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ข้อจ ากัดความรับผิด  
เอกสารฉบับนี้จัดท าขึน้โดยส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ กระทรวงการคลังเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของ สคร. โดยเฉพาะ เอกสารฉบับนี้  
ได้จัดท าขึ้นบนพื้นฐานขอ้มลูของ สคร. และข้อมูลสาธารณะ ดังนั้น ความถูกต้อง ของข้อมูลเช่นวา่นัน้ สคร. จึงไม่อาจรับรองความถกูต้องได้อย่างเป็นอิสระ
จากกัน และเป็นปัจจุบัน ผู้ใดน าข้อมูล และ/หรือ เอกสารนี้ไปใช้อ้างอิงหรือใชป้ระโยชนใ์ดๆ สคร. จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 
นอกจากนี้ สคร. จะไม่ให้การรับรองใดๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อการอ้างการรับประกัน ของผู้ใช้ และ/หรือ ผู้อื่นใด ไม่ว่าโดยแจ้งชัด โดยปริยาย 
โดยกฎหมาย หรืออื่นใด 

ข้อมูลทางการเงิน 
รัฐวิสาหกิจ 9 สาขา (55 แห่ง) 

สินทรัพย์รวม 11,332,887 ล้านบาท  

รายได้รวม 1,242,153 ล้านบาท  

เงินน าส่งรายเดอืนเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
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หมายเหตุ :  
*  ข้อมูล ณ มิถุนายน 2556 เป็นข้อมูลของรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง  (ไม่รวมบริษัท สหโรงแรมไทย 

และการท่องเที่ยว จ ากัดและองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้) 
** ข้อมูล ณ เม.ย. – มิ.ย. 2556 เป็นข้อมูลของรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง (ไม่รวมบริษัท สหโรงแรมไทย

และการท่องเที่ยว จ ากัด และและองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้) 
*** ข้อมูลเงินน าส่งของรัฐไม่รวมหลักทรัพย์ของรัฐ 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

หนี้สินรวม 8,920,066 ล้านบาท  
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งบดลุ (ลบ.) 2553 2554 2555 ณ มถินุายน 2556*

สนิทรัพย์ 8,909,034 9,905,200 10,966,657 11,332,887

หนีส้นิ 6,868,950 7,735,733 8,602,742 8,920,066

ทุน 2,040,084 2,169,467 2,363,915 2,412,821

งบก าไรขาดทนุ (ลบ.) 2553 2554 2555 เม.ย. - ม.ิย. 2556**

รายไดร้วม 3,635,598 4,294,563 4,947,740 1,242,153

คา่ใชจ้า่ยรวม 3,125,087 3,723,171 4,274,023 1,157,620

ดอกเบีย้จา่ย 45,935 47,631 50,364 12,555

ภาษีเงนิได ้ 51,274 64,023 68,948 19,271

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ 243,012 226,879 288,565 48,490

งบลงทนุ (ลบ.) 2553 2554 2555 ณ สงิหาคม 2556

งบลงทุนเป้าหมาย 248,583 284,291 371,243 197,584

งบลงทุนเบกิจา่ย 174,778 209,745 296,946 141,841

% การเบกิจา่ยเทยีบกับเป้า 70.31% 73.70% 79.99% 71.79%

เงนิน าสง่ (ลบ.) 2553 2554 2555 ณ สงิหาคม 2556

เงนิน าสง่เป้าหมาย 83,300 84,400 101,552 88,620

เงนิน าสง่จรงิ*** 91,553 98,795 120,986 97,393

% การน าสง่เทยีบกับเป้า 109.91% 117.06% 119.14% 109.90%

อตัราสว่นทางการเงนิ 2553 2554 2555 เม.ย. - ม.ิย. 2556**

Annualized ROA 2.73% 2.29% 2.63% 1.71%

Annualized ROE 11.91% 10.46% 12.21% 8.04%

Debt/Equity Ration 3.37 3.57 3.64 3.70
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กลุ่มสถาบันการเงิน (SFIs) กลุ่มไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-SFIs) 
46 แห่ง 8 สาขา 10 แห่ง 
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หมายเหตุ :  
* ข้อมูล ณ มิถุนายน 2556 เป็นของทุกรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่กลุ่มสถาบันการเงิน (ไม่รวมบริษัท 

สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จ ากัดและองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้) 
** ข้อมูล ณ เม.ย. – มิ.ย. 2556 เป็นของทุกรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่กลุ่มสถาบันการเงิน (ไม่รวม

บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จ ากัดและองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้)  
*** ข้อมูลเงินน าส่งของรัฐไม่รวมหลักทรัพย์ของรัฐ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
หมายเหตุ :  
* ข้อมูล ณ มิถุนายน 2556 เป็นของกลุ่มสถาบันการเงินของ รส. ทุกแห่ง  
** ข้อมูล ณ เม.ย. – มิ.ย. 2556 เป็นของกลุ่มสถาบันการเงินของ รส. ทุกแห่ง 
***ข้อมูลเงินน าส่งของรัฐไม่รวมหลักทรัพย์ของรัฐ 
 

 
 

 
 
 
 

