
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

เรง่เตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรับการปรับองคก์รเป็นนติบิคุคล 
และการแขง่ขนัทีร่นุแรงมากขึน้ ซึง่รวมถงึการกอ่สรา้ง
โรงงานผลติยาสบูแหง่ใหมใ่หแ้ลว้เสร็จตามแผน โดยเฉพาะ
การขนยา้ยเครือ่งจักรเกา่ และการจัดซือ้จัดจา้งเครือ่งจักรใหม ่ 
การพฒันาผลติภัณฑแ์ละบรหิารตน้ทนุเพือ่รกัษาสว่นแบง่
ตลาด รวมทัง้ขยายตลาดสง่ออกใหม้ากขึน้  

สงักดั: กระทรวงการคลงั 
ประธำนกรรมกำร: พลโทสรุไกร จัตมุาศ 
กรรมกำรผูแ้ทน กค.: นายอ านวย ปรมีนวงศ ์  
นายจมุพล  รมิสาคร  นายยทุธนา  หยมิการุณ และ 
นายปัญญา ฉายะจนิดาวงศ ์

ผูอ้ ำนวยกำร: นางสาวดาวนอ้ย สทุธนิภิาพนัธ ์ 
CFO: - 

จ ำนวนพนกังำน: 3,163 คน ไมร่วมลกูจา้ง (18 เม.ย. 59)  
Website: www.thaitobacco.or.th 
 

ทีม่า : งบการเงนิปี 57 ปี 58 และงบการเงนิเบือ้งตน้ปี 59 ของโรงงานยาสบูฯ  

หมายเหต ุ: คา่ใชจ้า่ยพนักงานรวมโรงพยาบาลโรงงานยาสบู  

 

สำขำ 
อตุสำหกรรมและ 
พำณิชยกรรม 

 

โรงงำนยำสบู กระทรวงกำรคลงั 
 

ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) 

SOD: ปรับสถานะองคก์รเป็นนติบิคุคล และเรง่รัดการกอ่สรา้งโรงงานผลติยาสบูแหง่ใหม ่รวมทัง้ รักษาสว่นแบง่ทางการตลาด 

สนิทรพัยร์วม & หนีส้นิรวม & ทนุรวม 

หน่วย : ลบ. 

ก ำไรสทุธ ิ8,863.44 ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

EBITDA 8,414.0 ลบ. 

ผลกำรด ำเนนิงำนโรงพยำบำลโรงงำนยำสบู  

กำรปรบัองคก์รเป็นนติบิคุคล 
      ครม. มมีตเิมือ่วนัที ่13 ธ.ค. 2559 อนุมัตหิลักการรา่ง พ.ร.บ.การยาสบูแหง่ประเทศไทย พ.ศ. .... 

และสง่ใหส้ านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้สง่ใหค้ณะกรรมการประสานงานสภานติบิัญญัติ
แหง่ชาตพิจิารณา กอ่นเสนอสภานติบิัญญัตแิหง่ชาตพิจิารณาตอ่ไป 
 

โครงกำรกอ่สรำ้งโรงงำนผลติยำสบูแหง่ใหม ่  
      ครม. มมีตเิมือ่วันที ่22 ต.ค. 2550 ใหโ้รงงานยาสบู (รยส.) ด าเนนิการกอ่สรา้งโรงงานผลติยาสบู
แหง่ใหม ่ในพืน้ทีน่คิมอตุสาหกรรม หรอืเขตอตุสาหกรรม โดยหา่งจากกรงุเทพมหานครในรัศมไีมเ่กนิ 
200 กโิลเมตร ภายในวงเงนิลงทนุของโครงการฯ ประมาณ 16,200 ลบ. โดยไดด้ าเนนิการกอ่สรา้ง
อาคารโรงงานผลติทีส่วนอตุสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรอียธุยา คาดวา่จะแลว้เสร็จในปี 2562 
ตอ่มาไดม้กีารปรับลดวงเงนิเป็น 15,952.96 ลบ. ตามมต ิครม. เมือ่วันที ่13 ม.ค. 2558 
     ครม. มมีตเิมือ่วันที ่7 เม.ย. 2558 อนุมัตปิรับแผนการด าเนนิโครงการฯ โดยใหเ้ปลีย่นแปลงวธิกีาร
จัดหาเครือ่งจักรและอปุกรณ์ และน าหลักการเรือ่งขอ้ตกลงคณุธรรมมาใช ้
 

