
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 บอท. ไดท้ ำหนังสอืขอเชำ่ใชท้ีด่นิจำกกองทัพเรอืเป็นระยะเวลำ 30 ปี โดยต่อสัญญำ 3 ครัง้ ครำวละ 10 ปี รวมทัง้
ไดท้ ำหนังสอืถงึอูร่ำชนำวมีหดิลอดลุยเดช (อรม.อร.) เพือ่ขอใชง้ำนอู่แหง้ของ อรม.อร. ในชว่งเวลำทีว่ำ่งจำก
ภำรกจิน ำเรอืของกองทัพเรอืเขำ้ซอ่มท ำ ซึง่ในปี 59 บอท. มแีผนกำรก่อสรำ้งอู่ลอย โครงสรำ้งฐำนรองรับอู่ลอย 
และลำนเลือ่นเรอืพรอ้มรำงเลือ่น จ ำนวน 350 ลบ. โดยจะก่อสรำ้งบนพืน้ทีเ่ชำ่ของกรมธนำรักษ์ ณ อรม.อร. เพือ่
รองรับกำรก่อสรำ้งอู่เรือที่ บรษัิท โอ๊คเว็ล คอร์เปอร์เรชั่น ไทยแลนด์ จ ำกัด (บจก. โอ๊คเว็ลฯ) จะเป็น 
ผูก้่อสรำ้งใหก้ับ บอท. ตำมสัญญำเช่ำชว่งที่ด ินรำชพัสดุเพื่อประกอบกจิกำรอู่เรือ และกิจกำรที่เกี่ยวเนื่อง 
อยำ่งไรก็ตำม เมือ่วนัที ่26 ม.ีค. 58 บอท.ไดย้ืน่ฟ้อง บจก. โอ๊คเว็ลฯ ณ ศำลปกครองกลำง คดหีมำยเลขด ำที ่
680/2558 ขอ้หำผดิสญัญำทำงปกครอง สง่ผลให ้บอท. ไมส่ำมำรถพัฒนำทีด่นิดังกลำ่วไดจ้นกวำ่จะเสร็จสิน้คดคีวำม 

 คณะรัฐมนตรไีดม้ีมตเิมือ่วันที ่22 ต.ค. 56 เห็นชอบกรอบกำรพจิำรณำเกีย่วกับแนวทำงกำรใหเ้ชำ่ทีด่นิที่มี
ระยะเวลำเชำ่เกนิกวำ่ ๑ ปี ของรัฐวสิำหกจิ (รวมถงึทีด่นิของ บอท. บรเิวณยำนนำวำ พืน้ทีป่ระมำณ 20 ไร่) ที่
ก ำหนดใหร้ัฐวสิำหกจิทีม่คีวำมประสงค์จะใหเ้ชำ่ทีด่นิทีม่ีระยะเวลำเชำ่เกนิกวำ่ 1 ปี น ำเสนอ กนร. พจิำรณำ
อนุมัตเิป็นกรณีๆ ไป ซึง่ใชบ้ังคับเป็นระยะเวลำ 3 ปี นับแตว่นัทีค่ณะรัฐมนตรใีหค้วำมเห็นชอบ ดังนัน้ ในกรณีนี้ที ่
บอท. จะใหเ้อกชนเชำ่ใชป้ระโยชนเ์ชงิพำณชิยบ์นทีด่นิแปลงดงักลำ่ว จะตอ้งด ำเนนิกำรตำมกรอบแนวทำงกำรพจิำรณำ
เกีย่วกับกำรใหเ้ชำ่ทีด่นิทีม่รีะยะเวลำเชำ่เกนิกวำ่ 1 ปี ของรัฐวสิำหกจิทีก่ ำหนดไวข้ำ้งตน้ 

