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  ) 

สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

ปณท เป็นธุรกจิทีม่ลีักษณะเป็น Labor Intensive ทีต่อ้งใช ้

ก าลังคนจ านวนมากในการด าเนินงาน ส่งผลให ้ปณท            
มีปรมิาณค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกับพนักงานเป็นจ านวนมาก 
ฉะนั้น  ปณท ควรมีการวางแผนการบริหารบุคคลในเกิด
ประสทิธภิาพมากทีส่ดุตอ่องคก์ร และลดคา่ใชจ้า่ยในสว่นดังกลา่ว  

 

สาขาสือ่สาร 
 

 

บรษิทั ไปรษณียไ์ทย  จ ากดั 

ไตรมาส 2 ประจ าปี 2559  (1 เม.ย. – 31 ม.ิย. 59) 
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รายไดร้วม 6,064 ลา้นบาท     

คา่ใชจ้า่ยรวม 5,186 ลา้นบาท 

ก าไรสทุธ ิ678.15 ลา้นบาท 

 
EBITDA 1,093 ลา้นบาท 

 

 บรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด (ปณท) ไดร้่วมออกบูธแสดงผลงาน ในงานสัมนาและนทิรรศการ

นานาชาต ิในหัวขอ้ “ดจิทิัลไทยแลนด ์2016” จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สาร ในวันที ่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หอ้ง  Plaenary Hall ศูนยก์ารประชมุแห่งชาตสิริกิติ ิ ์

โดยพลเอกประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรเีป็นประธาน โดยในสว่นของ ปณท ไดจั้ดตัง้ทีท่ า

การไปรษณีย์ชั่วคราวบรกิารจ าหน่ายแสตมป์และสิง่สะสมบรกิารถ่ายภาพตราไปรษณียากร

สว่นตัว รวมทัง้ การน าเสนอบรกิารทีส่ามารถตอบโจทยช์วีติคนไทยในยคุดจิทัิลซึง่มคีวามสะดวก 

งา่ย และรวดเร็ว ประกอบดว้ย   

   1. การสาธติการใหบ้รกิารระบบ Pre Load การเตรยีมการฝากสง่สิง่ของทางไปรษณียล์ว่งหนา้  

       งา่ยๆ ไดท้กุที ่ 

  2. แสตมป์ไทยยคุดจิทิัล  

  3. Thailand Post App. น าเสนอขอ้มูลในเรือ่ง Application ต่างๆ  ของ ปณท เชน่ App. Post 

lens/App.Track & Trace และ App. Post Rate เป็นตน้ 

 สมาคมฟุตบอลยุโรป (UEFA) ไดจั้ดการแข่งขันฟุตบอลชงิแชมป์แห่งชาตยิุโรป 2016 (ยูโร 

2016) ระหว่างวันที ่10 มถิุนายน – 10 กรกฎาคม 2559  ซึง่ ปณท ไดร้่วมกับหนังสอืพมิพ์

ไทยรัฐ จัดโครงการไปรษณียบัตรทายผลการแข่งขันในครัง้นี้ โดยไดจ้ัดพมิพ์ไปรษณียบัตร

พเิศษแบบมจี่าหนา้ส าหรับรองรับการทายผลการแข่งขัน โดยมกี าหนดการจ าหน่ายในระหว่าง

วันที่ 1 พ.ค. – 9 ก.ค. 2559 ซึง่ในช่วงเร ิม่การแข่งขันจนถงึสิน้สุดการแข่งขัน ปณท ได ้

สนับสนุนใหท้ี่ท าการไปรษณีย์ทั่วประเทศตกแต่งสถานที่ดว้ยการตดิธงชาตทิีมฟุตบอลยูโร 

2016 รวมท่ังใหพ้นักงานสวมใสชุ่ดกฬีาทมีฟุตบอลที่เขา้ร่วมการแข่งขันในครัง้นี้เพื่อเป็นการ

สรา้งสสีัน และกระตุน้ยอดการจ าหน่ายไปรษณียบัตรทายผลการแข่งขันทีม่ียอดการจ าหน่าย

เพิม่ข ึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

 ปณท ด าเนนิงานโครงการตัง้คลังไปรษณีย ์และบรกิารไปรษณียภัณฑส์ง่ผ่านไทยเพื่อสง่ต่อไป