ควำมคบืหนำ้ของโครงกำรยำ้ยโรงงำนผลติยำสบู (ไดร้บันโยบำยใหเ้รง่รดัสง่มอบพืน้ที)่ 
     ทีด่นิส าหรับกอ่สรา้งอาคารโรงงาน (220 ไร)่ และกอ่สรา้งอาคารทีพั่ก (22 ไร)่ : แลว้เสร็จ 
     งานอาคารและระบบสาธารณูปโภค ด าเนนิการแลว้เสร็จ  
     งานกอ่สรา้งอาคารทีพั่กอาศัยพนักงาน จ านวน 3 หลัง คาดวา่จะแลว้เสร็จในปี 2560 โดยชว่งแรก     
จะใชว้ธิกีารเชา่ทีพั่กใหพ้นักงานพักอาศยัชัว่คราวกอ่น (ตอ้งยา้ยประมาณ 1,800 คน)                   
     งานยา้ยเครือ่งจักรเกา่ ใชเ้วลา 2-3 เดอืนตอ่ชดุเครือ่งจักร คาดวา่จะแลว้เสร็จ ก.ย.2562  
     งานจัดหาเครือ่งจักรใหม ่ไดแ้ยกการจัดหาออกเป็นสญัญายอ่ย แบง่เป็น เครือ่งจักรและอปุกรณ์
ผลติบหุรี ่6 สญัญา และเครือ่งจักรโรงพมิพ ์2 สญัญา คาดวา่จะทยอยแลว้เสร็จทัง้หมดในปี 2560 และ 2561  
     วันที ่1 ม.ีค. 2559 รยส. ไดส้ง่มอบพืน้ทีจั่ดสรา้งสวนป่าเบญจกติ ิสว่นที ่2 ระยะที ่1 เนื้อที ่61 ไร ่
วงเงนิประมาณ 177.04 ลบ. บรเิวณคลองเตย กทม. พรอ้มอาคารสิง่ปลกูสรา้งและสว่นปรับปรงุในทีด่นิ 
ใหก้รมธนารักษ์  

ครม. มมีตเิมือ่วันที ่8 ม.ีค.2559 เห็นชอบในหลักการจดัสรา้งสวนป่า “เบญจกติ”ิ และใหก้ระทรวงการคลงั 
(รยส.) ด าเนนิการตามความเห็น สศช. ทีใ่หป้ฏบิัตติามขอ้บังคับและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และอนุมัต ิ
ให ้รยส. น าคา่ใชจ้า่ยที ่รยส. สนับสนุนเพิม่เตมิ จ านวน 530 ลบ. มาบวกกลับในการค านวณก าไรเพือ่การจัดสรร
โบนัสประจ าปีบัญชทีีม่กีารใชจ้า่ยจรงิ (วงเงนิคา่จัดสรา้งทัง้ส ิน้ 950 ลบ. โดยใชเ้งนิจากเงนิน าสง่ที ่รยส. 
ตอ้งน าสง่คลังจ านวน 420 ลบ. และ รยส. สนับสนุนเพิม่เตมิอกี 530 ลบ.) ทัง้นี้ ไดม้กีารน าสง่เงนิให ้
กรมธนารักษ์แลว้จ านวน 210 ลบ. (ม.ีค. 2559) 
       

หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 
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ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 7,579.5 5,390.9 6,679.0 23.9%

สนิทรัพย์รวม 23,397.6 22,280.6 24,046.5 7.9%

หนีส้นิรวม 3,863.7 7,433.4 7,439.0 0.1%

ทนุรวม 19,533.8 14,847.1 16,607.5 11.9%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 19,533.4 14,846.6 16,607.0 11.9%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 61,272.3 61,451.5 64,786.6 5.4%

รายไดร้วม 61,892.2 61,984.9 65,235.0 5.2%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 54,500.5 53,917.2 56,962.6 5.6%

คา่ใชจ้า่ยรวม 55,617.0 54,879.7 56,371.5 2.7%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 6,771.7 7,534.2 7,824.0 3.8%

ดอกเบีย้จา่ย 0.0 0.0 0.0 NA

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0.0 0.0 0.0 NA

EBITDA 7,143.6 8,064.8 8,414.0 4.3%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 6,275.2 7,105.2 8,863.4 24.7%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 2,006.3 2,015.9 2,094.3 3.9%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น (6.0) (5.9) 0.0 100.0%

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 371.8 530.6 590.1 11.2%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 8,927.0 7,757.0 7,063.0 (8.9%)

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 0.0 0.0 0.0 NA

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 2,763.0 1,612.7 1,588.5

งบลงทนุเบกิจา่ย 2,682.2 1,423.6 1,218.4

อัตราการเบกิจา่ย (%) 97.1% 88.3% 76.7%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 26.82% 31.89% 36.86%

ROE 32.12% 47.86% 53.37%

D/E (เทา่) 0.20 0.50 0.45

Net Profit Margin 10.14% 11.46% 13.59%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

   

