
 
 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

  ) 

สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

เรง่รัดการกอ่สรา้งโรงงานผลติยาสบูแหง่ใหมเ่พือ่สง่มอบ
พืน้ทีจั่ดสรา้งสวนสาธารณะเบญจกติ ิระยะที ่2 ใหแ้ลว้
เสร็จตามแผน โดยเฉพาะการขนยา้ยเครือ่งจักรเกา่ และ
การจัดซือ้จัดจา้งเครือ่งจักรใหม ่ และพฒันาผลติภัณฑ์
และบรหิารตน้ทนุเพือ่รกัษาสว่นแบง่ตลาดรวมทัง้ขยาย
ตลาดสง่ออกใหม้ากขึน้  

สงักดั: กระทรวงการคลงั 
ประธานกรรมการ: พลโทสรุไกร จัตมุาศ 
กรรมการผูแ้ทน กค.: นายอ านวย ปรมีนวงศ ์  
นายจมุพล  รมิสาคร  นายยทุธนา  หยมิการณุ และ 
นายปัญญา ฉายะจนิดาวงศ ์

ผูอ้ านวยการ: นางสาวดาวนอ้ย สทุธนิภิาพนัธ ์ 
CFO: - 

จ านวนพนกังาน: 3,281 คน (บรรจจุรงิปี 59)  
Website: www.thaitobacco.or.th 
 

ทีม่า : งบการเงนิปี 58 และงบการเงนิเบือ้งตน้ไตรมาส 2 ปี 58 ไตรมาส 1 และ 2 ปี 59 ของโรงงานยาสบูฯ  

หมายเหต ุ: คา่ใชจ้า่ยพนักงานรวมโรงพยาบาลโรงงานยาสบู  

 

สาขา 
อตุสาหกรรม 

 

โรงงานยาสบู กระทรวงการคลงั 
 

ไตรมาส 2 ประจ าปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

SOD: ปรับสถานะองคก์รเป็นนติบิคุคล และเรง่รัดการกอ่สรา้งโรงงานผลติยาสบูแหง่ใหม ่รวมทัง้ รักษาสว่นแบง่ทางการตลาด 

สนิทรพัยร์วม & หนีส้นิรวม & ทนุรวม 

หน่วย : ลบ. 

ก าไรสทุธ ิ2,320.6 ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

EBITDA 2,606.3 ลบ. 

ผลการด าเนนิงานโรงพยาบาลโรงงานยาสบู  

โครงการกอ่สรา้งโรงงานผลติยาสบูแหง่ใหม ่  
      ครม. มมีตเิมือ่วนัที ่22 ต.ค. 2550 ใหโ้รงงานยาสบู (รยส.) ด าเนนิการกอ่สรา้ง
โรงงานผลติยาสบูแหง่ใหม ่ในพืน้ทีน่คิมอตุสาหกรรม หรอืเขตอตุสาหกรรม โดยหา่งจาก
กรงุเทพมหานครในรศัม ีไมเ่กนิ 200 กโิลเมตร ภายในวงเงนิลงทนุของโครงการฯ ประมาณ 
16,200 ลบ. โดยไดด้ าเนนิการกอ่สรา้งอาคารโรงงานผลติทีส่วนอตุสาหกรรมโรจนะ จังหวดั
พระนครศรอียธุยา คาดวา่จะแลว้เสร็จในปี 2562 ตอ่มาไดม้กีารปรับลดวงเงนิเป็น 15,952.96 ลบ. 
     ครม. มมีตเิมือ่วนัที ่7 เม.ย. 2558 อนุมตัปิรับแผนการด าเนนิโครงการฯ โดยใหเ้ปลีย่นแปลง
วธิกีารจัดหาเครือ่งจักรและอปุกรณ์ และน าหลกัการเรือ่งขอ้ตกลงคณุธรรมมาใชใ้นสว่นทีเ่หมาะสม
และสามารถด าเนนิการได ้ทัง้นี ้ในกรณีการกอ่สรา้งทีพ่กัอาศยัใหพ้นักงาน ใหพ้จิารณาทบทวน
ในลกัษณะทีพ่อเพยีง ประหยัด และคุม้คา่ในระยะยาว 
 