งบดลุ (ลบ.) 2553 2554 2555 ณ มถินุายน 2556*

สนิทรัพย์ 5,077,023 5,849,958 6,479,428 6,724,413

หนีส้นิ 4,671,238 5,434,775 5,985,806 6,238,623

เงนิฝาก 3,851,588 4,493,095 5,144,001 5,278,833

ทุน 405,785 415,183 493,622 485,790

งบก าไรขาดทนุ (ลบ.) 2553 2554 2555 เม.ย. - ม.ิย. 2556**

รายไดด้อกเบีย้และเงนิปันผล 208,593 272,064 318,590 82,476

รายไดท้ีม่ใิชด่อกเบีย้ 26,576     33,535     42,694       7,386

รายไดร้วม 235,911 306,391 362,135 90,032

คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 73,589 112,629 144,515 36,959

คา่ใชจ้า่ยทีม่ใิชด่อกเบีย้ 75,455 97,423 99,417 25,453

คา่ใชจ้า่ยรวม 179,126 251,032 299,983 79,366

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 29,946 40,725 55,765 16,893

ภาษีเงนิได ้ 5,542 5,777 7,863 1,645

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ 51,184 49,496 53,898 8,931

ขอ้มลูอืน่ๆ (ลบ.) 2553 2554 2555 ณ มถินุายน 2556

สนิเชือ่คงคา้ง 3,824,502 4,518,427 4,909,816 5,078,884

สนิเชือ่ไมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้(NPL) 225,108 218,203 228,189 266,651

NPL/สนิเชือ่ (%) 5.89% 4.83% 4.65% 5.25%

อตัราสว่นทางการเงนิ (ลบ.) 2553 2554 2555 ณ มถินุายน 2556

Annualized ROA 1.01% 0.85% 0.83% 0.53%

Annualized ROE 12.61% 11.92% 10.92% 7.35%

Loan/Deposit (L/D) Ratio 99.20% 100.40% 95.45% 96.21%

Net Interest Margin 3.94% 2.60% 3.55% 0.90%

เงนิน าสง่ (ลบ.) 2553 2554 2555 ณ สงิหาคม 2556

เงนิน าสง่เป้าหมาย 8,226 11,254 16,778 14,531

เงนิน าสง่จรงิ*** 12,510 13,011 17,320 18,736

% การน าสง่เทยีบกับเป้า 152.08% 115.61% 103.23% 128.94%

เงนิใหส้นิเชือ่/เงนิค ้าประกัน

เงนิลงทุนในลกูหนี้
3,824,502 4,518,427 4,909,816 5,078,884

งบดลุ (ลบ.) 2553 2554 2555 ณ มถินุายน 2556*

เงนิสด 438,388 408,126 336,864 386,595

สนิทรัพย์ 3,832,011 4,055,242 4,487,229 4,608,474

หนีส้นิ 2,197,712 2,300,958 2,616,936 2,681,443

ทุน 1,634,299 1,754,284 1,870,293 1,927,031

งบก าไรขาดทนุ (ลบ.) 2553 2554 2555 เม.ย. - ม.ิย. 2556**

รายได ้ 3,250,772 3,819,449 4,404,670 1,120,840

รายไดร้วม 3,399,687 3,988,172 4,585,605 1,152,121

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 3,055,291 3,619,356 4,074,379 1,039,879

คา่ใชจ้า่ยรวม 3,095,141 3,682,446 4,218,258 1,078,254

ก าไรจากการด าเนนิงาน 304,547 305,689 367,347 73,882

ดอกเบีย้จา่ย 46,558 47,631 50,364 12,555

ภาษีเงนิได ้ 45,732 58,246 61,085 17,626

EBITDA 380,760 423,679 439,240 136,777

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ 191,828 177,384 234,666 39,558

อตัราสว่นทางการเงนิ 2553 2554 2555 เม.ย. - ม.ิย. 2556

Annualized ROA 5.01% 4.37% 5.23% 3.43%

Annualized ROE 11.74% 10.11% 12.55% 8.21%

D/E (เท่า) 1.34 1.31 1.40 1.39

Net Profit Margin 5.64% 4.45% 5.12% 3.43%

งบลงทนุ (ลบ.) 2553 2554 2555 ณ สงิหาคม 2556

งบลงทุนเป้าหมาย 248,583 284,291 371,243 197,584

งบลงทุนเบกิจา่ย 174,778 209,745 296,946 141,841

% การเบกิจา่ยเทยีบกับเป้า 70.31% 73.70% 79.99% 71.79%

เงนิน าสง่ (ลบ.) 2553 2554 2555 ณ สงิหาคม 2556

เงนิน าสง่เป้าหมาย 75,074 73,146 84,774 74,089

เงนิน าสง่จรงิ*** 79,043 85,784 103,666 78,657

% การน าสง่เทยีบกับเป้า 105.30% 117.28% 122.28% 106.17%
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น าส่งสูงสุด (รายแห่ง) ลบ. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ลบ. 
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เงินน าส่งรัฐ 

งบลงทุน (เบิกจ่ายต  าสุด ในปี 2555) งบลงทุน (เบิกจ่ายสูงสุด ในปี 2555) 

งบลงทุน (ลบ.) 

*เป็นข้อมูลปีงบประมาณ 

รัฐวิสาหกิจ เปา้หมายป ี55 เบกิจา่ย อัตราสว่นเบกิจา่ย

กคช. 6,344 6,309 99%

กฟภ. 19,284 19,059 99%

กปน. 3,775 3,725 99%

กฟน. 9,698 9,436 97%

ปณท. 800 777 97%

รัฐวิสาหกิจ เปา้หมายป ี55 เบกิจา่ย อัตราสว่นเบกิจา่ย

อสส. 443 0 0%

อสพ. 18 1 3%

อคส. 114 7 6%

อจน. 22 1 6%

อพวช. 193 18 9%

*เป็นข้อมูลปีบัญชีของ รส.  

