
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ทีม่า : GF - MIS 

หมายเหต ุ: งบการเงนิส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2558 ยังไมผ่่านการสอบทานจาก สตง. 

สำขำขนสง่ 
 
 

กำรทำ่เรอืแหง่ประเทศไทย (กทท.) 
ไตรมำสที ่ 1 ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้ำ่ยรวม  

EBITDA 

ผลตอบแทนตอ่สนิทรพัย ์(ROA) , ผลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้(ROE) 

 

ก ำไรสุทธ ิ

SOD: บรหิารจัดการสนิทรัพยใ์หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ และเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส รวมทัง้สรา้งความเป็นธรรมใหก้ับผูป้ระกอบการเอกชน 

อกีทัง้การด าเนนิการพัฒนาทา่เรอืใหม้มีาตรฐานสากล 

 

 

สงักดั: กระทรวงคมนาคม 

ประธำนกรรมกำร: พล.ร.อ.อภวิัฒน ์ศรวีรรธนะ 

กรรมกำรผูแ้ทนกระทรวงกำรคลงั: นายจ าเรญิ โพธยิอด 

ผูอ้ ำนวยกำร: เรอืเอก สทุธนัินท ์หัดถวงษ์ 

CFO: - 

จ ำนวนพนกังำน: 3,699 คน 

Website: www.port.co.th 

 

•  ผลประกอบกำร กทท. : ในไตรมาสที ่1 ปี 2559 กทท. มรีายไดร้วม 3,441.1 ลา้นบาท 
ลดลงจากชว่งเวลาเดยีวกนัของปีกอ่น 150.6 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 4.2) เนือ่งจาก
รายไดเ้กี่ยวกับสนิคา้ และรายไดค้่าน ้ามันเชือ่เพลงิจ าหน่ายใหผู้ป้ระกอบการลดลง
140 และ 37.5 ลา้นบาท ตามล าดับ ส าหรับรายไดส้่วนใหญ่ของ กทท. มาจากรายได ้
ของทา่เรอืกรงุเทพ และทา่เรอืแหลมฉบงั ซึง่มรีายไดร้วม 1,647.2 และ 1,883.0 ลา้นบาท 
ตามล าดับ โดย กทท. มคีา่ใชจ้า่ยรวม 1,949.5 ลา้นบาท ลดลงจากชว่งเวลาเดยีวกนัของ
ปีกอ่น 99.56 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 4.9) เนือ่งจากคา่ซอ่มแซมและบ ารงุรกัษา และคา่
น ้ามนัเชือ้เพลงิจ าหน่ายใหผู้ป้ระกอบการลดลง 54.0 และ 36.1 ลา้นบาท ตามล าดับ    
ซึง่ส่งผลใหใ้นไตรมาสนี้ กทท. มีก าไรสุทธ ิ1,491.6.1 ลา้นบาท ลดลงจากชว่งเวลา
เดียวกันของปีก่อน 51 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 3.3) 

•  ผลประกอบกำรทำ่เรอืกรุงเทพและทำ่เรอืแหลมฉบงั : ในไตรมาสที ่1 ปี 2559 
ทา่เรอืกรงุเทพก าไรสทุธลิดลงจาก 150.2 ลา้นบาท เป็น 70.6 ลา้นบาท โดยมกี าไรลดลง
จากชว่งเดยีวกนัคดิเป็นรอ้ยละ 53 เนือ่งมาจากทา่เรอืกรงุเทพมรีายไดร้วมลดลงจาก  
1,759.8 เป็น 1,647.2 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 6.4) และมคีา่ใชจ้า่ยรวมลดลงจาก 
1,581.4 เป็น 1,506.7 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 21.31) สง่ผลใหท้า่เรอืกรงุเทพมกี าไร
ลดลง  

