
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ (สคร.)  
STATE ENTERPRISE POLICY OFFICE (SEPO) 

บทวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำนรฐัวสิำหกจิ  
ณ กนัยำยน 2560 

State Enterprise Review (SER) 



ขอ้จ ำกดัควำมรบัผดิ 
(Disclaimers) 

เอกสารฉบบันีจั้ดท าขึน้โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ (“สคร.”) กระทรวงการคลัง   

เพือ่ใชป้ระโยชนใ์นราชการของ สคร. โดยเฉพาะ  เอกสารฉบบันีไ้ดจ้ัดท าขึน้บนพืน้ฐานของขอ้มลู  

ของรัฐวสิาหกจิ  ฐานขอ้มลูของ สคร. และขอ้มลูสาธารณะ  รวมทัง้ การสมัภาษณ์และซกัถามประเด็น

ระหวา่งเจา้หนา้ทีข่อง สคร. และเจา้หนา้ทีข่องรัฐวสิาหกจิ ณ วันทีไ่ดจ้ัดท าเอกสารฉบบันี ้  

ดังนัน้ ความถกูตอ้งของบรรดาขอ้มลูเชน่วา่นัน้ สคร. จงึไมอ่าจรับรองความถกูตอ้งไดอ้ยา่งเป็นอสิระจากกนั 

และเป็นปัจจบุนั  

 

ผูใ้ดน าขอ้มลู และ/หรอื เอกสารนีไ้ปใชอ้า้งองิหรอืใชป้ระโยชนใ์ดๆ โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจาก สคร.  สคร. จะไมรั่บผดิชอบในความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้ทัง้ส ิน้ และหาก สคร. ตกลงและ

ยอมรับวา่ในการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรแกบ่คุคลอืน่ใดในการน าขอ้มลู และ/หรอื เอกสารนีไ้ปใช ้

อา้งองิหรอืใชป้ระโยชนนั์น้  ผูข้ออนุญาตจะตอ้งตกลงและยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่จะไมด่ าเนนิการ

ฟ้องรอ้ง สคร. หากมคีวามเสยีหายเกดิขึน้  

 

นอกจากนี ้สคร. จะไมรั่บผดิชอบตอ่ผูท้ีน่ าไปใชห้รอืผูอ้ ืน่ใดในความสญูเสยีก าไรหรอืสญูเสยีโอกาส  

หรอืความเสยีหายโดยตรงหรอืพเิศษ หรอือนัเป็นผลมาจาก หรอืสบืเนือ่งมาจาก หรอือนัเป็นการลงโทษ  

ไมว่า่ประการใดๆ ทัง้ส ิน้ และจะไมรั่บผดิชอบตอ่ผูใ้ชใ้นความรับผดิเรือ่งละเมดิสญัญา หรอืความรับผดิ 

ในเรือ่งอืน่ใดตอ่ผูใ้ชอ้ืน่ใดในการน าเอกสารนีไ้ปใชแ้ละ/หรอืตอ่ผูอ้ ืน่ใด   สคร. จะไมใ่หก้ารรับรองใดๆ  

และจะไมรั่บผดิชอบตอ่การอา้งการรับประกนัใดๆ ของผูใ้ช ้และ/หรอื ผูอ้ ืน่ใด ไมว่า่โดยแจง้ชดั โดยปรยิาย 

โดยกฎหมาย หรอือืน่ใด  รวมทัง้แตไ่มจ่ ากดัอยูแ่ตเ่ฉพาะการรับประกนัในความถกูตอ้ง สมบรูณ์ เหมาะแก่

กาลเวลา ประสทิธภิาพ สามารถน าไปซือ้ขายได ้และเหมาะทีจ่ะน าไปใชเ้พือ่จดุประสงคใ์ดโดยเฉพาะ 



รำยชือ่รฐัวสิำหกจิ 
(List of State Enterprises) 

รฐัวสิำหกจิในควำมก ำกบัดแูลของกระทรวงกำรคลงั 
56 แหง่ 9 สำขำ 

ตำมแผนยทุธศำสตรร์ฐัวสิำหกจิ พ.ศ. 2560 - 2564 

   ไมใ่ชส่ถำบนักำรเงนิ   45 แหง่ 

พลงังำน (4 แหง่) 

ขนสง่ (10 แหง่) 

สือ่สำร (4 แหง่) 

เกษตร (5 แหง่) 

สำธำรณูปกำร (6 แหง่) 

1. บรษัิท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) (ทโีอท)ี  

2. บรษัิท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (กสท.) 

3. บรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั (ปณท.)  

4. บรษัิท อสมท จ ากดั (มหาชน) (อสมท.) 

1. องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย (อสค.) 

2. องคก์ารตลาดเพือ่เกษตรกร (อตก.) 

3. องคก์ารสะพานปลา (อสป.) 

4. การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) 

5. องคก์ารคลังสนิคา้ (อคส.) 

1. การประปานครหลวง (กปน.) 

2. การประปาสว่นภมูภิาค (กปภ.) 

3. องคก์ารจัดการน ้าเสยี (อจน.) 

4. การเคหะแหง่ชาต ิ(กคช.) 

5. การนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.)  

6. บรษัิท ธนารักษ์พัฒนาสนิทรัพย ์จ ากดั (ธพส.) 

 

1. การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย (ททท.) 

2. การกฬีาแหง่ประเทศไทย (กกท.) 

3. สถาบันวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.) 

4. องคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ(อพวช.)  

5. องคก์ารเภสชักรรม (อภ.) 

1. ส านักงานสลากกนิแบง่รัฐบาล  (สลาก) 

2. องคก์ารตลาด (อต.)  

3. การยาสบูแหง่ประเทศไทย (ยสท.) 

4. โรงงานไพ่ กรมสรรพสามติ (โรงงานไพ่)  

5. องคก์ารสรุา กรมสรรพสามติ (อส.) 

6. โรงพมิพต์ ารวจ ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ (โรงพมิพต์ ารวจ) 

7. บรษัิท อูก่รงุเทพ จ ากดั (บอท.) 

8. บรษัิท สหโรงแรมไทยและการทอ่งเทีย่ว จ ากดั (สหโรงแรม)  

3 

6 

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 

2. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

3. การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (กฟภ.) 

4. บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) 

1. การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย (กทพ.) 

2. การรถไฟแหง่ประเทศไทย (รฟท.) 

3. การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย    (รฟม.) 

4. องคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) 

5. บรษัิท ขนสง่ จ ากดั (บขส.) 

6. บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (ทอท.) 

7. บรษัิท การบนิไทย จ ากดั (บกท.) 

8. บรษัิทวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จ ากดั (บวท.) 

9. สถาบันการบนิพลเรอืน (สบพ.) 

10. การทา่เรอืแหง่ประเทศไทย (กทท.) 

2 

4 

5 

   สถำบนักำรเงนิ   11 แหง่ 

1. ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) (กรงุไทย) 

2. ธนาคารออมสนิ (ออมสนิ) 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(ธอส.) 

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 

5. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย (ธสน.) 

6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ 
ประเทศไทย (ธพว.) 

7. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย (บตท.) 

8. บรรษัทประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) 

9. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย (ธอท.) 

10. ส านักงานธนานุเคราะห ์(สธค.) 

11. บรษัิทบรหิารสนิทรัพยธ์นาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย จ ากดั (IAM)  

1 

ทรพัยำกรธรรมชำต ิ(3 แหง่) 
1. องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้(ออป.) 

2. องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์(อสพ.) 

3. องคก์ารสวนสตัว ์(อสส.)  

7 

อตุสำหกรรมและพำณิชยกรรม (8 แหง่) 8 

สงัคมและเทคโนโลย ี(5 แหง่) 9 



2557 2558 2559 ณ ก.ย. 59 ณ ก.ย. 60 

สนิทรพัย ์ 5,824,088  5,947,206  6,045,381  5,944,443  6,123,862  

หนีส้นิ 3,345,025  3,345,008  3,607,054  3,543,443  3,572,658  

ทนุ 2,479,063  2,602,198  2,438,327  2,401,001  2,551,204  

D/E 
(เทำ่) 

1.35 1.29 1.48 1.48 1.40 

ภำพรวมสถำนะทำงกำรเงนิของรฐัวสิำหกจิ 
(SOEs Financial Status) 

หน่วย: ลา้นบาท 

ฐำนะทำงกำรเงนิ ณ ก.ย. 2560 

2557 2558 2559 ณ ก.ย. 59 ณ ก.ย. 60 

สนิทรพัย ์ 13,402,022  13,887,067  14,159,751  13,792,446  14,312,600  

หนีส้นิ 10,344,116  10,675,254  11,054,359  10,739,490  11,055,132  

ทนุ 3,057,906  3,211,813  3,105,392 3,052,956  3,257,468  

(D/E) 
(เทำ่) 

3.38 3.32 3.56 3.52 3.39 

หน่วย: ลา้นบาท หน่วย: ลา้นบาท 

2557 2558 2559 ณ ก.ย. 59 ณ ก.ย. 60 

สนิทรพัย ์ 7,577,935  7,939,861  8,114,370  7,848,002  8,188,738  

หนีส้นิ 6,999,091  7,330,245  7,447,305  7,196,047  7,482,473  

ทนุ 578,843  609,615  667,065  651,955  706,264  

 D/E 
(เทำ่) 

12.09 12.02 11.16 11.04 10.59 

สนิทรพัย ์ณ ก.ย. 2560 

หนีส้นิ ณ ก.ย. 2560 

ผลประกอบกำร ณ ก.ย. 2560  

หน่วย: ลา้นบาท 

2557 2558 2559 YTD ก.ย. 59 YTD ก.ย. 60 

รำยไดร้วม 4,994,922  4,385,991  4,043,506  3,082,871  3,381,114  

ก ำไรสทุธ ิ 221,317  179,052  291,362  236,344  281,525  

Net Profit 
Margin 

4.43% 4.08% 7.21% 7.67% 8.33% 

Annualized  
ROA 

1.65% 1.29% 2.06% 1.71% 1.97% 

2557 2558 2559 
YTD  

ก.ย. 59 
YTD  

ก.ย. 60 

รำยไดด้อกเบีย้/ 
ปนัผล 

360,799  368,848  353,887  251,202  241,222  

รำยไดร้วม 413,825  432,639  447,215  311,933  309,462  

ก ำไรสทุธ ิ 68,152  68,914  78,738  53,963  55,910  

Net Interest 
Margin 

3.60% 2.98% 3.79% 2.76% 2.58% 

Annualized  
ROA 

0.90% 0.87% 0.97% 0.69% 0.68% 

2557 2558 2559 
YTD  

ก.ย. 59 
YTD  

ก.ย. 60 

รำยไดจ้ำกกำร
ด ำเนนิกำร 

4,420,106  3,833,444  3,513,844  2,686,545  2,944,748  

รำยไดร้วม 4,581,097  3,953,353  3,596,290  2,770,938  3,071,652  

EBITDA 508,109  535,236  695,013  442,858  485,012  

ก ำไรสทุธ ิ 153,165  110,138  212,624  185,711  225,615  

Net Profit 
Margin 

3.34% 2.79% 5.91% 6.70% 7.35% 

Annualized  
ROA 

2.63% 1.85% 3.52% 3.12% 3.68% 

หน่วย: ลา้นบาท หน่วย: ลา้นบาท 

รำยไดร้วม ณ ก.ย. 60 

ก ำไรสทุธ ิณ ก.ย. 60 

หมำยเหต:ุ  
1. รายงานฉบับนีเ้ป็นการวเิคราะหข์อ้มลูของทกุรัฐวสิาหกจิ 54 แหง่ โดยไมร่วมขอ้มลู บรษัิท สหโรงแรมไทยและการทอ่งเทีย่ว จ ากัด  
    และ บรษัิทบรหิารสนิทรัพย ์ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย จ ากัด 
2. ขอ้มลู YTD ก.ย. 59 และ YTD ก.ย. 60 เป็นขอ้มลูรัฐวสิาหกจิปีงบประมาณ 12 เดอืน ปีปฏทินิ 9 เดอืน และปีเกษตร 6 เดอืน 

