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  ) 

สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

ปณท มีค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับพนักงานเป็นจ านวนมาก และมี
แนวโนม้ที่จะสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากเป็นธุรกจิไปรษณีย์ใช ้

ทรัพยากรบุคคลเป็นหลัก ขณะที่ธุรกจิหลัก คือ ธุรกจิบรกิาร
ขนสง่และโลจสิตกิส ์และธุรกจิบรกิารระหว่างประเทศ ทีส่ว่น
หนึ่งถูกจ ากัดอัตราค่าบริการ ปณท จึงควรหารายไดจ้าก
กจิกรรมอืน่ๆ ของ ปณท และสรา้งแผนงานรองรับในการใช ้

ทรัพยากรบคุคลขององคก์รใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 

สาขาสือ่สาร 
 

 

บรษิทั ไปรษณียไ์ทย  จ ากดั 

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

 

SOD  เป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นเครอืขา่ยไปรษณียแ์ละโลจสิตกิสข์องประเทศ เพือ่กระจายสนิคา้และพสัดภุณัฑไ์ดอ้ยา่งรวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

 

สงักดั : กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
ประธานกรรมการ : พลโท สาธติ พธิรัตน ์
กรรมการผูแ้ทน กค. : นายจมุพล รมิสาคร, นายพรชยั  ฐรีะเวช 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่: นางสมร  เทดิธรรมพบิลู 
CFO : - 
จ านวนพนกังาน:  31,387  คน (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ม.ค. 2559) 
Website :www.thailandpost.co.th  

รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายรวม   

EBITDA 

คา่ใชจ้า่ยรวมและคา่ใชจ้า่ยพนักงาน 

 
ก าไรสทุธ ิ

 

 บรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด (ปณท) ไดม้กีารปรับเปลีย่นการบรหิารและการด าเนนิการใหเ้ป็น

เชงิรุกมากขึน้ โดยมีการแบ่งกลุ่มตลาดบรกิารไปรษณียใ์หม่ออกเป็น 4 กลุ่มธุรกจิ คือ ธุรกจิบรกิาร

ไปรษณียภัณฑ ์ธรุกจิบรกิารขนสง่และโลจสิตกิส ์ธรุกจิบรกิารระหวา่งประเทศ และธุรกจิบรกิารคา้ปลกี

และการเงนิ ซึง่กลุ่มธุรกจิบรกิารขนสง่และโลจสิตกิส ์เป็นธุรกจิทีส่รา้งรายไดใ้ห ้ปณท มากทีส่ดุ แต ่

ปัจจบุันมแีนวโนม้ทีจ่ะลดลงเนื่องจากการพัฒนาทางดา้นเทคโนโลย ีและธรุกจิ E - Commerce  

 ปณท ด าเนนิการจัดโครงการ “เทีย่วสวนผึง้ บึง่ไปไปรษณีย”์ และเปิดการอบรมกจิกรรมสรา้งทมี

แกนน า CSR ไปรษณียอ์าสาเพือ่ชมุชน รุน่ที ่5 เมือ่วันที ่7 มนีาคม 2559 ณ ปณ.สวนผึง้ ภายใต ้

โครงการ “ไปรษณียเ์ป่ียมสขุ” มวีัตถุประสงคเ์พื่อเป็นการสรา้งขวัญและก าลังใจใหผู้ป้ฏบิัตงิาน

ในพื้นที่ และเป็นการแสดงพลังจติอาสาการมสีว่นร่วมของผูบ้รหิารและเจา้หนา้ที/่พนักงานใน

กจิกรรมดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคม (CSR) ในการท างานสนับสนุนชมุชนส าคัญ  

 ปณท ด าเนินการจัดกจิกรรม “รวมใจไปรษณียไ์ทย...ร่วมใจต่อตา้นทุจรติ” และการสือ่สารภายในและ

ภายนอก เรื่องนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของ ปณท เพื่อสรา้งการรับรูแ้ก่พนักงาน/