 เมือ่วนัที ่28 เม.ย. 58 อูล่อยที ่อ. สตัหบีเกดิอบุัตเิหตจุมทะเลขณะปฏบิัตงิำน ซึง่คณะกรรมกำร บอท. ในครำวประชมุ
ครัง้ที่ 4/58 เมือ่วันที ่30 เม.ย. 2558 ไดม้มีตริับทรำบเหตุกำรณ์จมของอู่ลอย และแผนกำรกู ้และให ้บอท. 
ด ำเนนิกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนขอ้เท็จจรงิใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีก่ ำหนด ทัง้นี้ คณะกรรมกำร บอท . 
ในครำวประชมุ ครัง้ที ่5/58 เมื่อวันที ่28 พ.ค. 58 ไดม้มีตริับทรำบผลกำรสอบสวนขอ้เท็จจรงิของคณะท ำงำน
พจิำรณำกำรใชป้ระโยชน์อู่ลอยว่ำ เป็นอุบัตเิหตุอันเนื่องมำจำกสภำพอู่ลอย ซึง่คณะกรรมกำร บอท. ในครำว
ประชมุครัง้ที ่9/58 เมือ่วนัที ่23 ก.ย. 58 ไดม้มีตริับทรำบรำยงำนผลกำรสอบสวนขอ้เท็จจรงิ โดยประเมนิไดว้ำ่อู่ลอย
ในสภำพปัจจุบันอยู่ในสภำพทรุดโทรม มรีอยผุช ำรุด และรอยแตกของแนวเชือ่มแผ่นเหล็กจ ำนวนมำก ซึง่จะเป็น
อุปสรรคในกำรกูอู้่ลอยและกำรซอ่มปรับปรุงจะมมีูลค่ำสงู คณะกรรมกำร บอท. จงึมีมตอินุมัตใินหลักกำรให ้
ด ำเนนิกำรกูอู้ล่อย และรจุ ำหน่ำยในครำวเดยีวกันตำมผลกำรศกึษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรใชป้ระโยชน์อู่ลอยทีจ่มซึง่ได ้
ผ่ำนกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรบรหิำรแลว้ ต่อมำคณะกรรมกำร บอท. ในครำวประชมุครัง้ที ่11/58 เมือ่วันที ่ 
23 พ.ย. 58 มมีตอินุมัตหิลักกำรกำรละเวน้กำรแต่งตัง้กรรมกำรในกำรด ำเนนิกำรตรวจสอบขอ้เท็จจรงิและประเมนิสภำพ 
รวมทัง้อนุมัตหิลักกำรในกำรก ำหนดรำคำกลำงกำรรุจ ำหน่ำยอู่ลอยตำมที ่บอท. เสนอ และให ้บอท. ด ำเนนิกำรรุ
จ ำหน่ำยตำมระเบยีบ บอท. ต่อไป ทัง้นี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรำคำคงเหลอืและก ำหนดรำคำกลำงในกำรรุ
จ ำหน่ำยอูล่อยไดป้ระเมนิมูลค่ำทำงบัญชขีองอู่ลอยหลังจำกหักค่ำเสือ่มรำคำ ณ 31 ต.ค. 58 มมีูลค่ำคงเหลอื 
52.35 ลบ. (ซือ้มำเมือ่วันที ่4 ก.ค. 55) ส ำหรับกำรก ำหนดรำคำกลำงในกำรรุจ ำหน่ำยอู่ลอยนัน้ บอท. ไดใ้ช ้

ขอ้มลูจำกกำรเชญิชวนวำ่จำ้งกูอู้ล่อยทีม่ผีูเ้สนอใหค้ำ่ตอบแทนแลกกับกำรเป็นเจำ้ของทรัพยส์นิอู่ลอย เป็นเงนิ 
0.3 ลบ. (รวมภำษีมลูคำ่เพิม่รอ้ยละ 7) ในกำรนี้ เมือ่วันที ่24 ธ.ค. 58 บอท. ไดป้ระกำศจ ำหน่ำยอู่ลอยทีจ่มทะเล 
รำคำกลำงทีก่ ำหนด 0.3 ลบ. (รวมภำษีมลูคำ่เพิม่รอ้ยละ 7) ทัง้นี ้ก ำหนดยืน่ซองสอบรำคำในวันที ่28 ธ.ค. 58 
 