Non SFIs,  
6,123,862 

, 43% 

SFIs, 
8,188,738  

, 57% Non SFIs,  
3,572,658 

32% 
SFIs,  

7,482,473 

68% 

ไมใ่ชส่ถำบนักำรเงนิ (Non SFIs) สถำบนักำรเงนิ  (SFIs) 

สถำบนักำรเงนิ  (SFIs) ไมใ่ชส่ถำบนักำรเงนิ (Non SFIs) 

Non 
SFIs, 

3,071,652 

, 91% 

SFIs 
309,462  

 9% 

Non 
SFIs  

225,615  
80% 

SFIs, 
 55,910  

 20% 



 
 

ฐำนะทำงกำรเงนิของรฐัวสิำหกจิ 
(SOEs Balance Sheet) 

 ภำพรวมของสนิทรพัยข์องรฐัวสิำหกจิ ณ ก.ย. 2560 มจี ำนวนรวม 
14.31 ลำ้นลำ้นบำท เพิม่ข ึน้จำก ณ ก.ย. 59 รอ้ยละ 4 โดยเป็นกำร
เพิม่ข ึน้ของสนิทรพัยร์ฐัวสิำหกจิสำขำสถำบนักำรเงนิ (SFIs) รอ้ยละ 4 
และ เพิม่ขึน้ของสนิทรพัยร์ฐัวสิาหกจิทีไ่มใ่ชส่าขาสถาบนัการเงนิ (Non-SFIs) 
รอ้ยละ 3 โดยสนิทรัพยร์ัฐวสิาหกจิสาขาสถาบนัการเงนิ (SFIs) คดิเป็น
รอ้ยละ 57 และสนิทรพัยร์ฐัวสิาหกจิทีไ่มใ่ชส่ถาบนัการเงนิ (Non-SFIs) คดิเป็น
รอ้ยละ 43 ของสนิทรัพยร์วม 

 หนีส้นิของรฐัวสิำหกจิมจี ำนวนรวม 11.06 ลำ้นลำ้นบำท เพิม่ข ึน้ 
รอ้ยละ 3 จาก ณ ก.ย. 60 โดยหนีส้นิของ SFIs และ Non-SFIs 
คดิเป็นรอ้ยละ 68 และ 32 ของหนีส้นิรวม ตามล าดบั  

 สว่นของทนุของรฐัวสิำหกจิมจี ำนวนรวม 3.26 ลำ้นลำ้นบำท 
เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 7  

  หน่วย: ลา้นบาท 

ฐำนะทำงกำรเงนิ ณ ก.ย. 2560 

หน่วย: ลา้นบาท 

หน่วย: ลา้นบาท 

หนีเ้งนิกูข้องรฐัวสิำหกจิทีเ่ป็นหนีส้ำธำรณะ กำรเปลีย่นแปลงสนิทรพัยร์ำยสำขำ ณ ก.ย. 2560 

 
 สนิทรัพยข์องรัฐวสิาหกจิในภาพรวม ณ ก.ย. 2560  เป็นการเพิม่ขึน้ของ

สนิทรัพยใ์นรัฐวสิาหกจิกลุม่ SFIs ในอัตราสว่นทีม่ากกว่ากลุม่ Non-SFIs 
เนือ่งจากการปลอ่ยสนิเชือ่และการระดมเงนิฝากของรัฐวสิาหกจิ SFIs นัน้  
มกีารเตบิโตในอัตราทีเ่พิม่ขึน้ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 หนีส้นิของรัฐวสิาหกจิในภาพรวม ณ ก.ย. 60 เพิม่ขึน้จาก ณ ก.ย. 59 
จากหนีส้นิของรัฐวสิาหกจิกลุม่ SFIs เนือ่งจากเงนิฝากมอีัตรา 
การเตบิโตทีเ่พิม่ขึน้ 

หมำยเหต ุเฉพาะในสว่นรัฐวสิาหกจิที ่สคร. ก ากับดแูลโดยตรงเทา่นัน้ 
ทีม่ำ: ส านักงานบรหิารหนีส้าธารณะ 

หน่วย: ลา้นบาท 

กำรเปลีย่นแปลงหนีส้นิรำยสำขำ ณ ก.ย. 2560 

หมำยเหต:ุ  
รายงานฉบับนีเ้ป็นการวเิคราะหข์อ้มลูของรัฐวสิาหกจิ 54 แหง่ โดยไมร่วมขอ้มลู บรษัิท สหโรงแรมไทยและการทอ่งเทีย่ว จ ากัด และ บรษัิทบรหิารสนิทรัพยธ์นาคารอสิลาม
แหง่ประเทศไทย จ ากัด   
 

หน่วย: ลา้นบาท หน่วย : ลา้นบาท 

  2557 2558 ก.ย. 59 ก.ย. 60 

สนิทรพัย ์ 13,402,022  13,887,067 13,792,446  14,312,600  

Growth 3.62% -0.68% 3.77% 

หนีส้นิ 10,344,116  10,675,254  10,739,490 11,055,132  

Growth 3.20% 0.60% 2.94% 

ทนุ 3,057,906  3,211,813  3,052,956  3,257,468  

Growth 5.03% -4.95% 6.70% 

D/E (เทำ่) 3.38 3.32 3.52 3.39 

  2557 2558 ก.ย. 59 ก.ย. 60 

สนิทรพัย ์ 7,577,935 7,939,861  7,848,002  8,188,738  

Growth 4.78% -1.16% 4.34% 

หนีส้นิ 6,999,091  7,330,245  7,196,047 7,482,473  

Growth 4.73% -1.83% 3.98% 

ทนุ 578,843  609,615  651,955  706,264  

D/E (เทำ่) 12.09 12.02 11.04 10.59 

  2557 2558 ก.ย. 59 ก.ย. 60 

สนิทรพัย ์ 5,824,088  5,947,206  5,944,443  6,123,862  

Growth 2.11% -0.05% 3.02% 

หนีส้นิ 3,345,025  3,345,008  3,543,443 3,572,658  

Growth -0.001% 5.93% 0.82% 

ทนุ 2,479,063  2,602,198  2,401,001  2,551,204  

D/E (เทำ่) 1.35 1.29 1.48 1.40 

สถำบนั
กำรเงนิ 

ไมใ่ช ่
สถำบนั
กำรเงนิ 

7,848,002  

3,656,235  

1,435,481  

348,782  278,413  225,532  

8,188,738  

3,800,379  

1,484,492  

336,058  289,401  

213,532  

ณ ก.ย. 59 ณ ก.ย. 60 

7,196,047  

1,878,049  
1,176,197  190,158  

159,497  
139,542  

7,482,473  

1,903,680  
1,210,124  

176,516  
161,690  

120,648  

ณ ก.ย. 59 ณ ก.ย. 60 
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  2558 ณ ก.ย. 59 ณ ก.ย. 60 
เงนิใหส้นิเชือ่/ 
เงนิค ำ้ประกนั/ 
เงนิลงทนุในลกูหนี ้(ลบ.) 

     6,048,356    5,696,248    6,058,758  

%Growth   -5.82% 6.36% 

 เงนิฝำก (ลบ.)      6,412,824    6,187,111    6,462,711  

%Growth    -3.52% 4.45% 



ใ 

ผลประกอบกำรของรฐัวสิำหกจิ 
(SOEs Financial Performance) 

Net Profit Margin (รำยสำขำ) 

ผลประกอบกำร  

หน่วย: ลา้นบาท 

รำยไดร้วม  YTD ก.ย. 60 

 ผลประกอบการภาพรวมของรัฐวิสาหกิจช่วง YTD ก.ย. 60  
มรีายไดร้วมและก าไรสทุธเิพิม่ขึน้จากชว่งเวลาเดยีวกันของปีกอ่น
ประมาณรอ้ยละ 9.67 และ 19.12 ตามล าดับ โดยเป็นการเพิม่ขึน้
ของรายไดร้วมและก าไรสุทธิโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจในสาขา
พลงังาน เชน่ บมจ. ปตท. จากการเพิม่ขึน้จากรายไดจ้ากการขาย 
จากสว่นแบง่ก าไรเงนิลงทนุในการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม ก าไรจาก
ตราสารอนุพนัธ ์และก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น  

 Net Profit Margin ในชว่ง YTD ก.ย. 60 รัฐวสิาหกจิแตล่ะสาขา 
ม ี Net Profit Margin ทีเ่พิม่ขึน้ ไดแ้ก ่สาขาสาธารณูปการและ
สาขาสถาบันการเงนิ ซึง่เป็นผลมาจากค่าใชจ้่ายที่ลดลงท าให ้
ก าไรสูงขึ้น  เช่น สาขาสาธารณูปการ ในกรณีของ กปภ. 
เนื่องมาจากค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานและการบริหารลดลง 
สว่นใหญ่เป็นการลดลงของขาดทนุจากคา่ซอ่มแซมบ ารุงประปา 
และค่าซือ้น ้าดบิจากเอกชน และสาขาสถาบันการเงนิเฉพาะกจิ 
ในกร ณีของธนาคารออมสิน เนื่ องมาจากค่าใชจ้่ ายจาก 
การด าเนินงานและการบรหิารลดลงเชน่เดยีวกัน โดยส่วนใหญ ่
เป็นการลดลงของคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนักงาน เป็นตน้  

หน่วย: ลา้นบาท 

หน่วย: ลา้นบาท 

หน่วย: ลา้นบาท 

หน่วย: ลา้นบาท 

 

 ใน YTD ก.ย. 60 รฐัวสิำหกจิมรีำยไดร้วม 3.38 ลำ้นลำ้นบำท 
เพิม่ขึน้จำกชว่งเดยีวกนัในปีกอ่น รอ้ยละ 9.67 และมกี ำไรสุทธิ
รวม 2.8 แสนลำ้นบำท เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัช่วงเวลำเดยีวกนั 
ในปีกอ่น รอ้ยละ 19.12 โดยเป็นกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดแ้ละ 
ก ำไรสุทธขิองรฐัวสิำหกจิสำขำพลงังำน สำขำสถำบนักำรเงนิ
เฉพำะกจิ (SFIs) สำขำสำธำรณูปกำร และสำขำขนสง่ 

 รายไดรั้ฐวสิาหกจิของ Non-SFIs และ SFIs คดิเป็นรอ้ยละ 91 และ
รอ้ยละ 9 ของรายไดร้วม ตามล าดับ และมีสว่นแบ่งก าไรสุทธขิอง 
Non-SFIs และ SFIs เป็นรอ้ยละ 80 และรอ้ยละ 20 ตามล าดับ 

 Net Profit Margin ในชว่ง YTD ก.ย. 60 อยู่ทีร่อ้ยละ 8.33 และ 
ROA รอ้ยละ 1.97 ปรับเพิม่ขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก
ก าไรสทุธเิพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 19 

