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สู  ก ารเป น National Telecom
เสร� ม สร า งความแข็ ง แกร ง เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร
ให มี ศ ั ก ยภาพครอบคลุ ม ได ท ั่ ว ถึ ง ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ
และสั ง คมดิ จ � ท ั ล อย า งยั่ ง ยื น

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

ขับเคลื่อนทุกความสําเร็จด้วยเทคโนโลยี
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เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน
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ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของบริ ษั ท

บมจ. กสท โทรคมนาคม จดทะเบียนจัดตัง้ เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2546 โดยการแปลงสภาพจากการสือ่ สารแห่งประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท และได้รับโอนกิจการของการสื่อสาร
แห่งประเทศไทยในส่วนทีเ่ กีย่ วกับกิจการโทรคมนาคมทัง้ หมด เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ยังคงมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยมีกระทรวงการคลังถือหุ้น 100% ของทุนจดทะเบียน

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายในการด� ำ เนิ น งาน

ขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รให้ ทั น สมั ย ด้ ว ย

ทุ น มนุ ษ ย์ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และ
นวั ต กรรมอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่อรองรับการด�ำเนินธุรกิจดิจิทัล

ยกระดั บ การเป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารและการ
บริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ด้วยการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เพิ่ ม ศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถ

ในการสร้ า งผลก� ำ ไรในธุ ร กิ จ เดิ ม
และธุ ร กิ จ ใหม่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ เ ติ บ โต
อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมด�ำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล

เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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สารประธานกรรมการ

พลเอก

(สุชาติ ผ่องพุฒิ)
ประธานกรรมการ
บมจ. กสท โทรคมนาคม

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ปี 2563 นับเป็นปีแห่งความท้าทายของทุกหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาชน อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้เกิดขึ้นใน
ทุกประเทศทั่วโลก จากสถานการณ์นี้ส่งผลให้ บมจ. กสท
โทรคมนาคม ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น และได้ปรับ
เปลีย่ นกลยุทธ์ให้เหมาะสมและพร้อมรับมือกับสถานการณ์
ต่าง ๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรสามารถด�ำเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดปี 2563 คณะกรรมการทุ ก ท่ า นได้ ช ่ ว ยกั น
ขับเคลือ่ น บมจ. กสท โทรคมนาคม ให้สามารถยืนหยัดอยูไ่ ด้
ภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยได้พยายามพัฒนา
องค์กรให้มีความทันสมัย พร้อมกับเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานให้พนักงานทุกคนเกิดความรัก ความผูกพัน
และมุ่งมั่นในการท�ำงาน เพื่อให้องค์กรแห่งนี้กลายเป็น
รัฐวิสาหกิจที่เติบโตได้อย่างมั่นคง โดยยังคงยึดหลักการ
บริหารธุรกิจภายใต้นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และมี
ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อีกทั้งมุ่งเน้น
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
พร้อมกับค�ำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของทุกภาคส่วนเป็นส�ำคัญ

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

ทัง้ นี้ อีกปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญยิง่ ในการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการตลอดปี 2563 นัน่ คือการเตรียมความพร้อมให้
บมจ. กสท โทรคมนาคม สามารถควบรวมกับ บมจ. ทีโอที
เป็น บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในวันที่ 7 มกราคม 2564 ซึ่งการควบรวมสององค์กรเป็น
หนึ่งเดียวในครั้งนี้จะน�ำไปสู่การสร้างหน่วยงานด้านดิจิทัล
และสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศใหม่ที่แข็งแกร่ง โดยมี
โครงสร้างโทรคมนาคมพืน้ ฐานครบวงจรมากทีส่ ดุ ในประเทศ
ท� ำ ให้ มีศักยภาพและขี ดความสามารถในการให้ บริ การ
ที่ ห ลากหลายและเข้ า ถึ ง ทั้ ง ลู ก ค้ า ภาครั ฐ ภาคเอกชน
และประชาชนได้ในทุกพื้นที่
ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ชุมชน
และผู ้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ทุ ก ภาคส่ ว นที่ ใ ห้ ค วามไว้ ว างใจ
และสนับสนุนการด�ำเนินงานของ บมจ. กสท โทรคมนาคม
มาโดยตลอด ส�ำหรับในอนาคตไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไป
ในรูปแบบใด เราจะยังคงด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ที่ดี รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน เพื่อให้
องค์ ก รเติ บ โตอย่ า งมั่ น คงไปพร้ อ ม ๆ กั บ การให้ บ ริ ก าร
ที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้า
ประชาชน และสังคม และสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น
อย่างยั่งยืนตลอดไป
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สารกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่

สร้างเคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศ
ร่วมกับภาคีสมาชิก ADC
ความยาว 9,400 กิโลเมตร
เชื่อมต่อกับประเทศจีน ญี่ปุ่น
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและ
เวียดนาม เพื่อรองรับผู้ให้บริการ
คอนเทนต์ระดับนานาชาติ

พันเอก

(สรรพชัย หุวะนันทน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. กสท โทรคมนาคม

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ปี 2563 นับเป็นปีที่เกิดจุดเปลี่ยนในการด�ำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีส่ ง่ ผลให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และภาคประชาชนทั่วโลกต่างตระหนักถึงการต้องปรับตัว
เพื่อให้อยู่รอดในแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งจาก
ความผันผวนที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม
ปรับกลยุทธ์องค์กรอย่างรอบด้าน เพื่อให้สามารถยืนหยัด
ต่อการเปลี่ยนผ่านจากทุกสถานการณ์
ในปีนี้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้จัดท�ำแผนธุรกิจ
ให้มคี วามคล่องตัว เพือ่ รักษาเสถียรภาพของบริษทั ในระยะยาว
รวมถึงวางแผนการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอก
องค์กรให้สอดรับกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป โดยยังคง
มุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องในการให้บริการดิจิทัลและ
โทรคมนาคมภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน ซึง่ ภารกิจส�ำคัญทีไ่ ด้ดำ� เนินการ
ได้แก่ การเข้าร่วมประมูลและได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่
จ�ำนวน 2 ใบอนุญาต ในย่านความถี่ 738-748/793-803 MHz
ซึ่งจะช่วยขยายเครือข่าย 4G/5G ให้ครอบคลุมมากขึ้น
และเพิ่มขนาดความจุเพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างเพียงพอ
มีคุณภาพด้วยความเร็วที่สูงขึ้น รวมทั้งยังสามารถเปิดให้
ผู้ประกอบการขนาดเล็กเช่าใช้แบบ MVNO (Mobile Virtual
Network Operator) ทีจ่ ะช่วยให้ผใู้ ช้บริการมีทางเลือกเพิม่ ขึน้
การสร้างเคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศ Asia Direct Cable
ร่วมกับภาคีสมาชิก ADC ความยาว 9,400 กิโลเมตร ทีเ่ ชือ่ มต่อ
กับประเทศจีน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม
เพื่อรองรับผู้ให้บริการคอนเทนต์ระดับนานาชาติในพื้นที่
โครงการ Digital Park Thailand รวมถึงรองรับเทคโนโลยีขนั้ สูง
อาทิ 5G, ปัญญาประดิษฐ์ (AI), บริการคลาวด์, IoT, Smart City,
Big Data ฯลฯ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ในชื่อ บริษัท
เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จ�ำกัด ร่วมกับ บมจ. ไทยคม
เพื่อพัฒนาและให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียม อาทิ
ธุรกิจดาวเทียมวงโคจรต�ำ 
่ ซึง่ นับเป็นการเสริมความแข็งแกร่ง
ให้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของ
ประเทศให้พร้อมรองรับการเติบโตส�ำหรับอุตสาหกรรมดิจทิ ลั
และกิจการดาวเทียมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

ในด้ า นการร่ ว มรั บ มื อ ต่ อ สถานการณ์ COVID-19
ภายในประเทศนั้น บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ให้การ
สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของบุคลากรทางการแพทย์ในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ จัดท�ำและส่งมอบหน้ากากแบบ Face Shield
รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องให้กับโรงพยาบาล
ทั้ ง ในเขตกรุ ง เทพฯ และต่ า งจั ง หวั ด เพื่ อ ร่ ว มบรรเทา
การขาดแคลนอุปกรณ์ การจัดห้องพักเพือ่ รองรับกลุม่ บุคลากร
ทางการแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กว่า 100 ห้อง
เพื่อช่วยลดภาระการเดินทางยามวิกาลในช่วงการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
การเปิดให้บริการ CAT Covid Tracker เว็บแอปพลิเคชัน
เฝ้าระวังและรายงานความเสีย่ งโรคส�ำหรับโรงแรมและทีพ่ กั
ASQ เพื่อเพิ่มความพร้อมในการรองรับชาวต่างชาติที่จะ
เดินทางเข้ามาในประเทศ รวมทัง้ การก�ำหนดมาตรการดูแล
บุคลากรอย่างเต็มที่ พร้อมกับจัดท�ำกรมธรรม์ประกันภัย
คุ้มครองการติดเชื้อ COVID-19 ให้กับพนักงานและลูกจ้าง
ทั่วประเทศ จ�ำนวน 5,178 คน เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ภารกิจที่ส�ำคัญอีกประการ คือ การเตรียมความพร้อม
ในการควบรวมกับ บมจ. ทีโอที สูก่ ารเป็น บมจ. โทรคมนาคม
แห่งชาติ หรือ NT ซึง่ ผมเชือ่ มัน่ ว่า ด้วยจุดแข็งของ บมจ. กสท
โทรคมนาคม ในด้านโครงข่ายสือ่ สารโทรคมนาคมทัง้ ระหว่าง
ประเทศและภายในประเทศทีม่ อี ยูจ่ ะช่วยสนับสนุนให้ บมจ.
โทรคมนาคมแห่งชาติ สามารถรองรับการให้บริการสื่อสาร
โทรคมนาคม บริการด้านดิจทิ ลั และบริการอืน่ ๆ แก่หน่วยงาน
ภาครั ฐ ภาคเอกชนและประชาชนได้ อ ย่ า งครอบคลุ ม
มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้คนไทยสามารถเข้าถึง
และได้ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นในหลากหลาย
รูปแบบ

ความส�ำเร็จของบริษัทในปีที่ผ่านมาเป็นผลมาจาก
ความมุ่งมั่นและการได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการบริษัทที่ได้ให้
ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจและกิจกรรม
ทุกด้านของบริษัท ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานที่เป็น
แรงขับเคลือ่ นส�ำคัญให้บริษทั มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ ง
นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศ สุดท้ายนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปี 2564 ที่แม้จะมีการ
และต่างประเทศ อาทิ Amazon Web Services ผู้ให้บริการ เปลี่ยนผ่าน บมจ. กสท โทรคมนาคม เข้าสู่การเป็น บมจ.
แพลตฟอร์ ม ระบบคลาวด์ชั้นน�ำของโลก เพื่อ น� ำ  ‘AWS โทรคมนาคมแห่งชาติ บริษทั จะยืนหยัดอย่างเข้มแข็งเติบโต
Outposts’ ซึ่งเป็นโซลูชันคลาวด์แบบไฮบริดที่ได้รับการ อย่างยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้กับ
ยอมรับในระดับโลกมาให้บริการในประเทศไทยเป็นรายแรก ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการร่วม
ของภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แบรนด์ CAT Cloud powered สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยทุกคน
by AWS
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แนวนโยบายผู ้ ถื อ หุ ้ น ภาครั ฐ

นโยบายผูถ้ อื หุน้ ภาครัฐ (Statement of Directions: SODs) เป็นนโยบายทีก่ ำ� หนดโดยหน่วยงานทีม่ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงเจ้าสังกัดของ
รัฐวิสาหกิจ และกระทรวงการคลัง เพือ่ แก้ไขปัญหาความไม่ชดั เจนของนโยบายภาครัฐทีม่ ตี อ่ รัฐวิสาหกิจ การก�ำหนดทิศทาง
การพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะปานกลางให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ภาครัฐสามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการก�ำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ และเพื่อให้นโยบายการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้ประเทศมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป โดยแนวนโยบายผู้ถือหุ้น
ภาครัฐจะถูกน�ำมาใช้เป็นกรอบในการก�ำหนดยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจและตัวชีว้ ดั ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลประจ�ำปี
ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการผลักดันการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างแท้จริง
ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ก�ำกับดูแล บมจ. กสท โทรคมนาคม โดยตรง ประกอบด้วย
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02

03

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

กระทรวงการคลัง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ดศ.)

ในฐานะหน่วยงาน ซึ่งพิจารณา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนงานโครงการลงทุน

โดยส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ในฐานะผู้ถือหุ้น 100%

กระทรวงเจ้าสังกัด
ในฐานะหน่วยงานก�ำกับดูแล

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)
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สรุ ป ข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ทางการเงิ น
ฐานะการเงิน ปี 2563 และ 2562
สินทรัพย์

หนี้สิน
ล้านบาท

ล้านบาท

117,958

2563

ล้านบาท

38,323

2563

ล้านบาท

79,635

2563

ล้านบาท

132,915

2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ล้านบาท

58,265

2562

74,650

2562

ผลประกอบการ ปี 2563 และ 2562
รายได้

รายจ่าย

ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้

ก�ำไรสุทธิ

ล้านบาท

87,531
ล้านบาท

43,895

ล้านบาท

27,384

2563

2562

2563

ล้านบาท

37,199

ล้านบาท

ล้านบาท

16,511

2562

ล้านบาท

50,332

ล้านบาท

39,134

14,126

2563

2562

2563

2562

สัดส่วนรายได้ปี 2563 และ 2562
(หน่วย : ล้านบาท)
2562

รายได้บริการโทรศัพท์
รายได้บริการสื่อสารข้อมูล
รายได้บริการสื่อสารไร้สาย

รายได้บริการ IT SERVICE
รายได้วิทยุคมนาคม
รายได้โครงข่าย

2,638
0

816
176
309
686
35

1,485
5,841

1,542
167
475
1,155
68
8
0
3,393

5,752
845

87,531
35,833

43,895

รวมรายได้

39,712

รวมรายได้

30,490

2563

รายได้บริการอื่น
รายได้จากการขายสินค้า
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

รายได้จากการยุติข้อพิพาท
และคดีความสิ้นสุด
รายได้อื่น
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ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ กิ จ การ

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงด้านการเงิน

การพัฒนาบริการและนวัตกรรมใหม่ ๆ ไม่ทันตาม
ก�ำหนดระยะเวลา

สภาวการณ์การแข่งขันทีร่ นุ แรงของอุตสาหกรรมดิจทิ ลั
และโทรคมนาคม

ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน

ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การบริ ห ารจั ด การด้ า นบุ ค ลากรไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของธุรกิจและทิศทางองค์กร Business Process
ไม่สอดคล้องต่อการด�ำเนินธุรกิจระบบ IT เพือ่ การขับเคลือ่ น
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ยั ง ไม่ บู ร ณาการท� ำ ให้
ไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของ
บมจ. กสท โทรคมนาคม อาจไม่เท่าเทียมกับของอุตสาหกรรม

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)
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ภาวะอุ ต สาหกรรมโทรคมนาคมปี 2563
และแนวโน้ ม การแข่ ง ขั น ในปี 2564
ช่วงปลายปี 2562 เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 19
ได้เริ่มระบาดในประเทศจีนและแพร่เข้าสู่ประเทศไทย และ
ในปลายเดือนมกราคม 2563 ประเทศไทยพบผู้ป่วยคนแรก
ที่ไม่เคยเดินทางไปประเทศจีน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
องค์กรอนามัยโลก (WHO) ได้ตงั้ ชือ่ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่
อย่างเป็นทางการว่า COVID-19 โดยประเทศไทยได้ยกระดับ
การควบคุ ม เป็ น ล� ำ ดั บ ซึ่ ง เมื่ อ วั น ที่ 25 มี น าคม 2563
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส COVID-19
ส่ ง ผลกระทบกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ทุ ก ภาคส่ ว น รวมถึ ง
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม บริษัทที่ปรึกษา Deloitte ได้
วิเคราะห์สถานการณ์ดังกล่าวไว้ว่า การใช้ชีวิตวิถีใหม่หรือ
New Normal ท�ำให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมต้องปรับตัว
อย่างมาก โดยเฉพาะการเพิม่ เสถียรภาพของการรับส่งข้อมูล
เพือ่ รองรับปริมาณข้อมูลทีเ่ พิม่ ขึน้ ตลอดทัง้ วันจากการท�ำงาน
ที่บ้าน (Work From Home) และการเพิ่มขีดจ�ำกัดของ
โครงข่ายด้วยเทคโนโลยี 5G จะเห็นได้จากธุรกิจโทรคมนาคม
ในต่างประเทศเร่งด�ำเนินการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 5G
เพือ่ รองรับเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ทีจ่ ะมีบทบาท
เพิ่ ม ขึ้ น จากนโยบายเว้ น ระยะห่ า งทางสั ง คม (Social
Distancing) อย่างไรก็ตาม พบว่าบริษทั โทรคมนาคมทัว่ โลก
ก�ำลังประสบปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงินอย่างที่
ไม่เคยประสบมาก่อน ท�ำให้ตอ้ งเปลีย่ นแปลงนโยบายการลงทุน
และการช�ำระหนี้ จากเอกสารรายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ไตรมาสที่สองของปี 2563 และแนวโน้มในปี 2564 ของ
ส� ำ นั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ได้ ร ายงานในเดื อ นสิ ง หาคม 2563 พบว่ า เศรษฐกิ จ
ในไตรมาสนีป้ รับตัวลดลงร้อยละ 12.2 จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า (YoY) โดยรวมครึ่งแรกของปี 2563 นั้น
เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงร้อยละ 6.9 และคาดว่าภาพรวม
ทัง้ ปี 2563 นัน้ เศรษฐกิจไทยจะปรับตัวลดลงร้อยละ 7.3-7.8
เนือ่ งจาก 4 ปัจจัย ได้แก่ การลดลงของรายได้จากนักท่องเทีย่ ว
ภาวะถดถอยรุนแรงของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก
ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศ
และปัญหาภัยแล้ง

ขณะทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจ
ไทยมีแนวโน้มผ่านจุดต�่ำสุดในไตรมาสที่สองปี 2563 และ
ทยอยฟืน้ ตัวตัง้ แต่ไตรมาสทีส่ าม ตามการผ่อนปรนมาตรการ
ควบคุมการระบาดในหลายประเทศทัว่ โลกรวมถึงไทย ซึง่ จะ
เอือ้ ให้ภาคการส่งออกสินค้า ภาคการท่องเทีย่ ว และอุปสงค์
ในประเทศหดตัวน้อยลง ส�ำหรับปี 2564 นั้น เศรษฐกิจไทย
มีแนวโน้มกลับมาขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 5.0 สูงขึน้ จากทีป่ ระเมินไว้
ส่วนหนึง่ จากผลของฐานในปี 2563 ทีต่ ำ�่ กว่าเดิม ประกอบกับ
ภาครัฐมีแนวโน้มที่จะด�ำเนินโครงการกระตุ้นการจ้างงาน
และโครงการลงทุนขนาดใหญ่เพิ่มเติม อย่างไรก็ดี กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของไทยจะต�่ำกว่าระดับศักยภาพอยู่มาก

แนวโน้มการแข่งขันในปี 2564
เนือ่ งจากการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยรอบใหม่
เกิดขึน้ ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2563 จึงยังไม่มกี ารปรับการ
คาดการณ์ GDP อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการนโยบายการเงิน
(กนง.) ได้มีการปรับลดคาดการณ์ GDP ไว้เบื้องต้นในช่วง
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมไว้ที่ 3.2% จากเดิม 3.6%
ในขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ประเมินมูลค่าความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิ จ ในกรอบ 1 เดื อ นไว้ ที่ 45,000 ล้ า นบาท
หากสถานการณ์ไม่ดขี นึ้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลกระทบ
ต่อนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติทคี่ าดว่าจะสามารถเริม่ เดินทาง
เข้าประเทศได้ในไตรมาสที่ 2 ออกไป ท�ำให้จำ� นวนนักท่องเทีย่ ว
ชาวต่างชาติในปี 2564 จะลดลงจากการคาดการณ์เดิม
ซึง่ จะกดดันต่อธุรกิจโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ท�ำให้จำ� นวนผูใ้ ช้งาน
ลดลงหรือเติบโตต�่ำกว่า 1% ในขณะที่ ARPU จะเติบโต
อย่างจ�ำกัดถึงแม้จะมีการใช้งาน 5G เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก
สภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่ออ�ำนาจการใช้จ่ายของ
ประชาชน อีกทั้งบริการบรอดแบนด์ยังจะไม่มีการเพิ่มขึ้น
ของจ�ำนวนผู้ใช้งานอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับการระบาด
COVID-19 รอบแรก เนือ่ งจากผูใ้ ช้บริการทีม่ คี วามจ�ำเป็นใช้งาน
ยังคงมีการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง การเติบโตของจ�ำนวน
ผูใ้ ช้งานจึงเป็นไปอย่างจ�ำกัด ในทางตรงกันข้าม ความกังวล
ต่อสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการ
อาจส่งผลให้มีการแข่งขันด้านราคาที่มีความรุนแรงมากขึ้น
ท�ำให้ ARPU มีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง
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โครงสร้ า งองค์ ก ร
คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ปรึกษาอาวุโส/ที่ปรึกษา
ส�ำนักตรวจสอบภายใน
สายงานอ�ำนวยการ
และกฎหมาย
ศูนย์ธุรการรวม
ฝ่ายเลขานุการบริษัท
กลุ่มอ�ำนวยการ
ฝ่ายพัสดุ
ฝ่ายโยธาและขนส่ง
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์
กลุ่มกฎหมาย
ฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายคดี
สายงานกลยุทธ์องค์กร

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานทรัพยากรบุคคล

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อบริหารองค์กร
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนธุรกิจ

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
และพัฒนาองค์กร

ฝ่ายสวัสดิการ
และบริหารแรงงานสัมพันธ์
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สายงานการเงิน

สายงานสื่อสารไร้สาย

กลุ่มบัญชีและการเงิน

กลุ่มปฏิบัติการสื่อสารไร้สาย

ฝ่ายวางแผนการเงิน
และงบประมาณ
ฝ่ายบริหารการเงิน

กลุ่มกลยุทธ์องค์กร

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบัญชีการเงิน
ฝ่ายบัญชีบริหาร
ฝ่ายบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้

ฝ่ายวิศวกรรมสื่อสารไร้สาย
ฝ่ายปฏิบัติการ
และบ�ำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย
กลุ่มขาย
และผลิตภัณฑ์สื่อสารไร้สาย
ฝ่ายขายและตลาดสื่อสารไร้สาย

ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสื่อสารไร้สาย

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

ฝ่ายขายส่งบริการสื่อสารไร้สาย
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจโครงข่ายไร้สาย

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

คณะกรรมการบริษัท
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานการตลาดและบริการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ฝ่ายบริหารลูกค้า
ฝ่ายบริหารคุณภาพบริการ
ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้า
กลุ่มบริการลูกค้า
ฝ่ายบริการหน่วยงานภาครัฐ
ฝ่ายบริการหน่วยงานเอกชน
ฝ่ายบริการหน่วยงาน
ผู้ประกอบการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ฝ่ายผลิตภัณฑ์โทรศัพท์
ฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล

ศูนย์มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
สายงานปฏิบัติการ
ส�ำนักงานบริการลูกค้า กสท
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สายงานธุรกิจดิจิทัล
ศูนย์นวัตกรรม

กลุ่มปฏิบัติการ

กลุ่มดิจิทัล

ฝ่ายวางแผนและวิศวกรรม

ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายควบคุมโครงข่าย
ฝ่ายปฏิบัติการโทรศัพท์
ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ
ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสารข้อมูล

ฝ่ายธุรกิจบริการดิจิทัล
ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล
ฝ่ายธุรกิจแลกเปลี่ยนข้อมูล
ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า

กลุ่มส�ำนักงานบริการ 1
ส�ำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง
ส�ำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก
ส�ำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้

ฝ่ายผลิตภัณฑ์บรอดแบนด์
ฝ่ายผลิตภัณฑ์สอื่ สารดาวเทียม

กลุ่มส�ำนักงานบริการ 2
ส�ำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ
ส�ำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ
ส�ำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก
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คณะกรรมการ

01

02

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

01

พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ
ประธานกรรมการ

อายุ 61 ปี

การศึกษา/การอบรม

ประสบการณ์ท�ำงาน

1
2
3

4

5

02

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต โรงเรี ย นนายร้ อ ย
พระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 29
โรงเรี ย นเสนาธิ ก ารทหารบก หลั ก สู ต ร
หลักประจ�ำชุดที่ 68
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่ ว มเอกชน (ปรอ.) รุ ่ น ที่ 26 วิ ท ยาลั ย
ป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 255 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลั ก สู ต รการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การส� ำ หรั บ
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กร
ก�ำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 22 สถาบัน
พระปกเกล้า

1
2
3
4
5

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
รองเสนาธิการทหารบก
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร กรมการทหาร
สื่อสาร กองทัพบก
ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ เ ทคโนโลยี ท างทหาร
กองทัพบก
ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
-

ข้ า ราชการบ� ำ นาญ ส� ำ นั ก งานปลั ด
กระทรวงกลาโหม

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
-

ไม่มี

นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์
รองประธานกรรมการ

อายุ 62 ปี

การศึกษา/การอบรม

ประสบการณ์ท�ำงาน

1

2
3
4

พั ฒ น บ ริ ห า ร ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต
(รั ฐ ประศาสนศาสตร์ ) สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์
เศรษฐศาสตรบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
รามค�ำแหง
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
หลักสูตร Anti-Corruption for Executive
Program (ACEP) หลั ก สู ต ร Audit
Committee Program (ACP) หลักสูตร
Financial Statement for Directors (FSD)
และหลั ก สู ต ร Director Certification
Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

1
2
3

อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง

ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
-

ข้าราชการบ�ำนาญ กระทรวงการคลัง

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
-

ไม่มี
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03

04

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

03

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

นายอภิเนตร อูนากูล
กรรมการ

อายุ 52 ปี

การศึกษา/การอบรม

ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

1

2

ปริ ญ ญาโท วิ ศ วกรรมศาสตร์ สาขา
Software and System Engineering,
Boston University, USA
ปริ ญ ญาตรี วิ ศ วกรรมศาสตร์ สาขา
Computer Engineering, Carnegie
Mellon University, USA

1
2
3

ประธานกรรมการ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์
เทคโนโลยี จ�ำกัด
กรรมการ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ�ำกัด
(มหาชน)
กรรมการ มูลนิธิเสนาะ อูนากูล

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
ประสบการณ์ท�ำงาน
1

2

3
4

04

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรม
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ์ ส ถ า บั น เ ท ค โ น โ ล ยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรรมการ สมาคมสมาพั น ธ์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารแห่งประเทศไทย
(TFIT)
นายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย
อุปนายกสมาคมระบบขนส่งและจราจร
อัจฉริยะไทย (ITS-TH)

ไม่มี

นายสุรพันธ์ เมฆนาวิน
กรรมการ

อายุ 54 ปี

การศึกษา/การอบรม

ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

1

2

3

ปริ ญ ญาเอก วิ ศ วกรรมศาสตร์ สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี
แห่งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ปริ ญ ญาโท วิ ศ วกรรมศาสตร์ สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี
แห่งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�ำงาน
1
2
3
4

ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท กูรูสแควร์ จ�ำกัด
นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ นุ่ )
อุปนายก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
กรรมการ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

1
2

กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน)
ประธานคณะอนุ ก รรมการก� ำ กั บ ด้ า น
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ
ดิจิทัล ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
-

ไม่มี

21
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05

06

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

05

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
กรรมการ

อายุ 57 ปี

การศึกษา/การอบรม

ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

-

พั ฒ น บ ริ ห า ร ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต
(รั ฐ ประศาสนศาสตร์ ) สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์

-

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
-

ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงาน
1
2
3

06

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
กระทรวงการคลัง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
ส� ำ นั ก ง า น ค ณ ะกรรมการน โ ยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

นายวรรณชัย บุญบ�ำรุง
กรรมการ

อายุ 62 ปี

การศึกษา/การอบรม

ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

1
2
3
4

ปริญญาเอก กฎหมายเอกชน มหาวิทยาลัย
สตารส์บูร์ก ฝรั่งเศส
ปริญญาโท กฎหมายเอกชน มหาวิทยาลัย
สตารส์บูร์ก ฝรั่งเศส
นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติ บั ณ ฑิ ต ไทย ส� ำ นั ก อบรมศึ ก ษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประสบการณ์ท�ำงาน
-

รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-

กรรมการ การรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชน
แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
-

ไม่มี

23

24
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07

08

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

07

รองศาสตราจารย์ ศศิวิมล มีอ�ำพล
กรรมการ

อายุ 53 ปี

การศึกษา/การอบรม

ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

1

2
3
4

D.B.A. (Accounting) โครงการร่วมผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาเอก สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
M.M. (Corporate Finance), University
of Dallas, Texas, USA
M.B.A. (Management Information
System), University of Dallas, Texas, USA
บัญชีบัณฑิต (ทฤษฎีบัญชี) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�ำงาน
1
2
3
4

08

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู ้ ช ่ ว ยคณบดี หั ว หน้ า ภาควิ ช าบั ญ ชี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

1

2

3

4

กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ตามมาตรา 44, กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ธนบุรี, กรรมการสภา สถาบันเทคโนโลยี
แห่งสุวรรณภูมิ
กรรมการบริ ห ารเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
การเงินและบัญชีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
-

ไม่มี

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
กรรมการ

อายุ 58 ปี

การศึกษา/การอบรม

ประสบการณ์ท�ำงาน

1

2
3
4

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
Youngstown State University, Ohio
สหรัฐอเมริกา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุน่ ที่ 44
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

1
2
3

ปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การลงทุน
ที่ปรึกษาด้านการลงทุน คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
-

ปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
-

ไม่มี

25
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09

10

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

09

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

รองศาสตราจารย์ บดินทร์ รัศมีเทศ
กรรมการ

อายุ 54 ปี

การศึกษา/การอบรม

ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

1
2
3

Ph.D. (Management of Technology)
Vanderbilt University, USA
M.S. (Management), North Carolina
State University, USA
B.S. (Computer Science), University of
Miami, USA

-

อาจารย์ ป ระจ� ำ  คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
-

ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงาน
1
2
3
4

10

ช่ ว ยราชการในต� ำ แหน่ ง รองเลขาธิ ก าร
ศูนย์อำ� นวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้
อาจารย์ ป ระจ� ำ  คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการอิสระ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด
(มหาชน)
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา

นายอรรถพล อรรถวรเดช
กรรมการ

อายุ 47 ปี

การศึกษา/การอบรม

ประสบการณ์ท�ำงาน

1
2
3

4

นิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
รามค�ำแหง
นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ
(สาขากฎหมายกับการบริหารความเสี่ยง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารระดั บ สู ง รุ ่ น ที่ 80
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

-

ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง

ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
1
2

รองผู ้ อ� ำ นวยการ ส� ำ นั ก งานเศรษฐกิ จ
การคลัง
ประธานกรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเชือ่
ที่อยู่อาศัย

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
-

ไม่มี

27
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11

12

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

11

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

นายปรีชาพร สุวัฒโนดม
กรรมการ

อายุ 44 ปี

การศึกษา/การอบรม

ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

1
2
3
4

5

Ph.D. (Philosophy in Civil Engineering),
University of California, Los Angeles, USA
M.S. (Engineering), University of
California, Los Angeles, USA
M.S. (Science), University of California,
Los Angeles, USA
B.S. (Civil Engineering Specialize in
Structure Engineering), University of
California, Irvine, USA
B.S. (Civil Engineering Specialize in
Transportation Engineering), University
of California, Irvine, USA

1
2
3

กรรมการบริษทั ไปรษณียไ์ ทยดิสทริบวิ ชัน่ จ�ำกัด
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรรมการ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ำกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อนุ ก รรมการพั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
-

ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงาน
1
2
3

12

กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวง
มหาดไทย
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิป์ ระจ�ำคณะกรรมาธิการ
การคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กรรมการสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.)

นายจิรพล สังข์โพธิ์
กรรมการ

อายุ 47 ปี

การศึกษา/การอบรม

ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

1

2
3
4

Ph.D. (CE: Computer-Aided Engineering
and Management), Carnegie Mellon
University
M.S. (Applied Data Science and Analytics),
Technological University Dublin
M.S. (Civil Engineering), Georgia
Institute of Technology
วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ( โ ย ธ า )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�ำงาน
1
2
3

4

ร อ ง ค ณ บ ดี วิ ท ย า ลั ย น วั ต ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรนวัตกรรมและการ
แปรรูปดิจิทัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรนโยบายและการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ผู ้ อ� ำ น ว ย ก า ร ศู น ย ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1
2
3
4

รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริ ห ารและกลั่ น กรองงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงแรงงาน
กรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลระบบสารสนเทศ
การประปาส่วนภูมิภาค

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
-

ไม่มี

29
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13

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)
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พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์
กรรมการ

อายุ 53 ปี

การศึกษา/การอบรม

ประสบการณ์ท�ำงาน

1

2
3

4

วิ ศ วกรรมศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขา
วิศ วกรรมไฟฟ้า มหาวิ ทยาลั ยวอชิ ง ตั น
สหรัฐอเมริกา
วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต โรงเรี ย นนายร้ อ ย
พระจุลจอมเกล้า
หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 156 หลั กสู ตร Financial
Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 17
และหลักสูตร Audit Committee Program
(ACP) รุ่นที่ 41 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 22 สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน

1
2

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เลขานุการคณะอนุกรรมการประสานงาน
บริหารคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ

ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
-

กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ บริ ษั ท กสท
โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
-

ไม่มี
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คณะผู ้บ ริ ห าร

05

04

02
01

01 พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่

02 นายพีรศักดิ์ อรุณสกุล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน

03 นายสุปรีดี สุวรรณทัต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานอ�ำนวยการ
และกฎหมาย

03

04 นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร

05 นายกิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)
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09

06

11

10

07

06 นางสาวสมศรี สุนทราภิรมย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน

07 นายสมยศ ธนพิรุณธร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล

08 นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย

08

09 นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด
และบริการ

10 นายวงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจดิจิทัล

11 นายพัฒนา ณ สงขลา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการในต�ำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ

33

34
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โครงสร้ า งอั ต ราก� ำ ลั ง
จ�ำนวนอัตราก�ำลังย้อนหลัง 3 ปี รายละเอียด ดังนี้
ล�ำดับ

ธันวาคม
2561

ประเภทบุคลากร

1

ผู้บริหารสัญญาจ้าง

2

พนักงาน

3

ลูกจ้างก�ำหนดเวลาจ้าง
รวม

ธันวาคม
2562

ธันวาคม
2563

1

1

1

5,102

4,911

4,761

269

263

225

5,372

5,175

4,987

ทุ น และโครงสร้ า งผู ้ ถื อ หุ ้ น
การถือหุ้นในบริษัทร่วมการงาน/ร่วมลงทุน
ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

ชนิดและจ�ำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่าย
(%)
(ล้านหุ้น)

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
(ล้านหุ้น)

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

บริการให้เช่าวงจรสื่อ
สัญญาณ ความเร็วสูง
ภายในประเทศ

1.55

32

0.496

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

ติดตั้งสื่อโฆษณาบน
รถโดยสารประจ�ำทาง
ปรับอากาศ

0.30

49

0.147

3. บริษทั เอส ที ซี เน็ทเวิรค์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
2/4 อาคารไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
ชั้น 8 โครงการนอร์ธปาร์ค ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

บริการสือ่ สารดาวเทียม
ภาคพื้นดินขนาดเล็ก
ภายในประเทศ
(VSAT)

1.00

46

0.460

ข้อมูลทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้น
สถานะ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)
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งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ -การจ่ า ยเงิ น น� ำ ส่ ง รั ฐ
และเงิ น ปั น ผล
งบประมาณลงทุน (งบอนุมัติ)
หน่วย : ล้านบาท
งบอนุมัติ

งบลงทุน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

23,967.11

21,186.04

34,913.72

สถิติจ่ายเงินปันผล
ตั้งแต่ ปี 2561 - ปี 2563

รายการ

จ�ำนวนเงิน

วันที่จ่ายเงินปันผล

รวมเงินปันผลจ่าย

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

35
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แผนงานและโครงการต่ า ง ๆ
01

ASEAN Digital Hub โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตสู่การเป็น
ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลของภูมิภาค
ภายใต้การด�ำเนินงานของกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม เพือ่ ผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลดิจิทัลอาเซียน และส่งเสริมศักยภาพของไทยให้มีบทบาทส�ำคัญในการเปลี่ยนผ่านของอาเซียน
สู่ยุคดิจิทัล ทั้งนี้ โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
วงเงิน 20,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่

02

กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมที่ 2

การขยายโครงข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศ วงเงิน 15,000 ล้านบาท

การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่าง
ประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)
วงเงิน 5,000 ล้านบาท

Government Data Center and Cloud Service: GDCC โครงการพัฒนา
ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ
ประกอบด้วย การออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Cloud Infrastructure) และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมที่ได้มาตรฐานสากล ISO 27001, ISO 20000-1 ที่มีความมั่นคงด้านเสถียรภาพและความ
ปลอดภัยสูง รองรับการให้บริการด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านดาต้าเซ็นเตอร์
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)

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)
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โครงการพัฒนาโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 5 บนคลื่นความถี่ 700 MHz
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ
กสทช. ได้จัดการประมูลคลื่นความถี่ในย่าน 700 MHz 2600 MHz และ 26 GHz จ�ำนวน 48 ใบอนุญาต
เมือ่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผเู้ ข้าร่วมประมูล 5 ราย ได้แก่ บริษทั ทรูมฟู เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่
จ�ำกัด หรือ TUC บริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ�ำกัด หรือ DTN บมจ. กสท โทรคมนาคม
และบริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด หรือ AWN ซึง่ ผลการประมูลคลืน่ ความถีใ่ นวันที่ 16 กุมภาพันธ์
2563 บมจ. กสท โทรคมนาคม ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz จ�ำนวน 2 ใบอนุญาต บมจ. กสท
โทรคมนาคม จึงต้องด�ำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่ และการด�ำเนินการก่อน
การรับใบอนุญาตของผู้ชนะการประมูล โดยผู้ชนะการประมูลจะต้องช�ำระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่หนึ่ง
พร้อมทัง้ จัดส่งหนังสือค�ำ้ ประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัตธิ รุ กิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เพือ่ ค�ำ้ ประกันการช�ำระเงินประมูลคลืน่ ความถีง่ วดทีเ่ หลือตามทีก่ ำ� หนดก่อนวันที่
15 มีนาคม 2564 (ก�ำหนดการเริ่มการใช้งานคลื่น 1 เมษายน 2564) โดย กสทช. จะออกใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 แก่ผู้ชนะการประมูลแต่ละราย ภายหลัง
จากผู้ชนะการประมูลได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการด�ำเนินการก่อนรับใบอนุญาตครบถ้วนและถูกต้อง
โครงการพัฒนาโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 5 บนคลื่น 700 MHz ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม
มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

01

02

วัตถุประสงค์

เป้าหมายโครงการ

พัฒนาโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G/5G บน
คลื่นความถี่ในย่าน 700 MHz ที่ บมจ.กสท
โทรคมนาคม ชนะการประมูลคลืน่ จ�ำนวน 2 ใบ
อนุญาตเพือ่ รองรับผูใ้ ช้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่
รายเดิมบนคลื่น 850 MHz และผู้ใช้รายใหม่
ตามแผนการตลาด
สรรหาพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ ร่วมจัดตั้ง
บริ ษั ท ร่ ว มทุ น ฯ เพื่ อ พั ฒ นาด้ า นการตลาด
พัฒนาการให้บริการดิจิทัลและพัฒนาระบบ
สนับสนุนของโทรศัพท์
ใช้ โ ครงข่ า ยเป็ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานส� ำ หรั บ
การขยายธุรกิจของบริการดิจิทัลในอนาคต

จั ด หาโครงข่ า ยโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ บนคลื่ น
ความถี่ในย่าน 700 MHz โดยร่วมกับพันธมิตร
จัดให้มเี สาโทรคมนาคมและระบบสือ่ สัญญาณ
รวมทั้ ง อุ ป กรณ์ ส ถานี ฐ านเพื่ อ รองรั บ การ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ครอบคลุมพื้นที่
ให้บริการประมาณ 95% ของจ�ำนวนประชากร
และครอบคลุมพื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 90%
ของประเทศ มีสถานีฐานไม่น้อยกว่า 13,500
สถานีฐาน ตลอดอายุโครงการ
สร้างฐานลูกค้าบริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ จ�ำนวน
ประมาณ 8 ล้านเลขหมาย ตลอดอายุโครงการ
ตามแผนการให้บริการ
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National Mobile Broadband Network for Public Protection and
Disaster Relief (PPDR) แผนงานพัฒนาโครงข่ายวิทยุแห่งชาติส�ำหรับภารกิจ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 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 เพือ่ ภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินหรือภัยพิบตั ิ (National Mobile Broadband Network for Public Protection and
Disaster Relief (PPDR) ซึ่งจะต้องจัดให้มีศูนย์ควบคุมกลาง (Central Control Center) เพื่อรับผิดชอบ
การควบคุมสั่งการโครงข่ายด้วย
ปัจจุบนั กสทช. ได้อนุญาตให้ สตช. ใช้งานคลืน่ ความถีใ่ นช่วงดังกล่าว และ สตช. ได้มกี ารจัดสร้างโครงข่าย
PPDR ไปแล้ว 2 ระยะ จ�ำนวน 345 สถานี ใช้ในภารกิจเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่เนื่องจาก
การขยายโครงข่ายไม่ใช่ภารกิจหลักของ สตช. กสทช. จึงเสนอให้ ดศ. (โดย บมจ. กสท โทรคมนาคม) พิจารณา
แนวทางการด�ำเนินโครงการระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล PS-LTE เพื่อเป็นโครงข่ายแห่งชาติที่ให้ทุกหน่วยงาน
มาใช้ร่วมกันได้ ลดการซ�้ำซ้อน ลดภาระงบประมาณ ทั้งนี้ ทาง ดศ. ได้ขอให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม จัดท�ำ
แนวทางการด�ำเนินโครงการระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล PS-LTE ทั้งโครงข่ายที่มีอยู่เดิมและการขยายโครงข่าย
ในอนาคต ในรูปแบบธุรกิจหรือรูปแบบอืน่ ทีเ่ หมาะสมเพือ่ เป็นโครงข่ายแห่งชาติทเี่ หมาะสมและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาระบบสื่อสารในภาพรวมของประเทศ

05

Low Earth Orbit (LEO) Satellite Broadband
เป็นโครงการที่จะน�ำดาวเทียมมาใช้ในการให้บริการบรอดแบนด์เพิ่มเติมจากบรอดแบนด์ประจ�ำที่
โดยระบบดาวเทียม LEO มีข้อดีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ระบบดาวเทียม LEO อยูใ่ กล้กบั โลกมากกว่าระบบดาวเทียมแบบประจ�ำที่ (GEO) จึงท�ำให้การเดินทาง
ของคลื่นมีความหน่วงของการรับ-ส่งสัญญาณ (Latency) ที่ต�่ำกว่าดาวเทียมแบบประจ�ำที่
และยังมีรปู แบบวงโคจรหมุนรอบโลกจากขัว้ โลกเหนือไปยังขัว้ โลกใต้จงึ ท�ำให้การบริการมีได้ทวั่ ถึง
ทุกมุมโลก
ระบบดาวเทียม LEO สามารถรองรับเทคโนโลยีเครือข่าย 5G ส่งผลให้ระบบครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ระบบดาวเทียม LEO สามารถให้บริการในพื้นที่ที่บรอดแบนด์ประจ�ำที่ ไม่สามารถเข้าถึงได้
ยกตัวอย่างเช่น พื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่ห่างไกลจากชุมชน เป็นต้น
ระบบดาวเทียม LEO ช่วยให้การบริการสื่อสารข้อมูลในอากาศยาน เรือเดินทะเล มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