 

มคีวำมเสีย่งในธรุกจิกำรสรำ้งและซอ่มเรอื เนือ่งจำก บอท. 
รับงำนสรำ้งและซ่อมเรือส่วนใหญ่มำจำกกองทัพเรือ 
ในขณะทีก่องทัพเรือมกีรมอู่ทหำรเรอืเพือ่ใชใ้นกำรสรำ้ง
และซอ่มเรืออยู่แลว้ นอกจำกนี้รูปแบบกำรท ำงำนยังขำด
ควำมคลอ่งตัวเมือ่เทยีบกับภำคเอกชน และควำมสำมำรถ
ทำงกำรตลำดของ บอท. ยังไมม่ปีระสทิธภิำพเพยีงพอ ซึง่มี
ควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิปัญหำขำดสภำพคลอ่งในอนำคตได ้
 

สงักดั: กระทรวงกลำโหม 
ประธำนกรรมกำร:พลเรอืเอก พัลลภ  ตมศิำนนท ์
กรรมกำรผูแ้ทน กค.: - 
ผูอ้ ำนวยกำร: นำวำเอก พชิเยนทร ์ตันประเสรฐิ 
CFO: - 
จ ำนวนพนกังำน: 85 คน 
Website: www.bangkokdock.co.th 

ทีม่ำ : งบกำรเงนิประจ ำปี 2556 - 2557 เป็นงบกำรเงนิที ่สตง. ตรวจสอบและรับรองแลว้ งบกำรเงนิไตรมำส 1/58 เป็นงบกำรเงนิ

ที ่สตง. สอบทำนแลว้ ส ำหรับไตรมำส 1/59 เป็นงบกำรเงนิเบือ้งตน้ของ บอท. 

 

สำขำ 
อตุสำหกรรม 

 

บรษิทั อูก่รุงเทพ จ ำกดั (บอท.) 
ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

SOD: พฒันำกำรด ำเนนิงำนเพือ่มุง่สูค่วำมเป็นบรษัิททีม่ศีกัยภำพและไดร้บัรองตำมมำตรฐำนในอตุสำหกรรมตอ่เรอืและออกแบบเรอืของประเทศ 

ปีงบประมำณ 

รำยไดร้วม (ลบ.) 

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม (ลบ.) 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิ(ลบ.) 

ROA   ROE  D/E และ Net Profit Margin 

หน่วย: ลำ้นบำท 2556 2557 2558 %Chg
ต.ค. - 

ธ.ค. 57

ต.ค. - 

ธ.ค. 58
%Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 78.25 17.41 36.45 109.4% 38.89 192.52 395.0%

สนิทรัพยร์วม 442.46 312.73 345.34 10.4% 280.84 781.62 178.3%

หนีส้นิรวม 303.15 172.03 197.98 15.1% 136.71 618.82 352.7%

ทนุรวม 139.31 140.70 147.35 4.72% 144.12 162.80 12.96%

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม 25.67 27.06 33.71 24.58% 30.48 49.15 61.3%

ผลการด าเนนิงาน

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 550.49 259.16 302.96 16.9% 44.30 238.61 438.6%

รำยไดร้วม 551.07 288.20 305.08 5.9% 44.35 239.19 439.3%

คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน 537.24 255.72 276.11 8.0% 34.88 214.74 515.7%

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 570.67 285.64 297.68 4.2% 40.93 223.74 446.6%

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 13.26 3.45 26.85 679.4% 9.42 23.87 153.4%

ดอกเบีย้จำ่ย 1.89 1.17 0.75 (35.9%) 0.22 0.30 36.4%

ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล -      -      -      -        -         -         -        

EBITDA 24.26 11.92 36.48 206.0% 11.71 21.58 84.3%

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิ (21.49) 1.39 6.65 378.2% 3.42 15.45 (351.8%)

อืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน 19.55 12.29 12.39 0.8% 2.76 3.43 24.3%

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลีย่น -      -      -      -        -         -         -        

คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตดัจ ำหน่ำย 9.11 9.32 9.63 3.3% 2.51 3.21 27.9%

เงนิน ำสง่/เงนิปันผล -      -      -      -        -         -         -        

เงนิอดุหนุนจำกงบประมำณ -      -      -      -        -         -         -        

งบลงทนุ (เป้ำหมำย) 11.09 26.90 23.05 1.72 77.50

งบลงทนุเบกิจำ่ย 2.21 3.03 3.72 1.83 88.97

อตัรำกำรเบกิจำ่ย (%) 19.9% -      16.1% 106.3% 114.8%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA (4.9%) 0.4% 1.9% 4.9% 7.9%

ROE (15.4%) 1.0% 4.5% 9.5% 38.0%

D/E (เทำ่) 2.2 1.2 1.3 0.9 3.8

Net Profit Margin (3.9%) 0.5% 2.2% 7.7% 6.5%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

   

• ดำ้นรำยได ้บอท. มรีำยไดร้วมใน Q1/59 จ ำนวน 239.19 ลบ. เพิม่ข ึน้จำก Q1/58 (44.35 
ลบ.) จ ำนวน 194.84 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 439.3  สำเหตหุลักมำจำก 1) รำยไดจ้ำกกำรขำยพัสดุ
ซ ึง่คดิเป็นสัดสว่นถงึรอ้ยละ 80 ของรำยไดร้วมเพิม่ข ึน้ 185.56 ลบ. หรือรอ้ยละ 3,249.4 
เนื่องจำกกำรบันทกึรับรูร้ำยไดค้ำ้งรับจำกกำรขำยพัสดุของโครงกำรเรอืตรวจกำรณ์ไกลฝ่ัง ล ำ
ที ่2 (Offshore Patrol Vessel: OPV2) 2) รำยไดจ้ำกงำนผลติผลเพิม่ข ึน้ 11.45 ลบ. หรอืรอ้ยละ 
52.1 เนื่องจำกรำยไดง้ำนซอ่มทีเ่พิม่ข ึน้จำกจ ำนวนเรอืทีเ่ขำ้ซอ่มใน Q1/59 จ ำนวน 17 ล ำ ในขณะ
ที ่Q1/58 มเีรอืเขำ้ซอ่มจ ำนวน 7 ล ำ 3) รำยไดจ้ำกงำนบรกิำรเพิม่ข ึน้ 1.33 ลบ. หรอืรอ้ยละ13.7 
เนื่องจำกมลีกูคำ้งำนบรกิำรเพิม่ข ึน้ (บจก.บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร)ี อยำ่งไรกด็ ีรำยไดค้ำ่เชำ่ชว่ง
ทีด่นิและอำคำรลดลง 3.90 ลบ. หรอืรอ้ยละ 74.5 เนื่องจำก บจก. คลัฟ ไดย้กเลกิสญัญำเชำ่ท ำ
ใหร้ำยไดค้ำ่เชำ่ชว่งหำยไปปีละ 8 ลบ. และยังมผีูเ้ชำ่พืน้ทีย่กเลกิสญัญำเชำ่อกี 3 รำย 