 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

  
2559 YTD ก.ย. 59 YTD ก.ย. 60 %Change 

รำยไดร้วม    4,043,506  3,082,871  3,381,114  9.67% 

ก ำไรสทุธ ิ     291,362     236,344     281,525  19.12% 

Net Profit Margin 7.21% 7.67% 8.33% - 

Annualized ROA 2.06% 1.71% 1.97% - 

  
2559 YTD ก.ย. 59 YTD ก.ย. 60 %Change 

รำยไดด้อกเบีย้/ 
เงนิปันผล 

353,887  251,202  241,222  -3.97% 

รำยไดร้วม 447,215  311,933 309,462  -0.79% 

ก ำไรสทุธ ิ 78,738  53,963  55,910  3.61% 

Net Profit Margin 17.61% 17.30% 18.07% - 

Annualized ROA 0.97% 0.69% 0.68% - 

  
2559 YTD ก.ย. 59 YTD ก.ย. 60 %Change 

รำยไดจ้ำกกำร
ด ำเนนิงำน 

3,513,844  2,686,545  2,944,748  9.61% 

รำยไดร้วม 3,596,290  2,770,938  3,071,652  10.85% 

EBITDA 695,013  442,858  486,012  9.74% 

ก ำไรสทุธ ิ 212,624  185,711  225,615  21.49% 

Net Profit Margin 5.91% 6.70% 7.35% - 

Annualized ROA 3.52% 3.12% 3.68% - 

ไมใ่ช ่
สถำบนั
กำรเงนิ 

สถำบนั
กำรเงนิ 

พลงังำน, 
2,390,876 , 

71% 

สถำบนักำรเงนิ
, 309,462 , 

9% 

ขนสง่, 
285,306 , 

8% 

อุตสำหกรรม, 
184,906 , 

5% 

สือ่สำร, 
88,187 , 3% 

สำธำรณูปกำร, 
67,552 , 2% 

อืน่ๆ, 54,825 , 
2% 

รำยได ้ YTD ก.ย. 59 vs YTD ก.ย. 60 (รำยสำขำ)  

ก ำไร YTD ก.ย. 59 vs YTD ก.ย. 60 (รำยสำขำ)  

2,147,889  

311,933  262,953  159,924  83,412  67,396  19,343  27,173  2,848  

2,390,876  

309,462  
285,306  184,906  

88,187  67,552  21,602  30,204  3,019  

YTD ก.ย. 59 YTD ก.ย. 60 

148,962  

53,963  

15,362  11,989  10,375  
1,823  

(141)  (624)  (5,366)  

180,281  

55,910  

17,313  14,596  16,124  
1,844  

(71)  (131)  (4,341)  

YTD ก.ย. 59 YTD ก.ย. 60 

22.79% 

17.30% 

6.94% 7.50% 6.71% 

3.95% 

-3.22% -4.95% -6.43% 

25.63% 

18.07% 

7.54% 7.89% 

6.22% 5.65% 

-0.61% -2.36% -4.19% 

YTD ก.ย. 59 YTD ก.ย. 60 



เงนิน ำสง่รฐั และกำรเบกิจำ่ยงบลงทนุ 
(Remittance & Budget Withdrawal) 

เงนิน ำสง่รำยเดอืน (ต.ค. 59 – ก.ย. 60) 

เงนิน ำสง่รฐั ปี 2560  (ณ ก.ย. 2560) 

หนว่ย: ลำ้นบำท 

 กำรเบกิจำ่ยงบลงทนุประจ ำปี 2560 รฐัวสิำหกจิจ ำนวน 45 แหง่ 
ไดร้บัอนุมตักิรอบงบลงทนุ 345,864 ลำ้นบำท (ณ ก.ย. 60)  

 รัฐวสิาหกจิทีม่งีบลงทนุสงูสดุไดแ้ก ่รัฐวสิาหกจิสาขาพลงังาน และสาขา
ขนสง่โดยมงีบลงทนุทัง้สิน้ 118,299 ลา้นบาท และ 122,967  
ลา้นบาท ตามล าดบั 

 รัฐวสิาหกจิในภาพรวมสามารถเบกิจา่ยสะสม ณ ก.ย. 60 ไดท้ัง้ส ิน้  
231,282 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 81 ของแผนเบกิจา่ยสะสม 

 รัฐวสิาหกจิทีม่ ี% เบกิจา่ยสะสม/แผนสะสมสงูสดุ ณ ก.ย. 60 ไดแ้ก ่
รัฐวสิาหกจิสาขาสือ่สาร รอ้ยละ 98 ของแผนเบกิจา่ยสะสม  และสาขา
พลงังาน  รอ้ยละ 97 ของแผนเบกิจา่ยสะสม 

หมายเหต ุขอ้มลูการเบกิจา่ยงบลงทนุ ณ ก.ย. 2560 เป็นขอ้มลูของ
รัฐวสิาหกจิปีงบประมาณ (ต.ค. 59 – ก.ย. 60) จ านวน 33 แหง่ และ
รัฐวสิาหกจิปีปฏทินิ (ม.ค. – ก.ย. 60) จ านวน 11 แหง่ 

กำรเบกิจำ่ยงบลงทนุ ณ ก.ย. 2560 

 การน าสง่เงนิเขา้รัฐ ณ กนัยายน 2560 รัฐวสิาหกจิและ
กจิการทีก่ระทรวงการคลงัถอืหุน้ต า่กวา่รอ้ยละ 50 (กจิ
การฯ) น าสง่เงนิเขา้รัฐทัง้สิน้ 162,265 ลา้นบาท สงู
กวา่เป้าหมายแผนสะสมทีป่ระมาณการไวท้ี ่131,000 
ลา้นบาท จ านวน 31,265 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
124 ของแผนสะสม 

 รัฐวสิาหกจิสาขาทีน่ าสง่รายได ้ณ กนัยายน 2560 ได ้
สงูกวา่เป้าหมาย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก ่สาขาพลงังาน 
สาขาอตุสาหกรรม และสาขาขนสง่ 

50,456  

15,395  
1,061  7,847  

28,394  

245  
29  

430  

24,298  

2,845  

131,000  

68,913  

16,904  

2,361  8,207  

38,189  

122  
9  

490  
23,532  3,539  

162,265  แผน 60 น ำสง่จรงิ 60 

29,772  

1,775  2,010  

7,198  

10,297  

16,641  

20,262  

9,984  

5,048  

14,930  

5,234  
7,850  

36,091  

6,884  

2,214  4,441  

12,935  

7,224  

26,515  25,714  

7,590  

13,199  

2,645  

16,814  

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 ม.ีค. 59 เม.ย. 60 พ.ค. 60 ม.ิย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 

ประมำณกำรน ำสง่รำยเดอืน น ำสง่จรงิรำยเดอืน 

118,299 

122,967 

26,412 

9,961 
4,422 3,211 942 381 

87 

115,292 

79,184 

20,721 

9,756 
2,958 2,521 547 248 55 

97% 

64% 

78% 

98% 67% 

79% 58% 65% 63% 

พลงังำน ขนสง่ สำธำรณูปกำร สือ่สำร สงัคมฯ อุตสำหกรรมฯ ทรพัยำกรธรรมชำต ิ เกษตร SFIs

ยอดแผนสะสมต ัง้แตต่น้ปี เบกิจำ่ยสะสมต ัง้แตต่น้ปี %เบกิจำ่ยสะสม/แผนสะสม 



น ำสง่ : การน าสง่เงนิรายไดแ้ผน่ดนิประจ าปี 2560 (ณ ก.ย. 2560) โดยรัฐวสิาหกจิทีน่ าสง่สงูสดุ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก ่สลาก  (30,948 ลา้นบาท)   
ปตท. (26,278 ลา้นบาท) และ กฟผ. (21,660 ลา้นบาท)  
งบลงทนุ : การลงทนุของรัฐวสิาหกจิ ณ ก.ย. 2560  โดยรัฐวสิาหกจิทีม่กีารเบกิจา่ยสะสมสงูสดุ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก ่ บอท. อภ. และ กทท. โดยคดิเป็น 
% เบกิจา่ยสะสม/แผนงบลงทนุทัง้ปีเทา่กบั 133% 105% และ 100% ตามล าดบั  

หนีส้นิสงูสดุ สนิทรพัยส์งูสดุ 

รำยไดส้งูสดุ     ก ำไรสงูสดุ 

หนว่ย: ลำ้นบำท 

ขำดทนุสงูสดุ 

งบลงทนุสงูสดุ ณ ก.ย. 2560 น ำสง่สงูสดุ ณ ก.ย. 2560 (ประจ ำปี 2560)  

หนว่ย: ลำ้นบำท 
หนว่ย: ลำ้นบำท 

กำรจดัอนัดบัตำมขอ้มลูกำรเงนิ  
(Financial Ranking) 

สนิทรพัย ์: ณ ก.ย. 60 รัฐวสิาหกจิทีม่ทีรัพยส์นิมากทีส่ดุ คอื กรุงไทย (2.7 ลา้นลา้นบาท) รองลงมาไดแ้ก ่ออมสนิ (2.5 ลา้นลา้นบาท) และ 
ปตท. (2.2 ลา้นลา้นบาท) โดยรัฐวสิาหกจิทีม่สีนิทรัพยส์งูสดุ 10 อนัดบัแรกมสีนิทรัพยร์วมกนัเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 87.31 ของสนิทรัพยร์วม  
หนีส้นิ :  รัฐวสิาหกจิทีม่หีนีส้นิสงูสดุ 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก ่กรงุไทย (2.4 ลา้นลา้นบาท) ออมสนิ (2.3 ลา้นลา้นบาท) และ ธกส. (1.5 ลา้นลา้นบาท)   
ส าหรับ Non-SFIs ทีม่หีนีส้นิสงูทีส่ดุ ไดแ้ก ่ ปตท. (1.0 ลา้นลา้นบาท)  

รำยได ้: ในชว่ง YTD ก.ย. 60  ปตท. เป็นรัฐวสิาหกจิทีม่รีายไดส้งูสดุที ่1.5 ลา้นลา้นบาท โดยรัฐวสิาหกจิทีม่รีายไดส้งูสดุ 4 อันดับแรกเป็นรัฐวสิาหกจิในสาขา
พลงังานทัง้ 4 อนัดบั คดิเป็นรายไดร้วมประมาณ 2.4 ลา้นลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 70.71 ของรายไดร้วมของรัฐวสิาหกจิไทย 

ก ำไร/ขำดทนุ : ในชวง YTD ก.ย. 60 ปตท. เป็นรัฐวสิาหกจิทีม่กี าไรสงูสดุ 99,816 ลา้นบาท รองลงมาคอื กฟผ. 51,843 ลา้นบาท และ ทอท. 20,740 
ลา้นบาท ในขณะที ่3 อันดับแรกของรัฐวสิาหกจิทีข่าดทนุสงูสดุ ไดแ้ก ่รฟท. (16,233 ลา้นบาท) รองลงมาคอื ขสมก. (4,917 ลา้นบาท) และ ทโีอท ี
(4,637 ลา้นบาท) ตามล าดบั 

หนว่ย: ลำ้นบำท 

หนว่ย: ลำ้นบำท หนว่ย: ลำ้นบำท 

หนว่ย: ลำ้นบำท 
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บอท.  อภ. กทท. กคช. รฟม. สบพ. อพวช. ยสท. บวท. สลำก 

ยอดแผนสะสมต ัง้แตต่น้ปี ผลกำรเบกิจำ่ยสะสมต ัง้แตต่น้ปี 
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สำขำ พลงังำน 
จ านวนรัฐวสิาหกจิ 4 แหง่  
รอบบัญช ีกรกฎาคม – กันยายน 2560 

สรา้งความมั่นคงทางดา้นพลังงานของประเทศ 
พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานใหค้รอบคลมุ

ผูใ้ชบ้รกิารและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ 
สนับสนุนใหเ้กดิการแขง่ขันและมโีครงสรา้งราคา
ทีเ่หมาะสม สง่เสรมิการใชพ้ลังงานอยา่ง 

มปีระสทิธภิาพ ตลอดจนสนับสนุน 
การใชพ้ลังงานทดแทนทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม 

แผนยทุธศำสตรร์ฐัวสิำหกจิรำยสำขำ ผลประกอบกำรในภำพรวม 

 

 

รัฐวสิาหกจิสาขาพลังงาน ประกอบดว้ย การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) และบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) (บมจ. ปตท.) มบีทบาทในการสรา้งความมั่นคง
ทางดา้นพลงังานทัง้ความเพยีงพอ แหลง่วัตถดุบิพลังงาน 
และการกระจายถงึผูบ้รโิภค รองรับภาวะวกิฤต และภาวะ
อบุัตภิัยดา้นพลังงานของประเทศ ซึง่มผีลการด าเนินงาน 
ณ กนัยายน 2560 ในภาพรวมของสาขาพลงังานดงันี ้

