
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

สงักดั : กระทรวงกลำโหม 
ประธำนกรรมกำร : พล.ร.อ.ลอืชยั  รดุดษิฐ ์
กรรมกำรผูแ้ทน กค. : นำงสำวพรวลิยั  เดชอมรชยั 
กรรมกำรผูจ้ดักำร : นำวำเอก พชิเยนทร ์ ตนัประเสรฐิ 
CFO : - 
จ ำนวนพนกังำน : 80 คน 
Website: http:/bangkokdock.co.th 

  ทีม่า : ปี 58 งบรับรอง สตง. และ ปี 59 งบการเงนิเบือ้งตน้กอ่น สตง. รับรองจาก บอท. 

สำขำอตุสำหกรรม 
และพำณชิยกรรม 

 

 

บรษิทั อูก่รุงเทพ จ ำกดั 
ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) 

 

SOD: พัฒนาการด าเนนิงานเพือ่มุง่สูค่วามเป็นบรษัิททีม่ศัีกยภาพและไดรั้บรองมาตรฐานในอตุสาหกรรมตอ่เรอืและออกแบบเรอืของประเทศ 

หมายเหต ุ: ปี57 ปี58 งบการเงนิรับรองแลว้ ปี 59 งบการเงนิเบือ้งตน้ 

ก ำไรสทุธ ิ43.43 ลบ. 

EBITDA 104.85 ลบ. 

รำยไดร้วม 534.28 ลบ. 

บอท. มีการส่งมอบงานใหแ้ก่กองทัพเรือล่าชา้กว่า
ก าหนดสัญญา พนักงานทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะมไีม่
เพียงพอต่อภาระงาน ประกอบกับ บอท . มีการ
เปลีย่นแปลงบุคลกรส่งผลใหก้ารด าเนนิงานขาดความ
ตอ่เนือ่ง แตอ่ยา่งไรก็ตามในปี 2559 บอท. ยังมรีายได ้
จากโครงการสรา้งเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ัง(OPV)ซึง่ยัง
เพยีงพอตอ่การด าเนนิงาน 

 บอท.  ก ำหนดกลยุทธก์ำรด ำเนนิงำนในดำ้นตำ่งๆ เพือ่ตอบสนองวตัถุประสงคแ์ละ

เป้ำหมำยดงันี ้

 กลยุทธด์ำ้นกำรตลำด 

1. รว่มมอืกบัภาคเอกชนทัง้ในและตา่งประเทศ เพือ่ขยายกลุม่ธรุกจิการตลาดและกลุม่ลกูคา้

ใหค้รอบคลมุ โดยใชก้ลไกและหน่วยงานรัฐ 

2. ด าเนนิการตลาดเชงิรกุเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และสรา้งภาพลักษณ์ของ 

บอท. โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการประชาสมัพันธ ์

 กลยุทธด์ำ้นกำรผลติ 

1. ท างานรว่มกบักองทัพเรอื หน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกจิและภาคเอกชนทัง้ในและ

ตา่งประเทศ เพือ่ถา่ยโอนเทคโนโลยกีารผลติ รวมถงึงานวจิัยพัฒนาและควบคมุคณุภาพ ขยายขดี

ความสามารถในการบรกิารและการผลติสนิคา้ใหม ่

2. ความคมุระยะเวลาการด าเนนิงานและตน้ทนุใหเ้ป็นไปตามทีต่กลงกับลกูคา้ รวมถงึมุง่เนน้

การด าเนนิงานตามมาตรฐานคณุภาพ 

 กลยุทธด์ำ้นกำรเงนิและกำรบญัช ี

       1. บรหิารสนิทรัพยใ์หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ เชน่ การน าระบบมลูคา่เชงิเศรษฐศาสตร ์(EVM)  

 กลยุทธด์ำ้นบุคลำกร 

1. จัดอบมเชงิวชิาการและเชงิปฏบิตัแิกพ่นักงาน รวมถงึใชก้ารจัดการองคค์วามรู ้(KM) เป็น

