริษัท	เอแอลที	 เทเลคอม	จ�ากัด	(มหาชน)	(ALT)	และบริษัท	นิวแฮมเชอร์อินชัวรันส์	สาขาประเทศไทย	
(NHI)	มีการอนุมัติงบประมาณ	จ�านวน	361.00	ล้านบาท	 เพื่อช�าระเงินตามแนวทางระงับข้อพิพาทให้แก่	ALT	และ	NHI	 
โดยจะช�าระเงินทันทีหลังจากที่	ALT	และ	NHI	ด�าเนินการยื่นค�าร้องขอถอนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

	 เมื่อวันที่	 12	พฤศจิกายน	 2563	บริษัทได้ช�าระค่าเสียหายในการใช้บริการโครงข่ายฯ	 ให้แก่	 ALT	และ	NHI	 แล้ว	 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	จ�านวน	361.00	ล้านบาท

3.	 บริษัท	แพลท	เนรา	จ�ากัด	ได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลปกครองกลาง	เรียกให้ชดใช้ค่าการงานที่ได้ท�าและค่าใช้จ่ายต่าง	ๆ	
ตามสัญญาการติดตั้งอุปกรณ์และระบบโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�าแสงและอุปกรณ์	 FTTx	 ในส่วนภูมิภาค	3	จังหวัด	
ได้แก่	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 จังหวัดอุบลราชธานี	 และจังหวัดอุดรธานี	 รวมทุนทรัพย์จ�านวน	 493.13	 ล้านบาท	 
มีการระงับข้อพิพาทตามสัญญาระงับข้อพิพาท

	 ที่ประชุมคณะกรรมการ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ครั้งที่	20/2563	เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	2563	มีมติเห็นชอบผลการ
เจรจาระงับข้อพิพาทกับบริษัท	 แพลท	 เนรา	 จ�ากัด	 มีการอนุมัติงบประมาณ	 จ�านวน	 325.00	 ล้านบาท	 เพ่ือช�าระเงิน 
ตามแนวทางระงับข้อพิพาทให้แก่บริษัท	แพลท	เนรา	จ�ากัด

	 เมื่อวันที่	3	ธันวาคม	2563	บริษัทได้ช�าระค่าเสียหาย	ให้แก่	บริษัท	แพลท	เนรา	จ�ากัด	แล้ว	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	จ�านวน	
325.00	ล้านบาท

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	การพิจารณาคดีหลายคดีดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ	อย่างไรก็ตาม	บริษัทไม่ได้บันทึกหนี้สิน
เพ่ิมเติมจากจ�านวนที่บริษัทได้บันทึกไว้ในงบการเงิน	 เน่ืองจากมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะไม่มีภาระหนี้สินส�าหรับส่วนต่าง 
ดังกล่าว
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(ง) ภาระค�้าประกัน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	บริษัทมีภาระค�้าประกัน	ซึ่งจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้นที่มีภาระผูกพัน	ดังนี้

	 บริษัทได้น�าเงินฝากประจ�า	1.5	ปี	ของธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	จ�านวน	50.00	ล้านบาท	ไปเป็นหลักประกันการ
ออกหนังสอืค�า้ประกันธนาคารเพ่ือใช้ในการท�านิตกิรรมสญัญาและข้อตกลงใด	ๆ	ในนามของบรษิทั	และเงนิฝากประจ�า	1	ปี	
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์	 จ�านวน	495.00	ล้านบาท	และธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	 จ�านวน	5.00	ล้านบาท	 
เพ่ือค�า้ประกันเงนิกู้สวัสดกิารของพนกังาน	และบรษิทัได้น�าเงนิฝากออมทรพัย์ดอกเบีย้พิเศษ	ของธนาคารกรงุไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	
จ�านวน	250.00	ล้านบาท	 เพ่ือเป็นหลักประกันการออกหนังสือค�้าประกันเพ่ือช�าระหน้ีคดีแพ่งบริษัท	 ที.เอ็น.	 อินฟอร์เมชั่น	 
ซสิเท็มส์	จ�ากัด	และบรษิทัได้น�าพันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย	จ�านวน	2,992.69	ล้านบาท	เพ่ือเป็นหลกัประกันการออก
หนงัสอืค�า้ประกันของธนาคารทหารไทยเพ่ือการประมลูคลืน่ความถ่ีส�าหรบักิจการโทรคมนาคมเคลือ่นท่ีสากล	รวมเงนิลงทนุ
ระยะสั้นที่มีภาระผูกพัน	จ�านวนทั้งสิ้น	3,792.69	ล้านบาท

(จ) ภาระผูกพันตามรายจ่ายฝ่ายทุน 

	 รายจ่ายฝ่ายทุนที่ถือเป็นภาระผูกพัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	ที่ไม่ได้รับรู้ในงบการเงินโดยมีสาระส�าคัญ	
ดังนี้	

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน - 5.00

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 154.59 125.48

อุปกรณ์โทรคมนาคม 4,024.43 1,727.13

ระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น�้า 600.36 554.81

เครื่องมือ	อุปกรณ์อื่น	เครื่องตกแต่งติดตั้ง	และเครื่องใช้ส�านักงาน 1,345.46 603.38

ยานพาหนะ - 7.89

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 0.18 0.18

	 รวม 6,125.02 3,023.87

	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2563	รายจ่ายฝ่ายทนุท่ีถอืเป็นภาระผกูพันส�าหรบัอปุกรณ์โทรคมนาคมและระบบโครงข่ายเคเบลิ
ใต้น�้า	ประกอบด้วยรายจ่ายที่ส�าคัญจ�านวน	3,686.46	ล้านบาท	ดังนี้	

1.	 การติดตั้งวงจรกรองสัญญาณย่านความถี่	800	MHz	ตามประกาศ	กสทช.	จ�านวน	1,292.62	ล้านบาท
2.	 งานปรับปรุงและพัฒนาระบบวิทยุติดต่อเรือเดินทะเล	จ�านวน	480.39	ล้านบาท
3.	 จัดสร้างข่ายเชื่อมโยง	Optical	Fiber	จ�านวน	124.67	ล้านบาท
4.	 งานสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน	จ�านวน	763.27	ล้านบาท
5.	 เงินลงทุนก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น�้า	APG	จ�านวน	425.51	ล้านบาท	
6.	 โครงการคลาวด์กลางภาครฐั	(Government	Data	Center	and	Clound	Service	:	GDCC)	จ�านวน	600.00	ล้านบาท

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 173ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



(ฉ) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 

	 บรษิทัท�าสญัญาเช่าด�าเนนิงานและการใช้บรกิารต่าง	ๆ 	ส�าหรบัส�านกังาน	สถานท่ี	รถยนต์	โครงข่ายโทรคมนาคม	บรกิาร
ระบบคอมพิวเตอร์	และบริการบ�ารุงรักษาส�าหรับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์	เป็นระยะเวลาตั้งแต่	1	ถึง	15	ปี	โดยมีเงื่อนไขต่อ
อายุสัญญาได้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	จ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายช�าระในอนาคตตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน
ที่ยกเลิกไม่ได้	ที่มีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้	