ภาพรวมโครงสรา้งรายไดข้องรัฐวสิาหกจิสาขาพลังงาน  
มรีายไดร้วมอยู่ที ่2,390,876 ลบ. ซึง่เพิม่ขึน้จาก ณ กันยายน 
2559 รอ้ยละ 11.31 โดยรัฐวสิาหกจิที่มีสัดส่วนรายได ้
สูงสุดในสาขาพลังงาน ไดแ้ก่ บมจ. ปตท. (รอ้ยละ 63)  
รองลงมา ไดแ้ก ่กฟผ. (รอ้ยละ 17) กฟภ. (รอ้ยละ 14) และ กฟน. 
(รอ้ยละ 6) ตามล าดบั 

• รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานมีก าไรสุทธิ 180,281 ลบ. 
เพิม่ขึน้จาก ณ กนัยายน 2559 รอ้ยละ 21.02 เนื่องจาก
รายไดส้่วนใหญ่มาจาก บมจ. ปตท. จากปัจจัยจาก
รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ และปัจจัย
จากอัตราแลกเปลีย่นโดยมผีลกระทบของเงนิบาทที่
ออ่นคา่ขึน้เมือ่เทยีบกบัเงนิสกลุเหรยีญสหรัฐฯ  

• อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรพัย ์(ROA) รอ้ยละ  6.33 
ซึง่เพิม่ขึน้จาก ณ กนัยายน 2559  

• คา่ EBITDA ของรัฐวสิาหกจิ สาขาพลงังานซึง่สะทอ้น
ผลการด าเนนิงานทีเ่กดิขึน้จรงิในทศิทางทีด่ขี ึน้อย่าง
ตอ่เนือ่ง  

• รัฐวสิาหกจิสาขาพลังงานมสีนิทรัพย ์จ านวน 3,800,379  
ลบ. เพิม่ขึน้จากชว่งเดียวกัน ณ กันยายน 2559 รอ้ยละ 
3.94 ซึง่สอดคลอ้งกับกรอบยุทธศาสตร์รัฐวสิาหกจิ
สาขาพลังงานในภาพรวม ในดา้นฐานะทางการเงนิที่
มัน่คงโดยการสรา้งรายไดเ้พิม่จากสนิทรัพยห์รอืธรุกจิ 
ตอ่ยอดทีม่รีายไดส้งู 

ขอ้เสนอแนะ 
- รัฐวสิาหกจิสาขาพลังงานควรมแีนวทางจัดการบริหาร
ความเสี่ยงดา้นราคาและอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม 
และยืดหยุ่นเพียงพอต่อการรองรับความเปลี่ยนแปลง 
ทีเ่กดิขึน้ 
- ควรมีการกระจายสัดส่วนการใชเ้ชื้อเพลิงในการผลิต
พลั ง งานให ม้ีความ เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ย ง 
ในการพึ่งพาการใชเ้ชื้อเพลิงหลักเป็นเชื้อเพลิงผลิต
พลังงานโดยพจิารณาจากปัจจัยตา่งๆ เชน่ ราคา ปรมิาณ
และผลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ 
- รัฐวสิาหกจิสาขาพลังงาน ควรด าเนนิการใหส้อดคลอ้ง 
กับแผนพัฒนาก าลังผลติไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2015) 
แผนบริหารจัดการน ้ ามั นเชื้อเพลิง (Oil Plan 2015) 
และแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติของประเทศ 
(Gas Plan 2015) รวมทัง้ใหค้วามส าคัญกับการอนุรักษ์
พลังงาน และส่งเสริมการลงทุนดา้นพลังงานทดแทน 
และพลงังานทางเลอืก 

รำยไดร้วมและก ำไรสทุธสิะสมชว่ง 9 เดอืนของปี 2560  
เพิม่ข ึน้จำกชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นเนือ่งจำกผลประกอบกำรทีเ่พิม่ข ึน้ 

ของ กฟผ. และ บมจ. ปตท. 

น 

โครงสรำ้งรำยได ้(ลบ.)    อตัรำสว่น ROA และ ROE (%) 

หนว่ย : ลำ้นบำท 

EBITDA (ลบ.) 

ผลกำรด ำเนนิงำนรำยไตรมำส หนว่ย : ลำ้นบำท 

สดัสว่นรำยได ้ณ 9M /2560 
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ผลกำรด ำเนนิงำน 2559 9M/59  9M/60  %Chg ก.ค. - ก.ย. 59 ก.ค. - ก.ย. 60 %Chg เม.ย. - ม.ิย. 60 

รายได้รวม 2,889,532 2,147,889 2,390,876 11.31% 730,848 793,433 7.42% 787,813 

EBITDA 501,688 332,889 370,389 11.27% 121,322 118,907 -1.99% 121,362 

ก าไรสุทธิ 155,295 148,962 180,281 21.02% 51,007 50,571 -0.86% 56,186 

Net Profit Margin 5.37% 6.94% 7.54%  -  6.98% 6.37%  -  7.13% 

ROA (%) 4.13% 5.43% 6.33%  -  5.58% 5.32%  -  6.01% 

สถำนะทำงกำรเงนิ 2559 9M/59  9M/60  %Chg ก.ค. - ก.ย. 59 ก.ค. - ก.ย. 60 %Chg เม.ย. - ม.ิย. 60 

สินทรัพย์ 3,758,313 3,656,235 3,800,379 3.94% 3,656,235 3,800,379 3.94% 3,742,241 

หนีส้ิน 1,947,160 1,878,049 1,903,680 1.36% 1,878,049 1,903,680 1.36% 1,865,283 

ส่วนของทุน 1,723,346 1,688,582 1,802,676 6.76% 1,688,582 1,802,676 6.76% 1,371,079 

D/E (เท่า) 1.13 1.11 1.06  -  1.11 1.06  -  1.36 

หมำยเหต ุ: ขอ้มลู ณ ก.ค. - ก.ย. 60  เป็นงบกำรเงนิเบือ้งตน้ของ กฟน. กฟภ. บมจ. ปตท. และ กฟผ. 
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สำขำสือ่สำร 
จ านวนรัฐวสิาหกจิ 4 แหง่  
ประจ าไตรมาส 3 ปี 2560 (ม.ค. – ก.ย. 60) 

ควรเรง่กำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นโทรคมนำคมและธุรกจิดจิทิลั 
เพือ่รองรบัและสนบัสนุนกำรเปลีย่นแปลงของโลกในอนำคต 

 
 

 

  
 

สรำ้งควำมม ัน่คงดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน
โทรคมนำคม และธุรกจิสือ่สำร เพือ่สนบัสนนุ 
กำรพฒันำดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

ของประเทศ 

แผนยทุธศำสตรร์ฐัวสิำหกจิรำยสำขำ 

บทวเิครำะห ์

ผลประกอบกำรในภำพรวม 

ผลก ำไร/ขำดทนุสทุธ ิ

สดัสว่นรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน  คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน 

ROA Comparison D/E Comparison  

หนว่ย : ลำ้นบำท 

ภำพรวมอตุสำหกรรม และแนวโนม้ 

 อุตสำหกรรมสื่อสำรโทรคมนำคมและธุรก ิจสื่อสำร 

มีแนวโน้มกำรเต ิบโตที่สูง โดยผู้ประกอบกำรจ ำเป็น 

ตอ้งปรบัปรุงกำรกจิกำรให้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำร 

ของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไป และรองรบักำรแข่งขนัทีรุ่นแรง

ขึน้ดว้ย 

 อกีท ัง้ปัจจุบนัแนวโนม้ธุรกจิดจิทิลัก็มบีทบำทส ำคญัตอ่

ธุรก ิจในภำคเอกชนหรือแม้กระท ัง่ภำครฐัเองเช่นกนั  

กำรพฒันำเทคโนโลยจีะช่วยใหป้ระเทศไทยมคีวำมสำมำรถ

ในกำรแขง่ขนัเพิม่ข ึน้ 

 ในส่วนของไปรษณียข์นส่งและ Logistics เตบิโตขึน้

ตำมแนวโน้มกำรขยำยตวัของธุ รกิจ  E-commerce  

กำรซือ้ขำยออนไลน ์ในขณะทีบ่รกิำรทำงดำ้นกลุม่ธุรกจิ

ไปรษณียภ์ณัฑป์ระเภทจดหมำย และไปรษณีย ์มแีนวโนม้

ปรบัลดลงตำมพฤตกิรรมของประชำชนทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 ธุรกจิโทรทศันม์ภีำวะกำรแข่งขนัทีรุ่นแรง จำกจ ำนวน

ช่องทีว ีด ิจ ิตลั (ฟรีทีว ี) ที่เพ ิ่มมำกขึ้น ท ำให้จ ำนวน 

สว่นแบง่ผูช้ม สว่นแบง่รำยไดค้ำ่โฆษณำ มกีำรกระจำยตวั

มำกขึน้ โดยผู้ประกอบกำรที่ไดร้บัใบอนุญำตประกอบ

ธุรกจิทวีดีจิติลับำงรำย ไดถ้อนตวัจำกกำรท ำธุรกจิจำก

สภำวะกำรแขง่ขนัสงูดงักลำ่ว  

ภำพรวมกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 3 ปี 60 

 ไตรมำส 3 ปี 60 รฐัวสิำหกจิสำขำสือ่สำรมรีำยไดร้วม 

88,187 ลบ. และเมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 59 

พบวำ่มรีำยไดร้วมเพิม่ข ึน้รอ้ยละ 6 และเมือ่เทยีบกบัผล

กำรด ำเนนิงำนไตรมำส 2 ปี 60 รำยไดร้วมขยำยตวั 

รอ้ยละ 5 เนือ่งจำกรฐัวสิำหกจิสำขำสือ่สำร ส่วนใหญ ่

มผีลขำดทุนสุทธิลดลง และรฐัวสิำหกจิบำงแห่งมผีล

ก ำไรสุทธิเพ ิม่ข ึน้ อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกรำยไดห้ลกั 

บมจ. กสท มำจำกกำรใหส้มัปทำนแก่เอกชน เมือ่หมด

สญัญำสมัปทำนจงึท ำใหข้ำดแหล่งรำยไดห้ลกั จงึควร

เร่งหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและด ำเน ินกำรตำม 

แผนฟ้ืนฟกูจิกำรเพือ่ใหม้รีำยไดเ้พิม่มำกขึน้ 

ในสว่นของฐำนะกำรเงนิรวม พบวำ่ สนิทรพัยร์วมลดลง

รอ้ยละ 3  โดยไตรมำส 3  ปี 60 มสีนิทรพัยร์วมที ่336,058 ลบ. 