รายงานวิ เ คราะห์ ผ ลการด� ำ เนิ น งาน
และฐานะการเงิ น
ผลประกอบการด้านการเงิน (ข้อมูลจากงบการเงินเฉพาะบริษัท)
ปี 2563 บมจ. กสท โทรคมนาคม มีรายได้รวม 43,895 ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิ 14,126 ล้านบาท โดยในปี 2563 นี้
มีรายการที่ส�ำคัญ คือ
รายได้
รายได้รวมของบริษทั ในปี 2563 มีจำ� นวน 43,895 ล้าน
บาท ลดลงจากปีกอ่ น 49.85% ซึง่ มีทมี่ าของการเปลีย่ นแปลง
ดังนี้
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการในปี 2563 มีจ�ำนวน
40,426 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น 10.45% สาเหตุหลัก
มาจากการลดลงของบริการสื่อสารไร้สาย และรายได้
บริการสื่อสารข้อมูล
รายได้จากการยุติข้อพิพาทและคดีความสิ้นสุด
รายได้จากการยุติข้อพิพาทและคดีความสิ้นสุด
ลดลงจากปีก่อนทั้งจ�ำนวนสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก
ในงบการเงินปี 2562 มีการบันทึกรายได้จากการยุติ
ข้อพิพาทและคดีความสิน้ สุด ตามค�ำพิพากษาของศาล
ปกครองกลางซึง่ มีคำ� พิพากษายกฟ้องคดีความ ที่ บมจ.
ทีโอที ฟ้องบริษทั มีผลให้บริษทั สามารถรับรูร้ ายการเงิน
ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีที่บันทึกเป็นภาระหนี้สิน
ไว้ในเงินรับรอจ่ายคืน เป็นรายได้จากการยุติข้อพิพาท
และคดีความสิ้นสุด
ต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนการให้บริการ มีจำ� นวน 32,653 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปีก่อน 176.77% สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากในงบการเงิน
ปี 2562 ศาลปกครองกลางมีค�ำพิพากษายกฟ้องคดีความที่
บมจ. ทีโอที ฟ้อง บริษทั บริษทั จึงกลับรายการประมาณการ
หนี้สินค่า AC ที่บันทึกไว้
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการขาย มีจำ� นวน 3,264 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปีก่อน 46.63%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีจ�ำนวน 2,632 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อน 63.63%
เงินน�ำส่ง กสทช. ตามมาตรา 84 แห่ง พ.ร.บ. องค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ
เงินน�ำส่ง กสทช. ตามมาตรา 84ฯ มีจ�ำนวน (12,466)
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 205.16% สาเหตุเกิดจากการ
กลับรายการภาระหนี้สิน เงินน�ำส่ง กสทช. ตามมาตรา 84
ค้างจ่าย และท�ำให้เกิดค่าใช้จ่ายติดลบ ในงบการเงิน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จา่ ยอืน่ มีจำ� นวน 1,036 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น
74.02% ส่วนใหญ่เกิดจากการบันทึกค่าปรับและเงินชดใช้
ค่าเสียหายในงบการเงินปี 2562 ซึ่งบันทึกรับรู้ประมาณการ
หนี้สินตามสัญญาเช่าใช้ระบบโครงข่าย FTTx ภูมิภาค
พร้อมอุปกรณ์ เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ มีจ�ำนวน 2,385 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
78.70%
ก�ำไรสุทธิ
บริษัทมีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 14,126 ล้านบาท ก�ำไรสุทธิ
ลดลงจากปีก่อน 63.90%
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งบแสดงฐานะการเงินและข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น
117,958 ล้านบาท ลดลง 14,957 ล้านบาท หรือ 11.25%
จากสิ้นปี 2562 ดังนี้

แหล่งที่มาของเงินทุน
ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
79,635 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,985 ล้านบาท หรือ 6.68% จาก
ณ สิ้นปี 2562 โดยในระหว่างปี บริษัทมีก�ำไรสุทธิ 14,126
ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานงวดสิน้ ปี
2561 และ 2562 เป็นจ�ำนวนรวม 8,109 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงินส่วนใหญ่เกิดจาก
การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวม 38,323 ล้าน
เรื่อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 บาท ลดลง 19,942 ล้านบาท หรือ 34.23% จากสิ้นปี 2562
โดยการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือ ดังนี้
ทางการเงินมาถือปฏิบัติจะมีผลกระทบต่อการจัดประเภท
- ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายทีล่ ดลงจากปี 2562 ถึง 23,652
รายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (บัญชี
ล้านบาท ซึง่ เป็นผลมาจากรายการบัญชีทเี่ กิดขึน้
เงินลงทุนเดิม) ซึง่ จะมีผลกระทบให้รายการบัญชีทเี่ กีย่ วข้อง
ในปี 2563 ที่ส�ำคัญคือการกลับรายการเงินน�ำส่ง
มีการเปลีย่ นแปลง เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2562 อย่างมีสาระ
กสทช. ตามมาตรา 84 วรรค 3 แห่ง พ.ร.บ. องค์กร
ส�ำคัญ และการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
จัดสรรคลื่นความถี่ จ�ำนวน 12,457 ล้านบาท
เรื่อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติ มีผลท�ำให้ต้องบันทึกสิทธิ
(ค่าใช้จา่ ยติดลบในปี 2563) และได้มกี ารน�ำส่งเงิน
การใช้ตามสัญญาเช่าและภาระหนีส้ นิ ตามสัญญาในงบการเงิน
ให้แก่ กสทช. ส�ำหรับปี 2559-2560 จ�ำนวน 2,004
ทันทีที่มีการท�ำสัญญาเช่า และเข้าเงื่อนไขตามที่มาตรฐาน
ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง จ�ำนวน
การบัญชีก�ำหนด โดยรายการที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ซึ่งเป็น
14,461 ล้านบาท และมีคา่ ใช้จา่ ยค้างจ่ายรายการ
ผลกระทบจากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อื่ น ๆ ที่ ล ดลงที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ ค่ า ธรรมเนี ย ม
ดังกล่าวมาถือปฏิบัติที่มีสาระส�ำคัญ มีดังนี้
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบ 3
- เงินลงทุนระยะสัน้ ลดลง จ�ำนวน 71,360 ล้านบาท
ค้างจ่าย ลดลง จ�ำนวน 545 ล้านบาท เงินน�ำส่ง
- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่ เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน
กองทุน USO ค้างจ่าย ลดลง จ�ำนวน 1,417
48,943 ล้านบาท
ล้านบาท ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น
(AC) ค้างจ่าย ลดลงจ�ำนวน 2,711 ล้านบาท
จ�ำนวน 5,441 ล้านบาท
(กลับรายการค่า AC ค้างจ่ายในส่วนทีต่ อ้ งจ่ายคืน
- เงิ น ลงทุ น ระยะยาวอื่ น ลดลง จ� ำ นวน 1,828
Hutch และจ่ายเป็นค่าตอบแทนท�ำการตลาดให้
ล้านบาท
Hutch จ�ำนวน 1,676 ล้านบาท)
- สิ น ทรั พ ย์ สิ ท ธิ ก ารใช้ เพิ่ ม ขึ้ น จ� ำ นวน 5,828
- ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลค้ า งจ่ า ย ลดลงจาก
ล้านบาท
ณ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 1,865 ล้านบาท
เนื่องจากมีภาษีที่จะต้องจ่ายในปี 2563 น้อยกว่า
ปี 2562
- หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 6,200 ล้าน
บาท ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการน� ำ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติตาม
ที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)
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กิ จ กรรมส� ำ คั ญ
01

02

ลงนามในข้อตกลงไตรภาคีร่วมกับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม ALT Telecom
และ edotco Group Sdn Bhd ซึ่งเป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของมาเลเซีย

เพือ่ พัฒนาบริการแบบครบวงจรทัว่ ประเทศ และสร้างประสิทธิภาพในการร่วมใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยได้รวมผู้เชี่ยวชาญของทุกฝ่ายเข้าด้วยกันเพื่อมุ่งเน้น
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมให้ก้าวสู่การพัฒนาโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G ทั่วประเทศ

ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เพือ่ ศึกษาความเป็นไปได้ในการน�ำโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมทีแ่ ต่ละ
องค์กรมีอยู่ โดยเฉพาะเสาโทรคมนาคมและเสาไฟฟ้ามาให้บริการแก่ผู้ประกอบการโทรคมนาคม

ใช้ด�ำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ โดยความร่วมมือดังกล่าวส่งผลให้ทั้งสองหน่วยงานได้ทราบถึง
แนวทางในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด รวมถึงช่วยลดการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานด้านโทรคมนาคมทีซ่ ำ�้ ซ้อน และช่วยให้ผปู้ ระกอบการ
สามารถเร่งพัฒนาคุณภาพบริการแก่ภาคธุรกิจและภาคประชาชนได้เร็วยิ่งขึ้น
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เข้ า ร่ ว มการประมู ล คลื่ น ความถี่
เพื่อให้บริการ 5G ทั่วประเทศ โดย

บมจ. กสท โทรคมนาคม เลื อ ก
ประมูลคลืน่ ความถี่ 700 MHz เพือ่ ให้
รองรับการให้บริการธุรกิจโมบาย
ให้เป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง และสามารถ
ต่อยอดไปสู่การให้บริการ 5G ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย

พัฒนาโครงสร้างแพลตฟอร์มหลักระบบการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ และระบบขับเคลื่อน
มาตรฐานการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานการท่องเที่ยว
และกีฬาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยน�ำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
ความคุ้มค่าสูงสุดในการพัฒนาระบบการท่องเที่ยวและกีฬาให้ทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ศึกษาความเป็นไปได้ในการด�ำเนินธุรกิจโครงสร้าง
พื้นฐานร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง เพื่อช่วยลด

การลงทุนซ�ำ้ ซ้อน และเปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการ
สามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก ารได้ เ ร็ ว ขึ้ น
โดยไม่ ต ้ อ งเสี ย เวลาลงทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
รวมถึ ง เป็ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น
ให้บริการได้ในอนาคต

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)
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ตั้งรับสถานการณ์วิกฤตการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา COVID-19 โดยจัดท�ำ

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการ
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาแบบกลุม่ ส�ำหรับ
พนักงานและลูกจ้าง บมจ. กสท โทรคมนาคม ทั่วประเทศ
จ�ำนวน 5,178 คน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและขวัญก�ำลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมให้การสนับสนุนบุคลากรทาง
การแพทย์ทรี่ ว่ มเป็นแนวหน้าช่วยเหลือผูป้ ว่ ยในสถานการณ์
วิกฤต COVID-19 ประกอบด้วย
•

จัดท�ำและส่งมอบหน้ากากแบบ Face Shield รวมถึง
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมบรรเทา
การขาดแคลนอุปกรณ์ปอ้ งกันการติดเชือ้ ไวรัส COVID-19
ให้กับโรงพยาบาลทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

•

•

มอบเงินสนับสนุนการผลิตเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV
แบบพกพาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง เพื่อใช้ในการอบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลให้สามารถ
น�ำกลับมาใช้ซ�้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพือ่ ป้องกันการติดเชื้อระหว่างบุคลากร ด้วยการจัดเตรียม
ห้องพักกว่า 100 ห้อง รองรับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้สามารถเข้าพัก
ณ อาคารหอพัก บมจ. กสท โทรคมนาคม ส�ำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ โดยอาคารหอพักดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้กับ
โรงพยาบาลฯ จึงช่วยลดภาระในการเดินทางยามวิกาลในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มที่จนถึงวันที่สถานการณ์ของประเทศกลับสู่ภาวะปกติ
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ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด ศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบยืนยันความถูกต้อง

ด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบโลจิสติกส์ ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์
และระบบการวิเคราะห์เพื่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อให้ ปณท สามารถบริหารจัดการและ
ก�ำหนดเส้นทางการเข้าไขตูไ้ ปรษณียไ์ ด้อย่างสะดวก รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการใช้
ระบบ IoT ผ่าน Sensor และโครงข่าย LoRaWAN

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจกับ บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น เพื่อน�ำโครงข่าย

โทรคมนาคมและบริการที่ทั้งสองฝ่ายมีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาให้บริการและ
ใช้งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ นับเป็นโอกาสในการขยายการเติบโตเพือ่ รองรับความต้องการ
ในการเชื่อมต่อบริการและช่วยยกระดับคุณภาพบริการด้านโทรคมนาคมส�ำหรับประเทศไทย
และภูมิภาคอาเซียน

ร่วมกับการท่าอากาศยานอู่ตะเภาศึกษาและออกแบบทิศทาง ภารกิจ และโครงการในนวัตกรรม

การพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
โดย บมจ. กสท โทรคมนาคม น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาใน 3 ภารกิจหลักของสนามบินอูต่ ะเภา
เพื่อมุ่งสู่การเป็นสนามบินอัจฉริยะ ประกอบด้วย ด้านการตลาด ด้านมาตรฐานสากล และด้าน
การพัฒนา Digital Transformation
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ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการให้ บ ริ ก าร
Free WiFi ณ ศู น ย์ ร าชการ

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 อาคารรั ฐ ประศาสนภั ก ดี
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ที่มาใช้บริการหรือติดต่อหน่วยงาน
ราชการ ให้ ส ามารถใช้ บ ริ ก าร
อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และมี คุ ณ ภาพที่
เชือ่ ถือได้ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

รับรางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” ประจ�ำปี 2563 ของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

รวม 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศสร้างสรรค์และออกแบบปฏิทินดีเด่น ประจ�ำปี 2563
รางวัลชนะเลิศประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปฏิทนิ ชนิดตัง้ โต๊ะ และรางวัล
ชนะเลิศประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปฏิทินชนิดสมุดบันทึก ทั้งนี้
บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้จดั ท�ำปฏิทนิ ชนิดตัง้ โต๊ะและสมุดบันทึกในชือ่ ชุด “มงคลแห่ง 12 นักษัตร
เริ่มต้นดี ชีวิตดี 2563”

จับมือกับบริษัท โอบีโอเอ็น จ�ำกัด ให้บริการอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ Free WiFi โดย บมจ. กสท

โทรคมนาคม ได้น�ำโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอดจนอุปกรณ์โทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องมาให้กับ
ผู้ใช้บริการในทุกพื้นที่ โดยมุ่งเน้นติดตั้งในสถานที่ที่มีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีความ
เสถียรและการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ที่มีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0
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จับมือกับ อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (AWS) ผู้ให้บริการ

แพลตฟอร์มระบบคลาวด์ชนั้ น�ำของโลก ให้บริการเทคโนโลยี
ไฮบริดคลาวด์ของ AWS ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับโลก
“AWS Outposts” โดยในประเทศไทยเป็นรายแรกของ
ภู มิ ภ าคอาเซี ย น เพื่ อ น� ำ บริ ก ารคลาวด์ ข อง บมจ. กสท
โทรคมนาคม ไปสู่การเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ภายใต้
แบรนด์ “CAT Cloud powered by AWS”

ร่วมกับ บมจ. ไทยคม เปิดตัวบริการ NAVA by NSAT บริการดิจิทัลผ่านดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร

ทางทะเลแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเดินเรือและอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งในพื้นที่น่านน�้ำ
ประเทศไทยและภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านและให้บริการทางทะเล
รองรับการรับ-ส่ง Data และสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย พร้อมอ�ำนวยความสะดวก
ด้านการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการเรือ รวมถึงช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการเดินเรือสู่การเป็น
Smart Ship และสร้างประสบการณ์อันดีเยี่ยมด้านการสื่อสารทางทะเลให้แก่ผู้ใช้งานทางทะเล
ได้อย่างครบวงจร

ร่วมกับกรมศุลกากรให้บริการและพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) หรือระบบกลาง

การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และระหว่างประเทศ โดยระบบ NSW นีม้ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะช่วยอ�ำนวยความสะดวก
ให้ผปู้ ระกอบการ รวมถึงช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั ผูป้ ระกอบการไทยในตลาดโลก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

การด� ำ เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม (CSR)
ประจ� ำ ปี 2563
บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT เป็นองค์กรธุรกิจทีด่ ำ� เนินงานโดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมุ่งเน้นการด�ำเนินกิจกรรม CSR ที่ส่งเสริมปัจจัยเชิงบวกในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรสามารถ
ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยัง่ ยืน โดยทีผ่ า่ นมา บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการ
ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการให้เหมาะสมกับยุคดิจิทัล เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึง
เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม โดยน�ำศักยภาพสื่อสารโทรคมนาคมขององค์กรและบุคลากรมาประยุกต์ใช้ในด้านเกษตร
เพือ่ สนับสนุนเกษตรกรยุคใหม่และด้านอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ชมุ ชน ซึง่ ในปัจจุบนั บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้เล็งเห็นว่า
การให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีกับการเกษตรนั้นนอกจากสนับสนุนเกษตรกรให้มีความรู้ และพัฒนาตนเองไปสู่ Smart
Farmer แล้วนั้น การให้ความส�ำคัญตั้งแต่โรงเรียนและวิสาหกิจชุมชนเป็นพื้นฐานควบคู่ไปด้วยก็เป็นสิ่งที่สำ� คัญอย่างยิ่ง
เพราะหากนักเรียนในโรงเรียนหรือชาวบ้านในชุมชนนั้นมีความรู้ความเข้าใจก้าวทันเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มต้นจะสามารถ
น�ำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้ อันเป็นที่มาของโครงการ
“CAT เพาะพันธุ์ดี”
นอกจากนัน้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ยังมุง่ ด�ำเนินงานกิจกรรมเพือ่ สังคมในกระบวนการท�ำงานขององค์กร และสือ่ สาร
สร้างการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ ความจ�ำเป็นของการด�ำเนินงาน CSR in Process รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา CSR
in Process ที่มีความส�ำคัญต่อกระบวนการทางธุรกิจและขับเคลื่อนให้เกิดการด�ำเนินงานเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
ภายใต้โครงการ “ลดเท่ากับเพิ่ม”
การด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประจ�ำปี 2563 มีรายละเอียดการด�ำเนินงาน ดังนี้

01

CSR in Process

โครงการ “ลดเท่ากับเพิ่ม” เป็นโครงการที่เกิดจากการด�ำเนินงานเพื่อสังคมในกระบวนการท�ำงานขององค์กร (CSR in
Process) มีการประชาสัมพันธ์ขบั เคลือ่ นให้ผบู้ ริหาร พนักงานและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
ได้ตระหนักถึงประโยชน์ โดยเป็นแรงผลักดันในการสร้างคุณค่า สร้างการรับรู้ ความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ
การท�ำ  CSR in Process ในองค์กรและสังคม จึงใช้หลักแนวคิดการน�ำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) มาด�ำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ทัง้ นีย้ งั คงแนวคิดทีส่ ะท้อนการให้ความส�ำคัญต่อการอนุรกั ษ์
พลังงานและสิง่ แวดล้อมขององค์กร ซึง่ จะเห็นได้วา่ ผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจและการปฏิบตั งิ านในองค์กรได้มคี วามเกีย่ วข้องกับ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การด�ำเนินงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์แผนการด�ำเนินงานเพื่อสังคมในกระบวนการ
ท�ำงานขององค์กร CSR in Process ประจ�ำปี 2563 นี้ ประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี้

47

48

รายงานประจ� ำ ปี 2563

1.1

โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง CSR in Process
มีตัวอย่างชิ้นงานในการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

1.2

โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ลดเท่ากับเพิ่ม
มีตัวอย่างชิ้นงานในการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ
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1.3

โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ (CAT Digital Farm)
มีตัวอย่างชิ้นงานในการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

02

CSR After Process

โครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” มีความหมาย 2 นัยยะ คือ
ความหมายโดยตรง - การเพาะปลูกหรือสร้างผลผลิตที่ดีทางการเกษตร ดังนั้นจึงสามารถสะท้อนการด�ำเนินงาน
กิจกรรมเพื่อสังคมในปัจจุบันของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้อย่างชัดเจนในเรื่องการสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการเกษตร
สมัยใหม่ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
ความหมายโดยนัย - การสร้างหรือการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน หรือกลุม่ คนทีม่ คี วามสนใจเรือ่ งเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ด้าน Digital Technology ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถน�ำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง และสร้างสรรค์
คุณประโยชน์สู่สังคมได้ จึงเปรียบเสมือนการสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดี ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ส�ำหรับ “CAT เพาะพันธุ์ดี” เริ่มต้นจากพัฒนาภาค
การเกษตรท้องถิน่ ระดับชุมชนและสาธิตวิธกี ารใช้งานระบบ
การท�ำเกษตรในยุคดิจิทัลให้กับโรงเรียน ทั้งยังปลูกฝังให้
น้อง ๆ เยาวชนรักและสนใจในการท�ำอาชีพเกษตรกรรม
เพื่อน�ำมาพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
โดย บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้น�ำเทคโนโลยี Digital
Farm เช่น อุปกรณ์เซ็นเซอร์ควบคุมระบบน�้ำ  วัดอุณหภูมิ
ความชื้นในดิน-อากาศ โซลาร์เซลล์ ตลอดจนกล้องวงจรปิด
มอบให้กบั โรงเรียนเพือ่ ให้เด็กนักเรียนและบุคลากรได้เรียนรู้
เทคโนโลยีที่น�ำมาใช้ในการท�ำเกษตรสมัยใหม่และมีความ
เข้าใจในการใช้งานจริง โดยสามารถควบคุมการท�ำงานด้วย
แอปพลิเคชันผ่านสมาร์ตโฟน ซึง่ สามารถน�ำไปพัฒนาต่อยอด
เป็นอาชีพให้แก่ตนเอง ครอบครัวและชุมชม เพราะเหล่า
ยุวเกษตรเหล่านีเ้ อง คือ เมล็ดพันธุท์ ี่ บมจ. กสท โทรคมนาคม
ได้บม่ เพาะและจะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
ต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ การด�ำเนินโครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” เป็นการ
วางแผนงานร่วมกันกับส่วนภูมภิ าค ทัง้ 6 เขต และฝ่ายธุรกิจ
บริ ก ารดิ จิ ทั ล ซึ่ ง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลบริ ก าร
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล เช่น บริการ IoT, AI, Application/

2.1

2.3

ส�ำนักงานบริการลูกค้า กสท
เขตกลาง ได้ก�ำหนดพื้นที่ด�ำเนินการ คือ
โรงเรียนเทศบาล 2 อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ส�ำนักงานบริการลูกค้า กสท
เขตตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ก�ำหนดพื้นที่
ด�ำเนินการ คือ วิสาหกิจชุมชนหนองหญ้า
ข้าวนก จ.ขอนแก่น

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

Content ด้วยการจัดหาอุปกรณ์และพัฒนาระบบส�ำหรับ
ให้บริการ ด�ำเนินการร่วมกันในรูปแบบการน�ำองค์ความรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรม ไปพัฒนาชุมชน เป้าหมาย ลงพื้นที่
ส�ำรวจเพื่อการท�ำ  Network Design/วางระบบอุปกรณ์ IoT
ในพื้นที่ ตลอดจนทดสอบการใช้งานระบบให้พร้อมใช้งาน
รวมถึงจัดอบรมการใช้งาน IoT และ Web Application ด้วย
นอกจากนี้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ยังได้จัดอบรม
ให้ความรูเ้ พือ่ พัฒนาการเรียนการสอน จนถึงการต่อยอดเป็น
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ ขับเคลื่อนและสนับสนุน
เกษตร 4.0 เสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งต่อไป
ในปีนี้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ยังคงด�ำเนินโครงการ
“CAT เพาะพันธุ์ดี” อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะการน�ำเทคโนโลยีไปพัฒนาการเกษตรกรรมยุคใหม่ 4.0
ให้ ส ามารถด� ำ เนิ น การในชุ ม ชน โดยน� ำ นวั ต กรรม IoT
ไปใช้ในการเกษตร พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ทักษะการใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ ได้ท�ำการคัดเลือกพื้นที่
ชุมชนเป้าหมายส�ำหรับการด�ำเนินงานร่วมกันทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมภิ าค ตลอดจนพัฒนาศูนย์เรียนรูน้ วัตกรรมดิจทิ ลั
เพื่อเกษตรยุคใหม่ 4.0 ทั้งหมด 4 ภูมิภาค ได้แก่

2.2

2.4

ส�ำนักงานบริการลูกค้า กสท
เขตตะวันตก ได้ก�ำหนดพื้นที่ด�ำเนินการ
คือ วิสาหกิจชุมชนหนองสาหร่าย อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี

ส�ำนักงานบริการลูกค้า กสท
เขตเหนือ ได้ก�ำหนดพื้นที่ด�ำเนินการ คือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
จ.เชียงราย
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กิจกรรมส่งมอบ CAT Digital Farm ในโครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี”
ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารบ้านหนองหญ้าข้าวนก จ.ขอนแก่น
วันที่ 29 กันยายน 2563

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)
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กิจกรรมส่งมอบ CAT Digital Farm ในโครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี”
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จ.เชียงราย
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
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กิจกรรมส่งมอบ CAT Digital Farm ในโครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี”
ณ โรงเรียนเทศบาล 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ.พิจิตร
วันที่ 15 ธันวาคม 2563

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)
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กิจกรรมส่งมอบ CAT Digital Farm ในโครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี”
ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรท�ำนาหนองสาหร่าย จ.กาญจนบุรี
วันที่ 21 ธันวาคม 2563
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การบริ ห ารความเสี่ ย ง

ปี 2563 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทวีความรุนแรง
ทัว่ โลก ส่งผลกระทบกับการด�ำเนินธุรกิจทุกภาคส่วน รวมทัง้
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม แม้วา่ สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ในประเทศจะควบคุมได้ในระดับหนึง่ แต่การ
ฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจยังเปราะบาง บมจ. กสท โทรคมนาคม
จ�ำเป็นต้องปรับตัว เพือ่ สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า
มากขึ้น โดยให้ความส�ำคัญในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการเงิน
บริการธุรกิจหลักของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ยังเผชิญกับ
การแข่งขันทีม่ คี วามรุนแรงทางด้านราคาและบริการ ส่งผลให้
การท�ำการตลาดธุรกิจหลักไม่สามารถขยายส่วนแบ่งตลาด
จึงท�ำให้เกิดความเสี่ยงต่อรายได้จากการให้บริการในธุรกิจ

ของบริษทั เช่น รายได้จากบริการ my และรายได้จากบริการ
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ไม่ได้ตามเป้าหมาย ซึ่ง บมจ. กสท
โทรคมนาคม ได้ ห าแนวทางแก้ ไ ข โดยพยายามรั ก ษา
ฐานลูกค้าเดิมและสร้างรายได้เพิม่ จากการด�ำเนินธุรกิจหลัก
อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเพิ่มรายได้จากการใช้ประโยชน์
โครงข่ายเดิมอย่างเต็มประสิทธิภาพ ปรับปรุงคุณภาพบริการ
ทางด้านเทคนิคและการขาย รวมทัง้ วางกลยุทธ์ทางการตลาด
ที่จูงใจลูกค้า อย่างไรก็ดี ธุรกิจกลุ่มบริการดิจิทัล บมจ. กสท
โทรคมนาคม มีการบริหารโครงการที่ส�ำคัญ ปรับปรุงพื้นที่
ให้รองรับบริการ และเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคและ
การขาย ซึง่ ในปี 2563 สามารถบริหารความเสีย่ งรายได้กลุม่ นี้
บรรลุได้ตามเป้าหมาย

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)
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การควบคุ ม ภายใน
บมจ. กสท โทรคมนาคม ให้ความส�ำคัญและตระหนักดีวา่ ระบบการควบคุมภายในทีด่ เี ป็นกลไกส�ำคัญทีจ่ ะสร้างความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และช่วยให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมในการบรรลุเป้าหมายทีไ่ ด้ตงั้ ไว้ โดยได้นำ� กรอบแนวทาง
ของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานที่เป็นสากลของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization
of the Treadway Commission 2013) มาประยุกต์ใช้ในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
การประเมินผลการควบคุมภายในของ บมจ.
กสท โทรคมนาคม ทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. สภาพแวดล้ อ มการควบคุ ม บมจ. กสท
โทรคมนาคม ได้ ก� ำ หนดให้ มี ส ภาพแวดล้ อ ม
การควบคุมทีเ่ หมาะสม ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล
ความโปร่งใส เป็นธรรมในการท�ำงานและค�ำนึงถึง
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ ่ ม โดยให้ บุ ค ลากร
ทุกต�ำแหน่งในบริษัทฯ รับผิดชอบต่อการควบคุม
ภายในร่วมกันผ่านโครงสร้างองค์กรและสายงาน
การบั ง คั บ บั ญ ชาที่ ชั ด เจน ก� ำ หนดดั ช นี ชี้ วั ด
ผลส�ำเร็จ เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
ก� ำ หนดให้ มี คู ่ มื อ การใช้ อ� ำ นาจและคู ่ มื อ การ
ปฏิบตั งิ านของทุกระบบงานอย่างเป็นลายลักษณ์
อั ก ษร เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน
รวมทัง้ มีการสรรหา พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ ี
ความรู้ความสามารถรองรับการปฏิบัติงานให้
บรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์และสอดคล้อง
กับทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ
2. การประเมินความเสีย่ ง บมจ. กสท โทรคมนาคม
ด�ำเนินการบริหารความเสีย่ งตามแนวทาง COSO
Enterprise Risk Management Integrating with
Strategy and Performance 2017 เป็นแนวทาง
เดียวกันทัว่ ทัง้ องค์กร โดย บมจ. กสท โทรคมนาคม
ท� ำ การประเมิ น ความเสี่ ย งที่ ส� ำ คั ญ ในทุ ก ด้ า น
ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร พร้อมระบุ
แนวทางการจัดการความเสีย่ ง เพือ่ ลดความเสีย่ ง
ให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ ซึ่ ง ครอบคลุ ม การ
ประเมินการทุจริตด้วย
3. กิจกรรมการควบคุม บมจ. กสท โทรคมนาคม
ก�ำหนดนโยบาย ระเบียบ ค�ำสัง่ และวิธปี ฏิบตั งิ าน
ในทุกกิจกรรมส�ำคัญ มีการกระจายอ�ำนาจบริหาร
และการอนุมตั จิ ากผูบ้ ริหารระดับสูงไปตามล�ำดับชัน้
มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
ต�ำแหน่งไว้อย่างชัดเจน มีการจัดท�ำคู่มือการ
ปฏิ บั ติ ง านและปรั บ ปรุ ง ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น เสมอ
โดยความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญได้กำ� หนดวิธคี วบคุมเฉพาะ

เพื่ อ ลดความเสี่ ย งให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้
รวมทั้งมีการสอบทานรายงานทางการเงินและ
รายงานผลการด�ำเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอเหมาะสมและการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
4. สารสนเทศและการสื่ อ สาร บมจ. กสท
โทรคมนาคม ให้ความส�ำคัญต่อระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อมูล โดยน�ำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้บริหารจัดการข้อมูลทั้งการเงิน
และไม่ ใ ช่ ก ารเงิ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ท�ำงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ ในเวลาทีเ่ หมาะสม
รวมทั้ ง มี ก ารก� ำ หนดนโยบายความปลอดภั ย
ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการใช้ ข ้ อ มู ล
ซึง่ การสือ่ สารภายในองค์กรได้จดั ไว้หลายช่องทาง
ในการรับข้อมูลข่าวสาร เช่น กิจกรรมผู้บริหาร
พบพนักงาน ระบบ Intranet e-mail โดยบุคลากร
ภายนอกสามารถติดต่อผ่าน www.cattelecom.com
หรือช่องทางที่บริษัทฯ ก�ำหนด
5. การติดตามประเมินผล บมจ. กสท โทรคมนาคม
ก�ำหนดให้มีระบบการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบผลการ
ด�ำเนินงานกับตัวชี้วัด (KPIs) ทั้งการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเป็น
รายครั้ง เช่น การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง
(Control Self Assessment: CSA) ที่บูรณาการ
กับการบริหารความเสี่ยง แล้วก�ำหนดให้รายงาน
ผลคืบหน้าการด�ำเนินงานทุกไตรมาส รวมทั้ง
การประเมินอย่างเป็นอิสระ โดยผูต้ รวจสอบภายใน
ของบริษทั ฯ ทีท่ ำ� หน้าทีส่ อบทานระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ ที่จัดวางไว้ ซึ่งข้อบกพร่อง
ที่ ต รวจพบจะได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขทั น ที
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการก�ำกับดูแลกิจการ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลเพี ย งพอ
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

57

58

รายงานประจ� ำ ปี 2563

การตรวจสอบภายใน
บมจ. กสท โทรคมนาคม จัดให้มีการตรวจสอบภายใน
ซึ่ ง เป็ น กลไกที่ ส� ำ คั ญ ตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
โดยมีภารกิจในการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค�ำแนะน�ำ
ปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
และสนับสนุนการด�ำเนินงานของ บมจ. กสท โทรคมนาคม
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง ระบบ
การควบคุมภายใน และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง
การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในคู่มือการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยมีการวางแผน การตรวจสอบ
เชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ บมจ. กสท
โทรคมนาคม ปี 2564-2568 รวมถึ ง การน� ำ ความเห็ น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร
หน่วยรับตรวจ ปัจจัยความเสี่ยงองค์กร มาพิจารณาในการ
จัดท�ำแผนการตรวจสอบประจ�ำปีและแผนการตรวจสอบ

เชิงกลยุทธ์ตามผลการประเมินความเสี่ยง และน�ำเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. กสท โทรคมนาคม อนุมัติ
การวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียดและจัดท�ำแนวการ
ตรวจสอบโดยพิจารณาความเสี่ยง และระบบการควบคุม
ภายในของกิจกรรมการปฏิบัติงาน และรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อผูบ้ ริหารหน่วยรับตรวจ เพือ่ ให้เกิดการปรับปรุง
รายงานต่อผู้บริหารสายงานและกรรมการผู้จัดการใหญ่
พร้อมทั้งมีการติดตามการด�ำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
หน่วยรับตรวจอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บมจ. กสท โทรคมนาคม และคณะกรรมการ
บมจ. กสท โทรคมนาคม เป็นประจ�ำทุกไตรมาส
การรักษาคุณภาพได้ก�ำหนดให้มีการสอบทานงาน
ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ในการประเมินตนเองของ
พนักงานและผู้บริหารของส�ำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
ผูบ้ ริหารหน่วยรับตรวจ ผูบ้ ริหารระดับสูง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประเมิ น การด� ำ เนิ น งานของส� ำ นั ก ตรวจสอบ
ภายในเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี เพื่ อ น� ำ มาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)
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นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
บมจ. กสท โทรคมนาคม ให้ความ
ส�ำคัญกับการน�ำหลักการก�ำกับดูแล
กิ จ การที่ ดี อั น เป็ น มาตรฐานสากล
7 ประการ มาใช้ในการบริหารจัดการ
มีการด�ำเนินงานภายใต้นโยบายต่อต้าน
คอร์รปั ชันของ บมจ. กสท โทรคมนาคม
เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจเติบโตอย่างมัน่ คง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจรรยาบรรณ
ในการปฏิ บั ติต่ อผู ้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสีย
ทุ ก กลุ ่ ม ด้ ว ยความเป็ น ธรรมและ
เท่าเทียมกัน ซึ่งในปี 2563 บมจ. กสท
โทรคมนาคม ได้ ด� ำ เนิ น งานด้ า น
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปได้ดังนี้
1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี อง บมจ. กสท ด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างจริงจัง เพือ่ ให้เป็นรูปธรรม
โทรคมนาคม และการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ทีช่ ัดเจนยิ่งขึ้น
คณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละกิจการสังคมเพือ่ การ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบายและติดตาม
ผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
วันที่ 1 มกราคม - 20 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการ
ประกอบด้วย
นายอภิเนตร อูนากูล
ประธานกรรมการ
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข กรรมการ
นายสุรพันธ์ เมฆนาวิน
กรรมการ
พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์
กรรมการ
วันที่ 21 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการ
ประกอบด้วย
รศ. บดินทร์ รัศมีเทศ
ประธานกรรมการ
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข กรรมการ
นายสุรพันธ์ เมฆนาวิน
กรรมการ
พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์
กรรมการ
บมจ. กสท โทรคมนาคม มีคณะท�ำงานก�ำกับดูแล
กิ จ การที่ ดี แ ละกิ จ การสั ง คมเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
ซึ่ ง มี ก รรมการผู ้ จั ด การใหญ่ เ ป็ น ประธานคณะท� ำ งาน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เป็นคณะท�ำงาน ในการร่วมกันขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน

ในปี 2563 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมตามแผนปฏิ บั ติ ง าน การก� ำ กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดี ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู ้ ด ้ า น
การต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหาร/พนักงานทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริ ม สร้ า งรู ป แบบช่ อ งทาง
การสื่อสารและการเผยแพร่กิจกรรมด้านการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีให้ร่วมสมัยและเข้าถึงทุกกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริตทั่วทั้งองค์กร
สรุปกิจกรรมได้ดังนี้
1. การจัดท�ำคู่มือจรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน บมจ. กสท โทรคมนาคม
เพื่ อ เป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ ห้ กั บ ผู ้ บ ริ ห ารและ
พนั ก งานทุ ก คนในบริ ษั ท ต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
อย่างเคร่งครัด
2. การประกาศนโยบายป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interests) เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร
และพนักงานรับรู้นโยบายและแนวทางในการ
ป ้ อ ง กั น ค ว า ม ขั ด แ ย ้ ง ท า ง ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ์
โดยพนักงานทุกคนแจ้งรายการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ ภายในปี 2563 และรายงาน
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAT Intranet
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รายงานประจ� ำ ปี 2563

3. การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลทั่วไป
4. การจัดท�ำแผนแม่บทการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ปี 2564-2568
5. การจั ด ท� ำ แผนปฏิ บั ติ ง านด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดี ประจ�ำปี 2564
6. การสือ่ สาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร และการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีผ่าน Social Media และช่องทางต่าง ๆ
ภายในบริ ษั ท (เสี ย งตามสาย, Group Line,
Intranet และ Website CG)
6.1 การจัดท�ำคลิปวิดีโอความยาวประมาณ
3 นาที ให้ผู้จัดการส่วน/ผู้จัดการส�ำนักงาน
บริการลูกค้า กสท ที่ได้รับรางวัลต้นแบบ
ในการสร้างองค์กรคุณธรรม ประจ�ำปี 2562
พูดเกีย่ วกับเรือ่ งคุณธรรมในการบริหารงาน/
ปฏิบัติงาน
6.2 การจัดท�ำ  Lesson learned CG เพื่อให้
ผูบ้ ริหารและพนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย
6.3 การจั ด ท� ำ คลิ ป วิ ดี โ อละครเรื่ อ ง การใช้
รถยนต์หลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และ
เรื่ อ งการน� ำ ทรั พ ย์ สิ น หลวงไปใช้ ที่ บ ้ า น
โดยพนั ก งานที่ เ ป็ น ผู ้ แ ทนเครื อ ข่ า ย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
7. การเสริมสร้างและปลูกฝังความรูด้ า้ นธรรมาภิบาล
และแนวทางการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น
อย่างต่อเนื่อง ตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
7.1 การจัดอบรมหลักสูตร “CAT สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
7.2 การจัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พอดีที่ดีพอ
ไม่ก่อการทุจริต” โดยพันต�ำรวจโท สิริพงษ์
ศรีตุลา ผู้อ�ำนวยการกองปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 2 ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(ส�ำนักงาน ป.ป.ท.)
7.3 การเผยแพร่วิดีโอ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้
พระพุทธเจ้าของพิพธิ ภัณฑ์พระพุทธศาสนา
วัดเทพศิรนิ ทราวาส ผ่านทาง Website CG
และ CG Group Line
8. การคัดเลือก “ฝ่าย/ส�ำนักงานบริการลูกค้า กสท
เขต/ศูนย์ ต้นแบบในการสร้างองค์กรคุณธรรม”
9. การเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA)
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10. การเข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ
2563” และ “วั น ต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น สากล
(ประเทศไทย)” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19))
2. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ
โดยแต่งตัง้ คณะกรรมการให้ทำ� หน้าทีแ่ ทนตน และมีสทิ ธิรว่ มกัน
ในการตัดสินใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญของบริษทั
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงดูแลรักษาสิทธิและผลประโยชน์
ของผูถ้ อื หุน้ ตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายและข้อบังคับบริษทั
เช่น สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศ
อย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ
อย่างมีประสิทธิผล ฯลฯ
3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ในการดู แ ลและค� ำ นึ ง ถึ ง
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า ประชาชน
คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ทางการค้า พนักงาน ลูกจ้าง
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร พนั ก งานและลู ก จ้ า ง
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

4. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

7. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษทั เป็นบริษทั มหาชนจ�ำกัดทีม่ กี ระทรวงการคลังเป็น
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ
ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ได้บญ
ั ญัตวิ า่ “ในระหว่างทีก่ ระทรวง
การคลังยังมิได้โอนหุ้นที่ถืออยู่ให้แก่บุคคลอื่น... ให้ถือว่า
ความเห็นของกระทรวงการคลังอันเกีย่ วกับบริษทั นัน้ เป็นมติ
ทีป่ ระชุมใหญ่ของผูถ้ อื หุน้ ” ดังนัน้ บริษทั จึงได้จดั การประชุม
ผู้ถือหุ้นโดยมีหนังสือแจ้งการประชุมผู้ถือหุ้นต่อกระทรวง
การคลัง เพื่อกระทรวงการคลังจะได้มีความเห็นเป็นมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 15 คน ประกอบด้วย
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 14 คน และกรรมการ
ที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 1 คน ท�ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่น
ได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทท�ำการประเมินตนเองปีละ 2 ครั้ง
โดยมีการประเมิน 2 รูปแบบ คือ การประเมินตนเองของ
คณะกรรมการและการประเมินผลคณะกรรมการ ซึ่งยึดถือ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการก�ำกับดูแลทีด่ ใี นรัฐวิสาหกิจ
ของกระทรวงการคลัง เมื่อคณะกรรมการประเมินตนเอง
แล้วเสร็จจะอภิปรายผลการประเมินอย่างเป็นทางการและ
ก�ำหนดแนวทางทีจ่ ะท�ำให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนน�ำไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

8. การรวมหรือแยกต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัทมิใช่บุคคลเดียวกับกรรมการ
ผู ้ จั ด การใหญ่ และมี ก ารแบ่ ง แยกหน้ า ที่ ใ นการก� ำ หนด
นโยบายการก�ำกับดูแลและการบริหารงานประจ�ำแยกจากกัน
อย่างชัดเจน
9. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบ
การควบคุมภายในตามองค์ประกอบ คือ การส่งเสริมให้เกิด
สภาพแวดล้ อ มการควบคุ ม ที่ ดี มี ร ะบบสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อมูลที่ดี มีระบบการติดตามและประเมินผลที่ดี
ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ และก�ำหนดให้
มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุม
ภายในอย่างเหมาะสม รวมทัง้ การบริหารความเสีย่ งในภาพรวม
6. จริยธรรมทางธุรกิจ
ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุม
ภายในมี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ลและสนั บ สนุ น
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มแี นวทางการปฏิบตั เิ กีย่ วกับ การประเมินความเสีย่ งและบริหารจัดการความเสีย่ งขององค์กร
จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ เพือ่ จัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีส่ ามารถยอมรับได้และ
ปฏิบัติงานส�ำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ พัฒนาให้เกิดระบบบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีการ
ลู ก จ้ า งทุ ก คนถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ในการด� ำ เนิ น งานด้ ว ย ให้ความรู้และกระตุ้นเตือนให้พนักงานตระหนักถึงความ
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีคณ
ุ ธรรม โดยค�ำนึงถึงกลุม่ ส�ำคัญของการบริหารความเสีย่ งและรับผิดชอบในการจัดให้
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างเหมาะสม มีการปฏิบตั งิ านด้วยความรู้ มีระบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมทุกด้าน ทัง้ ด้านการเงิน
ความสามารถ ความซื่อสัตย์รอบคอบ ระวังไม่ให้เกิดความ การปฏิ บั ติ ง าน การด� ำ เนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ มุ่งประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประเทศชาติ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์จากต�ำแหน่งหน้าที่ 		
การงาน รวมถึงได้มีการติดตามผลตลอดเวลาเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจและประทับใจแก่ผู้ใช้บริการมากที่สุด
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การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบควบคุมก�ำกับดูแลการตรวจสอบภายในอย่างใกล้ชดิ
โดยจั ด ให้ ส� ำ นั ก ตรวจสอบภายในมี ก ลไกการตรวจสอบ
ที่มีอิสระ ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยท�ำการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี และรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เป็นประจ�ำทุกไตรมาส ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนินงานของ
บริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด ข้อมูลทางการเงินและการด�ำเนินงานมีความ
ถูกต้องเชือ่ ถือได้ มีการดูแลรักษาทรัพย์สนิ และผลประโยชน์
รวมทัง้ มีการปฏิบตั ติ ามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
บริ ษั ท และที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามข้ อ เสนอแนะ
ทุกไตรมาส เพื่อให้ข้อเสนอแนะมีผลในทางปฏิบัติ รวมถึง

ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแนะน� ำ แก่ ฝ ่ า ยบริ ห ารในการปรั บ ปรุ ง การ
ควบคุมภายในและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้การตรวจสอบ
มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างสม�ำ่ เสมอ ส�ำนักตรวจสอบภายใน
จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการตรวจสอบเป็ น ประจ� ำ
จากหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ และน�ำความเห็น/
ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลมาใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
10. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
บริ ษั ทได้ มี การเปิ ดเผยสารสนเทศทางการเงิ นและ
สารสนเทศที่ไม่ใช่การเงินไว้อย่างครบถ้วน เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
โดยเปิ ด เผยไว้ ใ นรายงานประจ� ำ ปี เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.cattelecom.com) ทัง้ ทีเ่ ป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เอกสารสิ่งพิมพ์ทั้งภายในและภายนอก