•  สว่นผลประกอบการของทา่เรอืแหลมฉบงั ณ ไตรมาสนี ้มกี าไรสทุธเิพิม่ขึน้จาก 1,363.0 
ลา้นบาท เป็น 1,453.35ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 6.46) โดยมรีายไดร้วม 1,883.0 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากปีกอ่นหนา้คดิเป็นรอ้ยละ 3.56 ในขณะทีม่คีา่ใชจ้า่ยรวมเทา่กบั 429.5 ลา้นบาท 
ลดลงจากปีกอ่นหนา้รอ้ยละ 5.66 

 

กทท. มกี าไรจากการด าเนนิงาน และก าไรสทุธลิดลง
จากชว่งเวลาเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้ ดงันัน้ กทท.    
จงึควรหามาตรการในการเพิม่รายไดใ้หส้งูยิง่ขึน้ 

หนว่ย: ลา้นบาท 2556 2557 2558 %Chg Q1/58 Q1/59 %Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 7,646.3 7,689.7           6,790.6           0.6% 8,058.9 7,989.2 -0.9%

สนิทรัพยร์วม 45,541.5 45,925.1         46,528.5         0.8% 45,833.8 47,486.1 3.6%

หนี้สนิรวม 24,421.7 23,318.5         22,304.9         -4.5% 22,757.8 24,339.9 7.0%

ทนุรวม 21,119.8 22,606.6         24,223.6         7.0% 23,076.0 23,146.2 0.3%

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม 13,885.2 15,372.1         16,989.1         10.7% 15,841.5 15,911.7 0.4%

ผลการด าเนนิงาน

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 11,701.9 11,860.2         12,431.2         1.4% 3,088.4 2,990.2 -3.2%

รำยไดร้วม 13,608.2 13,832.1         14,432.7         1.6% 3,591.7 3,441.1 -4.2%

คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน 7,331.3 7,182.6           7,480.4           -2.0% 1,755.9 1,698.2 -3.3%

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 8,590.9 8,622.3           8,869.3           0.4% 2,049.1 1,949.5 -4.9%

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 4,370.6 4,677.6           4,950.8           7.0% 1,332.6 1,292.1 -3.0%

ดอกเบีย้จำ่ย - - - - -

ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล - - - - -

EBITDA 5,937.2 6,317.7           6,599.0           6.4% 1,746.5 1,705.5 -2.4%

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิ 5,017.3 5,209.8           5,563.4           3.8% 1,542.6 1,491.6 -3.3%

อืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน 4,209.8 3,981.6           4,170.8           -5.4% 976.5 1,000.9 2.5%

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอัตรำแลกเปลีย่น - - - -

คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตัดจ ำหน่ำย 1,566.6 1,640.1           1,648.2           4.7% 414.0 413.4 -0.1%

เงนิน ำสง่/เงนิปันผล 2,075.0 4,453.0           4,875.0           114.6% 1,000.0 -

เงนิอุดหนุนจำกงบประมำณ - - - - -

งบลงทนุ (เป้ำหมำย) 1,934.0 1,506.8           1,292.7           91.5 307.0

งบลงทนุเบกิจำ่ย 1,065.7 1,376.7           1,114.5           233.9 277.8

อัตรำกำรเบกิจำ่ย (%) 55.1% 91.4% 86.2% 255.6% 90.5%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 11.0% 11.3% 12.0% 13.5% 12.6%

ROE 23.8% 23.0% 23.0% 26.7% 25.8%

D/E (เทำ่) 1.16 1.03 0.92 0.99 1.05

Net Profit Margin 36.87% 37.7% 38.5% 42.95% 43.35%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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ผูจั้ดท า: นางสาวฐติพิร บญุโสภาค 
กอง : กองพัฒนารัฐวสิาหกจิ 1 
ผูอ้ านวยการกอง : นายภมูศิักดิ ์อรัญญาเกษมสขุ 
โทรศัพท ์: 0 2298 5880 ตอ่ 2146 
วันทีจั่ดท า : 4 เมษายน 2559 