เนือ่งจำกมกีำรจดัต ัง้บรษิทัย่อย จงึมกีำรโอนทรพัยส์นิ

บำงสว่นไปยงับรษิทัย่อย รวมถงึกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์

ในสว่นของสนิทรพัยถ์ำวร ของ บมจ. ทโีอท ีและ  บมจ. กสท  

 ROA ของสำขำสื่อสำร ณ ไตรมำส 3 ปี  60 ต ิดลบ 

ทีร่อ้ยละ 1 ซึง่ลดลงจำก ไตรมำส 3 ปี 59 และ ROE ของ

สำขำสื่อสำร ณ ช่วงเวลำดงักล่ำว ตดิลบที่ร ้อยละ 2 

ในขณะที ่D/E Ratio โดยรวมของสำขำสือ่สำรอยูใ่นระดบั

ไมส่งูนกัที ่1.1 เทำ่  

ขอ้เสนอแนะ 

 เนือ่งจำกมกีำรแข่งขนัรุนแรงในอุตสำหกรรมสือ่สำร

และธุรกจิ IT รฐัวสิำหกจิจงึควรปรบัปรุงกำรด ำเนนิงำน

ใหส้อดรบักบักำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ท ัง้ปัจจุบนัและ 

ในอนำคต เพือ่เพ ิม่ขดีควำมสำมำรถกำรแขง่ขนัของประเทศ 

อกีท ัง้เรง่พฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นโทรคมนำคมของ

ประเทศใหม้ ัน่คงตำมแผนยทุธศำสตรร์ฐัวสิำหกจิ 

(738) 

2,927  

(9,990) 

2,435  

(389) 

(2,347) 

(3,990) 

3,031  

MCOT CAT TOT Thaipost

9M 59  9M 60

MCOT 
2% 

CAT 
45% 

TOT 
29% 

Thaipost 
24% 

หมำยเหตุ : ขอ้มลูรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน ณ ก.ย. 60 (ม.ค. – ก.ย. 60)   

ผลการด าเนนิการ 

(ลา้นบาท)
2559 9M/59 9M/60

%Chg

(YoY)
3Q59 3Q60

%Chg

(YoY)
2Q60

%Chg 

(QoQ)

รายไดร้วม 124,674  83,412    88,187    6% 31,052    30,026    (3%) 28,461    5%

EBITDA 28,899    17,159    18,755    9% 7,376      8,001      8% 4,941      62%

ก าไรสทุธิ (719) (5,366) (3,694) (31%) (107) 588 (649%) (2,531) (123%)

Net Profit Margin (0.58%) (6.43%) (4.19%) - (0.35%) 1.96% - (8.89%) -

ROA (%) (0.20%) (1.54%) (1.10%) - (0.03%) 0.17% - (0.74%) -

ฐานะทางการเงนิ 

(ลา้นบาท)
2559 9M/59 9M/60

%Chg

(YoY)
3Q59 3Q60

%Chg

(YoY)
2Q60

%Chg 

(QoQ)

สนิทรพัย์ 350,917  348,782  336,058  (3%) 348,782  336,814  (3%) 343,259  (2%)

หนีส้นิ 188,251  190,158  176,516  (7%) 190,158  176,625  (7%) 182,333  (3%)

สว่นของทนุ 162,666  158,624  159,542  1% 158,624  160,189  1% 160,926  (0%)

D/E (เทา่) 1.16 1.20 1.10 - 1.20 1.10 - 1.13 -

ROE (%) (0.44%) (3.38%) (2.31%) - (0.07%) 0.37% - (1.57%) -

-7% 

2% 

-7% 

10% 
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-2% 
-3% 
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สำขำขนสง่ 
จ านวนรัฐวสิาหกจิ 10 แหง่  
รอบบัญชสีิน้สดุ 30 ก.ย. 2560 

ในปี 2560 มกี ำไรเพิม่ข ึน้เม ือ่เทยีบกบัปี 2559 แตค่วรเพิม่ประสทิธภิำพ 
ในกำรใชส้นิทรพัยใ์หเ้พิม่มำกขึน้ และใหค้วำมส ำคญักบัโครงกำรทีส่อดคลอ้งกบั

แผนยทุธศำสตรข์องรฐัวสิำหกจิเพิม่มำกขึน้ 

  
พฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นคมนำคมขนสง่และ
ระบบโลจสิตกิส ์บรูณำกำรโครงขำ่ยระบบขนสง่ 
ยกระดบักำรใหบ้รกิำรและก ำกบัดแูลระบบคมนำคม
ขนสง่ใหเ้ทยีบเทำ่สำกล พรอ้มท ัง้สง่เสรมิบทบำท

กำรมสีว่นรว่มของภำคเอกชน เพือ่เพิม่ขดี
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของประเทศ” 

แผนยทุธศำสตรร์ฐัวสิำหกจิรำยสำขำ 

บทวเิครำะห ์

ผลประกอบกำรในภำพรวม 

ผลกำรด ำเนนิงำนรำยปี 

โครงสรำ้งรำยได ้  (ลำ้นบำท)  ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่น (ลำ้นบำท) 

EBITDA และ ก ำไรสทุธ ิ

ROA Comparison  

 
 
 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

 ผลประกอบการประจ าปี 2560 
   - ภาพรวมโครงสรา้งรายไดข้องรัฐวสิาหกจิประจ าปี 2560  
สาขาขนส่ง มีรายไดร้วมอยู่ที ่285,306 ลบ. ลดลงจาก 
308,575 ลบ. ในปี 2559 หรือลดลงรอ้ยละ 7.5 ของ 
ปีก่อนหนา้โดยรัฐวสิาหกจิทีม่สีัดสว่นรายไดสู้งสดุในสาขา
ขนส่ง ไดแ้ก่ บกท. (รอ้ยละ 49) รองลงมา ไดแ้ก่ ทอท. 
(รอ้ยละ 20) 

- ปี 2560 รัฐวสิาหกจิสาขาขนส่งมกี าไรสุทธ ิ16,124  
ลบ.  เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 42.7 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของ 
ปีทีแ่ลว้ โดยเป็นผลจาก ทอท. ทีส่ามารถท ารายไดเ้พิม่ขึน้
จาก 3 รายการคือ ค่าบริการผูโ้ดยสารขาออก ก าไรจาก 
อัตราแลกเปลี่ยน และดอกเบี้ยรับ ส่งผลใหม้ีรายไดร้วม
จ านวน 56,744 ลบ. หรือเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16 เมือ่เทียบกับ 
ปีกอ่นหนา้  

- รัฐวสิาหกจิทีย่ังมผีลขาดทนุในปี 2560 มเีพยีง 3 แหง่ ไดแ้ก ่
1. รฟท. มผีลขาดทนุ 16,233 ลบ.  
2. ขสมก. มผีลขาดทนุ 4,917 ลบ. 
3.  บกท. มผีลขาดทนุ 3,853 ลบ.  

โดย รฟท. และ ขสมก. ขาดทนุจากคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงาน
ทีส่งูกวา่รายไดท้ีร่ัฐวสิาหกจิไดร้ับ ซึง่สะทอ้นถงึการบรหิาร
จัดการตน้ทุนทีย่ังไมเ่กดิประสทิธภิาพ ส าหรับ บกท. เกดิจาก 
ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 
- รัฐวสิาหกจิทีม่ผีลก าไรสงูในปี 2560 โดย 3 อนัดบัแรก ดงันี ้
1. ทอท. มผีลก าไร 20,740 ลบ. 
2. กทพ. มผีลก าไร 9,561 ลบ.   
3. กทท. มผีลก าไร 5,988 ลบ. 
 รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่งมีความสามารถในการท าก าไร  
โดยมอีตัราสว่น ROA และ Net Profit Margin เป็น 1.1% 
และ 5.7% ตามล าดบั 

 อตัราหนีส้นิตอ่ทนุ (D/E Ratio) ในปี 2560 เทา่กับ 4.41 เทา่ 
ลดลงเล็กนอ้ยจากปีทีแ่ลว้ทีม่อีัตรา D/E Ratio เท่ากับ 
4.52 เทา่ จากสว่นของหนี้สนิทีเ่พิม่ขึน้ในสัดสว่นทีน่อ้ยกว่า
การเพิม่ขึน้ของสว่นของทนุ 

 ขอ้เสนอแนะ: 
   - ลดความซ า้ซอ้นของการลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐานของ
ระบบขนสง่ รวมถงึพัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานคมนาคม 
ใหค้รอบคลมุพืน้ที ่เพือ่รองรับการเจรญิเตบิโตของประเทศ 
และเรง่ลงทนุโครงการตา่งๆ ใหเ้ป็นไปตามแผนงาน 
- ควรเร่งการลงทุนในโครงการโครงสรา้งพื้นฐานทีส่ าคัญ
หรือส่งเสริมการใหเ้อกชนเขา้มาร่วมลงทุน เพื่อใหเ้กิด 
ความคุม้คา่ในการด าเนนิกจิการและการใชท้รัพยากรของรัฐ 
- ควรมีแผนการลงทุนในระยะ 5 ปี ทีส่อดคลอ้งกับแผน
ยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจ พรอ้มทั ้งมีแผนการใชเ้งิน 
ทีเ่หมาะสม 
- รัฐวสิาหกจิทีม่รีายไดห้ลักจากการใหบ้รกิารประชาชนหรอื
การเก็บคา่ธรรมเนยีม เชน่ รฟท. ขสมก. หรอื กทท. เป็นตน้ 
ควรมแีผนรองรับหรอืแนวทางแกไ้ข กรณีทีจ่ านวนผูโ้ดยสาร
หรอืคา่บรกิารมแีนวโนม้ลดลง และสง่ผลตอ่รายไดใ้นอนาคต 
- รัฐวสิาหกจิควรมกีารเบกิจ่ายงบลงทนุใหไ้ม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 
95 ของงบลงทนุปะจ าปี 

หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย:ลา้นบาท 

หมายเหตุ : * บกท. เป็นรัฐวิสาหกิจระบบปีปฏิทิน ผลการด าเนินงานสะสม 9 เดือน (ม.ค. 60-ก.ย. 60) 
 ** ขสมก. มีผลการด าเนินงานขาดทุนจ านวนมากจงึท าให้ ROA ติดลบจ านวนมาก  

ผลการด าเนนิการ (ลา้นบาท) 2558 2559 2560*    %Chg      

รายไดร้วม 311,895 308,575 285,306 (7.5%)

EBITDA 52,958 68,157 58,630 (14.0%)

ก าไรสทุธิ (750) 11,301 16,124 42.7%

Net Profit Margin (0.2%) 3.7% 5.7% -

ROA (%) (0.1%) 0.8% 1.1% -

ก าไร (ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น 1,818 2,644 1,276 (51.7%)

ฐานะทางการเงนิ (ลา้นบาท) 2558 2559 2560*    %Chg      

สนิทรพัย์ 1,299,225 1,431,350 1,484,492 3.7%

หนีส้นิ 1,047,120 1,172,017 1,210,124 3.3%

สว่นของทุน 252,104 259,333 274,368 5.8%

D/E (เทา่) 4.15 4.52 4.41 -

* บรษัิท การบนิไทย จ ากัด (มหาชน) ใชร้ะบบปีปฏทินิ ผลการด าเนนิงานสะสม 9 เดอืน (ม.ค. 60 - ก.ย. 60)
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กำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นน ำ้ และพฒันำ
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่ยกระดบัคณุภำพชวีติของ

ประชำชน รองรบักำรเจรญิเตบิโตของเมอืงและพืน้ที่
เศรษฐกจิอยำ่งมคีณุภำพ ควบคูไ่ป 
กบักำรเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

 
 

 
    
 

แผนยทุธศำสตรร์ฐัวสิำหกจิรำยสำขำ 

บทวเิครำะห ์

ผลประกอบกำรในภำพรวม (หนว่ย : ลำ้นบำท) 

สำขำสำธำรณูปกำร 
จ านวนรัฐวสิาหกจิ 6 แหง่  
(กปน. กปภ. อจน. กคช. กนอ. และ ธพส.) 
รอบปี 2560 (1 ตลุำคม 2559-– 30 กนัยำยน 2560) 

รายไดร้วมและก าไรสทุธเิพิม่ข ึน้ 

รำยไดร้วม  67,553  ลำ้นบำท   

 
 
ในปี  2560 ผลประกอบการของรั ฐวิสาหกิจสาขา
สาธารณูปการ มีรายไดร้วมและก าไรสุทธเิพิม่ขึน้ เมื่อเทียบกับ 
ปี 2559โดยมีรายไดร้วมจ านวน 67,553 ลบ. เพิม่ขึน้
จ านวน 157 ลบ. (คดิเป็นรอ้ยละ 0.23) ส าหรับภาพรวม
รายไดร้วมของรัฐวสิาหกจิสาขาสาธารณูปการเพิม่ขึน้
เพยีงเล็กนอ้ยมาจากรายไดจ้ากการด าเนินงานของ กคช. 
ทีเ่พิม่ขึน้ 1,624 ลบ. ขณะทีร่ายไดร้วมเพิม่ขึน้เพยีง 22 ลบ. 
และรายไดท้ี่เพิ่มขึ้นของ กนอ. กปภ. ธพส. อจน. 
มจี านวน 310 59 66 และ 15 ลบ. ตามล าดับ มเีพยีง 
กปน. ที่มีรายไดจ้ากการด าเนินงานที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา  
123 ลบ. และมรีายไดร้วมทีล่ดลง 93 ลบ.  
  ก าไรสทุธขิองรัฐวสิาหกจิสาขาสาธารณูปการมจี านวน 
17,314 ลบ. เพิม่ขึน้จ านวน 1,952 ลบ. (คดิเป็นรอ้ยละ 
12.71) โดยมาจากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของแต่ละรัฐวสิาหกจิ 
ไดแ้ก่ กปภ. กคช. กปน. กนอ. ( 1,134 566 345 และ 5 
ตามล าดับ) โดยม ีธพส. และ อจน. ที่มกี าไรสุทธลิดลง  
70 และ 27 ลบ.  
 