ล าดับ 2553* 2554* 2555*

1 ปตท. 41,964   กฟผ. 17,716   กฟผ. 22,643    

2 กฟผ. 15,832   ปตท. 16,789   ปตท. 17,519    

3 สลาก 14,535   สลาก 14,636   สลาก 14,642    

4 ออมสิน 8,000    ออมสิน 8,000     ออมสิน 11,863    

5 กฟภ. 6,602    กฟภ. 7,533     ทีโอที 11,184    

6 ทีโอที 6,015    กสท. 5,360     รยส. 8,590      

7 กสท. 5,363    กฟน. 3,907     กฟภ. 7,264      

8 รยส. 4,619    กปน. 3,013     กสท. 6,669      

9 กฟน. 3,718    รยส. 2,818     กปน. 3,511      

10 ธอส. 2,800    ธอส. 2,800     ธอส. 2,857      

ล าดับ 2553 2554 2555*

1 ปตท. 39,107   ปตท. 43,231   ปตท. 46,516    

2 กรุงไทย 5,535    กรุงไทย 5,777     กรุงไทย 7,863      

3 ทีโอที 3,863    กสท. 4,789     ทีโอที 4,897      

4 กสท. 2,829    ทีโอที 4,534     ทอท. 3,494      

5 กบท. 2,125    บอท. 2,245     กสท. 3,479      

6 อสมท. 622       กฟผ. 1,822     กฟผ. 887         

7 ปณท. 473       ทอท. 1,182     กบท. 593         

8 บขส. 50        อสมท. 671       ปณท. 563         

9 บอก. 7          ปณท. 312       อสมท 551         

10 สหโรงแรม 2          บขส. 75 บขส. 105         
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ผลการประเมินผลการด าเนินงาน ปี 2555 

ผลการประเมินภาพรวม 54 vs 55 (รายสาขา) 

ผลการประเมินข้อ 1 (การด าเนินการตามนโยบาย)  
54 vs 55 (รายสาขา) 

ผลการประเมินข้อ 2 (การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ)  
54 vs 55 (รายสาขา) 

ผลการประเมินข้อ 3 (การบริหารจัดการองค์กร)  
54 vs 55 (รายสาขา) 
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หม ย หต  : 
 
*รัฐว ส ห   ที ่   สู ร บบปร  ม น  ณภ พรัฐว ส ห    (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA)  
 
  รปร  ม นผล  รด   น น  น อ รัฐว ส ห   ในร บบ ด ม ส ม รถแบ  ออ  ป็น   หัว  อหลั  ได  แ    
  อ      รด   น น  นต มนโยบ ย (ไม ปร  ม นรัฐว ส ห   ที ่ดท  บยีนในตล ดหลั ทรัพย)์  
  อ    ผล  รด   น น  น  
  อ      รบร ห ร ัด  รอ   ์ร  
 
ทั ้นี้  ม อ่รัฐว ส ห       สู ร บบปร  ม น  ณภ พรัฐว ส ห    SEPA    รปร  ม น  ณภ พรัฐว ส ห    
  แบ   ป็นผล  รปร  ม น ร บวน  ร/ร บบ อ รัฐว ส ห    (หมวด  - ) (ร ย  นภ ยใต    อ    
ในร บบ ด ม) แล ผลลัพธ ์(หมวด 7) (ร ย  นภ ยใต    อ   ในร บบ ด ม) 
โดย  ณฑ ์ รปร  ม นแล วัดผล  ณภ พรัฐว ส ห    มดีั นี้   
หมวด      รน  อ   ์ร  
หมวด      รว  แผน ช  ย ทธศ สตร ์
หมวด      รม    น  นล ู   แล ตล ด  
หมวด      รวัด   รว   ร  ห ์แล   ร ัด  ร ว มรู   
หมวด      รม    น  นบ  ล  ร  
หมวด      รม    น  น  รปฏ บัต    ร 
หมวด 7  ผลลัพธ ์  
 
โดยในส วน อ   รด   น น  นต มนโยบ ย   ัด ล  มภ ยใต  หมวด 7 (ผลลัพธ)์ ต มหัว  อ   หัว  อ   
  
 