• ดำ้นคำ่ใชจ้ำ่ย บอท. มคี่ำใชจ้่ำยรวมใน Q1/59 จ ำนวน 223.74 ลบ. เพิม่ข ึน้จำก Q1/58 
(40.93 ลบ.) จ ำนวน 182.81 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 446.6  สำเหตุหลักมำจำก 1) ตน้ทุนขำย
สนิคำ้ซึง่คดิเป็นสัดส่วนถงึรอ้ยละ 78 ของค่ำใชจ้่ำยรวมเพิม่ข ึน้ 168.90 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 
3,286.7 เนื่องจำกมตีน้ทุนงำนขำยพัสดุของโครงกำร OPV2 2) ตน้ทุนงำนผลติผลเพิม่ข ึน้ 
10.66 ลบ. หรอืรอ้ยละ 44.4 เนื่องจำกกำรเพิม่ข ึน้ของพัสดุทีใ่ชใ้นงำนซอ่ม 3) ค่ำใชจ้่ำยใน
กำรด ำเนนิงำนและบรหิำรเพิม่ข ึน้ 2.88 ลบ. หรอืรอ้ยละ 49.3 เนื่องจำกค่ำใชจ้่ำยฝ่ำยบุคคล
เพีม่ข ึน้ อยำ่งไรกด็ ีตน้ทนุคำ่เชำ่ชว่งทีด่นิและอำคำรลดลง 1.51 หรอืรอ้ยละ 65.3 เนื่องจำกมี
ผูเ้ชำ่พืน้ทีย่กเลกิสญัญำเชำ่ 

• สนิทรพัยร์วมของ บอท. ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58 อยู่ที ่781.62 ลบ. เพิม่ข ึน้ 436.28 ลบ. หรือคดิ
เป็นรอ้ยละ 126.3 เมือ่เทยีบกับสิน้ปี 58 (345.34 ลบ.) สำเหตุหลักมำจำก 1) รำยไดค้ำ้งรับ
เพิม่ข ึน้ 184.28 ลบ. หรอืรอ้ยละ 143.5 เนื่องจำกประมำณกำรรำยไดค้ำ้งรับจำกโครงกำร OPV2 
และงำนซอ่มเรอืของกองทัพเรอืจ ำนวน 4 ล ำ 2) สนิทรัพยไ์ม่มตีัวตนเพิม่ข ึน้ 84.34 ลบ. หรอื
รอ้ยละ 9,022.4 เนื่องจำกมกีำรซือ้ License ส ำหรับใชใ้นโครงกำร OPV2 3) เงนิสดและ
รำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดเพิม่ข ึน้ 156.07 ลบ. หรอืรอ้ยละ 428.2 เนื่องจำกไดร้ับเงนิมัดจ ำรอ้ย
ละ 10 จำกกองทัพเรอืส ำหรับโครงกำร OPV2 4) คำ่ใชจ้ำ่ยจำ่ยลว่งหนำ้เพิม่ข ึน้ 3.13 ลบ. หรอื
รอ้ยละ 46.9 เนื่องจำกมคีำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิจำกโครงกำร OPV2  

• หนีส้นิรวมของ บอท. ณ วันที ่31 ธ.ค. 58 อยู่ที ่618.82 ลบ. เพิม่ข ึน้จ ำนวน 420.84 ลบ. 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 20.36 เมือ่เทยีบกบัสิน้ปี 57 (212.57 ลบ.) สำเหตุหลักมำจำก 1) รำยไดร้ับ
ลว่งหนำ้เพิม่ข ึน้ 215.31 ลบ. หรอืรอ้ยละ 1,735.5 เนื่องจำกรำยไดร้ับล่วงหนำ้รอ้ยละ 10 จำก
โครงกำร OPV2 2) ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยเพิม่ข ึน้ 169.74 ลบ. หรอืรอ้ยละ 135.4 เนื่องจำกมี
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยของโครงกำร OPV2 3) หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่เพิม่ข ึน้ 23.47 ลบ. หรอืรอ้ยละ 
946.4 เนื่องจำกมกีำรบันทกึเจำ้หนี้กรมสรรพำกรเพิม่ข ึน้ อย่ำงไรก็ดี หนี้สนิระยะยำวลดลง 
5.99 ลบ. เนื่องจำกกำรปิดบัญชกีรงุไทยลซิซิง่ เมือ่วันที ่17 ธ.ค. 58 

 

 

 

 

 

 