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

โครงสร้ า งของคณะกรรมการ
และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างของคณะกรรมการ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ข้อบังคับบริษทั ข้อ 27 ก�ำหนดให้บริษทั มีกรรมการคณะหนึง่
เพื่อด�ำเนินกิจการของบริษัท มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตัง้ โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยกรรมการ
ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับนี้ก�ำหนด

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรูค้ วามสามารถ มีทกั ษะ ประสบการณ์ดา้ นธุรกิจอย่าง
กว้างขวาง มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ปราศจากความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพล
ต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ และมีความตระหนักถึง
กรรมการของบริษัทต้องเป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย ความรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย จึงให้ความส�ำคัญ
ไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด และกรรมการ และมีส่วนร่วมในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย
ของบริษทั ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร การด�ำเนินงานของบริษทั เพือ่ ให้นำ� ไปเป็นกรอบในการจัดท�ำ
แผนธุรกิจและงบประมาณเป็นประจ�ำทุกปี นอกจากนี้ได้มี
ให้คณะกรรมการเลือกตัง้ กรรมการคนหนึง่ เป็นประธาน การก�ำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติงานตาม
กรรมการ และถ้าเห็นสมควรจะเลือกตัง้ กรรมการอีกคนหนึง่ นโยบายที่ ก� ำ หนดอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ กับให้เลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติของ
กรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงการมีความรับผิดชอบ ความซือ่ สัตย์
สุจริตและความระมัดระวัง เพือ่ ประโยชน์ของบริษทั เป็นทีต่ งั้

โครงสร้างการบริหารของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน บมจ. กสท
โทรคมนาคม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณางบประมาณประจ�ำปี
ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะกรรมการกฎหมาย

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม
คณะกรรมการเจรจาแก้ไขปัญหาข้อพิพาท
กับบริษัทคู่สัมปทาน

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ต่ า ง ๆ
และอ� ำ นาจหน้ า ที่
ใน ก าร บริ ห า ร ง า น ขอ ง ค ณ ะก ร ร ม ก ารบ ริ ษั ท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจ�ำนวนหนึ่งจาก
คณะกรรมการบริษทั เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
อย่ า งเพี ย งพอและเหมาะสม ตามประสบการณ์ แ ละ
ความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคน เพื่อกลั่นกรองงาน/
ด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายและเป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท นโยบายภาครัฐ และนโยบาย
บริษัท ดังนี้
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
รายนาม (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1. รศ. บดินทร์
รัศมีเทศ
ประธานกรรมการ
อ�ำนาจหน้าที่
ให้มผี แู้ ทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนดและให้มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง อ�ำนาจหน้าที่ และ
ด�ำเนินการตามมาตรา 20 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายนาม (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1. รศ. ศศิวิมล
มีอ�ำพล
ประธานกรรมการ
2. นายวรรณชัย
บุญบ�ำรุง
กรรมการ
3. นายอภิเนตร
อูนากูล
กรรมการ
4. รศ. บดินทร์
รัศมีเทศ
กรรมการ
5. นายปรีชาพร
สุวัฒโนดม
กรรมการ
อ�ำนาจหน้าที่
1. ก�ำกับดูแลเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยง ความเชื่อถือของข้อมูล
ทางการเงิ น และการด� ำ เนิ น งาน และการปฏิ บั ติ
ตามกฎระเบียบต่าง ๆ
2. ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมการ บมจ. กสท
โทรคมนาคม ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 รายงานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
และรายงานทางบริหาร
2.2 รายงานผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ว่ า
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัดเพียงใด

2.3 รายงานรายการที่ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์และรายงานที่เกี่ยวข้อง
2.4 รายงานว่ามีการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และนโยบายที่ ค ณะกรรมการ บมจ. กสท
โทรคมนาคม ก�ำหนดหรือไม่ เพียงใด
2.5 คัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท
2.6 รายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3. ปฏิบัติตามอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก�ำหนดไว้
ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. รายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการ บมจ. กสท
โทรคมนาคม ทราบเป็นรายไตรมาส
5. ด� ำ เนิ น การตามที่ ค ณะกรรมการ บมจ. กสท
โทรคมนาคม มอบหมาย
คณะกรรมการสรรหา
รายนาม (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1. นายอ�ำนวย
ปรีมนวงศ์
ประธานกรรมการ
2. นายอภิเนตร
อูนากูล
กรรมการ
3. นายวรรณชัย
บุญบ�ำรุง
กรรมการ
4. รศ. ศศิวิมล
มีอ�ำพล
กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย กรรมการ
อ�ำนาจหน้าที่
1. คั ด เลื อ กบุ ค คลที่ ส มควรได้ รั บ การเสนอรายชื่ อ เป็ น
กรรมการบริษทั ใหม่ หรือสรรหากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
โดยก� ำ หนดวิ ธี ก ารสรรหาบุ ค คลดั ง กล่ า วอย่ า งมี
หลักเกณฑ์และโปร่งใส ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ และให้รวมถึงการพิจารณาก�ำหนด
บุ ค คลที่ ส มควรปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รั ก ษาการในต� ำ แหน่ ง
กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ เพื่ อ เสนอคณะกรรมการ
บมจ. กสท โทรคมนาคม พิจารณาอนุมัติต่อไป
2. รายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการ บมจ. กสท
โทรคมนาคม ทราบเป็นรายไตรมาส
3. ด� ำ เนิ น การตามที่ ค ณะกรรมการ บมจ. กสท
โทรคมนาคม มอบหมาย

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

คณะกรรมการก� ำ หนดค่ า ตอบแทน บมจ. กสท
โทรคมนาคม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่
รายนาม (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1. นายภูมิศักดิ์
อรัญญาเกษมสุข ประธานกรรมการ
2. รศ. ศศิวิมล
มีอ�ำพล
กรรมการ
3. รศ. บดินทร์
รัศมีเทศ
กรรมการ
4. นายปรีชาพร
สุวัฒโนดม
กรรมการ
อ�ำนาจหน้าที่
1. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บมจ. กสท
โทรคมนาคม เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม
กรรมการ เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ เงินโบนัส
กรรมการ สิทธิประโยชน์อื่น ฯลฯ
2. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. พิจารณาแผนงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยค�ำนึงถึง
เป้าหมายระดับความส�ำเร็จ (Benchmark) ของเป้าหมาย
หรือพันธกิจ รวมทั้งตัวชี้วัดที่ชัดเจนตามภาระงานของ
บมจ. กสท โทรคมนาคม
5. ด�ำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
6. รายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการ บมจ. กสท
โทรคมนาคม ทราบเป็นรายไตรมาส
7. ด�ำเนินการตามทีค่ ณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม
มอบหมาย
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คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รายนาม (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1. รศ. บดินทร์
รัศมีเทศ
ประธานกรรมการ
2. นายภูมิศักดิ์
อรัญญาเกษมสุข กรรมการ
3. นายสุรพันธ์
เมฆนาวิน
กรรมการ
อ�ำนาจหน้าที่
1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
กิจการสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนต่อคณะกรรมการ
บมจ. กสท โทรคมนาคม
2. ให้คำ� แนะน�ำแก่คณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม
ในเรื่องเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการ
สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ บมจ. กสท
โทรคมนาคม และฝ่ า ยจั ด การ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละกิ จ การสั ง คม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ทบทวนหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยเปรียบเทียบ
กับแนวปฏิบัติสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บมจ. กสท โทรคมนาคม
5. มอบหมายนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และ
นโยบายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
บริษัทให้คณะท�ำงานก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการ
สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปด�ำเนินการ
6. รายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการ บมจ. กสท
โทรคมนาคม ทราบเป็นรายไตรมาส
7. ด� ำ เนิ น การตามที่ ค ณะกรรมการ บมจ. กสท
โทรคมนาคม มอบหมาย
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คณะกรรมการบริหาร
รายนาม (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1. นายอ�ำนวย
ปรีมนวงศ์
ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล
อรรถวรเดช
กรรมการ
3. นายจิรพล
สังขโพธิ์
กรรมการ
อ�ำนาจหน้าที่
1. พิ จ ารณาเสนอแนะเป้ า หมาย ยุ ท ธศาสตร์ ธุ ร กิ จ
ตามนโยบายของคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม
2. ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ  การด�ำเนินกิจการ แผนธุรกิจ
โครงการ และการด�ำเนินกลยุทธ์ต่าง ๆ การบริหาร
จั ด การ และการพั ฒ นาองค์ ก ร รวมทั้ ง ก� ำ กั บ ดู แ ล
ตรวจสอบ และติดตามเรือ่ งสัญญาร่วมทุน/ร่วมการงาน
ที่คณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม อนุมัติ
3. ก�ำกับ ดูแล ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ  ตรวจสอบ และ
ติดตามการบริหารโครงการ แผนงาน ตามงบลงทุน/
งบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
4. มี อ� ำ นาจในการสั่ ง ซื้ อ สั่ ง จ้ า งทั่ ว ไป ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในวงเงินงบประมาณ
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้
4.1 การสั่งซื้อสั่งจ้างครั้งหนึ่ง
4.1.1 วิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไปที่ มี ว งเงิ น
งบประมาณเกินกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน
400 ล้านบาท
4.1.2 วิธีคัดเลือกที่มีวงเงินงบประมาณเกินกว่า
100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 400 ล้านบาท
4.1.3 วิ ธี เ ฉพาะเจาะจงที่ มี ว งเงิ น งบประมาณ
เกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 400 ล้านบาท
4.2 การสั่ ง จ้ า งงานที่ ป รึ ก ษาครั้ ง หนึ่ ง ที่ มี ว งเงิ น งบ
ประมาณเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200
ล้านบาท โดยให้รายงานคณะกรรมการบริษัท
เพือ่ พิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะก่อนด�ำเนินการสัง่ จ้าง
4.3 การสั่ ง จ้ า งงานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม
งานก่ อ สร้ า งครั้ ง หนึ่ ง ที่ มี ว งเงิ น งบประมาณ
เกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท
4.4 การเช่า
4.4.1 สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ น� ำ ข้ อ ก� ำ หนดเกี่ ย วกั บ
การซื้อมาใช้โดยอนุโลม

4.4.2 อสังหาริมทรัพย์
(ก) อัตราค่าเช่าเกินเดือนละ 200,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวกับการเช่า
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ต ้ อ งจ่ า ยเป็ น
รายเดือน นอกจากค่าเช่าในอัตราเกิน
เดือนละ 100,000 บาท
(ค) ค่าใช้จ่ายอื่นใดนอกจากค่าเช่าเกิน
ครั้งละ 200,000 บาท
5. มีอ�ำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์
โดยตรง ตามมาตรา 7 (1) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ในวงเงินงบประมาณรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้
5.1 การสั่งซื้อสั่งจ้าง
5.1.1 วิธีประกวดราคาที่มีวงเงินงบประมาณเกิน
กว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 400 ล้านบาท
5.1.2 วิ ธี พิ เ ศษที่ มี ว งเงิ น งบประมาณเกิ น กว่ า
100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 400 ล้านบาท
5.1.3 วิธตี กลงราคาทีม่ วี งเงินงบประมาณเกินกว่า
50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 400 ล้านบาท
5.2 การเช่า
5.2.1 การเช่าทรัพย์สนิ ทัว่ ไป น�ำข้อก�ำหนดเกีย่ วกับ
การซื้อมาใช้โดยอนุโลม
5.2.2 การเช่าทีด่ นิ การเช่าทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง
การเช่าพื้นที่
(ก) อัตราค่าเช่าเกินเดือนละ 200,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวกับการเช่า
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ต ้ อ งจ่ า ยเป็ น
รายเดือน นอกจากค่าเช่าในอัตราเกิน
เดือนละ 100,000 บาท
(ค) ค่าใช้จ่ายอื่นใดนอกจากค่าเช่าเกิน
ครั้งละ 200,000 บาท
(ง) เกี่ ย วกั บ การเช่ า สั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ตามสัญญาเกิน 20 ล้านบาท
5.2.3 การเช่าเครื่องหรืออุปกรณ์โทรคมนาคม
ทุกชนิดหรือการเช่าที่ค�ำนึงถึงเทคโนโลยี
ของพัสดุ
(ก) อนุมตั กิ ารเช่าเกินเดือนละ 20 ล้านบาท
(ข) โดยจ�ำนวนเงินค่าเช่าตลอดทัง้ สัญญา
เกินกว่า 240 ล้านบาท
5.2.4 การเช่าบริการโทรคมนาคมหรือช่องสัญญาณ
(ก) อนุมตั กิ ารเช่าเกินเดือนละ 20 ล้านบาท
(ข) โดยจ�ำนวนเงินค่าเช่าตลอดทัง้ สัญญา
เกินกว่า 240 ล้านบาท

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

5.3 อนุมัติวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง รวมถึง
รายละเอี ย ดข้ อ ก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ ท างเทคนิ ค
(Specification) และขอบเขตของงาน (Terms of
Reference) ให้ความเห็นชอบผลการพิจารณา
ด้ า นเทคนิ ค ของคณะกรรมการประกวดราคา
ในการคัดเลือกเบือ้ งต้น เพือ่ เป็นผูม้ สี ทิ ธิเ์ สนอราคา
ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามวงเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างในอ�ำนาจของคณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม
ตามระเบียบ บมจ. กสท โทรคมนาคม ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
พ.ศ. 2561
พิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตาม
วงเงิ น งบประมาณการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งในอ� ำ นาจของ
คณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ที่น�ำเสนอ
คณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม พิจารณา
รายงานผลการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 4 และ
ข้อ 5 ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส
พิ จ ารณากลั่ น กรองตรวจสอบและเสนอความเห็ น
เรื่ อ งเสนอคณะกรรมการบริ ษั ท ที่ มิ ใ ช่ เ รื่ อ งที่ อ ยู ่
ในอ�ำนาจของคณะกรรมการชุดอื่น
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการ
ปรับปรุงและแก้ไขแผนปฏิบัติงานประจ�ำปี
แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงาน เพือ่ ด�ำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เชิ ญ เจ้ า หน้ า ที่ ข องบริ ษั ท ทุ ก ระดั บ มาชี้ แ จงและให้
รายละเอียดข้อมูลที่จ�ำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา
รายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการ บมจ. กสท
โทรคมนาคม ทราบเป็นรายไตรมาส
พิจารณาด�ำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
บมจ. กสท โทรคมนาคม มอบหมาย
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
รายนาม (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ประธานกรรมการ
2. นายสุรพันธ์
เมฆนาวิน
กรรมการ
3. นายภูมิศักดิ์
อรัญญาเกษมสุข กรรมการ
อ�ำนาจหน้าที่
1. การบริหารความเสี่ยง
1.1 ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการก�ำกับ ดูแล
กิจการทีด่ ที กี่ ระทรวงการคลัง หรือคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
1.2 ก�ำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
ของบริ ษั ท และท� ำ ให้ มั่ น ใจว่ า กระบวนการ
บริหารความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
1.3 ก�ำหนดกลยุทธ์และมาตรการในการจัดการและ
ป้องกันความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญ รวมทั้งประเมิน
และติดตามผลการด�ำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า
การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและทันเวลา
1.4 ให้การสนับสนุนการด�ำเนินการของหน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริหารความเสี่ยง
2. การควบคุมภายใน
2.1 ก�ำกับดูแลให้การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษั ท เป็ น ไปตามมาตรฐาน การควบคุ ม
ภายใน
2.2 ให้การสนับสนุนการด�ำเนินการของหน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการควบคุมภายใน
3. พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
และ/หรือสนับสนุนการด�ำเนินงานตามความเหมาะสม
4. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือบุคคลภายนอกมาร่วมประชุม
และให้ข้อคิดเห็น หรือแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการหรือ
ด� ำ เนิ น การอื่ น ใด เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด� ำ เนิ น งาน
ได้ตามความเหมาะสม
5. รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายในต่ อ คณะกรรมการ
บมจ. กสท โทรคมนาคม ทราบเป็นรายไตรมาส
6. ด� ำ เนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม
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คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ
รายนาม (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1. นายสุรพันธ์
เมฆนาวิน
ประธานกรรมการ
2. นายจิรพล
สังข์โพธิ์
กรรมการ
3. นายอรรถพล
อรรถวรเดช
กรรมการ
อ�ำนาจหน้าที่
1. พิจารณาก�ำหนดนโยบายและเสนอแนะเกีย่ วกับระบบ
การบริหารจัดการสารสนเทศของบริษัท
2. พิ จ ารณากลั่ น กรองเรื่ อ งแผนพั ฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการบริหารจัดการสารสนเทศทีน่ ำ� เสนอ
คณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม
3. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงานเพือ่ ด�ำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. เชิ ญ เจ้ า หน้ า ที่ ข องบริ ษั ท ทุ ก ระดั บ มาชี้ แ จงและให้
รายละเอียดข้อมูลที่จ�ำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณา
5. รายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการ บมจ. กสท
โทรคมนาคม ทราบเป็นรายไตรมาส
6. พิจารณาด�ำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
บมจ. กสท โทรคมนาคม มอบหมาย
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายนาม (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1. นายอ�ำนวย
ปรีมนวงศ์
ประธานกรรมการ
2. นายจิรพล
สังข์โพธิ์
กรรมการ
อ�ำนาจหน้าที่
1. พิ จ ารณาก� ำ หนดนโยบายและเสนอแนะเกี่ ย วกั บ
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท
2. พิจารณากลั่นกรองเรื่องแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และการบริหารทรัพยากรบุคคลทีน่ ำ� เสนอคณะกรรมการ
บมจ. กสท โทรคมนาคม

3. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงานเพือ่ ด�ำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. เชิ ญ เจ้ า หน้ า ที่ ข องบริ ษั ท ทุ ก ระดั บ มาชี้ แ จงและให้
รายละเอียดข้อมูลที่จ�ำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณา
5. รายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการ บมจ. กสท
โทรคมนาคม ทราบเป็นรายไตรมาส
6. พิจารณาด�ำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
บมจ. กสท โทรคมนาคม มอบหมาย
คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณางบประมาณประจ�ำปี
ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม
รายนาม (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1. นายอรรถพล
อรรถวรเดช
ประธานกรรมการ
2. นายวรรณชัย
บุญบ�ำรุง
กรรมการ
3. นายอ�ำนวย
ปรีมนวงศ์
กรรมการ
อ�ำนาจหน้าที่
1. พิจารณากลัน่ กรองงบประมาณประจ�ำปีของบริษทั เพือ่
ให้การจัดท�ำงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดนโยบายเร่งด่วน
และสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท เพื่อน�ำเสนอ
คณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ต่อไป
2. มี อ� ำ นาจในการขอข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงานของบริ ษั ท
ตลอดจนเชิญผู้แทนที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงรายละเอียด
ของข้อมูล
3. พิจารณาด�ำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

คณะกรรมการกฎหมาย
รายนาม (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1. นายวรรณชัย บุญบ�ำรุง
ประธานกรรมการ
2. รศ. บดินทร์ รัศมีเทศ
กรรมการ
อ�ำนาจหน้าที่
1. พิจารณาและให้ความเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ บมจ. กสท
โทรคมนาคม และกิจการของบริษัท
2. พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองสาระส�ำคัญของ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และข้อสัญญา
3. แต่งตัง้ คณะท�ำงานหรือพนักงานเพือ่ ช่วยเหลืองานของ
คณะกรรมการกฎหมาย รวมทั้งขอข้อมูลและค�ำชี้แจง
จากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. รายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการ บมจ. กสท
โทรคมนาคม ทราบเป็นรายไตรมาส
5. ด� ำ เนิ น การเรื่ อ งอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม
คณะกรรมการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม
รายนาม (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ประธานกรรมการ
2. นายปรีชาพร
สุวัฒโนดม รองประธานกรรมการ
3. นายสุรพันธ์
เมฆนาวิน
กรรมการ
4. นายอภิเนตร
อูนากูล
กรรมการ
5. รศ. ศศิวิมล
มีอ�ำพล
กรรมการ
อ�ำนาจหน้าที่
1. ก�ำกับ ดูแล การด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
บมจ. กสท โทรคมนาคม และเสนอแนะแนวทางการ
แก้ ไ ขปั ญ หา เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลตามเป้ า หมายของ
แผนยุทธศาสตร์ และก�ำกับ ดูแล การด�ำเนินงานอื่นใด
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

2. ก�ำหนดกรอบแนวทางการเจรจา ต่อรอง เสนอแนวทาง
การด�ำเนินงาน และก�ำกับ ดูแล เพื่อให้การด�ำเนินการ
เป็ น ไปตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ข อง บมจ. กสท
โทรคมนาคม และเป็นประโยชน์สูงสุดของ บมจ. กสท
โทรคมนาคม กับหน่วยงานภายนอก
3. ก�ำหนดแนวทางในการประสานนโยบายความร่วมมือ
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ หรื อ การด� ำ เนิ น กิ จ การอื่ น ๆ กั บ
หน่วยงาน องค์กรของรัฐ องค์กรอิสระ บริษทั เอกชน บุคคล
หรือนิติบุคคลอื่นใด ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ บมจ. กสท โทรคมนาคม
หรือตอบสนองนโยบายของรัฐทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และความมั่นคงของชาติ
4. ก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินการเพือ่ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือตอบสนอง
นโยบายของรัฐทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่ น คงของชาติ ในบรรดาข้ อ พิ พ าทที่ มี อ ยู ่ ห รื อ ที่ จ ะ
มี ต ่ อ ไป ไม่ ว ่ า ข้ อ พิ พ าทนั้ น จะเป็ น คดี ใ นทางศาล
อนุญาโตตุลาการ หรือคณะกรรมการระงับข้อพิพาท
หรือในทางใดหรือไม่ก็ตาม
5. เชิญบุคคลมาให้ขอ้ มูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือขอ
เอกสารข้อมูลจากบุคคล หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของ
บมจ. กสท โทรคมนาคม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิ จ ารณาได้ ต ามความเหมาะสม และเชิ ญ องค์ ก ร
ภายนอกเพื่อการดังกล่าวตามความจ�ำเป็น
6. แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ คณะท� ำ งาน และผู ้ ช ่ ว ย
เลขานุ ก าร เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ต าม
ความจ�ำเป็น
7. รายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการ บมจ. กสท
โทรคมนาคม ทราบเป็นรายไตรมาส
8. ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ บมจ. กสท
โทรคมนาคม มอบหมาย

69

70

รายงานประจ� ำ ปี 2563

คณะกรรมการเจรจาแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกับบริษัท
คู่สัมปทาน
รายนาม (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1. นายอภิเนตร
อูนากูล
ประธานกรรมการ
2. นายปรีชาพร
สุวัฒโนดม
กรรมการ
3. นายจิรพล
สังข์โพธิ์
กรรมการ
อ�ำนาจหน้าที่
1. เจรจาและหาข้ อ ตกลงกั บ บริ ษั ท บี เ อฟเคที
(ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อให้ได้ข้อยุติในแนวทางและ
ราคาซื้อคืนระบบสื่อสัญญาณตามสัญญาเช่าเครื่อง
และอุ ป กรณ์ วิ ท ยุ ค มนาคมเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์
เคลื่ อ นที่ ใ นระบบ HSPA ระหว่ า ง บมจ. กสท
โทรคมนาคม กับ บริษทั บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้รับผลประโยชน์สูงสุด
2. เจรจาและหาข้อตกลงกับกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ดิจิตอล โฟน จ�ำกัด (DPC)
เพือ่ ยุตขิ อ้ พิพาทเรือ่ งเสาโทรคมนาคมและประเด็นอืน่ ๆ
ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง ให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ รั บ
ผลประโยชน์สูงสุด
3. เจรจาและหาข้ อ ตกลงกั บ บริ ษั ท โทเทิ่ ล แอ็ ค เซ็ ส
คอมมู นิเ คชั่น จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อ ยุติข้อ พิ พาทที่
เกิดจากสัญญาสัมปทานและข้อพิพาทอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
ให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้รับผลประโยชน์สูงสุด

4. เชิญเจ้าหน้าทีข่ อง บมจ. กสท โทรคมนาคม ทีเ่ กีย่ วข้อง
มาชีแ้ จงรายละเอียดตามความจ�ำเป็น รวมทัง้ สามารถ
เรียกดูเอกสารหรือข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องจากฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
มาเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
5. เชิ ญ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระจากภายนอก บมจ. กสท
โทรคมนาคม มาให้ข้อมูลหรือกระท�ำการใด ๆ เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามค�ำสัง่ ฉบับนี้ โดยให้คณะกรรมการฯ
ด�ำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของ บมจ. กสท
โทรคมนาคม
6. แต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งานย่ อ ยเพื่ อ ด� ำ เนิ น การตามที่
คณะกรรมการฯ มอบหมาย
7. รายงานความคื บ หน้ า และผลการด� ำ เนิ น งานให้
คณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ทราบเป็น
รายไตรมาส
8. ด� ำ เนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

การประชุ ม และค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุ ด ต่ า ง ๆ
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และก�ำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี
โดยกรรมการบริษทั มีหน้าทีต่ อ้ งเข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ และอุทศิ เวลา ทุม่ เทความสนใจให้แก่บริษทั อย่างเต็มที่
ทัง้ นี้ ต้องมีกรรมการบริษทั มาประชุมอย่างน้อยกึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการบริษทั ทัง้ หมดจึงจะครบองค์ประชุม ในการประชุม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยส�ำคัญ ในเรื่องที่จะพิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ การลงมติ
ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก และหากมีกรรมการบริษัทคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกค�ำคัดค้านนั้นไว้ในรายงานการประชุม
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นกรณี
เรือ่ งทีผ่ า่ นการพิจารณากลัน่ กรองจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ ขึน้ จะจัดส่งให้คณะกรรมการ
บริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม จดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดส่งให้คณะกรรมการ
บริ ษั ท ไม่ เ กิ น 14 วั น นั บ จากวั น ประชุ ม และจั ด เก็ บ รายงานการประชุ ม ที่ ผ ่ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการบริ ษั ท
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน เพือ่ ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั
ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โบนัส และอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง
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รายงานประจ� ำ ปี 2563

หมายเหตุ
ล�ำดับที่ 1

คณะกรรมการตรวจสอบ
(ประชุม 12 ครั้ง)

คณะกรรมการสรรหา
(ประชุม 1 ครั้ง)

คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน และประเมินผล
การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
(ประชุม 9 ครั้ง)

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละกิจการสังคมเพือ่
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (ประชุม 6 ครัง้ )

คณะกรรมการบริหาร
(ประชุม 21 ครั้ง)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
(ประชุม 9 ครั้ง)

คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ
(ประชุม 7 ครั้ง)

1. พลเอก สุชาติ
ผ่องพุฒิ
2. นายอ�ำนวย
ปรีมนวงศ์
3. นายอภิเนตร
อูนากูล
4. นายสุรพันธ์
เมฆนาวิน
5. นายภูมิศักดิ์
อรัญญาเกษมสุข
6. นายวรรณชัย
บุญบ�ำรุง
7. รศ. ศศิวิมล
มีอ�ำพล
8. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
9. รศ. บดินทร์
รัศมีเทศ
10. นายอรรถพล
อรรถวรเดช
11. นายปรีชาพร
สุวัฒโนดม
12. นายจิรพล
สังข์โพธิ์
13. พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์
14. พลเอก พอพล มณีรินทร์
กรรมการที่ลาออกในปี 2561 และ 2562
รวม

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
(ประชุม 11 ครั้ง)

ชื่อ-สกุล

คณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม
(ประชุม 22 ครั้ง)

รายละเอียดการประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
ประจ�ำปี 2563

คณะกรรมการ
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21/22
14/14
22/22
22/22
8/22
22/22
22/22
18/22
21/22
20/22
14/14
14/14
22/22
18/19
-

0/1
1/1
9/9
-

11/12
12/12
12/12
11/11
4/6
-

0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-

9/9
9/9
8/8
6/8
-

4/4
6/6
5/6
2/2
-

9/9
12/12
17/21
4/4
16/17
-

9/9
0/9
9/9
-

7/7
6/7
4/4
2/3
-

แ ต่งตัง้ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง มติการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2557 ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2557
ออกจากต�ำแหน่งตามวาระและเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง มติการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม
ประจ�ำปี 2559 ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2560 ออกจากต�ำแหน่งตามวาระและเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ประจ�ำปี 2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
ล�ำดับที่ 2, 11-12 แต่งตัง้ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง มติการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ประจ�ำปี 2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
ล�ำดับที่ 3
แต่งตัง้ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง มติการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2557 ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2557
ออกจากต�ำแหน่งตามวาระและเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง มติการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม
ประจ�ำปี 2560 ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ออกจากต�ำแหน่งตามวาระและเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ประจ�ำปี 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
ล�ำดับที่ 4
แต่งตัง้ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง มติการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2557 ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2557
ออกจากต�ำแหน่งตามวาระและเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง มติการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม
ประจ�ำปี 2558 ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ออกจากต�ำแหน่งตามวาระและเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ประจ�ำปี 2561 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ล�ำดับที่ 5
แต่งตั้งตามมติการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 8 มิถุนายน 2558 ออกจากต�ำแหน่งตามวาระและเป็นกรรมการต่อ
อีกวาระหนึง่ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง มติการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ประจ�ำปี 2560 ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561
ออกจากต�ำแหน่งตามวาระและเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง มติการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม
ประจ�ำปี 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณางบประมาณประจ�ำปี
ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม (ประชุม 1 ครั้ง)

คณะกรรมการกฎหมาย
(ประชุม 11 ครั้ง)

คณะกรรมการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม (ประชุม 11 ครั้ง)

คณะกรรมการเจรจาแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกับบริษัท
คู่สัมปทาน (ประชุม 6 ครั้ง)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
(ประชุม 10 ครั้ง)

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

1/6
1/1
4/4
9/9
-

1/1
1/1
-

11/11
7/7
-

10/11
11/11
0/4
6/11
10/11
6/7
-

6/6
6/6
6/6
-

ล�ำดับที่ 6
ล�ำดับที่ 7
ล�ำดับที่ 8
ล�ำดับที่ 9-10
ล�ำดับที่ 13
ล�ำดับที่ 14

ค่าตอบแทน
รายเดือน

เบี้ยประชุม
กรรมการ

เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ

โบนัส*

148,666.67 500,000.00 122,500.00 438,750.00
74,666.66 260,000.00 150,000.00
120,000.00 400,000.00 392,500.00 390,000.00
120,000.00 400,000.00 277,500.00 390,000.00
120,000.00 160,000.00 200,000.00 325,000.00
120,000.00 400,000.00 362,500.00 390,000.00
120,000.00 400,000.00 450,000.00 390,000.00
120,000.00 325,000.00 260,000.00 221,209.68
120,000.00 400,000.00 334,500.00
33,222.22
120,000.00 380,000.00 242,500.00
33,222.22
74,666.66 260,000.00 213,166.67
74,666.66 260,000.00 140,000.00
120,000.00 400,000.00
- 390,000.00
105,000.00 340,000.00 300,000.00 286,209.68
- 885,234.77
1,557,666.65 4,885,000.00 3,445,166.67 4,172,848.57

รวม

1,209,916.67
484,666.66
1,302,500.00
1,187,500.00
805,000.00
1,272,500.00
1,360,000.00
926,209.68
887,722.22
775,722.22
547,833.33
474,666.66
910,000.00
1,031,209.68
885,234.77
14,060,681.89

แต่งตั้งตามมติการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ออกจากต�ำแหน่งตามวาระและเป็นกรรมการต่อ
อีกวาระหนึง่ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง มติการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ประจ�ำปี 2561 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
แต่งตัง้ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ออกจากต�ำแหน่งตามวาระและเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง มติการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม
ประจ�ำปี 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
แต่งตั้งตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ประจ�ำปี 2560 ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561
แต่งตัง้ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง มติการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ประจ�ำปี 2561 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
แต่งตัง้ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ประจ�ำปี 2559 ครัง้ ที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559
ออกจากต�ำแหน่งตามวาระและเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง มติการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม
ประจ�ำปี 2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
แต่งตั้งตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ประจ�ำปี 2560 ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561
พ้นจากต�ำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

* โบนัสจากผลประกอบการปี 2561 และ 2562 ที่จ่ายในปี 2563

73

74

รายงานประจ� ำ ปี 2563

ค่ า ตอบแทนผู ้ บ ริ ห าร
2563

2562

2561

43,739,964.47
บาท

41,429,584.03
บาท

38,374,391.07
บาท

นโยบายป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์

บมจ. กสท โทรคมนาคม มีนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการท�ำรายการระหว่างกัน
ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยคาดหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
มีการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก�ำหนด ค�ำสั่ง ประกาศ หรือแนวทางปฏิบัติของบริษัท
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย กอปรกับไม่ใช้โอกาส ต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารงานเพือ่ แสวงหาประโยชน์เพือ่ ตนเอง
และพวกพ้อง และต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการท�ำรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผลกระทบ
ในการตัดสินใจใด ๆ ในการด�ำเนินธุรกิจทั้งในนามส่วนตัวหรือในนามนิติบุคคลที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนด และเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ที่จะต้องรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. กสท โทรคมนาคม ประกอบด้วย กรรมการอิสระ ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒแิ ละมีประสบการณ์
ด้านการเงิน กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารองค์กร ในปี 2563 ช่วงแรก คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน
4 ท่าน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ศศิวมิ ล มีอาํ พล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวรรณชัย บุญบํารุง นายอภิเนตร
อูนากูล รองศาสตราจารย์บดินทร์ รัศมีเทศ เป็นกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ รองศาสตราจารย์บดินทร์ รัศมีเทศ ได้รบั การแต่งตัง้
เป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อมา คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้ นายปรีชาพร สุวัฒโนดม
เป็นกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ปฏิบตั หิ น้าทีค่ วามรับผิดชอบและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
ตามขอบเขต อํานาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม เป็นไปตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยได้หารือร่วมกับผู้บริหาร
ระดับสูง ฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี (สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) และผู้ตรวจสอบภายใน ตามวาระที่เกี่ยวข้อง และมีการ
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อหารือขอบเขตแนวทางการปฏิบัติงาน และรับทราบความเห็น
ที่เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี สรุปสาระสําคัญของการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2563 ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี ร่วมกับฝ่ายบริหาร สํานักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
โดยมีการหารือถึงข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชี
ทีส่ าํ คัญ ความน่าเชือ่ ถือของข้อมูล รวมถึงการประมาณการทางบัญชี ซึง่ มีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสม
ของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และความ
มีอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทํางบการเงินเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชี
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. พิจารณาเสนอแต่งตัง้ สาํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผูส้ อบบัญชี ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่ช่วย
ส่งเสริมให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบตั กิ ารควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมถึงสอบทานผลการตรวจสอบเพือ่ ผลักดัน
ให้องค์กรมีการกําหนดกระบวนการให้ชัดเจนและเป็นกระบวนการแบบอัตโนมัติ (Automated Process) ปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า บมจ. กสท โทรคมนาคม มีระบบการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอและเหมาะสม ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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4. สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สําคัญตามแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประจําปี 2563 เพื่อประเมิน
ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจําทุกไตรมาส ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
5. กํากับดูแลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน โดยอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ปี 2564-2566 และแผนการตรวจสอบ
ประจาํ ปี 2564 ทีค่ รอบคลุมถึงการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการปฏิบตั งิ าน รวมถึงการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยมอบนโยบายในการตรวจสอบกระบวนการบริหารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder) ที่สําคัญ กระบวนการจ้างที่ปรึกษา รวมถึงกระบวนบริหารโครงการและแผนงานที่สําคัญ
ในการนี้ได้อนุมัติคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาผูต้ รวจสอบภายในให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการดําเนินการตรวจสอบได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในได้ พิจารณาความเพียงพอของทรัพยากร รับทราบ
การแต่งตั้ง โยกย้าย และความดีความชอบประจําปีของสํานักตรวจสอบภายใน
6. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ทราบ
พร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ
7. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งคณะ
และรายบุคคลเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านของ คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ สําหรับผลการประเมินการปฏิบัติงานฯ ทั้งคณะและ
รายบุคคล ปรากฏว่าคณะกรรมการตรวจสอบมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีเป็นไปตามแนวทางที่องค์กรถือปฏิบัติ
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจน
ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษทั ฯ
มีความถูกต้อง เชือ่ ถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป รวมถึงระบบการกาํ กับดูแลกิจการทีด่ ี มีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

(รองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอําพล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. กสท โทรคมนาคม

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
ตามข้อบังคับของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการสรรหาโดยแต่งตัง้ จากกรรมการบริษทั อย่างน้อย
สาม (3) คน เป็นกรรมการสรรหา และกรรมการสรรหาอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่คัดเลือก
บุคคลทีส่ มควรได้รบั การเสนอรายชือ่ เป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยให้มกี ารก�ำหนดวิธกี ารสรรหา
คณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
คณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาดังนี้
1 มกราคม - 15 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย พลเอก พอพล มณีรินทร์ เป็นประธานกรรมการ พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ
นายวรรณชัย บุญบ�ำรุง รองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอ�ำพล และนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย เป็นกรรมการ
16 กรกฎาคม - 29 พฤศจิกายน 2563 ประกอบด้วย พลเอก พอพล มณีรินทร์ เป็นประธานกรรมการ นายอ�ำนวย
ปรีมนวงศ์ นายวรรณชัย บุญบ�ำรุง รองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอ�ำพล และนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย เป็นกรรมการ
30 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์ เป็นประธานกรรมการ นายอภิเนตร
อูนากูล นายวรรณชัย บุญบ�ำรุง รองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอ�ำพล และนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย เป็นกรรมการ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาในปี 2563 สรุปดังนี้
การสรรหากรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม
•

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหามีมติ
เห็นชอบรายชือ่ บุคคลเพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม แทนกรรมการทีอ่ อกจากต�ำแหน่งตาม
วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 จ�ำนวน 3 คน โดยมีรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก�ำหนด ได้แก่ ตารางแสดงทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix)
บมจ. กสท โทรคมนาคม Check List ตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ และแบบเสนอรายชื่อบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ประจ�ำปี 2563
ดังนี้
(1)

ล�ำดับที่ 1 น ายอภิเนตร อูนากูล ประธานกรรมการบริษทั ซิลคิ อน คราฟท์ เทคโนโลยี จ�ำกัด ความเชีย่ วชาญ
วิศวกรรม, โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ล�ำดับที่ 2 พันเอก รัชกฤต ทองสิมา ผู้อ�ำนวยการกองการโทรคมนาคม ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศ,
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(2)

ล�ำดับที่ 1 น ายภูมศิ กั ดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ความเชีย่ วชาญ กลยุทธ์
การวางแผนพัฒนา, การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ
ล�ำดับที่ 2 -
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(3)

ล�ำดับที่ 1 ร องศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอ�ำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ การเงินและบัญชี, การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ
ล�ำดับที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธิภา ศรีนามเมือง อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ความเชี่ยวชาญ การเงินและบัญชี

ส�ำหรับกรรมการที่แต่งตั้งแทนนายพินิจ พัวพันธ์ อยู่ในระหว่างกระบวนการสรรหา
ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวข้างต้นแล้ว ไม่มีรายการใดขัดกับ
คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และข้อบังคับของ
บมจ. กสท โทรคมนาคม โดยส่งเรื่องให้ทางฝ่ายเลขานุการบริษัท น�ำเรื่องเสนอคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม
พิจารณาเห็นชอบ และบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ประจ�ำปี 2563 ต่อไป
•

คณะกรรมการสรรหาตระหนักดีถงึ บทบาทของการท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ รรหากรรมการคนใหม่และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดในการบริหารจัดการกิจการของบริษทั จึงให้ความส�ำคัญต่อการคัดเลือกผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
ครบถ้วนตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เท่าเทียมหน่วยงานรัฐวิสาหกิจชั้นน�ำ  โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุณสมบัตมิ าตรฐานของกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด

(นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์)
ประธานกรรมการสรรหา
บมจ. กสท โทรคมนาคม

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)
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รายงานของคณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
และส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม
คณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด ตระหนักถึงการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
อันเป็นมาตรฐานสากล 7 ประการ มาประกอบการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม และตรวจสอบได้
ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กร และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้
1 มกราคม - 20 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย นายอภิเนตร อูนากูล เป็นประธานกรรมการ นายภูมศิ กั ดิ์ อรัญญาเกษมสุข
นายสุรพันธ์ เมฆนาวิน และพันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ เป็นกรรมการ
21 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย รศ. บดินทร์ รัศมีเทศ เป็นประธานกรรมการ นายภูมศิ กั ดิ์ อรัญญาเกษมสุข
นายสุรพันธ์ เมฆนาวิน และพันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ เป็นกรรมการ
ในปี 2563 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประชุมรวม 6 ครั้ง
โดยมีสาระส�ำคัญในการประชุม ดังนี้
1. การด�ำเนินงานตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1.1 เห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.2 เห็นชอบแผนแม่บทการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2564-2568
1.3 เห็นชอบแผนปฏิบัติงานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ประจ�ำปี 2564
1.4 เห็นชอบคู่มือจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บมจ. กสท โทรคมนาคม
1.5 รับทราบประกาศนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.6 รับทราบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2.1 การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ผี า่ นเสียงตามสาย Group Line และ Upload ใน
Website CG
2.2 การเผยแพร่ข่าวสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
2.3 การจัดท�ำคลิปวิดีโอความยาวประมาณ 3 นาที ให้ผู้จัดการส่วน/ผู้จัดการส�ำนักงานบริการลูกค้า กสท
ทีไ่ ด้รบั รางวัลต้นแบบในการสร้างองค์กรคุณธรรม ประจ�ำปี 2562 พูดเกีย่ วกับเรือ่ งคุณธรรมในการบริหารงาน/
ปฏิบัติงาน เผยแพร่ใน Website CG และใน CG Group Line
2.4 การจัดท�ำ  Lesson learned CG เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
2.5 การจัดท�ำคลิปวิดีโอละครเรื่อง การใช้รถยนต์หลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และเรื่อง การน�ำทรัพย์สินหลวง
ไปใช้ที่บ้าน โดยพนักงานที่เป็นผู้แทนเครือข่ายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเผยแพร่ใน Website CG และ
ช่องทาง Social Media ต่าง ๆ ภายในบริษัท
2.6 การคัดเลือก “ฝ่าย/ส�ำนักงานบริการลูกค้า กสท เขต/ศูนย์ ต้นแบบในการสร้างองค์กรคุณธรรม”
2.7 การเข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2563” และ “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)”
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19))
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3. การพัฒนาบทบาทและส่งเสริมความรูค้ วามสามารถของคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน
3.1 จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พอดีที่ดีพอไม่ก่อการทุจริต” โดยพันต�ำรวจโท สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้อ�ำนวยการ
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(ส�ำนักงาน ป.ป.ท.)
3.2 การเผยแพร่วิดีโอ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้าของพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส
ผ่านทาง Website CG และ CG Group Line
3.3 จัดให้มีการอบรมหลักสูตร “CAT สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมทั้งการติดตามประเมินผล
การด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมความดีเป็นรายไตรมาส
4. การติดตามผลการด�ำเนินงานและการรายงาน
4.1 ติดตามผลการด�ำเนินงานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ทุกครัง้ ในการประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.2 ติดตามผลการด�ำเนินงานของคณะท�ำงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างสม�่ำเสมอเป็นประจ�ำ
ทุก 2 เดือน โดยให้ฝา่ ยจัดการติดตามพระราชบัญญัติ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กฎระเบียบต่าง ๆ ของส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึงค�ำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
4.3 รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอเป็นรายไตรมาส
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
เสนอแนวทางปฏิบตั แิ ละให้คำ� แนะน�ำ รวมทัง้ ก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี อ่ คณะกรรมการบริษทั
และฝ่ายจัดการ เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานของบริษัทให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นบริษัทที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป

(รองศาสตราจารย์ บดินทร์ รัศมีเทศ)
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บมจ. กสท โทรคมนาคม
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รายงานความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการต่ อ รายงานทางการเงิ น
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ท�ำรายงานเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ท�ำหน้าที่สอบทานรายงานการเงินเป็นประจ�ำทุกไตรมาส และได้เชิญผู้บริหารสายงานการเงิน และส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินมาประชุมร่วมกัน ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชี (ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
ว่า รายงานการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ที่ส�ำคัญผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและสื่อสารให้ผู้บริหารแต่ละระดับรับทราบเป็นประจ�ำ