2563 2562

สกุลเงินบาท

ก�าหนดช�าระเงินภายใน	1	ปี 16,354.28 9,870.33

2	-	5	ปี 59,965.70 44,969.20

เกินกว่า	5	ปี - 224.62

รวม 76,319.98 55,064.15

สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง ดอลลาร์ บาทเทียบเท่า ดอลลาร์ บาทเทียบเท่า

ก�าหนดช�าระเงินภายใน	1	ปี - - 0.1 0.41

รวม - - 0.1 0.41

สกุลเงินยูโร ยูโร บาทเทียบเท่า ยูโร บาทเทียบเท่า

ก�าหนดช�าระเงินภายใน	1	ปี - - 0.01 0.40

รวม - - 0.01 0.40

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดอลลาร์ บาทเทียบเท่า ดอลลาร์ บาทเทียบเท่า

ก�าหนดช�าระเงินภายใน	1	ปี - - 1.66 50.33

2	-	5	ปี - - 0.10 3.09

รวม - - 1.76 53.42

สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง ปอนด์ บาทเทียบเท่า ปอนด์ บาทเทียบเท่า

ก�าหนดช�าระเงินภายใน	1	ปี - - 0.01 0.40

รวม - - 0.01 0.40

	 นอกเหนือจากสญัญาเช่าด�าเนินงานทีย่กเลกิไม่ได้	บรษิทัยังมภีาระผกูพันภายใต้สญัญาการใช้บรกิารอืน่	ๆ 	ท่ีไม่ได้ระบุ
อัตราบริการที่แน่นอน	โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะรับรู้ในงบการเงินเมื่อมีการใช้บริการเกิดขึ้น
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45. รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

	 ในระหว่างปี	บรษิทัได้ด�าเนนิการค้าตามปกตกัิบกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน	โดยทีบ่รษิทัได้คดิราคาซือ้ขายสนิค้าและบรกิาร
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามราคาที่เทียบเท่ากับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก	โดยมีเงื่อนไขต่าง	ๆ	ตามปกติทางธุรกิจ

	 บริษัทไม่ได้เปิดเผยรายการกับพนักงาน	 ผู้บริหาร	หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวของหน่วยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขตามปกติทางธุรกิจ

	 บรษิทัเชือ่ว่าการเปิดเผยรายการทีเ่ก่ียวข้องกันในหมายเหตปุระกอบงบการเงนินี	้ได้แสดงข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาอย่างพอเพียงแล้ว

	 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปีที่มีสาระส�าคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

	 รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	มีดังนี้

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 2563 2562

รายได้

ธุรกิจโทรศัพท์

-	 การร่วมค้า 0.04 0.04

-	 บริษัทร่วม - -

	 รวม 0.04 0.04

ธุรกิจสื่อสารไร้สาย

-	 การร่วมค้า 0.04 0.03

	 รวม 0.04 0.03

ธุรกิจบรอดแบนด์

-	 การร่วมค้า 14.90 27.28

-	 บริษัทร่วม 0.02 -

	 รวม 14.92 27.28

พัฒนาสินทรัพย์และบริการอื่น

-	 การร่วมค้า 1.32 0.63

-	 บริษัทร่วม 0.10 0.19

	 รวม 1.42 0.82

รวมรายได้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 16.42 28.17
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งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562

ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายบริการโทรคมนาคม

-	 การร่วมค้า 7.19 2.04

-	 บริษัทร่วม 6.13 8.39

รวม 13.32 10.43

	 ยอดคงเหลือระหว่างกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	มีดังนี้	

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้า

-	 การร่วมค้า 29.87 410.81

-	 บริษัทร่วม 0.02 0.01

	 รวม 29.89 410.82

หัก	 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (22.40) (7.53)

	 รวม	 7.49 403.29

เจ้าหนี้การค้า

-	 การร่วมค้า - 1.42

	 รวม - 1.42

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-	 การร่วมค้า 8.76 239.11

	 รวม 8.76 239.11

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

-	 การร่วมค้า - -

	 รวม - -
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	 ซึ่งประกอบด้วย	 ค่าตอบแทนแรงงาน	ค่าสวัสดิการ	 ค่าเช่ายานพาหนะ	ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง 
และเงินบ�าเหน็จและผลประโยชน์หลังออกจากงาน	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	มีดังนี้	

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

-	 ผลประโยชน์ระยะสั้น 43.58 41.19 43.50 40.81

-	 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 0.24 0.62 0.24 0.62

	 รวม 43.82 41.81 43.74 41.43

46.  รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมและกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือ
โทรทัศน์เพื่อให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์และเพื่อให้บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียง 

(ก)	 	ฐานรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมและการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	 เพ่ือให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์	และเพี่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง

	 บริษัทเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง	 แบบท่ีสอง	 และแบบที่สาม	และเป็นผู้ได้รับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	และเพ่ือให้บริการโครงข่าย
กระจายเสียง	รายละเอียดตามที่กล่าวมาแล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	1.3	โดยมีรายละเอียดของฐานรายได้จาก
การประกอบกิจการโทรคมนาคมและการประกอบกิจการกระจายเสยีงหรอืโทรทัศน์	เพ่ือให้บรกิารกระจายเสยีงหรอืโทรทัศน์	
และเพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	แยกตามประเภทใบอนุญาต	
ดังนี้

ประเภทใบอนุญำต 2563 2562

1.	รายได้จากการได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง	 1,244.35 1,413.32

2.	รายได้จากการได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง	 565.82 695.27

3.	รายได้จากการได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม	 30,646.09 72,293.94

4.		รายได้จากการได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	เพื่อให้
บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	ช่องรายการ	CAT	Channel	

0.38 1.42

5.	รายได้จากการได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	เพื่อให้
บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่	ระดับชาติ	

82.64 92.18

	 ทั้งนี้	รายได้จากการให้บริการโทรคมนาคม	หมายรวมถึงรายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตด้วย

(ข)	 รายได้ท่ีจดัสรรเข้ากองทนุวจิยัและพัฒนากิจการกระจายเสยีง	กิจการโทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคม	เพ่ือประโยชน์
สาธารณะของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 177ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



	 เมื่อวันที่	26	พฤษภาคม	2560	กสทช.	ได้ออกประกาศ	เรื่อง	แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคม	ฉบับที่	2	(พ.ศ.	2560	-	2564)	และประกาศ	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน�าไปใช้ในการ
จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	โดยมีผลบังคับใช้วันที่	30	พฤษภาคม	2560	เป็นต้นไป	
ซึ่งก�าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตฯ	ต้องน�าส่งรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมให้แก่กองทุนฯ	 ในอัตราร้อยละ	 2.50	ต่อปี 
ของรายได้สุทธิ	โดยให้น�าส่งเงินจ�านวนดังกล่าวปีละหนึ่งครั้งภายในร้อยห้าสิบวัน	นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