สำขำขนสง่ 
 

กำรทำ่เรอืแหง่ประเทศไทย (กทท.) 
ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

ก ำไรสทุธขิองทำ่เรอืแตล่ะแหง่ 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
•  การกอ่สรา้งทา่เรอืแหลมฉบงั (Basin 3) ซึง่เป็นการพัฒนาตอ่จากทา่เรอืแหลมฉบังขัน้ที ่2 ขณะนี้ยังไมไ่ดเ้ริม่กอ่สรา้งเนื่องจากประสบปัญหาดา้นชมุชน
และสิง่แวดลอ้ม อยูร่ะหวา่งการด าเนนิกจิกรรม CSR เพือ่พจิารณาท าความเขา้ใจและชว่ยเหลอืผูอ้าจไดร้ับผลกระทบจากการด าเนนิโครงการ 
•  โครงการที ่ครม. อนุมตัเิรยีบรอ้ยแลว้ ไดแ้ก ่ 
    1) โครงการพฒันาทา่เทยีบเรอืชายฝ่ัง (ทา่เทยีบเรอื A) ทีท่า่เรอืแหลมฉบัง มวีัตถปุระสงคเ์พือ่เพิม่ขดีความสามารถในการรองรับเรอืชายฝ่ัง พรอ้มทัง้มี
การตดิตัง้ปัน้จ่ันหนา้ทา่และปัน้จ่ันจัดเรยีงตูส้นิคา้ในลานกองเก็บตูส้นิคา้ เพือ่ใหร้องรับตูส้นิคา้ไดส้งูขึน้  
    2) โครงการพฒันาศนูยก์ารขนสง่ตูส้นิคา้ทางรถไฟทีท่า่เรอืแหลมฉบงั มวีตัถปุระสงคเ์พือ่รองรับและเชือ่มโยงการขนสง่ตูส้นิคา้ทางรางของประเทศ 

 ฐำนะทำงกำรเงนิ : ณ ไตรมาสที ่1 ปี 2559 กทท. มสีนิทรัพยร์วมเทา่กบั 47,486.81 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 1,652.3 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 3.6) 
เนื่องมาจากเงนิลงทนุชั่วคราว และรายไดค้า่เชา่รอเรียกเก็บเพิม่ขึน้ 2,249.5 และ 362 
ลา้นบาท ตามล าดบั ในขณะทีห่นีส้นิรวมเทา่กบั 24,339.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาส
เดยีวกนัของปีกอ่น 1,582.1 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 7.0) เนือ่งจากรายไดแ้ผน่ดนิคา้ง
น าสง่คลงัเพิม่ขึน้ 1,582.6 ลา้นบาท ส าหรับส่วนของทุน ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 
เทา่กบั 23,146.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากชว่งเวลาเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้ 70.2 ลา้นบาท      
(คดิเป็นรอ้ยละ 0.3) 

   รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน : ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กทท. มีรายไดจ้ากการ
ด าเนนิงาน 2,990.2 ลา้นบาท ซึง่ลดลงจากชว่งเวลาเดยีวกนัของปีกอ่น 98.2 ลา้นบาท 
(คิดเป็นรอ้ยละ 3.2) โดยรายไดจ้ากการด าเนินงานลดลงจากรายไดเ้กี่ยวกับ
สนิคา้ และรายไดเ้กีย่วกับบรกิารลดลง  

   คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน : กทท. มคีา่ใชจ้่ายจากการด าเนนิงานลดลงจาก 
1,755.9 ลา้นบาท เป็น 1,698.2 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 3.3) ซึง่เป็นผลมาจากการ      
ที ่ คา่ซอ่มแซมและบ ารงุรกัษา คา่น ้ามนัเชือ้เพลงิจ าหน่ายใหผู้ป้ระกอบการ คา่ใชจ้า่ย
เกีย่วกับพลังงาน โดยคา่ซอ๋มแซมและบ ารุงรักษา และคา่น ้ามันเชือ้เพลงิจ าหน่ายให ้
ผูป้ระกอบการลดลงถงึ 54 ลา้นบาทและ 36.1 ลา้นบาท ตามล าดบั  

   ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน : กทท. มกี าไรจากการด าเนนิงานลดลงจาก 1,332.6 ลา้นบาท 
เป็น 1,292.1 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 3.01) ซึง่เป็นผลมาจากการทีร่ายไดจ้าก     
การด าเนนิงานลดลงมากกวา่ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานทีล่ดงลง เนื่องจากรายได ้
จากการด าเนินงานลดลง 98.2 ลา้นบาท ในขณะทีค่่าใชจ้่ายจาการด าเนินงานลดลง     
57.7 ลา้นบาท 

สรปุกำรด ำเนนิงำน 

  ณ ไตรมาสที ่1 ปี 2559  กทท. มกี าไรสทุธลิดลงจากปีงบประมาณกอ่นหนา้จาก 1,542.6 ลา้นบาท 
เป็น 1,491.6 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 3.3)  และมีก าไรจากการด าเนินงานลดลงจาก 
1,332.6 ลา้นบาท เป็น 1,292.1 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 3.0) โดยรายไดข้อง กทท.   
ส่วนใหญ่มาจากท่าเรอืหลัก 2 แห่ง คอื ท่าเรอืกรุงเทพและทา่เรอืแหลมฉบัง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ท่าเรอืแหลมฉบงัทีม่รีายไดร้วมถงึ 1,883.0 ลา้นบาท  

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 

  จากการทีใ่นไตรมาสที ่1 ปี 2559 กทท. มกี าไรจากการด าเนนิงานและก าไรสทุธลิดลง      
ซึง่เป็นผลมาจากการทีร่ายไดร้วมลดลงมากกวา่คา่ใชจ่้ายรวมทีล่ดลง ดังนัน้ กทท. จงึควรหา
มาตรการในการบรหิารจัดการเพือ่เพิม่รายได ้ตลอดจนหามาตรการทีจ่ะลดค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้  
มากยิง่ขึน้เพือ่ทีจ่ะท าใหก้ าไรจากการด าเนนิงาน และก าไรสุทธมิากขึน้ 

 

 

 

 

 

รำยไดร้วมของทำ่เรอืแตล่ะแหง่ 

เกณฑว์ดักำรด ำเนนิงำน เป้ำหมำย คำ่จรงิ 

1.ผลกำรประเมนิกระบวนกำร/ระบบของ
รฐัวสิำหกจิ  3.0000 3.8169 

2.ผลลพัธด์ำ้นผลติภณัฑแ์ละบรกิำร 
   - ปรมิาณตูส้นิคา้ผ่านทา่เรอืแหลมฉบัง ปี 2558 
(ลา้น ท.ีอ.ีย)ู 
   - ความส าเร็จของการปรับปรงุคณุภาพบรกิาร 
และการปฏบิัตงิานเพือ่เพิม่ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 
   - ความสามารถในการบรหิารแผนลงทนุ 
   - คา่ใชจ้่ายพนักงาน/รายไดจ้ากการ            
ด าเนนิงานของ กทท. (รอ้ยละ) 
   - คา่ใชจ้่ายพนักงาน/รายไดท้ีไ่มเ่กีย่วกับ       
การด าเนนิงานของ กทท. (รอ้ยละ) 
   - การสรา้งคา่ Economic Profit เทยีบกับ      
เป้าหมาย (ลา้นบาท) 
   - ประสทิธภิาพการยกตูส้นิคา้ทา่เรอื            
กรงุเทพฯ (ตู/้ป้ันจ่ัน/ชม.) 
   - ประสทิธภิาพการยกตูส้นิคา้ทา่เรอื             
แหลมฉบัง (ตู/้ป้ันจ่ัน/ชม.)  
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