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
• รยส. ผลติบหุรีร่วมทัง้สิน้ 18 ตรา โดยบหุรีท่ ีม่ยีอดจ าหน่ายสงูสดุ 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก ่
กรองทพิย ์90 SMS รสอเมรกินัและรสเมนทอล และ WONDER รสอเมรกินัและรสเมนทอล  
ในปี 2559 รยส. ไดม้กีารพฒันาผลติใหมห่รอืปรบัปรงุผลติภัณฑเ์ดมิ โดยผลติบหุรีต่รา 
LINE 7.1 ซองแดง และซองเขยีว ออกจ าหน่ายเมือ่ 30 ม.ีค.59 ทัง้นี ้รยส. มสีว่นแบง่
การตลาดอยูท่ีร่อ้ยละ 77.08 ดว้ยยอดการจ าหน่ายทีเ่พิม่ขึน้จากบหุรีก่ลุม่ saving price      
ซึง่ รยส. ครองสว่นแบง่การตลาดกวา่รอ้ยละ 95 
• ผลการด าเนนิงานในปี 59 ของ รยส. มกี าไรสทุธเิพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่า่นมา            
โดยเพิม่ขึน้ 1,758.26 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 24.75   
 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
 เรง่รัดการเบกิจา่ยงบลงทนุใหไ้ดต้ามแผนทีต่ัง้ไว ้และไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 95 

 

 เรง่เตรยีมความพรอ้มตอ่ภาวะการแขง่ขนัและขอ้จ ากดัตา่งๆ  ทัง้ดา้นการพฒันาบคุลากร 
รวมถงึการด าเนนิการจัดซือ้เครือ่งจักรใหไ้ดค้ณุภาพและส าเร็จตามก าหนดเวลา และการขน
ยา้ยและตดิตัง้เครือ่งจักรเกา่ใหส้อดคลอ้งกนั รวมทัง้การบรหิารความเสีย่งของโครงการ 
 

 เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนักบัผลติภณัฑบ์หุรีจ่ากตา่งประเทศและรกัษาสว่นแบง่ตลาด   
ในประเทศ โดยเรง่พฒันาคณุภาพของสนิคา้ รวมทัง้ผลติภัณฑใ์หม ่ทีส่ง่ผลตอ่สขุภาพ       
ผูส้บูนอ้ยลง และมุง่สูก่ารสง่ออกมากขึน้ เนือ่งจากโรงงานยาสบูฯ มยีอดการสง่ออกไป
ตา่งประเทศทีต่ า่มากเมือ่เทยีบกบัยอดขายในประเทศ 
 

ผูจ้ดัท ำ: นางสาววรรณพร  อนันตพงศ ์
ส ำนกั : กองพฒันารัฐวสิาหกจิ 1 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นางนัทวีรรณ  สมีาเงนิ 
โทรศพัท ์: 0 2298 5880 – 7 ตอ่ 2152 
วนัทีจ่ดัท ำ : 15 ธนัวาคม 2559 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  

แผนระยะสัน้ 

  ปรับสถานะองคก์รเป็นนติบิคุคล     เรง่รัดการกอ่สรา้งโรงงานผลติยาสบูแหง่ใหม ่       วางแผนการตลาดเชงิรกุเพือ่รองรับการแขง่ขนั 

  ปรับปรงุโครงสรา้ง/อตัราก าลงั ใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางการด าเนนิงานในอนาคต       พฒันาคณุภาพใบยาใหไ้ดม้าตรฐาน เพือ่ลดการน าเขา้  

 วเิคราะหก์ารมอียูข่องผลติภัณฑ ์รวมถงึการวจัิยและพฒันาผลติภัณฑใ์หม ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

แผนระยะยาว : วจัิยตลาดเพือ่หาชอ่งทางการจ าหน่ายบหุรีใ่นตา่งประเทศ 

สำขำ 
อตุสำหกรรม 

โรงงำนยำสบู กระทรวงกำรคลงั 

ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) 

หมายเหต ุ: ผลการประเมนิครึง่ปีบัญช ี2559 = 2.2185 

โครงสรำ้งคำ่ใชจ้ำ่ย 

มลูคำ่และปรมิำณกำรจ ำหนำ่ยบหุรี ่

   ฐำนะกำรเงนิ : ในปี 59 โรงงานยาสบูฯ มสีนิทรัพยร์วมจ านวน 24,046.5 ลบ. เพิม่ข ึน้จาก       
ปีทีผ่่านมา คดิเป็นรอ้ยละ 8  เนื่องจากมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด (รวมเงนิลงทนุชัว่คราว) 
เพิม่ข ึน้ มหีนี้สนิรวมจ านวน 7,439.0 ลบ. เพิม่ข ึน้จากปีกอ่นเล็กนอ้ย โดยมทีนุรวมจ านวน 
16,607.5 ลบ. เพิม่ข ึน้จากปีกอ่น และมกี าไรสะสมจ านวน 16,607.0 ลบ. เพิม่ข ึน้จากปี  58 
รอ้ยละ 12 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนมกี ำไรสุทธเิพิม่ข ึน้ : ในปี 59 โรงงานยาสูบฯ มีรายไดร้วม 