	 บริษัทมีรายได้สุทธิท่ีต้องน�าส่งให้แก่กองทุนฯ	จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมของปี	2563	จ�านวน	31,386.24	
ล้านบาท	 โดยมีรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม	 จ�านวน	 32,456.26	 ล้านบาท	 และมีค่าใช้จ่ายท่ีน�ามา 
หักลดหย่อนจากรายได้ฯ	จ�านวน	1,070.02	ล้านบาท	

(ค)	 รายได้ที่จัดสรรเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์
สาธารณะ	ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์

	 กสทช.	 ได้ออกประกาศ	หลักเกณฑ์และวิธีการน�าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง	 กิจการ
โทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ	 ซึ่งก�าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์	ต้องน�าส่งรายได้จากการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	ให้แก่กองทุนฯ	ตามอัตราแนบท้ายประกาศฯ	
ไม่เกินร้อยละ	2	ต่อปี	ภายในหนึง่ร้อยห้าสบิวนันบัจากวันสิน้รอบระยะเวลาบญัช	ีโดยให้น�าส่งเงนิจ�านวนดงักล่าวปีละหนึง่ครัง้	
ภายในร้อยห้าสิบวัน	 นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี	 ซึ่งมีผลบังคับใช้กับรายได้ท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีของผู้รับ
ใบอนุญาตตั้งแต่ปี	2560	เป็นต้นไป	

	 บริษัทมีรายได้ที่ต้องน�าส่งให้แก่กองทุนฯ	 จากการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของปี	 2563	 จ�านวน	 
83.02	ล้านบาท	

47. เงินปันผล

	 ตามประกาศกระทรวงการคลงั	เรือ่ง	มตกิารประชมุสามญัผูถื้อหุ้น	ประจ�าปี	2563	วันที	่12	พฤศจกิายน	2563	ได้อนมุติั
ประกาศจ่ายเงนิปันผลจากผลการด�าเนนิงานของปี	2562	ให้แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ	7.00	บาทต่อหุน้	เป็นจ�านวนเงนิปันผล
ทัง้สิน้	7,000.00	ล้านบาท	โดยบรษิทัได้น�าส่งเงนิปันผลงวดระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงานงวดครึง่ปี	2562	ให้แก่กระทรวง
การคลังแล้ว	จ�านวน	3,890.55	ล้านบาท	เมื่อวันที่	3	ตุลาคม	2562	บริษัทน�าส่งเงินปันผลส่วนที่เหลือจ�านวน	3,109.45	ล้าน
บาท	ให้แก่กระทรวงการคลังทั้งจ�านวนแล้วเมื่อวันที่	24	ธันวาคม	2563

	 ตามประกาศกระทรวงการคลัง	เรื่อง	มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2562	วันที่	18	พฤษภาคม	2563	ได้อนุมัติ
ประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานของปี	2561	ให้แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ	4.999	บาทต่อหุน้	เป็นจ�านวนเงนิปันผล
ทั้งสิ้น	4,999.24	ล้านบาท	โดยบริษัทได้น�าส่งเงินปันผลให้แก่กระทรวงการคลังทั้งจ�านวนแล้วเมื่อวันที่	7	สิงหาคม	2563

	 ตามประกาศกระทรวงการคลัง	 เรื่อง	มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2560	วันที่	19	ตุลาคม	2561	ได้อนุมัติ
ประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานของปี	2559	ให้แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ	1.056	บาทต่อหุน้	เป็นจ�านวนเงนิปันผล
ทัง้สิน้	1,056.33	ล้านบาท	โดยบรษิทัได้น�าส่งเงนิปันผลงวดระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงานงวดครึง่ปี	2559	ให้แก่กระทรวง
การคลังแล้ว	จ�านวน	792.99	ล้านบาท	เมื่อวันที่	31	ตุลาคม	2559	บริษัทน�าส่งเงินปันผลส่วนที่เหลือจ�านวน	263.34	ล้าน
บาท	ให้แก่กระทรวงการคลังทั้งจ�านวนแล้วเมื่อวันที่	8	ธันวาคม	2561

	 ตามประกาศกระทรวงการคลัง	เรื่อง	มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2559	วันที่	17	มกราคม	2560	ได้อนุมัติ
ประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานของปี	2558	ให้แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ	1.413	บาทต่อหุน้	เป็นจ�านวนเงนิปันผล
ทัง้สิน้	1,413.29	ล้านบาท	โดยบรษิทัได้น�าส่งเงนิปันผลงวดระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงานงวดครึง่ปี	2558	ให้แก่กระทรวง

รายงานประจ�าปี 2563178



การคลงัแล้ว	จ�านวน	1,000.00	ล้านบาท	เมือ่วนัที	่30	กันยายน	2558	บรษิทัน�าส่งเงนิปันผลส่วนท่ีเหลอืจ�านวน	413.29	ล้านบาท	
ให้แก่กระทรวงการคลังทั้งจ�านวนแล้วเมื่อวันที่	15	กุมภาพันธ์	2560

48.  พระรำชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ควำมถ่ีและก�ำกับกำรประกอบกิจกำรวทิยุกระจำยเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 

	 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการ
โทรคมนาคม	พ.ศ.	2553	ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	20	ธันวาคม	2553	โดยตามมาตรา	84	แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	2553	(พ.ร.บ.	องค์กร
จดัสรรคลืน่ความถ่ีฯ)	ได้ก�าหนดว่าเมือ่พ้นก�าหนดระยะเวลาสามปีนบัแต่พระราชบญัญัตน้ีิใช้บงัคบั	บรษิทัต้องน�ารายได้จาก
ผลประกอบการในส่วนที่ได้รับจากการให้อนุญาตสัมปทานหรือสัญญาว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมการงานหรือด�าเนินการ
ทัง้หมดหรอืบางส่วน	โดยให้หักค่าใช้จ่ายดงัต่อไปนีแ้ล้วเหลือเท่าใดให้ส่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)	และให้	กสทช.	น�าส่งเงินจ�านวนดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

(1)	 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม	 เฉพาะส่วนท่ีคิดจากฐานรายได้ที่เกิดจากการอนุญาต	
สัมปทาน	หรือสัญญา

(2)	 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถงึ	และบริการเพือ่สังคม	ตามนโยบายของ
รัฐบาล	และตามมาตรา	50	เฉพาะส่วนที่คิดจากฐานรายได้ที่เกิดจากการอนุญาต	สัมปทาน	หรือสัญญา

(3)	 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินการตามการอนุญาต	สัมปทาน	หรือสัญญาตามที่กระทรวงการคลังก�าหนด

	 ในปี	2560	บริษัทได้น�าส่งเงินงวดตั้งแต่วันที่	20	ธันวาคม	2556	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2558	ให้	กสทช.	แล้ว	จ�านวน	
5,111.54	ล้านบาท

