
 
 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

  ) 

สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

 
 

สงักดั : กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
ประธานกรรมการ  : นายกลนิท ์สารสนิ 
กรรมการผูแ้ทน กค. : นายนรนิทร ์ กลัยาณมติร 
ผูอ้ านวยการ : นายยทุธศกัดิ ์ สภุสร 
CFO : - 
จ านวนพนกังาน : 1,078 คน (พนักงาน 1,021 คน และ 
ลกูจา้งประจ า 57 คน) 
Website: http://thai.tourismthailand.org 

ทีม่า : ขอ้มลูงบการเงนิทัง้หมดมาจากงบการเงนิเบือ้งตน้กอ่นการรับรองงบการเงนิจาก สตง. 

 

สาขาสงัคมและ
เทคโนโลย ี

 

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

SOD : สง่เสรมิและสนับสนุนอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วของประเทศใหส้ามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาดโลก ดว้ยการบรหิารจัดการและระบบขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 
 ความลา่ชา้ของขอ้มลูรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว 
ซึง่ตอ้งรอผลจากกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 

รายไดร้วม  คา่ใชจ้า่ยรวม 

สนิทรพัยร์วม และหนีส้นิรวม  

EBITDA 

 สรปุสถตินัิกทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทย จนถงึเดอืนมถินุายน 2559 พบวา่มี

จ านวนทัง้หมด 16,591,904 คน เมือ่จ าแนกตามภมูภิาคพบวา่นักทอ่งเทีย่วจากภมูภิาคเอเชยี

ตะวันออกเดนิทางทอ่งเทีย่วประเทศไทยมากทีส่ดุ เป็นจ านวน 11,194,461 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

67 ล าดับทีส่องและสามคอืภมูภิาคยโุรปและเอเชยีใต ้จ านวน 3,134,493 คน และ 744,204 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 19 และ 5 ตามล าดับ โดยนักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาประเทศไทยมากทีส่ดุคอื 

นักทอ่งเทีย่วจากประเทศจนี จ านวน 4,899,484 คน  

คดิเป็นรอ้ยละ 30 ของจ านวนนักทอ่งเทีย่วทัง้หมด ล าดับถัดมาคอืนักทอ่งเทีย่วจากประเทศ

มาเลเซยี มจี านวน 1,738,180 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10 ล าดับทีส่ามคอืนักทอ่งเทีย่วจากประเทศ

เกาหลใีต ้มจี านวน 725,499 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4 ล าดับทีส่ีค่อืนักทอ่งเทีย่วจากประเทศญีปุ่่ น มี

จ านวน 689,461 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4 และล าดับทีห่า้คอืนักทอ่งเทีย่วจากประเทศลาว มจี านวน 

663,886 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4 

 จังหวัดทีม่รีายไดจ้ากผูเ้ยีย่มเยอืนสงูสดุ 5 อนัดับ ณ เดอืนพฤษภาคม 59 ไดแ้ก ่ 

1. กรงุเทพฯ จ านวน 59,098 ลา้นบาท 2. ภเูกต็ จ านวน 21,243 ลา้นบาท 3. ชลบรุ ีจ านวน 

20,006 ลา้นบาท 4. กระบี ่จ านวน 5,844 ลา้นบาท และ 5. สรุาษฎรธ์านี จ านวน 5,786 ลา้น

บาท 

  จังหวัดทีม่จี านวนผูเ้ยีย่มเยอืนสงูสดุ 5 อนัดับ ณ เดอืนพฤษภาคม 59  ไดแ้ก ่1. กรงุเทพฯ 

จ านวน 5,181,647 คน 2. ภเูกต็ จ านวน 1,490,245 คน 3. ภเูกต็ จ านวน 837,909 คน  

4. กาญจนบรุ ีจ านวน 679,686 คน 5. เชยีงใหม ่จ านวน 611,823 คน  

 

 

หน่วย : ลบ. 

