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สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

- บรษัิท ไปรษณยีไ์ทย จ ำกัด (ปณท) มรีำยไดจ้ำกธรุกจิสือ่สำร, ธรุกจิขนสง่, ธรุกจิคำ้ 
ปลกี และธรุกจิกำรเงนิ โดยทีผ่ำ่นมำรำยไดห้ลักของ ปณท มำจำกธรุกจิในกลุม่สือ่สำร แตปั่จจุบัน
รำยไดห้ลักของ ปณท เปลีย่นมำเป็นรำยไดจ้ำกธรุกจิขนสง่ ซึง่สว่นใหญค่อืบรกิำรไปรษณยีด์ว่น
พเิศษในประเทศและระหว่ำงประเทศ/พัสดไุปรษณยีใ์นประเทศ/logispost โดยปรมิำณงำนรวมใน
ประเทศไดเ้พิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 13.54 จำกปี 2557 สว่นใหญเ่นือ่งจำกกำรท ำธรุกจิไปรษณยีด์ว่น
พเิศษในประเทศ และธรุกจิพำณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์(e – commerce) มแีนวโนม้ทีไ่ดรั้บควำมนยิม
มำกขึน้ จงึสง่ผลตอ่ปรมิำณงำนพัสดไุปรษณยี ์ไปรษณยีด์ว่นพเิศษ และบรกิำรพเิศษ มอีัตรำกำร
เพิม่ขึน้สงูกว่ำปีทีผ่ำ่นมำอยำ่งชัดเจน ซึง่กำรเตบิโตของธรุกจิ e-commerce จะสง่ผลตอ่กลุม่ธรุกจิ
ขนสง่มรีำยไดเ้พิม่ขึน้และมสีดัสว่นรำยไดท้ีใ่กลเ้คยีงกับกลุม่ธรุกจิสือ่สำร 
-   ปจบ. ปณท มคีวำมมุง่มั่นทีจ่ะพัฒนำและหำรำยไดเ้พิม่เตมิในธรุกจิประเภทตำ่งๆ โดยในปี 2558 
ปณท มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรประเภทกำรขนสง่เป็นจ ำนวนมำกกวำ่ธรุกจิประเภทไปรษณยีภัณฑ์
ซึง่ปัจจุบัน ปณท ด ำเนนิกำรร่วมมอืกับประเทศบรเิวณชำยแดนทีต่ดิกบับำงจังหวัดในประเทศไทย 
เชน่ มกุดำหำร เพือ่ขยำยกำรบรกิำรไปรษณยี ์อันเป็นกำรสรำ้งรำยได ้และขยำยชอ่งทำงทำงธรุกจิ
ของ ปณท อกีทำงหนึง่ 
- ปณท ด ำเนนิกำรจัดตัง้บรษัิท ไปรษณยีด์สิทรบิวิชั่น จ ำกัด (ปณท ดบ.) จัดตัง้เมือ่วันที ่9  
มกรำคม 2557  ซึง่ปัจจุบันมผีลกำรด ำเนนิงำนทีข่ำดทนุเป็นจ ำนวนมำกไมเ่ป็นไปตำมเป้ำหมำย จงึ
อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำแนวทำงกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนนิงำน ปณท ดบ. เพือ่ทบทวนขอ้ด ีขอ้เสยี 
ของกำรจัดตัง้บรษัิทในเครอื ซึง่ ปณท ดบ. ประมำณกำรว่ำในปี 2559 จะลดคำ่ใชจ่้ำยทัง้ทำงดำ้น
ขนสง่และแรงงำน รวมถงึเพิม่รำยได ้ไดแ้กก่ลุม่ยำเวชภัณฑ ์(จัดเก็บ-เตรยีมกำร-จัดสง่/กระจำย) 
กลุม่รัฐ – รัฐ (logistic) กลุม่คำ้ปลกี e –commerce กลุม่เชำ่สนิคำ้และหน่วยบรกิำร กลุม่ธรุกจิ
เอกชน โดยในปี 2558 ปณท ดบ. มคีำ่ใชจ่้ำยหลักทีเ่กดิขึน้คอืคำ่ใชจ่้ำยในกำรขนสง่ รองลงมำเป็น
คำ่เชำ่ทีม่จี ำนวน 212.30 และ 109.48 ลำ้นบำท โดยรำยไดห้ลักมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยและ
บรกิำร ในกลุม่ขนสง่จ ำนวน 295.77 ลำ้นบำท  
- ปจบ. ปณท มคีวำมพยำยำมเพิม่ขดีควำมสำมำรถของเครอืขำ่ยไปรษณยีใ์นเขตเศรษฐกจิพเิศษ
ของประเทศเพิม่สงูขึน้ ในบรเิวณจังหวัดทีต่ดิกับเขตชำยแดน โดยด ำเนนิกำรจัดตัง้ทีท่ ำกำร
ไปรษณยีต์น้แบบ ซึง่เป็นโอกำสในกำรสรำ้งรำยได ้ถอืเป็นโอกำสทีด่ใีนกำรด ำเนนิธรุกจิของ ปณท 
ทัง้นี ้ปณท อยู่ระหว่ำงกำรศกึษำและด ำเนนิกำรอยำ่งเร่วดว่น 