	 บริษัทได้บันทึกรับรู้ค่าใช้จ่ายสูงไปส�าหรับเงินที่ต้องน�าส่งให้แก่	 กสทช.	ดังกล่าว	 ในงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที	่ 
31	ธันวาคม	2563	จ�านวน	(12,465.58)	ล้านบาท	(ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	จ�านวน	11,853.73	ล้านบาท)	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส�าหรับเงินที่ต้องน�าส่ง	กสทช.	ดังกล่าว	เนื่องจากบริษัทน�าส่ง
รายได้ระหว่างปี	2559	-	2561	ให้แก่	กสทช.	แล้ว	จ�านวนทั้งสิ้น	2,004.55	ล้านบาท	เมื่อวันที่	30	ธันวาคม	2563

49. กำรด�ำเนินกำรโครงกำรเช่ำโครงข่ำยเคเบิลใยแก้วน�ำแสง (Fiber to the X : FTTx) 

	 ตามมติคณะกรรมการบริษัท	ในการประชุมครั้งที่	19/2555	เมื่อวันที่	14	พฤศจิกายน	2555	ได้มีมติเห็นชอบโครงการ
เช่าโครงข่ายพร้อมอุปกรณ์เพื่อให้บริการ	FTTx	ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค	11	จังหวัด	ได้แก่	ชลบุรี	(พัทยา)	เชียงใหม่	นครราชสีมา	
สงขลา	สุราษฎร์ธานี	(เกาะสมุย)	ภูเก็ต	ขอนแก่น	อุดรธานี	อุบลราชธานี	ประจวบคีรีขันธ์	(หัวหิน)	นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น
ซีบอร์ดและนิคมอุตสาหกรรมเหมราช	(ระยอง)	และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	 (ครอบคลุมพื้นที่	2	จังหวัด	คือ	ชลบุรีและ
ระยอง)	แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี	ซึ่งปัจจุบันส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิ(สศช.)	ได้พิจารณาโครงการแล้ว	และส่งเรือ่งต่อให้แก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร	 (ทก.)	 (ปัจจุบันคือกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)	 (ดศ.)	 ในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัด	ตรวจสอบ 
รายละเอียดการด�าเนินการโครงการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง	 บริษัทได้รายงานผลการ
ด�าเนินงานโครงการเช่าโครงข่ายพร้อมอุปกรณ์เพ่ือให้บริการ	 FTTx	 ภูมิภาค	และจัดส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้	 ดศ.	 แล้ว	 
ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาของ	 ดศ.	 บริษัทจึงยังไม่ได้ท�าการบันทึกบัญชี	 เพ่ือรับรู้ค่าเช่าใช้บริการ	 FTTx	 
ดังกล่าว	ตั้งแต่รับไว้ใช้งาน	ถึงเดือนธันวาคม	2556	จ�านวน	611.57	ล้านบาท	มีรายละเอียดดังนี้

1.	 เช่าใช้บริการของพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ดและนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด	 (ระยอง)	
ตัง้แต่	วันท่ี	27	กันยายน	2554	ถึงวันที	่7	กุมภาพันธ์	2556	ซึง่เป็นวนัท่ีคูส่ญัญาบอกเลกิสญัญา	จ�านวน	220.95	ล้านบาท	

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 179ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



2.	 ค่าเช่าใช้บริการของพ้ืนที่เมืองพัทยาแห่งแรกของประเทศไทย	 (Fiber	 -	 to	 -	 the	Home)	 เทิดพระเกียรติเฉลิม
พระชนมพรรษา	5	ธันวาคม	2552	ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	2554	ถึงวันที่	31	สิงหาคม	2556	ซึ่งเป็นวันที่คู่สัญญา
บอกเลิกสัญญา	จ�านวน	390.62	ล้านบาท

	 บรษิทั	ไทยทรานสมชิชัน่	อนิดสัทร	ีจ�ากัด	ผูฟ้้องคดท่ีี	1	และบรษิทั	มริาเคลิ	สตาร์	แคปปิตอล	จ�ากัด	ผูฟ้้องคดท่ีี	2	ร่วมกัน
ฟ้องบริษัทให้ช�าระค่าใช้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�าแสงของพื้นที่เมืองพัทยา	จ�านวน	475.53	ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ	15	ต่อปี	ของเงินต้นจ�านวน	417.97	ล้านบาท	เมื่อวันที่	21	เมษายน	2559	ศาลปกครองกลางพิพากษาให้
บริษัทช�าระเงินให้แก่	บริษัท	ไทยทรานสมิชชั่น	อินดัสทรี	จ�ากัด	และบริษัท	มิราเคิล	สตาร์	แคปปิตอล	จ�ากัด	จ�านวน	451.34	
ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	15	ต่อปี	ของเงินต้นจ�านวน	402.77	ล้านบาท	นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า
จะช�าระเสรจ็	และดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ	15	ต่อปี	ของต้นเงนิจ�านวน	18.99	ล้านบาท	นบัแต่วันท่ี	12	ตลุาคม	2556	เป็นต้นไป	
จนกว่าจะช�าระเสรจ็	โดยให้ช�าระให้แล้วเสรจ็ภายใน	60	วัน	นับแต่วันท่ีคดีถงึท่ีสุด	บรษิทัได้ย่ืนอทุธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสดุ	
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

	 บริษัท	เอ.แอล.ที	อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(ALT)	(บริษัท	เอแอลที	เทเลคอม	จ�ากัด	(มหาชน)	(ชื่อใหม่))	ได้ยื่นฟ้อง
บริษัท	 ต่อศาลปกครองกลาง	 เรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการใช้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�าแสงของพ้ืนท่ีเขต
อตุสาหกรรมเหมราชอสีเทร์ินซบีอร์ดและนคิมอตุสาหกรรมอสีเทร์ินซบีอร์ด	(ระยอง)	จ�านวน	275.56	ล้านบาท	พร้อมดอกเบีย้
ในอัตราร้อยละ	15	ต่อปี	ของต้นเงินจ�านวน	271.64	ล้านบาท	และให้ช�าระค่าขาดประโยชน์ในการใช้โครงข่ายฯ	 เดือนละ	
13.50	ล้านบาท	 นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะส่งมอบโครงข่ายฯ	 คืนให้เมื่อวันท่ี	 30	 กันยายน	2559	
ศาลปกครองกลางพิพากษาให้บริษัทช�าระเงินให้แก่	ALT	จ�านวน	85.05	ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี	
นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป	และให้บริษัทรับผิดชอบค่าขาดประโยชน์เดือนละ	13.50	ล้านบาท	นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่า
บริษัทจะส่งมอบโครงข่ายฯ	คืนให้แก่	ALT	บริษัทได้ย่ืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด	ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด	