 จังหวัดทีม่อีตัราการเขา้พักสงูทีส่ดุ 5 อนัดับ  
ณ เดอืนพฤษภาคม 59 ไดแ้ก ่1. ชยันาท  
รอ้ยละ 79.64 2. กรงุเทพฯ รอ้ยละ 79.36  
3. สพุรรณบรุ ีรอ้ยละ 78.22 4. ระยอง รอ้ยละ
78.10 และ 5. ชลบรุ ีรอ้ยละ 76.5 

ขอ้มลู กลุม่สถติแิละเศรษฐกจิการทอ่งเทีย่ว  
กรมการทอ่งเทีย่ว สถตินัิกทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทย จนถงึเดอืนมถินุายน 2559 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 
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ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 3,389 4,456     3,130        (30%) 4,456     3,130       (30%) 4,969 (37%)

สนิทรัพยร์วม 6,698 8,231     8,597        4% 8,231     8,597       4% 8,241 4%

หนี้สนิรวม 5,659 6,766     7,509        11% 6,766     7,509       11% 7,187 4%

ทนุรวม 1,040 1,465     1,088        (26%) 1,465     1,088       (26%) 1,054 3%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 981 1,406     1,029        (27%) 1,406     1,029       (27%) 995 3%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 123 65          67             3% 34          36            6% 31 18%

รายไดร้วม 5,961 3,430     3,188        (7%) 1,936     1,694       (13%) 1,494 13%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 5,239 2,598     2,909        12% 1,244     1,555       25% 1,354 15%

คา่ใชจ้า่ยรวม 5,829 2,885     3,140        9% 1,405     1,660       18% 1,480 12%

ก าไรจากการด าเนนิงาน (5,116) (2,533) (2,841) 12% (1,210) (1,518) 26% (1,324) 15%

ดอกเบีย้จา่ย 0 0 0 0 0 0

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0 0 0 0

EBITDA (5,044) (2,497) (2,783) 11% (1,193) (1,479) 24% (1,343) 10%

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับเดอืน 132 545        47             (91%) 531        33            (94%) 15 123%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 880 443        463           5% 225 245 9% 218 13%

ก าไร(ขาดทนุ) จากอัตรา

แลกเปลีย่น
67 (25) (11) (57%) (14) 0 (102%) (11) (102%)

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 72 36          58             62% 17 39 133% 19 107%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 0 0 0 0 0 0

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 5,645 2,802     3,076        10% 1,351     1,625       20% 1,451 12%

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 138 95          160           68% 44 152 247% 8 1802%

งบลงทนุเบกิจา่ย 128 77          13             (83%) 29 6 (80%) 7            (17%)

อัตราการเบกิจา่ย (%) 92.50% 81% 8% 67% 4% 95%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 2% 13% 1% 26% 2% 1%

ROE 13% 74% 9% 145% 12% 6%

D/E (เทา่) 5.44 4.62 6.90 4.62 6.90 6.82

Net Profit Margin 2% 16% 1% 27% 2% 1%



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

   

สรปุการด าเนนิงาน  
•  ททท. ไตรมาสที ่2 ปี 59 มผีลการด าเนนิงานทางการเงนิดขีึน้กวา่ไตรมาสทีผ่า่นมา 
แตเ่มือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น ททท. มรีายไดล้ดลง และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้
อยา่งเห็นไดช้ดั ส าหรับการเบกิจา่ยงบลงทนุเบกิจา่ยไดต้ า่กวา่แผนมาก 

 
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 

• ททท. ควรเรง่รัดการเบกิจา่ยงบลงทนุใหเ้ป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว ้

• ตวัชีว้ดั ความส าเร็จในการใหบ้รกิารขอ้มลูผา่นชอ่งทางสือ่ออนไลน ์ตวัชีว้ดัยอ่ย จ านวน
การเรยีกใชง้าน Mobile Applications  และ Unique IP ของ website ทีด่ าเนนิการโดย 
ททท. ประมาณการสมมตฐิานหากผลการด าเนนิงานสม า่เสมอทัง้ปีจะมผีลการด าเนนิงาน
ต า่กวา่คา่เป้าหมาย ททท. จงึควรวเิคราะหป์ระเด็นปัญหาทีส่ง่ผลใหผ้ลการด าเนนิงาน
ดงักลา่วไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย ก าหนดแนวทางแกไ้ข และรายงานผูบ้รหิารทีก่ ากบัดแูล
เพือ่พจิารณาอยา่งใกลช้ดิ 

 

 
ผูจ้ดัท า : นางสาวปณุณญิาณ์  งามปลั่ง 
ส านกั :  กองพัฒนารัฐวสิาหกจิ 2 
ผูอ้ านวยการส านกั :  นางสาวรสา  กาญจนสาย 
โทรศพัท ์: 02-298-5880-7 ตอ่ 2155 
วนัทีจ่ดัท า :  วนัที ่3 สงิหาคม 2559 