ยังปลายทางต่างประเทศ (Transshipment) โดยมกีารประสานกับกรมศุลกากรเร่งรัดผลักดัน

โครงการตัง้คลังไปรษณียแ์ละบรกิารไปรษณียภัณฑ ์เพื่อหาขอ้สรุปในการด าเนนิการกับสนิคา้/

ส ิง่ของ e-commerce ระหวา่งประเทศทีเ่ขา้มาแบบในลักษณะของ Cargo ใหส้ามารถสง่ออกใน

รปูแบบของบรกิารไปรษณียไ์ด ้ขณะนี้อยูใ่นระหวา่งการรอผลพจิารณาจากกรมศลุการกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : งบการเงนิไตรมาส 2 ประจ าปี 2558 (สตง.รับรอง) และไตรมาส 2 ประจ าปี 2559  
งบการเงนิเบือ้งตน้ของของ ปณท 

ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้ Q2/2559 ของบรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลา้นบาท 2558

6M/58 

(ม.ค. - 

ม.ิย. 58)

6M/59 

(ม.ค. - 

ม.ิย. 59)

%Chg

Q2/58

เม.ย.-

ม.ิย. 58

Q2/59

เม.ย.-

ม.ิย. 59

%Chg

Q1/59

ม.ค.-

ม.ีค. 59

%Chg 

(QoQ)

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 2,965 3,806 2,509 -34.07% 3,806 2,509 -34.1% 2,555.41 -1.81%

สนิทรัพย์รวม 23,253 22,968 24,661 7.37% 22,968 24,661 7.4% 24,582.12 0.32%

หนีส้นิรวม 8,347 8,667 8,307 -4.15% 8,667 8,307 -4.1% 8,906.38 -6.73%

ทนุรวม 14,906 14,300 16,354 14.36% 14,300 16,354 14.4% 15,675.74 4.33%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 14,906 14,300 16,354 14.36% 14,300 16,354 14.4% 15,675.74 4.33%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 22,642 10,941 12,212 11.62% 5,379 5,967 10.9% 6,247.35 -4.49%

รายไดร้วม 23,020 11,144 12,392 11.19% 5,481 6,064 10.6% 6,332.26 -4.24%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 19,785 9,398 10,211 8.65% 4,426 5,151 16.4% 5,062.28 1.76%

คา่ใชจ้า่ยรวม 19,809 9,444 10,246 8.49% 4,838 5,186 7.2% 5,064.78 2.39%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 2,857 1,543 2,001 29.70% 953 816 -14.4% 1,185.07 -31.17%

ดอกเบีย้จา่ย 0.0 0 0 N.A. 0 0 N.A. 0.00 N.A.

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 764 403 483 19.85% 160 200 25.0% 283.00 -29.33%

EBITDA 3,887.17 2,049.68 2,551.35 24.48% 1,204.37 1,092.93 -9.3% 1,457.82 -25.03%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 2,446.99 1,296.96 1,662.63 28.19% 483.29 678.15 40.3% 984.48 -31.12%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 10,883 5,334 5,742 7.65% 2,726 2,906 6.6% 2,835.99 2.46%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น -          - - - - 0.00

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 1,031 507 550 8.58% 251 277 10.3% 272.75 1.66%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 544 - 220.34 - - 220.34

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ -          - - - - 0.00

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 1,400 451.67 628.20 311.49 358.32 269.88

งบลงทนุเบกิจา่ย 1,213 422.96 655.82 271.24 384.47 271.34

อัตราการเบกิจา่ย (%) 86.67% 93.64% 104.40% 87.08% 107.30% 100.54%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 10.52% 5.65% 6.74% 2.10% 2.75% 4.00%

ROE 16.42% 9.07% 10.17% 3.38% 4.15% 6.28%

D/E (เทา่) 56.00% 60.61% 50.80% 60.61% 50.80% 56.82%

Net Profit Margin 10.63% 11.64% 13.42% 8.82% 11.18% 15.55%



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 
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   สาขาสือ่สาร 
 

บรษิทั  ไปรษณียไ์ทย จ ากดั  
ไตรมาส 2 ประจ าปี 2559  (1 เม.ย. – 31 ม.ิย. 59) 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล 