	 เมื่อวันที่	 24	มกราคม	2563	ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาตัดสินคดีความที่	ALT	 ได้ยื่นฟ้องบริษัท	บริษัทได้บันทึก
บญัชปีระมาณการหน้ีสนิจากสญัญาโครงการเช่าโครงข่ายเคเบลิใยแก้วน�าแสง	(FTTx)	ดงักล่าว	โดยการปรบัปรงุงบการเงนิ
ย้อนหลังตามที่กล่าวมาแล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 4.1	 เรื่อง	ผลกระทบของการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง	
และท�าการบันทึกประมาณการหนี้สินส�าหรับเงินค่าปรับและเงินชดเชยค่าเสียหาย	 ในงบการเงินส�าหรับปี	 2562	 จ�านวน	
3,940.67	ล้านบาท	เนือ่งจากทีป่ระชมุคณะกรรมการ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	มมีตอินุมตักิารรบัรูร้ายการประมาณการหน้ีสนิ
ตามสัญญาเช่าใช้ระบบโครงข่าย	 FTTx	พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	จ�านวน	5,341.25	ล้านบาท	 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน

	 เมือ่วันท่ี	13	มนีาคม	2563	บรษิทัได้ช�าระค่าขาดประโยชน์ในการใช้บรกิารโครงข่ายฯ	ให้แก่	ALT	แล้ว	รวมเป็นเงนิทัง้สิน้	
จ�านวน	369.62	ล้านบาท

	 บรษิทัมแีนวทางทีจ่ะยุตข้ิอพิพาทและคดฟ้ีองร้องกับบรษิทัคูส่ญัญา	โดยได้แต่งตัง้คณะเจรจาเพ่ือท�าหน้าทีใ่นการเจรจา
เพ่ือยุตข้ิอพิพาทกบัคูส่ญัญา	และจะจ่ายเป็นเงนิชดเชยค่าเสยีหาย	ปัจจบุนับรษิทัได้มกีารแต่งตัง้คณะท�างานด้านกฎหมาย	
โครงการ	FTTx	ส่วนภูมิภาค	เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2561

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	6/2562	เมื่อวันที่	8	พฤษภาคม	2562	เรื่อง	การพิจารณาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในการให้บริการสื่อสารข้อมูลและบริการอินเทอร์เน็ตในส่วนภูมิภาค	(โครงการ	FTTx)	ได้มีการพิจารณาจากสถานะ
ข้อมูลทางการฟ้องคดีแล้ว	 เห็นว่า	 คดีมีการพิพากษาให้บริษัทแพ้คดีและชนะคดี	 ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
ศาลปกครองสูงสุดประกอบกับทุกคดีที่มีการฟ้องคดีมีข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน	ที่ประชุมจึงเห็นว่า	ควรที่จะมีค�าพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดเป็นที่ยุติก่อน	จึงจะพิจารณาด�าเนินการโครงการ	FTTx	ต่อไป

รายงานประจ�าปี 2563180



	 ที่ประชุมคณะกรรมการ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ครั้งที่	8/2563	เมื่อวันที่	29	เมษายน	2563	มีมติเห็นชอบผลการเจรจา
ระงับข้อพิพาทกับ	RTS	 โดย	RTS	จะคิดดอกเบี้ยจนถึงวันท่ี	 31	 ธันวาคม	2562	ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวสอดคล้องกับกรณีท่ี 
ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าพิพากษาในกรณีของ	 ALT	อีกท้ังได้ข้อตกลงท่ีดีกว่ากรณี	ALT	อันถือว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท	
และมีการอนุมัติงบประมาณ	จ�านวน	742.11	ล้านบาท	เพื่อช�าระหนี้ค่าเสียหายตามแนวทางการระงับข้อพิพาทให้แก่	RTS	
โดยจะช�าระหนี้ค่าเสียหายดังกล่าวต่อเมื่อ	RTS	ได้ด�าเนินการถอนฟ้องแล้ว

	 เมื่อวันที่	5	พฤษภาคม	2563	บริษัทได้ช�าระค่าเสียหายในการใช้บริการโครงข่ายฯ	ให้แก่	RTS	แล้ว	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	
จ�านวน	742.11	ล้านบาท

	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ครัง้ท่ี	18/2563	เมือ่วันท่ี	21	ตลุาคม	2563	มมีตเิหน็ชอบผลการเจรจา
ระงับข้อพิพาทกับบริษัท	เอแอลที	 เทเลคอม	จ�ากัด	(มหาชน)	(ALT)	และบริษัท	นิวแฮมเชอร์อินชัวรันส์	สาขาประเทศไทย	
(NHI)	มีการอนุมัติงบประมาณ	จ�านวน	361.00	ล้านบาท	 เพื่อช�าระเงินตามแนวทางระงับข้อพิพาทให้แก่	ALT	และ	NHI	 
โดยจะช�าระเงินทันทีหลังจากที่	ALT	และ	NHI	ด�าเนินการยื่นค�าร้องขอถอนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

	 เมื่อวันที่	 12	พฤศจิกายน	 2563	บริษัทได้ช�าระค่าเสียหายในการใช้บริการโครงข่ายฯ	 ให้แก่	 ALT	และ	NHI	 แล้ว	 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	จ�านวน	361.00	ล้านบาท

	 ที่ประชุมคณะกรรมการ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ครั้งที่	20/2563	เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	2563	มีมติเห็นชอบผลการ
เจรจาระงับข้อพิพาทกับบริษัท	แพลท	 เนรา	จ�ากัด	มีการอนุมัติงบประมาณ	จ�านวน	325.00	ล้านบาท	 เพ่ือช�าระเงินตาม
แนวทางระงับข้อพิพาทให้แก่บริษัท	แพลท	เนรา	จ�ากัด

	 เมื่อวันที่	3	ธันวาคม	2563	บริษัทได้ช�าระค่าเสียหาย	ให้แก่	บริษัท	แพลท	เนรา	จ�ากัด	แล้ว	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	จ�านวน	
325.00	ล้านบาท

50. กำรปรับโครงสร้ำงบริษัท

	 ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 (คนร.)	 ได้มีมติในการประชุมครั้งท่ี	 3/2559	 เมื่อวันท่ี	 11	กรกฏาคม	2559 
	เหน็ชอบหลกัการการปรบัโครงสร้างของบรษิทั	และ	บรษิทั	ทโีอที	จ�ากัด	(มหาชน)	(บมจ.	ทโีอที)	โดยการจดัตัง้บรษิทัท่ีรฐับาล
ถือหุ้น	100%	จ�านวน	3	บริษัท	เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัท	และ	บมจ.	ทีโอที	ได้แก่	บริษัท	โครงข่ายบรอดแบนด์
ภายในประเทศ	 (NBN	Co.)	บริษัท	 โครงข่ายระหว่างประเทศ	 (NGN	Co.)	และบริษัท	ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต	 (IDC	Co.)	 
โดยให้กระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม	(ดศ.)	ก�ากับให้บรษิทั	และ	บมจ.	ทีโอที	จดัท�ารายละเอยีดของแผนการด�าเนนิ
กิจการ	โดยให้ด�าเนินธุรกิจได้ภายในเดือนกรกฎาคม	2560	