- ก าหนดเป้าหมายสรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว 2.4 ลา้นบาท แบง่เป็นรายไดจ้ากตลาดตา่งประเทศ 1.56 ลา้นลา้นบาท และรายไดจ้ากตลาดในประเทศ 8.5 
แสนลา้นบาท  
- รัฐบาลเนน้การเตบิโตจากภายในและก าหนดใหก้ารทอ่งเทีย่วมบีทบาทส าคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ โดยเฉพาะการพฒันาการทอ่งเทีย่วระดบัทอ้งถิน่ 
- นโยบายเรง่ดว่น ไดแ้ก ่มาตรการสง่เสรมิใหช้าวไทยเดนิทางทอ่งเทีย่วในประเทศ โดยสรา้งรายการน าเทีย่วของแตล่ะเดอืนใหค้รอบคลมุทกุกลุม่จังหวดั ให ้
ททท. รว่มมอืกบัสมาคมโรงแรม สมาคมดา้นการขนสง่ เพือ่อ านวยความสะดวกใหช้าวไทยเดนิทางทอ่งเทีย่วในราคาถกู และจัดกรรมกระตุน้ใหช้าวไทยเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วในประเทศมากขึน้ ผา่นการสง่เสรมิการขายตา่งๆ อาท ิการขอรับการสนับสนุนรางวลัจากภาคเอกชน ในสว่นของมาตรการสง่เสรมินักทอ่งเทีย่ว
ตา่งประเทศ ไดแ้ก ่มาตรการเนน้กลุม่ Hign End กลุม่ CLMV และอาเซยีน และสง่เสรมินักทอ่งเทีย่วกลุม่ MICE 
- นโยบายระยะยาว สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วในระดบักลุม่จังหวดั ระดบัจังหวดัเพือ่การสรา้งแหล่งทอ่งเทีย่วใหม ่โดยก าหนดเป็น 1 ต าบล 1 แหลง่ทอ่งเทีย่ว  
ซึง่แตล่ะแหลง่ทอ่งเทีย่วจะตอ้งมผีลติภณัฑท์ีเ่ป็นเอกลกัษณ์ สรา้ง content เพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหเ้ดนิทางและจับจา่ยใชส้อย 

สาขาสงัคมและ
เทคโนโลย ี

 

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย (ททท.) 

ไตรมาส 2 ประจ าปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 30 ม.ีค. 59) 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย คา่จรงิ 

ผลลพัธด์า้นการน าองคก์ร 

รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว (ลบ.) 

1.  นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิ

2.  ผูเ้ยีย่มเยอืนชาวไทย 

 

 
1,500,000 

800,000 

 

 
อยูร่ะหวา่ง
ด าเนนิการ 

ผลลพัธด์า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

1.  จ านวนการเรยีกใชง้าน mobile  
 applications (ครัง้) 

2.  Unique IP ของ website ทีด่ าเนนิการ   
 โดย ททท. 

ผลลพัธด์า้นการเงนิและการตลาด 

1. รอ้ยละความสามารถในการเบกิจา่ยตามแผน 

2. คา่ใชจ้า่ยบรหิารเทยีบคา่ใชจ้า่ยรวม (รอ้ยละ) 

ตะแนนเฉลีย่ 

 

 

15,209,290 

 

34,220,965 

 
90 

23.0 

 

 

 

6,466,003 

 

6,483,477 

 
52.84 

22.21 

1.3537 

 โครงสรา้งรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยหลักเป็นการใชเ้งนิอดุหนุนจากรัฐบาล เนือ่งจาก ททท. เป็น

รัฐวสิาหกจิประเภทสง่เสรมิทีไ่มแ่สวงหาก าไร 
  

 รายไดร้วมไตรมาส 2 ปี 59 จ านวน 1,694 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส 1 ปี 59 จ านวน 200 ลบ. คดิ

เป็นรอ้ยละ 13 แบง่เป็นรายไดเ้งนิอดุหนุนจากรัฐบาล จ านวน 1,625 ลบ. รายไดจ้ากการขายและ

บรกิาร จ านวน 36 ลบ. และรายไดอ้ืน่ๆ จ านวน 33 ลบ. 
 

 คา่ใชจ้า่ยรวม ไตรมาส 2 ปี 59 จ านวน 1,660 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส 1 ปี 59 จ านวน 180 ลบ. 

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12 คา่ใชจ้า่ยสว่นใหญป่ระกอบดว้ย คา่ใชจ้า่ยสง่เสรมิการตลาด จ านวน 1,249 

ลบ. คา่ใชจ้า่ยผลประโยชนพ์นักงาน จ านวน 245 ลบ. คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 8 ลบ. คา่เสือ่มราคาและ

คา่ตัดจ าหน่าย จ านวน 39 ลบ. ตน้ทนุสนิคา้และบรกิารใชไ้ป จ านวน 10 ลบ. และเป็นคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

จ านวน 108 ลบ. 
 