คา่ใชจ้่ายรวมของรัฐวสิาหกจิสาขาสาธารณูปการลดลง
จากปีทีผ่่านมา 1,835 ลบ (คดิเป็นรอ้ยละ 11) ซึง่มาจาก
คา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานทีล่ดลงของ กปภ. กปน. และ 
กคช. 
 

รัฐวสิาหกจิสาขาสาธารณูปการมคีวามสามารถในการท าก าไร
ในระดับสงู โดยม ีROA, ROE และ Net Profit Margin 
เทา่กบัรอ้ยละ 11.97 27.11 และ 25.63 ตามล าดบั 

 

ในปี 2560 ม ีD/E Ratio เทา่กบั 1.27 เทา่ ซึง่ลดลงจาก
ปี 2559 ทีเ่ท่ากับ 1.34 โดยมรีัฐวสิาหกจิเพยีงแห่งเดยีว
ของสาขาสาธารณูปการที่มีหนี้ส ินสูงกว่าทุนอย่างมี
นัยส าคัญ คือ กคช. มี D/E Ratio เท่ากับ 4.50 โดยมี
หนี้สนิจ านวน 44,557 ลบ. แต่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามี
หนีส้นิลดลง 554 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 1 

    

งบลงทุนของปี 2560 ของรัฐวสิาหกจิสาขาสาธารณูปการ
เท่ากับจ านวน 26,842. ลบ. โดยเป็นของรัฐวสิาหกจิ 3 
แหง่ ไดแ้ก ่กปน. กคช. กปภ. รวมจ านวน 25,811 ลบ. 
โดยมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรวมของสาขาเท่ากับ
จ านวน 20,957 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 78.1 ซึง่มีเพียง 
อจน. สามารถเบกิจา่ยงบลงทนุไดต้ามเป้าหมาย 

 
ขอ้เสนอแนะ 
 

ในปี 2560 สาขาสาธารณูปการมเีงนิสดและเงนิลงทุน
ระยะสัน้รวมเป็นจ านวนสูงถึง 31,113 ลบ. ซึง่อาจมาก
เกินไปส าหรับการด าเนินธุ รกิจขององค์กร ดั งนั้น 
รัฐวสิาหกจิควรบรหิารเงนิสดทีไ่มม่ภีาระผกูพันใหคุ้ม้คา่
และเกดิประโยชน์แก่องค์กรมากที่สุด 
 
 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

ผลประกอบกำร/ฐำนะกำรเงนิของรฐัวสิำหกจิสำขำสำธำรณูปกำร ปี 2560 

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 45,590 ลำ้นบำท  
หน่วย : ลา้นบาท 

EBITDA 29,785 ลำ้นบำท/ก ำไรสทุธ ิ17,314 ลำ้นบำท 

ผลกำรเบกิจำ่ยงบลงทนุ 78.1% ROA 5.98%/ROE  13.56% 

D/E 1.27 เทำ่ 

หน่วย : ลา้นบาท 

เงนิสด 31,113 ลำ้นบำท 

หน่วย : ลา้นบาท 

หมายเหต ุ
1. รัฐวิสาหกิจ 6 แห่งในสาขาสาธารณูปการ ไดแ้ก่ 
การประปานครหลวง (กปน.) การประปาส่วนภูมิภาค 
(กปภ.) องคก์ารจัดการน ้าเสยี (อจน.) การเคหะแห่งชาต ิ
(กคช.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
และบรษัิท ธนารักษ์พัฒนาสนิทรัพย ์จ ากัด (ธพส.)  
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ผลการด าเนนิงาน 2557 2558 2559 2560 %Chg

รายไดร้วม 68,842 68,419 67,396 67,552 0.23%

EBITDA 27,731 28,084 27,153 29,785 9.69%

ก าไรสุทธิ 15,660 16,721 15,362 17,314 12.71%

Net Profit Margin 22.75% 24.44% 22.79% 25.63%

ROA (%) 6.14% 6.28% 5.52% 5.98%

ฐานะทางการเงนิ 2557 2558 2559 2560 %Chg

สนิทรพัย์ 255,101    266,369      278,447      289,401      3.93%

หนีส้นิ 148,890    151,382      159,496      161,690      1.38%

สว่นของทุน 106,211    114,987      118,951      127,711      7.36%

เงนิสด 28,992 33,125        27,139        31,113        14.64%

D/E (เทา่) 1.40 1.32 1.34 1.27 (5.58%)

10.51% 

5.42% 

1.08% 

8.31% 

5.98% 

12.73% 12.42% 
6.15% 

16.52% 

13.56% 

กปน. กปภ. กคช. กนอ. สำขำ 

ROA ROE
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สำขำเกษตร 
จ านวนรัฐวสิาหกจิ 5 แหง่  
รอบบญัช ี 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 
  

รายไดร้วมและก าไรสทุธเิพิม่ขึน้ 

 

 ผลประกอบการปี 2560 ของรัฐวสิาหกจิสาขาเกษตร

รวม 5 แหง่ ไดแ้ก ่องคก์ารสะพานปลา (อสป.) องคก์ารสง่เสรมิ

กจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) องคก์ารตลาด

เพือ่เกษตรกร (อตก.) และองคก์ารคลังสนิคา้ (อคส.) 

และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในภาพรวม 

มรีายไดร้วมและก าไรสุทธเิพิม่ขึน้เมื่อเทียบกับปีก่อน 

โดยมีรายไดร้วม 21,601 ลบ. เพิ่มขึ้น 2,258 ลบ.  

หรือเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 11.68 และมผีลขาดทุนสุทธ ิ

รวม 130.57 ลบ. ลดลง 493.04 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ  79.06 

โดยมสีาเหตดุงันี ้

1) อสค. มรีายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการจ าหน่ายผลติภัณฑ์นม 

ทีอ่อกผลติภัณฑใ์หม่และการตลาดในประเทศเพือ่นบา้น

เพือ่รองรับการเขา้สู ่AEC  และชอ่งทางการจัดจ าหน่าย

แบบ Modern Trade อย่างไรก็ตามยังขาดการผลักดัน

ทางการตลาดเชิงรุกในผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการ

พฒันาผลติภัณฑน์มยังใชเ้วลานาน 

2) กยท. มรีายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการสนับสนุนนโยบาย

รัฐบาล รวมถงึรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมในการส่งออก 

อย่างไรก็ตามมีค่าใชจ้่ายรวมเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลใหม้ ี

ผลขาดทนุสทุธ ิ118.03 ลบ. 

3) อคส. มีรายไดจ้ากการด าเนินงานตามนโยบาย

รัฐบาลลดลง เนื่องจากรัฐบาลไม่ส่งเสริมนโยบาย

แทรกแซงสินคา้เกษตรโดยวธิีรับจ าน า และมีค่าใชจ้่าย 

จากการด าเนนิงานเพิม่สงูขึน้สง่ผลใหป้ระสบภาวะขาดทนุ 

4) อตก. มีผลขาดทุนสุทธิลดลง แต่ไม่ไดเ้กิดจาก 

ก าไรจากผลการด าเนินงานที่มากขึน้  ทัง้นี้ เกดิจาก

สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานทีล่ดลง 

5) อสป. มีรายไดร้วมและก าไรสุทธลิดลง อย่างต่อเนื่อง 

สาเหตุหนึง่เกดิจากการสูญเสยีรายไดจ้ากการซือ้ขาย

สัตว์น ้ ากับกรมราชทัณฑ์ รวมถึงการจัดการแกไ้ข 

การท าประมงผิดกฎหมาย ประกอบกับมีค่าใชจ้่าย 

ในส่วนบุคลากรสูงถึงรอ้ยละ 62.14 ส่งผลให ้อสป.  

มรีายไดร้วมและก าไรสทุธลิดลง 
 

ขอ้เสนอแนะ  

สัดส่วนรายไดข้อง อคส. และ อตก. ส่วนใหญ่เป็นรายได ้

จากการด าเนินตามนโยบายรัฐบาล และการไดร้ับ 

เงินชดเชยจากการด าเนินโครงการ โดยในส่วนของ

รายไดจ้ากการตามภารกิจมีสัดส่วนค่อนขา้งนอ้ย 

ซึง่รายไดส้่วนใหญ่ของ อตก. มาจากการบรหิารตลาด

กลางย่านพหลโยธิน ซึ่งความคืบหนา้ในเบื้องตน้ 

รฟท.จะให ้อตก. ตอ่อายสุญัญาโดยมกี าหนดระยะเวลา 

10 ปี อย่างไรก็ตาม ทัง้สองแหง่ควรเนน้การหารายได ้

เชงิพาณชิยเ์พือ่ใหส้ามารถเลีย้งตนเองไดด้ว้ย 

เพิม่ขดีควำมสำมำรถกำรแข่งขนัทำงกำรเกษตร 
โดยสง่เสรมิศกัยภำพดำ้นกำรผลติ และกำรตลำด
สินค้ำเกษตร เพื่อยกระดบัรำยได้และพฒันำ
คุณภำพชวีติ ใหก้บัเกษตรกรและชุมชน รวมถงึ
สรำ้งควำมเขม้แข็งของเศรษฐกจิฐำนรำกใหเ้กดิ
ควำมย ัง่ยนื 

แผนยทุธศำสตรร์ฐัวสิำหกจิรำยสำขำ 

บทวเิครำะห ์

ผลประกอบกำรในภำพรวม (ลำ้นบำท) 

รำยไดร้วม (ลำ้นบำท) 

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม (ลำ้นบำท)  EBITDA /ก ำไรสทุธ ิ(ลำ้นบำท) 

สนิทรพัยร์วม (ลำ้นบำท) 

D/E Ratio (เทำ่)  

ROA (%) 

หมายเหตุ การยางแห่งประเทศไทย (ซึง่จัดตัง้ข ึน้โดย
การรวม 2 รัฐวสิาหกจิเขา้ดว้ยกัน คอื องคก์ารสวนยาง และ
ส านักงานกองทนุสงเคราะหก์ารท าสวนยางในปี 2559 ) จงึมงีบ
การเงนิเฉพาะปี 2559 - 2560 

คชจ.พนกังำน ตอ่ คชจ. รวม (%) 
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18,959.92  

 2,781.56  
 2,729.25  
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2559 2560 

คา่ใช้จ่ายพนกังาน 

คา่ใช้จ่าย(ไมร่วม
คา่ใช้จ่ายพนกังาน 

16.24%   14.39% 

  อสค. อตก.  อคส.   อสป.   กยท.  