	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	13	มิถุนายน	2560	 เรื่อง	โครงการจัดตั้งบริษัท	โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ	จ�ากัด	
(National	Broadband	Network	:	NBN	Co.)	และโครงการจดัตัง้บรษิทั	โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมลูอนิเทอร์เน็ต	
จ�ากัด	(Neutral	Gateway	&	Data	Center	 :	NGDC	Co.)	ของ	บมจ.	ทีโอที	และบริษัท	โดยเมื่อวันที่	22	สิงหาคม	2560	 
บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย	คือ	บริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต	จ�ากัด	(NGDC	Co.)	
มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพ่ือด�าเนินธุรกิจหลักให้บริการโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต	ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้านโทรคมนาคม	ทุกลักษณะ	ทุกประเภท	 รวมถึงกิจการที่ต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกัน	
หรอืเก่ียวกับ	หรอืท่ีเป็นประโยชน์แก่การประกอบกจิการโทรคมนาคมและให้บรกิารทางด้านโทรคมนาคมดงักล่าวในประเทศ	
ระหว่างประเทศ	นอกประเทศ	มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น	20.00	ล้านบาท	ประกอบด้วย	หุ้นสามัญ	จ�านวน	200,000	หุ้น	มูลค่า
หุ้นละ	100.00	บาท	บริษัทถือหุ้นใน	NGDC	Co.	จ�านวน	200,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด	

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 181ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



	 ในการประชุม	คนร.	ครั้งที่	1/2561	เมื่อวันที่	19	มกราคม	2561	บริษัท	และ	บมจ.	ทีโอที	ได้จัดท�าแผนการแก้ไขปัญหา
องค์กรระยะ	10	ปีแล้ว	ซึ่ง	คนร.	ได้สั่งการให้บริษัท	และ	บมจ.	ทีโอที	สร้างความชัดเจนในการน�าดิจิทัลมาใช้เพื่อก�าหนด
ทิศทางการให้บริการ	รวมทั้งพิจารณาภารกิจการให้บริการโทรคมนาคมของ	บริษัท	บมจ.	ทีโอที	NGDC	Co.	และ	NBN	Co.	
ไม่ให้ซ�้าซ้อนกัน	และมีรายละเอียดของแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการให้เทียบเท่าเอกชนด้วย	นอกจากนี้	 คนร.	 
ได้สั่งการให้	 ดศ.	 ก�ากับให้	 บริษัท	และ	บมจ.	ทีโอที	 ด�าเนินการถ่ายโอนทรัพย์สินท่ีจ�าเป็นต้องใช้ในการประกอบกิจการ	 
ไปยัง	NGDC	Co.	และ	NBN	Co.	ให้เป็นไปตามแผนท่ีก�าหนดภายในเดอืนมนีาคม	2561	และ	ดศ.	พิจารณาการใช้ประโยชน์
จากทรพัย์สนิท่ีมอียู่แล้วทัง้ของภาครฐัและรฐัวิสาหกิจเพ่ือไม่ให้เกดิซ�า้ซ้อนในการลงทนุ	และในการประชมุคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ	(คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ)	ครั้งที่	4/2561	วันที่	23	เมษายน	2561	มีมติให้
บรษิทัด�าเนนิการในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับการโอนทรพัย์สนิไปยัง	NGDC	Co.	และ	NBN	Co.	และปรบัปรงุแผนการแก้ไขปัญหา
องค์กรระยะ	 10	ปี	 และแผนปฏิบัติการรายปีให้สอดคล้องกับทิศทางประกอบธุรกิจ	 ทั้งนี้	 ให้รายงานคณะอนุกรรมการ 
กลั่นกรองฯ	เพื่อรายงานต่อ	คนร.	ต่อไป	

	 ในการประชุม	คนร.	ครั้งที่	2/2561	เมื่อวันที่	30	พฤษภาคม	2561	ได้พิจารณาการด�าเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหา
องค์กรระยะ	10	ปี	ของบริษัท	และ	บมจ.	ทีโอที	โดยรับทราบความคืบหน้าในการด�าเนินงานตามมติ	คนร.	ซึ่งการด�าเนินการ
ส่วนใหญ่ล่าช้ากว่าแผนท่ีก�าหนด	และรับทราบปัญหาในการด�าเนินการโอนทรัพย์สินของบริษัท	 และ	บมจ.	ทีโอที	 ไปยัง	
NGDC	Co.	และ	NBN	Co.	คนร.	จงึมอบหมายให้	ดศ.	ก�ากบัให้บรษิทั	และ	บมจ.	ทโีอที	ด�าเนนิการในเรือ่งต่าง	ๆ 	ให้แล้วเสรจ็
ภายในเดือนมิถุนายน	2561	ดังนี้

1.	 รวบรวมและจัดท�าข้อมูล	รวมถึงจัดท�าความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับการโอนย้ายทรัพย์สินไปยัง	NGDC	Co.	และ	
NBN	Co.

2.	 ปรับปรุงแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรระยะ	10	ปี	 ให้ครอบคลุมการด�าเนินงานของ	NGDC	Co.	และ	NBN	Co.	
โดยแบ่งเป็นแผนระยะสั้น	(1	ปี)	ระยะกลาง	(3	ปี)	และระยะยาว	(7-10	ปี)

3.	 ก�ากับให้บริษัท	 และ	 บมจ.	 ทีโอที	 หารือร่วมกันในการจัดท�าแผนปรับโครงสร้างการด�าเนินงานในระยะยาว	 
ให้สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรและบริบทในการด�าเนินงานในอนาคต

4.	 พิจารณาจัดท�าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของ	บริษัท	บมจ.	ทีโอที	NGDC	Co.	และ	NBN	Co.

	 ทั้งนี้หาก	ดศ.	 พิจารณาประเด็นที่	 คนร.	 ได้ส่ังการข้างต้น	แล้วเห็นว่ายังมีแนวทางอื่นท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติและ 
ทุกฝ่ายให้การยอมรับ	 ขอให้น�าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมให้ความเห็นชอบก่อนน�าเสนอ
คณะอนกุรรมการกลัน่กรองฯ	และ	คนร.	พิจารณา	โดยควรพิจารณาให้ครอบคลมุไปถึงนโยบายโครงการยกระดบั	โครงสร้าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมและนโยบายการเปิดโครงข่ายให้ผูใ้ห้บรกิารรายอืน่สามารถเช่าใช้ได้	(open	access)	ของประเทศด้วย	
จากมติ	คนร.	ข้างต้น	จึงได้มีการจัดตั้งคณะท�างานพิจารณาแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านของ	บมจ.	ทีโอที	บริษัท	NBN	Co.	
และ	NGDC	Co.	(คณะท�างานเปลี่ยนผ่านฯ)	ให้บริษัท	และ	บมจ.	ทีโอที	หาแนวทางอื่น	เพื่อแก้ไขปัญหาองค์กรร่วมกัน	