ปณท. เป็นองคก์รทีม่เีครอืขำ่ยกำรใหบ้รกิำรทำงไปรษณียท์ีค่รอบคลมุทัง้
ประเทศ ซึง่ตอ้งใชบ้คุลำกรเป็นจ ำนวนมำก เพือ่ใหเ้ขำ้ถงึกำรใหบ้รกิำรแกล่กูคำ้ 
จงึสง่ผลตอ่คำ่ใชจ้่ำยในสว่นของพนักงำนซึง่มแีนวโนม้สงูขึน้อยำ่งตอ่เนือ่ง 
ฉะนัน้ ปณท จงึควรก ำหนดแผนงำนเกีย่วกับระบบเทคโนโลยเีพือ่รองรับและ
ทดแทนบคุลำกรทีม่แีนวโนม้เพิม่ขึน้ นอกจำกนี้ ปณท ควรมแีผนรองรับ และกำร
แกไ้ขปัญหำอยำ่งเป็นรปูธรรมในกรณีกำรเกดิขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้บกพรอ่งในกำร
สง่สนิคำ้ ทีม่ผีลกระทบกับภำพลักษณ์ กำรด ำเนนิงำนของ ปณท ประกอบกับ
ปัจจุบันธรุกจิ ปณท มกีำรแขง่ขันมำกขึน้โดยเฉพำะธรุกจิขนสง่ ปณท จงึควร
จัดท ำแผนงำนเพือ่รองรับกำรแขง่ขันของตลำดขนสง่ทีเ่ตบิโตขึน้ 
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บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ำกดั (ปณท) 
ประจ ำปี 2558 (1 ม.ค. 58 – 30 ธ.ค. 58) 

SOD: เป็นผูใ้หบ้รกิำรดำ้นเครอืขำ่ยไปรษณียแ์ละกำรขนสง่ของประเทศ รวมถงึกำรเป็นตัวแทนของทัง้ภำครัฐและเอกชนในกำรกระจำยสำขำ
ใหท้ั่วถงึอยำ่งเหมำะสม 

EBITDA   

รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้ำ่ยรวม 

ปรมิำณงำนไปรษณียข์อง ปณท  2 ปียอ้นหลงั 

ก ำไรสทุธ ิ

หน่วย : ลำ้นชืน้ 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย: ลำ้นบำท (Q1+Q2)

2556 2557 2558 %Chg

ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 3,598 4,688 2,965 -36.75%

สนิทรัพย์รวม 20,217 22,438 23,920 6.61%

หนีส้นิรวม 8,054 9,465 8,943 -5.51%

ทนุรวม 12,163 12,973 14,977 15.45%

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม 10,939 12,969 13,602 4.88%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 18,991 21,413 22,647 5.76%

รำยไดร้วม 19,392 21,822 23,025 5.51%

คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน 17,015 18,720 19,708 5.28%

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 17,752 19,461 19,729 1.38%

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 1,976 2,693 2,939 9.14%

ดอกเบีย้จำ่ย 0 0 0 0.00%

ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล 416 581 777 33.69%

EBITDA 2,976 3,720 3,969 6.69%

ก ำไร(ขาดทนุ)สทุธิ 1,225 1,779 2,518 41.55%

อืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน 9,855 10,357 10,883 5.07%

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอัตรำแลกเปลีย่น 0 0 0 0.00%

คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตัดจ ำหน่ำย 999.66 1,027 1,030 0.27%