รฐัวสิาหกจิ คะ   รวม ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3

สาขา กษ ร 3.2100 3.6877 3.3703 2.7500

ส  นั   น อ ท นส   ร  ห ์ รท  สวนย  3.8284 4.3500 4.4197 2.7501

อ   ์ ร ล ัส น   3.4164 3.2755 3.8041 3.0740

อ   ์ รตล ด พ ่อ  ษตร ร 3.5218 3.8598 4.0387 2.6642

อ   ์ รส   สร ม     รโ นมแห  ปร  ทศไทย 2.5389 2.7807 2.2158 2.7355

อ   ์ รสวนย  3.0017 4.4179 2.8855 2.6483

อ   ์ รส พ นปล 2.9527 3.4422 2.8581 2.6279

สาขาข ส ง 3.4942 2.9135 3.8639 3.3399

  รท  พ  ศษแห  ปร  ทศไทย 4.4043 4.3881 4.6102 4.1679

  รท   ร อแห  ปร  ทศไทย 2.9608 2.4258 2.9322 3.4913

  รรถไฟฟ   นส  มวลชนแห  ปร  ทศไทย 3.7978 3.4308 4.2832 3.6622

  รรถไฟแห  ปร  ทศไทย 2.2156 1.0086 2.5105 2.9552

บร ษัท   รบ นไทย     ัด (มห ชน) 3.8110 4.1130 3.2500

บร ษัท  นส       ัด 4.3579 4.6111 4.7863 3.6624

บร ษัท ท  อ   ศย นไทย     ัด (มห ชน) 3.4802 3.5930 3.2708

บร ษัท ว ทย   รบ นแห  ปร  ทศไทย     ัด 3.5082 3.7145 3.1250

สถ บนั  รบ นพล ร อน 2.9056 1.8441 3.6274 2.5843

อ   ์ ร นส  มวลชน ร   ทพ 3.5002 2.6861 4.4683 3.2300

สาขาทร ัยากร รรมชา ิ 3.4897 3.6344 4.1421 2.6998

อ   ์ รสวนพฤ ษศ สตร์ 3.4193 3.5636 4.0360 2.6384

อ   ์ รสวนสตัว์ 3.5548 3.8766 4.2557 2.5780

อ   ์ รอ ตส ห รรมป  ไม  3.4950 3.4630 4.1347 2.8829

สาขา ลงังา 4.6714 4.8333 4.8977 4.2761

  รไฟฟ  น รหลว 4.4430 4.8969 3.6000

  รไฟฟ  ฝ  ยผล ตแห  ปร  ทศไทย 4.7548 4.7125 4.8333

  รไฟฟ  ส วนภมู ภ  4.7209 4.8333 5.0000 4.3026

บร ษัท ปตท.     ัด (มห ชน) 4.7669 4.9815 4.3684

สาขาส าบ ัการ ง ิ 4.0223 3.9793 4.1236 3.8020

ธน   ร ร  ไทย     ัด (มห ชน) 4.7141 4.8499 4.4618

ธน   รพัฒน ว ส ห    น ด ล  แล  น ดย อมแห  ปร  ทศไทย 3.0984 3.9520 2.3402 3.3092

ธน   ร พ ่อ  ร  ษตรแล สห รณ์  ร  ษตร 4.8600 5.0000 4.6000

ธน   ร พ ่อ  รส  ออ แล น      แห  ปร  ทศไทย 3.8701 3.0000 4.6033 3.9742

ธน   รออมส น 4.8380 5.0000 5.0000 4.5372

ธน   รอ   รส   ร  ห์ 4.5003 4.9492 3.6667

ธน   รอ สล มแห  ปร  ทศไทย 2.7401 4.4210 1.6316 3.2049

บรรษัทตล ดรอ ส น ช อ่ทีอ่ยู อ ศยั 3.8963 3.9773 4.1847 3.4912

บรรษัทปร  ันส น ช อ่อ ตส ห รรม น ดย อม 4.3640 4.4108 4.9470 3.6643

ส  นั   นธน น   ร  ห ์ รมพัฒน ส ั มแล สวสัด   ร 3.3417 3.0942 3.7303 3.1107

สาขาสงัคม ละ ทคโ โลยี 3.9080 3.7587 4.2856 3.4989

  ร ฬี แห  ปร  ทศไทย 3.6977 3.5584 4.1065 3.1733

  รท อ  ทีย่วแห  ปร  ทศไทย 3.2927 2.4113 3.6179 3.4107

สถ บนัว  ัยว ทย ศ สตรแ์ล  ท โนโลยแีห  ปร  ทศไทย 4.2308 3.8818 4.6599 3.8786

อ   ์ รพ พ ธภัณฑว์ ทย ศ สตรแ์ห  ช ต 4.2157 4.7103 4.8078 3.1719

อ   ์ ร ภสชั รรม 4.1031 4.2317 4.2357 3.8601

สาขาสา าร ู การ 4.0662 4.2905 4.3147 3.6176

  ร  ห แห  ช ต 4.2514 4.3192 4.5364 3.8153

  รน  มอ ตส ห รรมแห  ปร  ทศไทย 4.4940 4.8152 4.7111 4.0312

  รปร ป น รหลว 4.7804 4.8333 4.9389 4.5314

  รปร ป ส วนภมู ภ  4.4653 4.8049 4.5683 4.1525

บร ษัท ธน รั ษ์พัฒน ส นทรัพย ์    ัด 2.7759 2.9438 2.6227 2.8586

อ   ์ ร ัด  รน ้  สยี 3.6305 4.0266 4.5107 2.3164

สาขาส อ่สาร 3.6162 4.5311 3.1097 3.8480

บร ษัท  สท โทร มน  ม     ัด (มห ชน) 3.6626 4.7517 2.9024 3.8063

บร ษัท ไปรษณียไ์ทย     ัด 4.1885 4.8667 4.2641 3.7898

บร ษัท อสมท     ัด (มห ชน) 3.3186 3.1287 3.6714

บร ษัท ทโีอท ี    ัด (มห ชน) 3.2949 3.9750 2.1436 4.1247

สาขาอุ สาหกรรม ละ า ชิยกรรม 2.8313 2.9701 2.7374 2.8842

บร ษัท อู  ร   ทพ     ัด 2.0578 2.4375 1.1714 2.6188

โร   นไพ   รมสรรพส ม ต 3.4859 3.5062 4.0062 2.8340

โร   นย สบู  ร ทรว   ร ล ั 4.0534 4.2672 4.2200 3.7164

โร พ มพต์  รว  ส  นั   นต  รว แห  ช ต 3.2793 3.4263 3.5311 2.8716

ส  นั   นสล    นแบ  รัฐบ ล 2.5512 4.0856 1.5495 3.2883

อ   ์ รตล ด 1.5553 1.3467 1.4100 1.8612

อ   ์ รส ร   รมสรรพส ม ต 2.8360 1.7211 3.2737 2.9991

Grand Total 3.6691 3.6674 3.8369 3.4164



ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Policy Office) 