D/E 59 2.83 (1,546.64) 1.18 5.77 0.04 

D/E 60 2.44 (363.00) 1.37 6.10 0.05 
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2,511 

3,501 
3,877 

3,675 2,751 

3,780 
3,916 

3,706 

-244 -282 -50 -71 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

รายไดร้วม คา่ใชจ้่ายรวม ก าไรสทุธ ิ

สำขำ ทรพัยำกรธรรมชำต ิ
จ านวนรัฐวสิาหกจิ 3 แหง่ 
รอบสิน้สดุ ณ เดอืนกันยายน 2560 

 
 
 

“พจิารณาสถานะและบทบาทการด าเนนิการใหเ้หมาะสม
กบับรบิททีเ่ปลีย่นแปลงไป พฒันาและเผยแพรอ่งค์
ความรู ้ควบคูก่บัอนุรักษ์และตระหนักในการใช ้

ทรัพยากรธรรมชาตใิหแ้กช่มุชนและประชาชน  
รวมถงึบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียู่ 

ใหเ้กดิมลูคา่ทางสงัคมและเศรษฐกจิ” 
 

แผนยทุธศำสตรร์ฐัวสิำหกจิรำยสำขำ 
ผลประกอบกำรและฐำนะกำรเงนิในภำพรวม 

EBITDA และ ก ำไรสทุธ ิ(ลบ.) โครงสรำ้งรำยได ้(ลบ.)  

 

 ขอ้มลูสิน้สดุ ณ เดอืนกันยายน 2560 โดยรัฐวสิาหกจิสาขา
ทรัพยากรธรรมชาติที่จัดท างบการเงนิตามปีงบประมาณ 
ไดแ้ก่ องค์การสวนสัตว์ (อสส.) และองค์การสวนพฤกษศาสตร ์
(อสพ.) และทีจ่ัดท างบการเงนิตามปีปฏทินิ ไดแ้ก ่องคก์าร
อตุสาหกรรมป่าไม ้(ออป.) 

 สนิทรพัย์ หนี้ส ินและส่วนของทุน รัฐว ิสาหกิจสาขา
ทรัพยากรธรรมชาต ิมีสนิทรัพย์รวม 10,504 ลบ. เพิ่มขึ้น 
รอ้ยละ 0.95 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน ในส่วนของหนี้สนิ
รวมอยู่ที่ 4,602 ลบ. เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 3.62 และส่วนของทุน 
5,901 ลบ. ลดลงรอ้ยละ 1.05 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของ
ปีกอ่นหนา้นี้ 

 รำยได้รวม รัฐว ิสาหกิจสาขาทรัพยากรธรรมชาติมีรายไดร้วม 
ที ่3,019 ลบ. ลดลงรอ้ยละ 22.12 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกัน
ของปีก่อน เนื่องจากขอ้มูลของ ออป. เป็นการด าเนินการ 
9 เดอืน (ม.ค. – ก.ย. 60) 

 ค่ำใช้จ่ำยรวม รัฐว ิสาหกิจสาขาทรัพยากรธรรมชาต ิ 
มีรายจ่ายรวมอยู่ที่  3,090 ลบ . ลดลงร อ้ยละ 21.10 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นรายจ่ายของ 
ออป. จ านวน 1,442 ลบ. ซึง่ลดลงรอ้ยละ 9.56 เมือ่เทยีบกับ
ชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น อสส. จ านวน 1,432 ลบ. และ อสพ. 
จ านวน 217 ลบ.  

 ก ำไรสทุธ ิรัฐวสิาหกจิสาขาทรัพยากรธรรมชาตมิผีลขาดทนุ 
71 ลบ. ซึ่งขาดทุนลดลงจากปีที่แล ว้ โดย ออป. มีก าไรสุทธ ิ
อยู่ที่ 69 ลบ. อสพ. มีผลก าไรสุทธิ 45 ลบ. แต่ อสส. 
ขาดทนุจ านวน 185 ลบ.เนื่องจาก อสส. มรีายไดล้ดลง แต่มี
ค่าใชจ้่ายที่สูงขึน้ โดยค่าใชจ้่ายที่สูงขึ้นส่วนหนึ่งมาจาก
คา่ใชจ้า่ยพนักงานทีเ่พิม่ข ึน้รอ้ยละ 5 จากปีกอ่น 

 ประเด็นส ำคญั รัฐวสิาหกจิในสาขาทรัพยากรธรรมชาตเิป็น
รัฐว ิสาหกจิที่มีการด าเนินการเชงิสังคมมากกว่าการสรา้ง
รายได ้จะเห็นไดว้่าค่า D/E มีอัตราที่เพิม่ข ึน้ เนื่องจาก
รัฐวสิาหกจิมรีายไดห้ลกัจากเงนิงบประมาณของรัฐบาล จงึท า
ใหข้าดความสามารถในการบรหิารจัดการองคก์ร รวมทัง้เป็น
รัฐว ิสาหกิจมีโครงการลงทุนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรูข้อง
ประชาชน มุ่งสรา้งประโยชน์ต่อสังคม ไม่มุ่งหวังผลก าไร
สงูสดุแกอ่งคก์ร ซึง่ท าใหม้คีา่ D/E สงูขึน้ เนื่องจากโครงการ
ลงทนุหวังผลเชงิสงัคม  

ขอ้เสนอแนะ 
 ควรมีการส่งเสรมิการวจัิยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและน า
นวัตกรรม /เทคโนโลยีที่ ทันสมัยมาใช ้พรอ้มทั้ง เพิ่ม
อัตราก าลังนักวิจัยขององค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
การด าเนินการขององค์กร และเป็นองค์กรชั ้นน าที่สรา้ง
ประโยชนส์งูสดุใหแ้กส่งัคมและเศรษฐกจิ 
 ควรจัดท าฐานขอ้มลูในการด าเนนิการ โดยน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยสีารสนเทศมาชว่ยในการจัดท าฐานขอ้มลู 
 ควรเพิ่มความสามารถในการสรา้งรายไดใ้หเ้พียงพอต่อ 
การด าเนินงานขององคก์ร รวมถงึพจิารณาโครงการลงทุน 
ทีเ่กดิความคุม้คา่สงูสดุ 
 คว รว า งแผนด า้นก าลั งคนใหม้ีค ว าม เหมา ะสมต่อ 
การด าเนนิการขององคก์ร และมุง่เนน้การพัฒนาบคุลากรใหม้ี
ความรูแ้ละสมรรถนะสงูขึน้ เพือ่พัฒนาองคก์รอยา่งย่ังยนื 

อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของทนุ (D/E) 

ผลขำดทนุลดลง เนือ่งจำกมรีำยไดเ้พิม่ข ึน้และคำ่ใชจ้ำ่ยลดลง  
ภำพรวมเป็นกำรด ำเนนิกำรเชงิสงัคม กำรลงทนุโครงกำรตำ่ง  ๆเพือ่เป็นแหลง่
เรยีนรูข้องประชำชน ยงัตอ้งค ำนงึถงึกำรพฒันำบคุลำกรและสนบัสนนุกำรวจิยั 

ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้ของรัฐวสิาหกจิสาขาทรัพยากรธรรมชาต ิปี 2560  
         ขอ้มลูของ อสพ. และ อสส. เป็นขอ้มลูเดอืน ต.ค. 59 – ก.ย. 60 และ ออป. เป็นขอ้มลูเดอืน ม.ค. – ก.ย. 60 

ผลกำรด ำเนนิงำน ณ เดอืนกนัยำยน 2560 

ROA (%) และ ROE (%) 

 ผลกำรด ำเนนิกำร (ลำ้นบำท) 2557 2558 2559 2560* 
% Chg 
(YoY) 

   รำยไดร้วม  2,511.36  3,501.23 3,856.00 3,018.91 (22.12)% 

   EBITDA (554.82) 426.33 (388.78) (212.64) 45.31% 

   ก ำไรสุทธ ิ (244.36) (281.91) (49.73) (71.28) (43.34)% 

   Net Profit Margin (9.73)% (8.05)% (1.75)% (2.36)% N/A  

   ROA (%) (2.68)% (2.80)% (0.65)% (0.68)% N/A  

 ฐำนะทำงกำรเงนิ (ลำ้นบำท)         

   สนิทรพัย ์ 9,125.45 10,085.98 10,404.71 10,503.71 0.95% 

   หนีส้นิ 3,156.40 4,137.81 4,441.26 4,602.08 3.62% 

   สว่นของทนุ 5,969.05 5,948.16 5,963.45 5,900.82 (1.05)% 

   D/E (%) 0.53 0.70 0.74 0.78 N/A  

   ROE (%) (4.09)% (4.74)% (0.83)% (1.21)% N/A  

7% 

34% 

59% 

อ.ส.พ. อ.ส.ส. อ.อ.ป. 

(2.68)% 

2.80% (0.48)% (0.68)% 

(4.09)% 

4.74% 

(0.83)% (1.21)% 

ROA ROE

(554.82) 

426.33 

(388.78) 
(212.64) 

(244.36) 

281.91 

(49.73) (71.28) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

EBITDA ก ำไรสุทธ ิ

 0.53  

 0.70   0.74   0.78  

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

D/E เทำ่ 

ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้ของรัฐวสิาหกจิสาขาทรัพยากรธรรมชาต ิปี 2560  
         ขอ้มลูของ อสพ. และ อสส. เป็นขอ้มลูเดอืน ต.ค. 59 – ก.ย. 60 และ ออป. เป็นขอ้มลูเดอืน ม.ค. – ก.ย. 60 

บทวเิครำะห ์

หน่วย : ลา้นบาท 
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สำขำอตุสำหกรรม 
และพำนชิยกรรม 
จ านวนรัฐวสิาหกจิ 7 แหง่  
ประจ าปี 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย.60) 

มรีำยไดร้วมและก ำไรสทุธเิพิม่ข ึน้  
ท ัง้นี ้ควรพฒันำศกัยภำพในกำรด ำเนนิธุรกจิ รวมถงึบรหิำรจดักำรองคก์ร

ใหท้นัสมยั โดยยดึหลกัธรรมำภบิำล 

 
 

 

  
 

แผนยทุธศำสตรร์ฐัวสิำหกจิรำยสำขำ 

บทวเิครำะห ์

ผลประกอบกำรในภำพรวม 

ผลกำรด ำเนนิงำนรำยไตรมำส 

โครงสรำ้งรำยได ้ 184,589 ลบ.  EBITDA / ก ำไรสทุธ ิ

หนว่ย : ลำ้นบำท 

ROA Comparison D/E Comparison  

• ผลการด าเนนิงานของรัฐวสิาหกจิสาขาอตุสาหกรรม
โดยรวมในปีงบประมาณ 2560 มผีลการด าเนนิการทีด่ขี ึน้ 
จากปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2559)
เนื่องมาจากการฟ้ืนตัวจากสภาพเศรษฐกจิโดยรวม
ของประเทศ 
 

• ผลประกอบการของรัฐวสิาหกจิสาขาอุตสาหกรรม 
ในปีงบประมาณ 2560 มรีายไดร้วมจ านวน 184,906 ลบ.  
ซึง่โดยเปรยีบเทยีบแลว้เพิม่ขึน้จากปี 2559 ทีม่รีายไดร้วม
จ านวน 159,924 ลบ. หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.6 
 

• อย่างไรก็ดี ในปีงบประมาณ 2560 สาขาอุตสาหกรรม 
มกี าไรสทุธเิพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 22.5 กลา่วคอืก าไรสทุธ ิ
ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 14,682 ลบ. เพิม่ขึน้
จากปีทีแ่ลว้ทีม่กี าไรสทุธ ิ11,989 ลบ. ทัง้นี้ Net Profit Margin 
ในปีงบประมาณ 2560 เพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจากในชว่งปีทีแ่ลว้
(รอ้ยละ 7 .9 ) สะทอ้นให เ้ห็นว่ามีประสิทธิภาพ 
ของการด าเนนิงานในการท าก าไรยังอยูใ่นระดบัทีด่ ี
 