  ปณท เรง่ด าเนนิการจัดท าแผนงานรองรับการเปิดเขตการคา้เสร ี(AEC) ประเภทบรกิารไปรษณียใ์นธรุกจิ logistic ในปี 2559 เนือ่งจากจะเปิดโอกาสใหม้ี
ผูป้ระกอบการรายใหมจ่ากตา่งประเทศเขา้มามากขึน้ และสง่ใหผ้ลตลาดขนสง่และโลจสิตกิสข์ยายตวัอยา่งรวดเร็ว  

สว่นแบง่รายไดจ้ าแนกตามประเภทธุรกจิในไตรมาส 2     
 ปี 2559 

ผูจ้ดัท า : นางสาวปรางสริ ิ อารรัีมย ์
ส านกั   :  กองพัฒนารัฐวสิาหกจิ 2 
ผูอ้ านวยการส านกั :  นางสาวจุฑารสา  กาญจนสาย 
โทรศพัท ์: 02-298-5880 ตอ่ 2162 
วนัทีจ่ดัท า :  15 กันยายน 2559 

ผลการด าเนนิงานใน Q2/59 ดังนี ้
เมือ่พจิารณาจากรายไดร้วมของ ปณท ใน Q2/59 มจี านวน 6,064 ลา้นบาท พบวา่เพิม่ขึน้จาก Q2/58 ที่
มจี านวน 5,481 ลบ. เทา่กับ 582.54 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.6 สบืเนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการ
ขายและใหบ้รกิารทีม่จี านวนเพิม่ขึน้จาก Q2/58 จ านวน 587.67 ลา้นบาท โดยเฉพาะกับกลุม่ธรุกจิรายไดบ้รกิาร
ขนสง่และโลจสิตกิส ์ทีม่จี านวน 2,578.32 ลบ.  โดยเพิม่ขึน้จาก Q2/58 จ านวน 449.67 ลบ. เนือ่งจากเป็นผล
จากในสว่นของบรกิาร EMS ในประเทศ มรีายไดส้งูกวา่เป้าหมายตามแผนการเงนิ เนือ่งจากมกีลุม่ฐานลกูคา้เดมิ
ใชบ้รกิาร EMS ในประเทศเพิม่ขึน้ และการเจรญิเตบิโตของธรุกจิ e-commerce ครอบคลมุในทกุพืน้ที ่โดย     
ไมจ่ ากัดเฉพาะกลุม่ผูป้ระกอบการในพืน้ทีแ่หลง่ธรุกจิเทา่นัน้ รวมทัง้มกีารคา้ชายแดน/พืน้ทีเ่ศรษฐกจิ ปณท 
จัดใหม้ทีมีตลาดออกไปรับฝาก ณ ทีอ่ยูข่องผูฝ้ากสง่ในพืน้ทีท่ีม่กีารคา้ชายแดน ไดแ้ก ่ปณ.แมส่าย ปณ.ตลาด
โรงเกลอื เป็นตน้ สง่ผลใหร้ายไดข้องบรกิาร EMS ในประเทศเพิม่สงูขึน้ 
ดา้นก าไรสทุธใิน Q2/59 มจี านวน 678.15 ลบ. เพิม่ขึน้จาก Q2/58 ทีม่จี านวน 483.29 ลบ. 
เทา่กับ 194.86 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 40.3 สอดคลอ้งกับการเพิม่ขึน้ของรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ใน Q2/59 
ทัง้นี ้แมว้า่ Q2/59จะมคีา่ใชจ้า่ยรวมเพิม่ขึน้สงูขึน้ 5,186 ลา้นบาท มจี านวนเพิม่ขึน้จาก Q2/58 
เนือ่งจากใน Q2/59 คา่ใชจ้า่ยทางดา้นพนักงาน คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร และคา่ใชจ้า่ยในการขาย
เพิม่ขึน้ ทัง้นี ้เมือ่เทยีบกับแผนการเงนิ ปรากฏวา่ ปณท ยังมกี าไรสงูกวา่เป้าหมาย 
ดา้นคา่ใชจ้า่ยรวมมจี านวน 5,186 ลา้นบาท โดยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน ใน  Q2/59 มจี านวน 5,151 