SOE  Warning light 
ไม่มี 
ปัญ 
หา 

ปัญ 
หา 
บาง 
เรื อง 

ระมัด 
ระวัง 

วิกฤ
ต ประเด็นส าคัญ 

1.   พลังงาน 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  ควรมีการบริหารความเสี่ยง Stock น้ ามัน รวมถึงกา๊ซธรรมชาติ และติดตามปัจจยั 
ที่อาจจะให้เกิดความผันผวนดา้นราคาน้ ามัน  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ควรมีการวางแผนการใช้ไฟฟ้าและการอนุรกัษ์พลังงาน รวมทั้ง การส่งเสริมการลงทุน 
เรื่องพลังงานทางเลือก/พลังงานหมุนเวียน 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  ควรให้ความส าคัญกับการวางแผนทางการเงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้ง 
การวางแผนการกู้เงินและการเบิกจา่ยเงินกูเ้พื่อให้สะท้อนผลการด าเนนิงานทีแ่ทจ้รงิ 

การไฟฟ้านครหลวง  ควรให้ความส าคัญกับการสร้างรายได้ที่ย่ังยืน เพื่อรองรับกับสถานการณ์รายไดจ้าก 
การจ าหน่ายไฟฟ้าที่ค่อนข้างอิม่ตวั และรายจ่ายจากการด าเนนิงานทีม่ีแนวโนม้เพิ่มสูงขึน้ 

2   ขนส่ง 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ควรหาแนวทางการบริหารสภาพคล่อง เพื่อรองรับภาระหนี้สิน ค่าใช้จ่าย และดอกเบ้ีย 
ที่จะเพิ่มมากขึน้ รวมทั้ง หาแนวทางการบริหารจัดการทางพิเศษเพื่อลดปัญหาการจราจร 

การรถไฟแห่งประเทศไทย  ควรมีการปรับโครงสร้างการบรหิารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิม่ขึน้ 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  

 

ควรเร่งหาแนวทางการบริหารจดัการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และหาแนวทาง 
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ท าให้การด าเนินการล่าช้าศึกษาแนวทางเพิ่มรายได้จากการพัฒนา          
เชิงพาณิชย์ 

องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ  ควรวางแผนจัดการปัญหาภาระหนี้สินทีม่ีอยู่จ านวนมาก และหาแนวทางในการเพิม่ 
รายได้ และควบคุมค่าใช้จ่าย 

บริษัท ขนส่ง จ ากัด 

 

ควรเพิ่มเติมการวเิคราะห์ข้อมูลคู่แข่งขนัดา้นการเงินและไมใ่ชก่ารเงินเพื่อน ามา
ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนงาน/โครงการ ก าหนดกลยุทธ์เชิงแข่งขนัให้เหมาะสมกับ
สภาวะการณ์ในปัจจบัุน 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ควรเร่งด าเนินการโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิระยะที่ 2 และควรก ากับ 
ดูแลสัญญาสัมปทานการให้เอกชนเขา้ร่วมงานให้เป็นไปตามสัญญาอย่างเคร่งครดั 

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

ให้ความส าคัญกับการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ และบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์กร โดยเฉพาะเรื่องราคาน้ ามันและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนให้มี
ประสิทธิภาพ 

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด จัดหาแหล่งเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้หรอืกูเ้งินระยะยาว เพื่อด าเนินโครงการพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบบริการเดินอากาศ  

สถาบันการบินพลเรือน 
ควรมีการวางแผนกลยุทธ์ดา้นการบรหิารธุรกจิ การตลาด และการประชาสัมพนัธเ์ชงิรกุ 
รวมถึงการทบทวน และวางแผนการเปิดหลักสูตรให้มีประสิทธภิาพและประสิทธผิล  
ตรงกับความต้องการของตลาด และอุตสาหกรรมการบิน 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ควรเตรียมพรอ้มในการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและเชือ่มโยงโครงขา่ยการขนส่ง 
อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

3 สื อสาร 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เร่งด าเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์/แผนงานในการก าหนดบทบาท เพื่อให้เกิด 
ความชัดเจนในบทบาทการด าเนนิงานและแกไ้ขปัญหาการด าเนินธรุกจิ 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
  เร่งด าเนินการสร้างความชัดเจน ในประเด็นข้อกฎหมาย ปัญหาข้อพิพาท และภาระผูกพัน
ที่อาจเกิดกับการท าสัญญากับเอกชนและมุ่งเน้นการสร้างก าไร โดยการสร้างนวัตกรรม  
ในการให้บริการและสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ควรมีการบูรณาการแผนธรุกิจและแผนบุคลากรในระยะยาว และพัฒนาธุรกจิที่มคีวาม
สอดคล้องกับภารกิจหลักของ ปณท เพื่อทดแทนรายได้จากธรุกจิสื่อสารที่มแีนวโน้มลดลง  

บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 

 

ควรเร่งจัดท าแผนในการพฒันารายการโทรทัศน์เพือ่เพิ่มสัดส่วนของผู้ชมโทรทัศน์ให้มาก
ขึ้น เนื่องจากจะมผีู้ประกอบการเขา้มาแข่งขนัเป็นจ านวนมากจากการเปลี่ยนแปลง 
การออกอากาศเป็นระบบดิจิตอล 

SOE Warning Lights 

6 

(ข้อมูลจากบทวิเคราะห์ผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ SER) 



ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Policy Office) 

SOE  Warning light 
ไม่มี 
ปัญ 
หา 

ปัญ 
หา 
บาง 
เรื อง 

ระมัด 
ระวัง วิกฤต ประเด็นส าคัญ 

4 ทรัพยากรธรรมชาติ 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ควรเร่งพัฒนาที่ดนิทีม่ีอยู่จ านวนมากเพื่อสร้างรายได้อกีทางให้แก่ อ.อ.ป. และสามารถ
แก้ไขปัญหาสภาพคล่องในการปลูกสร้างสวนป่า 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ควรก าหนดทศิทางหรือเป้าหมายที่ชัดเจนในการด าเนนิงานตามพันธกิจ และการด าเนินงาน 
ด้านอื่น  ๆเพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในองค์การเป็นไปอย่างบูรณาการ 

องค์การสวนสัตว์ ควรเร่งการจดัท าแผนการลดตน้ทุนการด าเนินงานของ อสส. เพื่อให้สอดคล้อง 
กับแผนการพัฒนา อสส. 

5 เกษตร 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ควรสร้างความชัดเจนในบทบาทและภารกิจขององค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ 
ที่ได้รับมอบหมาย และปรับปรุงแผนปรับบทบาทให้มีความชัดเจนมากขึน้ 

องค์การสะพานปลา ควรทบทวนบทบาทการด าเนนิงานขององค์กรเพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงไปและควรก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานทีเ่พื่อด าเนินกจิการให้ชัดเจน 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จัดท าแผนระยะสั้นและระยะยาวเพือ่ประสิทธภิาพการด าเนินการขององค์กร รวมทั้ง 
จัดท าแผนธรุกิจเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน 

ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง ควรสนับสนุนเกษตรกรดว้ยเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อเป็นการเพิม่ 
คุณภาพและปริมาณของน้ ายาง 

องค์การสวนยาง ควรจัดท าแผนเพิ่มผลผลิตด้านสวนยางและลดสัดส่วนของการจดัหาวัตถุดบิภายนอก 
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธภิาพในการควบคุมต้นทุนการผลิต 

องค์การคลังสินค้า 
   ควรเร่งกระบวนการสรรหาผู้อ านวยการ และด าเนินการตามแผนฟื้นฟูฐานะทางการเงิน

และให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการบริหารคลังสินค้าให้มีมาตรฐาน  
  เป็นที่ยอมรับ  

6 สาธารณูปการ 

การประปานครหลวง 
  ควรมุ่งเน้นการลดอัตราน้ าสูญเสียให้มีประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น ควบคู่กับการควบคุม 

แรงดันน้ าให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และเร่งด าเนินการจดัท าแผนแมบ่ทลดอัตรา 
น้ าสูญเสีย 

การประปาส่วนภูมิภาค 

 

ควรหาแนวทางการลดน้ าสูญเสียอย่างย่ังยืน และเร่งวางแผนป้องกนัผลกระทบ 
จากภัยพิบัติทางธรรมชาต ิและจัดท าแผนแม่บทพัฒนาแหล่งน้ าดิบเพื่อรองรบั 
การขาดแคลนแหล่งน้ าดิบที่ใชใ้นการผลิตน้ าประปา 

องค์การจัดการน้ าเสีย เร่งสร้างความชัดเจนในบทบาทการด าเนนิงานขององค์กร และพัฒนาบริหารจัดการ 
น้ าเสียอย่างย่ังยืน รวมทั้ง มีแนวทางการแก้ปัญหาการจดัเก็บรายได้ค่าบริการ 

การเคหะแห่งชาติ ควรเร่งด าเนินการตามแผนพลิกฟืน้องค์กรให้บรรลุวัตถปุระสงค์โดยเร็ว โดยเฉพาะ
แนวทางการสรา้งรายได้ในอนาคต และโครงการบ้านเอื้ออาทรที่อยู่ระหว่างรอการขาย 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เร่งยกระดับนิคมฯ  ที่มีความพร้อมไปสู่การเป็นเมอืงอตุสาหกรรม และเร่งพัฒนา 
นิคมอุตสาหกรรมเป็น “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศ”  

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรพัย์ จ ากัด     ควรศึกษาการด าเนินงานตามหลักการและแนวทางดา้น PPP และควรมีมาตรการ
รองรับในการเพิ่มรายไดแ้ละควบคุมค่าใช้จ่ายด้วย 

7 อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ควรเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องสลากเกินราคา และเร่งรัดการเบิกจา่ยลงทุนการกอ่สรา้ง 
ที่ท าการแห่งใหม่ 

โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง ควรเร่งสร้างความชดัเจนในแผนงานการด าเนินการกอ่สรา้งโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่
และวางแผนโครงการการใชท้รพัยกรรว่มกันกับหน่วยงานยอื่น เพื่อเพิ่มรายได้ให้องค์กร  

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต    ควรมีการจัดท าดา้นแผนการตลาดเพื่อรองรบั AEC และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ 
   และราคาที่สามารถแขง่ขันกับไพ่จากตา่งประเทศและการแขง่ขนัดา้นต่างๆ 

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต    ควรเร่งท าการตลาดเชงิรุกควบคู่กับการบริหารจัดการการผลิตที่มีประสิทธภิาพ 

SOE Warning Lights 
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(ข้อมูลจากบทวิเคราะห์ผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ SER) 



ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Policy Office) 

SOE  Warning light 
ไม่มี 
ปัญ 
หา 

ปัญ 
หา 
บาง 
เรื อง 

ระมัด 
ระวัง 

วิกฤ
ต ประเด็นส าคัญ 

7 อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (ต่อ) 

โรงพิมพ์ต ารวจ ควรจัดท าแผนการตลาดเชงิรกุ และควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน 
และเร่งทบทวนการปรับสถานะองค์เป็นนิตบุิคคล  

องค์การตลาด ทบทวนและปรับปรุงแผนรฐัวิสาหกิจและแผนด าเนินงานต่างๆ เพื่อก าหนดทิศทาง 
ที่ชัดเจนขององค์กร 

บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด    ควรจัดท าแผนการลงทุนในการพฒันาธรุกิจให้ชัดเจนและสอดคล้องกับภารกิจ  
เน้นกลยุทธ์การสรา้งรายไดภ้ายหลังจากการย้ายสถานประกอบกิจการ 

บริษัท สหโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว จ ากัด ไม่มีการจัดท า SER เนื่องจากไม่มกีจิกรรมนอกเหนือการให้เช่าที่ดนิ 

8 สังคมและเทคโนโลยี 

การกีฬาแห่งประเทศไทย ควรมีการก าหนดแผนกลยุทธแ์ละเป้าหมายขององค์กรที่ชดัเจน และควรมีการตรวจสอบ
ดูแลการใช้จ่ายเงินในโครงการต่างๆ รวมทั้งประเมินผลโครงการนัน้ๆ ด้วย  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาและปรบัปรุงระบบสารสนเทศ และเร่งมาตรการ 
ในการส่งเสริม กระตุ้น และฟื้นฟู การท่องเที่ยว รวมทั้งสถานที่ทอ่งเทีย่ว 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรให้ความส าคัญกับการประชาสัมพนัธผ์ลการด าเนินงานขององค์กร เน้นการตลาด 
เชิงรุกที่สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มขึ้น 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ ควรจัดท าแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรกุ รวมทั้งการจัดกิจกรรม 
และชิ้นงานที่มีความน่าสนใจย่ิงขึ้น และสร้างความตระหนักดา้นวทิยาศาสตร์อย่างแท้จรงิ 

องค์การเภสัชกรรม เร่งสรรหาผู้อ านวยการ อภ. โดยเร็ว เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร และควรเร่งรดัและ
ติดตามโครงการก่อสร้างโรงงานทัง้ 2 แห่ง ให้สามารถผลิตยาได้ตามเป้าหมาย 

9 สถาบันการเงิน 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ควรพิจารณาให้ความส าคัญในการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการค่าใช้จา่ยพนักงาน 
และ NPL เพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนด 

ธนาคารออมสิน ควรขยายฐานลูกค้ารายย่อย และมุ่งเน้นนโยบาย เพื่อด าเนินการตามวัตถปุระสงค์ 
การจัดตั้งให้มากย่ิงขึ้น 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ควรเร่งท าแผนการตลาดเชงิรกุให้มากขึ้น เพื่อรักษาฐานลูกค้า หรืออาจพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินเชื่อบ้านใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น  

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ควรมีการประเมนิสถานะทางการเงินอย่างใกล้ชิด และให้ความส าคัญในการติดตาม
ประเมินผลการใช้งานระบบ CBS ที่ได้ท าการติดตัง้เสร็จสิ้นแล้ว 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศ
ไทย 

   ควรให้การสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดย่อมให้เขม้แข็ง เพื่อเพิ่มขีดวามสามารถ 
ในการแข่งขนัในการส่งออกและน าเข้า 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ควรมีค านึงในเรื่องคุณภาพสินเชือ่ให้มากขึ้น และควรลดค่าใช้จ่ายที่ไมม่ีความจ าเป็น 
ในช่วงเวลาฟื้นฟู  

บรรษัทตลาดรองสินเชือ่เพื่อที่อยู่อาศัย ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรือ่งของการพฒันาตลาดรองสินเชือ่ทีอ่ยู่อาศัยในประเทศ  
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บรรษัทประกันสินเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม ควรน าการคิดอัตราค่าธรรมเนยีมตามระดบัความเสี่ยงมาใชค้วบคู่ไปกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และด าเนินการในเชงิรุกมากขึ้น 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   ควรเร่งปรับปรุงกระบวนการปล่อยสินเชื่อ โดยเฉพาะเรื่องระยะเวลาในการอนมุัตสิินเชือ่  
   ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปของสถาบันการเงิน 

ส านักงานธนานุเคราะห์ ควรด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง พร้อมติดตามสถานการณ์ดังกล่าว 
อย่างใกล้ชิด 

SOE Warning Lights 
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ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Policy Office) 

ขนาดหุ้น รส. รายแห่ง (ล้านบาท) 

รัฐวิสาหกิจในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ณ สิงหาคม 2556 

หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

จ านวนและมูลค่าหลักทรัพย์ของกระทรวงการคลัง (ลบ.) 

