
ทีโอที แถลงผลการดําเนินงานป 2560 เดินหนาขับเคลื่่อนสูป 2561

พรอมประกาศนโยบายและวิสัยทัศนขององคกรสูการเปน 

"ผูใหบริการโทรคมนาคมและดิจิทัลชั้นนําของประเทศ"

เมื่อวันิท่ี 20 ธันิวาคม 2560 นิายมนิต์ชัย หนิูสง กจญ. พร้อมทีมผู้บรนหาร ร่วมแถลงผล
การดำาเนินนิงานิ ปี  2560 และทนศทางปี  2561 ต่อสื่อมวลชนิแขนิงต่างๆ โดยแถลงผลการดำาเนินนิงานิ 2560
ดีกว่าปี ก่อนิ และดีกว่าเปี้าหมายท่ีปีระมาณการไว้ พร้อมคาด ปี  2561 จะกลับมามีกำาไรสททธนปีระมาณ
2,000 ล้านิบาท พร้อมปีรับวนสัยทัศนิ์ขององค์กรสู่การเปี็นิ “ผู้ให้บรนการโทรคมนิาคมและดนจนทัลชั้นินิำาของ
ปีระเทศ” 
ผลการดำาเนินนิงานิปี    2560

สำหหรับบผลกหรัดำำหเนินงนินงหนิน (ม.ค.-พ.ย. 2560) มีผลกหรัดำำหเนินงนินงหนินดีำข้ึนนินกว่าหปีกกาอนินอยาหงมีนินบยสำหคบญ
สางผลให้ผลขึหดำทุนินลดำลงจหกปีกกาอนินรั้อยละ 55 ทบนงนีินน ผลกหรัดำำหเนินงนินงหนินขึอง ทีโอที ปีรับบตับว่ดีำข้ึนนิน เน่ินอองจหก
รัหยได้ำดำำหเนินงนินงหนินทีอเพงอมข้ึนนิน  และคาหใช้้จาหยดำำหเนินงนินงหนินลดำลง โดำยคหดำว่าหผลกหรักหรัดำำหเนินงนินงหนินทบนงปีกจะดีำข้ึนนินกว่าห
ปีกกาอนิน และดีำกว่าหเปี้หหมหยทีอกำหหนินดำไว่้เน่ินอองจหก ทีโอที มีกหรัปีรับบปีรัุงกหรับรังหหรังหนินขึอง ทีโอที ในินด้ำหนินตัาหงๆ
เพ่ออเพงอมปีรัะสงทธงผลขึององค์กรั เพ่ออให้ ทีโอที สหมหรัถย่นินได้ำด้ำว่ยตับว่เองในินรัะยะยหว่ และสหมหรัถแขึางขึบนิน
ในินธุรักงจอุตัสหหกรัรัมได้ำ โดำยกหรัปีรับบโครังสรั้หงกหรับรังหหรังหนินองค์กรั แยกคว่หมรับบผงดำช้อบเปี็นินหนินาว่ยธุรักงจ
ตัาหงๆ 5 หนินาว่ยธุรักงจ กหรัทำหข้ึอตักลงกบบพบนินธมงตัรัทหงธุรักงจเพ่ออรัาว่มดำำหเนินงนินงหนิน รัว่มถ้งกหรัได้ำรับบโอกหสสนินบบสนุินนิน
นินโยบหยไทยแลนินด์ำ 4.0 จหกรับฐให้เปี็นินผู้ดำำหเนินงนินกหรัโครังกหรัขึยหยโครังขึาหยองนินเทอรั์เนินตตัคว่หมเรัตว่สูง
ทบอว่ปีรัะเทศขึองรับฐ (โครังกหรัเนินตตัปีรัะช้หรับฐ) นินอกจหกนีินนได้ำบรังหหรัคาหใช้้จาหยพนินบกงหนินให้มีปีรัะสงทธงภหพมหกข้ึนนิน โดำย
ได้ำจบดำทำหโครังกหรัเกษีียณอหยุกาอนินกำหหนินดำ (Early Retirement) อยาหงตัาอเน่ินออง จ้งสางผลให้ ทีโอที มีรัหยได้ำดำำหเนินงนิน
งหนินเพงอมข้ึนนิน ต้ันินทุนินกหรัให้บรังกหรั คาหใช้้จาหยบรังหหรังหนิน และคาหใช้้จาหยเกีอยว่กบบพนินบกงหนินลดำลงทำหให้
ปีก 2560 มีผลกหรัดำำหเนินงนินงหนินดีำกว่าหปีกกาอนิน และดีำกว่าหเปีห้หมหยทีอปีรัะมหณกหรัไว่้