เงนิน ำสง่/เงนิปันผล 108 949 544 -42.63%

เงนิอุดหนุนจำกงบประมำณ 0 0 0 0.00%

งบลงทนุ (เป้ำหมำย) 1,100 3,755 1,400 -62.72%

งบลงทนุเบกิจำ่ย 1,075 1,254 1,213 -3.23%

อัตรำกำรเบกิจำ่ย (%) 97.7% 33.4% 86.7% 159.56%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 6.06% 7.93% 10.53% 32.78%

ROE 15.21% 18.80% 28.16% 49.81%

D/E (เทำ่) 0.66 0.73 0.60 -18.16%

Net Profit Margin 6.32% 8.15% 10.94% 34.16%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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• หำกพจิำรณำรำยไดร้วมของปี 58 จะเห็นวำ่ ปณท. มรีำยไดร้วมจ ำนวน 23,024.83 ลบ. 
เพิม่ข ึน้จำกปี 2557 จ ำนวน1202.38 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 5.22 โดยมรีำยไดจ้ำกกำรขำยและ
ใหบ้รกิำรจ ำนวน 22,646.74 ลบ. ซึง่ประกอบดว้ยรำยไดก้ลุม่ธรุกจิขนสง่จ ำนวน 11,216.39 ลบ. 
กลุม่สือ่สำรจ ำนวน 9,655.20 ลบ. กลุม่คำ้ปลกีจ ำนวน 1,043.29 ลบ. และกลุม่กำรเงนิจ ำนวน 
581.75 ลบ. และรำยไดอ้ืน่ๆ จ ำนวน 150.12 ลบ. ทัง้นี้ เป็นผลมำจำกกำรเพิม่ข ึน้ของรำยไดก้ลุม่
ขนสง่รอ้ยละ 13.54 โดยรำยไดห้ลักของกลุม่ขนสง่ดังกลำ่วมำจำกกำรสง่พัสดสุนิคำ้ผำ่นเสน้ทำง
ไปรษณียม์ำกขึน้ โดยเฉพำะบรกิำรไปรษณียด์ว่นพเิศษ ทัง้นี้ รำยไดใ้นสว่นของกลุม่ธรุกจิสือ่สำร
กลับมแีนวโนม้ลดลงจำกปี 2557 ทีม่จี ำนวน 9,829.41 ลบ. เป็น 9,655.20 ลบ. ในปี 2558 
เทำ่กบัลดลงรอ้ยละ 1.80 เนื่องจำกบรกิำรทำงดำ้นจดหมำย และไปรษณียบัตรมแีนวโนม้กำร
ใหบ้รกิำรลดลง 
• คำ่ใชจ้ำ่ยรวมของ ปณท ในปี 2558 มจี ำนวน 19,729.34 ลบ. เพิม่ข ึน้จำกปี 2557 จ ำนวน 
267.84 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 1.35 เป็นผลมำกจำกกำรเพิม่ข ึน้ของคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน คำ่เชำ่ คำ่
ซอ่มแซมบ ำรงุรักษำ คำ่ใชจ้ำ่ยด ำเนนิงำนอืน่ ซึง่คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนในปี 2558 เพิม่สงูขึน้ถงึ
จ ำนวน 506.17 ลบ. โดยโครงสรำ้งคำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นบคุลำกรสว่นใหญม่ำจำกคำ่ตอบแทนแรงงำน 