	 เมื่อวันท่ี	 20	มิถุนายน	 2561	ที่ประชุมคณะท�างานเปลี่ยนผ่านฯ	 ครั้งท่ี	 4/2561	มีมติรับทราบแนวทางประเด็นการ 
น�าเสนอของบรษิทั	และ	บมจ.	ทโีอท	ีเพ่ือลดความซ�า้ซ้อนของบรษิทั	และ	บมจ.	ทโีอท	ีทีผ่่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
บรษิทั	1	แนวทาง	และแนวทางของ	บมจ.	ทีโอท	ี3	แนวทาง	ดงัน้ี	แนวทางท่ี	1	จดัต้ัง	NGDC	Co.	และ	NBN	Co.	แนวทางท่ี	2	
แนวทางก�าหนดขอบเขตงานของบริษัท	และ	บมจ.	ทีโอที	 ให้ชัดเจน	แนวทางที่	3	แนวทางการควบรวมบริษัท	และ	บมจ.	 
ทโีอที	เป็น	บมจ.	โทรคมนาคมแห่งชาต	ิ(National	Telecom	:	NT	Plc.)	และแนวทางท่ี	4	แนวทางการจดัตัง้บรษิทัโทรคมนาคม	
ตามแนวทางของ	บมจ.	ทีโอที	และมอบหมายให้บริษัท	และ	บมจ.	ทีโอที	หารือร่วมกันโดยจัดท�าแผนธุรกิจเป็นแผนเดียวกัน	
รวมท้ังพิจารณาเร่ืองขอบเขตการให้บริการกระบวนการท�างาน	 ก�าลังคน	แผนธุรกิจระยะยาว	 และแผนการบริหารงาน	 
และเมื่อวันที่	25	มิถุนายน	2561	ที่ประชุมคณะกรรมการ	บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	ครั้งที่	11/2561	รับทราบแนวทางการ
แก้ไขปัญหาของบรษิทั	และ	บมจ.	ทโีอท	ีตามท่ีเสนอ	และเหน็ชอบให้ฝ่ายจดัการไปศกึษาขัน้ตอนการด�าเนนิการเปลีย่นผ่าน
ตามแนวทางการจัดตั้ง	NT	Plc.	 โดยการควบรวมบริษัท	และ	บมจ.	ทีโอที	 เป็นนิติบุคคลเดียว	และหากมีปัญหาอุปสรรค 
ในการด�าเนินการตามแนวทางดังกล่าว	 ก็ขอให้รับแนวทางท่ีปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ	 คือ	 

รายงานประจ�าปี 2563182



การควบรวม	NBN	Co.	และ	NGDC	Co.	ให้เป็น	NT	Plc.	โดยโอนพนักงานของบริษัท	และ	บมจ.	ทีโอที	ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏบิตังิานโทรคมนาคมโครงข่ายไปยังบรษิทัดงักล่าว	โดยบรษิทัดงักล่าวได้รบัสทิธ์ิในการบรหิารจดัการและใช้โครงข่าย	รวม
ทั้งขายบริการโทรคมนาคมที่เก่ียวข้องกับโครงข่ายดังกล่าว	แล้วจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้กับบริษัท	และ	บมจ.	 ทีโอที	ทั้งน้ี	 
ยังคงบริษัท	และ	บมจ.	ทีโอที	เป็นนิติบุคคลไว้	เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิ์การใช้คลื่นความถี่	คดีความต่าง	ๆ	ที่ยังไม่มีข้อยุติ	
และเรื่องการโอนทรัพย์สินที่เป็นสมบัติชาติ	แล้วรายงาน	ดศ.	ต่อไป	
 
	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2563	ของ	NGDC	Co.	ครั้งที่	2/2563	เมื่อวันที่	9	กรกฎาคม	2563	ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น	NGDC	Co.	มีมติพิเศษอนุมัติให้เลิก	NGDC	Co.	และได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว	เมื่อวันที่	22	กรกฎาคม	2563	 
ทั้งน้ี	 บริษัท	NGDC	Co.	 ถือว่ายังคงอยู่ตราบเท่าเวลาท่ีจ�าเป็นเพ่ือการช�าระบัญชีตามมาตรา	 1236	และมาตรา	 1249	 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

51. กำรควบรวมกิจกำรของบริษัท กับบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหำชน) 

	 เมื่อวันที่	 17	มกราคม	 2562	มติการประชุม	คนร.	 ครั้งท่ี	 1/2562	 ได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาของบริษัท	 
และ	บมจ.	ทีโอที	เพิ่มเติม	ดังนี้

1.	 รับทราบความคืบหน้าในการด�าเนินการของคณะท�างานเตรียมการรวมกิจการ	บริษัท	(คณะท�างานฯ)	และ	บมจ.	
ทีโอที	 ในการด�าเนินการเตรียมการควบรวมกิจการ	 บริษัท	 และ	 บมจ.	 ทีโอที	 ซึ่งได้จัดท�าแผนธุรกิจ	 บมจ.	
โทรคมนาคมแห่งชาติ	(NT	Plc.)	ปี	2562-2570	ตลอดจนประเดน็อืน่ทีส่�าคญัแล้ว	ตามที	่ดศ.	รายงาน	แต่เน่ืองจาก
ในแผนดังกล่าวยังมีประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อยุติ	 ได้แก่	 แผนธุรกิจหลังการควบรวมจะต้องมีประสิทธิภาพมากกว่า 
การไม่ควบรวมและทิศทางการด�าเนินการขององค์กรดังกล่าวจะต้องมีความชัดเจนและเติบโตได้อย่างย่ังยืน	 
ข้อพิพาทต่าง	ๆ	การบริหารจัดการ	NBN	Co.	และ	NGDC	Co.	 เป็นต้น	จึงเห็นควรมอบหมายให้คณะท�างานฯ	 
ไปด�าเนินการเรื่องดังกล่าว	ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติ

2.	 รับทราบการขอขยายกรอบระยะเวลาการควบรวมกิจการที่จะเลื่อนก�าหนดการเปิดให้บริการ	NT	Plc.	จากเดือน
มีนาคม	2562	เป็นเดือนกรกฎาคม	2562	ตามที่	ดศ.	เสนอ

3.	 เห็นควรให้คณะท�างานฯ	บริษัท	และ	บมจ.	ทีโอที	ร่วมกันหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดการขอรับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลให้ได้ข้อยุติก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

4.	 เห็นด้วยกับแนวทางการบริหารจัดการบุคลากร	บริษัท	และ	บมจ.	ทีโอที	ที่ลาออกไปท�างานที่	NGDC	Co.	และ	
NBN	Co.	ให้กลับเข้าท�างานในบริษัท	และ	บมจ.	ทีโอที	ในระดับเดิมและได้สิทธิประโยชน์เท่าที่ได้อยู่เดิมในวันที่
ลาออกไปอยู่	NBN	Co.	และ	NGDC	Co.	และให้นับอายุงานต่อเนื่องตามที่	ดศ.	 เสนอ	โดยมอบหมายให้	ดศ.	
บริษัท	และ	บมจ.	ทีโอที	 ด�าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องให้แล้วเสร็จก่อนการควบรวมบริษัท	และ	บมจ.	ทีโอที	 
ทั้งนี้	ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.	 มอบหมายให้	 ดศ.	 ร่วมกับกระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการถือหุ้นในบริษัท	 อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ของบริษัท	บมจ.	ทีโอที	และ	NT	Plc.