พลเอก

(สุชาติ ผ่องพุฒิ)
ประธานกรรมการ
บมจ. กสท โทรคมนาคม

พันเอก

(สรรพชัย หุวะนันทน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. กสท โทรคมนาคม
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รายงานประจ� ำ ปี 2563

รายงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี
เสนอ	ผู้ถือหุ้นบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั กสท โทรคมนาคม จาํ กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
(กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุนรวมและ
งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่ นแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบของเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
อย่างมีเงือ่ นไข งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินรวมของบริษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) และบริษทั ย่อย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงาน เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ตามงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จํานวน 10,451.10 ล้านบาท และ 10,451.08 ล้านบาท ตามลําดับ บริษัทไม่ได้รับรู้ รายการหนี้สินที่มีภาระต้องนําส่ง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกาํ กับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
(พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ) จํานวน 10,858.19 ล้านบาท ในปี 2563 บริษัทได้บันทึกกลับรายการหนี้สินเงินนําส่ง
ทีไ่ ด้รบั รูไ้ ว้ในงบการเงินสําหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยบันทึกลดยอดหนีส้ นิ (ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย) และค่าใช้จา่ ย
(เงินนําส่ง กสทช. ตามมาตรา 84 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ) ทําให้งบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ไม่ได้แสดงรายการหนี้สินเงินนําส่ง กสทช. ตามมาตรา 84 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ซึ่งไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน หากบริษัทบันทึกรับรู้หนี้สินในบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จํานวน 10,858.19 ล้านบาท
จะส่งผลให้งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงหนีส้ นิ เพิม่ ขึน้
จํานวน 10,858.19 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายลดลงจํานวน 2,171.64 ล้านบาท และกําไรสะสมลดลงจํานวน
8,686.55 ล้านบาท และงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
แสดงค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จํานวน 10,858.19 ล้านบาท ภาษีเงินได้ลดลงจํานวน 2,171.64 ล้านบาท และกําไรสุทธิลดลง
จํานวน 8,686.55 ล้านบาท
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและ
มาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงาน
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การตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
ทีก่ าํ หนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ าํ หนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ปฏิบตั ติ าม ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจเงินแผ่นดินและ
ข้อกาํ หนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สาํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทสี่ าํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
1. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.2 เรือ่ ง ข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาํ หรับทางเลือกเพิม่ เติมทาง
บัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทีอ่ ธิบายถึงการนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวเพือ่ ลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีอ่ อกโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบตั สิ าํ หรับรอบระยะเวลารายงาน
สิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 50 เรื่อง การปรับโครงสร้างบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 51
เรื่อง การควบรวมกิจการของบริษัท กับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (บมจ. ทีโอที) ซึ่งอธิบายถึงเหตุการณ์ที่
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีมติเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบในหลักการการควบรวมกิจการ
ของบริษัท และ บมจ. ทีโอที เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) (NT Plc.) และแนวทางการบริหาร
จัดการบริษทั โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ขอ้ มูลอินเทอร์เน็ต จํากัด และบริษทั โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ
จํากัด ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอ โดยให้บริษัท และ บมจ. ทีโอที ดําเนินการควบรวม
กิจการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน และเมือ่ วันที่ 14 มกราคม 2563 ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั กิ ารควบรวม
กิจการของบริษทั และ บมจ.ทีโอที เป็น NT Plc. โดยกาํ หนดให้การควบรวมบริษทั ทัง้ สองแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
นับจากวันทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบ และเมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2563 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลา
การควบรวมกิจการจากกําหนดเดิม (14 กรกฎาคม 2563) ออกไปอีก 6 เดือน และเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564
ได้มกี ารจดทะเบียนจัดตัง้ NT Plc. เป็นผลให้บริษทั และ บมจ. ทีโอที หมดสภาพการเป็นนิตบิ คุ คลโดยผลของกฎหมาย
ทั้งนี้ ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องเหล่านี้
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีทอี่ ยูใ่ นรายงานประจาํ ปีนนั้ ซึง่ ผูบ้ ริหารจะจัดเตรียม
รายงานประจําปีให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น
และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
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ความรับผิดชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่
เมือ่ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อา่ นรายงานประจําปี หากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูล
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาํ คัญ สาํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกํากับดูแล
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็น
เพือ่ ให้สามารถจัดทาํ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุ่มกิจการและของบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม
และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและเลิกบริษัท
หรือหยุดดําเนินงาน หรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ
และของบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสาํ คัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจเงินแผ่นดิน และมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสําคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญ
เมือ่ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและ
มาตรฐานการสอบบัญชี สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
•

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาํ คัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับ
การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรง
ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

•
•
•

•
•

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มกิจการและของบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผู้บริหาร
สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดาํ เนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็น
เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและของบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่อง
หรือไม่ ถ้าสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ข้อสังเกตถึงการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของสาํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุม่ กิจการ หรือบริษทั ต้องหยุดการดําเนินงาน
ต่อเนื่อง
ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้
มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่ กิจการเพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับผิดชอบ
ต่อการกาํ หนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุม่ กิจการ สาํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั สาํ คัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั สาํ คัญ
ในระบบการควบคุมภายในหากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน

(นางเกล็ดนที มโนสันติ์)
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 24 มิถุนายน 2564

(นายประวิทย์ ตันตราจินต์)
ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 13
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บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31(ปรั
บปรุงใหม่)
(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

66,483,289,711

92,602,575,361

66,464,067,510

92,583,046,174

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
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

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31(ปรั
บปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

51,991,281,664

40,891,817,184

51,494,056,895

40,332,467,625

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

รวมสินทรัพย์
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

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่
ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

31

1,671,390,065

-

1,671,390,065

-

รายได้รอตัดบัญชีสว่ นทีถ่ งึ ก�ำหนดในหนึง่ ปี

28

395,037

395,037

395,037

395,037

-

23,055,790

-

23,055,790

1,686,113,228

3,551,196,527

1,686,113,228

3,551,196,527

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนส�ำหรับ
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

21,726,752,384

46,429,532,481

21,726,734,384

46,429,304,481

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

31

6,199,545,620

-

6,199,545,620

-

รายได้รอตัดบัญชีส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปี

28

61,255

511,296

61,255

511,296

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

32

-

-

-

-

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�ำหรับ
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

87

88

รายงานประจ� ำ ปี 2563

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31(ปรั
บปรุงใหม่)
(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

10,000,000,000

10,000,000,000

10,000,000,000

10,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

68,851,542,999

63,603,582,496

68,337,917,747

63,006,389,562

299,394,915

624,991,598

296,778,797

643,721,386

80,150,937,914

75,228,574,094

79,634,696,544

74,650,110,948

100

100

-

-

187,500

187,500

-

-

80,151,125,514

75,228,761,694

79,634,696,544

74,650,110,948

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่

36

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
หุ้นบุริมสิทธิ
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

นาวาอากาศเอก

(สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์)
กรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ�ำกัด (มหาชน)
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

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

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขาดทุน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562
(ปรับปรุงใหม่)

2563

2562
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้
รายได้จากการให้บริการ

37

40,426,058,271

45,145,423,545

40,426,058,271

45,145,423,545

67,699,069

35,317,992

67,699,069

35,317,992

-

39,711,892,901

-

39,711,892,901

8,027,243

-

8,027,243

-

3,269,458,998

2,548,804,251

3,393,151,498

2,638,173,078

43,771,243,581

87,441,438,689

43,894,936,081

87,530,807,516

32,586,791,636

11,765,896,425

32,586,791,636

11,765,896,425

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

-

(110,000)

-

(110,000)

-

15,292,951

-

15,292,951

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

11,853,733,851

รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการยุตขิ อ้ พิพาทและคดีความสิน้ สุด

38

ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น

39

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนขาย

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

21

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินน�ำส่ง กสทช. ตามมาตรา 84 แห่ง
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
ค่าใช้จ่ายอื่น

(12,465,575,898)
40

รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไรจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย

17-18

ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

32

ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี

1,030,240,743

3,950,624,619

1,035,870,091

3,988,444,892

27,113,322,062

36,969,475,992

27,118,796,932

37,116,919,535

16,657,921,519

50,471,962,697

16,776,139,149

50,413,887,981

(265,406,186)

(81,637,095)

(265,406,186)

(81,637,095)

34,425,391

91,099,671

-

-

16,426,940,724

50,481,425,273

16,510,732,963

50,332,250,886

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

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

14,042,060,974

39,283,422,405

14,125,853,213

39,134,248,018

14.04

39.28

14.13

39.13

ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

42

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

89

90

รายงานประจ� ำ ปี 2563

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562
(ปรับปรุงใหม่)

14,042,060,974

2563

2562
(ปรับปรุงใหม่)

39,283,422,405

14,125,853,213

39,134,248,018

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
แปลงค่างบการเงิน

21,345,906

(31,828,019)

-

-

ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของหลักทรัพย์เผื่อขาย

-

389,811,388

-

389,811,388

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้

491,691,000

-

491,691,000

-

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
ที่ก�ำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิ รรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

(533,634,085)

-

(533,634,085)

-

ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัด
ประเภทใหม่ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง

106,726,817

(77,962,278)

106,726,817

(77,962,278)

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

86,129,638

280,021,091

64,783,732

311,849,110

71,891,260

-

71,891,260

-

-

(295,474,885)

-

(295,474,885)

11,061,120

-

11,061,120

-

ส่วนแบ่งก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
ตามวิธีส่วนได้เสีย

224,557

-

-

-

ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัด
ประเภทใหม่ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง

6,768,570

-

6,768,570

-

รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

89,945,507

(295,474,885)

89,720,950

(295,474,885)

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสุทธิจากภาษี

176,075,145

(15,453,794)

154,504,682

16,374,225

14,218,136,119

39,267,968,611

14,280,357,895

39,150,622,243

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก�ำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุน
ที่ก�ำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิ รรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่ก�ำหนดไว้
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
ในตราสารทุน

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

47

4

47

643,721,386

311,849,110
643,721,386

331,872,276

ส่วนเกินจากการ
ตีมูลค่ายุติธรรม
ของหลักทรัพย์
เผื่อขาย

(18,729,788)
21,345,906
2,616,118

- 14,053,346,651
- (8,108,681,936)
10,000,000,000 1,000,000,000 68,851,542,999

-

-

78,659,830
100,784,210

22,124,380

22,124,380

-

-

-

ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่

624,991,598 75,228,574,094

280,021,091 39,267,968,611
- (3,890,553,661)
624,991,598 75,228,574,094

344,970,507 39,851,159,144

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

64,783,732
195,994,587

131,210,855

164,789,468 14,218,136,119
- (8,108,681,936)
299,394,915 80,150,937,914

134,605,447 74,041,483,731

131,210,855 (490,386,151) (1,187,090,363)

-

-

-

ผลก�ำไร
ผลก�ำไร
(ขาดทุน)
(ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่า จากการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของ
ยุติธรรมของ
เงินลงทุน
เงินลงทุน
ในตราสารทุน
ในตราสารหนี้

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

- (643,721,386)

10,000,000,000 1,000,000,000 62,906,878,284

(696,704,212)

(18,729,788)

10,000,000,000 1,000,000,000 63,603,582,496
-

(31,828,019)
(18,729,788)

- 38,987,947,520
- (3,890,553,661)
10,000,000,000 1,000,000,000 63,603,582,496

-

13,098,231

ยังไม่ได้จัดสรร

ผลต่างของ
อัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่า
งบการเงิน

งบการเงินรวม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

10,000,000,000 1,000,000,000 28,506,188,637

ส�ำรองตาม
กฎหมาย

ก�ำไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2562
ตามที่ปรับปรุงใหม่
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
จ่ายเงินปันผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2563
ผลกระทบจากการน�ำ
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่
มาถือปฏิบัติ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม 2563
หลังปรับผลกระทบ
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
จ่ายเงินปันผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

100

100

-

100

100

100

ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุม

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

- 14,218,136,119
- (8,108,681,936)
187,500 80,151,125,514

187,500 74,041,671,331

- (1,187,090,363)

187,500 75,228,761,694

- 39,267,968,611
- (3,890,553,661)
187,500 75,228,761,694

187,500 39,851,346,744

หุ้นบุริมสิทธิ

หน่วย : บาท

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)
ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
10,000,000,000

-

จ่ายเงินปันผล

47

-

10,000,000,000

-

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 หลังปรับผลกระทบ

4

10,000,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ผลกระทบจากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบัติ

10,000,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

จ่ายเงินปันผล

10,000,000,000

ทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว

47

หมายเหตุ

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ตามที่ปรับปรุงใหม่

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

1,000,000,000

-

-

1,000,000,000

-

1,000,000,000

1,000,000,000

-

-

1,000,000,000

ส�ำรองตามกฎหมาย

68,337,917,747

(8,108,681,936)

14,136,914,333

62,309,685,350

(696,704,212)

63,006,389,562

63,006,389,562

(3,890,553,661)

38,838,773,133

28,058,170,090

ยังไม่ได้จัดสรร

ก�ำไรสะสม

-

-

-

-

(643,721,386)

643,721,386

643,721,386

-

311,849,110

331,872,276

ส่วนเกินจากการ
ตีมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์เผื่อขาย

100,784,210

-

78,659,830

22,124,380

22,124,380

-

-

-

-

-

ผลก�ำไร (ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของเงิน
ลงทุนในตราสารทุน

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

195,994,587

-

64,783,732

131,210,855

131,210,855

-

-

-

-

-

296,778,797

-

143,443,562

153,335,235

(490,386,151)

643,721,386

643,721,386

-

311,849,110

331,872,276

79,634,696,544

(8,108,681,936)

14,280,357,895

73,463,020,585

(1,187,090,363)

74,650,110,948

74,650,110,948

(3,890,553,661)

39,150,622,243

39,390,042,366

ผลก�ำไร (ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของเงิน
รวมองค์ประกอบอื่น
ลงทุนในตราสารหนี้ ของส่วนของผู้ถือหุ้น รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท
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บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562
(ปรับปรุงใหม่)

2563

2562
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้

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

รายการปรับกระทบก�ำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
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)

รายได้จากการยุตขิ อ้ พิพาทและคดีความสิน้ สุด

- (38,213,189,855)

- (38,213,189,855)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

17

19,328,501

19,871,957

-

-

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

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)

(19,203,472)

-

(19,203,472)

-

รายได้เงินปันผล-เงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

(539,000)

-

(539,000)

ก�ำไรทีย่ งั ไม่รบั รูจ้ ากเงินลงทุนหลักทรัพย์เพือ่ ค้ากองทุนส่วนบุคคล

-

(400,410,880)

-

(400,410,880)

510,059,755

-

510,059,755

-

(13,259)

-

(13,259)

-

(ก�ำไร) ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์

44,872,154

(50,674,473)

44,872,154

(50,674,473)

(ก�ำไร) ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

15,292,821

(4,407)

15,292,821

(4,407)

ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอื่น

(516,306,321)

-

(516,306,321)

-

ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
ไม่หมุนเวียนอื่น

(1,302,228)

-

(1,302,228)

-

รายได้เงินปันผลตราสารทุน/หนี้

ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากการวัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน (ก�ำไร) ขาดทุน
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน

ดอกเบี้ยรับ

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์กับค่าใช้จ่าย

2563

2563

2562
(ปรับปรุงใหม่)

84,079,865

(5,286,380)

84,079,865

(13)

-

(13)

-

(86,500)

(1,126,327)

(86,500)

(1,126,327)

(5,453,211)

17,971,854

(5,453,211)

17,971,854

(975,063,146)

-

(975,063,146)

-

รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์
รายได้อื่น - ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

2562
(ปรับปรุงใหม่)

(5,286,380)

ปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์กับรายได้
(ก�ำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

22

5,999,187,282

7,005,250,010

5,999,187,282

7,005,250,010

ค่าเสือ่ มราคาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

21

9,161,474

-

9,161,474

-

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายสิทธิการใช้
ตามสัญญาเช่า

23

1,182,625,956

-

1,182,625,956

-

ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

24

278,499,230

314,670,458

278,499,230

314,670,458

1,136,342,419

568,196,720

1,136,342,419

568,196,720

(56,194,862)

(121,146,044)

(56,194,862)

(121,146,044)

7,246,897

64,927

7,246,897

64,927

กลับรายการค่ารื้อถอนอุปกรณ์
โทรคมนาคม

(1,525,313)

-

(1,525,313)

-

ปรับมูลค่าเงินลงทุนวิธีราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย

82,345,620

(570,432)

82,345,620

(570,432)

ขาดทุนจากการด้อยค่า-เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

-

-

1,075,857

62,500

ขาดทุนจากการด้อยค่า-เงินลงทุนในการร่วมค้า

-

-

4,603,072

37,847,914

ขาดทุนจากการด้อยค่า-เงินลงทุนในบริษทั ร่วม

-

-

100

-

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนตราสารหนี้

491,691,000

-

491,691,000

-

-

(110,000)

-

(110,000)

10,365,309

18,540,758

10,365,309

18,540,758

-

933,917

-

933,917

(399,825,918)

3,654,624,494

(399,825,918)

3,770,191,618

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
การตัดจ�ำหน่ายรายได้รอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานอื่น

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย/ขาดทุนจากการช�ำรุด/
ล้าสมัย/เลิกใช้วัสดุคงคลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่า
จะเกิดขึ้น/หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562
(ปรับปรุงใหม่)

2563

2562
(ปรับปรุงใหม่)

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�ำหรับ
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

-

-

- (15,365,993,010)

-

ปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
ของสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน

(15,365,993,010)

7,728,812,551 22,920,381,877

7,728,909,536 22,926,325,743

การเปลีย่ นแปลงของสินทรัพย์ดำ� เนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) 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

- (3,222,694,310)

-

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีภาระผูกพัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(3,222,694,310)
(262,454,394)

37,768,696

(262,454,394)

37,768,696

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)

การเปลีย่ นแปลงของหนีส้ นิ ด�ำเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับรอจ่ายคืน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
การด�ำเนินงาน
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร

(8,285,519,380) (7,913,726,809) (8,285,309,379) (7,914,477,309)
(54,341,001)

9,879,944

(54,341,001)

9,879,944

(1,884,007,886) (3,246,218,650) (1,884,007,886) (3,246,154,550)
266,226,146

28,180,254

266,226,146

28,180,254

(1,715,634,998) 16,887,217,580 (1,715,328,107) 16,887,187,449
158,764,804

133,692,827

158,764,804

133,619,154

-

1,358,792,066

-

1,358,792,066

รับคืนภาษีเงินได้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

จ่ายภาษีเงินได้

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562
(ปรับปรุงใหม่)

2563

2562
(ปรับปรุงใหม่)

(4,137,460,221) (6,252,259,030) (4,137,464,153) (6,252,235,807)
(295,350,924)

จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างงวด

(288,491,861)

(295,350,924)

(288,491,861)

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

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอื่น

98,916,023,357

เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น

- 98,916,023,357

- 92,971,618,561

เงินสดจ่ายเพือ่ ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอื่น

(80,891,408,257)

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายเพือ่ ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
ไม่หมุนเวียนอื่น

- 92,971,618,561

- (80,891,408,257)

- (93,052,304,619)

-

-

- (93,052,304,619)

1,034,935,686

1,179,952,985

1,034,935,686

1,179,952,985

411,619,348

-

411,619,348

-

(100,000,000)

-

(100,000,000)

-

15,068

-

15,068

-

เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน
เงินปันผลรับ-เงินลงทุนในบริษัทร่วม

18

-

88,522,500

-

88,522,500

เงินปันผลรับ-เงินลงทุนในการร่วมค้า

17

-

920,000

-

920,000

-

539,000

-

539,000

142,953,472

-

142,953,472

-

-

63,729,226

-

63,729,226

เงินปันผลรับ-เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับ-เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น

19

-

(500,000,000)

-

(500,000,000)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า

17

(2,500,000)

-

(2,500,000)

-

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม

18

(4,000,000)

-

(4,000,000)

-

38,719,354

153,272,388

38,719,354

153,272,388

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562
(ปรับปรุงใหม่)

2563

2562
(ปรับปรุงใหม่)

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

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

35,901

4,742

35,901

4,742

(48,493,900)

(47,808,677)

(48,493,900)

(47,808,677)

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

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่ายกระทรวงการคลัง
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน

47

(8,108,681,936) (3,890,553,661) (8,108,681,936) (3,890,553,661)
(562,185,773)

-

(562,185,773)

-

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุทธิ

107,730,122

5,166,659,828

108,033,081

5,166,579,247

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

7,828,911,846

2,662,252,018

7,809,406,710

2,642,827,463

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

7,936,641,968

7,828,911,846

7,917,439,791

7,809,406,710

-

197,018

-

197,018

1,115,446,395

61,868,348

1,115,446,395

61,868,348

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาจากการให้ร่วมการงาน
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น
บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย
ส� ำ หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563

(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นตามที่ระบุไว้)

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 การจัดตั้งบริษัท
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546
โดยการแปลงสภาพจากการสือ่ สารแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัตทิ นุ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มีสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ
โดยมีกระทรวงการคลังถือหุ้น 100% มีส�ำนักงานใหญ่ต้ังอยู่เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 - 0298
1.2 การประกอบธุรกิจ
บริษัทประกอบกิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้านโทรคมนาคมทุกประเภท รวมถึงกิจการที่ต่อเนื่องหรือ
ใกล้เคียงกัน หรือซึง่ เป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการโทรคมนาคม และการให้บริการทางด้านโทรคมนาคม ทัง้ ในประเทศ
ระหว่างประเทศ และต่างประเทศ ได้แก่ บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ บริการวิทยุคมนาคมและโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการ
สือ่ สารข้อมูล บริการสือ่ สารไร้สาย บริการอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย บริการความมัน่ คงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริการเปิดประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องและใกล้เคียงกัน
บริษัทลงทุนในบริษัทย่อย จ�ำนวน 2 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท แคท เทเลคอม โฮลดิ้ง จ�ำกัด (แคท เทเลคอม โฮลดิ้ง)
เพื่อด�ำเนินธุรกิจหลักในการบริหารจัดการการลงทุนของบริษัทให้เกิดความคล่องตัว และบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศ
และศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จ�ำกัด (NGDC Co.) เพื่อด�ำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการโครงข่ายระหว่างประเทศ
และศูนย์ขอ้ มูลอินเทอร์เน็ต โดยเมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 NGDC Co. ได้ดำ� เนินการจดทะเบียนเลิกบริษทั กับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าแล้ว และขณะนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนเสร็จสิ้นการช�ำระบัญชี
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีป่ จั จุบนั ได้ขยายวงกว้างขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ท�ำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจน�ำมาซึง่
ความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด�ำเนินธุรกิจ บริษทั ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าว
บริษัทได้เลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�ำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี
เพือ่ รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเกีย่ วกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนีส้ นิ และหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้ใช้ประมาณ
การและดุลยพินจิ ในประเด็นต่าง ๆ เมือ่ สถานการณ์มกี ารเปลีย่ นแปลง ด้วยข้อมูลทีด่ ที สี่ ดุ ทีบ่ ริษทั ทราบจนถึงวันทีใ่ นรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่ากลุ่มกิจการ

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

1.3 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามประเภทบริการ ดังนี้
(ก) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
1. ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ซึ่งอนุญาตให้บริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service)
ภายใต้ขอบเขตของใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ประเภทไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง
ซึง่ ใบอนุญาตเดิมหมดอายุในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 บริษทั ได้ตอ่ อายุใบอนุญาตและได้รบั การต่ออายุใบอนุญาตแล้ว
โดยจะหมดอายุในวันที่ 3 สิงหาคม 2567
2. ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ตแบบทีส่ อง ทีม่ โี ครงข่าย
เป็ น ของตนเอง ซึ่ ง อนุ ญ าตให้ บ ริ ษั ท เป็ น ผู ้ ป ระกอบการให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต เกตเวย์ ร ะหว่ า งประเทศ
และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต ซึง่ ใบอนุญาตเดิมหมดอายุในวันที่ 23 มกราคม 2561 บริษทั ได้ตอ่ อายุใบอนุญาต
และได้รับการต่ออายุใบอนุญาตแล้ว โดยจะหมดอายุในวันที่ 23 มกราคม 2566
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ซึ่งอนุญาตให้บริษัทเป็นผู้ประกอบการให้บริการโทรศัพท์
ระหว่างประเทศ (International Calling Card Service) ภายใต้ขอบเขตของใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบทีห่ นึง่ ประเภทไม่มโี ครงข่ายเป็นของตนเอง ซึง่ ใบอนุญาตเดิมหมดอายุในวันที่ 3 สิงหาคม 2562
บริษัทได้ต่ออายุใบอนุญาตและได้รับการต่ออายุใบอนุญาตแล้ว โดยจะหมดอายุในวันที่ 3 สิงหาคม 2567
4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่ าม ซึง่ อนุญาตให้บริษทั เป็นผูป้ ระกอบการให้บริการโทรคมนาคม
ดังนี้
4.1 ให้เช่าใช้โครงข่ายโทรคมนาคมหรือเพื่อให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Networks or
Facilities Provider)
4.2 ให้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมบนโครงข่ า ยโทรคมนาคมของตนเอง (Service Provider on Their Own
Telecommunications Network)
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จะหมดอายุในวันที่ 3 สิงหาคม 2568
เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 กสทช. ได้ด�ำเนินการปรับปรุงใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่บริษัท ดังนี้
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีห่ นึง่ เป็นการปรับปรุงใบอนุญาตโดยรวมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่หนึ่งและใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่งไว้ในใบเดียวกัน โดยอนุญาตให้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ตลอดระยะเวลาที่ยังคงให้บริการ (ไม่มีก�ำหนดวันสิ้นสุดใบอนุญาต)
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง เป็นการปรับปรุงโดยเปลี่ยนใบอนุญาตการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร์เน็ตแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง
เป็นใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง โดยอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ตลอด
ระยะเวลาที่ยังคงให้บริการ (ไม่มีก�ำหนดวันสิ้นสุดใบอนุญาต)
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่ าม ซึง่ อนุญาตให้บริษทั เป็นผูป้ ระกอบการให้บริการโทรคมนาคม
ดังนี้
3.1 ให้เช่าใช้โครงข่ายโทรคมนาคมหรือเพื่อให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Networks or
Facilities Provider)
3.2 ให้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมบนโครงข่ า ยโทรคมนาคมของตนเอง (Service Provider on Their Own
Telecommunications Network)
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จะหมดอายุในวันที่ 3 สิงหาคม 2568
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(ข) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่ระดับชาติ ใบอนุญาตมีอายุ 15 ปี (ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2571)
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ CAT
CHANNEL จ�ำนวน 1 ช่องรายการ ใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี (ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 27 มกราคม
2564)
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส�ำหรับการให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ จ�ำนวน 44 สถานี ใบอนุญาตมีอายุ 15 ปี (ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม
2571)
บริษัทต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือมาตรการที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการตามที่ กสทช. ก�ำหนด
การประมูลคลื่นความถี่ส�ำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 MHz 1800 MHz และ 26 GHz
บริษัทมีภาระผูกพันจะต้องปฏิบัติตามตามเงื่อนไขการด�ำเนินการก่อนรับใบอนุญาตตามที่ก�ำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ส�ำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 700 MHz 1800 MHz และ 26 GHz
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูลจาก กสทช. บริษัทมีก�ำหนดต้องช�ำระเงิน
ประมูลคลื่นความถี่ฯ ทั้งหมด เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 36,707.42 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีงวดช�ำระ 10 งวด (ปี)
โดยงวดที่ 1 ก�ำหนดช�ำระก่อนวันเริ่มต้นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไม่น้อยกว่า 15 วัน งวดที่ 2 - 10 ช�ำระภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันที่ครบรอบการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในแต่ละปี
1.4 สัญญาให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
บริษัทได้ท�ำสัญญาให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ได้แก่
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด (มหาชน) (AWN) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (TUC)
บริษัท เรียล มูฟ จ�ำกัด (RMV) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัท TAC) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต
จ�ำกัด (DTN) บริษัท ดาต้า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด และบริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จ�ำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศแก่ผู้ใช้บริการผ่านเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครือข่ายของ Mobile Operator ซึ่งผู้ใช้บริการ
ได้จดั ท�ำค�ำขอใช้บริการและสัญญาใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศกับ Mobile Operator โดยบริษทั จะเรียกเก็บค่าบริการ
จาก Mobile Operator ซึ่งถือเป็นลูกค้าของบริษัท และ Mobile Operator จะเป็นผู้เรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้าของ Mobile
Operator ทั้งนี้ รายได้ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศตามสัญญาดังกล่าวแสดงด้วยยอดสุทธิจากส่วนลดซึ่งเป็นไปตาม
ยอดใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บเงินจาก Mobile Operator

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

2. นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังต่อไปนี้
2.1 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความรวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 และข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�ำและน�ำเสนอรายงาน
ทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ท�ำขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ
งบการเงิน ยกเว้น เงินลงทุนบางประเภทซึง่ ใช้มลู ค่ายุตธิ รรมตามทีไ่ ด้อธิบายในนโยบายการบัญชี เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน
(หมายเหตุประกอบงบการเงิน 2.11)
รายการทีร่ วมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
หลักที่กลุ่มกิจการด�ำเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน) งบการเงินแสดงเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้
ในการด�ำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ
รายการที่มีสาระส�ำคัญซึ่งเกิดขึ้นระหว่างกัน ได้ถูกตัดรายการในการจัดท�ำงบการเงินรวม
ตัวเลขที่น�ำมาแสดงเปรียบเทียบ ได้ปรับปรุงเพื่อให้เปรียบเทียบได้กับการแสดงรายการที่เปลี่ยนไปในงวดปัจจุบัน
2.2	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริษทั และบริษทั ย่อยได้นำ� มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ�ำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุง
หรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การน�ำมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซงึ่ ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงหลักการส�ำคัญ สามารถสรุปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
จ�ำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19

เรือ่ ง การป้องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ
เรื่อง การช�ำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ ดังกล่าวข้างต้น ก�ำหนดหลักการเกีย่ วกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครือ่ งมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหรือราคาทุนตัดจ�ำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�ำนวณการด้อยค่า
ของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี
ป้องกันความเสีย่ ง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน และเมือ่ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะท�ำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการ
บัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป โดยผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน มีดังนี้
(1) การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเป็น 3 ประเภท ได้แก่
การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Fair Value Through Other
Comprehensive Income : FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน (Fair Value Through Profit and
Loss : FVTPL) ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ยกเลิกการจัดประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
ก�ำหนด หลักทรัพย์เผือ่ ขาย หลักทรัพย์เพือ่ ค้า และเงินลงทุนทัว่ ไปตามทีก่ ำ� หนดโดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105
โดยการจัดประเภทตาม TFRS 9 เป็นไปตามลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินและโมเดลธุรกิจ
ของกิจการในการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น และตาม TFRS 9 อนุพันธ์วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรหรือขาดทุน โดยน�ำมาใช้แทนนโยบายการบัญชีของกลุม่ กิจการทีเ่ คยรับรูร้ ายการโดยการปรับมูลค่าตาม
อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นงวด หรือเมื่ออนุพันธ์ดังกล่าวถูกน�ำมาใช้
(2) การวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
ตาม TFRS 9 สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจ�ำหน่าย รับรูด้ อกเบีย้ รับและดอกเบีย้
จ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งการน�ำ  TFRS 9 มาใช้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงินรวม
ของกลุ่มกิจการ
(3) การจัดประเภทรายการของหนี้สินทางการเงิน
TFRS 9 ให้วิธีการจัดประเภทและการวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินใหม่ โดยจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็น
2 ประเภทหลัก คือ วิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ หนี้สินทางการเงิน
จะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุนได้ก็ต่อเมื่อกิจการถือไว้
เพื่อค้า หรือเป็นอนุพันธ์ หรือเลือกวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยวิธีดังกล่าว
(4) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
TFRS 9 ให้วธิ กี ารพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุของสินทรัพย์ทางการเงิน ในขณะที่
เดิมบริษัทประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวัติการช�ำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับ
การช�ำระหนีใ้ นอนาคตของลูกค้า TFRS 9 ก�ำหนดให้ใช้วจิ ารณญาณในการประเมินว่าการเปลีย่ นแปลงของปัจจัย
ทางเศรษฐกิจนั้น มีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร และพิจารณาความน่าจะเป็น
ถ่วงน�้ำหนัก ทั้งนี้ การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานการบัญชีทเี่ กีย่ วข้อง มาตรฐานฉบับนีไ้ ด้กำ� หนดหลักการของการรับรูร้ ายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก�ำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินส�ำหรับสัญญาเช่าทุกรายการ
ที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต�่ำ

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

การบัญชีสำ� หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้อง
จัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17
ผลกระทบจากการน� ำ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ใหม่ ม าถื อ ปฏิ บั ติ แ สดงไว้ ใ นหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 4
(ข) ข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�ำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว
ส�ำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ส�ำหรับกิจการที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้พิจารณามาตรการผ่อนปรนชั่วคราว ดังต่อไปนี้
การวัดมูลค่ายุติธรรม
บริษัทเลือกที่จะไม่น�ำข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ที่อาจจะกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคต
มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
การกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทเลือกที่จะไม่น�ำข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งอาจกระทบต่อการประมาณการ
ก�ำไรทางภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาเป็นข้อมูลในการประมาณการความเพียงพอของก�ำไรทางภาษีท่ีจะเกิดขึ้น
ในอนาคตเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
บริษัทได้พิจารณาผลกระทบจากการน�ำแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวมาใช้ ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญ
ต่องบการเงินของบริษัท
การประเมินข้อบ่งชี้การด้อยค่าของสินทรัพย์
บริษัทเลือกที่จะไม่น�ำข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้การด้อยค่า เนื่องจากสถานการณ์
COVID-19 เป็นสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง
การประมาณการหนี้สิน
บริษัทเลือกที่จะไม่น�ำข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 มาพิจารณาเป็นเหตุการณ์ที่มีผลท�ำให้เกิดภาระผูกพัน
ในปัจจุบันซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เป็นสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง
ซึ่งบริษัทได้พิจารณาผลกระทบของการน�ำมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�ำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาถือปฏิบัติแล้ว
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัท
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2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า
(ก) บริษัทย่อย
บริษัทย่อย หมายถึงกิจการที่กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มกิจการมีการเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการที่ได้รับการลงทุนและมีความสามารถท�ำให้เกิดผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนจากการมีอำ� นาจเหนือกิจการทีไ่ ด้รบั การควบคุม กิจการทีก่ ลุม่ กิจการมีอำ� นาจในการควบคุมนโยบายการเงิน
และการด�ำเนินงาน และโดยทั่วไปแล้วกลุ่มกิจการจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง ในการประเมินว่ากลุ่ม
กิจการมีการควบคุมกิจการอื่นหรือไม่ กลุ่มกิจการพิจารณาถึงการมีอยู่และผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่เป็น
ไปได้ที่กลุ่มกิจการสามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั้นในปัจจุบันรวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้
ซึ่งกิจการอื่นในกลุ่มกิจการถืออยู่ด้วย กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่ม
กิจการควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอ�ำนาจควบคุมหมดไป
กลุ่มกิจการบันทึกการซื้อบริษัทย่อยด้วยวิธีการซื้อและแสดงต้นทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่จ่ายไปหรือด้วย
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ หรือด้วยภาระหนี้สินซึ่งกลุ่มกิจการต้องรับผิดชอบตั้งแต่วันที่ได้บริษัทย่อยมา
รวมถึงต้นทุนอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการได้มาซึง่ บริษทั ย่อย สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีร่ ะบุได้ ซึง่ ได้จากการซือ้ บริษทั ย่อย
จะถูกวัดมูลค่าเริ่มแรกในวันที่ได้บริษัทย่อยนั้นด้วยมูลค่ายุติธรรม
ต้นทุนการได้บริษทั ย่อยทีส่ งู กว่ามูลค่ายุตธิ รรมของส่วนแบ่งในสินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ย่อยทีก่ ลุม่ กิจการจะได้รบั จะบันทึก
เป็นค่าความนิยม ในกรณีทตี่ น้ ทุนการได้บริษทั ย่อยต�ำ่ กว่ามูลค่ายุตธิ รรมของส่วนแบ่งในสินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ย่อย
จะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนทันที
เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อ
สะท้อนการเปลีย่ นแปลงสิง่ ตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ จากสิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าต้องจ่าย ต้นทุนจะรวมต้นทุนทางตรงทีเ่ กีย่ วข้อง
จากการได้มาของเงินลงทุนนี้ โดยบริษัทมีการพิจารณาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีว่ามีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยเกิดการด้อยค่าหรือไม่ เมื่อมีข้อบ่งชี้เกิดขึ้นบริษัทจะทดสอบการด้อยค่า หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนไปที่งบก�ำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อย ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16
(ข) รายการและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็นของเจ้าของกลุ่มกิจการ
ส�ำหรับการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
สุทธิของหุน้ ทีซ่ อื้ มาในบริษทั ย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ และก�ำไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนได้เสียทีไ่ ม่มี
อ�ำนาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ
(ค) การจ�ำหน่ายบริษัทย่อย
เมื่ อ กลุ ่ ม กิ จ การสู ญ เสี ย การควบคุ ม ส่ ว นได้ เ สี ย ในกิ จ การที่ เ หลื อ อยู ่ จ ะวั ด มู ล ค่ า ใหม่ โ ดยใช้ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
การเปลีย่ นแปลงในมูลค่าจะรับรูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุตธิ รรมนัน้ จะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีเริม่ แรกของมูลค่าของ
เงินลงทุนเพือ่ วัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนทีเ่ หลืออยูใ่ นรูปของบริษทั ร่วม กิจการร่วมค้า หรือ
สินทรัพย์ทางการเงิน ส�ำหรับทุกจ�ำนวนทีเ่ คยรับรูใ้ นก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการนัน้ จะถูกปฏิบตั ิ
เสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