คำ่สวัสดกิำร เนื่องจำกทีผ่่ำนมำคำ่ใชจ้ำ่ยทำงดำ้นบคุลำกรไดเ้พิม่ข ึน้ทกุปี ทัง้จำกกำรปรับเลือ่น
เงนิเดอืนตำมปกตขิองพนักงำนและลกูจำ้ง และปรับตำมโยบำยของรัฐบำลสง่ผลใหค้ำ่ใชจ้ำ่ยดำ้น
บคุลำกรเพิม่สงูขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง รวมทัง้ขอ้จ ำกดัในดำ้นกำรปรับลดจ ำนวนพนักงำน เป็นผลให ้
คำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นบคุลำกรเพิม่ข ึน้อยำ่งตอ่เนื่อง   
-  ปณท มคีวำมสำมำรถในกำรหำรำยไดแ้ละท ำก ำไรมำกขึน้ โดย EBITDA ของ ปณท ในปี  
2558 มจี ำนวน 3,969 ลบ. เพิม่ข ึน้จำกปีทีผ่ำ่นมำจ ำนวน 249 ลบ. และในปี 2558 ปณท มกี ำไร
สทุธ ิ2,518.17 ลบ. เพิม่ข ึน้จำกปี 2557 เทำ่กบั 739 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 29.34 นอกจำกนี้ 
profit margin ของปี 2557 และ 2558 มคีำ่รอ้ยละ 8.15 และ 10.94 ตำมล ำดบั 
• ผลกำรด ำเนนิงำนของ ปณท ดบ. ในปี 2558 ปณท ดบ. มรีำยไดร้วมจ ำนวน 298.03  
ลบ. โดยเป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรจ ำนวน 295.77 ลบ. และรำยไดอ้ืน่จ ำนวน 2.25 
ลบ. ประกอบดว้ยรำยไดก้ลุม่ขนสง่ จ ำนวน 222.00 ลบ. และรำยไดก้ลุม่บรกิำรคลังสนิคำ้จ ำนวน 
73.10 ลบ. และรำยไดก้ลุม่ธรุกจิอืน่จ ำนวน 0.66 ลบ. ซึง่มำจำกดอกเบีย้รับเงนิฝำกธนำคำร และ
รำยไดค้ำ่ปรับผดิสญัญำ ในสว่นคำ่ใชจ้ำ่ยรวมของ ปณท ดบ. มจี ำนวน 411.12 ลบ. ซึง่
ประกอบดว้ยคำ่ขนสง่ คำ่ใชจ้ำ่ยตอบทำนแรงงำน และคำ่เชำ่เป็นหลัก จ ำนวน 212.30 ลบ. 52.26 
ลบ. และ 109.48 ลบ. ตำมล ำดบั สง่ผลในกำรด ำเนนิงำนในปี 2558 ของ ปณท ดบ. ประสบภำวะ
ขำดทนุ เป็นจ ำนวน 113.09 ลบ. เนื่องจำกตน้ทนุคำ่ขนสง่มอีตัรำสว่นรอ้ยละ  70 ของรำยไดข้อง 
ปณท ดบ. จงึท ำแผนกำรลดตน้ทนุคำ่ขนสง่และลดคำ่แรง นอกจำกปรับลดจ ำนวนกำรจำ้งแรงงำน 
และกำรท ำงำนเป็นกะเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพกำรบรหิำรจัดกำรคลังสนิคำ้ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ลอด 
24 ชัว่โมง นอกจำกนี้ยังมแีนวทำงเพิม่รำยไดค้วบคูก่นัไปดว้ย 