เครือ่งมอืในการบรหิารและพัฒนาบคุลากร 

2. ใหค้วามส าคัญกบัการประเมนิผล และแรงจงูใจในการบรหิารจัดการบคุลากรโดยใช ้Work 

force ทัง้ขัน้ตอนการคัดกรองและพัฒนาคณุภาพ รวมถงึใชเ้ครือ่งมอื Competency และ 

Performance Management System 

 กลยุทธด์ำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

1. น าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชเ้พือ่ใหก้ารท างานเป็นระบบ มคีวามคลอ่งตัว และ

สามารถก าหนดวัดประสทิธภิาพได ้

 กลยุทธด์ำ้นกำรพฒันำองคก์รและกำรจดักำร 

1. จัดท าระบบการก ากบั การควบคมุภายใน การตรวจสอบภายในและการบรหิารความเสีย่งทีด่ ี 

2. ใชห้ลักคณุธรรมและจรยิธรรมในการบรหิารจัดการ 
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ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 17.41       36.45      326.26    795.16%

สนิทรัพย์รวม 312.73    197.89    609.69    208.10%

หนีส้นิรวม 172.03    97.93      467.30    377.19%

ทนุรวม 140.70    99.96      142.39    42.45%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 27.05       (13.69) 28.74      -309.97%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 259.16    193.01    530.66    174.93%

รายไดร้วม 288.20    195.14    534.28    173.79%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 255.72    213.56    422.67    97.92%

คา่ใชจ้า่ยรวม 285.64    235.13    490.84    108.76%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 3.45         (20.54) 107.99    -625.73%

ดอกเบีย้จา่ย 1.17         (0.75) (0.30) -59.66%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0 N.A.

EBITDA 12.77       (12.01) 104.85 -973.40%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 2.56         (39.99) 43.43      -208.62%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 12.29       12.39      15.17      22.41%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น  -  -  - 

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 9.32         8.54        (3.14) -136.76%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล  -  -  - N.A.

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ  -  -  - N.A.

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 26.90       23.05      23.00      

งบลงทนุเบกิจา่ย 3.03         3.72        16.40      

อัตราการเบกิจา่ย (%) 11.26% 16.14% 71.30%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 0.82% -20.21% 7.12%

ROE 1.82% -40.00% 30.50%

D/E (เทา่) 1.22 0.98 3.28

Net Profit Margin 0.89% -20.49% 8.13%

หน่วย: ลา้นบาท



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

   

 รำยไดร้วมเพิม่ข ึน้ 

 ผลการด าเนนิงาน ปี 59 บอท. มรีายไดร้วมจ านวน 534.28 ลบ. เพิม่ขึน้จากปี 58 จ านวน  

339.14 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 173.79 ทัง้นี ้รายไดห้ลกัของบอท. มาจากรายไดจ้ากการซอ่ม

เรอื สรา้งเรอื และการขายพัสด ุ จ านวน 530.66 ลบ. คดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 99.32 ซึง่

สัดส่วนทัง้หมดเป็นงานจากกองทัพเรือ โดยรายไดท้ีม่อีัตราเพิม่ขึน้มากทีสุ่ดทีร่อ้ยละ 

68.70 คอืรายไดจ้ากการขายพสัด ุเพิม่ขึน้จากปี58 จ านวน 347.91 ลบ. และรายไดจ้าก

คา่เชา่ชว่งทีด่นิและอาคารเป็นรายไดเ้พยีงประเภทเดยีวทีล่ดลงจากปี 58 ลดลงสูงสุด

จ านวน 16.39 ลบ.  