(ง) บริษัทร่วม
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญโดยมีอ�ำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายการเงินและการด�ำเนินงาน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธี
ส่วนได้เสียในงบการเงินรวม นับจากวันทีม่ อี ทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญจนถึงวันทีก่ ารมีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
สิ้นสุดลง
ภายใต้วธิ สี ว่ นได้เสีย กลุม่ กิจการรับรูเ้ งินลงทุนเมือ่ เริม่ แรกด้วยราคาทุน มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนีจ้ ะเพิม่ ขึน้ หรือ
ลดลงในภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่
เงินลงทุนในบริษัทร่วมของกลุ่มกิจการรวมถึงค่าความนิยมที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน
ถ้าส่วนได้เสียของเจ้าของในบริษัทร่วมนั้นลดลงแต่ยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญ กลุ่มกิจการจะจัดประเภทรายการ
ที่เคยรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเข้าก�ำไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนได้เสียของเจ้าของที่ลดลง
ส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนและส่วนแบ่งในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ของกลุม่ กิจการในบริษทั ร่วมทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการ
ได้มา จะรวมไว้ในงบก�ำไรขาดทุนและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามล�ำดับ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
การได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมือ่ ส่วนแบ่งขาดทุนของกลุม่ กิจการในบริษทั ร่วม
มีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมนั้น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน
อีกต่อไป เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในหนี้ของบริษัทร่วมหรือรับว่าจะจ่ายหนี้แทนบริษัทร่วม
รายการก�ำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเท่าที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษัท
ร่วมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในท�ำนองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์
ทีโ่ อนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษทั ร่วมจะถูกเปลีย่ นเท่าทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบัญชีของกลุ่มกิจการ
กลุม่ กิจการมีการพิจารณาทุกสิน้ รอบระยะเวลาบัญชีวา่ มีขอ้ บ่งชีท้ แี่ สดงว่าเงินลงทุนในบริษทั ร่วมเกิดการด้อยค่าหรือไม่
หากมีข้อบ่งชี้เกิดขึ้นกลุ่มกิจการจะค�ำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกับ
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรูผ้ ลต่างไปทีส่ ว่ นแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) ของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมในงบก�ำไรขาดทุน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทั ร่วมจะบันทึกบัญชีดว้ ยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับ
เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากสิ่งตอบแทนที่คาดว่าต้องจ่าย ต้นทุนจะรวมต้นทุนทางตรง
ที่เกี่ยวข้องจากการได้มาของเงินลงทุนนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทร่วม ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18
(จ) การร่วมการงาน
เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็นการด�ำเนินงานร่วมกัน หรือการร่วมค้า โดยการจัดประเภทรายการ
จะขึ้นอยู่กับสิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาของผู้เข้าร่วมการงานนั้นมากกว่าโครงสร้างรูปแบบทางกฎหมายของ
การร่วมการงาน กลุ่มกิจการได้ประเมินลักษณะของการร่วมการงานที่มีและการพิจารณาว่าเป็นการร่วมค้าและการ
ด�ำเนินงานร่วมกัน ดังนี้
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การร่วมค้า
การร่วมการงานจัดประเภทเป็นการร่วมค้าเมือ่ กลุม่ กิจการมีสทิ ธิในสินทรัพย์สทุ ธิของการร่วมการงานนัน้ ในงบการเงินรวม
กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนในการร่วมค้ารับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน
และปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนเพื่อรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนและการเปลี่ยนแปลงในก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสีย หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในการ
ร่วมค้ามีจ�ำนวนเท่ากับหรือสูงกว่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในการร่วมค้านั้น (ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวใด ๆ
ซึง่ โดยเนือ้ หาแล้วถือเป็นส่วนหนึง่ ของเงินลงทุนสุทธิของกลุม่ กิจการในการร่วมค้านัน้ ) กลุม่ กิจการจะไม่รบั รูใ้ นส่วนแบ่ง
ขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสียของตนในการร่วมค้านั้น นอกจากว่ากลุ่มกิจการมีภาระผูกพัน หรือได้จ่ายเงินเพื่อช�ำระ
ภาระผูกพันแทนการร่วมค้าไปแล้ว
รายการก�ำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มกิจการกับการร่วมค้าจะตัดบัญชีเท่าที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในการ
ร่วมค้านัน้ รายการขาดทุนทีย่ งั ไม่ได้เกิดขึน้ จริงก็จะตัดบัญชีในท�ำนองเดียวกัน เว้นแต่รายการนัน้ มีหลักฐานว่าสินทรัพย์
ทีโ่ อนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของการร่วมค้าจะถูกเปลีย่ นเท่าทีจ่ ำ� เป็น เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบัญชีของกลุ่มกิจการ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในการร่วมค้าจะบันทึกโดยใช้วธิ รี าคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับ
เพือ่ สะท้อนการเปลีย่ นแปลงสิง่ ตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ จากสิง่ ตอบทีค่ าดว่าต้องจ่าย ต้นทุนจะรวมต้นทุนทางตรงทีเ่ กีย่ วข้อง
จากการได้มาของเงินลงทุนนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมค้า ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17
การด�ำเนินงานร่วมกัน
กลุม่ กิจการทีไ่ ด้จดั ประเภทการลงทุนทีก่ ลุม่ กิจการมีสทิ ธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการร่วม
การงานนัน้ เป็นการด�ำเนินงานร่วมกัน โดยกลุม่ กิจการรับรูส้ นิ ทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้ และค่าใช้จา่ ยตามส่วนได้เสียทีก่ ลุม่
กิจการมีในการด�ำเนินงานร่วมกัน และเป็นไปตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน
รายได้ และค่าใช้จ่ายนั้น
กลุม่ กิจการยังไม่รบั รูส้ ว่ นแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากรายการซือ้ สินทรัพย์จากการด�ำเนินงานร่วมกันจนกว่าจะขาย
สินทรัพย์นั้นให้แก่บุคคลที่สามที่เป็นอิสระ
(ฉ) กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นกิจการที่บริษัทมีอ�ำนาจควบคุมหรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือ
อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษทั รวมถึงบริษทั ทีท่ ำ� หน้าทีถ่ อื หุน้ บริษทั ย่อย กิจการทีเ่ ป็นบริษทั ย่อยในเครือเดียวกัน
บริษัทร่วม และการร่วมค้า
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทค�ำนึงถึงเนื้อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
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2.4 การใช้ประมาณการ
การจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ก�ำหนดให้ฝา่ ยบริหารต้องประมาณการและก�ำหนด
ข้อสมมติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลกับตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สินรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจ
เกิดขึน้ ณ วันทีใ่ นงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จา่ ยในรอบระยะเวลาทีเ่ สนองบการเงินดังกล่าว ตัวเลขทีเ่ กิดขึน้ จริง
อาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้ว่าตัวเลขประมาณการได้จัดท�ำขึ้นด้วยความเข้าใจที่ดีที่สุดในเหตุการณ์และ
สิ่งที่กระท�ำไปในปัจจุบัน ในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงิน
2.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
(ก) สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนองบการเงิน
รายการทีร่ วมในงบการเงินของแต่ละบริษทั ในกลุม่ กิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
หลักที่บริษัทด�ำเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้
ในการด�ำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนองบการเงินของบริษัท
(ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการก�ำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่าย
ช�ำระทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ และทีเ่ กิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงินซึง่ เป็นเงินตราต่างประเทศ
ได้บันทึกไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
เมือ่ มีการรับรูร้ ายการก�ำไรหรือขาดทุนของรายการทีไ่ ม่เป็นตัวเงินไว้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ องค์ประกอบของอัตรา
แลกเปลี่ยนทั้งหมดของก�ำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้าม เมื่อมีการรับรู้
ก�ำไรหรือขาดทุนของรายการทีไ่ ม่เป็นตัวเงินไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ หมดของก�ำไร
หรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในก�ำไรขาดทุนด้วย
(ค) กลุ่มกิจการ
การแปลงค่าผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั ในกลุม่ กิจการ (ทีม่ ใิ ช่สกุลเงินของเศรษฐกิจทีม่ ภี าวะเงินเฟ้อ
รุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนองบการเงิน ได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงิน
ที่ใช้น�ำเสนองบการเงินดังนี้
• สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันที่ของแต่ละ
งบแสดงฐานะการเงินนั้น
• รายได้และค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น แปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ (อัตราถัวเฉลี่ย) และ
• ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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2.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด ประกอบด้ ว ย เงิ น สดในมื อ เงิ น ฝากธนาคารและเงิ น ลงทุ น ระยะสั้ น อื่ น
ที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา
2.7 เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�ำ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้
ซึ่งมีอายุเกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มาแต่ไม่เกินสิบสองเดือน และเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่ฝ่ายบริหาร
มีความตั้งใจที่จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่าสิบสองเดือน
2.8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่ รับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�ำนวนเงินทีเ่ หลืออยู่
หักด้วยค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ซึง่ ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะ
การเงิน มูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างปีจะรับรู้ไว้ในงบก�ำไรขาดทุน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ลูกหนี้ส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคมแสดงเป็นแบบสุทธิรายการกับเจ้าหนี้ส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคม
2.9 สินค้าและพัสดุคงเหลือ
สินค้าและพัสดุคงเหลือ แสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าและ
พัสดุคงเหลือค�ำนวณโดยวิธถี วั เฉลีย่ แบบเคลือ่ นที่ ต้นทุนของการซือ้ ประกอบด้วย ราคาซือ้ และค่าใช้จา่ ยทางตรงทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการซื้อสินค้าและพัสดุนั้น เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่งหักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้าและพัสดุ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย การลดมูลค่า
ส�ำหรับสินค้าหรือพัสดุที่เก่าล้าสมัยหรือเสื่อมคุณภาพจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเมื่อสามารถระบุได้
2.10 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
(ก) สิทธิการใช้วงจรระบบเคเบิลใต้น�้ำ - Indefeasible Rights of Use (IRU)
บริษัทได้ท�ำสัญญาเพื่อซื้อสิทธิการใช้วงจรระบบเคเบิลใต้น�้ำบางสาย ในกรณีที่บริษัทมีสิทธิในการใช้ที่เพิกถอนได้ใน
วงจรระบบเคเบิลใต้น�้ำตลอดอายุการใช้งานตามสัญญา โดยบริษัทไม่ได้รับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ส่วนใหญ่
จาก IRU นั้น บริษัทจะบันทึกจ�ำนวนเงินที่บริษัทจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้วงจรระบบเคเบิลใต้น�้ำดังกล่าวเป็น
ค่าใช้จา่ ยล่วงหน้า ซึง่ ส่วนทีจ่ ะถึงก�ำหนดในหนึง่ ปีได้แสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ และส่วนทีจ่ ะถึงก�ำหนดเกินกว่า
หนึ่งปีได้แสดงไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น สิทธิการใช้วงจรดังกล่าวบันทึกเริ่มแรกในราคาทุนและตัดจ�ำหน่าย
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาหรือตามอายุการใช้ประโยชน์แล้วแต่อายุใดจะต�่ำกว่า
(ข) สิทธิการเช่า
ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิการเช่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและตัดจ�ำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
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2.11 เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ที่ท�ำให้กิจการหนึ่งมีสินทรัพย์ทางการเงินและอีกกิจการหนึ่งมีหนี้สิน
ทางการเงินหรือตราสารทุน
การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก
สินทรัพย์ทางการเงินถูกจัดประเภท ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หลังจากนั้นวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ การรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรกนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
ของสินทรัพย์ทางการเงินและโมเดลธุรกิจทีใ่ ช้ในการบริหารจัดการของบริษทั บริษทั วัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินทีไ่ ม่ได้วดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกด้วยต้นทุนการท�ำรายการ ยกเว้นลูกหนี้การค้าที่ไม่มี
องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยส�ำคัญ
หนี้สินทางการเงินรับรู้รายการและวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมสุทธิด้วยต้นทุนการท�ำรายการที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง
การวัดมูลค่าภายหลัง
สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน เว้นแต่สินทรัพย์ทางการเงินนั้นวัดมูลค่า
ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
(ก) วิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่ายวัดมูลค่าภายหลังด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หักด้วย
การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการตัดสินทรัพย์ออกจากบัญชี การเปลี่ยนแปลงของ
กระแสเงินสดตามสัญญาหรือการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
(ข) วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
บริษัทจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งมิได้ถือไว้เพื่อค้าแต่ถือเพื่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรือเป็นหลักทรัพย์
ที่มีความผันผวนของราคาสูง เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
โดยไม่สามารถเปลีย่ นการจัดประเภทในภายหลังได้ การจัดประเภทรายการพิจารณาเป็นรายตราสาร ก�ำไรหรือขาดทุน
จากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมในภายหลังของเงินลงทุนในตราสารทุนนีจ้ ะรับรูใ้ นก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และ
จะไม่มกี ารโอนไปรับรูเ้ ป็นก�ำไรหรือขาดทุนในงบก�ำไรขาดทุนในภายหลังเมือ่ จ�ำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว โดยจะถูกโอนไป
ก�ำไรสะสมแทน เงินปันผลจากเงินลงทุนดังกล่าวรับรูใ้ นงบก�ำไรขาดทุน เว้นแต่เงินปันผลดังกล่าวจะแสดงอย่างชัดเจน
ว่าเป็นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุน
หนี้สินทางการเงิน บริษัทจัดประเภทและวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย หนี้สินทางการเงิน
ดังกล่าวรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
บริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่า และสัญญาค�้ำประกันทางการเงิน โดยไม่จ�ำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน
บริษัทพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นระดับและก�ำหนดวิธีการวัดค่า
เผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตและการค�ำนวณดอกเบี้ยที่แท้จริงที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีข้อยกเว้นส�ำหรับลูกหนี้
การค้าหรือสินทรัพย์ทเี่ กิดจากสัญญาทีไ่ ม่มอี งค์ประกอบเกีย่ วกับการจัดหาเงินทีม่ นี ยั ส�ำคัญ และลูกหนีต้ ามสัญญาเช่า
ซึ่งบริษัทใช้วิธีอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ซึ่งบริษัทไม่ได้
ท�ำการติดตามการเปลีย่ นแปลงของความเสีย่ งด้านเครดิต แต่จะรับรูค้ า่ เผือ่ ผลขาดทุนด้วยจ�ำนวนเงินทีเ่ ท่ากับผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุเสมอ ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยค�ำนวณจากผลขาดทุนด้านเครดิต
ทีเ่ กิดขึน้ ในอดีตปรับปรุงด้วยการคาดการณ์ปจั จัยในอนาคตส�ำหรับลูกหนีแ้ ต่ละกลุม่ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
2.12 เงินลงทุนทีไ่ ด้รบั จากการแลกเปลีย่ นสิทธิในการให้ดำ� เนินการตามสัญญาร่วมการงานและตามสัญญา
ท�ำการตลาด
เงินลงทุนทีไ่ ด้รบั จากบริษทั เอกชนเพือ่ เป็นการแลกเปลีย่ นกับการให้สทิ ธิแก่บริษทั เอกชนในการด�ำเนินการตามสัญญา
ร่วมการงานและตามสัญญาท�ำการตลาด บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการช�ำระต้นทุนให้แก่บริษัทเอกชนคู่สัญญา จะบันทึก
ด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้เป็นรายได้ทันทีในงวดที่เกิดรายการ
2.13 ก�ำไรหรือขาดทุนจากการลดสัดส่วนเงินลงทุน
กลุ่มกิจการจะบันทึกก�ำไรหรือขาดทุนจากการลดหรือเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าในงบ
ก�ำไรขาดทุน เมื่อบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ามีการเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนแต่บริษัทมิได้เพิ่มหรือลดสัดส่วนเงินลงทุน
ตามสัดส่วนเดิมก่อนที่จะมีการเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า
2.14 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าระยะยาว หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์
หรือทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานของบริษัทจะถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต
บริษัทจัดประเภทที่ดินที่ถือไว้ภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเมื่ออสังหาริมทรัพย์
นั้นเป็นไปตามค�ำนิยามของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สัญญาเช่าด�ำเนินงานนั้นจะถูกรับรู้เสมือนว่าเป็นสัญญาเช่า
ทางการเงิน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัท ได้แก่ ที่ดินที่ถือครองไว้โดยยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต
ซึ่งบริษัทไม่ได้ระบุว่าจะใช้ที่ดินนั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานหรือเพื่อขายในระยะสั้น และอาคารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
น�ำไปให้เช่าเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนในการท�ำรายการ และวัดมูลค่าภายหลัง
การรับรู้ด้วยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัท
จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากต้นทุนนั้น และสามารถวัดราคามูลค่าต้นทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ ต้นทุนในการ
ซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนก�ำหนดโดยใช้ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
เนื่องจากบริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่าสินทรัพย์หรือครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อหวังก�ำไรจากการ
เพิ่มของมูลค่าสินทรัพย์ และมูลค่าสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก จึงทบทวน
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนทุก 3 - 5 ปี
2.15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้เริ่มแรกตามราคาทุน หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า
ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอายุการใช้ประโยชน์
ที่ประมาณการไว้ ของสินทรัพย์ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งถือว่าประมาณการอายุการใช้ประโยชน์มีไม่จ�ำกัด
อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุง
อุปกรณ์โทรคมนาคม
ระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น�้ำ
เครื่องมือ อุปกรณ์อื่น เครื่องตกแต่งติดตั้ง และเครื่องใช้ส�ำนักงาน
เสาโทรคมนาคม
ยานพาหนะ

10 - 40 ปี
5 - 10 ปี
10 - 20 ปี
5 - 10 ปี
15 - 20 ปี
5 ปี

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการใช้ประโยชน์ของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ให้เหมาะสม
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืน
รายการก�ำไรขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับราคา
ตามบัญชี และได้รวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุน
รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น จะถูกรวมไว้เป็นต้นทุนของสินทรัพย์
เมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตทีจ่ ะกลับเข้าสูบ่ ริษทั มีมลู ค่าสูงกว่าการใช้ประโยชน์เดิม
ของสินทรัพย์ทมี่ ไี ว้ตงั้ แต่ตน้ เมือ่ ได้มาซึง่ สินทรัพย์ และจะตัดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ทเี่ หลืออยูข่ องสินทรัพย์
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
2.16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมามีลักษณะเฉพาะ บันทึกเป็นสินทรัพย์โดยค�ำนวณจากต้นทุนในการได้มา
และการด�ำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถน�ำมาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจ�ำหน่ายตลอดอายุ
การใช้ประโยชน์ตามประมาณการภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

111

112

รายงานประจ� ำ ปี 2563

ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาและบ�ำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนโดยตรงในการ
จัดท�ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทบี่ ริษทั เป็นผูด้ แู ลและมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงซึง่ อาจให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทีม่ ากกว่าต้นทุน
เป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งปีจึงจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ท�ำงานในทีมพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจ�ำนวนเงินที่เหมาะสม
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้นกว่าเมื่อได้มา จะบันทึกเป็นต้นทุนเพื่อการ
พัฒนาและบวกรวมไว้ในต้นทุนเมื่อได้มาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้
เป็นสินทรัพย์และตัดจ�ำหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้ประโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 5 ปี
รายจ่ายวิจัยและการพัฒนา
รายจ่ายเพื่อการวิจัยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนของโครงการพัฒนา (ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบและ
การทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์) รับรูเ้ ป็นสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนในจ�ำนวนไม่เกินต้นทุนทีส่ ามารถวัดมูลค่า
ได้อย่างน่าเชือ่ ถือ และเมือ่ ประเมินแล้วว่าโครงการนัน้ จะประสบความส�ำเร็จค่อนข้างแน่นอนทัง้ ในแง่การค้าและแง่เทคโนโลยี
ส่วนรายจ่ายอื่นเพื่อการพัฒนารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนการพัฒนาที่ได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วในงวดก่อน
จะไม่บันทึกเป็นสินทรัพย์ในงวดถัดไป การทยอยตัดจ�ำหน่ายรายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนา (ที่บริษัทบันทึกไว้เป็นสินทรัพย์)
จะเริม่ ตัง้ แต่เมือ่ เริม่ ใช้ผลิตภัณฑ์นนั้ เพือ่ การค้าหรือการด�ำเนินการ ด้วยวิธเี ส้นตรงตลอดระยะเวลาทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์
จากการพัฒนานั้นแต่สูงสุดไม่เกิน 5 ปี
2.17 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด (เช่น ค่าความนิยม) ซึ่งไม่มีการตัดจ�ำหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่า
เป็นประจ�ำทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจ�ำหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคา
ตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
สูงกว่ามูลค่าสุทธิทคี่ าดว่าจะได้รบั คืน ซึง่ หมายถึงจ�ำนวนทีส่ งู กว่าระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่า
จากการใช้สินทรัพย์ซึ่งส่วนปรับลดจะถูกบันทึกในงบก�ำไรขาดทุน ทั้งนี้สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถ
แยกออกมาได้ เพือ่ วัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยม
ซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
2.18 กลุ่มบัญชีส�ำหรับสัญญาเช่า
(ก) กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปยังผู้เช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน กลุม่ กิจการแสดงสินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินรวมอยูใ่ นรายการทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ในงบแสดงฐานะการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือ
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิของจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลู ค่าใดจะต�ำ่ กว่า สินทรัพย์ทไี่ ด้มาตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ทเี่ ช่า หรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใด
จะต�่ำกว่าด้วยจ�ำนวนเงินที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า และปันส่วนรายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่า
ด้วยเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผล โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบที่สะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนที่คงที่ในแต่ละงวด
ของเงินลงทุนสุทธิของผู้ให้เช่า

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานแสดงรวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน และ
ตัดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดียวกันกับทีใ่ ช้กบั รายการทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
(หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.15) ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่าย
ให้แก่ผู้เช่า) จะรับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาการให้เช่า
(ข) กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า
1. สินทรัพย์สิทธิการใช้
กลุม่ กิจการรับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล สินทรัพย์สทิ ธิการใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสือ่ ม
ราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจ�ำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุน
ทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จ�ำนวนเงินที่จ่ายช�ำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่า
เริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
หากกลุม่ กิจการไม่มคี วามเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อา้ งอิงจะถูกโอนให้แก่กลุม่ กิจการ
เมือ่ สิน้ อายุสญ
ั ญาเช่า สินทรัพย์สทิ ธิการใช้จะถูกคิดค่าเสือ่ มราคาโดยวิธเี ส้นตรงนับจากวันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผลจนถึง
วันสิ้นสุดของอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน
2. หนี้สินตามสัญญาเช่า
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มกิจการรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตาม
สัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มกิจการ
หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดยสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช�ำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายช�ำระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของ
หนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่
3. สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่ำ
จ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าทีม่ อี ายุสญ
ั ญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับแต่วนั ทีส่ ญ
ั ญาเริม่ มีผล หรือสัญญาเช่า
ซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
2.19 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มกิจการจะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท�ำไว้
อันเป็นผลสืบเนือ่ งมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึง่ การช�ำระภาระผูกพันนัน้ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ จะส่งผลให้กลุม่ กิจการ
ต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการทีน่ า่ เชือ่ ถือของจ�ำนวนทีต่ อ้ งจ่าย ประมาณการหนีส้ นิ ดังกล่าวไม่รวมถึง
ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน ในกรณีที่คาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน
จะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน
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2.20 ผลประโยชน์ของพนักงาน
(ก) โครงการผลประโยชน์
1. เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
อัตราค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างให้กับลูกจ้างที่ท�ำงานครบ 20 ปีขึ้นไป
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐาน
ขัน้ ต�ำ่ ของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) โดยเป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ของสภาพการจ้างส�ำหรับ
ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเกีย่ วกับอัตราค่าชดเชย และอัตราเงินเพือ่ ตอบแทนความชอบในการท�ำงานเนือ่ งจากพ้นจากต�ำแหน่ง
เพราะเหตุเกษียณอายุ ให้เพิ่ม (6) ของข้อ 59 แห่งประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐาน
ขั้นต�่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 “ลูกจ้างซึ่งท�ำงานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไป
ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสี่ร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท�ำงานสี่ร้อยวันสุดท้าย ส�ำหรับลูกจ้าง
ซึง่ ได้รบั ค่าจ้างตามผลงานโดยค�ำนวณเป็นหน่วย” และเพิม่ (3) ของข้อ 61 “ลูกจ้างผูไ้ ด้ปฏิบตั งิ านในช่วงก่อนเกษียณอายุ
ติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการท�ำงานเป็นจ�ำนวนเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย
สี่ร้อยวัน” สิทธิการได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการท�ำงานตามอัตราที่ก�ำหนดให้มีผลบังคับแก่ลูกจ้างที่ต้อง
พ้นจากต�ำแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุตามข้อบังคับ ข้อก�ำหนด หรือค�ำสั่งของนายจ้าง ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562
เป็นต้นไป
2. เงินกองทุนบ�ำเหน็จส�ำหรับพนักงานในบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) (กองทุนบ�ำเหน็จฯ)
บริษทั ได้ตงั้ กองทุนบ�ำเหน็จส�ำหรับพนักงานในบริษทั กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2522 วัตถุประสงค์หลัก
เพือ่ จ่ายสงเคราะห์เป็นเงินบ�ำเหน็จให้แก่พนักงานเมือ่ ต้องออกจากงาน โดยบริษทั จ่ายเงินสมทบเพือ่ กองทุนบ�ำเหน็จฯ
เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 10 ของอัตราเงินเดือนพนักงานและจ่ายสมทบเพิ่มให้เท่ากับภาระผูกพันที่พึงจ่าย
ณ วันสิ้นงวดปีบัญชี ซึ่งค�ำนวณโดยใช้เงินเดือน ณ วันสิ้นงวดปีบัญชีคูณด้วยอายุงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดใน
ข้อบังคับของกองทุนบ�ำเหน็จฯ ทัง้ นี้ รายได้จากดอกผลของสินทรัพย์เงินกองทุนบ�ำเหน็จฯ รับรูเ้ ป็นรายได้ สินทรัพย์ของ
กองทุนบ�ำเหน็จฯ ซึ่งรวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร สินทรัพย์
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ลูกหนี้พนักงาน และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
3. ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ๆ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ๆ ที่บริษัทให้แก่พนักงานเมื่อปฏิบัติงานยาวนานและหลังออกจากงาน ได้แก่ ผลตอบแทน
ในกรณีเสียชีวิต รางวัลอายุงานยาวนาน (ทองค�ำ  ณ วันเกษียณอายุและทองค�ำที่ระลึกเมื่อปฏิบัติงาน ครบ 20 ปี)
การพาเที่ยวต่างประเทศ และวันลาพักร้อนโดยได้รับค่าจ้าง
หนีส้ นิ ซึง่ เกิดจากข้อก�ำหนดทีเ่ ป็นผลจากกฎหมายแรงงานไทย กองทุนบ�ำเหน็จ และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ๆ ดังกล่าว
ค�ำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชน์ดังกล่าวก�ำหนดโดยการคิดลดกระแสเงินสด ที่ต้องจ่าย
ในอนาคตด้ ว ยอั ต ราดอกเบี้ ย พั น ธบั ต รรั ฐ บาลซึ่ ง เป็ น สกุ ล เงิ น เดี ย วกั บ สกุ ล เงิ น ของผลประโยชน์ ที่ จ ะต้ อ งจ่ า ย
ให้แก่พนักงาน รวมทั้งมีเงื่อนไขและวันครบก�ำหนดใกล้เคียงกับเงื่อนไขของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์
หลังออกจากงานโดยประมาณ
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บริษัทรับรู้ก�ำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์
ของพนักงานทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือลดขนาดโครงการ การเปลีย่ นแปลงในผลประโยชน์ทเี่ กีย่ วข้องกับ
บริการในอดีต หรือผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ก�ำไรหรือขาดทุนทันที บริษัทรับรู้ผลก�ำไร
และขาดทุนจากการจ่ายช�ำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
(ข) กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเป็นประเภทก�ำหนดจ�ำนวนเงินสมทบที่แน่นอนเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยใช้
ชื่อว่า “กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” และเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท กสท
โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” โดยก�ำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานก่อนวันที่ 13 ธันวาคม 2539
สามารถเลือกอยูก่ องทุนบ�ำเหน็จฯ หรือสมัครเข้ากองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพตามความสมัครใจ ส่วนพนักงานทีเ่ ข้าปฏิบตั งิ าน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2539 สามารถสมัครเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามความสมัครใจ
บริษทั จ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 11 ของเงินเดือน/ค่าจ้าง ส�ำหรับพนักงานทีม่ อี ายุการท�ำงานเกิน 20 ปี
อัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือน/ค่าจ้าง ส�ำหรับพนักงานทีม่ อี ายุการท�ำงานเกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และอัตราร้อยละ 9
ของเงินเดือน/ค่าจ้าง ส�ำหรับพนักงานที่มีอายุการท�ำงานไม่เกิน 10 ปี
บริษัทรับรู้เงินจ่ายสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนในงวดที่เกิดรายการ สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ำกัด
(ค) สิทธิประโยชน์จากการแปลงสภาพการสื่อสารแห่งประเทศไทย
บริษทั ได้กำ� หนดให้จดั สรรหุน้ ให้พนักงานจากการแปลงสภาพการสือ่ สารแห่งประเทศไทยเป็น บริษทั กสท โทรคมนาคม
จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2546 โดยให้พนักงานการสือ่ สารแห่งประเทศไทย
ได้สิทธิซื้อหุ้นในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ จ�ำนวน 6 เท่าของเงินเดือน ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2546 และได้รับหุ้นให้เปล่า
ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ จ�ำนวน 2 เท่าของเงินเดือน ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2546 ซึ่งเป็นการให้ครั้งเดียว โดยพนักงาน
สามารถใช้สิทธิดังกล่าวเมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นต่อพนักงานและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของพนักงาน
ในรูปของหุน้ สามัญของบริษทั ดังกล่าวรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 6.5 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทเมื่อขาย
หุ้นต่อพนักงานและประชาชนทั่วไป โดยเป็นการให้ครั้งเดียวเมื่อกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บมจ. กสท โทรคมนาคม สิ้นสุดสภาพเป็นนิติบุคคล เมื่อมีการควบรวมกิจการเป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ�ำกัด
(มหาชน) (NT Plc.) โดยสิทธิประโยชน์จากการแปลงสภาพดังกล่าวไม่ได้โอนไป NT Plc. เนื่องจากยังมิได้มีการ
กระจายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและจัดสรรหุน้ ให้แก่พนักงาน บมจ. กสท โทรคมนาคม ก่อนการควบรวม
ดังนัน้ พนักงาน บมจ. กสท โทรคมนาคม จึงยังไม่มสี ทิ ธิในทางกฎหมายทีจ่ ะได้รบั การจัดสรรหุน้ บริษทั จึงท�ำการปรับปรุง
รายการดังกล่าวเป็นรายได้อื่นในงบการเงินนี้แล้ว
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2.21 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
(ก) รายได้ค่าบริการ
กลุ่มกิจการรับรู้รายได้ค่าบริการเมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้วเสร็จและมีการตรวจรับงานครบถ้วน
(ข) รายได้ส่วนแบ่งบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
กลุ่มกิจการรับรู้รายได้ค่าบริการเมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้วเสร็จ ตามข้อตกลง
(ค) รายได้จากการใช้บริการผ่านบัตรบริการโทรคมนาคม
บริษัทรับรู้รายได้จากการใช้บริการผ่านบัตรบริการโทรคมนาคมตามเวลาการใช้งานจริง
(ง) รายได้อื่น
รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
รายได้เงินปันผล รับรู้เมื่อบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล
(จ) รายได้จากการขายสินค้า
กลุม่ กิจการรับรูร้ ายได้จากการขายเมือ่ ผูซ้ อื้ รับโอนความเสีย่ ง และผลตอบแทนทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า
รายได้จากการขายแสดงด้วยยอดสุทธิจากภาษีขายและส่วนลด
(ฉ) รายได้จากสัญญาเช่า
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน รับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา
รายได้จากสัญญาเช่าด�ำเนินงาน รับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
(ช) ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
2.22 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับงวด ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
จะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ ในกรณีนี้
ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของตามล�ำดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ค�ำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรทีม่ ผี ลบังคับใช้อยู่ หรือทีค่ าดได้คอ่ นข้างแน่วา่
จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทได้ด�ำเนินงานและ
เกิดรายได้ทางภาษี ผูบ้ ริหารจะประเมินสถานะของการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีทมี่ สี ถานการณ์ทกี่ ารน�ำ
กฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจ�ำนวนที่คาดว่าจะต้อง
จ่ายช�ำระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รูต้ ามวิธหี นีส้ นิ เมือ่ เกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ และราคา
ตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรก
ของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนีส้ นิ ทีเ่ กิดจากรายการทีไ่ ม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันทีเ่ กิดรายการ รายการนัน้ ไม่มผี ลกระทบ
ต่อก�ำไรทางบัญชีและก�ำไร (ขาดทุน) ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค�ำนวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร)
ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษี
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ดังกล่าวจะน�ำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ได้มีการจ่ายช�ำระ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรูห้ ากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั จะมีกำ� ไรทางภาษีเพียงพอ ทีจ่ ะน�ำ
จ�ำนวนผลต่างชัว่ คราวนัน้ มาใช้ประโยชน์ บริษทั ได้ตงั้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลต่างชัว่ คราวของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าที่ต้องเสียภาษีเว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลต่างชัว่ คราวมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ จะไม่เกิดขึน้ ได้ภายในระยะเวลาทีค่ าดการณ์ได้
ในอนาคต
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอ่ เมือ่ กลุม่ กิจการมีสทิ ธิ
ตามกฎหมายที่จะน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกีย่ วข้องกับภาษีเงินได้ทปี่ ระเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ
2.23 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั หมายถึงบุคคลหรือกิจการทีม่ อี ำ� นาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั
ไม่วา่ จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษทั รวมถึงบริษทั ทีท่ ำ� หน้าทีถ่ อื หุน้ บริษทั ย่อย
และกิจการทีเ่ ป็นบริษทั ย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนีบ้ คุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบริษทั ร่วมและบุคคล
ซึง่ ถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมและมีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญกับบริษทั ผูบ้ ริหารส�ำคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทค�ำนึงถึงเนื้อหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
2.24 การจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลระหว่างกาลทีจ่ า่ ย บันทึกในงบการเงินของบริษทั ในรอบระยะเวลารายงานเมือ่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และเงินปันผลส�ำหรับงวดประจ�ำปีที่จ่าย บันทึกในงบการเงินของบริษัทในรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
2.25 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่ถือไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) จะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชี
ทีจ่ ะได้รบั คืนส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนัน้ ต้องมีความเป็นไปได้สงู มาก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุม่ สินทรัพย์
ที่ยกเลิก) นั้น จะวัดมูลค่าด้วยจ�ำนวนที่ต�่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม หักต้นทุนในการขาย หากมูลค่า
ตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่าที่จะได้รับคืนจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป

3. ประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ ข้อสมมติ และการใช้ดุลพินิจ
3.1 การประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ ข้อสมมติ และการใช้ดุลพินิจ
กลุ่มกิจการจัดท�ำประมาณการทางบัญชี และการใช้ดุลพินิจส�ำหรับรายการทางบัญชีอย่างต่อเนื่องโดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่าสมเหตุสมผลในสถานการณ์
ขณะนั้น รวมถึงข้อสมมติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ได้แก่
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3.1.1 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
บริษัทได้ก�ำหนดค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันสิ้นงวดบัญชี เพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลง
ของลูกหนี้การค้า ซึ่งเกี่ยวพันกับประมาณการผลขาดทุนอันเป็นผลมาจากการที่ลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการช�ำระหนี้
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นผลมาจากการที่บริษัทได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต
ตามกลุ่มลูกหนี้ ดังนี้
1. ลูกหนี้ในประเทศทั่วไป (MASS) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ธุรกิจ บุคคล และหน่วยงานรัฐ
2. ลูกหนี้ต่างประเทศ
3. ลูกหนี้ที่มีสัญญาเฉพาะ
ซึ่งการประเมินนั้นอยู่บนพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถามโดยค�ำนวณหาอัตราส่วน
การผิดนัดช�ำระหนีด้ ว้ ยวิธเี ฉพาะเจาะจง (Specific Method) ตามนโยบายของบริษทั ปรับปรุงด้วยการคาดการณ์สภาวการณ์
ในอนาคต
3.1.2 ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์มีตัวตนและค่าตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ลักษณะธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนในสินทรัพย์ค่อนข้างสูง ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์มีตัวตนและ
ค่าตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการด�ำเนินงานจึงเป็นจ�ำนวนที่มีสาระส�ำคัญซึ่งแสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุน
ต้นทุนที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนของอุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์โทรคมนาคม ซึ่งจะ
ถูกตัดจ�ำหน่ายเป็นค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์โดยใช้วธิ เี ส้นตรง บริษทั ประเมินอายุการใช้ประโยชน์
ณ วันทีไ่ ด้มาซึง่ สินทรัพย์โดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตเกีย่ วกับสินทรัพย์ทมี่ ลี กั ษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน ประกอบกับ
การพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ในทุกปีบริษัทจะพิจารณาการ
เปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม สภาวะการแข่งขัน การเลิกใช้งานสินทรัพย์ และราคาซากเพือ่ ประเมินความจ�ำเป็น
ในการเปลีย่ นแปลงอายุการใช้ประโยชน์คงเหลือของสินทรัพย์และอัตราค่าเสือ่ มราคา อายุการใช้ประโยชน์จริงของสินทรัพย์
อาจแตกต่างจากอายุการใช้ประโยชน์ที่บริษัทประมาณ ดังนั้น การทบทวนอายุการใช้ประโยชน์อย่างสม�่ำเสมอในอนาคต
อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายของอุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์โทรคมนาคม
3.1.3 การด้อยค่าของสินทรัพย์
บริษทั มีการลงทุนในสินทรัพย์มตี วั ตนและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงข่ายโทรคมนาคม
ระบบเคเบิลใต้นำ 
�้ การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีหรือการเปลีย่ นแปลงความตัง้ ใจในการใช้งานสินทรัพย์อาจส่งผลกระทบ
ต่อระยะเวลาทีก่ จิ การคาดว่าจะใช้งานสินทรัพย์โดยประมาณหรือมูลค่าของสินทรัพย์ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลง นอกจากนี้ ในทุกปี
บริษัทจะมีการประเมินข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าสินทรัพย์นี้อาจเกิดการด้อยค่า หากมีข้อบ่งชี้ดังกล่าว บริษัทจะทดสอบการด้อยค่า
ของสินทรัพย์และพิจารณามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนโดยการส�ำรวจธุรกิจ ตลาด และสภาวะทางธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อบ่งชี้
ทีแ่ สดงว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่านัน้ บริษทั จะรับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เมือ่ ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้
สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ในการก�ำหนดผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะมีการประมาณที่ส�ำคัญเกี่ยวกับมูลค่าจาก
การขายสินทรัพย์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่ตลาดซื้อขายสินทรัพย์ที่มีอยู่จ�ำกัด หรือจากการประมาณมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้งานสินทรัพย์
การประมาณมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการใช้งานสินทรัพย์ดงั กล่าว ประกอบด้วย ข้อสมมติ
ทีใ่ ช้ในการก�ำหนดกระแสเงินสด เช่น อัตราการขยายตัวของตลาดโทรคมนาคม พฤติกรรมผูใ้ ช้บริการ และการเลือกใช้อตั รา
คิดลดทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใช้ในการค�ำนวณค่าของเงินตามเวลาตลอดจนความเสีย่ งเฉพาะของสินทรัพย์นนั้ กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ในอนาคตอาจส่งผลกระทบทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั และการประเมินการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ของบริษัท

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

3.2 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริษทั ในการบริหารทุนของกลุม่ กิจการนัน้ เพือ่ ด�ำรงไว้ซงึ่ ความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
ของบริษทั เพือ่ สร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ และเพือ่ ด�ำรงไว้ซงึ่ โครงสร้างของทุนทีเ่ หมาะสมเพือ่ ลดต้นทุนทางการเงินของทุน

4.	ผลกระทบจากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบัติ
และการจัดประเภทรายการใหม่
ผลกระทบต่อรายการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่ เครือ่ งมือทางการเงิน
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติ และบริษัทพิจารณาจัดประเภทรายการ
ที่แสดงในงบการเงินใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ผลกระทบจากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบัติ
งบการเงินรวม
ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่ม
เครื่องมือทางการเงิน ทางการเงิน ฉบับที่ 16

31 ธันวาคม 2562
ตามที่รายงานไว้เดิม

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

1 มกราคม 2563
ตามที่ปรับปรุงใหม่

-

64,176.75

-

64,176.75

71,359.64

(71,359.64)

-

-

-

9,011.03

-

9,011.03

1,828.14

(1,828.14)

-

-

สินทรัพย์สิทธิการใช้

-

-

6,730.82

6,730.82

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี

-

-

493.51

493.51

หนี้สินตามสัญญาเช่า

-

-

7,424.40

7,424.40

63,603.58

490.39

(1,187.09)

62,906.88

624.99

(490.39)

-

134.60

เงินลงทุนระยะสั้น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น

ก�ำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่ม
เครื่องมือทางการเงิน ทางการเงิน ฉบับที่ 16

31 ธันวาคม 2562
ตามที่รายงานไว้เดิม

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะสั้น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น

1 มกราคม 2563
ตามที่ปรับปรุงใหม่

-

64,176.75

-

64,176.75

71,359.64

(71,359.64)

-

-

-

9,011.03

-

9,011.03

1,828.14

(1,828.14)

-

-
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่ม
เครื่องมือทางการเงิน ทางการเงิน ฉบับที่ 16

31 ธันวาคม 2562
ตามที่รายงานไว้เดิม

1 มกราคม 2563
ตามที่ปรับปรุงใหม่

สินทรัพย์สิทธิการใช้

-

-

6,730.82

6,730.82

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี

-

-

493.51

493.51

หนี้สินตามสัญญาเช่า

-

-

7,424.40

7,424.40

63,006.39

490.39

(1,187.09)

62,309.69

643.72

(490.39)

-

153.33

ก�ำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงินตามที่ก�ำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เปรียบเทียบกับการจัดประเภทและมูลค่า
ตามหลักการบัญชีเดิม แสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม
มูลค่า
ตามหลักการ
บัญชีเดิม

การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไร
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไร
หรือขาดทุน

ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7,828.91

-

-

7,828.91

7,828.91

512.66

-

-

512.66

512.66

6,653.09

-

-

6,653.09

6,653.09

- เงินฝากประจ�ำ

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

570.00

-

-

570.00

570.00

7,488.82

7,488.82

-

-

7,488.82

22.21

22.21

-

-

22.21

1,250.00

-

-

1,250.00

1,250.00

250.00

-

-

250.00

250.00

2,619.36

-

-

2,619.36

2,619.36

91,371.80

7,662.51

42,622.27

41,087.02

91,371.80

เงินฝากโครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมฯ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีภาระผูกพัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินลงทุนเผื่อขาย
- เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน
- เงินลงทุนที่ถือจนครบก�ำหนด
- เงินฝากประจ�ำ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

งบการเงินรวม
มูลค่า
ตามหลักการ
บัญชีเดิม

การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไร
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไร
หรือขาดทุน

ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย

รวม

หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

3,834.09

-

-

3,834.09

3,834.09

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี

493.51

-

-

493.51

493.51

เงินรับรอจ่ายคืน

162.52

-

-

162.52

162.52

7,424.40

-

-

7,424.40

7,424.40

11,914.52

-

-

11,914.52

11,914.52

หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนี้สินทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่า
ตามหลักการ
บัญชีเดิม

การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไร
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไร
หรือขาดทุน

ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7,809.41

-

-

7,809.41

7,809.41

512.66

-

-

512.66

512.66

6,653.09

-

-

6,653.09

6,653.09

- เงินฝากประจ�ำ

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

570.00

-

-

570.00

570.00

7,488.82

7,488.82

-

-

7,488.82

22.21

22.21

-

-

22.21

1,250.00

-

-

1,250.00

1,250.00

250.00

-

-

250.00

250.00

2,619.36

-

-

2,619.36

2,619.36

91,352.30

7,662.51

42,622.27

41,067.52

91,352.30

เงินฝากโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมฯ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีภาระผูกพัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินลงทุนเผื่อขาย
- เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน
- เงินลงทุนที่ถือจนครบก�ำหนด
- เงินฝากประจ�ำ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

มูลค่า
ตามหลักการ
บัญชีเดิม

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไร
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไร
หรือขาดทุน

ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย

รวม

หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

3,834.09

-

-

3,834.09

3,834.09

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี

493.51

-

-

493.51

493.51

เงินรับรอจ่ายคืน

162.52

-

-

162.52

162.52

7,424.40

-

-

7,424.40

7,424.40

11,914.52

-

-

11,914.52

11.,914.52

หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหนี้สินทางการเงิน

รายละเอียดผลกระทบทีม่ ตี อ่ ก�ำไรสะสมและองค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการน�ำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 สัญญาเช่า
มาถือปฏิบัติครั้งแรก แสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม
ก�ำไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ก�ำไรสะสม

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของ
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

105.74

(105.74)

105.74

(105.74)

การจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้หลักทรัพย์
เผื่อขายเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรหรือขาดทุน

371.78

(371.78)

371.78

(371.78)

การจัดประเภทเงินลงทุนแบบผสมตราสารหนี้และ
ตราสารทุนหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นสินทรัพย์ทางการ
เงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน

12.87

(12.87)

12.87

(12.87)

(1,187.09)

-

(1,187.09)

-

(696.70)

(490.39)

(696.70)

(490.39)

ผลกระทบสะสมจากการน�ำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาใช้
รวมผลกระทบ

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

ส�ำหรับสัญญาเช่าที่ได้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 บริษัทรับรู้มูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าดังกล่าวก่อนวันน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ
เป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จากสิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่น�ำมาปฏิบัติใช้ครั้งแรก
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาระผูกพันสัญญาเช่าด�ำเนินงาน 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 ผลกระทบของการจัดประเภทรายการใหม่
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 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

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�ำหนดในหนึ่งปี ลดลง

66.89

66.89

หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น

66.89

66.89

รายได้รอตัดบัญชีส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปี ลดลง

156.42

156.42

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น

156.42

156.42

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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5. มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่ และสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน่ ประกอบด้วย เงินลงทุนวัดมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านก�ำไรขาดทุนและเงินลงทุนวัดมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ซึง่ แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลระดับที่ 1

ข้อมูลระดับที่ 2

ข้อมูลระดับที่ 3

รวม

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุน
เงินลงทุนวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

31,969.31

-

-

31,969.31

997.90

-

47.30

1,045.20

4,124.60

-

416.22

4,540.82

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลระดับที่ 1

ข้อมูลระดับที่ 2

ข้อมูลระดับที่ 3

รวม

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุน

26,186.65

-

-

26,186.65

เงินลงทุนวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

23,769.99

-

-

23,769.99

305.93

-

-

305.93

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ตารางข้างต้นแสดงถึงการจ�ำแนกวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรม ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้
1. ข้อมูลระดับที่ 1 คือ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
อย่างเดียวกัน
2. ข้อมูลระดับที่ 2 คือ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง
(ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ค�ำนวณมาจากราคาตลาด) ส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือ
หนี้สินนั้น
3. ข้อมูลระดับที่ 3 คือ ข้อมูลส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด
(ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
2563

เงินสดในมือ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

2562

6.24

7.93

6.24

7.93

6,864.09

7,240.35

6,844.89

7,220.85

เงินฝากธนาคารระยะสั้น (สกุลเงินตราต่างประเทศ)

566.31

580.63

566.31

580.63

เงินฝากประจ�ำ

500.00

-

500.00

-

7,936.64

7,828.91

7,917.44

7,809.41

เงินฝากธนาคารระยะสั้น (เงินบาท)

รวม

เงินฝากธนาคารระยะสัน้ เป็นเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และเงินฝากประจ�ำ อายุไม่เกิน 3 เดือน ในปี 2563
มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ถึงร้อยละ 0.70 ต่อปี (ปี 2562 ร้อยละ 0.125 ถึงร้อยละ 1.60 ต่อปี) บริษัทด�ำรงเงินฝากในสกุล
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพือ่ ลดความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดจากการรับหรือจ่ายช�ำระในอนาคตส�ำหรับสกุลเงินดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดได้รวมเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของกองทุน
บ�ำเหน็จพนักงาน จ�ำนวน 29.52 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 40.50 ล้านบาท)

7. เงินลงทุนระยะสั้น
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะสั้น ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

2563

2562

ราคาตามบัญชีต้นปี

-

67,730.91

ลงทุนเพิ่ม (ไถ่ถอนเงินลงทุน) - สุทธิ

-

242.54

-

2,550.00

ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย

-

435.21

ปรับมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย

-

0.57

ก�ำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อค้า - กองทุนส่วนบุคคล

-

400.41

ราคาตามบัญชีปลายปี

-

71,359.64

รับโอนจากเงินลงทุนระยะยาว

19

125

126

รายงานประจ� ำ ปี 2563

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2562

เงินฝากประจ�ำมากกว่า 3 เดือน

-

19,810.00

เงินฝากประจ�ำมากกว่า 3 เดือน - กองทุนส่วนบุคคล

-

1,593.00

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - กองทุนส่วนบุคคล

-

26,186.65

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

-

23,703.90

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - แบบผสม - กองทุนส่วนบุคคล

-

66.09

-

71,359.64

รวม

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

8. เงินฝากโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมฯ จ�ำนวน 0.28 ล้านบาท เป็นเงิน
ที่บริษัทได้รับจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ตามโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 2 โดยน�ำเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาไปรษณีย์ไทย ชื่อบัญชี
“ค่าใช้จา่ ยเพือ่ การด�ำเนินงานเพิม่ ประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศฯ ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม” วงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจ�ำนวน 5,000.00 ล้านบาท แบ่งจ่ายเป็น 4 งวด งวดที่ 1 จ�ำนวน 2,000.00 ล้านบาท รับเมื่อวันที่
29 กันยายน 2560 งวดที่ 2 จ�ำนวน 1,000.00 ล้านบาท รับเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 และงวดที่ 3 จ�ำนวน 1,156.19
ล้านบาท รับเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ลงมติเห็นชอบในหลักการโครงการยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ตามหนังสือ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/46276 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เรื่อง การด�ำเนินการขับเคลื่อนดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีมติให้บริษัทด�ำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) วงเงินงบประมาณที่ได้รับ จ�ำนวน 5,000.00 ล้านบาท ตามที่
ดศ. เสนอ และมอบหมายให้ ดศ. และบริษทั ในฐานะหน่วยเบิกจ่ายด�ำเนินโครงการในลักษณะเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน
โดยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน และวิธีปฏิบัติทางด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 355 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีส่ ดุ ที่ กค 0402.5/011207 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 เรือ่ ง ขอหารือวิธปี ฏิบตั กิ ารด�ำเนินโครงการ
ยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้บนั ทึกรับรูร้ ายการเงินฝากโครงการ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมฯ ดังกล่าว คู่กับหนี้สินในงบการเงิน โดยแสดงรวมไว้ในบัญชีเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)
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9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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

7,552.61

7,124.32

(634.14)

(1,362.31)

6,918.47

5,762.01

บุคคล/กิจการทั่วไป

1,123.09

2,925.51

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ

-

-

(241.43)

(337.07)

เจ้าหนี้ค่าเชื่อมต่อโทรคมนาคม - รับช�ำระแทน

(684.25)