ความคบืหนา้ของโครงการยา้ยโรงงานผลติยาสบู (ไดร้บันโยบายใหเ้รง่รดัสง่มอบพืน้ที)่ 
     ทีด่นิส าหรับกอ่สรา้งอาคารโรงงาน (220 ไร)่ และกอ่สรา้งอาคารทีพ่กั (22 ไร)่ : แลว้เสร็จ 
     งานอาคารและระบบสาธารณูปโภค ด าเนนิการแลว้เสร็จ  
     งานกอ่สรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัพนักงาน จ านวน 3 หลงั คาดวา่จะแลว้เสร็จในปี 2560 โดย
ชว่งแรกจะใชว้ธิกีารเชา่ทีพ่กัใหพ้นักงานพกัอาศยัชัว่คราวกอ่น (ตอ้งยา้ยประมาณ 1,800 คน)                   
     งานยา้ยเครือ่งจักรเกา่ ใชเ้วลา 2-3 เดอืนตอ่ชดุเครือ่งจักร คาดวา่จะแลว้เสร็จ ก.ย.2562  
     งานจัดหาเครือ่งจักรใหม ่ไดแ้ยกการจัดหาออกเป็นสญัญายอ่ย แบง่เป็น เครือ่งจักรและ
อปุกรณ์ผลติบหุรี ่6 สญัญา และเครือ่งจักรโรงพมิพ ์2 สญัญา คาดวา่จะทยอยแลว้เสร็จทัง้หมด
ในปี 2560 และ 2561  
     วนัที ่1 ม.ีค. 2559 รยส. ไดส้ง่มอบพืน้ทีจั่ดสรา้งสวนป่าเบญจกติ ิสว่นที ่2 ระยะที ่1 เนือ้ที ่   
61 ไร ่วงเงนิประมาณ 177.04 ลบ. บรเิวณคลองเตย กทม. พรอ้มอาคารสิง่ปลกูสรา้งและ      
สว่นปรับปรงุในทีด่นิ ใหก้รมธนารักษ์  

ครม. มมีตเิมือ่วนัที ่8 ม.ีค.2559 เห็นชอบในหลกัการจัดสรา้งสวนป่า “เบญจกติ”ิ และให ้
กระทรวงการคลงั (รยส.) ด าเนนิการตามความเห็น สศช. ทีใ่หป้ฏบิตัติามขอ้บงัคบัและกฎระเบยีบ
ทีเ่กีย่วขอ้ง และอนุมตัใิห ้รยส. น าคา่ใชจ้า่ยที ่รยส. สนับสนุนเพิม่เตมิ จ านวน 530 ลบ. มาบวกกลบั
ในการค านวณก าไรเพือ่การจัดสรรโบนัสประจ าปีบญัชทีีม่กีารใชจ้า่ยจรงิ (วงเงนิคา่จัดสรา้งทัง้สิน้ 
950 ลบ. โดยใชเ้งนิจากเงนิน าสง่ที ่รยส. ตอ้งน าสง่คลงัจ านวน 420 ลบ. และ รยส. สนับสนุน
เพิม่เตมิอกี 530 ลบ.)  

หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 
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ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 5,390.9 6,279.9 7,232.4 15.2% 6,279.9 7,232.4 15.2% 8,816.0 (18.0%)

สนิทรัพย์รวม 22,280.6 22,780.9 23,226.3 2.0% 22,780.9 23,226.3 2.0% 24,584.3 (5.5%)

หนีส้นิรวม 7,433.4 3,575.2 7,057.5 97.4% 3,575.2 7,057.5 97.4% 7,577.3 (6.9%)

ทนุรวม 14,847.1 19,205.7 16,168.8 (15.8%) 19,205.7 16,168.8 (15.8%) 17,007.0 (4.9%)

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 14,846.6 19,205.2 16,168.3 (15.8%) 19,205.2 16,168.3 (15.8%) 17,006.5 (4.9%)

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 61,451.5 32,832.2 31,243.1 (4.8%) 17,656.0 16,010.8 (9.3%) 15,232.3 5.1%

รายไดร้วม 61,984.9 33,139.3 31,474.7 (5.0%) 17,813.4 16,125.1 (9.5%) 15,349.7 5.1%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 53,917.2 25,215.2 26,657.3 5.7% 15,449.0 13,551.8 (12.3%) 13,105.9 3.4%

คา่ใชจ้า่ยรวม 54,879.7 29,171.1 26,994.0 (7.5%) 15,752.9 13,804.5 (12.4%) 13,189.8 4.7%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 7,534.2 7,617.0 4,585.7 (39.8%) 2,207.1 2,459.0 11.4% 2,126.5 15.6%

ดอกเบีย้จา่ย 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 -

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 -

EBITDA 8,064.8 7,821.0 4,882.0 (37.6%) 2,307.2 2,606.3 13.0% 2,691.8 (3.2%)

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 7,105.2 3,968.2 4,480.7 12.9% 2,060.5 2,320.6 12.6% 2,159.9 7.4%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 2,129.3 1,048.2 1,155.4 10.2% 535.0 590.3 10.3% 565.4 4.4%

ก าไร(ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น (5.9) 1.8 0.4 - 2.1 0.0 - 0.3 -

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 530.6 204.0 296.2 45.2% 100.1 147.3 47.1% 148.9 (1.1%)

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 7,757.0 4,264.0 3,119.0 (26.9%) 4,264.0 3,119.0 (26.9%) 0.0 NA