สำหหรับบผลกหรัดำำหเนินงนินงหนินตัหมแผนินงหนิน ทีโอที ได้ำดำำหเนินงนินกหรัปีรับบแผนินแก้ไขึปีหาญหหองค์กรัปีรัะจำหปีก 2560
ให้สอดำคลอ้งกบบนินโยบหยขึอง กรัะทรัว่งดำงจงทบลเพ่ออเศรัษีฐกงจและสบงคม และมตังคณะกรัรัมกหรันินโยบหยรับฐว่งสหหกงจ
โดำยมีผลกหรัดำำหเนินงนินงหนินตัหมแผนินฯ ดำบงนีินน

นโยบาย ทีโอที ป 2561
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1) โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นิฐานิโทรคมนิาคมเพื่อขับเคลื่อนิเศรษฐกนจของปีระเทศ ซ้องเปี็นิน
โครังกหรัฯ ทีอกรัะทรัว่งดำงจงทบลเพ่ออเศรัษีฐกงจและสบงคม มอบหมหยให้ ทีโอที ทำหกหรัแทนิน ในินกหรัขึยหยโครังขึาหย
องนินเทอรั์เนินตตัคว่หมเรัตว่สูงผาหนินส่ออสบญญหณสหยเคเบงลใยแก้ว่นินำหแสง (FTTx) ไปียบงหมูาบ้หนินทบอว่ปีรัะเทศทีอไมามี
องนินเทอรัเ์นินตตัคว่หมเรัตว่สงูจำหนินว่นิน 24,7000 หมูาบ้หนินภหยในินเด่ำอนินธบนินว่หคม 2560 แบางเปีน็ินภหคตัะว่บนินออกเฉียงเหน่ินอ
13,468  หมูา บ้ ห นิน  ภหค เห น่ินอ  4,416  หมูา บ้ ห นิน  ภหค ใ ต้ั  3,097  หมูา บ้ ห นิน  ภหคกลห ง  2,084  หมูา บ้ ห นิน
ภหคตัะว่บนินออก 1,554 หมูาบ้หนิน และกรัุงเทพฯ และปีรังมณฑล 81 หมูาบ้หนิน โดำย ณ 20 ธบนินว่หคม 2560 ทีโอที
ได้ำดำำหเนินงนินกหรัตังดำตับนงองนินเทอรั์เนินตตัคว่หมเรัตว่สูงผาหนินเคเบงลใยแก้ว่นินำหแสงครับทบนง 24,700 หมูาบ้หนิน ซ้องสหมหรัถดำำหเนินงนิน
กหรัได้ำเปี็นินไปีตัหมเปี้หหมหยทบนงจำหนินว่นินกหรัตังดำตับนงและภหยในินรัะยะเว่ลหทีอรับฐบหลกำหหนินดำ อบนินเกงดำจหก
คว่หมทุามเทรัาว่มแรังรัาว่มใจขึองพนินบกงหนิน ทีโอที ทบอว่ปีรัะเทศ