(1,845.40)

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

(6.06)

(3.24)

191.35

739.80

7,109.82

6,501.81

บุคคล/กิจการทั่วไป

136.93

299.46

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ

111.89

0.51

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

-

112.30

248.82

412.27

(147.37)

(260.99)

101.45

151.28

7,211.27

6,653.09

รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้บริการโทรคมนาคม
ลูกหนี้ค่าเชื่อมต่อโทรคมนาคม/ลูกหนี้ส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคม

หัก เจ้าหนี้ส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคม

ลูกหนี้ค่าเชื่อมต่อโทรคมนาคม/ลูกหนี้ส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคม
รวมลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

127

128

รายงานประจ� ำ ปี 2563

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�ำระได้ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2562
(ปรับปรุงใหม่)

ลูกหนี้บริการโทรคมนาคม
ต�่ำกว่า 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

7,552.61

7,124.32

(634.14)

(1,362.31)

6,918.47

5,762.01

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

1,123.09

2,925.51

(241.43)

(337.07)

เจ้าหนี้ค่าเชื่อมต่อโทรคมนาคม - รับช�ำระแทน

(684.25)

(1,845.40)

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

(6.06)

(3.24)

191.35

739.80

7,109.82

6,501.81

รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้บริการโทรคมนาคม
ลูกหนี้ค่าเชื่อมต่อโทรคมนาคม/ลูกหนี้ส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคม
ต�่ำกว่า 3 เดือน

รวม
หัก เจ้าหนี้ส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคม

ลูกหนี้ค่าเชื่อมต่อโทรคมนาคม/ลูกหนี้ส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคม
ลูกหนี้การค้า

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

10. รายได้ค้างรับ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

รายได้ธุรกิจสื่อสารไร้สาย

2562

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

355.03

134.59

1,476.20

2,021.07

(583.69)

(1,090.05)

892.51

931.02

อื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รายได้ค้างรับ

11. สินค้าและพัสดุคงเหลือ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

สินค้า

2562

55.12

231.25

197.93

191.15

0.72

1.25

253.77

423.65

หัก ค่าเผื่อสินค้าที่ช�ำรุดหรือล้าสมัย

(31.98)

(30.82)

สินค้าและพัสดุคงเหลือ

221.79

392.83

วัสดุอุปกรณ์โทรคมนาคม
บัตรบริการโทรคมนาคม
รวม

ค่าเผื่อสินค้าที่ช�ำรุดหรือล้าสมัย จ�ำนวน 31.98 ล้านบาท ได้รวมค่าเผื่อสินค้าขาดบัญชีรอการตรวจสอบ จ�ำนวน
23.22 ล้านบาท (ปี 2562 จ�ำนวน 23.22 ล้านบาท)
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2562

ต้นทุนขาย

65.52

31.68

กลับรายการการปรับลดมูลค่า

(0.18)

-

65.34

31.68

รวมสุทธิ
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12. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

2563

2562

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

64,176.75

-

ลงทุนเพิ่ม

80,886.75

-

(98,594.24)

-

2,893.58

-

(256.72)

-

ปรับมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย

(88.17)

-

ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(74.87)

-

48,943.08

-

ลดทุน/ไถ่ถอน/ขาย
รับโอนจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุน

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

15

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2562

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
เงินฝากประจ�ำมากกว่า 3 เดือน

13,820.00

-

เงินฝากประจ�ำมากกว่า 3 เดือน - กองทุนส่วนบุคคล

1,110.00

-

เงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่ถือจนครบก�ำหนด

998.56

-

8,509.99

-

23,459.32

-

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

1,008.97

-

เงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

36.24

-

48,943.08

-

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุน - กองทุนส่วนบุคคล
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวม

เงินฝากประจ�ำในสกุลเงินบาทกับธนาคารในประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาครบก�ำหนดเริ่มแรกมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน
12 เดือน ในปี 2563 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.60 ถึงร้อยละ 1.10 ต่อปี เงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินและ
หุ้นกู้ มีระยะเวลาครบก�ำหนดเริ่มแรกมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน หรือเงินลงทุนที่มีความตั้งใจหรือความสามารถ
ที่จะขายในอนาคต

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

13. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562
(ปรับปรุงใหม่)

2563

2562
(ปรับปรุงใหม่)

ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�ำหนด

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

1,277.71

4,924.43

1,277.69

4,924.40

รวม

ดอกเบี้ยค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รวมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับของกองทุนบ�ำเหน็จพนักงาน
จ�ำนวน 0.60 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 1.06 ล้านบาท)

14. เงินลงทุนระยะสั้นที่มีภาระผูกพัน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

เงินฝากประจ�ำธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เงินฝากประจ�ำธนาคารอาคารสงเคราะห์
เงินฝากประจ�ำธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เงินฝากประจ�ำธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
รวม

2562

5.00

5.00

495.00

495.00

-

20.00

50.00

50.00

250.00

-

2,992.69

-

3,792.69

570.00

เงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ ภี าระผูกพัน ได้แก่ เงินฝากประจ�ำทีบ่ ริษทั น�ำไปเป็นหลักประกันการออกหนังสือค�ำ้ ประกันธนาคาร
ในการท�ำนิตกิ รรมสัญญาและข้อตกลงใด ๆ ในนามของบริษทั และเงินฝากทีบ่ ริษทั มีขอ้ ตกลงกับธนาคารเพือ่ เป็นหลักประกัน
เงินที่พนักงานของบริษัทขอกู้เพื่อการเคหะจากธนาคาร โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทจะคงเงินฝากประจ�ำ 1 ปี ไว้กับธนาคาร
ในปี 2563 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ถึงร้อยละ 0.90 ต่อปี (ปี 2562 ร้อยละ 1.05 ถึงร้อยละ 1.50 ต่อปี)
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15. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
รายการเคลือ่ นไหวของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน่ ซึง่ ประกอบด้วย เงินลงทุนในตราสารทุนทีว่ ดั มูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และเงินลงทุน
ในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ลงทุนเพิ่ม
ลดทุน/ไถ่ถอน/ขายหุ้น
โอนไปส่วนที่จะครบก�ำหนดในหนึ่งปี
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ปรับมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

12

2563

2562

9,011.03

-

100.00

-

(410.90)

-

(2,893.58)

-

(364.94)

-

(0.79)

-

5,440.82

-

บริษัทได้มีการลงทุนในตราสารหนี้ ประเภทหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ของ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
(บมจ. การบินไทย) จ�ำนวน 933.00 ล้านบาท โดยการถือครองเงินลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อรับดอกเบี้ยตาม
สัญญา และสามารถขายหุ้นกู้ก่อนวันครบก�ำหนดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องได้ แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน มีการยื่นค�ำร้อง
ขอฟื้นฟูกิจการของ บมจ. การบินไทย ต่อศาลล้มละลายกลาง และศาลล้มละลายกลางได้มีค�ำสั่งรับค�ำร้องขอฟื้นฟูกิจการ
ไว้พจิ ารณาเมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ส่งผลให้ บมจ. การบินไทย เข้าสูส่ ภาวะพักช�ำระหนีก้ บั เจ้าหนีท้ กุ รายตามกฎหมาย
และศาลล้มละลายกลางได้ก�ำหนดวันไต่สวนค�ำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 17 สิงหาคม 2563
จากเหตุการณ์ดังกล่าว ท�ำให้บริษัทไม่สามารถขายหุ้นกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องตามวัตถุประสงค์ในการถือครองหุ้นกู้
เมื่อเริ่มแรกได้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทจึงบันทึกรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ ประเภท
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ของ บมจ. การบินไทย ด้วยอัตราร้อยละ 52.70 คิดเป็นจ�ำนวนเงิน 491.69 ล้านบาท
จากสถานการณ์ปจั จุบนั บมจ. การบินไทย อยูร่ ะหว่างการฟืน้ ฟูกจิ การตามขัน้ ตอนของกฎหมาย โดย บมจ. การบินไทย
มีผลการด�ำเนินงานขาดทุนสะสมเกินทุนและมีหนี้สินจ�ำนวนมาก ประกอบกับมีการผิดนัดช�ำระเงิน ถือเป็นสัญญาณการ
ด้อยค่าของหุ้นกู้การบินไทยอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทได้ใช้ความพยายามในการหาข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลภายนอก
โดยท�ำการติดตามสถานการณ์ทมี่ ผี ลกระทบต่อการฟืน้ ฟูกจิ การของ บมจ. การบินไทย อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้สามารถประมาณ
การผลขาดทุนด้านเครดิตของหุน้ กูด้ งั กล่าวให้นา่ เชือ่ ถือทีส่ ดุ และจากการประชุมร่วมกับเจ้าหนีเ้ มือ่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
ได้มกี ารพิจารณาเห็นชอบแผนฟืน้ ฟู บมจ. การบินไทย แล้ว โดยมีเงือ่ นไขของการช�ำระหนีใ้ ห้เจ้าหนีโ้ ดยไม่มกี ารท�ำแฮร์คทั หนี้
แต่มีการขยายระยะเวลาการช�ำระหนี้ออกไป และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้เพื่อมาติดตามการท�ำงานของผู้บริหาร
แผนฟื้นฟูกิจการเพื่อให้สามารถด�ำเนินการฟื้นฟูกิจการให้ได้ตามแผน
จากเหตุผลที่กล่าวมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท จึงยังคงมีความเชื่อมั่นว่ามีโอกาสที่จะได้รับเงินคืน แต่อาจจะ
ไม่ได้รบั เต็มจ�ำนวน ดังนัน้ การพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตของหุน้ กูก้ ารบินไทยทีอ่ ตั ราร้อยละ 52.70 ทีอ่ า้ งอิงตามสมาคม
ตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นั้น น่าจะเป็นข้อมูลที่ดีที่สุด ณ ขณะนี้

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุนบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ได้เห็นชอบในหลักการควบรวมบริษัท และ บมจ. ทีโอที เป็น บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ�ำกัด (มหาชน) (NT Plc.) และให้ด�ำเนินการลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด
(มหาชน) โดยขายให้แก่ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ�ำนวน 19,752,000 หุ้น ราคาขาย
3.56 บาท/หุ้น เป็นเงิน 70.32 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันที่ตัดจ�ำหน่าย 67.95 ล้านบาท และก�ำไรจากการ
จ�ำหน่ายเงินลงทุน (ก�ำไรสะสม) จ�ำนวน 11.06 ล้านบาท
รายละเอียดและมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มีดังนี้

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย

-

-

-

ธนาคารทิสโก้ จ�ำกัด (มหาชน)

-

- 200.00 200.00

-

-

-

-

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)

-

- 500.00 500.00

-

-

-

-

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)

-

- 100.00 100.00

-

-

-

-

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)

- 274.81

- 274.81

-

-

-

-

บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)

- 188.63

- 188.63

-

-

-

-

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

-

92.19

-

92.19

-

-

-

-

บริษัท บีอีซีเวิลด์ จ�ำกัด (มหาชน)

-

60.51

-

60.51

-

-

-

-

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

-

96.94

-

96.94

-

-

-

-

บริษัท อีซี่ บาย จ�ำกัด (มหาชน)

-

71.05

-

71.05

-

-

-

-

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด

- 104.76

- 104.76

-

-

-

-

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)

- 585.07

- 585.07

-

-

-

-

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)

- 100.99

- 100.99

-

-

-

-

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

- 394.01

- 394.01

-

-

-

-

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)

- 260.27

- 260.27

-

-

-

-

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

- 410.92

- 410.92

-

-

-

-

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

- 249.72

- 249.72

-

-

-

-

รวม

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

รวม

- 591.16 100.00 691.16

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม 2562

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

เงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย

31 ธันวาคม 2563

ตราสารหนี้ 1
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รายงานประจ� ำ ปี 2563

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย

-

40.15

-

40.15

-

-

-

-

บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

-

35.58

-

35.58

-

-

-

-

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)

- 320.02

- 320.02

-

-

-

-

บริษทั ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)

-

81.69

-

81.69

-

-

-

-

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

-

75.02

-

75.02

-

-

-

-

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ำกัด

- 151.36

- 151.36

-

-

-

-

รวม

เงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)

รวม

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย

31 ธันวาคม 2562

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม 2563
เงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

134

ตราสารทุน
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ดิจิตอลโฟน จ�ำกัด
บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท เทรดสยาม จ�ำกัด
รวมทั้งสิ้น

250.63

-

- 250.63

-

-

-

-

83.13

-

-

83.13

-

-

-

-

0.46

-

-

0.46

-

-

-

-

20.00

-

-

20.00

-

-

-

-

1.75

-

-

1.75

-

-

-

-

355.97 4,184.85 900.00 5,440.82

-

-

-

-

รายละเอียดตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนดแยกตามระยะเวลาที่จะครบก�ำหนดตามสัญญา ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังนี้

1 ปี

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

ครบก�ำหนดภายใน

ครบก�ำหนดภายใน

2 - 5 ปี 6 - 12 ปี

รวม

1 ปี

2 - 5 ปี 6 - 12 ปี

รวม

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด 1
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) *

-

- 100.00 100.00

-

-

-

-

ธนาคารทิสโก้ จ�ำกัด (มหาชน) *

-

- 200.00 200.00

-

-

-

-

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) *

-

- 500.00 500.00

-

-

-

-

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) *

-

- 100.00 100.00

-

-

-

-

-

- 900.00 900.00

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น
1

*

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบก�ำหนด มีอายุ 1 - 12 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 3.40 - 4.15 ต่อปี
ตามเงื่อนไขสัญญาดังนี้
อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุตราสารหนี้

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
กลุ่มกิจการมีบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ชื่อ

สถานที่หลัก
ในการประกอบ
ธุรกิจ/ประเทศ
ที่จดทะเบียน
จัดตั้ง

ลักษณะของธุรกิจ

สัดส่วนของ
สัดส่วนของ
สัดส่วนของ
หุ้นสามัญที่ถือ สัดส่วนของหุ้น
หุ้นสามัญที่ถือ หุ้นสามัญที่ถือ โดยส่วนได้เสียที่ บุริมสิทธิที่ถือ
โดยบริษัทใหญ่ โดยกลุ่มกิจการ ไม่มอี ำ� นาจควบคุม โดยกลุ่มกิจการ
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

1. บริษัท แคท เทเลคอม ประเทศไทย ด�ำเนินธุรกิจหลัก ในการ
โฮลดิ้ง จ�ำกัด 1
บริ ห ารจั ด การการลงทุ น
ของบริ ษั ท ให้ เ กิ ด ความ
คล่ อ งตั ว และการลงทุ น
ในธุรกิจต่าง ๆ ที่ส่งเสริม
หรื อ สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ หลั ก
ของบริษัท

100

-

-

-

2. บริษทั โครงข่ายระหว่าง ประเทศไทย ด�ำเนินธุรกิจหลัก ในการ
ให้บริการโครงข่ายระหว่าง
ประเทศและศูนย์ขอ้ มูล
ประเทศและศู น ย์ ข ้ อ มู ล
อินเทอร์เน็ต จ�ำกัด 2
อินเทอร์เน็ต

100

-

-

-

บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดท�ำงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ
1

สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทั แคท เทเลคอม โฮลดิง้ จ�ำกัด (แคท เทเลคอม โฮลดิง้ ) ทีถ่ อื โดยบริษทั ใหญ่
คิดเป็นร้อยละ 97.09 ของจ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมด บริษทั ใหญ่ไม่ได้ถอื หุน้ บุรมิ สิทธิของบริษทั ย่อยทีร่ วมอยูใ่ นกลุม่ กิจการ
บริษัทมีอ�ำนาจควบคุมในบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากบริษัทมีอ�ำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อผลตอบแทนของ แคท เทเลคอม โฮลดิ้ง รวมถึงมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปร
จากการเกี่ยวข้องกับ แคท เทเลคอม โฮลดิ้ง และบริษัทมีความสามารถในการด�ำเนินการใด ๆ ที่จะท�ำให้เกิด
ผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนของ แคท เทเลคอม โฮลดิง้ ดังนัน้ แคท เทเลคอม โฮลดิง้ จึงถือเป็นบริษทั ย่อย
ของบริษัท

2

บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จ�ำกัด (NGDC Co.) มีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินธุรกิจ
หลักในการให้บริการโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต ประกอบกิจการโทรคมนาคมและ
ให้บริการทางด้านโทรคมนาคม ทุกลักษณะ ทุกประเภท รวมถึงกิจการที่ต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกัน หรือเกี่ยวกับ
หรือที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้านโทรคมนาคมดังกล่าวในประเทศ
ระหว่างประเทศ นอกประเทศ มีทนุ จดทะเบียนทัง้ สิน้ 20.00 ล้านบาท ประกอบด้วย หุน้ สามัญจ�ำนวน 200,000 หุน้
มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท บริษัทถือหุ้นใน NGDC Co. จ�ำนวน 200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�ำนวนหุ้น
ทัง้ หมด บริษทั จัดประเภท NGDC Co. เป็นบริษทั ย่อย เนือ่ งจากบริษทั มีอำ� นาจควบคุมในบริษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้น
โดยบริษทั มีอำ� นาจในการตัดสินใจเกีย่ วกับกิจกรรม ทีส่ ง่ ผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อผลตอบแทนของ NGDC Co.
รวมถึงมีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกีย่ วข้องกับ NGDC Co. บริษทั มีความสามารถในการด�ำเนินการใด ๆ
ที่จะท�ำให้เกิดผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนของ NGDC Co.

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จ�ำกัด (NGDC Co.) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท ได้ด�ำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว และขณะนี้ยังไม่ได้จดทะเบียน
เสร็จสิ้นการช�ำระบัญชี
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าจากเงินลงทุนในบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและ
ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จ�ำกัด (NGDC Co.) เป็นจ�ำนวนเงิน 1.08 ล้านบาท เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสมและคาดว่ามูลค่า
ที่จะได้รับคืนของเงินลงทุนดังกล่าวต�่ำกว่าราคาทุนเดิม ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า
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17. เงินลงทุนในการร่วมค้า
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในการร่วมค้า ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2563

ราคาตามบัญชีต้นปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

2562

91.92

113.82

34.18

72.03

2.50

-

2.50

-

(19.33)

(19.87)

-

-

-

-

(4.60)

(37.85)

0.38

(1.11)

-

-

เงินปันผลรับ

(0.92)

(0.92)

-

-

ราคาตามบัญชีปลายปี

74.55

91.92

32.08

34.18

ซื้อหุ้น
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนซึง่ บันทึกโดยวิธสี ว่ นได้เสีย
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีดังนี้
ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศ
ที่จดทะเบียน
จัดตั้ง

สัดส่วนของการถือหุ้น ร้อยละ
31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

การร่วมค้าในประเทศ
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ไทย

32.00

32.00

บริษทั ฮัทชิสนั ซีเอที ไวร์เลส มัลติมเี ดีย จ�ำกัด ท�ำการตลาดวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา่ ร์
DIGITAL AMPS 800 BAND A

ไทย

26.00

26.00

บริษทั เอส ที ซี เน็ทเวิรค์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด ท�ำการตลาดบริการสื่อสารข้อมูล

ไทย

46.00

46.00

บริษัท เอเซีย อินโฟเน็ท จ�ำกัด 1, 2

ให้บริการอินเทอร์เน็ต

ผู้ให้บริการโทรคมนาคมอื่น

บริษัท สมาร์ท ไฮเวย์ จ�ำกัด 1

บริการให้เช่าวงจรสือ่ สัญญาณความเร็วสูง
ภายในประเทศ

ไทย

32.00

32.00

บริษัท แคท บัซซ์ ทีวี จ�ำกัด

ติดตัง้ สือ่ โฆษณาบนรถโดยสารประจ�ำทาง

ไทย

49.00

49.00

บริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ท� ำ ธุ ร กรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละธุ ร กรรม
ทางออนไลน์

ไทย

15.00

15.00

บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จ�ำกัด ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ดาวเที ย มวงโคจรต�่ ำ และ
ธุรกิจดาวเทียมอื่น

ไทย

25.00

-

การร่วมค้าต่างประเทศ
Acasia Communications Sdn Bhd

ให้บริการเกีย่ วกับโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์
ข้อมูลภายในและภายนอกประเทศมาเลเซีย

มาเลเซีย

12.80

12.80

Asean Telecom Holdings Sdn Bhd

ลงทุนใน Acasia Communications Sdn
Bhd

มาเลเซีย

14.29

14.29

1
2

การร่วมค้าเหล่านี้ด�ำเนินธุรกิจภายใต้สัญญาร่วมการงาน
การร่วมค้าที่หมดสัญญาและอยู่ระหว่างบริษัทเจรจาเรื่องทรัพย์สินและหนี้สิน

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่แต่ละรายไม่มีสาระส�ำคัญ ซึ่งได้บันทึกเงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย ดังนี้
2563

มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสียในการร่วมค้าซึ่งแต่ละรายที่ไม่มีสาระส�ำคัญ

2562

74.55

91.92

(19.33)

(19.87)

-

-

(19.33)

(19.87)

จ�ำนวนรวมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในการร่วมค้า;
ขาดทุนจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

ในเดือนเมษายน 2563 บริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้ลดทุนจดทะเบียนตามมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2563 เมือ่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 มีผลท�ำให้จำ� นวนหุน้ ของบริษทั และบริษทั แคท เทเลคอม โฮลดิง้ จ�ำกัด ทีถ่ อื หุน้
ในบริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด มีจ�ำนวนหุ้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยบริษัท มีจ�ำนวนหุ้นเดิม 9,000,000 หุ้น
ลดลงเหลือ 4,000,000 หุน้ และ บริษทั แคท เทเลคอม โฮลดิง้ จ�ำกัด มีจำ� นวนหุน้ เดิม 20,980,000 หุน้ ลดลงเหลือ 9,324,444 หุน้
แต่สัดส่วนการถือหุ้นยังคงเท่าเดิมที่ร้อยละ 15 และร้อยละ 34.97 ตามล�ำดับ
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 บริษัท ร่วมกับ บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) จัดตั้งกิจการร่วมค้า บริษัท เนชั่น สเปซ
แอนด์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (Nation Space And Technology Company Limited) เพื่อด�ำเนินธุรกิจดาวเทียมวงโคจรต�่ำและ
ธุรกิจดาวเทียมอื่น มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 10.00 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจ�ำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
10.00 บาท บริษัทถือหุ้นใน บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จ�ำกัด จ�ำนวน 250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจ�ำนวน
หุ้นทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าจากเงินลงทุนในบริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ซึง่ เป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า โดยบริษทั มีสดั ส่วนในการถือหุน้ ร้อยละ 15 เป็นจ�ำนวนเงิน 42.45 ล้านบาท เนือ่ งจากมีสดั ส่วน
ของผู้ถือหุ้นลดลงต�่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุนและมีแนวโน้มที่จะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุน
เกิดการด้อยค่า

18. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2563

ราคาตามบัญชีต้นปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

2562

539.72

548.08

18.11

18.11

4.00

-

4.00

-

53.76

110.97

-

-

0.22

-

-

-

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

20.97

(30.72)

-

-

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทร่วม

(0.05)

(0.09)

-

-

(122.83)

(88.52)

-

-

495.79

539.72

22.11

18.11

ซื้อหุ้น
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม

เงินปันผลรับ
ราคาตามบัญชีปลายปี

137

138

รายงานประจ� ำ ปี 2563

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีดังนี้
ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศ
ที่จดทะเบียน
จัดตั้ง

สัดส่วนของการถือหุ้นร้อยละ
31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

บริษัทร่วม - ในประเทศ
บริษทั ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชัน่ แนล เวนเจอร์ บริการให้ค�ำปรึกษา
จ�ำกัด

ไทย

15.00

15.00

บริษทั ไทย - อะมาดิอสุ เซาท์อสี ต์เอเชีย จ�ำกัด บริการส�ำรองที่นั่งแบบเบ็ดเสร็จ

ไทย

20.00

20.00

บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพท์ จ�ำกัด

ศู น ย์ ใ ห้ บ ริ ก ารระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลกลางส�ำหรับผู้ให้บริการ

ไทย

20.00

20.00

บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จ�ำกัด บริการโครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน
ในประเทศ

ไทย

0.0005

0.0005

บริษัท เอไอไนน์ จ�ำกัด

ด�ำเนินธุรกิจดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

ไทย

20.00

-

ด�ำเนินธุรกิจจัดการเรือส�ำหรับซ่อมแซม
บ�ำรุงรักษาระบบเคเบิลใต้น�้ำ

สิงคโปร์

16.67

16.67

บริษัทร่วม - ต่างประเทศ
ASEAN Cableship Pte Ltd.

กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมที่แต่ละรายไม่มีสาระส�ำคัญ ซึ่งได้บันทึกเงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย ดังนี้
2563

มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมซึ่งแต่ละรายที่ไม่มีสาระส�ำคัญ

2562

495.79

539.72

53.76

110.97

0.22

-

53.98

110.97

จ�ำนวนรวมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วม;
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

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

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

19. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
รายการเคลือ่ นไหวของเงินลงทุนระยะยาวอืน่ ซึง่ ประกอบด้วย เงินฝากประจ�ำ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายเงินลงทุน
ในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด และเงินลงทุนทั่วไป ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียด
ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

2563

2562

ราคาตามบัญชีต้นปี

-

3,923.54

ลงทุนเพิ่ม

-

500.00

ลดทุน/ไถ่ถอน/ขาย

-

-

-

(2,550.00)

ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย

-

(45.40)

ราคาตามบัญชีปลายปี

-

1,828.14

โอนไปส่วนที่จะครบก�ำหนดในหนึ่งปี

7

รายละเอียดและมูลค่าสุทธิของเงินลงทุนระยะยาวอื่นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังนี้

รวม

เงินลงทุนทั่วไป

หลักทรัพย์เผื่อขาย

เงินฝากประจ�ำ

รวม

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
ก�ำหนด

31 ธันวาคม 2562

เงินลงทุนทั่วไป

เงินฝากประจ�ำ

หลักทรัพย์เผื่อขาย

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
ก�ำหนด

31 ธันวาคม 2563

เงินฝากประจ�ำ
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)

-

-

-

-

- 250.00

-

-

- 250.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

-

-

-

-

-

-

- 100.00

- 100.00

ธนาคารทิสโก้ จ�ำกัด (มหาชน)

-

-

-

-

-

-

- 450.00

- 450.00

ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

-

-

-

-

-

-

- 100.00

- 100.00

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)

-

-

-

-

-

-

- 500.00

- 500.00

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)

-

-

-

-

-

-

- 100.00

- 100.00

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด
(มหาชน)

-

-

-

-

-

- 172.80

-

- 172.80

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด
(มหาชน)

-

-

-

-

-

- 133.13

-

- 133.13

บริษัท ดิจิตอลโฟน จ�ำกัด

-

-

-

-

-

-

-

ตราสารหนี้ 1

ตราสารทุน

-

0.46

0.46
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รวม

เงินลงทุนทั่วไป

หลักทรัพย์เผื่อขาย

เงินฝากประจ�ำ

รวม

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
ก�ำหนด

31 ธันวาคม 2562

เงินลงทุนทั่วไป

หลักทรัพย์เผื่อขาย

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
ก�ำหนด

31 ธันวาคม 2563

เงินฝากประจ�ำ

140

บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จ�ำกัด

-

-

-

-

-

-

-

- 20.00 20.00

บริษัท เทรดสยาม จ�ำกัด

-

-

-

-

-

-

-

-

บริษัท เลนโซ่ โฟนการ์ด จ�ำกัด

-

-

-

-

-

-

-

- 105.73 105.73

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน

-

-

-

-

-

-

-

- (105.73) (105.73)

-

-

-

-

- 250.00 305.93 1,250.00 22.21 1,828.14

รวมทั้งสิ้น

1.75

1.75

รายละเอียดตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนดแยกตามระยะเวลาที่จะครบก�ำหนดตามสัญญา ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ มีดังนี้

1 ปี

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

ครบก�ำหนดภายใน

ครบก�ำหนดภายใน

2 - 5 ปี 6 - 12 ปี

รวม

1 ปี

2 - 5 ปี 6 - 12 ปี

รวม

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด 1
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) *

-

-

-

-

-

- 100.00 100.00

ธนาคารทิสโก้ จ�ำกัด (มหาชน)*

-

-

-

-

-

- 450.00 450.00

ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)*

-

-

-

-

-

- 100.00 100.00

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) *

-

-

-

-

-

- 500.00 500.00

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)*

-

-

-

-

-

- 100.00 100.00

-

-

-

-

-

- 1,250.00 1,250.00

รวมทั้งสิ้น
1

*

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบก�ำหนด มีอายุ 1 - 12 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 3.40 - 5.00 ต่อปี
ตามเงื่อนไขสัญญาดังนี้
อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุตราสารหนี้

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

20. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด
(TUC) ยืนยันการจ่ายช�ำระค่าบริการข้ามเครือข่ายในประเทศ (Domestic Roaming) บนโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีใ่ นระบบ
HSPA ของปี 2556-2558 จ�ำนวน 9,964.91 ล้านบาท (มูลค่า 9,313.00 ล้านบาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม จ�ำนวน 651.91 ล้านบาท)
โดย TUC เจรจาตกลงจ่ายช�ำระด้วยเงินสดจ�ำนวน 4,389.14 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส่วนที่เหลือ TUC เจรจาขอจ่าย
เป็นความจุ 4G Roaming จ�ำนวน 6,908.27 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า Capacity 4G
จ�ำนวน 5,575.77 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดอกเบี้ยจากการผ่อนช�ำระหนี้คงค้าง จ�ำนวน 840.63 ล้านบาท (รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม) และค่าปรับจากการช�ำระหนี้ล่าช้า จ�ำนวน 491.87 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนีบ้ ริการ 3G ระยะยาว มียอดคงเหลือ จ�ำนวน 1,870.36 ล้านบาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
เป็นลูกหนีท้ เี่ กิดจาก TUC ยืนยันการจ่ายช�ำระค่าบริการข้ามเครือข่ายในประเทศ (Domestic Roaming) บนโครงข่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในระบบ HSPA ของปี 2556-2558 จ่ายช�ำระเป็นเงินสด จ�ำนวน 4,389.14 ล้านบาท โดยตกลงแบ่งช�ำระเป็นระยะ
เวลา 8 ปี ในส่วนของดอกเบี้ยจากการผ่อนช�ำระ TUC ยินดีให้บริษัทคิดดอกเบี้ยจากการผ่อนช�ำระดังกล่าวเป็นความจุ
4G Roaming และจัดประเภทรายการส่วนทีค่ รบก�ำหนดภายใน 1 ปี เป็นลูกหนีบ้ ริการ 3G ระยะสัน้ จ�ำนวน 749.00 ล้านบาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และรับช�ำระเงินต้นในงวดนี้ จ�ำนวน 631.30 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมรับช�ำระเป็นเงินต้น
แล้วทั้งสิ้น จ�ำนวน 1,769.78 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
21. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน

อาคารและส่วนปรับปรุง

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน

17.24

626.34

643.58

-

(543.21)

(543.21)

17.24

83.13

100.37

17.24

83.13

100.37

- ต้นทุน

-

(0.05)

(0.05)

- ค่าเสื่อมราคาสะสม

-

0.05

0.05

-

(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

-

(552.32)

(552.32)

ราคาตามบัญชีปลายปี

17.24

73.97

91.21

มูลค่ายุติธรรม

20.74

164.50

185.24

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีปลายปี
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาตามบัญชีต้นปี
จ�ำหน่ายสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคา

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน

อาคารและส่วนปรับปรุง

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน

17.17

-

17.17

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

(0.11)

-

(0.11)

ราคาตามบัญชีปลายปี

17.06

-

17.06

17.06

-

17.06

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า

0.11

-

0.11

ต้นทุน

0.07

626.34

626.41

-

(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

-

(543.21)

(543.21)

ราคาตามบัญชีปลายปี

17.24

83.13

100.37

มูลค่ายุติธรรม

20.74

164.50

185.24

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาตามบัญชีต้นปี

ค่าเสื่อมราคา

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอ้างอิงจากวิธี Weighted Quality Score โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคา
ตลาดของสินทรัพย์ทใี่ กล้เคียงกันและปรับปรุงด้วยปัจจัยต่าง ๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ มูลค่ายุตธิ รรมดังกล่าว
อยู่ในระดับที่ 2 ของล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
22. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องมือ
อาคารและ
อุปกรณ์
เสาและ
อุปกรณ์อื่น ยานพาหนะ สินทรัพย์
ส่วนปรับปรุง โทรคมนาคม
ระหว่างติดตัง้
สายเคเบิล
และ
อาคาร
เครือ่ งตกแต่ง

ที่ดิน

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี

1,318.33 12,280.92 94,012.78 38,615.69

7,326.03

395.48

1,847.09 155,796.32

- (7,173.90) (86,416.77) (21,582.20) (6,090.55)

(343.80)

- (121,607.22)

-

(0.10)

1,318.33

5,106.92

(626.72)

(632.07)

(0.72)

-

- (1,259.61)

6,969.29 16,401.42

1,234.76

51.68

1,847.09 32,929.49

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องมือ
อาคารและ
อุ
ป
กรณ์
เสาและ
อุ
ปกรณ์อื่น ยานพาหนะ สินทรัพย์
ส่วนปรับปรุง โทรคมนาคม สายเคเบิล
ระหว่างติดตัง้
และ
อาคาร
เครือ่ งตกแต่ง

ที่ดิน

รวม

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาตามบัญชีต้นปี
ซื้อสินทรัพย์
การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการรื้อถอน

1,318.33

5,106.92

6,969.29 16,401.42

1,234.76

51.68

1,847.09 32,929.49

4.98

29.30

718.90

191.91

163.75

11.13

4,669.70

5,789.67

-

(0.04)

(0.16)

(56.99)

-

-

-

(57.19)

(44.35) (6,899.66)

(617.57)

(841.24)

(50.43)

จ�ำหน่ายสินทรัพย์
- ต้นทุน

-

- (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

- 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

-

-

-

-

-

-

-

-

(396.11) (3,004.69) (2,087.45)

(493.65)

(15.77)

(0.04)

-

-

จัดประเภทใหม่

ค่าเสื่อมราคา

-

ปรับลดค่าเสื่อมราคาคู่กับ
ประมาณการหนี้สิน

-

-

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

- (7,517.17) (82,248.28) (23,392.35) (5,774.21)

(307.16)

- (119,239.17)

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า

-

(0.10)

ราคาตามบัญชีปลายปี

1,323.31

4,678.25

(1.48)

(620.45)

- (5,997.67)
-

(1.52)

(625.62)

(0.65)

-

- (1,246.82)

6,260.42 15,006.25

1,172.64

55.01

3,907.07 32,404.95

ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ�ำนวน 5,997.67 ล้านบาท (ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
จ�ำนวน 7,005.25 ล้านบาท) แยกเป็นต้นทุนการให้บริการจ�ำนวน 5,717.37 ล้านบาท (ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
จ�ำนวน 6,673.06 ล้านบาท) และค่าใช้จ่ายขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�ำนวน 280.30 ล้านบาท (ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 332.19 ล้านบาท)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องมือ
อาคารและ
อุปกรณ์
เสาและ
อุปกรณ์อื่น ยานพาหนะ สินทรัพย์
ส่วนปรับปรุง โทรคมนาคม
ระหว่างติดตัง้
สายเคเบิล
และ
อาคาร
เครื่องตกแต่ง

ที่ดิน

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

1,309.22 12,805.84 100,886.66 37,855.21

7,449.92

422.34

1,682.29 162,411.48

- (7,425.35) (91,235.46) (19,392.10) (6,142.88)

(352.76)

- (124,548.55)

ค่าเผื่อการด้อยค่า

-

(0.10)

ราคาตามบัญชีปลายปี

1,309.22

5,380.39

(640.90)

(747.64)

(0.79)

-

- (1,389.43)

9,010.30 17,715.47

1,306.25

69.58

1,682.29 36,473.50

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

9.18

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

(155.46) (8,665.18)

(247.24)

(582.39)

(34.95)

ซื้อสินทรัพย์

จ�ำหน่ายสินทรัพย์
- ต้นทุน

-

- (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

(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

-

-

-

-

-

-

-

-

(429.86) (3,781.21) (2,232.68)

(537.28)

(24.22)

-

-

-

จัดประเภทใหม่
- ต้นทุน

ค่าเสื่อมราคา

-

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

- (7,173.90) (86,416.77) (21,582.20) (6,090.55)

(343.80)

- (121,607.22)

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า

-

(0.10)

ราคาตามบัญชีปลายปี

1,318.33

5,106.92

-

(626.72)

- (7,005.25)
-

-

(632.07)

(0.72)

-

- (1,259.61)

6,969.29 16,401.42

1,234.76

51.68

1,847.09 32,929.49

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

23. สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

ที่ดิน

ยานพาหนะ

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน

-

-

-

-

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

-

-

-

-

ค่าเผื่อการด้อยค่า

-

-

-

-

ราคาตามบัญชีปลายปี

-

-

-

-

6,539.55

-

191.27

6,730.82

213.44

1.55

64.56

279.55

- ต้นทุน

-

-

-

-

- ค่าเสื่อมราคาสะสม

-

-

-

-

- ค่าเผื่อการด้อยค่า

-

-

-

-

- ต้นทุน

-

-

-

-

- ค่าเสื่อมราคาสะสม

-

-

-

-

(1,085.32)

(0.27)

(97.04)

(1,182.63)

5,667.67

1.28

158.79

5,827.74

6,752.99

1.55

255.83

7,010.37

(1,085.32)

(0.27)

(97.04)

(1,182.63)

ค่าเผื่อการด้อยค่า

-

-

-

-

ราคาตามบัญชีปลายปี

5,667.67

1.28

158.79

5,827.74

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาตามบัญชีต้นปี
ซื้อสินทรัพย์
จ�ำหน่ายสินทรัพย์

จัดประเภทใหม่

ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

ที่ดิน

ยานพาหนะ

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน

-

-

-

-

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

-

-

-

-

ค่าเผื่อการด้อยค่า

-

-

-

-

ราคาตามบัญชีปลายปี

-

-

-

-

ราคาตามบัญชีต้นปี

-

-

-

-

ซื้อสินทรัพย์

-

-

-

-

- ต้นทุน

-

-

-

-

- ค่าเสื่อมราคาสะสม

-

-

-

-

- ค่าเผื่อการด้อยค่า

-

-

-

-

- ต้นทุน

-

-

-

-

- ค่าเสื่อมราคาสะสม

-

-

-

-

ค่าเสื่อมราคา

-

-

-

-

ราคาตามบัญชีปลายปี

-

-

-

-

ราคาทุน

-

-

-

-

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

-

-

-

-

ค่าเผื่อการด้อยค่า

-

-

-

-

ราคาตามบัญชีปลายปี

-

-

-

-

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

จ�ำหน่ายสินทรัพย์

จัดประเภทใหม่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

24. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน

3,633.17

-

3,633.17

(2,968.80)

-

(2,968.80)

ค่าเผื่อการด้อยค่า

-

-

-

ราคาตามบัญชีปลายปี

664.37

-

664.37

664.37

-

664.37

41.60

8.37

49.97

(501.39)

-

(501.39)

486.06

-

486.06

-

-

-

- ต้นทุน

189.80

(8.00)

181.80

- ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

(19.77)

-

(19.77)

(278.50)

-

(278.50)

582.17

0.37

582.54

3,363.18

0.37

3,363.55

(2,781.01)

-

(2,781.01)

ค่าเผื่อการด้อยค่า

-

-

-

ราคาตามบัญชีปลายปี

582.17

0.37

582.54

หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาตามบัญชีต้นปี
ซื้อสินทรัพย์
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
- ต้นทุน
- ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
- ค่าเผื่อการด้อยค่า
จัดประเภทใหม่

ค่าตัดจ�ำหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน

3,626.81

0.35

3,627.16

(2,756.81)

-

(2,756.81)

ค่าเผื่อการด้อยค่า

(24.14)

-

(24.14)

ราคาตามบัญชีปลายปี

845.86

0.35

846.21

845.86

0.35

846.21

46.93

-

46.93

(164.33)

-

(164.33)

140.19

-

140.19

24.14

-

24.14

- ต้นทุน

123.76

(0.35)

123.41

- ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

(37.51)

-

(37.51)

(314.67)

-

(314.67)

664.37

-

664.37

3,633.17

-

3,633.17

(2,968.80)

-

(2,968.80)

ค่าเผื่อการด้อยค่า

-

-

-

ราคาตามบัญชีปลายปี

664.37

-

664.37

หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาตามบัญชีต้นปี
ซื้อสินทรัพย์
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
- ต้นทุน
- ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
- ค่าเผื่อการด้อยค่า
จัดประเภทใหม่

ค่าตัดจ�ำหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

25. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

เงินประกัน

2562
(ปรับปรุงใหม่)

24.18

30.51

1,327.66

1,459.40

ลูกหนี้อื่น

27.10

26.86

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ

31.67

31.67

1,410.61

1,548.44

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

รวม

26. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

เจ้าหนี้การค้า

2562

2,039.91

955.32

757.35

1,329.50

2,797.26

2,284.82

0.28

512.66

2,095.18

1,036.61

รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

2,095.46

1,549.27

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

4,892.72

3,834.09

เจ้าหนี้ส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคม
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
- เจ้าหนี้เงินฝากโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมฯ
- อื่น ๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอืน่ จ�ำนวน 4,892.72 ล้านบาท มีเจ้าหนีเ้ งินฝากโครงการ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมฯ จ�ำนวน 0.28 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่บริษัทได้รับจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ดศ.) ตามโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อเศรษฐกิจของประเทศ รายละเอียดปรากฏ
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8
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27. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
งบการเงินรวม
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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�ำรุงรักษา

281.15

218.33

281.15

218.33

-

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

10,451.10

34,103.26

10,451.08

34,103.03

เงินน�ำส่ง กสทช. ตามมาตรา 84 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ

รวม

28. รายได้รอตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนที่ถึงก�ำหนดในหนึ่งปี
ยอดคงเหลือต้นปี

0.40

บวก รับโอนจากส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปี

0.45

หัก รับรู้เป็นรายได้ระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

(0.45)
0.40

ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปี
ยอดคงเหลือต้นปี
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี
หัก โอนเป็นส่วนที่ถึงก�ำหนดในหนึ่งปี
ยอดคงเหลือปลายปี

0.51
(0.45)
0.06

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ปรับปรุงใหม่) มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนที่ถึงก�ำหนดในหนึ่งปี
ยอดคงเหลือต้นปี

10.90

บวก รับโอนจากส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปี

0.84

หัก รับรู้เป็นรายได้ระหว่างปี

(11.34)
0.40

ยอดคงเหลือปลายปี
ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปี
ยอดคงเหลือต้นปี

-

บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี

1.35

หัก โอนเป็นส่วนที่ถึงก�ำหนดในหนึ่งปี

(0.84)
0.51

ยอดคงเหลือปลายปี

29. เงินรับรอจ่ายคืน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

เงินรับรอจ่ายคืน - ค่าบริการ
เงินรับรอจ่ายคืน - อื่น ๆ
รวม

2562

2.42

5.09

105.76

157.43

108.18

162.52

30. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก�ำหนด

2562
(ปรับปรุงใหม่)

661.77

3,058.30

1,329.86

1,055.59

เงินประกันการใช้บริการรับจากลูกค้า

151.96

158.77

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

545.59

324.92

2,689.18

4,597.58

รายได้รับล่วงหน้า

รวม
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31. หนี้สินตามสัญญาเช่า
รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

2562

7,917.91

-

เพิ่มขึ้น

309.81

-

เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย

(8.80)

-

(562.18)

-

214.20

-

7,870.94

-

(1,671.39)

-

6,199.55

-

เงินจ่ายช�ำระ
รับรู้ดอกเบี้ยจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หัก ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2562

ค่าตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์สิทธิการใช้
- ที่ดิน

1,085.32

-

0.27

-

97.02

-

ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า

214.20

-

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น

141.84

-

25.84

-

9,598.63

-

11,163.12

-

- อาคาร
- ยานพาหนะ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่ำ
ค่าเช่าจ่ายที่ผันแปรตามปริมาณการใช้
รวม

การวิเคราะห์การครบก�ำหนดของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2562

ไม่เกิน 1 ปี

1,850.21

-

1 - 5 ปี

5,506.15

-

เกินกว่า 5 ปี

1,117.82

-

รวม

8,474.18

-

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

32. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ประมาณการหนี้สินส�ำหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน

รายการอื่น

รวม

263.52

-

263.52

(150.58)

1.33

(149.25)

-

73.93

73.93

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

112.94

75.26

188.20

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

182.82

-

182.82

80.70

-

80.70

263.52

-

263.52

รายการที่บันทึกใน
- งบก�ำไรขาดทุน
- งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่บันทึกในงบก�ำไรขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ค่าเสื่อมราคาอาคารและ
การด้อยค่าของอุปกรณ์-กิจการ

รายการอื่น

รวม

-

263.52

263.52

- งบก�ำไรขาดทุน

-

(35.75)