65,235.0 ลบ. เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 5.2 และคา่ใชจ้า่ยรวม 56,371.5 ลบ. เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 2.7          
เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น  ท าใหโ้รงงานยาสบูฯ มกี าไรสทุธจิ านวน 8,863.4 ลบ. เพิม่ข ึน้จากปีกอ่น 
1,758.26 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 24.7 ซึง่เป็นผลมาจากการปรับราคาจ าหน่ายบหุรีเ่พิม่ข ึน้จากการปรับ
เพิม่อตัราคา่แสตมป์ยาสบูตามมลูคา่จากอตัรารอ้ยละ  87 เป็นรอ้ยละ 90 ซึง่มผีลบังคับใช ้

ตัง้แตว่ันที ่10 กมุภาพันธ ์2559 
 

โครงสรำ้งรำยไดแ้ละคำ่ใชจ้ำ่ยของโรงงำนยำสบูฯ : ในปี 59 รายไดส้ว่นใหญ่

ประมาณรอ้ยละ 99 ยังคงเป็นรายไดจ้ากการจ าหน่ายบหุรีใ่นประเทศจ านวน 64,722.54 ลบ. 
ในขณะทีก่ารจ าหน่ายบหุรีไ่ปตา่งประเทศแมจ้ะสรา้งรายไดเ้พยีง 64.03 ลบ. หรอืรอ้ยละ 0.1 
แตก่ม็แีนวโนม้เพิม่ข ึน้อยา่งตอ่เนื่องเมือ่เทยีบกบั 2 ปีทีผ่่านมา (ปี 2557 จ านวน 20 ลบ. และ 
ปี 58 จ านวน 50 ลบ.) สว่นทีเ่หลอืเป็นรายไดจ้ากโรงพยาบาลโรงงานยาสบู 296.69 ลบ. 
ดอกเบีย้รับ 107.29 ลบ. และรายไดอ้ืน่ๆ 44.40 ลบ. ส าหรับคา่ใชจ้า่ย พบวา่ คา่ใชจ้า่ยสว่นใหญ่
เป็นคา่ใชจ้า่ยในการขาย 47,000.75 ลบ. หรอืรอ้ยละ 83.38 โดยในจ านวนนี้เป็นคา่แสตมป์
และภาษีตา่งๆ 46,599.19 ลบ. (รอ้ยละ 82.66 ของคา่ใชจ้า่ยรวม) รองลงมาเป็นตน้ทนุขาย
บหุรี ่5,775.52 ลบ. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 2,817.69 ลบ. คา่ใชจ้า่ยอืน่ 496.70 ลบ. และ
คา่ใชจ้า่ยโรงพยาบาลฯ 280.85 ลบ.  
 

รอ้ยละกำรเบกิจำ่ยงบลงทนุ : ในปี 59 โรงงานยาสบูฯ มอีตัราการเบกิจา่ยงบลงทนุ    

รอ้ยละ 76.7 เมื่อเทียบกับแผน โดยเบกิจ่ายได ้1,218.4 ลบ. จากแผน 1,588.5 ทัง้นี้   
การเบกิจา่ยลา่ชา้เป็นผลมาจาก การยกเลกิการประกวดราคา ท าใหก้ารท าสญัญาลา่ชา้ออกไป และ
สง่ผลตอ่การเบกิจา่ยรายการเกีย่วเนื่อง รวมทัง้การท าสญัญาจัดซือ้จัดจา้งไดต้ ่ากวา่งบประมาณ 
 

 โรงพยำบำลโรงงำนยำสบูมกี ำไรสทุธ ิ: ในปี 59 ผลการด าเนนิงานของโรงพยาบาลฯ  
มกี าไรสทุธ ิ15.84 ลบ. เพิม่ข ึน้จาก 2 ปีทีผ่่านมา ซึง่เป็นผลมาจากคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัอาคารทีล่ดลง   
 

 กำรน ำสง่รำยได ้: ในปี 2559 รยส. ไดน้ าสง่รายไดแ้ผน่ดนิรวม 7,063 ลบ. โดยเป็นการน าสง่ 
จากผลการด าเนนิงานปี 2558 งวดที ่3 จ านวน 3,119 ลบ. (2,909 + น าสง่ผ่านกรมธนารักษ์ 
210) จากผลการด าเนนิงานปี 2559 งวดที ่1 จ านวน 1,972 ลบ. และงวดที ่2 จ านวน 1,972 ลบ.)   
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