ลบ. เพิม่ขึน้จาก Q2/58 ทีม่จี านวน 4,426 ลบ. เทา่กับ 725.09 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 16.4  โดยคา่ใชจ้า่ยจาก
การด าเนนิงานของ ปณท ประกอบดว้ย คา่ใชจ้า่ยพนักงานเป็นสว่นใหญ ่คา่ขนสง่ไปรษณีย ์คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงาน
อืน่ ซึง่คา่ใชจ้า่ยพนักงาน ประกอบดว้ย คา่ใชจ้า่ยตอบแทนแรงงาน คา่ใชจ้า่ยสวสัดกิาร และคา่ใชจ้า่ยพัฒนาและ
ฝึกอบรมบคุลากร โดยคา่ใชจ้า่ยของ ปณท สว่นใหญเ่ป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับพนักงาน ทีเ่พิม่ขึน้สงู สาเหตมุาจาก
คา่จา้งลกูจา้งคา่ปฏบิัตงิานในวนัหยดุพักผอ่น และคา่จา้งเหมาชว่ยงานไปรษณีย ์เนือ่งจากลักษณะธรุกจิของ 
ปณท เป็นลักษณะ Labor intensive ซึง่ตอ้งใชพ้นักงานและลกูจา้งจ านวนมาก     ท าใหม้คีา่ใชจ้า่ยสงู ทัง้นีใ้น
สว่นของตน้ทนุขายและการใหบ้รกิารยงัมจี านวนเพิม่สงูขึน้ เนือ่งจากตน้ทนุขายสนิคา้เบ็ดเตล็ดและตราไปรษณี
ยากรเพือ่การสะสม รวมถงึคา่ขนสง่ไปรษณียอ์ืน่  ๆซ ึง่สว่นใหญเ่ป็นคา่ขนสง่สิง่ของ/สนิคา้ POST Logistic 
ผลการเบกิจา่ยงบประมาณงบลงทนุ ในไตรมาสที ่2 ปี 2559 ปณท มเีป้าหมายในการเบกิจา่ยตาม
แผนการเบกิจา่ยจ านวน 358.32 ลบ. โดย ปณท สามารถเบกิจา่ยงบลงทนุได ้384.47 ลบ. ซึง่สงูกวา่เป้าหมายที่
ประมาณการไว ้คดิเป็นอัตราการเบกิจา่ยรอ้ยละ 107.30 สอดคลอ้งกับนโยบายขอ้สัง่การของรองนายกรัฐมนตร ี 
(นายสมคดิ  จาตศุรพีทิักษ์) เกีย่วกับการตดิตามเบกิจา่ยงบลงทนุของรัฐวสิาหกจิ โดยใหท้กุรัฐวสิาหกจิทกุ
แหง่เรง่การเบกิจา่ยงบลงทนุปี 2559 ใหม้ากกวา่เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ 
 การด าเนนิงานของบรษิทั ไปรษณียไ์ทยดสิทรบิวิช ัน่ จ ากดั (ปณท.ดบ.) ปัจจบุัน ปณท.ดบ. เรง่ด าเนนิ
ประชาสมัพันธก์ารด าเนนิกจิการประเภทธรุกจิ e-commerce  เพือ่ประชาสมัพันธก์ารใหบ้รกิารในเรือ่งของการ
ขนสง่ และกระจายสนิคา้ ทัง้นี ้ในไตรมาส 2/2559 ผลการด าเนนิงานของ ปณท.ดบ. ขาดทนุจ านวน 5.45 ลา้น
บาท ทัง้นี ้ในไตรมาส 2/2559 ผลการด าเนนิงานของ ปณท.ดบ. ขาดทนุจ านวน 5.45 ลบ.  เมือ่เทยีบกับไตรมาส 
1/2559 มผีลขาดทนุ 9.48 ลบ. พบวา่มผีลขาดทนุลดลงจ านวน 4.33 ลบ. เนือ่งจาก ปณท ใหค้วามส าคัญในการ
ก ากับดแูลผลประกอบการของ ปณท.ดบ. โดยมกีารแตง่ตัง้คณะอนุกรรมการตดิตามผลการด าเนนิงานของ 
ปณท.ดบ. เพือ่ใหม้กีารตดิตามแผนการด าเนนิงานและผลการด าเนนิงานทางการเงนิของ ปณท.ดบ. 