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 -

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 1,612.7 2,189.0 200.5 1,099.1 183.5 2,418.8

งบลงทนุเบกิจา่ย 1,423.6 998.0 177.9 613.8 160.9 17.0

อัตราการเบกิจา่ย (%) 88.3% 0.5 89% 56% 87.7% 0.70%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 31.89% 34.84% 38.58% 36.18% 39.96% 35.14%

ROE 47.86% 41.32% 55.42% 42.91% 57.41% 50.80%

D/E (เทา่) 0.50 0.19 0.44 0.19 0.44 0.45

Net Profit Margin 11.46% 11.97% 14.24% 11.57% 14.39% 14.07%



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

   

สรปุการด าเนนิงาน  
• รยส. ผลติบหุรีร่วมทัง้สิน้ 18 ตรา มเีพยีง 4 ตราหลกั ทีม่ผีลตอ่ยอดจ าหน่ายของ รยส. 
ไดแ้ก ่กรองทพิย ์90 สายฝน 90  WONDER รสอเมรกินั และรสเมนทอล และ SMS 
• ผลการด าเนนิงานใน Q2/59 ของโรงงานยาสบูฯ มกี าไรสทุธเิพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัชว่ง
เดยีวกนัของปีกอ่น และไตรมาสทีผ่า่น โดยเพิม่ขึน้ 260.07 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.6   
 
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
 เรง่รัดการเบกิจา่ยงบลงทนุใหไ้ดต้ามแผนทีต่ัง้ไว ้และไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 95 

 

 เรง่ด าเนนิการจัดซือ้เครือ่งจักรใหไ้ดค้ณุภาพและส าเร็จตามก าหนดเวลา และการขนยา้ย
และตดิตัง้เครือ่งจักรเกา่ใหส้อดคลอ้งกนั รวมทัง้การบรหิารความเสีย่งของโครงการ  
 

 เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนักบัผลติภณัฑบ์หุรีจ่ากตา่งประเทศและรกัษาสว่นแบง่ตลาด   
ในประเทศ โดยเรง่พฒันาคณุภาพของสนิคา้ รวมทัง้ผลติภัณฑใ์หม ่ทีส่ง่ผลตอ่สขุภาพ       
ผูส้บูนอ้ยลง และมุง่สูก่ารสง่ออกมากขึน้ เนือ่งจากโรงงานยาสบูฯ มยีอดการสง่ออกไป
ตา่งประเทศทีต่ า่มากเมือ่เทยีบกบัยอดขายในประเทศ 
 

 พจิารณาความชดัเจนของทศิทางในการบรหิารจัดการโรงพยาบาลโรงงานยาสบู เนือ่งจาก
ไมใ่ชภ่ารกจิหลกั และควรมุง่เนน้การใหส้วสัดกิารแกพ่นักงาน การใชป้ระโยชนใ์นทรัพยส์นิ
ใหเ้กดิประโยชน ์เพือ่ใหส้ามารถเลีย้งตวัเองไดอ้ยา่งยั่งยนื โดยไมเ่ป็นภาระขององคก์ร      
ในอนาคต  

ผูจ้ดัท า: นางสาววรรณพร  อนันตพงศ ์
ส านกั : กองพฒันารัฐวสิาหกจิ 1 
ผูอ้ านวยการส านกั : นายภมูศิกัดิ ์ อรัญญาเกษมสขุ 
โทรศพัท ์: 0 2298 5880 – 7 ตอ่ 3112 
วนัทีจ่ดัท า : 27 มถินุายน 2559 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล  

แผนระยะสัน้ 

  ปรับสถานะองคก์รเป็นนติบิคุคล     เรง่รัดการกอ่สรา้งโรงงานผลติยาสบูแหง่ใหม ่       วางแผนการตลาดเชงิรกุเพือ่รองรับการแขง่ขนั 

  ปรับปรงุโครงสรา้ง/อตัราก าลงั ใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางการด าเนนิงานในอนาคต       พฒันาคณุภาพใบยาใหไ้ดม้าตรฐาน เพือ่ลดการน าเขา้  

 วเิคราะหก์ารมอียูข่องผลติภัณฑ ์รวมถงึการวจัิยและพฒันาผลติภัณฑใ์หม ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