สรปุกำรด ำเนนิงำน  

• ด ำเนนิกจิกำรอูเ่รอื สรำ้งและซอ่มเรอื อยำ่งมปีระสทิธภิำพ มผีลประกอบกำรทีด่เีพีอ่มุง่
สูค่วำมเป็นหนึง่ในผูน้ ำอตุสำหกรรมสรำ้งและซอ่มเรอื ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ 

• สนับสนุนกจิกำรอู่เรอื สรำ้งและซอ่มเรอื รวมถงึกำรใหค้วำมร่วมมอืในกำรวจัิยพัฒนำ
ของหน่วยรำชกำร รัฐวสิำหกจิและเอกชน 

• สนับสนุนกจิกำรพำณชิยนำวไีทย และเป็นเครือ่งมอืของรัฐในกำรพฒันำอตุสำหกรรมอูเ่รอืไทย 

• สนับสนุนกำรพฒันำควำมรู ้ทกัษะและควำมสำมำรถของพนักงำนใหม้มีำตรฐำนเป็นทีย่อมรับ 

• สรำ้งมำตรฐำนของระบบงำนทัง้หมดสูร่ะบบสำกล 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
• คณะกรรมกำร บอท. ควรใหค้วำมส ำคัญในกำรก ำหนดทศิทำงกำรด ำเนนิงำนของ บอท. 
ใหช้ดัเจนทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว โดยเฉพำะกำรสง่มอบงำนซอ่มและสรำ้งเรอืใหก้ับ 
บอท. เพือ่ให ้บอท. มแีนวทำงทีช่ดัเจนในกำรด ำเนนิงำน และสำมำรถด ำเนนิภำรกจิได ้
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ และบรรลุเป้ำหมำยที่ตัง้ไว ้รวมถงึกลับมำมกี ำไรอกีครัง้หลักจำก
ประสบภำวะขำดทนุตอ่เนือ่งมำระยะหนึง่แลว้ 

• บอท. ควรเตรียมแผนกำรตลำดเชงิรุก โดยแสวงหำลกูคำ้เขำ้ซอ่มและสรำ้งเรือในอู่เรือ
แหง่ใหมอ่ยำ่งตอ่เนือ่ง ซึง่จะท ำให ้บอท. สำมำรถใชอู้เ่รอืไดอ้ย่ำงเต็มประสทิธภิำพ และ
สำมำรถคนืทนุไดใ้นระยะเวลำทีเ่ร็วยิง่ขึน้ 

• บอท. ควรพิจำรณำก ำหนดแนวทำงที่ชัดเจนในกำรพัฒนำอู่สรำ้งและซ่อมเรือใหม้ี
ประสทิธภิำพ รวมทัง้กำรพัฒนำศักยภำพบคุลำกรและเทคโนโลย ีและเตรยีมควำมพรอ้ม
ในทกุดำ้น ทัง้นี ้เพือ่เพิม่ศกัยภำพในกำรแขง่ขนัของ บอท. ในอตุสำหกรรมอูเ่รอื 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

ผูจ้ดัท ำ: น.ส. พลอยงำม รศัมเีฟ่ือง 
ส ำนกั : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ 1 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นำยภมูศิกัดิ ์อรญัญำเกษมสขุ 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7 ตอ่ 2149 
วนัทีจ่ดัท ำ : 29 กมุภำพนัธ ์2559  