ขนาดหุ้น รส. เทียบตลาดรวม 

ณ สิงหาคม 2556 
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ณ สิงหาคม 2556 

มูลค่าตลาดรวม ณ 30 ส.ค. 56 เท่ากับ 11, 286.88 ล้านบาท 

หลักทรัพย์  ชื อย่อ  
ทุนจดทะเบียนที เรียกช าระแล้ว 

สัดส่วนหุ้น 
ราคาพาร ์

ราคาตลาด 
มูลค่าตามราคาตลาด 

ที  กค. ถือ  ณ 30/ส.ค./56 
(ล้านหุ้น)  (ร้อยละ) (บาท)  (บาท) (ล้านบาท) 

1. ธ.ทหารไทยฯ  TMB 43,606.32 26.06 0.95 2.44 27,727.69 
2. บมจ. บางจากปิโตรเลียม BCP 1,376.92 9.98 1 31.75 4,362.98 
3. บมจ. ผาแดงอินดัสทรีฯ   PDI 226.00 13.81 10.00 11.40 302.74 
4. บล. จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี  MFC 120.00 16.67 1 32.50 650.13 
5. ธ. ไทยพาณิชย์ฯ  SCB 3,393.87 0.09 10 134.50 410.83 
6. บมจ. เอ็นอีพี อสังหาฯ  NEP 1,446.32 20.75 1 0.99 297.11 
7. บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลฯ  TISCO 727.88 0.04 10 35.50 10.34 
8. บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์ฯ  THL 756.94 1.98 1 n/a n/a 
9. บมจ. ยานภัณฑ์  YNP 1,600.00 0.00 1 n/a n/a 
10. บมจ. ไออาร์พีซี  IRPC 20,434.42 0.00 1 2.98 0.04 
11. บมจ. น  าตาลครบุร ี KBS 550.00 0.01 1 8.80 0.48 
12. บมจ. ปุ๋ยเอ็นเอฟซี  NFC 4,605.59 0.09 0.16 n/a n/a 

รวม           33,762.34 

รัฐวิสาหกิจ  

ทุนจดทะเบียน 
สัดส่วนหุ้น ราคาตลาด  

มูลค่าตาม
ราคาตลาด ที เรียกช าระแล้ว 

(ล้านหุ้น)  (ร้อยละ) ณ 30/ส.ค./56 (ล้านบาท) 
1. KTB (1989)  13,976.06 100 16.50 227,634.99 

- กระทรวงการคลัง  0.00 0.00   0.04 
- Vayupak 1  549.52 3.94   9067.08 

 - FIDF 7,696.25 55.07   126,988.13 
2. THAI (1991)  2,182.77 100 16.20 35,360.87 

- กระทรวงการคลัง  1,113.93 51.03   18,045.67 
- Vayupak 1  335.52 15.38   5,435.42 

- ธนาคารออมสิน  46.41 2.13   751.84 
3. PTT (2001)  2,856.30 100 327 934,010.1 

- กระทรวงการคลัง   1,459.89 51.11   477,384.03 
- Vayupak 1  435.80 15.26   142,506.60 

- ธนาคารออมสิน 7.87 0.28   2,573.49 
4. AOT (2004)  1,428.57 100 163.5 233,571.20 

- กระทรวงการคลัง  1,000.00 70   163,500.00 
5. MCOT (2004)  687.1 100 30.75 21,128.33 

- กระทรวงการคลัง  452.13 65.8   13,903.00 
  ธนาคารออมสิน 78.87 11.48   2,425.25 

6. PTTEP (1993) 3,369.99 100 166.50 561,103.34 
- กระทรวงการคลัง  0.26 0.00   43.29 

Total SOEs  Market Cap.      2,012,808.83 

หลักทรัพย์ มูลค่า ณ พาร์  มูลค่า ณ ราคาตลาด มูลค่า ณ Book value 

Listed company       

หุ้นรัฐวิสาหกิจ (6 แห่ง) 37,999.12 962,623.84  361,242.78 
หุ้นบริษัทเอกชน (12 แห่ง) 11,610.84 33,762.34  18,419.38  
Non-listed company       

หุ้นรัฐวิสาหกิจ (17 แห่ง) 141,756.87 n/a 278,272.67 
หุ้นบริษัทเอกชน (68 แห่ง) 2,775.81 n/a 4,215.16  

หน่วยลงทุน       
กองทุนรวมวายุภักษ์ 1 30,000.00 n/a 54,120 

รวม  224,142.64 996,386.18 716,269.99 

มูลค่าหุ้น
รัฐวิสาหกิจ, 18 

มูลค่าหุ้น
บริษัทเอกชน, 

82 

227,634 

35,360 

934,010 

233,571 

21,128 

561,103 

KTB THAI PTT AOT MCOT PTTEP