(35.75)

- งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

(39.57)

(39.57)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

188.20

188.20

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

-

182.82

182.82

- งบก�ำไรขาดทุน

-

2.74

2.74

- งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

77.96

77.96

-

263.52

263.52

รายการที่บันทึกใน

รายการที่บันทึกใน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ประมาณการหนี้สินส�ำหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน

รายการอื่น

รวม

169.78

-

169.78

(142.04)

1.33

(140.71)

-

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�ำไรขาดทุน

81.37

-

81.37

169.78

-

169.78

รายการที่บันทึกใน
- งบก�ำไรขาดทุน
- งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเสื่อมราคาอาคารและ
การด้อยค่าของอุปกรณ์-กิจการ

รายการอื่น

รวม

-

169.78

169.78

- งบก�ำไรขาดทุน

-

(27.21)

(27.21)

- งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

(39.57)

(39.57)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

103.00

103.00

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

-

88.41

88.41

- งบก�ำไรขาดทุน

-

3.41

3.41

- งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

77.96

77.96

-

169.78

169.78

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
รายการที่บันทึกใน

รายการที่บันทึกใน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอัตราภาษีส�ำหรับปี
ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือในปีที่บริษัทจะจ่ายช�ำระหนี้สินภาษีส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อัตราภาษีร้อยละ 20

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีได้ตั้งค้างจ่ายโดยใช้วิธีการประมาณการโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะได้รับ คือ อัตรา
ร้อยละ 20 ต่อปี
งบการเงินรวม
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 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

2,384.88

11,198.00

2,384.88

11,198.00

ภาษีเงินได้ที่บันทึกในงบก�ำไรขาดทุน

รายการกระทบยอดจ�ำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�ำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2562

2563

2562

16,426.94

50,481.43

16,510.73

50,332.25

20%

20%

20%

20%

3,285.39

10,096.29

3,302.15

10,066.45

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�ำไรขาดทุน

2,384.88

11,198.00

2,384.88

11,198.00

ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ :
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การเปิดเผยผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
2563

2562

จ�ำนวนก่อนภาษี (ค่ผลประโยชน์
าใช้จ่ายภาษี)

จ�ำนวนสุทธิ
จากภาษี

จ�ำนวนก่อนภาษี (ค่ผลประโยชน์
าใช้จ่ายภาษี)

จ�ำนวนสุทธิ
จากภาษี

งบการเงินรวม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

21.35

-

21.35

(31.83)

-

(31.83)

ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่า
ยุตธิ รรมของหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

-

-

-

389.81

(77.96)

311.85

ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
ในตราสารทุน

11.06

-

11.06

-

-

-

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น

491.69

-

491.69

-

-

-

ผลขาดทุนจากเงินลงทุน
ในตราสารหนี้ที่ก�ำหนดให้วัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(533.63)

106.72

(426.91)

-

-

-

71.89

6.77

78.66

-

-

-

-

-

-

(295.47)

-

(295.47)

0.22

-

0.22

-

-

-

62.58

113.49

176.07

62.51

(77.96)

(15.45)

ผลก�ำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุน
ที่ก�ำหนดให้วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงาน
ที่ก�ำหนดไว้
ส่วนแบ่งก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่น
ในบริษทั ร่วมตามวิธสี ว่ นได้เสีย
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

2563

2562

จ�ำนวนก่อนภาษี (ค่ผลประโยชน์
าใช้จ่ายภาษี)

จ�ำนวนสุทธิ
จากภาษี

จ�ำนวนก่อนภาษี (ค่ผลประโยชน์
าใช้จ่ายภาษี)

จ�ำนวนสุทธิ
จากภาษี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่า
ยุตธิ รรมของหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

-

-

-

389.81

(77.96)

311.85

ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
ในตราสารทุน

11.06

-

11.06

-

-

-

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น

491.69

-

491.69

-

-

-

ผลขาดทุนจากเงินลงทุน
ในตราสารหนี้ที่ก�ำหนดให้วัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(533.63)

106.72

(426.91)

-

-

-

71.89

6.77

78.66

-

-

-

-

-

-

(295.47)

-

(295.47)

41.01

113.49

154.50

94.34

(77.96)

16.38

ผลก�ำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุน
ที่ก�ำหนดให้วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงาน
ที่ก�ำหนดไว้
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

33. ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นปี

2562

5,022.13

3,780.36

ต้นทุนบริการปัจจุบัน

215.34

195.93

ต้นทุนบริการในอดีต

-

975.83

73.92

108.19

(337.11)

(273.83)

(15.50)

(14.65)

-

296.40

(22.87)

(46.10)

4,935.91

5,022.13

หัก โอนไปประมาณการหนี้สินหมุนเวียนส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน

(227.67)

(157.44)

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิ้นปี

4,708.24

4,864.69

ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายพนักงาน
ผลประโยชน์ที่จ่ายพนักงาน - กองทุนบ�ำเหน็จพนักงาน
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่ก�ำหนดไว้
ก�ำไรจากการลดขนาดโครงการ
รวม
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ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิ้นปี รับรู้เป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
เงินกองทุนบ�ำเหน็จพนักงาน
ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิ้นปี

2562

4,820.66

4,903.63

115.25

118.50

4,935.91

5,022.13

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2562

ต้นทุนบริการปัจจุบัน

215.34

195.93

ต้นทุนบริการในอดีต

-

975.83

73.92

108.19

(22.87)

(46.10)

266.39

1,233.85

ต้นทุนดอกเบี้ย
ก�ำไรจากการลดขนาดโครงการ
รวม

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีดังนี้
(ก) ข้อสมมติทางการเงิน
อัตราคิดลด

1.19 % ถึง 2.42 % ต่อปี

อัตราเงินเฟ้อ

2.50 % ต่อปี

ราคาทองค�ำ

21,800 บาท ต่อทองหนึ่งบาท ปรับขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ

มูลค่ารางวัลพาเที่ยวต่างประเทศ
อัตราการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน

23,000 บาท ปรับขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ
ร้อยละต่อปี

อายุน้อยกว่า 40 ปี

9.0

อายุ 40 ปี ถึงอายุน้อยกว่า 55 ปี

7.0

อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป

5.0

อัตราการขึ้นเงินเดือนของลูกจ้าง

ร้อยละ 4.0 ต่อปี

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

(ข) ข้อสมมติทางประชากรศาสตร์
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน จ�ำแนกตามช่วงอายุ

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�ำแนกตามช่วงอายุ

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�ำเหน็จพนักงาน
การเคลื่อนไหวของเงินกองทุนบ�ำเหน็จพนักงานมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

ยอดคงเหลือต้นปี

2562

118.50

119.28

สมทบเพิ่มเติมระหว่างปี

12.25

13.87

จ่ายให้พนักงานระหว่างปี

(15.50)

(14.65)

ยอดคงเหลือปลายปี

115.25

118.50

บริษัทจ่ายเงินสมทบเพื่อกองทุนบ�ำเหน็จพนักงาน เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 10 ของอัตราเงินเดือนพนักงาน
ที่เป็นสมาชิก และจ่ายสมทบเพิ่มเติมให้เท่ากับภาระผูกพันที่พึงจ่าย ณ วันสิ้นงวดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สมาชิกกองทุนบ�ำเหน็จพนักงานมีจำ� นวน 60 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 65 คน)
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
1. ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ข้อสมมติ

ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ

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)

± 20.0%

10.23

(10.00)

± 1.0%

12.82

(14.23)

4. อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
5. พัฒนาการอัตราการเสียชีวิต

2. ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์รางวัลอายุงานยาวนาน
ข้อสมมติ

ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ

เพิ่มขึ้น

ลดลง

1. อัตราคิดลด

± 1.0%

0.64

(0.58)

2. อัตราเงินเฟ้อ

± 1.0%

0.78

(0.70)

± 20.0%

0.06

(0.06)

± 1.0%

0.01

(0.01)

3. อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
4. พัฒนาการอัตราการเสียชีวิต

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้ อ้างอิงจากการเปลีย่ นแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึง่ ขณะทีใ่ ห้ขอ้ สมมติอนื่ คงที่
ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมีความสัมพันธ์กันในการ
ค�ำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของประมาณการหนีส้ นิ ส�ำหรับผลประโยชน์พนักงานทีก่ ำ� หนดไว้ทมี่ ตี อ่ การเปลีย่ นแปลง
ในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกันกับการค�ำนวณผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ซึ่งเป็นการค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์คือ 13.3 ปี

34. สิทธิประโยชน์จากการแปลงสภาพค้างจ่ายหุ้นสามัญ
เมือ่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 คณะรัฐมนตรีมมี ติให้แปรสภาพการสือ่ สารแห่งประเทศไทย (กสท.) ตามแผนแม่บทพัฒนา
กิจการโทรคมนาคม และพระราชบัญญัตทิ นุ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 แยกกิจการเป็น 2 บริษทั คือ บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จ�ำกัด
และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 บมจ. กสท โทรคมนาคม
ได้ก�ำหนด ให้จัดสรรหุ้นให้พนักงานจากการแปลงสภาพดังกล่าว โดยให้พนักงานการสื่อสารแห่งประเทศไทย ได้สิทธิซื้อหุ้น
ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ จ�ำนวน 6 เท่าของเงินเดือน ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2546 และได้รับหุ้นให้เปล่าในราคาตามมูลค่า
ที่ตราไว้ จ�ำนวน 2 เท่าของเงินเดือน ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2546 ซึ่งเป็นการให้ครั้งเดียว โดยพนักงานสามารถใช้สิทธิดังกล่าว
เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นต่อพนักงานและประชาชนทั่วไป โดยเป็นการให้ครั้งเดียวเมื่อกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

บมจ. กสท โทรคมนาคม สิ้นสุดสภาพเป็นนิติบุคคล เมื่อมีการควบรวมกิจการเป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ�ำกัด
(มหาชน) (NT Plc.) โดยสิทธิประโยชน์จากการแปลงสภาพดังกล่าวไม่ได้โอนไป NT Plc. เนื่องจากยังมิได้มีการกระจายหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและจัดสรรหุน้ ให้แก่พนักงาน บมจ. กสท โทรคมนาคม ก่อนการควบรวม ดังนัน้ พนักงาน
บมจ. กสท โทรคมนาคม จึงยังไม่มีสิทธิในทางกฎหมายที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ข้อ 2.20 (ค)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ได้ทำ� การปรับปรุงรายการดังกล่าวเป็นรายได้อนื่ จ�ำนวน 975.06 ล้านบาท (หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 39)

35. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

รายได้รับล่วงหน้าระยะยาว - เสา/โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

2562
(ปรับปรุงใหม่)

2,091.91

2,376.63

244.84

156.42

3,108.36

3,137.47

ดอกเบี้ยรอการรับรู้

125.88

218.91

เงินประกัน

117.85

106.40

รวม

5,688.84

5,995.83

รายได้รับล่วงหน้า
ประมาณการค่ารื้อถอนอุปกรณ์โทรคมนาคม

36. ก�ำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ำกัด พ.ศ. 2535 ก�ำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่ง
ไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ำรองจะมีจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายไม่สามารถน�ำมาจ่ายปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรส�ำรอง
ตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

37. รายได้จากการให้บริการ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

รายได้ธุรกิจโทรศัพท์

2562

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

40,426.06

45,145.42

รวม
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38. รายได้จากการยุติข้อพิพาทและคดีความสิ้นสุด
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2562

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

-

31,015.91

บริษัท ทรู มูฟ จ�ำกัด

-

8,504.84

บริษัท ดิจิตอล โฟน จ�ำกัด

-

191.14

-

39,711.89

รวม

ในปี 2562 บริษัทได้เจรจายุติข้อพิพาทกับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัท TAC) บริษัท
TAC ได้ตกลงจ่ายเงินค่าชดเชยเพือ่ ระงับคดีความและข้อพิพาทให้กบั บริษทั เป็นจ�ำนวนเงิน 1,560.77 ล้านบาท ต่อมาบริษทั
ได้ท�ำการลดหนี้ผลประโยชน์ตอบแทนส�ำหรับบริการข้ามแดนอัตโนมัติ (IR) และบริการเสริมประเภทเนื้อหา (Content)
ภายหลังการสิ้นสุดสัมปทาน ซึ่งบริษัทได้ช�ำระเงินให้บริษัท TAC แล้ว จ�ำนวน 32.81 ล้านบาท
เมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ศาลปกครองกลางได้มคี ำ� พิพากษายกฟ้องคดีความค่าเชือ่ มโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่
กรณี บมจ. ทีโอที ฟ้อง บริษัท จ�ำนวน 4 คดี บริษัทจึงได้ท�ำการปรับปรุงรายการเงินรับรอจ่ายคืน จ�ำนวน 38,213.19
ล้านบาท เป็นรายได้จากการยุติข้อพิพาทและคดีความสิ้นสุดทั้งจ�ำนวนในงบการเงิน

39. รายได้อื่น
งบการเงินรวม
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

19.20

64.58

142.95

154.02

517.93

715.97

517.93

715.97

1,098.59

252.31

1,098.59

252.31

3,269.46

2,548.80

3,393.15

2,638.17

รายได้เงินปันผล
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
รายได้อื่น ๆ
รวม

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

40. ค่าใช้จ่ายอื่น
งบการเงินรวม
2563

ค่าปรับและเงินชดใช้ค่าเสียหาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

(39.18)

3,944.77

(39.18)

3,944.77

0.22

1.94

0.22

1.94

ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากการวัดมูลค่ายุติธรรม

510.06

-

510.06

-

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

559.14

3.92

564.77

41.74

1,030.24

3,950.63

1,035.87

3,988.45

เบี้ยปรับเงินเพิ่มทางภาษีอากร

รวม

41. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ที่มีสาระส�ำคัญมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

6,328.25

7,770.49

6,328.17

7,770.10

ค่าซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาและวัสดุใช้ไป

1,754.42

1,408.98

1,754.42

1,408.98

ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าตัดจ�ำหน่าย

7,467.94

7,319.92

7,467.94

7,319.92

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

16,819.63

16,863.34

16,819.63

16,863.34

758.92

2,719.22

758.92

2,719.22

0.23

1.94

0.23

1.94

(39.18)

3,944.77

(39.18)

3,944.77

ค่าส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคม

ค่าเช่า/ใช้สินทรัพย์
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
เบี้ยปรับเงินเพิ่มทางภาษีอากร
ค่าปรับและเงินชดใช้ค่าเสียหาย
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42. ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรสุทธิทเี่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ สามัญส�ำหรับปีดว้ ยจ�ำนวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ออกในระหว่างปีและช�ำระแล้ว ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

ก�ำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ที่ออกและช�ำระแล้ว (หน่วย : ล้านหุ้น)
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2562

2563

2562

14,042.06

39,283.42

14,125.85

39,134.25

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

14.04

39.28

14.13

39.13

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี 2563 และ 2562

43. ความเสี่ยงทางการเงิน
บริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่ส�ำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการด�ำเนินธุรกรรมตามปกติ
และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง บริษัทมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง โดยค�ำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแก่บริษัท
โดยรวม บริษัทไม่มีการใช้เครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะเป็นทางการค้าเพื่อเก็งก�ำไร บริษัทบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้
(ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเนือ่ งจากรายการทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา เช่น การเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ค่าเช่าวงจรเคเบิลใต้น�้ำ  และเงินฝากธนาคารที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา บริษัทมีรายได้และต้นทุนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจากการ
เชือ่ มโยงบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศกับผูป้ ระกอบการโทรคมนาคมอืน่ ทัว่ โลก สินทรัพย์ทเี่ ป็นเงินตราต่างประเทศ ได้แก่
เงินฝากธนาคารในประเทศเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อการช�ำระหนี้สินในอนาคตที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทถือแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
•

เจรจาตกลงเงื่อนไขการช�ำระเงินในลักษณะหักกลบรายการกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมต่างประเทศ

•

ด�ำรงเงินฝากในรูปเงินตราต่างประเทศ

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
2563
เงินตราต่างประเทศ

2562
เงินบาท

เงินตราต่างประเทศ

เงินบาท

สินทรัพย์
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

23.34

697.17

26.89

806.15

ยูโรโซน

-

-

0.01

0.39

เอส ดี อาร์ *

-

-

-

-

0.003

0.01

-

0.01

ดอลลาร์ฮ่องกง

697.18

806.55

หนี้สิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

1.49

44.89

6.44

195.32

(0.07)

(0.28)

0.30

1.16

-

-

0.05

1.55

ดอลลาร์สิงคโปร์

0.02

0.46

0.003

0.06

ดอลลาร์ออสเตรเลีย

0.01

0.20

0.006

0.13

-

-

0.003

0.08

0.002

0.07

0.002

0.07

ดอลลาร์ฮ่องกง
ยูโรโซน

ฟรังก์สวิส
เอส ดี อาร์ *

45.34

*

198.37

เอส ดี อาร์ หมายถึง Special Drawing Rights (SDR) เป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศมาตรฐานที่ก�ำหนดโดยกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) ค�ำนวณโดยการถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักสกุลเงินตราต่างประเทศส�ำคัญ ๆ 5 สกุล

(ข) ความเสี่ยงจากสินเชื่อ
บริษทั ไม่มคี วามเสีย่ งจากการกระจุกตัวของสินเชือ่ บริษทั มีนโยบายในการให้บริการเฉพาะลูกค้าทีม่ ปี ระวัตดิ า้ นสินเชือ่
น่าเชื่อถือ นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการฝากเงินกับสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ
(ค) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยมีนโยบายในการด�ำรงเงินสดให้เพียงพอต่อการด�ำเนินงานจัดให้มี
ความพร้อมของกระแสเงินสดจากการท�ำสัญญาวงเงินสินเชื่อหรือจากแหล่งเงินอื่น รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไข
การช�ำระเงิน
(ง) มูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
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44. หนี้สินและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น และภาระผูกพัน
(ก) การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO)
แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 กสทช. ได้ออกประกาศ เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) และประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน�ำไปใช้ในการ
จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
ซึ่งก�ำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ต้องน�ำส่งรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมให้แก่กองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี
ของรายได้สุทธิ โดยให้น�ำส่งเงินจ�ำนวนดังกล่าวปีละหนึ่งครั้งภายในร้อยห้าสิบวันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
บริษทั ได้บนั ทึกรับรูห้ นีส้ นิ ส�ำหรับเงินทีต่ อ้ งน�ำส่งเข้ากองทุนฯ ดังกล่าวไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ในรายการค่าใช้จา่ ย
ค้างจ่าย จ�ำนวน 377.00 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การด�ำเนินการจัดให้มบี ริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัว่ ถึงและบริการเพือ่ สังคม ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554
ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555
ส�ำนักงาน กสทช. แจ้งให้ทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ครั้งที่ 32/2558 เมื่อวันที่
2 ธันวาคม 2558 เพื่อพิจารณา เรื่อง แนวทางด�ำเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
(จากเงินรายได้ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม
2555) และมีมติเห็นชอบให้ผู้รับใบอนุญาตแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และแบบที่สาม มีหน้าที่ในการจัดสรร
รายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ในอัตราร้อยละ 4
ต่อปี ให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
เนื่องจากที่ผ่านมาก่อนที่จะมีประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพื่อสังคม พ.ศ. 2555 - 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 บริษัทถือปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนําไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
โดยบริษัทเลือกที่จะด�ำเนินการให้บริการเองแทนการช�ำระเงินในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี ให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม บริษัทได้ท�ำการอุทธรณ์ค�ำสั่งของเลขาธิการ กสทช. เมื่อวันที่
18 พฤษภาคม 2560 และได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้เพิกถอนมติที่ประชุม กทค. ดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เลขาธิการ กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ค�ำสั่งทางปกครองดังกล่าว
โดยเห็นควรยืนตามค�ำสั่งของเลขาธิการ กสทช. และให้บริษัทด�ำเนินการจัดสรรเงินรายได้จากการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี พร้อมเงินเพิม่ ให้แก่สำ� นักงาน
กสทช. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากมีความประสงค์จะโต้แย้งค�ำสั่งหรือมติที่ประชุม กสทช. นี้ ให้ท�ำค�ำฟ้อง
เป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
บริษัทได้บันทึกรับรู้ค่า USO และเงินเพิ่มของกรณีดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในงบการเงินแล้ว จ�ำนวน 2,138.31
ล้านบาท และได้น�ำส่งเงินค่า USO จ�ำนวน 1,845.06 ล้านบาท (ไม่รวมเงินเพิ่ม) ให้ส�ำนักงาน กสทช. แล้วเมื่อวันที่
11 มกราคม 2561 โดยบริษทั ได้ดำ� เนินการฟ้องคดีเพือ่ เพิกถอนค�ำสัง่ ทางปกครองของเลขาธิการ กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง
ตามคดีหมายเลขด�ำที่ 161/2561 วันที่ 23 มกราคม 2561 ขอให้ กสทช. คืนเงินค่า USO ดังกล่าว พร้อมช�ำระดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 มกราคม 2561 ถึงวันฟ้อง และช�ำระดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจาก
วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะช�ำระเสร็จหรือคืนเงินครบถ้วนแก่ผู้ฟ้องคดี

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

(ข) ข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้ออกประกาศว่าด้วยการใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 เพื่อก�ำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเอง ในการที่จะต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่าย
โทรคมนาคมรายอื่นเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเมื่อมีการร้องขอ ทั้งนี้ เพื่อให้การ
สือ่ สารข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นไปได้ดว้ ยดีและให้ผใู้ ห้เชือ่ มต่อโครงข่ายมีสทิ ธิทจี่ ะเรียกเก็บค่าตอบแทนการเชือ่ มต่อ
โครงข่าย (Interconnection Charge : IC) ในอัตราทีส่ ะท้อนถึงต้นทุน มีผลให้ผปู้ ระกอบการทัง้ ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมและผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับสัมปทานหรือสัญญาร่วมการงาน ตามมาตรา 80
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ต้องท�ำการตกลงเรือ่ งการใช้และเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ระหว่างกัน บริษัทเป็นผู้ประกอบการที่ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว ซึ่งมีโครงข่ายที่ต้องด�ำเนินการภายใต้
ประกาศฯ ได้แก่ โครงข่ายโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (International Telephone Network) โครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน (Fixed
Line) และโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (CDMA ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค)
บริษัทได้ด�ำเนินการเจรจากับผู้ประกอบการรายอื่นแต่ไม่สามารถท�ำความตกลงในการลงนามในสัญญาการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ เนื่องจากไม่สามารถตกลงเรื่องอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย
(อัตราค่า IC) ได้ บริษทั ได้เข้าสูก่ ระบวนการระงับข้อพิพาทการเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศ กทช. กับผูป้ ระกอบการ
ที่อยู่ภายใต้สัญญาร่วมการงานกับบริษัท ได้แก่ บริษัท TAC และผู้ประกอบการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้สัญญาร่วมการงาน ได้แก่
บมจ. ทีโอที และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) (AIS)
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 บริษัทได้ท�ำสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับ AIS ตามประกาศ กทช. ว่าด้วย
การใช้และการเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 2549 และให้เริม่ คิดค่าเชือ่ มต่อโครงข่ายตัง้ แต่วนั ที่ 7 เมษายน 2553 เป็นต้นไป
เฉพาะโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ CDMA และโครงข่ายโทรศัพท์ประจ�ำที่ (Fixed Line) ในส่วนของโครงข่ายโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศ AIS อ้ า งว่ า ได้ มี ก ารท� ำ ข้ อ ตกลงการประกั น รายได้ ขั้ น ต�่ ำ ส่ ว นแบ่ ง ค่ า พู ด โทรศั พ ท์ ร ะหว่ า งประเทศกั บ
บมจ. ทีโอที เป็นเหตุให้ไม่สามารถท�ำสัญญากับบริษัทได้
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553 กทช. มีค�ำชี้ขาดข้อพิพาทที่ 3/2553 โดยให้บริษัทมีสิทธิที่จะขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์
ระหว่างประเทศ โครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ CDMA เข้ากับโครงข่ายโทรศัพท์ประจ�ำทีข่ อง บมจ. ทีโอที และค�ำชีข้ าดข้อพิพาทที่
2/2553 โดยให้บริษัทมีสิทธิที่จะขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ CDMA และโครงข่ายโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
เข้ากับโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีข่ อง AIS มีสทิ ธิเรียกเก็บค่าตอบแทนการเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างกันตามอัตรา
ที่ค�ำชี้ขาดข้อพิพาทก�ำหนด โดยนับตั้งแต่ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 2549
มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 บมจ. ทีโอที ได้ยื่นฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองให้มีค�ำสั่งเพิกถอนค�ำชี้ขาดข้อพิพาทที่
3/2553 ของ กสทช. เพิกถอนค�ำวินิจฉัยข้อพิพาทที่ 5/2551 ของ กวพ. และเพิกถอนมติ กสทช. ในการประชุมครั้งที่ 28/2553
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 บริษัท มีหนังสือถึงส�ำนักงาน กสทช. ขอให้ กทค. ก�ำหนดมาตรการบังคับทางปกครองให้
บมจ. ทีโอที ด�ำเนินการให้เป็นไปตามค�ำชี้ขาด เนื่องจาก บมจ. ทีโอที ได้ปฏิเสธการเรียกเก็บค่า IC
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ศาลปกครองกลางมีค�ำพิพากษาให้เพิกถอนค�ำชี้ขาดข้อพิพาทที่ 3/2553 ของ กสทช.
เฉพาะในส่วนทีร่ บั รองให้คกู่ รณีมสี ทิ ธิเรียกเก็บค่า IC ระหว่างกัน นับแต่วนั ทีป่ ระกาศ IC มีผลใช้บงั คับ ซึง่ บริษทั ได้ยนื่ อุทธรณ์
ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว
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ก่อนที่ กทช. จะมีประกาศว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม บริษัทในฐานะเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์
ระหว่างประเทศ ได้มกี ารท�ำข้อตกลง เรือ่ ง การจ่ายส่วนแบ่งค่าพูดโทรศัพท์ระหว่างประเทศกับผูป้ ระกอบการรายอืน่ ในกรณีที่
ลูกค้าของบริษัทมีการใช้งานผ่านโครงข่ายของผู้ประกอบการดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้แจ้งขอยกเลิกการจ่ายส่วนแบ่ง
ค่าพูดโทรศัพท์ในอัตราเดิมกับผูป้ ระกอบการทุกราย ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป และตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2552
บริษัทได้บันทึกส่วนแบ่งค่าพูดโทรศัพท์ดังกล่าวในงบการเงินด้วยอัตรา IC ที่ 0.5652 บาท/นาที ซึ่งผู้ประกอบการหลายราย
ยังโต้แย้งไม่ยอมรับอัตราดังกล่าว จึงเกิดเป็นข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับผู้ประกอบการรายอื่น ยกเว้นบริษัท TAC ซึ่งบริษัท
สามารถเจรจาตกลงท�ำสัญญาการช�ำระค่าตอบแทนการเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมได้ และตัง้ แต่วนั ที่ 20 เมษายน 2553
บริษัทได้บันทึกส่วนแบ่งค่าพูดโทรศัพท์ระหว่างประเทศส�ำหรับผู้ประกอบการรายอื่นที่ไม่สามารถเจรจาตกลงกันโดยใช้
อัตราค่า IC ตามประกาศ กสทช. เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ที่เป็นอัตราอ้างอิง ตามที่มีผลใช้บังคับ
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ศาลปกครองกลางได้มีค�ำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 33/2561 กรณี บมจ. ทีโอที ฟ้อง
บริษัทต่อศาลปกครองกลางเรียกให้บริษัทช�ำระหนี้ค่าส่วนแบ่งค่าพูดโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ทุนทรัพย์จ�ำนวน 4,348.22
ล้านบาท ศาลปกครองกลางมีค�ำพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากอัตราค่าส่วนแบ่งรายได้ตามข้อตกลง เรื่อง การจ่ายส่วนแบ่ง
ค่าพูดโทรศัพท์ระหว่างประเทศ มิใช่อัตราค่าตอบแทนการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในประกาศว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ของ กทช. จึงสิ้นผลใช้บังคับลงแล้ว
ตั้งแต่ประกาศฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2549
ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องรับผิดช�ำระเงินค่าส่วนแบ่งรายได้ตามข้อตกลง เรื่อง การจ่ายส่วนแบ่งค่าพูดโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศ ให้แก่ บมจ. ทีโอที ทั้งนี้ บมจ. ทีโอที ยื่นอุทธรณ์ค�ำพิพากษาของศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ขณะนี้คดีจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
ทั้งนี้ บริษัทได้บันทึกรับรู้ภาระผูกพันจากการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไว้ในงบการเงินแล้ว และเชื่อว่าผลสรุป
ของข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่อฐานะการเงินของบริษัท
(ค) คดีความ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคดีความที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ ประกอบด้วย กรณีที่บริษัทเป็นโจทก์ในคดีพิพาท
กับบุคคลและกิจการต่าง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับคดีละเมิดและคดีผิดสัญญา โดยมีค่าเรียกร้อง จ�ำนวน 141,471.56 ล้านบาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 424,794.94 ล้านบาท) และกรณีที่บริษัทเป็นจ�ำเลยในคดีพิพาทกับบุคคลหรือกิจการ
ต่าง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับคดีละเมิดและคดีผิดสัญญา โดยมีค่าเรียกร้อง จ�ำนวน 8,316.33 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จ�ำนวน 23,448.23 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กรณีที่บริษัทเป็นโจทก์ จ�ำนวน 141,471.56 ล้านบาท ซึ่งมีคดีส�ำคัญ จ�ำนวน 127,976.77 ล้านบาท ดังนี้
1.1 บริษทั ได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ กรณีบริษทั TAC น�ำค่าภาษีสรรพสามิตหักออกจากส่วนแบ่ง
รายได้ ที่ต้องน�ำส่งให้บริษัท ตั้งแต่ปีด�ำเนินการที่ 12 - 16 (16 ก.ย. 45 - 15 ก.ย. 50) ตามมติคณะรัฐมนตรี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,981.87 ล้านบาท ปัจจุบันอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ยกค�ำเสนอข้อพิพาทของบริษัท บริษัท
ได้รอ้ งขอเพิกถอนค�ำชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง ศาลปกครองกลางพิพากษายกค�ำร้องของ
บริษัท บริษัทอุทธรณ์ค�ำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
1.2 บริษทั ได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ กรณีบริษทั ดิจติ อลโฟน จ�ำกัด (DPC) น�ำค่าภาษีสรรพสามิต
หักออกจากส่วนแบ่งรายได้ที่ต้องน�ำส่งให้บริษัท ตั้งแต่ปีด�ำเนินการที่ 6 - 10 (16 ก.ย. 45 - 15 ก.ย. 50) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,410.99 ล้านบาท ปัจจุบันอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ยกค�ำเสนอข้อพิพาทของ
บริษทั บริษทั ได้รอ้ งขอเพิกถอนค�ำชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง ศาลปกครองกลางพิพากษา
ยกค�ำร้องของบริษัท บริษัทอุทธรณ์ค�ำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด
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1.3 บริษทั ยืน่ ฟ้องกระทรวงการคลังต่อศาลปกครองกลางคดีหมายเลขด�ำที่ 506/2554 กรณีพนั ต�ำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
ขณะด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี จงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อ�ำนาจในต�ำแหน่งโดยมิชอบด้วย
กฎหมายท�ำให้บริษทั ได้รบั ความเดือดร้อนและเสียหายโดยไม่ได้รบั ค่าส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญา
ร่วมการงานจากบริษัท TAC True Move และ DPC และต้องช�ำระภาษีมูลค่าเพิ่มของจ�ำนวนเงินค่าผลประโยชน์
ตอบแทนส่วนที่น�ำไปหักค่าภาษีสรรพสามิตและภาษีเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย พร้อมช�ำระเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
ให้กรมสรรพากร เนือ่ งจากช�ำระภาษีมลู ค่าเพิม่ ไม่ถกู ต้อง รวมทุนทรัพย์ จ�ำนวน 41,169.40 ล้านบาท ศาลปกครอง
กลางมีค�ำสั่งไม่รับค�ำฟ้องของบริษัทและจ�ำหน่ายคดีออกจากสารบบความ บริษัทยื่นอุทธรณ์ค�ำสั่งศาลปกครอง
กลางต่อศาลปกครองสูงสุดเพือ่ คัดค้านค�ำสัง่ ของศาลปกครองกลาง และศาลปกครองสูงสุดมีคำ� สัง่ ให้ศาลปกครอง
กลางรับค�ำฟ้องของบริษทั ไว้พจิ ารณา ต่อมาศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง บริษทั ยืน่ อุทธรณ์ตอ่ ศาลปกครอง
สูงสุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
1.4 บริษัทเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ กรณีบริษัท TAC ไม่ช�ำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่ม
ปีดำ� เนินการที่ 16 (16 ก.ย. 49 - 15 ก.ย. 50) กรณีนำ� ค่า IC หักออกจากรายได้กอ่ นค�ำนวณผลประโยชน์ตอบแทน
ให้บริษัท ทุนทรัพย์จ�ำนวน 4,022.19 ล้านบาท คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดยกค�ำเสนอข้อพิพาทของบริษัท
บริษัทอยู่ระหว่างยื่นค�ำร้องขอเพิกถอนค�ำชี้ขาดต่อศาลปกครองกลาง
1.5 บริษัทเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ กรณีบริษัท TAC ไม่ช�ำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่ม
ปีด�ำเนินการที่ 17 (16 ก.ย. 50 - 15 ก.ย. 51) รวมทุนทรัพย์จ�ำนวน 6,308.78 ล้านบาท คณะอนุญาโตตุลาการ
พิจารณาให้คงเหลือข้อพิพาทเฉพาะค่า IC เพียงประเด็นเดียว คงเหลือทุนทรัพย์ 6,021.28 ล้านบาท ซึ่งคณะ
อนุญาโตตุลาการขี้ขาดให้บริษัท TAC ช�ำระเงินผลประโยชน์ตอบแทนอันเกิดจากรายได้ค่า IC ให้บริษัท จ�ำนวน
3,957.95 ล้านบาท ต่อมาบริษัท TAC ยื่นถอนค�ำชี้ขาดต่อศาลปกครองกลาง บริษัทยื่นค�ำร้องต่อศาลปกครอง
กลางขอให้ศาลบังคับตามค�ำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการด้วยทุนทรัพย์ใหม่ จ�ำนวน 3,957.95 ล้านบาท
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
1.6 บริษัทเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ กรณี DPC ไม่จัดหาและโอนกรรมสิทธิ์เสาอากาศ/เสาสูง
จ�ำนวน 4,657 ต้น พร้อมทั้งเครื่องและอุปกรณ์อื่นให้บริษัท รวมทุนทรัพย์จ�ำนวน 16,723.37 ล้านบาท
คณะอนุญาโตตุลาการมีค�ำชี้ขาดยกค�ำเสนอข้อพิพาทของบริษัท บริษัทยื่นค�ำร้องขอเพิกถอนค�ำชี้ขาดต่อ
ศาลปกครองกลาง
1.7 บริษัทได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ กรณีบริษัท TAC ผิดสัญญาให้ด�ำเนินการฯ โดยไม่ช�ำระ
ค่าส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่ม ปีด�ำเนินการที่ 19 (16 ก.ย. 52 - 15 ก.ย. 53) รวมทุนทรัพย์จ�ำนวน
7,680.43 ล้านบาท สถาบันอนุญาโตตุลาการมีค�ำสั่งยกเลิกการชะลอการพิจารณาคดี คณะอนุญาโตตุลาการ
พิจารณาให้คงเหลือประเด็นข้อพิพาทเฉพาะค่า IC เพียงประเด็นเดียว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะอนุญาโตตุลาการ
1.8 บริษัทได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ กรณีบริษัท TAC ผิดสัญญาให้ด�ำเนินการฯ โดยไม่ช�ำระ
ค่าส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่ม ปีด�ำเนินการที่ 20 (16 ก.ย. 53 - 15 ก.ย. 54) รวมทุนทรัพย์จ�ำนวน
7,152.18 ล้านบาท คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาให้คงเหลือประเด็นข้อพิพาทเฉพาะค่า IC เพียงประเด็นเดียว
คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัท TAC ช�ำระเงินให้บริษัทตามที่เรียกร้อง จ�ำนวน 4,346.46 ล้านบาท
ทุนทรัพย์ลดลงจากทุนทรัพย์เดิม จ�ำนวน 2,805.72 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัท TAC ยื่นค�ำร้องขอเพิกถอนค�ำชี้ขาด
ต่อศาลปกครองกลาง
1.9 บริษัทยื่นฟ้องส�ำนักงาน กสทช. จ�ำเลยที่ 1 กทค. จ�ำเลยที่ 2 กสทช. จ�ำเลยที่ 3 True Move จ�ำเลยที่ 4 และ DPC
จ�ำเลยที่ 5 ต่อศาลปกครองกลาง กรณีฟ้องเพื่อเรียกร้องให้จ�ำเลยทั้ง 5 ร่วมกันช�ำระค่าโครงข่ายที่เกิดขึ้นระหว่าง
ระยะเวลาคุ้มครอง (16 ก.ย. 56 - 15 ก.ย. 57) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็น
การชั่วคราว ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน รวมทุนทรัพย์จ�ำนวน 5,365.84 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง
1.10 บริษัทเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นคดีหมายเลขด�ำที่ 53/2556 กรณีบริษัท TAC ไม่ช�ำระ
ผลประโยชน์ ต อบแทนเพิ่ ม เติ ม ปี ที่ 18 (16 ก.ย. 51 - 15 ก.ย. 52) จ� ำ นวนเงิ น 5,050.12 ล้ า นบาท
คณะอนุญาโตตุลาการ ชีข้ าดให้บริษทั TAC ช�ำระค่าตอบแทนเพิม่ เติมปีที่ 18 จ�ำนวน 3,438.92 ล้านบาท บริษทั TAC
ยื่นค�ำร้องขอเพิกถอนค�ำชี้ขาดต่อศาลปกครองกลาง
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1.11 บริษัทเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นคดีหมายเลขด�ำที่ A15/2562 กรณีบริษัท TAC ไม่ช�ำระ
ค่าผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่ เติมปีดำ� เนินการที่ 21 - 27 (16 ก.ย. 55 - 15 ก.ย. 61) จ�ำนวนเงิน 15,879.35 ล้านบาท
ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะอนุญาโตตุลาการนัดก�ำหนดประเด็นข้อพิพาท วันที่ 18 มีนาคม 2564
กรณีบริษัทเป็นโจทก์ลดลง จ�ำนวน 283,323.38 ล้านบาท ซึ่งมีคดีส�ำคัญ ดังนี้
1. บริษัทยื่นฟ้องส�ำนักงาน กสทช. เป็นจ�ำเลยที่ 1 กสทช. เป็นจ�ำเลยที่ 2 และ กทค. เป็นจ�ำเลยที่ 3 ต่อศาลปกครองกลาง
กรณีฟ้องเพิกถอนประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต
สัมปทานหรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ พ.ศ. 2556 รวมทุนทรัพย์จำ� นวน 275,658.36 ล้านบาท ศาลปกครองกลาง
พิพากษายกฟ้อง บริษัทไม่อุทธรณ์ คดีถึงที่สุดแล้ว
2. บริษัทได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ กรณีที่ True Move น�ำรายจ่ายค่า IC มาหักออกจากรายได้ก่อน
ค�ำนวณรายได้สว่ นแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่บริษทั ในปีดำ� เนินการที่ 15 (16 ก.ย. 53 - 15 ก.ย. 54) รวมทุนทรัพย์
จ�ำนวน 1,571.60 ล้านบาท ขณะนี้อนุญาโตตุลาการมีค�ำชี้ขาดให้ชนะคดีเต็มตามข้อเรียกร้อง และ True Move
ได้ยื่นค�ำร้องต่อศาลปกครองกลางขอเพิกถอนค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ศาลปกครองกลางพิพากษาให้บริษัท
ชนะคดี True Move ยื่นค�ำร้องคัดค้าน มีการระงับข้อพิพาทตามสัญญาระงับข้อพิพาท
3. บริษทั ได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ กรณี True Move น�ำค่าภาษีสรรพสามิตหักออกจากส่วนแบ่งรายได้
ที่ต้องน�ำส่งให้บริษัท ตั้งแต่ปีด�ำเนินการที่ 7 - 11 (16 ก.ย. 45 - 15 ก.ย. 50) ตามมติคณะรัฐมนตรี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
8,503.18 ล้านบาท ปัจจุบนั อนุญาโตตุลาการชีข้ าดให้ยกค�ำเสนอข้อพิพาทของบริษทั บริษทั ได้รอ้ งขอเพิกถอนค�ำชีข้ าด
ของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง ศาลปกครองกลางพิพากษายกค�ำร้อง บริษทั อุทธรณ์ตอ่ ศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกค�ำร้อง คดีถึงที่สุดแล้ว
4. บริษทั เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ กรณีบริษทั TAC ไม่ชำ� ระค่าผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิม่ ปีดำ� เนินการ
ที่ 17 (16 ก.ย. 50 - 15 ก.ย. 51) รวมทุนทรัพย์จ�ำนวน 6,308.78 ล้านบาท คณะอนุญาโตตุลาการขี้ขาดให้บริษัท TAC
ช�ำระเงินผลประโยชน์ตอบแทนอันเกิดจากรายได้ค่า IC ให้บริษัท พร้อมค่าเสียหายและดอกเบี้ยผิดนัด บริษัท TAC
ยื่นถอนค�ำชี้ขาดต่อศาลปกครองกลาง บริษัทยื่นค�ำร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้ศาลบังคับตามค�ำชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการด้วยทุนทรัพย์ใหม่ จ�ำนวน 3,957.95 ล้านบาท ลดลงจากทุนทรัพย์เดิม 2,350.83 ล้านบาท ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
5. บริษทั ได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ กรณีบริษทั TAC ผิดสัญญาให้ดำ� เนินการฯ โดยไม่ชำ� ระค่าส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่ม ปีด�ำเนินการที่ 20 (16 ก.ย. 53 - 15 ก.ย. 54) รวมทุนทรัพย์จ�ำนวน 7,152.18 ล้านบาท
คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาให้คงเหลือประเด็นข้อพิพาทเฉพาะค่า IC เพียงประเด็นเดียว คณะอนุญาโตตุลาการ
ชี้ขาดให้บริษัท TAC ช�ำระเงินให้บริษัทตามที่เรียกร้อง จ�ำนวน 4,346.46 ล้านบาท ทุนทรัพย์ลดลงจากทุนทรัพย์เดิม
จ�ำนวน 2,805.72 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัท TAC ยื่นค�ำร้องขอเพิกถอนค�ำชี้ขาดต่อศาลปกครองกลาง
2. กรณีที่บริษัทเป็นจ�ำเลย จ�ำนวน 8,316.33 ล้านบาท ซึ่งมีคดีส�ำคัญ จ�ำนวน 3,040.03 ล้านบาท ดังนี้
2.1 คดีที่บริษัทถูกฟ้องร้องตามสัญญาใช้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง (FTTx)
2.1.1 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จ�ำกัด และบริษัท มิราเคิล สตาร์ แคปปิตอล
จ�ำกัด ได้ยนื่ ฟ้องบริษทั ต่อศาลแพ่งโดยอ้างว่าบริษทั ไม่ชำ� ระค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง
ตามสัญญาใช้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�ำแสงของพืน้ ทีเ่ มืองพัทยา รวมทุนทรัพย์จำ� นวน 475.53 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงินจ�ำนวน 417.97 ล้านบาท ศาลปกครองกลางพิพากษา
ให้บริษัทช�ำระเงินจ�ำนวน 451.34 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงินจ�ำนวน
402.77 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้อง และของต้นเงินจ�ำนวน 18.99 ล้านบาท นับแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
เป็นต้นไปจนกว่าจะช�ำระเสร็จ บริษทั ยืน่ อุทธรณ์ตอ่ ศาลปกครองสูงสุดแล้ว ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองสูงสุด
2.1.2 บริษทั ไซแมท เทคโนโลยี จ�ำกัด ได้ยนื่ ฟ้องบริษทั ต่อศาลปกครองกลาง เรียกให้บริษทั ชดใช้คา่ เสียหายตาม
สัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�ำแสงของพื้นที่เขตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่
รวมทุ น ทรั พ ย์ จ� ำ นวน 665.62 ล้ า นบาท ศาลพิ พ ากษาให้ บ ริ ษั ท ช� ำ ระเงิ น จ� ำ นวน 53.23 ล้ า นบาท