	 เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2562	คณะท�างานเตรียมการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท	(คณะท�างานฯ)	และ	บมจ.	ทีโอที	
ได้รับทราบความคืบหน้าการด�าเนินงานตามมติ	คนร.	ครั้งที่	1/2562	และอยู่ระหว่าง	ดศ.	น�าเสนอตามขั้นตอนเพื่อให้	คนร.	
พิจารณาอีกครั้ง	ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

	 การประชุม	คนร.	ครั้งที่	2/2562	เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2562	มีมติเห็นชอบในหลักการการควบรวมกิจการของบริษัท	
และ	บมจ.	ทีโอที	เป็น	NT	Plc.	และแนวทางการบริหารจัดการ	NBN	Co.	ตามที่	ดศ.	เสนอ	โดยให้บริษัท	และ	บมจ.	ทีโอที	
ด�าเนินการควบรวมกิจการให้แล้วเสร็จภายใน	6	เดือน	นับจากวันที่	ครม.	มีมติ	และเพื่อเป็นการสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ
ของ	NT	Plc.	เหน็ควรให้	ดศ.	พิจารณาน�าเสนอคณะกรรมการดจิทัิลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตพิิจารณาความเหมาะสม 
ในประเด็นการก�าหนดให้	NT	Plc.	เป็นผู้สนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดท�าโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคง
รวมทั้งบริการเพื่อสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	โดยให้รัฐสนับสนุนคลื่นความถี่ที่เหมาะสมในการท�าภารกิจดังกล่าว

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 183ข้ามทุกขีดจ�ากัด เชื่อมอัจฉริยภาพสู ่ความส�าเร็จ



	 เมื่อวันที่	14	มกราคม	2563	ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการควบรวมกิจการของบริษัท	และ	บมจ.	ทีโอที	เป็น	NT	
Plc.	ตามแนวทางที่	ดศ.	เสนอ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน	ลดความซ�้าซ้อนในการลงทุนโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	 
เป็นเครื่องมือส�าคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ	สนับสนุนนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศลักษณะ
เปิดเสร	ีตลอดจนสามารถแข่งขันได้ในกลุม่ธุรกิจท่ีมกีารแข่งขันสงู	โดยก�าหนดให้การควบรวมบรษิทัทัง้สองแล้วเสรจ็ภายใน	
6	เดือน	นับจากวันที่	ครม.	มีมติอนุมัติ

	 เมื่อวันที่	24	มีนาคม	2563	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท	ประจ�าปี	2563	ครั้งที่มีมติอนุมัติให้บริษัท	และ	บมจ.	
ทีโอที	 ควบรวมเป็นบริษัทเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ	 เพ่ือลดความซ�้าซ้อนในการด�าเนินงานและการลงทุน
ระหว่างบริษัท	และ	บมจ.	ทีโอที	และสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ	การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน	โดยเฉพาะจากการ
รวมโครงข่ายโทรคมนาคมเข้าด้วยกัน

	 การด�าเนินการของ	NT	Plc.	จะแบ่งกลุ่มธุรกิจหลักออกเป็น	5	กลุ่ม	 ได้แก่	กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ	
กลุ่มธุรกิจโครงข่ายโทรคมนาคมต่างประเทศ	กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์ประจ�าที่และบรอดแบนด์	 กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมไร้สาย	
และกลุ่มธุรกิจดิจิทัล	 โดยทิศทางในการด�าเนินกิจการของ	NT	Plc.	 ในภาพรวมคือการเป็นองค์กรของรัฐท่ีด�าเนินธุรกิจ 
ในด้านการให้บริการดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคม	 รวมทั้งให้	 ดศ.	น�าเสนอคณะกรรมการ	ดศ.	พิจารณาความเหมาะสม 
ในการให้	NT	Plc.	เป็นผู้สนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดท�าโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคง	รวมทั้งบริการ
เพื่อสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	โดยให้รัฐสนับสนุนคลื่นความถี่ที่เหมาะสม

	 เมื่อวันที่	 1	 กันยายน	 2563	ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นสมควรให้ขยายระยะเวลาการควบรวมกิจการตามมติ 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	14	มกราคม	2563	ต่อไปอีก	6	เดือน	นับจากเดิม	(14	กรกฎาคม	2563)	ตามที่	ดศ.	เสนอ	

52. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน

(ก)	 การจัดตั้งบริษัท	โทรคมนาคมแห่งชาติ	จ�ากัด	(มหาชน)	(National	Telecom	Public	Company	Limited	:	NT	Plc.)

	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่	14	มกราคม	2563	เห็นชอบหลักการการควบรวมกิจการของบริษัท	และ	
บมจ.	ทีโอที	เป็นบริษัท	โทรคมนาคมแห่งชาติ	จ�ากัด	(มหาชน)	(NT	Plc.)	ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อ
วันที	่1	กันยายน	2563	เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการควบรวมต่อไปอกี	6	เดือน	จากก�าหนดเดิมน้ัน	เมือ่วนัท่ี	7	มกราคม	
2564	ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้ง	NT	Plc.	เป็นผลให้บริษัท	และ	บมจ.	ทีโอที	หมดสภาพการเป็นนิติบุคคลโดยผลของ
กฎหมาย	โดยบรรดาทรัพย์สิน	หนี้สิน	สิทธิ	หน้าที่	และความรับผิดชอบของบริษัท	และ	บมจ.	ทีโอที	ทั้งหมด	รวมทั้ง
พนักงานของบริษัท	และ	บมจ.	ทีโอที	ทั้งหมด	จะโอนไปเป็นพนักงานของ	NT	Plc.	นับแต่วันจดทะเบียนการควบรวม
เป็น	NT	Plc.	 ในวันที่	 7	มกราคม	2564	 เป็นต้นไป	 โดยนับอายุการท�างานของพนักงานต่อเน่ือง	 รวมท้ังคงสิทธิเดิม 
ของพนักงาน

(ข)	 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เผยแพร่งบการเงิน	วันที่	24	มิ.ย.	2564

รายงานประจ�าปี 2563184





รายงาน
ประจําปี 2563

ขับเค
ลื่อน

ทุก
ค

วาม
สําเร็จด้

วยเท
ค

โน
โลยี

บรษิัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
99 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 0 2104 3000    โทรสาร : 0 2104 3088 รายงานประจํา ปี  2563