2) พันิธมนตรธทรกนจโทรศัพท์เคลื่อนิท่ี 2100 MHz และบรนการบรอดแบนิด์ไร้สาย 2300 MHz ทีโอที
มีรัหยได้ำเด่ำอนินละปีรัะมหณ 325 ล้หนินบหท จหกลงนินหมสบญญหทดำสอบกหรัใช้้บรังกหรัข้ึหมโครังขึาหยเช้งงพหณงช้ย์ธุรักงจ
โทรัศบพท์เคล่ออนินทีอรัะบบ 2100 MHz รัะหว่าหง ทีโอที กบบ บรังษีบท แอดำว่หนินซ์ไว่รั์เลสเนินตทเว่อรั์ค จำหกบดำ โดำยเม่ออ
เด่ำอนินพฤศจงกหยนิน 2560 อบยกหรัสูงสุดำได้ำตัรัว่จพงจหรัณหรัาหงสบญญหหลบกทบนง 2 ฉบบบเสรัตจแล้ว่ และปีหาจจุบบนิน
อยูารัะหว่าหงดำำหเนินงนินกรัะบว่นินกหรัเพ่ออลงนินหมในินสบญญหหลบก โดำยแผนินให้บรังกหรับรัอดำแบนินด์ำไรั้สหย 2300 MHz
อยูารัะหว่าหงรัอคว่หมเหตนิน/ข้ึอสบงเกตัในินปีรัะเดำตนินขึองรัาหงสบญญหฯ จหกหนินาว่ยงหนินทีอเกีอยว่ข้ึอง

3) ความคืบหนิ้าบรนษัทโครงข่ายบรอดแบนิด์แห่งชาตน จำากัด (NBN Co) ทีโอที ได้ำจดำทะเบียนิน
จบดำตับนงบรังษีบท NBN 22 สงงหหคม 2560 เม่ออว่บนินทีอ 22 พฤศจงกหยนิน 2560 โดำยบรังษีบท NBN ได้ำรับบใบอนุินญหตั
ปีรัะกอบกงจกหรัจหก กสทช้. เม่ออว่บนินทีอ 22 พฤศจงกหยนิน 2560 สำหหรับบกหรัโอนินย้หยทรับพย์สงนินและพนินบกงหนิน
ขึณะนีินน ทีโอที อยูารัะหว่าหงปีรับบปีรัุงแผนินกหรัดำำหเนินงนินงหนิน กหรัโอนินย้หยทรับพย์สงนินและพนินบกงหนิน สำหหรับบแผนิน
กหรัดำำหเนินงนินงหนินปีรัะเมงนินมูลคาหทรับพย์สงนินขึอง ทีโอที และ กสท .โทรัคมนินหคม เพ่ออกหรัจบดำตับนงบรังษีบท NBN
อยูารัะหว่าหงกหรัตัรัว่จสอบคว่หมถูกต้ัองขึองผลกหรัศ้กษีห โดำยคณะกรัรัมกหรันินโยบหยรับฐว่งสหหกงจ ครับนงทีอ 4/2560
เม่ออว่บนินทีอ 11 ตุัลหคม 2560 มีมตังให้ ทีโอที และ กสท. โทรัคมนินหคม ดำำหเนินงนินกหรัโอนินทรับพย์สงนินไปีบรังษีบท NBN และ
NGDC ให้แลว้่เสรัตจภหยในิน มีนินหคม 2561

4) แผนิจัดตั้ง Service Co อยูารัะหว่าหงกหรัศ้กษีหแนินว่ทหงจบดำตับนง Service Co ทบนงนีินนกหรัจบดำตับนงบรังษีบท
จะช้าว่ยเพงอมขีึดำคว่หมสหมหรัถในินกหรัแขึางขึบนิน โดำย ทีโอที จะปีรับบรัปูีแบบกหรัดำำหเนินงนินธุรักงจ เพ่ออให้มีคว่หมคลาองตับว่ตัาอ
กหรัเปีลีอยนินแปีลงตัหมกลไกขึองตัลหดำ

ทนศทางการดำาเนินนิงานิในิปี    2561
ในินสาว่นินขึองทนศทางการดำาเนินนิงานิในิปี  2561 จหกกหรัปีรัะมหณ ทีโอที คหดำว่าหจะกลบบมหมีกำหไรัสุทธง