 

 

สรปุกำรด ำเนนิงำน  

ปณท มกีำรใหบ้รกิำร แบง่ออกเป็น 4 กลุม่ธรุกจิไดแ้ก ่

1. กลุม่ธุรกจิสือ่สำร ไดแ้ก ่บรกิำรสง่จดหมำย ไปรษณียบัตร ของตพีมิพ ์จดหมำย ลงทะเบยีน 
ไปรษณียด์ว่นพเิศษ(EMS) ไปรษณียภัณฑ(์ต ่ำกวำ่ 20 kg) เป็นตน้ 

2. กลุม่ธุรกจิขนสง่ ไดแ้ก ่บรกิำรสง่ พัสดไุปรษณีย ์พัสดไุปรษณียเ์ก็บเงนิปลำยทำงบรกิำร Logispost 
และบรกิำรขนสง่เงนิตรำ 

3. กลุม่ธุรกจิคำ้ปลกี ไดแ้ก ่บรกิำรขำยไปรษณียำกรเพือ่กำรสะสม และบรกิำรรับฝำกสนิคำ้จำกทีต่ำ่ง ๆ 
เชน่ อำหำรหรอืของขึน้ชือ่ในแตล่ะทอ้งถิน่ เป็นตน้ 

4. กลุม่ธุรกจิกำรเงนิ ไดแ้ก ่บรกิำรธนำณัต ิธนำณัตอิอนไลน ์ตั๋วแลกเงนิ pay at post และบรกิำร 
Counter service เป็นตน้ 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
 ควรเรง่สรำ้งแผนงำนระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศทีส่ำมำรถทดแทนกำรท ำงำนโดยบคุลำกร เพือ่
ควบคมุกำรเพิม่ขึน้ของบคุลำกรทีใ่หบ้รกิำรทำงดำ้นไปรษณีย ์ซึง่เป็นตน้ทนุทีม่จี ำนวนมำกเมือ่เทยีบกับ
คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดขององคก์ร 
  เนือ่งจำกกจิกำร ปณท มลีักษณะเป็น labour intensive คอื เป็นกจิกำรทีเ่นน้กำรใชท้รัพยำกรบคุคล
เป็นจ ำนวนมำก จงึควรมแีผนงำนบรูณำกำรแผนธรุกจิและแผนบคุลำกรในระยะยำว รวมถงึแผนงำนที่
พัฒนำศักยภำพ ควำมสำมำรถของบคุลำกรในลักษณะ job rotation เพือ่พัฒนำบคุลำกรใหส้ำมำรถ
ปฏบิัตงิำนไดม้ำกกวำ่ 1 หนำ้ที ่
 เพิม่ศักยภำพในกำรแขง่ขันกับภำคเอกชนในธรุกจิทีส่ำมำรถแขง่ขันได ้และไมข่ัดตอ่บทกฎหมำย เพือ่
เป็นชอ่งทำงในกำรสรำ้งรำยไดใ้หก้ับ ปณท  
 เรง่ประชำสมัพันธแ์ละสรำ้งควำมเขำ้ใจกับลกูคำ้ในกรณีทีเ่กดิควำมสญูหำย เสยีหำยในกำรด ำเนนิกำร
จัดสง่สนิคำ้ เพือ่สรำ้งภำพลักษณ์ทีด่ใีหก้ับ ปณท 

ผูจ้ดัท ำ: นำงสำวชนกิำนต ์สขุขะเสรมิสขุ 
ส ำนกั : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ ๒  
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นำงสำวจฑุำรสำ กำญจนสำย  
โทรศพัท ์: 02-298-5880 ตอ่ 2170 
วนัทีจ่ดัท ำ : 22 เมษำยน 2558  

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐั 
- บรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ำกดั ด ำเนนิกำรสนับสนนุโครงกำร 1 ต ำบล 1 ผลติภัณฑ ์เพือ่เป็นกำรสนับสนุนระบบกำรขนสง่แบบโลจกิตกิส ์
- ปณท ก ำหนดยทุธศำสตรท์ีส่อดคลอ้งกบันโยบำยรฐัในกำรก ำหนดกำรพฒันำศกัยภำพเพือ่ขยำยบรกิำรสูภ่มูภิำคอนิโดนจนี เพือ่รองรับกำรเปิดเสรกีำรคำ้ใน
ปลำยปี 2558  โดยก ำหนดเป็นแผนงำนดงันี ้1. พฒันำบรกิำรพสัดไุปรษณียแ์ละ EMS ระหวำ่งประเทศในกลุม่ประเทศ GMS 2. พฒันำบรกิำรโอนเงนิระหวำ่ง
ประเทศในกลุม่ประเทศ GMS 3. พฒันำบรกิำรรองรับลกูคำ้กลุม่ e – commerce ระหวำ่งประเทศ รวมถงึบรกิำรขนสง่ขำ้มแดนแบบ transit/transshipment  

- ปจบ. ปณท ประสำนงำนจัดท ำแผนกำรใชท้รพัยำกรและควำมรว่มมอืระหวำ่งหน่วยงำนรัฐวสิำหกจิคอื กำรกฬีำแหง่ประเทศไทย กำรแคหะแหง่ชำต ิโดยจัดท ำ
เป็นแผนระยะ 5 ปี และแผนงำนประจ ำปี  

สำขำสือ่สำร 
 

บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ำกดั (ปณท.) 

ประจ ำปี 2557 (1 ม.ค. 57 – 30 ธ.ค. 57) 

เกณฑว์ดักำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนนิงำน 
  

1.กำรด ำเนนิกำรตำมนโยบำย 4.4000 
2.ผลกำรด ำเนนิงำนของรฐัวสิำหกจิ  4.2200 

- ก ำไรกอ่นหกัโบนัสและภำษี 5.0000 
- คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนตอ่รำยไดจ้ำกกำร

ด ำเนนิงำน 5.0000 
- ก ำไรกอ่นหกัโบนัสและภำษีของ 

ปณท ดบ. 1.0000 
- รอ้ยละควำมสำมำรถในกำรเบกิจำ่ย

ตำมแผน 3.6860 
- อตัรำกำรน ำจำ่ยทนัเวลำของบรกิำร

ไปรษณียด์ว่นพเิศษ 
 

4.4727 
 

ภำพรวม 4.2920 

คำ่ใชจ้ำ่ยรวมและคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน 

โครงสรำ้งคำ่ใชจ้ำ่ยของ ปณท ในปี 2558 

สดัสว่นรำยไดต้ำมกลุม่ธรุกจิ 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 