 คำ่ใชจ้ำ่ยรวมเพิม่ข ึน้ 

 ผลการด าเนนิงาน ปี 59 บอท. มคี่าใชจ้่ายรวมจ านวน 490.84 ลบ. เพิม่ขึน้ จากปี 58 

จ านวน 255.71 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 97.92 ทัง้นี้ คา่ใชจ้่ายของบอท. มรีายละเอยีดคอื 

โดยเป็นตน้ทนุในการด าเนนิงานจ านวน 422.67 ลบ. เป็นสัดสว่นทีม่ากทีส่ดุของคา่ใชจ้่าย 

เพิ่มขึ้นจากปี 58 จ านวน 209.11 ลบ. ค่าใชจ้่ายในบริหารและการขายเพิ่มขึ้นดว้ย

ตามล าดบั  แตอ่ยา่งไรก็ตามคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้มคีวามสอดคลอ้งกับรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จาก

ผลการด าเนนิงานของบอท. 

 ก ำไรสทุธเิพิม่ข ึน้ 

    ผลการด าเนินงาน ปี 59  บอท. มีก าไรสุทธิรวมจ านวน 43.43 ลบ. เพิ่มขึ้น  

ยยจากปี 58 จ านวน 83.42 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 208.62 เนื่องจากในปี58 บอท.มกี าไรสทุธ ิ   

งงตดิลบ (39.99) อัตราการเปลีย่นแปลงของก าไรสทุธจิงึสงูขึน้มาก โดยบอท. มรีายได ้   

งงจากงานผลติ รายไดจ้ากงานบรกิาร และรายไดจ้ากการขายพัสด ุสงูกว่าค่าใชจ้่ายจาก     

งง งานผลติ คา่ใชจ้า่ยงานบรกิาร และคา่ใชก้ารขายสนิคา้ จ านวน 108.00 ลบ.  

 ควำมสำมำรถในกำรเบกิจำ่ยงบลงทนุ ประจ ำปี 59  

    บอท. มแีผนลงทนุ 23.00 ลบ. สามารถเบกิจา่ยไดจ้รงิทัง้ปีที ่16.40 ลบ. คดิเป็นสดัสว่น                  

ดกรอ้ยละ 71.30 เปรยีบเทยีบกบัผลการเบกิจา่ยทีผ่า่นมา บอท. มอีตัราการเบกิจ่ายเพิม่ขึน้

ดกทุกปี แต่ยังไม่สามารถเบกิจ่ายไดต้ามเป้าหมาย สาเหตใุนการเบกิจ่ายงบลงทุนไดต้ ่า   

ดกเนื่องจากในไตรมาสที ่3 และไตรมาสที่ 4 ของปี 59 การด าเนินงานซ่อมสรา้งที่ท า     

ดกสัญญาไวก้ับกองทัพเรือล่าชา้กว่าก าหนด ท าใหก้ารเบกิจ่ายงบลงทุนขยับตามการ       

ดกด าเนนิงาน 

ผูจ้ดัท ำ: นำงสำวกชกร  ขอดค ำ 
ส ำนกั : พฒันำรฐัวสิำหกจิ 1 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นำงนทวีรรณ  สมีำเงนิ 
โทรศพัท ์: 02-298-5880-7 ตอ่ 2302 
วนัทีจ่ดัท ำ : 9 พฤษภำคม 2560 

สำขำอตุสำหกรรม 
และพำณชิยกรรม 

 

บรษิทั อูก่รุงเทพ จ ำกดั 
ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) 

* หมายเหต ุ: ผลการประเมนิปีบญัช ี2559 เบือ้งตน้ 

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม  490.84 ลบ. 

สดัสว่นตลำดของบอท. 