 

 สนิทรพัยร์วม ไตรมาส 2 ปี 59 จ านวน 8,597 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส 1 ปี 59 จ านวน 356 ลบ. 

คดิเป็นรอ้ยละ 4 โดยสนิทรัพยห์มนุเวยีน ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด จ านวน 

3,130 ลบ. เงนิลงทนุชัว่คราว จ านวน 3,860 ลบ. และสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน สว่นทีด่นิ อาคาร และ

อปุกรณ์ จ านวน 982 ลบ. เงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม จ านวน 70 ลบ. และเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย 

จ านวน 200 ลบ. 
 

 หนีส้นิรวม ไตรมาส 2 ปี 59 มจี านวน 7,509 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส 1 ปี 59 จ านวน 322 ลบ. 

คดิเป็นรอ้ยละ 4 โดยมหีนีส้นิหมนุเวยีน เงนิอดุหนุนรอการรับรูร้ะยะยาว จ านวน 5,383 ลบ. และเป็น

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน เงนิอดุหนุนรอการรับรูร้ะยะยาว จ านวน 778 ลบ. และประมาณการหนีส้นิ

ผลประโยชนพ์นักงาน จ านวน  633 ลบ.  
 

 ความสามารถในการเบกิจา่ยงบลงทนุ ไตรมาส 2 ปี 59 โดยงบลงทนุเป้าหมายจ านวน 152 ลบ. 

เบกิจา่ยไดจ้รงิ 6 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 4 
 

 ROA ROE และ Net Profit Margin ไตรมาส 2 ปี 59 มคีา่รอ้ยละ 2 รอ้ยละ 12 และรอ้ยละ 2 

ตามล าดับ เมือ่เปรยีบเทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น พบวา่ ททท. มคีวามสามารถในการท าก าไร

ลดลง 
 

 ความคบืหนา้การด าเนนิงานของกจิการลงทุนและรว่มทนุของ ททท.  

   - บรษัิท ไทยแลนด ์พรวิเิลจ คารด์ จ ากัด มจี านวนสมาชกิทัง้หมด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559 จ านวน 

3,464 ราย ขาดทนุสทุธ ิ1,401 ลบ. ขาดทนุสะสม 826 ลบ. เงนิสดและเงนิฝากสถาบันการเงนิ

คงเหลอื 370 ลบ.  

   - กจิการน ้าพรุอ้นอ าเภอสนัก าแพง ผลประกอบการงวด 2 เดอืน มกี าไรสทุธ ิ7 ลบ. เงนิสดและเงนิ

ฝากสถาบันการเงนิ 65 ลบ. 

   - บรษัิท ไทยจัดการลองสเตย ์จ ากัด  ก าไรสทุธ ิ 0.37 ลบ. ขาดทนุสะสม 63 ลบ. เงนิสดและเงนิ

ฝากสถาบันการเงนิ 32 ลบ. 

 

 

ผลการด าเนนิงานรฐัวสิาหกจิรายคร ึง่ปี ประจ าปีบญัช ี2559 ของ ททท. 

โครงสรา้งรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิและก าไรจากการด าเนนิงาน 

หน่วย : ลา้นบาท 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัเดอืน

ก าไรจากการด าเนินงาน
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ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัเดอืน ก าไรจากการด าเนินงาน

รายไดจ้าก

การขายและ
บรกิาร
2 

รายไดเ้งนิ
อุดหนุน
รฐับาล

96 

รายได้
ส านกังาน
สาขาใน

ประเทศ 

0 
รายได้

ส านกังาน
สาขา

ตา่งประเทศ

0 

รายได ้
ดอกเบี้ย
2 

รายไดจ้าก

การรว่มลงทุน 

บ.บางพระ

กอล ์ 
0 

ตน้ทุน

สนิคา้
และ
บรกิาร

ใชไ้ป

1 

คา่ใชจ้า่ย
สง่เสรมิ

การตลาดใน
ประเทศ

19 

คา่ใชจ้า่ย
สง่เสรมิ

การตลาด

ตา่งประเทศ

48 

คา่ใชจ้า่ย

ผลประโยชน์

พนกังาน
20 

คา่ตอบแทน
ผูบ้รหิาร

0 

คา่เสือ่มราคา
และคา่ตดั
จ าหน่าย

3 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ
9 