แผนระยะยาว : วจัิยตลาดเพือ่หาชอ่งทางการจ าหน่ายบหุรีใ่นตา่งประเทศ 

สาขา 
อตุสาหกรรม 

โรงงานยาสบู กระทรวงการคลงั 

ไตรมาส 2 ประจ าปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

หมายเหต ุ: ผลการประเมนิครึง่ปีบัญช ี2559 = 2.2185 

โครงสรา้งคา่ใชจ้า่ย 

มลูคา่และปรมิาณการจ าหนา่ยบหุรี ่

 ฐานะการเงนิ : ใน Q2/59 โรงงานยาสบูฯ มสีนิทรัพยร์วมจ านวน 23,226.3 ลบ. เพิม่ขึน้

จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น คดิเป็นรอ้ยละ 2 แตล่ดลงเมือ่เทยีบกบัไตรมาสทีผ่า่นมา 
เนือ่งจากมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลง มหีนีส้นิรวมจ านวน 7,057.5 ลบ. 
เพิม่ขึน้จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นเกอืบเทา่ตวั ซึง่เป็นผลมาจากการปฏบิตัติามมาตรฐาน
บญัช ีฉบบัที ่19 เรือ่งผลประโยชนพ์นักงาน (ฉบบัปรับปรงุ 2557) โดยมทีนุรวมจ านวน 
16,168.8 ลบ. ลดลงจากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น และมกี าไรสะสมจ านวน 16,168.3 ลบ. 
(ยังไมจั่ดสรร 3,997.4 ลบ.) ลดลงจาก Q2/58 รอ้ยละ 15.8 
 

 ผลการด าเนนิงานมกี าไรสทุธ ิ: ใน Q2/59 โรงงานยาสบูฯ มรีายไดร้วม 16,125.1 ลบ.

ลดลงรอ้ยละ 9.5 และคา่ใชจ้า่ยรวม 13,804.5 ลบ. ลดลงรอ้ยละ 12.4 เมือ่เทยีบกบั 
Q2/58 ท าใหโ้รงงานยาสบูฯ มกี าไรสทุธจิ านวน 2,320.6 ลบ. เพิม่ขึน้ 260.1 ลบ.        
คดิเป็นรอ้ยละ 12.6   
 

 โครงสรา้งรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยของโรงงานยาสบูฯ : ใน Q2/59 รายไดส้ว่นใหญ่

ประมาณรอ้ยละ 99 ยังคงเป็นรายไดจ้ากการจ าหน่ายบหุรีใ่นประเทศจ านวน 15,997.7 ลบ. 
ในขณะทีก่ารจ าหน่ายบหุรีไ่ปตา่งประเทศสรา้งรายไดเ้พยีง 13 ลบ. หรอืรอ้ยละ 0.08 แต่
เพิม่ขึน้จากชว่งเดยีวกนัของปีทีผ่า่นมา สว่นทีเ่หลอืเป็นรายไดจ้ากโรงพยาบาลโรงงานยาสบู 
76.8 ลบ. ดอกเบีย้รับ 30.2 ลบ. และรายไดอ้ืน่ๆ 7.31 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.48  0.19 
และ 0.05 ของรายไดร้วม ตามล าดบั ส าหรับคา่ใชจ้า่ย พบวา่ คา่ใชจ้า่ยสว่นใหญเ่ป็นคา่ใชจ้า่ย
ในการขาย 11,369.8 ลบ. หรอืรอ้ยละ 82.4 โดยในจ านวนนีเ้ป็นคา่แสตมป์และภาษีตา่งๆ 
11,309.4 ลบ. (รอ้ยละ 81.9 ของคา่ใชจ้า่ยรวม) รองลงมาเป็นตน้ทนุขายบหุรี ่1,446.1 ลบ. 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 735.9 ลบ. คา่ใชจ้า่ยกจิกรรมอืน่ 182.3 ลบ. และคา่ใชจ้า่ยอืน่  70.4 ลบ. 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.48  5.33  1.32 และ 0.51 ของคา่ใชจ้า่ยรวม ตามล าดบั 
 

 รอ้ยละการเบกิจา่ยงบลงทนุ : ใน Q2/59 โรงงานยาสบูฯ มกีารเบกิจา่ยงบลงทนุ  

รอ้ยละ 87.7 เมือ่เทยีบกบัแผนรายไตรมาส โดยเบกิจา่ยได ้160.9 ลบ. จากแผน 183.5 ลบ.   
ดขี ึน้จากไตรมาสทีผ่า่นมา ทัง้นี ้การเบกิจา่ยลา่ชา้เป็นผลมาจากการยกเลกิการประกวด
ราคา ท าใหก้ารท าสญัญาลา่ชา้ออกไป และสง่ผลตอ่การเบกิจา่ยรายการเกีย่วเนือ่ง 
 

 โรงพยาบาลโรงงานยาสบูมกี าไรสทุธ ิ: ใน Q2/59 ผลการด าเนนิงานกลบัมามกี าไร

สทุธ ิ6.43 ลบ. จากไตรมาสทีผ่า่นมา และมกี าไรเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบั Q2/58 ซึง่เป็นผล
มาจากรายไดค้า่รักษาพยาบาลและรายไดอ้ืน่ๆ ทีเ่พิม่ขึน้ รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยทีล่ดลง 
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