หนว่ย : รอ้ยละ 

หนว่ย : ลำ้นบำท 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล 

 พัฒนาระบบบรหิารจัดการใหม้คีวามพรอ้มในการด าเนนิธุรกจิอูเ่รอื 
 ผลักดันการจัดหาอูล่อยและอปุกรณ์การซอ่ม/สรา้งเรอืทีไ่ดม้าตรฐานสากล 
 ขยายฐานลกูคา้ใหค้รอบคลมุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยรักษากลุม่ลกูคา้เดมิและเพิม่กลุม่ลกูคา้ใหม่ 
 ปรับปรงุโครงสรา้งองคก์ร อัตราก าลังใหร้องรับการด าเนนิการดา้นการตลาด 
 ด าเนนิการยา้ยพืน้ทีป่ระกอบการไปแหง่ใหม ่(สัตหบี) 
 จัดท าแผนธุรกจิเพือ่รองรับการพัฒนาพืน้ทีอู่ก่รงุเทพฯ 
 ใหเ้อกชนเขา้รว่มลงทนุ โดยการลดสัดสว่นการถอืหุน้ของรัฐลง 
 

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
     บอท. สามารถบรหิารจัดการตน้ทุนไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพมากขึน้โดยเฉพาะงาน
ซ่อมเรือใหเ้อกชน ในส่วนของโครงการจัดท าแบบและจัดหาพัสดุส าหรับเรือตรวจ
การณ์ไกลฝ่ัง(OPV) บอท. สามารถสง่มอบงานใหก้ับกองทัพเรือได ้25 งวดงานจาก
ทัง้หมด 32 งวดงานเนื่องจากการส่งแบบเรือใชร้ะยะเวลานานในการตรวจสอบจาก
สมาคมจัดชัน้เรอื และแบบเรอืทีก่องทัพเรอืมอบใหยั้งขาดความสมบูรณ์สง่ผลใหก้าร
ด าเนนิงานสง่งวดงานไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 
 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
 บอท.ควรมกีารทบทวนแผนธรุกจิทัง้ระยะสัน้และระยะยาวใหเสอดคลอ้งกบัทศิ
ทางการด าเนนิงาน รวมถงึมกีารทบทวนแผนก าลังการผลติศักยภาพของบคุลากร
ภายในและผลประกอบการภาพรวมในปัจจบุันของ บอท. ใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
 บอท.ควรเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการองคก์รทัง้ระบบ มกีารตดิตามผลการ
ด าเนนิงานอยา่งสม ่าเสมอ และสง่เสรมิใหพ้นักงานไดพั้ฒนาความรู ้ความสามารถ 
โดยเฉพาะเรือ่งการบรหิารจัดการความเสีย่ง 
 บอท. ควรก าหนดทศิทางการด าเนนิงานและควบคมุใหก้ารด าเนนิงานเป็นไปตาม
แผนเพือ่ใหบ้รรลตุามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
 บอท. ควรมกีารบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคลใหเ้ป็นระบบ เชน่ การบรหิารจัดการ
ความรู ้การถา่ยทอดงาน เป็นตน้ เพือ่ใหส้ามารถด าเนนิงานตามแผนไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

คำ่ใชจ้ำ่ยใน

กำร
ด ำเนนิงำน

422.67, 
86% 

คำ่ใชจ้ำ่ยใน

กำรบรหิำร 
422.67, 

13% 

คำ่ใชจ้ำ่ยใน

กำรขำย 
2.85, 

1% 

กองทพัเรอื 

99.78% 

เอกชน 

0.211% 

เกณฑว์ัดผลการด าเนนิงาน รอ้ยละ คะแนนที่ได ้

1. การด าเนนิงานตามนโยบาย 30 1.4015

2. ผลการด าเนนิงานของรัฐวสิาหกจิ 35 3.2857

3. การบรหิารจัดการองคก์ร 35 2.3541

    บทบาทของคณะกรรมการรัฐวสิาหกจิ 6 2.9337

    การบรหิารความเสีย่ง 7 1.0000

    การควบคมุภายใน 4 3.0450

    การตรวจสอบภายใน 6 3.1155

    การบรหิารจัดการสารสนเทศ 6 1.9341

    การบรหิารทรัพยากรบุคคล 6 2.5520

รวม 100 2.3944