ปีรัะมหณ 2,000 ล้หนินบหท เน่ินอองจหกกหรัดำำหเนินงนินงหนินตัหมแผนินยุทธศหสตัรั์ /แผนินธุรักงจ พ.ศ. 2561-2565 โดำย
คหดำว่าห ทีโอที มี EBITDA ปีรัะมหณ 11,600 ล้หนินบหท เพงอมข้ึนนินจหกปีก 2560 ปีรัะมหณ 3,000 ล้หนินบหท ทบนงนีินน รัหย
ได้ำทีอเพงอมข้ึนนินคหดำว่าหจะเปี็นินรัหยได้ำจหกพบนินธมงตัรั รัว่มถ้ง ทีโอที ได้ำเรัางผลบกดำบนินผลปีรัะกอบกหรัขึององค์กรัให้เปี็นินไปี
ตัหมเปี้หหมหย เพ่ออใหม้ีสภหพคลาองและฐหนินะกหรัเงงนินทีอเข้ึมแขึตงมหกข้ึนนิน และสหมหรัถเตังบโตัอยาหงยบองย่นิน สอดำคล้อง
กบบแผนินพบฒนินหองค์กรัรัะยะยหว่ 10 ปีก พ.ศ. 2561-2570 และแผนินยุทธศหสตัรั์ พ.ศ. 2561-2565 ดำบงนีินน
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กหรัใช้้ปีรัะโยช้น์ินจหกทรับพยหกรัทีอมีอยูา รัว่มถ้งกหรัใช้้คล่อนินคว่หมถีอให้เกงดำปีรัะสงทธงภหพสูงสุดำ โดำย
กหรัพบฒนินหธุรักงจในินกหรัให้บรังกหรับรัอดำแบนินด์ำปีรัะจำหทีอทหงสหยผาหนินเคเบงนลใยแก้ว่นินนำหแสง และบรังกหรัไรั้สหย
บนินคล่อนินคว่หมถีอ 2100 MHz และ 2300 MHz ซ้อง ทีโอที ดำำหเนินงนินกหรัเอง (Upside)

สรั้หงมูลคาหเพงอมจหกบรังกหรั Cyber Security และตัาอยอดำเพ่ออให้บรังกหรัแอพลงเคช้บอนิน (Application
Service) บนินโครังสรั้หงพ่นนินฐหนินโทรัคมนินหคมเพ่ออขึบบเคล่ออนินเศรัษีฐกงจขึองปีรัะเทศ (เนินตตัปีรัะช้หรับฐ) รัว่มทบนงบรังกหรั
เพ่ออสบงคมอยาหงทบอว่ถ้ง

กหรันินำหทรับพย์สงนินทีอมีอยูามหพบฒนินหและใช้้ให้เกงดำปีรัะโยช้น์ิน และลดำกหรัลงทุนินซนำหซ้อนินขึองปีรัะเทศ
ทบนงกหรัให้บรังกหรัทาอรั้อยสหย ซ้อง ทีโอที มีคว่หมได้ำเปีรัียบในินโครังขึาหยทาอรั้อยสหยครัอบคลุมทุกพ่นนินทีอ รัว่มถ้งคว่หม
ช้ำหนินหญด้ำหนินบุคลหกรัในินกหรัให้บรังกหรั และกหรัสรั้หงรัหยได้ำเพงอมจหกทีอดำงนิน และอหคหรัทีอมีศบกยภหพ เช้านิน คลองเตัย
และทีอดำงนินทีอได้ำไถาถอนินจหกกรัมสรัรัพหกรั 3 แปีลง ค่อ ศหลหธรัรัมสพน์ิน ตัลงองช้บนิน ชุ้มสหยปีรัะเว่ศ โดำย
ทีโอที จะพงจหรัณหคว่หมเหมหะสม ศบกยภหพ และคว่หมเปี็นินไปีได้ำในินกหรัพบฒนินห ให้สอดำคล้องกบบธุรักงจ
ในินอนินหคตั