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
• คณะกรรมกำรก ำกับนโยบำยดำ้นรัฐวสิำหกจิ (กนร.) ไดม้ีมตใินครำวประชุมครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจกิำยน 2555 มอบหมำยใหก้ระทรวงกำรคลัง โดย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวสิำหกจิ (สคร.) หำรอืกบั บอท. พจิำรณำแนวทำงกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก ่บอท. ในกำรยำ้ยสถำนประกอบกำรไปยังสถำนทีท่ีม่ี
ควำมเหมำะสม และให ้บอท. มอบพื้นทีใ่นควำมครอบครองใหก้ระทรวงกำรคลังบรหิำรเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อไป รวมทัง้มอบหมำยใหก้ระทรวงกำรคลังร่วมกับ
หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งพจิำรณำแนวทำงพัฒนำทีด่นิดังกลำ่วใหเ้ป็นสถำนทีท่อ่งเทีย่วเชงิพุทธศำสนำทีเ่หมำะสมต่อไป ทัง้นี้ คณะกรรมกำร บอท. ในครำวประชมุครัง้ที ่
12/2557 เมือ่วันที ่24 ธ.ค. 2557 มมีตริับทรำบแผนวสิำหกจิและแผนปฏบิัตกิำรของ บอท. ประจ ำปี 2558 – 2562 ซึง่ประกอบดว้ยกำรพัฒนำโครงสรำ้งพื้นฐำน/ซอ่ม
เรอืทีส่ตัหบีระยะเวลำ 3 ปี (ม.ค. 58 – ธ.ค. 60) 

• กำรเบกิจำ่ยงบลงทนุ: ใน Q1/59 บอท. สำมำรถเบกิจำ่ยงบลงทนุไดทั้ง้ส ิน้ 88.97 ลบ. จำกวงเงนิตำมแผนเบกิจำ่ย จ ำนวน 77.50 ลบ. ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ  114.80 ของ
เป้ำหมำยกำรเบกิจำ่ยงบลงทนุใน Q1/59 และคดิเป็นรอ้ยละ 19.90 เมือ่เปรยีบเทยีบกบังบประมำณลงทนุประจ ำปี 59 (447.01 ลบ.) 
 

สำขำ 
อตุสำหกรรม 

บรษิทั อูก่รุงเทพ จ ำกดั (บอท.) 

ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2558 (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57) 

เปรยีบเทยีบรำยไดร้วม Q1/58 และ Q1/59 

เปรยีบเทยีบคำ่ใชจ้ำ่ยรวม Q1/58 และ Q1/59 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน ปี 2558 

หมำยเหต:ุ ผลกำรด ำเนนิงำนโดยรวมของ บอท. ทัง้นี้ งบกำรเงนิยังไมไ่ดรั้บกำรรับรอง
จำก สตง. 

   

สดัสว่นรำยไดแ้ละคำ่ใชจ้ำ่ย 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย คา่จรงิ คะแนน

ทางการเงนิ 

1. ก ำไรสทุธกิอ่นหกัภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล 9.0 7.40 2.47

2. กำรวัดผลงำน EP เทยีบกับเป้ำหมำย 9.1 3.21 1.25

3. กระแสเงนิสดสทุธ ิ(Net Cash Flow) -8.26 19.04 5.0

4. ตน้ทนุงำนตอ่รำยไดง้ำนซอ่มเรอื 69.30 79.84 1.0

ไมใ่ชท่างการเงนิ 

1. ควำมส ำเร็จของกำรรว่มมอืดำ้นกำรตลำดกับ 3.00 2.00 2.0

    ภำคเอกชน

2. จ ำนวนลกูคำ้ของภำคเอกชนทีเ่ขำ้ใชบ้รกิำร 5.00 0.00 1.0

3. ประสทิธภิำพและประสทิธผิลของงำนซอ่มเรอื 3.00 3.00 3.0

4. จ ำนวนโครงกำรวจัิยและพัฒนำ 1.00 0.00 1.0

5. ระดับควำมพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิำร

    /ควำมภักดขีองลกูคำ้ตอ่ บอท.
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Q1/58 21.99 9.73 5.71 5.23 1.64 0.05

Q1/59 33.44 11.06 191.27 1.34 1.50 0.58

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

งำน

ผลิตผล
ขำยสินค้ำ

งำน

บริกำร

ค่ำเช่ำ

ช่วงที่ดิน

และ

อำคำร

ด ำเนินงำ

นและ

บริหำร

Q1/58 24.02 5.14 3.40 2.32 5.83

Q1/59 34.68 174.04 5.22 0.80 8.71

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
200.00