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และให้คืนหนังสือค�้ำประกันพร้อมช�ำระค่าธรรมเนียมหนังสือ
ค�ำ้ ประกัน บริษทั ยืน่ อุทธรณ์ตอ่ ศาลปกครองสูงสุดแล้ว ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
2.1.3 บริษทั อีลที เทค เทเลคอม จ�ำกัด (บจ. อีลที เทคฯ) ได้ยนื่ ฟ้องบริษทั ให้ชำ� ระค่าใช้บริการและค่าเสียหายรวมทัง้
โครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�ำแสงและอุปกรณ์ FTTx ภายในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และที่หัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ รวมทุนทรัพย์จ�ำนวน 366.10 ล้านบาท อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลในการอุทธรณ์ต่อศาล
ปกครองสูงสุดในประเด็นค่าธรรมเนียมหนังสือค�้ำประกัน ศาลปกครองกลางพิพากษาว่าสัญญาเป็นโมฆะ
โดยให้บริษัทช�ำระค่าธรรมเนียมหนังสือค�้ำประกันแก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองสูงสุดมีค�ำพิพากษายก
ค�ำพิพากษาของศาลปกครองกลางและให้ศาลปกครองกลางรับส�ำเนาคดีไปพิจารณาพิพากษาใหม่
เนื่องจากก่อนศาลปกครองกลางมีค�ำพิพากษา บจ. อีลีทเทคฯ ได้ถูกศาลล้มละลายกลาง มีค�ำสั่งพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาด แต่ บจ. อีลีทเทคฯ ไม่แจ้งให้ศาลทราบ ศาลจึงไม่ได้เรียกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามา
ด�ำเนินคดีแทน อันเป็นกระบวนพิจารณาทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองกลางมีคำ� พิพากษาว่าสัญญา
เป็นโมฆะ บริษัทอุทธรณ์ในประเด็นที่ศาลพิพากษาให้บริษัทช�ำระค่าธรรมเนียมหนังสือค�้ำประกัน ขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด
2.2 บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ�ำกัด (BFKT) ได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขด�ำที่ พ 2397/2563
กรณี BFKT เรียกให้บริษทั ช�ำระเงินทดรองจ่ายค่าพาดสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสงตัง้ แต่ปี 2554 - 2562 เป็นจ�ำนวนเงิน
1,532.78 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,127.30 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้อง
(14 พฤษภาคม 2563) เป็นต้นไป จนกว่าจะช�ำระเสร็จให้ BFKT ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างพนักงานอัยการจัดท�ำค�ำให้การ
กรณีบริษทั เป็นจ�ำเลยลดลง จ�ำนวน 15,131.90 ล้านบาท ซึง่ มีคดีสำ� คัญ ได้แก่ True Move ได้ยนื่ ฟ้องบริษทั ต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการเป็นคดีหมายเลขด�ำที่ 6/2559 เรียกให้บริษัทช�ำระเงินตามสัญญาให้ด�ำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูลาร์ ข้อ 15.6 จ�ำนวนเงิน 11,827.67 ล้านบาท มีการระงับข้อพิพาทตามสัญญาระงับข้อพิพาท
คดีความที่ศาลปกครองสูงสุดมีค�ำพิพากษาตัดสิน
บริษัท เอแอลที อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (ALT) (บริษัท เอแอลที เทเลคอม จ�ำกัด (มหาชน) (ชื่อใหม่)) ได้ยื่นฟ้อง
บริษทั ต่อศาลปกครองกลาง เรียกให้บริษทั ชดใช้คา่ เสียหายเป็นเงิน 275.56 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี
ของต้นเงินจ�ำนวน 271.64 ล้านบาท นับแต่วนั ถัดจากวันฟ้อง และค่าขาดประโยชน์ในการใช้โครงข่ายฯ เดือนละ 13.50 ล้านบาท
นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะส่งมอบโครงข่ายฯ คืนให้ ALT ศาลปกครองกลางพิพากษาให้บริษัท
ช�ำระเงินให้แก่ ALT จ�ำนวน 85.05 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่า
จะช�ำระเสร็จสิ้น และให้รับผิดชดใช้ค่าขาดประโยชน์เดือนละ 13.50 ล้านบาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าบริษัท
จะส่งมอบโครงข่ายฯ คืนให้แก่ ALT บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ศาลปกครองสูงสุดมีค�ำพิพากษาตัดสินให้บริษัทชดใช้ค่าขาดประโยชน์ในการใช้บริการ
โครงข่ายฯ จ�ำนวน 85.05 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะช�ำระเสร็จสิ้น
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�ำนวน 366.51 ล้านบาท
เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2563 บริษทั ได้ชำ� ระค่าขาดประโยชน์ในการใช้บริการโครงข่ายฯ ให้แก่ ALT แล้ว รวมเป็นเงินทัง้ สิน้
จ�ำนวน 369.62 ล้านบาท
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คดีความที่มีการระงับข้อพิพาทตามสัญญาระงับข้อพิพาท
1. บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จ�ำกัด (RTS) ได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลปกครองกลาง ให้บริษัทช�ำระค่าตอบแทนรายเดือน
ตามสัญญาใช้บริการระบบโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�ำแสงและอุปกรณ์ FTTx ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
รวมทุนทรัพย์จ�ำนวน 981.39 ล้านบาท มีการระงับข้อพิพาทตามสัญญาระงับข้อพิพาท
ที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบผลการเจรจา
ระงับข้อพิพาทกับ RTS โดย RTS จะคิดดอกเบี้ยจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวสอดคล้องกับกรณีที่
ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�ำพิพากษาในกรณีของ ALT อีกทั้งได้ข้อตกลงที่ดีกว่ากรณี ALT อันถือว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
และมีการอนุมัติงบประมาณ จ�ำนวน 742.11 ล้านบาท เพื่อช�ำระหนี้ค่าเสียหายตามแนวทางการระงับข้อพิพาทให้แก่ RTS
โดยจะช�ำระหนี้ค่าเสียหายดังกล่าวต่อเมื่อ RTS ได้ด�ำเนินการถอนฟ้องแล้ว
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้ช�ำระค่าเสียหายในการใช้บริการโครงข่ายฯ ให้แก่ RTS แล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
จ�ำนวน 742.11 ล้านบาท
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครัง้ ที่ 18/2563 เมือ่ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบผลการเจรจา
ระงับข้อพิพาทกับบริษัท เอแอลที เทเลคอม จ�ำกัด (มหาชน) (ALT) และบริษัท นิวแฮมเชอร์อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย
(NHI) มีการอนุมัติงบประมาณ จ�ำนวน 361.00 ล้านบาท เพื่อช�ำระเงินตามแนวทางระงับข้อพิพาทให้แก่ ALT และ NHI
โดยจะช�ำระเงินทันทีหลังจากที่ ALT และ NHI ด�ำเนินการยื่นค�ำร้องขอถอนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้ช�ำระค่าเสียหายในการใช้บริการโครงข่ายฯ ให้แก่ ALT และ NHI แล้ว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ�ำนวน 361.00 ล้านบาท
3. บริษัท แพลท เนรา จ�ำกัด ได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลปกครองกลาง เรียกให้ชดใช้ค่าการงานที่ได้ท�ำและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ตามสัญญาการติดตั้งอุปกรณ์และระบบโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�ำแสงและอุปกรณ์ FTTx ในส่วนภูมิภาค 3 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอุดรธานี รวมทุนทรัพย์จ�ำนวน 493.13 ล้านบาท
มีการระงับข้อพิพาทตามสัญญาระงับข้อพิพาท
ที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 20/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบผลการ
เจรจาระงับข้อพิพาทกับบริษัท แพลท เนรา จ�ำกัด มีการอนุมัติงบประมาณ จ�ำนวน 325.00 ล้านบาท เพื่อช�ำระเงิน
ตามแนวทางระงับข้อพิพาทให้แก่บริษัท แพลท เนรา จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ช�ำระค่าเสียหาย ให้แก่ บริษัท แพลท เนรา จ�ำกัด แล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ�ำนวน
325.00 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 การพิจารณาคดีหลายคดีดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้บันทึกหนี้สิน
เพิ่มเติมจากจ�ำนวนที่บริษัทได้บันทึกไว้ในงบการเงิน เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะไม่มีภาระหนี้สินส�ำหรับส่วนต่าง
ดังกล่าว
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(ง) ภาระค�้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีภาระค�้ำประกัน ซึ่งจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้นที่มีภาระผูกพัน ดังนี้
บริษัทได้น�ำเงินฝากประจ�ำ 1.5 ปี ของธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 50.00 ล้านบาท ไปเป็นหลักประกันการ
ออกหนังสือค�ำ้ ประกันธนาคารเพือ่ ใช้ในการท�ำนิตกิ รรมสัญญาและข้อตกลงใด ๆ ในนามของบริษทั และเงินฝากประจ�ำ 1 ปี
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ�ำนวน 495.00 ล้านบาท และธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 5.00 ล้านบาท
เพือ่ ค�ำ้ ประกันเงินกูส้ วัสดิการของพนักงาน และบริษทั ได้นำ� เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบีย้ พิเศษ ของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวน 250.00 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันการออกหนังสือค�้ำประกันเพื่อช�ำระหนี้คดีแพ่งบริษัท ที.เอ็น. อินฟอร์เมชั่น
ซิสเท็มส์ จ�ำกัด และบริษทั ได้นำ� พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 2,992.69 ล้านบาท เพือ่ เป็นหลักประกันการออก
หนังสือค�ำ้ ประกันของธนาคารทหารไทยเพือ่ การประมูลคลืน่ ความถีส่ ำ� หรับกิจการโทรคมนาคมเคลือ่ นทีส่ ากล รวมเงินลงทุน
ระยะสั้นที่มีภาระผูกพัน จ�ำนวนทั้งสิ้น 3,792.69 ล้านบาท
(จ) ภาระผูกพันตามรายจ่ายฝ่ายทุน
ดังนี้

รายจ่ายฝ่ายทุนที่ถือเป็นภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ที่ไม่ได้รับรู้ในงบการเงินโดยมีสาระส�ำคัญ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์โทรคมนาคม
ระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น�้ำ
เครื่องมือ อุปกรณ์อื่น เครื่องตกแต่งติดตั้ง และเครื่องใช้ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
รวม

2562

-

5.00

154.59

125.48

4,024.43

1,727.13

600.36

554.81

1,345.46

603.38

-

7.89

0.18

0.18

6,125.02

3,023.87

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายจ่ายฝ่ายทุนทีถ่ อื เป็นภาระผูกพันส�ำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมและระบบโครงข่ายเคเบิล
ใต้น�้ำ ประกอบด้วยรายจ่ายที่ส�ำคัญจ�ำนวน 3,686.46 ล้านบาท ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การติดตั้งวงจรกรองสัญญาณย่านความถี่ 800 MHz ตามประกาศ กสทช. จ�ำนวน 1,292.62 ล้านบาท
งานปรับปรุงและพัฒนาระบบวิทยุติดต่อเรือเดินทะเล จ�ำนวน 480.39 ล้านบาท
จัดสร้างข่ายเชื่อมโยง Optical Fiber จ�ำนวน 124.67 ล้านบาท
งานสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน จ�ำนวน 763.27 ล้านบาท
เงินลงทุนก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น�้ำ APG จ�ำนวน 425.51 ล้านบาท
โครงการคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Clound Service : GDCC) จ�ำนวน 600.00 ล้านบาท
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(ฉ) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
บริษทั ท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงานและการใช้บริการต่าง ๆ ส�ำหรับส�ำนักงาน สถานที่ รถยนต์ โครงข่ายโทรคมนาคม บริการ
ระบบคอมพิวเตอร์ และบริการบ�ำรุงรักษาส�ำหรับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 15 ปี โดยมีเงื่อนไขต่อ
อายุสัญญาได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายช�ำระในอนาคตตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
ที่ยกเลิกไม่ได้ ที่มีสาระส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
2563

2562

สกุลเงินบาท
ก�ำหนดช�ำระเงินภายใน 1 ปี

16,354.28

9,870.33

2 - 5 ปี

59,965.70

44,969.20

-

224.62

76,319.98

55,064.15

ดอลลาร์ บาทเทียบเท่า

ดอลลาร์ บาทเทียบเท่า

เกินกว่า 5 ปี
รวม
สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง
ก�ำหนดช�ำระเงินภายใน 1 ปี

-

-

0.1

0.41

รวม

-

-

0.1

0.41

สกุลเงินยูโร

ยูโร บาทเทียบเท่า

ยูโร บาทเทียบเท่า

ก�ำหนดช�ำระเงินภายใน 1 ปี

-

-

0.01

0.40

รวม

-

-

0.01

0.40

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ดอลลาร์ บาทเทียบเท่า

ดอลลาร์ บาทเทียบเท่า

ก�ำหนดช�ำระเงินภายใน 1 ปี

-

-

1.66

50.33

2 - 5 ปี

-

-

0.10

3.09

รวม

-

-

1.76

53.42

สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง

ปอนด์ บาทเทียบเท่า

ปอนด์ บาทเทียบเท่า

ก�ำหนดช�ำระเงินภายใน 1 ปี

-

-

0.01

0.40

รวม

-

-

0.01

0.40

นอกเหนือจากสัญญาเช่าด�ำเนินงานทีย่ กเลิกไม่ได้ บริษทั ยังมีภาระผูกพันภายใต้สญ
ั ญาการใช้บริการอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุ
อัตราบริการที่แน่นอน โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะรับรู้ในงบการเงินเมื่อมีการใช้บริการเกิดขึ้น
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45. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษทั ได้ดำ� เนินการค้าตามปกติกบั กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน โดยทีบ่ ริษทั ได้คดิ ราคาซือ้ ขายสินค้าและบริการ
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามราคาที่เทียบเท่ากับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ ตามปกติทางธุรกิจ
บริษัทไม่ได้เปิดเผยรายการกับพนักงาน ผู้บริหาร หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวของหน่วยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขตามปกติทางธุรกิจ
บริษทั เชือ่ ว่าการเปิดเผยรายการทีเ่ กีย่ วข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้ ได้แสดงข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การ
พิจารณาอย่างพอเพียงแล้ว
รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปีที่มีสาระส�ำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้
รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2562

รายได้
ธุรกิจโทรศัพท์
- การร่วมค้า

0.04

0.04

- บริษัทร่วม

-

-

0.04

0.04

0.04

0.03

0.04

0.03

- การร่วมค้า

14.90

27.28

- บริษัทร่วม

0.02

-

14.92

27.28

- การร่วมค้า

1.32

0.63

- บริษัทร่วม

0.10

0.19

1.42

0.82

16.42

28.17

รวม
ธุรกิจสื่อสารไร้สาย
- การร่วมค้า
รวม
ธุรกิจบรอดแบนด์

รวม
พัฒนาสินทรัพย์และบริการอื่น

รวม
รวมรายได้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2562

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบริการโทรคมนาคม
- การร่วมค้า

7.19

2.04

- บริษัทร่วม

6.13

8.39

13.32

10.43

รวม

ยอดคงเหลือระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2562

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้า
- การร่วมค้า

29.87

410.81

- บริษัทร่วม

0.02

0.01

29.89

410.82

(22.40)

(7.53)

7.49

403.29

-

1.42

-

1.42

8.76

239.11

8.76

239.11

-

-

-

-

รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม
เจ้าหนี้การค้า
- การร่วมค้า
รวม
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- การร่วมค้า
รวม
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
- การร่วมค้า
รวม
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าสวัสดิการ ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง
และเงินบ�ำเหน็จและผลประโยชน์หลังออกจากงาน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
- ผลประโยชน์ระยะสั้น
- ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

43.58

41.19

43.50

40.81

0.24

0.62

0.24

0.62

43.82

41.81

43.74

41.43

46. รายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมและการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์และเพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง
(ก) ฐ านรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมและการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และเพี่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง
บริษัทเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง แบบที่สอง และแบบที่สาม และเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และเพื่อให้บริการโครงข่าย
กระจายเสียง รายละเอียดตามที่กล่าวมาแล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.3 โดยมีรายละเอียดของฐานรายได้จาก
การประกอบกิจการโทรคมนาคมและการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพือ่ ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
และเพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกตามประเภทใบอนุญาต
ดังนี้
ประเภทใบอนุญาต

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) รายได้ทจี่ ดั สรรเข้ากองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพือ่ ประโยชน์
สาธารณะของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

177

178

รายงานประจ� ำ ปี 2563

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 กสทช. ได้ออกประกาศ เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) และประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน�ำไปใช้ในการ
จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
ซึ่งก�ำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ต้องน�ำส่งรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมให้แก่กองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี
ของรายได้สุทธิ โดยให้น�ำส่งเงินจ�ำนวนดังกล่าวปีละหนึ่งครั้งภายในร้อยห้าสิบวัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
บริษัทมีรายได้สุทธิที่ต้องน�ำส่งให้แก่กองทุนฯ จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมของปี 2563 จ�ำนวน 31,386.24
ล้านบาท โดยมีรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม จ�ำนวน 32,456.26 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายที่น�ำมา
หักลดหย่อนจากรายได้ฯ จ�ำนวน 1,070.02 ล้านบาท
(ค) รายได้ที่จัดสรรเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์
สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
กสทช. ได้ออกประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการน�ำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งก�ำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ ต้องน�ำส่งรายได้จากการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ให้แก่กองทุนฯ ตามอัตราแนบท้ายประกาศฯ
ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี ภายในหนึง่ ร้อยห้าสิบวันนับจากวันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี โดยให้นำ� ส่งเงินจ�ำนวนดังกล่าวปีละหนึง่ ครัง้
ภายในร้อยห้าสิบวัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้กับรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีของผู้รับ
ใบอนุญาตตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป
บริษัทมีรายได้ที่ต้องน�ำส่งให้แก่กองทุนฯ จากการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของปี 2563 จ�ำนวน
83.02 ล้านบาท

47. เงินปันผล
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง มติการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ได้อนุมตั ิ
ประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานของปี 2562 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 7.00 บาทต่อหุน้ เป็นจ�ำนวนเงินปันผล
ทัง้ สิน้ 7,000.00 ล้านบาท โดยบริษทั ได้นำ� ส่งเงินปันผลงวดระหว่างกาลจากผลการด�ำเนินงานงวดครึง่ ปี 2562 ให้แก่กระทรวง
การคลังแล้ว จ�ำนวน 3,890.55 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 บริษัทน�ำส่งเงินปันผลส่วนที่เหลือจ�ำนวน 3,109.45 ล้าน
บาท ให้แก่กระทรวงการคลังทั้งจ�ำนวนแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ได้อนุมัติ
ประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานของปี 2561 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 4.999 บาทต่อหุน้ เป็นจ�ำนวนเงินปันผล
ทั้งสิ้น 4,999.24 ล้านบาท โดยบริษัทได้น�ำส่งเงินปันผลให้แก่กระทรวงการคลังทั้งจ�ำนวนแล้วเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560 วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ได้อนุมัติ
ประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานของปี 2559 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 1.056 บาทต่อหุน้ เป็นจ�ำนวนเงินปันผล
ทัง้ สิน้ 1,056.33 ล้านบาท โดยบริษทั ได้นำ� ส่งเงินปันผลงวดระหว่างกาลจากผลการด�ำเนินงานงวดครึง่ ปี 2559 ให้แก่กระทรวง
การคลังแล้ว จ�ำนวน 792.99 ล้านบาท เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 บริษัทน�ำส่งเงินปันผลส่วนที่เหลือจ�ำนวน 263.34 ล้าน
บาท ให้แก่กระทรวงการคลังทั้งจ�ำนวนแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2559 วันที่ 17 มกราคม 2560 ได้อนุมัติ
ประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานของปี 2558 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 1.413 บาทต่อหุน้ เป็นจ�ำนวนเงินปันผล
ทัง้ สิน้ 1,413.29 ล้านบาท โดยบริษทั ได้นำ� ส่งเงินปันผลงวดระหว่างกาลจากผลการด�ำเนินงานงวดครึง่ ปี 2558 ให้แก่กระทรวง

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

การคลังแล้ว จ�ำนวน 1,000.00 ล้านบาท เมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษทั น�ำส่งเงินปันผลส่วนทีเ่ หลือจ�ำนวน 413.29 ล้านบาท
ให้แก่กระทรวงการคลังทั้งจ�ำนวนแล้วเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

48. พระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2553 โดยตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (พ.ร.บ. องค์กร
จัดสรรคลืน่ ความถีฯ่ ) ได้กำ� หนดว่าเมือ่ พ้นก�ำหนดระยะเวลาสามปีนบั แต่พระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ บริษทั ต้องน�ำรายได้จาก
ผลประกอบการในส่วนที่ได้รับจากการให้อนุญาตสัมปทานหรือสัญญาว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมการงานหรือด�ำเนินการ
ทัง้ หมดหรือบางส่วน โดยให้หกั ค่าใช้จา่ ยดังต่อไปนีแ้ ล้วเหลือเท่าใดให้สง่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และให้ กสทช. น�ำส่งเงินจ�ำนวนดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เฉพาะส่วนที่คิดจากฐานรายได้ที่เกิดจากการอนุญาต
สัมปทาน หรือสัญญา
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพือ่ สังคม ตามนโยบายของ
รัฐบาล และตามมาตรา 50 เฉพาะส่วนที่คิดจากฐานรายได้ที่เกิดจากการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
(3) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินการตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาตามที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
ในปี 2560 บริษัทได้น�ำส่งเงินงวดตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ กสทช. แล้ว จ�ำนวน
5,111.54 ล้านบาท
บริษัทได้บันทึกรับรู้ค่าใช้จ่ายสูงไปส�ำหรับเงินที่ต้องน�ำส่งให้แก่ กสทช. ดังกล่าว ในงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 จ�ำนวน (12,465.58) ล้านบาท (ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 11,853.73 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส�ำหรับเงินที่ต้องน�ำส่ง กสทช. ดังกล่าว เนื่องจากบริษัทน�ำส่ง
รายได้ระหว่างปี 2559 - 2561 ให้แก่ กสทช. แล้ว จ�ำนวนทั้งสิ้น 2,004.55 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563

49. การด�ำเนินการโครงการเช่าโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�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�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้พจิ ารณาโครงการแล้ว และส่งเรือ่ งต่อให้แก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ทก.) (ปัจจุบันคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (ดศ.) ในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัด ตรวจสอบ
รายละเอียดการด�ำเนินการโครงการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้รายงานผลการ
ด�ำเนินงานโครงการเช่าโครงข่ายพร้อมอุปกรณ์เพื่อให้บริการ FTTx ภูมิภาค และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ ดศ. แล้ว
ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ดศ. บริษัทจึงยังไม่ได้ท�ำการบันทึกบัญชี เพื่อรับรู้ค่าเช่าใช้บริการ FTTx
ดังกล่าว ตั้งแต่รับไว้ใช้งาน ถึงเดือนธันวาคม 2556 จ�ำนวน 611.57 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
1. เช่าใช้บริการของพื้นที่เขตอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ดและนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
ตัง้ แต่ วันที่ 27 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ซึง่ เป็นวันทีค่ สู่ ญ
ั ญาบอกเลิกสัญญา จ�ำนวน 220.95 ล้านบาท
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2. ค่าเช่าใช้บริการของพื้นที่เมืองพัทยาแห่งแรกของประเทศไทย (Fiber - to - the Home) เทิดพระเกียรติเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่คู่สัญญา
บอกเลิกสัญญา จ�ำนวน 390.62 ล้านบาท
บริษทั ไทยทรานสมิชชัน่ อินดัสทรี จ�ำกัด ผูฟ้ อ้ งคดีที่ 1 และบริษทั มิราเคิล สตาร์ แคปปิตอล จ�ำกัด ผูฟ้ อ้ งคดีที่ 2 ร่วมกัน
ฟ้องบริษัทให้ช�ำระค่าใช้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�ำแสงของพื้นที่เมืองพัทยา จ�ำนวน 475.53 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินต้นจ�ำนวน 417.97 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ศาลปกครองกลางพิพากษาให้
บริษัทช�ำระเงินให้แก่ บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จ�ำกัด และบริษัท มิราเคิล สตาร์ แคปปิตอล จ�ำกัด จ�ำนวน 451.34
ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินต้นจ�ำนวน 402.77 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า
จะช�ำระเสร็จ และดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงินจ�ำนวน 18.99 ล้านบาท นับแต่วนั ที่ 12 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป
จนกว่าจะช�ำระเสร็จ โดยให้ชำ� ระให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วนั ทีค่ ดีถงึ ทีส่ ดุ บริษทั ได้ยนื่ อุทธรณ์ตอ่ ศาลปกครองสูงสุด
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
บริษัท เอ.แอล.ที อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (ALT) (บริษัท เอแอลที เทเลคอม จ�ำกัด (มหาชน) (ชื่อใหม่)) ได้ยื่นฟ้อง
บริษัท ต่อศาลปกครองกลาง เรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการใช้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�ำแสงของพื้นที่เขต
อุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ ซีบอร์ดและนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง) จ�ำนวน 275.56 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้
ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงินจ�ำนวน 271.64 ล้านบาท และให้ช�ำระค่าขาดประโยชน์ในการใช้โครงข่ายฯ เดือนละ
13.50 ล้านบาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะส่งมอบโครงข่ายฯ คืนให้เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
ศาลปกครองกลางพิพากษาให้บริษัทช�ำระเงินให้แก่ ALT จ�ำนวน 85.05 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป และให้บริษัทรับผิดชอบค่าขาดประโยชน์เดือนละ 13.50 ล้านบาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่า
บริษัทจะส่งมอบโครงข่ายฯ คืนให้แก่ ALT บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาตัดสินคดีความที่ ALT ได้ยื่นฟ้องบริษัท บริษัทได้บันทึก
บัญชีประมาณการหนีส้ นิ จากสัญญาโครงการเช่าโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง (FTTx) ดังกล่าว โดยการปรับปรุงงบการเงิน
ย้อนหลังตามที่กล่าวมาแล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 เรื่อง ผลกระทบของการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง
และท�ำการบันทึกประมาณการหนี้สินส�ำหรับเงินค่าปรับและเงินชดเชยค่าเสียหาย ในงบการเงินส�ำหรับปี 2562 จ�ำนวน
3,940.67 ล้านบาท เนือ่ งจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม มีมติอนุมตั กิ ารรับรูร้ ายการประมาณการหนีส้ นิ
ตามสัญญาเช่าใช้ระบบโครงข่าย FTTx พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ�ำนวน 5,341.25 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2563 บริษทั ได้ชำ� ระค่าขาดประโยชน์ในการใช้บริการโครงข่ายฯ ให้แก่ ALT แล้ว รวมเป็นเงินทัง้ สิน้
จ�ำนวน 369.62 ล้านบาท
บริษทั มีแนวทางทีจ่ ะยุตขิ อ้ พิพาทและคดีฟอ้ งร้องกับบริษทั คูส่ ญ
ั ญา โดยได้แต่งตัง้ คณะเจรจาเพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการเจรจา
เพือ่ ยุตขิ อ้ พิพาทกับคูส่ ญ
ั ญา และจะจ่ายเป็นเงินชดเชยค่าเสียหาย ปัจจุบนั บริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะท�ำงานด้านกฎหมาย
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�ำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดเป็นที่ยุติก่อน จึงจะพิจารณาด�ำเนินการโครงการ FTTx ต่อไป

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

ที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบผลการเจรจา
ระงับข้อพิพาทกับ RTS โดย RTS จะคิดดอกเบี้ยจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวสอดคล้องกับกรณีที่
ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�ำพิพากษาในกรณีของ ALT อีกทั้งได้ข้อตกลงที่ดีกว่ากรณี ALT อันถือว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
และมีการอนุมัติงบประมาณ จ�ำนวน 742.11 ล้านบาท เพื่อช�ำระหนี้ค่าเสียหายตามแนวทางการระงับข้อพิพาทให้แก่ RTS
โดยจะช�ำระหนี้ค่าเสียหายดังกล่าวต่อเมื่อ RTS ได้ด�ำเนินการถอนฟ้องแล้ว
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้ช�ำระค่าเสียหายในการใช้บริการโครงข่ายฯ ให้แก่ RTS แล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
จ�ำนวน 742.11 ล้านบาท
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครัง้ ที่ 18/2563 เมือ่ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบผลการเจรจา
ระงับข้อพิพาทกับบริษัท เอแอลที เทเลคอม จ�ำกัด (มหาชน) (ALT) และบริษัท นิวแฮมเชอร์อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย
(NHI) มีการอนุมัติงบประมาณ จ�ำนวน 361.00 ล้านบาท เพื่อช�ำระเงินตามแนวทางระงับข้อพิพาทให้แก่ ALT และ NHI
โดยจะช�ำระเงินทันทีหลังจากที่ ALT และ NHI ด�ำเนินการยื่นค�ำร้องขอถอนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้ช�ำระค่าเสียหายในการใช้บริการโครงข่ายฯ ให้แก่ ALT และ NHI แล้ว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ�ำนวน 361.00 ล้านบาท
ที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 20/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบผลการ
เจรจาระงับข้อพิพาทกับบริษัท แพลท เนรา จ�ำกัด มีการอนุมัติงบประมาณ จ�ำนวน 325.00 ล้านบาท เพื่อช�ำระเงินตาม
แนวทางระงับข้อพิพาทให้แก่บริษัท แพลท เนรา จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ช�ำระค่าเสียหาย ให้แก่ บริษัท แพลท เนรา จ�ำกัด แล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ�ำนวน
325.00 ล้านบาท

50. การปรับโครงสร้างบริษัท
ตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2559
เห็นชอบหลักการการปรับโครงสร้างของบริษทั และ บริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) (บมจ. ทีโอที) โดยการจัดตัง้ บริษทั ทีร่ ฐั บาล
ถือหุ้น 100% จ�ำนวน 3 บริษัท เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัท และ บมจ. ทีโอที ได้แก่ บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์
ภายในประเทศ (NBN Co.) บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศ (NGN Co.) และบริษัท ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (IDC Co.)
โดยให้กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ก�ำกับให้บริษทั และ บมจ. ทีโอที จัดท�ำรายละเอียดของแผนการด�ำเนิน
กิจการ โดยให้ด�ำเนินธุรกิจได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2560
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เรื่อง โครงการจัดตั้งบริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จ�ำกัด
(National Broadband Network : NBN Co.) และโครงการจัดตัง้ บริษทั โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ขอ้ มูลอินเทอร์เน็ต
จ�ำกัด (Neutral Gateway & Data Center : NGDC Co.) ของ บมจ. ทีโอที และบริษัท โดยเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จ�ำกัด (NGDC Co.)
มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อด�ำเนินธุรกิจหลักให้บริการโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้านโทรคมนาคม ทุกลักษณะ ทุกประเภท รวมถึงกิจการที่ต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกัน
หรือเกีย่ วกับ หรือทีเ่ ป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้านโทรคมนาคมดังกล่าวในประเทศ
ระหว่างประเทศ นอกประเทศ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 20.00 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จ�ำนวน 200,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 100.00 บาท บริษัทถือหุ้นใน NGDC Co. จ�ำนวน 200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด
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ในการประชุม คนร. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 บริษัท และ บมจ. ทีโอที ได้จัดท�ำแผนการแก้ไขปัญหา
องค์กรระยะ 10 ปีแล้ว ซึ่ง คนร. ได้สั่งการให้บริษัท และ บมจ. ทีโอที สร้างความชัดเจนในการน�ำดิจิทัลมาใช้เพื่อก�ำหนด
ทิศทางการให้บริการ รวมทั้งพิจารณาภารกิจการให้บริการโทรคมนาคมของ บริษัท บมจ. ทีโอที NGDC Co. และ NBN Co.
ไม่ให้ซ�้ำซ้อนกัน และมีรายละเอียดของแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้เทียบเท่าเอกชนด้วย นอกจากนี้ คนร.
ได้สั่งการให้ ดศ. ก�ำกับให้ บริษัท และ บมจ. ทีโอที ด�ำเนินการถ่ายโอนทรัพย์สินที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการประกอบกิจการ
ไปยัง NGDC Co. และ NBN Co. ให้เป็นไปตามแผนทีก่ ำ� หนดภายในเดือนมีนาคม 2561 และ ดศ. พิจารณาการใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สนิ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วทัง้ ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเพือ่ ไม่ให้เกิดซ�ำ้ ซ้อนในการลงทุน และในการประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ (คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ) ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 23 เมษายน 2561 มีมติให้
บริษทั ด�ำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการโอนทรัพย์สนิ ไปยัง NGDC Co. และ NBN Co. และปรับปรุงแผนการแก้ไขปัญหา
องค์กรระยะ 10 ปี และแผนปฏิบัติการรายปีให้สอดคล้องกับทิศทางประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ให้รายงานคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ เพื่อรายงานต่อ คนร. ต่อไป
ในการประชุม คนร. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณาการด�ำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหา
องค์กรระยะ 10 ปี ของบริษัท และ บมจ. ทีโอที โดยรับทราบความคืบหน้าในการด�ำเนินงานตามมติ คนร. ซึ่งการด�ำเนินการ
ส่วนใหญ่ล่าช้ากว่าแผนที่ก�ำหนด และรับทราบปัญหาในการด�ำเนินการโอนทรัพย์สินของบริษัท และ บมจ. ทีโอที ไปยัง
NGDC Co. และ NBN Co. คนร. จึงมอบหมายให้ ดศ. ก�ำกับให้บริษทั และ บมจ. ทีโอที ด�ำเนินการในเรือ่ งต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน 2561 ดังนี้
1. รวบรวมและจัดท�ำข้อมูล รวมถึงจัดท�ำความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับการโอนย้ายทรัพย์สินไปยัง NGDC Co. และ
NBN Co.
2. ปรับปรุงแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรระยะ 10 ปี ให้ครอบคลุมการด�ำเนินงานของ NGDC Co. และ NBN Co.
โดยแบ่งเป็นแผนระยะสั้น (1 ปี) ระยะกลาง (3 ปี) และระยะยาว (7-10 ปี)
3. ก�ำกับให้บริษัท และ บมจ. ทีโอที หารือร่วมกันในการจัดท�ำแผนปรับโครงสร้างการด�ำเนินงานในระยะยาว
ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรและบริบทในการด�ำเนินงานในอนาคต
4. พิจารณาจัดท�ำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของ บริษัท บมจ. ทีโอที NGDC Co. และ NBN Co.
ทั้งนี้หาก ดศ. พิจารณาประเด็นที่ คนร. ได้สั่งการข้างต้น แล้วเห็นว่ายังมีแนวทางอื่นที่เหมาะสมในการปฏิบัติและ
ทุกฝ่ายให้การยอมรับ ขอให้น�ำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ความเห็นชอบก่อนน�ำเสนอ
คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองฯ และ คนร. พิจารณา โดยควรพิจารณาให้ครอบคลุมไปถึงนโยบายโครงการยกระดับ โครงสร้าง
พืน้ ฐานโทรคมนาคมและนโยบายการเปิดโครงข่ายให้ผใู้ ห้บริการรายอืน่ สามารถเช่าใช้ได้ (open access) ของประเทศด้วย
จากมติ คนร. ข้างต้น จึงได้มีการจัดตั้งคณะท�ำงานพิจารณาแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านของ บมจ. ทีโอที บริษัท NBN Co.
และ NGDC Co. (คณะท�ำงานเปลี่ยนผ่านฯ) ให้บริษัท และ บมจ. ทีโอที หาแนวทางอื่น เพื่อแก้ไขปัญหาองค์กรร่วมกัน
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะท�ำงานเปลี่ยนผ่านฯ ครั้งที่ 4/2561 มีมติรับทราบแนวทางประเด็นการ
น�ำเสนอของบริษทั และ บมจ. ทีโอที เพือ่ ลดความซ�ำ้ ซ้อนของบริษทั และ บมจ. ทีโอที ทีผ่ า่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษทั 1 แนวทาง และแนวทางของ บมจ. ทีโอที 3 แนวทาง ดังนี้ แนวทางที่ 1 จัดตัง้ NGDC Co. และ NBN Co. แนวทางที่ 2
แนวทางก�ำหนดขอบเขตงานของบริษัท และ บมจ. ทีโอที ให้ชัดเจน แนวทางที่ 3 แนวทางการควบรวมบริษัท และ บมจ.
ทีโอที เป็น บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (National Telecom : NT Plc.) และแนวทางที่ 4 แนวทางการจัดตัง้ บริษทั โทรคมนาคม
ตามแนวทางของ บมจ. ทีโอที และมอบหมายให้บริษัท และ บมจ. ทีโอที หารือร่วมกันโดยจัดท�ำแผนธุรกิจเป็นแผนเดียวกัน
รวมทั้งพิจารณาเรื่องขอบเขตการให้บริการกระบวนการท�ำงาน ก�ำลังคน แผนธุรกิจระยะยาว และแผนการบริหารงาน
และเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 11/2561 รับทราบแนวทางการ
แก้ไขปัญหาของบริษทั และ บมจ. ทีโอที ตามทีเ่ สนอ และเห็นชอบให้ฝา่ ยจัดการไปศึกษาขัน้ ตอนการด�ำเนินการเปลีย่ นผ่าน
ตามแนวทางการจัดตั้ง NT Plc. โดยการควบรวมบริษัท และ บมจ. ทีโอที เป็นนิติบุคคลเดียว และหากมีปัญหาอุปสรรค
ในการด�ำเนินการตามแนวทางดังกล่าว ก็ขอให้รับแนวทางที่ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ คือ

บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ� ำ กั ด (มหาชน)

ข้ า มทุ ก ขี ด จ� ำ กั ด เชื่ อ มอั จ ฉริ ย ภาพสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ

การควบรวม NBN Co. และ NGDC Co. ให้เป็น NT Plc. โดยโอนพนักงานของบริษัท และ บมจ. ทีโอที ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั งิ านโทรคมนาคมโครงข่ายไปยังบริษทั ดังกล่าว โดยบริษทั ดังกล่าวได้รบั สิทธิใ์ นการบริหารจัดการและใช้โครงข่าย รวม
ทั้งขายบริการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายดังกล่าว แล้วจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้กับบริษัท และ บมจ. ทีโอที ทั้งนี้
ยังคงบริษัท และ บมจ. ทีโอที เป็นนิติบุคคลไว้ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิ์การใช้คลื่นความถี่ คดีความต่าง ๆ ที่ยังไม่มีข้อยุติ
และเรื่องการโอนทรัพย์สินที่เป็นสมบัติชาติ แล้วรายงาน ดศ. ต่อไป
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2563 ของ NGDC Co. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น NGDC Co. มีมติพิเศษอนุมัติให้เลิก NGDC Co. และได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
ทั้งนี้ บริษัท NGDC Co. ถือว่ายังคงอยู่ตราบเท่าเวลาที่จ�ำเป็นเพื่อการช�ำระบัญชีตามมาตรา 1236 และมาตรา 1249
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

51. การควบรวมกิจการของบริษัท กับบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 มติการประชุม คนร. ครั้งที่ 1/2562 ได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาของบริษัท
และ บมจ. ทีโอที เพิ่มเติม ดังนี้
1. รับทราบความคืบหน้าในการด�ำเนินการของคณะท�ำงานเตรียมการรวมกิจการ บริษัท (คณะท�ำงานฯ) และ บมจ.
ทีโอที ในการด�ำเนินการเตรียมการควบรวมกิจการ บริษัท และ บมจ. ทีโอที ซึ่งได้จัดท�ำแผนธุรกิจ บมจ.
โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT Plc.) ปี 2562-2570 ตลอดจนประเด็นอืน่ ทีส่ ำ� คัญแล้ว ตามที่ ดศ. รายงาน แต่เนือ่ งจาก
ในแผนดังกล่าวยังมีประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อยุติ ได้แก่ แผนธุรกิจหลังการควบรวมจะต้องมีประสิทธิภาพมากกว่า
การไม่ควบรวมและทิศทางการด�ำเนินการขององค์กรดังกล่าวจะต้องมีความชัดเจนและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ข้อพิพาทต่าง ๆ การบริหารจัดการ NBN Co. และ NGDC Co. เป็นต้น จึงเห็นควรมอบหมายให้คณะท�ำงานฯ
ไปด�ำเนินการเรื่องดังกล่าว ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติ
2. รับทราบการขอขยายกรอบระยะเวลาการควบรวมกิจการที่จะเลื่อนก�ำหนดการเปิดให้บริการ NT Plc. จากเดือน
มีนาคม 2562 เป็นเดือนกรกฎาคม 2562 ตามที่ ดศ. เสนอ
3. เห็นควรให้คณะท�ำงานฯ บริษัท และ บมจ. ทีโอที ร่วมกันหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดการขอรับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลให้ได้ข้อยุติก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
4. เห็นด้วยกับแนวทางการบริหารจัดการบุคลากร บริษัท และ บมจ. ทีโอที ที่ลาออกไปท�ำงานที่ NGDC Co. และ
NBN Co. ให้กลับเข้าท�ำงานในบริษัท และ บมจ. ทีโอที ในระดับเดิมและได้สิทธิประโยชน์เท่าที่ได้อยู่เดิมในวันที่
ลาออกไปอยู่ NBN Co. และ NGDC Co. และให้นับอายุงานต่อเนื่องตามที่ ดศ. เสนอ โดยมอบหมายให้ ดศ.
บริษัท และ บมจ. ทีโอที ด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จก่อนการควบรวมบริษัท และ บมจ. ทีโอที
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. มอบหมายให้ ดศ. ร่วมกับกระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการถือหุ้นในบริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน) ของบริษัท บมจ. ทีโอที และ NT Plc.
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะท�ำงานเตรียมการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท (คณะท�ำงานฯ) และ บมจ. ทีโอที
ได้รับทราบความคืบหน้าการด�ำเนินงานตามมติ คนร. ครั้งที่ 1/2562 และอยู่ระหว่าง ดศ. น�ำเสนอตามขั้นตอนเพื่อให้ 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�ำเนินการควบรวมกิจการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ ครม. มีมติ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ
ของ NT Plc. เห็นควรให้ ดศ. พิจารณาน�ำเสนอคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพจิ ารณาความเหมาะสม
ในประเด็นการก�ำหนดให้ NT Plc. เป็นผู้สนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดท�ำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคง
รวมทั้งบริการเพื่อสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยให้รัฐสนับสนุนคลื่นความถี่ที่เหมาะสมในการท�ำภารกิจดังกล่าว
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เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการควบรวมกิจการของบริษัท และ บมจ. ทีโอที เป็น NT
Plc. ตามแนวทางที่ ดศ. เสนอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน ลดความซ�้ำซ้อนในการลงทุนโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
เป็นเครื่องมือส�ำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ สนับสนุนนโยบายโครงสร้างพื้นฐานในประเทศลักษณะ
เปิดเสรี ตลอดจนสามารถแข่งขันได้ในกลุม่ ธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันสูง โดยก�ำหนดให้การควบรวมบริษทั ทัง้ สองแล้วเสร็จภายใน
6 เดือน นับจากวันที่ ครม. มีมติอนุมัติ
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ�ำปี 2563 ครั้งที่มีมติอนุมัติให้บริษัท และ บมจ.
ทีโอที ควบรวมเป็นบริษัทเดียวกันตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ เพื่อลดความซ�้ำซ้อนในการด�ำเนินงานและการลงทุน
ระหว่างบริษัท และ บมจ. ทีโอที และสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน โดยเฉพาะจากการ
รวมโครงข่ายโทรคมนาคมเข้าด้วยกัน
การด�ำเนินการของ NT Plc. จะแบ่งกลุ่มธุรกิจหลักออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
กลุ่มธุรกิจโครงข่ายโทรคมนาคมต่างประเทศ กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์ประจ�ำที่และบรอดแบนด์ กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมไร้สาย
และกลุ่มธุรกิจดิจิทัล โดยทิศทางในการด�ำเนินกิจการของ NT Plc. ในภาพรวมคือการเป็นองค์กรของรัฐที่ด�ำเนินธุรกิจ
ในด้านการให้บริการดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งให้ ดศ. น�ำเสนอคณะกรรมการ ดศ. พิจารณาความเหมาะสม
ในการให้ NT Plc. เป็นผู้สนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดท�ำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคง รวมทั้งบริการ
เพื่อสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยให้รัฐสนับสนุนคลื่นความถี่ที่เหมาะสม
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นสมควรให้ขยายระยะเวลาการควบรวมกิจการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ต่อไปอีก 6 เดือน นับจากเดิม (14 กรกฎาคม 2563) ตามที่ ดศ. เสนอ

52. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
(ก) การจัดตั้งบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ�ำกัด (มหาชน) (National Telecom Public Company Limited : NT Plc.)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เห็นชอบหลักการการควบรวมกิจการของบริษัท และ
บมจ. ทีโอที เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ�ำกัด (มหาชน) (NT Plc.) ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อ
วันที่ 1 กันยายน 2563 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการควบรวมต่อไปอีก 6 เดือน จากก�ำหนดเดิมนัน้ เมือ่ วันที่ 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�ำงานของพนักงานต่อเนื่อง รวมทั้งคงสิทธิเดิม
ของพนักงาน
(ข) คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เผยแพร่งบการเงิน วันที่ 24 มิ.ย. 2564

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
99 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2104 3000

โทรสาร : 0 2104 3088