 

สรปุการด าเนนิงานโดยรวม 
 ปณท มกีารใหบ้รกิาร แบง่ออกเป็น 4 กลุม่ธรุกจิ ไดแ้ก ่
1. กลุม่ธุรกจิบรกิารไปรษณีภณัฑ ์ไดแ้ก ่จดหมายในประเทศ และไปรษณียภัณฑ ์
ลงทะเบยีนในประเทศ 
2. กลุม่ธุรกจิบรกิารขนสง่และโลจสิตกิส ์ไดแ้ก ่ไปรษณียด์ว่นพเิศษในประเทศ        
พสัดไุปรษณียใ์นประเทศ และขนสง่สงิของขนาดใหญ ่(Logispost)  
3. กลุม่ธุรกจิบรกิารระหวา่งประเทศ ไดแ้ก ่ไปรษณียภ์ัณฑล์งทะเบยีนระหวา่งประเทศ  
ไปรษณียด์ว่นพเิศษระหวา่งประเทศ จดหมายระหวา่งประเทศ และพสัดไุปรษณียร์ะหวา่งประเทศ 
4.กลุม่ธุรกจิบรกิารคา้ปลกีและการเงนิ ไดแ้ก ่ธนาณัตอิอนไลน ์ Pay at post ตราไปรษณียากร 
เพือ่การสะสมและสิง่สะสม สนิคา้ไปรษณีย ์(กลอ่ง/ซอง/วสัดหุุม้หอ่) และสนิคา้ที ่ปณท  
รับเป็นตวัแทนจ าหนา่ย 
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
 ปณท ควรมกีารก าหนดมาตรการเยยีวยาในการชดเขยคา่เสยีหายจากการขนสง่สิง่ของทางไปรษณีย ์
ใหม้คีวามเหมาะสมกบัราคาของสิง่ของทีช่ ารดุเสยีหาย รวมทัง้ควรปรบัปรงุการใหบ้รกิารใหส้ามารถ 
เทยีบคูแ่ขง่ในตลาดได ้
 ปณท ควรมกีารปรบัตวัและหาวธิกีารในการลดตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยในสว่นของพนักงาน และ 
เรง่หารายไดใ้นกลุม่ธรุกจิอืน่ของ ปณท นอกจากบรกิารทางดา้นกลุม่ธรุกจิบรกิารไปรษณียภ์ัณฑ ์
ประเภทจดหมาย และไปรษณีย ์ที ่ปณท ไดร้ับสทิธ ิอ านาจจากพระราชบญัญัตไิปรษณียพ์.ศ. 2477  
ปัจจบุนั ปณท ยังคงมคีา่ใชจ้า่ยในสว่นของพนักงานสงูขึน้ในทกุๆ ปี ดว้ยเหตนุี ้ปณท จงึควร 
วางแผนการบรหิารบคุคลในเกดิประสทิธภิาพตอ่องคก์ร และลดคา่ใชจ้า่ยในสว่นดงักลา่ว  

 เกณฑ์วดัการด าเนินงานครึ่งปบีญัชี 2559 (ม.ค. - มิ.ย. 59)  น้ าหนัก  คะแนน

 1.ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรฐัวสิาหกิจ 45 1.0000

 2. ผลลัพธ์ 55 2.8986

 ผลลัพธ์ด้านผลิตภณัฑ์และบรกิาร
 2.1 อัตราความส าเรจ็ต่อมาตรฐานในการจัดส่งสิ่งของถึงปลายทาง
 ส าหรบับรกิาร Logispost 7.00 3.2667

 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด

 2.4 ก าไรก่อนหกัโบนัสและภาษีเงินได้นิติบคุคล 8.00 5.0000

 2.5 ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้จากการด าเนินงาน 8.00 4.0566
 2.6 ก าไรก่อนหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลของ บรษัิท ไปรษณีย์
ไทยดิสทรบิวิช่ัน จ ากัด 5.00 1.0000

 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ
 2.8 อัตราการน าจ่ายทนัเวลาตามมาตรฐานของบรกิารไปรษณีย์
ด่วนพิเศษระหวา่งประเทศ (ขาเข้า) 5.00 4.6909

 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร
 2.9 ระดับความส าเรจ็ในการน านวตักรรมมาจัดท าเปน็ผลิตภณัฑ์ 
บรกิาร หรอืกระบวนการใหม่ได้ 5.00 1.0000

ภาพรวม 2.0443