• เมื่อพิจารณาสถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ
สาขาอุตสาหกรรมในช่วง ปี งบประมาณ 2560 
รัฐวสิาหกจิในสาขาอตุสาหกรรมมสีนิทรัพยร์วมทัง้สิน้ 
61,596 ลบ. ซึง่คดิเป็นจ านวนทีเ่พิม่ขึน้เมือ่เทยีบกับ
ชว่งปีงบประมาณกอ่นหนา้ที ่52,249 ลบ. หรอืเพิม่ขึน้
ที่รอ้ยละ 17.9 โดยที่ส ินทรัพย์รวมส่วนใหญ่เป็น
สัดส่วนของ สลากฯ รยส. อส. อีกทัง้มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นของดัชนี ROA แสดงใหเ้ห็นถึงศักยภาพ 
ในการท าก าไรจากสนิทรัพยท์ีด่ขี ึน้  
 

• รัฐวสิาหกจิสาขาอุตสาหกรรมมหีนี้สนิรวม 27,677 
ลบ. มสีดัสว่นของทนุ 33,919 ลบ. โดยทีส่ัดสว่นของ
หนี้ ส ิน ต่ อ ทุน  (D/E) ข อ งส าข าอุ ต ส าห ก ร ร ม 
อยู่ในสัดสว่นทีล่ดลงจากปีงบประมาณทีแ่ลว้ทีร่อ้ยละ 0.8 
 
ขอ้เสนอแนะ 
• รยส. ควรเร่งปรับกลยุทธ์การตลาดและรักษา
ความสามารถในการแข่งขัน โดยการพจิารณาความ
คุ ้ม ค่ า แ ล ะ ต า แ หน่ ง ท า ง ก า ร ต ล าดภ ายหลั ง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีผล
บงัคบัใช ้รวมถงึจะตอ้งปรับแผนยุทธศาสตรใ์หร้องรับ
และเตรียมพรอ้มกับการเป็นนิตบิุคคล เพือ่เพิม่ความ
คลอ่งตวัและประสทิธภิาพในการด าเนนิการ  
•อส. รง.ไพ่ และ โรงพิมพ์ต ารวจ ควรปรับแผน
ยุทธศาสตร์เพือ่มุ่งเนน้การด าเนินงานในเชงิผลลัพธ ์
เพือ่ใหม้ีการขับเคลื่อนองคก์รอย่างเป็นรูปธรรมและ
ปฏบิตังิานไดจ้รงิ รวมถงึการค านงึถงึตน้ทนุการผลติดว้ย 
• บอท. ควรเร่งศักยภาพในการด าเนินธุรกจิ รวมถงึ
บรหิารจัดการองคก์รใหท้นัสมยั  
• สลากฯ ควรเร่งสนับสนุนการพัฒนาสังคม และ
เสริมสรา้งรายไดร้ัฐอย่างยั่งยืน รวมถงึแกปั้ญหา 
เรื่องราคาสลากและการรวมชุดสลากใหเ้กิดผล 
อยา่งเป็นรปูธรรม 

ทีม่ำ : งบกำรเงนิเบือ้งตน้ ปีงบประมำณ 2560 

หนว่ย : ลำ้นบำท 

หน่วย : ลา้นบาท “พจิำรณำบทบำทและภำรกจิขององคก์รใหเ้หมำะสม

กบับรบิททีเ่ปลีย่นแปลงไปเพือ่สนบัสนนุยทุธศำสตร์
ของประเทศเพิม่ศกัยภำพในกำรด ำเนนิธุรกจิ 

รวมถงึบรหิำรจดักำรองคก์รใหท้นัสมยั  
โดยยดึหลกัธรรมำภบิำล” 

ผลการด าเนนิการ (ลา้นบาท) 2558 2559 2560
%Chg 

(YoY)

รายไดร้วม 129,053   159,924   184,906   15.6%

EBITDA 9,873      13,215    15,762    19.3%

ก าไรสทุธิ 8,260      11,989    14,682    22.5%

Net Profit Margin 6.4% 7.5% 7.9% N/A

ROA (%) 14.2% 22.9% 23.8% N/A

ฐานะทางการเงนิ (ลา้นบาท)

สนิทรพัย์ 58,094     52,249    61,596    17.9%

หนีส้นิ 34,353     25,225    27,677    9.7%

สว่นของทนุ 23,740     27,023    33,919    25.5%

D/E (เทา่) 1.4          0.9          0.8          N/A
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 11,989   14,682  
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รำยไดร้วม ก ำไรสทุธ ิ
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ไพ ่
0.33% 

โรงพมิพ ์
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บอท. สลำก รยส. อส. ไพ ่ โรงพมิพ ์ อต. 
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2559 2560 

4.2 

1.8 

0.4 0.2 0.4 0.2 

6.4 

3.3 

1.7 

0.3 0.2 
0.5 

0.1 

3.7 

บอท. สลำก รยส. สรุำ ไพ ่ โรงพมิพ ์ อต. 
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สำขำ สงัคมและเทคโนโลย ี
จ านวนรัฐวสิาหกจิ 5 แหง่  
รอบบัญช ีประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

สนับสนุนการวจัิยและนวัตกรรม รวมถงึ
เสรมิสรา้งการเรยีนรู ้เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ 

ทางเศรษฐกจิและสังคม 

แผนยทุธศำสตรร์ฐัวสิำหกจิรำยสำขำ ผลประกอบกำรในภำพรวม 

ขอ้มลูนกัทอ่งเทีย่ว (ลำ้นคน) อตัรำเบกิจำ่ยงบลงทนุ (%) 

 

รัฐวิสาหกิจสาขาสังคมและเทคโนโลยี ประกอบดว้ย 
องคก์ารเภสชักรรม (อภ.) การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 
(ททท.) การกฬีาแห่งประเทศไทย (กกท.) สถาบันวจัิย
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (วว.)  และองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช . )  ซึ่งม ี
ผลการด าเนนิงานประจ าปี 2560 ดงันี ้
● สนิทรพัย ์หนี้สนิและส่วนของทุน ประจ าปี 2560 
รัฐวสิาหกจิสาขาสังคมฯ มสีนิทรัพยเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ 9.19 
มีหนี้สนิเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 15.03 และส่วนของทุนเพิ่มขึ้น 
รอ้ยละ 1.09 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีทีแ่ลว้ 
● รำยได ้รัฐวสิาหกจิสาขาสังคมฯ มรีายไดร้วมประจ าปี 
2560 อยู่ที่ 30,204 ลบ. โดยโครงสรา้งรายไดข้อง
รัฐวิสาหกิจสาขาสังคมฯ นั้น รอ้ยละ 53 เป็นของ อภ. 
(16,149 ลบ.) ของ ททท. รอ้ยละ 24 (7,101 ลบ.) และ
สว่นทีเ่หลอื คอื กกท. วว. อพวช. รอ้ยละ 23 (6,954 ลบ.) 
โดยเพิม่ขึน้จากปีทีแ่ลว้ รอ้ยละ 11.15  
● รำยจ่ำย ค่าใชจ้่ายรวมของรัฐวสิาหกจิสาขาสังคมฯ 
มจี านวน 28,393 ลบ. ซึง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.87 ของปีที่แลว้ 
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายของ อภ. ททท. และ 
กกท. ทีเ่พิม่ขึน้  
● ก ำไร ประจ าปี 2560 สาขาสังคมมีก าไรสุทธิอยู่ที ่
1,879 ลบ. เพิม่ขึน้กว่ารอ้ยละ 3.05 เนื่องจาก วว. และ 
กกท. มรีายไดเ้พิม่ขึน้ 
● ROA และ ROE รั ฐวิสาหกิจสาขาสังคมฯ ยั งคง 
มีอัตราส่วนที่ต ่าเนื่องจากเป็นรัฐวิสาหกิจที่ใหบ้ริการ 
ในเชงิสงัคมมไิดม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่แสวงหาผลก าไร 
● งบลงทุน รัฐวิสาหกิจสาขาสังคมฯ มีอัตราส่วนการ
เบิกจ่ายงบลงทุนรอ้ยละ 66.90 โดย อภ.  มีอัตรา 
การเบกิจ่ายสูงทีสุ่ด อยู่ทีร่อ้ยละ 105.30 อย่างไรก็ตาม 
อพวช. เบกิจา่ยไดน้อ้ยสดุทีร่อ้ยละ 42.98  
● ในส่วนของขอ้มูลนักท่องเที่ยว ประจ าปี 2560 อยู่ที ่
34.37 ลา้นคน เพิม่ขึน้จากปี 2559 จ านวน 1.93 ลา้นคน 
เนื่องจากมนัีกท่องเทีย่วในกลุ่มทวปีเอเชยีเดนิทางมาใน
ประเทศไทยเพิม่ขึน้ 
 
ขอ้เสนอแนะ 
● รัฐวสิาหกจิสาขาสังคมฯ ควรมกีารท าแผนพัฒนา ปรับ
โครงสรา้ง กระบวนการด าเนนิงานและการบรหิารจัดการ
องคก์ร เพือ่ไม่ใหเ้กดิความซ ้าซอ้นในหนา้ที ่และภารกจิ
ขององคก์ร รวมไปถงึการพจิารณาการลงทนุไปยังแหล่ง
ตา่งๆ ทีใ่หผ้ลตอบแทนทีคุ่ม้คา่และลงทนุดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดท าฐานขอ้มูล (Big Data) เพื่อใช ้

ประโยชนจ์ากฐานขอ้มลูและมกีารบรูณาการขอ้มลูร่วมกัน
ระหวา่งรัฐวสิาหกจิ 
●มกีารตดิตามและก ากบัการบรหิารงบประมาณทีไ่ดร้ับจาก
ภาครัฐใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ โปรง่ใส และตรวจสอบได ้
●รั ฐ วิส าหกิจสาขาสั งคม  คว ร ให ค้ว ามส าคัญต่อ 
การเบกิจา่ยงบลงทนุใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
●คว ร มีก า ร ส่ ง เ ส ริม ด ้า น ก า ร ตล าด  เพื่ อ เ พิ่ม ขี ด
ความสามารถในการแขง่ขนัของรัฐวสิาหกจิสาขาสงัคมฯ 
 

ในปี 2560 รฐัวสิำหกจิสำขำสงัคมและเทคโนโลยมีฐีำนะทำงกำรเงนิ 
และผลกำรด ำเนนิงำนทีเ่พิม่ข ึน้จำกปีกอ่น 

ผลกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

น 

โครงสรำ้งรำยได ้(ลบ.)    อตัรำสว่น ROA และ ROE (รอ้ยละ) 

ทีม่า : กลุม่สถติแิละเศรษฐกจิการทอ่งเทีย่ว กรมการทอ่งเทีย่ว 

หนว่ย : ลำ้นบำท 

หนว่ย : ลำ้นบำท 

ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้ สาขาสงัคมและเทคโนโลย ี
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2559 2560 

ผลกำรด ำเนนิกำร (ลำ้นบำท) 2558 2559 2560 %Chg 
รำยไดร้วม       25,296        27,173         30,204  11.15% 
EBITDA   (7,759) (7,790) (9,704) 24.58% 
ก ำไรสทุธ ิ         1,781          1,823           1,879  3.05% 
Net Profit Margin 7.04% 6.71% 6.22% N/A 
ROA (%) 4.54% 4.11% 3.88% N/A 
ฐำนะทำงกำรเงนิ (ลำ้นบำท) 2558 2559 2560 %Chg 
สนิทรพัย ์       39,208        44,352         48,429  9.19% 
หนีส้นิ       21,870        25,787         29,662  15.03% 
สว่นของทนุ       17,339        18,566         18,767  1.09% 
เงนิสด         9,506          9,437         11,897  26.07% 
D/E (เทำ่)           1.26            1.39             1.58  N/A 

บทวเิครำะห ์