ทีอสำหคบญปีก 2561 ทีโอที ได้ำเพงอมศบกยภหพและคว่หมสหมหรัถในินกหรัแขึางขึบนิน โดำยมุางเน้ินนินให้แตัาละหนินาว่ย
ธุรักงจ (BU) บรังหหรัจบดำกหรัและปีรับบเปีลีอยนินกรัะบว่นินกหรัทำหงหนินเพ่ออให้มีปีรัะสงทธงภหพมหกข้ึนนิน และมีต้ันินทุนิน
กหรัดำำหเนินงนินงหนินทีอตัอำหลง เพ่ออให้สหมหรัถแขึางขึบนินในินตัลหดำได้ำ โดำยเฉพหะกหรัปีรับบเปีลีอยนินโครังสรั้หงต้ันินทุนินบรังกหรั
บรัอดำแบนินด์ำ ซ้องเปี็นินผลจหกกหรัจบดำตับนง NBN Co และ Service Co และยกเลงกโครังขึาหย PSTN บรังกหรัโทรัศบพท์
ปีรัะจำห ซ้องเปี็นินขึาหยสหยทองแดำง และอุปีกรัณ์ชุ้มสหย Stored Program Control (SPC) ซ้องสาว่นินใหญามีอหยุกหรั
ใช้้งหนินเกงนินกว่าห 25 ปีก และปีหาจจุบบนินบรังษีบทผู้ผลงตัได้ำยกเลงกกหรัผลงตัแล้ว่ รัว่มถ้งในินหลหยปีรัะเทศได้ำกำหหนินดำ
ทีอจะทำหกหรัยกเลงกกหรัใช้โ้ครังขึาหย PSTN

นินอกจหกนีินน ทีโอที ได้ำเพงอมคว่หมเข้ึมข้ึนินในินกหรัทำหตัลหดำผาหนิน Digital Marketing และ Social Media
ให้มหกข้ึนนินตัหมพฤตังกรัรัมขึองผู้บรังโภคในินปีหาจจุบบนินทีอหบนินมหใช้้ส่ออออนินไลน์ิน ทบนงในินด้ำหนินกหรัค้นินหหข้ึอมูลสงนินค้หบรังกหรั
และกหรัช้ตอปีปีิ้งออนินไลน์ินเพงอมมหกข้ึนนิน ซ้องลูกค้หผู้ใช้้บรังกหรัจะสหมหรัถเข้ึหถ้งบรังกหรัขึอง ทีโอที ได้ำทุกทีอทุกเว่ลห
ตัลอดำ 24 ช้ม. รัว่มถ้งกหรัพบฒนินหรัะบบกหรัช้ำหรัะคาหบรังกหรัผาหนิน QR Code โดำยกหรัตังดำตับนงและลงทะเบียนินใช้้งหนิน
แอพพลงเคช้บอนิน TOT easy life คลงกเลอ่กเมนูิน “สแกนินเพ่ออจาหยบงล” บนินใบแจ้งคาหใช้บ้รังกหรั จหกนินบนนินจะเข้ึหสูารัะบบ
TOT e-service ซ้องสหมหรัถเล่อกว่งธีช้ำหรัะคาหใช้้บรังกหรัผาหนินบบตัรัเครัดำงตั บบตัรัเดำบงตั และบบญช้ีเงงนินฝหกธนินหคหรั
ได้ำตัหมกหรัใช้้งหนิน

สำหหรับบปีก 2561 ทีโอที ได้ำปีรับบว่งสบยทบศน์ินขึององค์กรัสูากหรัเปี็นิน “ผู้ให้บรังกหรัโทรัคมนินหคมและดำงจงทบล
ช้บนนินนินำหขึองปีรัะเทศ” โดำยมีคาหนินงยม (IOT) ทีอนินำหไปีสูาว่งสบยทบศน์ินดำบงกลาหว่ ค่อ I-nnovation สรัรัค์สรั้หงนินว่บตักรัรัม
O-peration Excellence ทำหงหนินมุางคว่หมเปี็นินเลงศ และ T-ransparency & Integrity ซ่ออสบตัย์ โปีรัางใส
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ฝ่ายปีระชาสัมพันิธ์องค์กรและสื่อสารการตลาด