ลกูจา้ง ปณท ลกูคา้ และประชาขนไดรั้บทราบถงึค ามั่นสญัญาวา่ พนักงาน ปณท  

 ตระหนักถงึความซือ่สตัย ์การด าเนนิการตามหลักธรรมาภบิาล และจะร่วมกันตา้นการทุจรติ เมือ่วันที ่14 

มนีาคม 2559 ทัง้นี้เป็นแนวทางในการด าเนนิงานในเรือ่งการประเมนิตนเองตามเกณฑม์าตรฐานและตัวชีว้ัด

ความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน เพือ่ใหเ้ห็นภาพลักษณ์ของ ปณท เป็นองคก์รแหง่ความโปรง่ใส 

 ปณท รายงานผลการประชมุ 2016 joint session of the Council of Administration and 

Postal Operations Council ของสหภาพสากลไปรษณีย ์(UPC) ซึง่ผูแ้ทน ปณท เขา้รว่มประชมุ

สภาบรหิาร (CA) และสภาปฏบิัตกิารไปรษณีย ์(POC) ประจ าปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ 8-26 

กมุภาพันธ ์2559 ณ กรุงเบริน์ สมพันธรัฐสวสิ โดยประเด็นส าคัญในการพจิารณาขอ้เสนอที่มี

ผลกระทบต่อการด าเนนิงานของประเทศสมาชกิต่างๆ ในภาพรวม ไดแ้ก ่๑) พจิารณาระบบค่า 

ท าการปลายทางในอนาคต และขอ้ก าหนดขัน้ต ่าส าหรับการไดรั้บโบนัสเพิม่จากคา่สว่นแบง่ของ

พัสดุไปรษณีย ์๒) ปฏริูปโครงสรา้งสหภาพสากลไปรษณียใ์หม้ีเพียงสภาเดยีว ๓) บูรณาการ

บรกิารไปรษณียข์อง UPC ทีม่เีป้าหมายส าคัญ คอืการจ าแนกประเภทสิง่ของสง่ทางไปรษณีย์

ใหม่ตามสิง่บรรจุภายในเป็น Documents และ Goods และ ๔) การแกไ้ขปรับปรุง (Recast) 

อนุสัญญาสากลไปรษณีย ์(Covention) ระเบียบปฏบิัตวิ่าดา้ยไปรษณียภัณฑ ์(Letter Post 

Regulations) และระเบยีบปฏบิัตวิา่ดว้ยพัสดไปรษณีย ์(Parcel Post Regulations) 

ทีม่า : งบการเงนิประจ าปี 2557 และ 2558 (สตง.รับรอง) และไตรมาส 1 ประจ าปี 2559  
งบการเงนิเบือ้งตน้ของของ ปณท 

ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้ Q1/2559 ของบรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 
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   สาขาสือ่สาร 
 

บรษิทั  ไปรษณียไ์ทย จ ากดั  

ไตรมาส 1 ประจ าปี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ม.ีค. 58) 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล 

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

โครงสรา้งคา่ใชจ้า่ยรวมของ ปณท  

สดัสว่นปรมิาณงานของธรุกจิ ปณท เทยีบกบับรษิทัเอกชนอืน่ 

ผูจ้ดัท า : นางสาวปรางสริ ิ อารรัีมย ์
ส านกั   :  กองพัฒนารัฐวสิาหกจิ 2 
ผูอ้ านวยการส านกั :  นางสาวจุฑารสา  กาญจนสาย 
โทรศพัท ์: 02-298-5880 ตอ่ 2162 
วนัทีจ่ดัท า :  3  สงิหาคม 2559 

 ปณท มผีลการด าเนนิงานใน Q1/59  โดยมผีลก าไรสทุธจิ านวน 984.48 ลบ. เพิม่ข ึน้จาก Q1/58 

จ านวน 165.35 ลบ. หรอืรอ้ยละ  20.19  โดย ปณท มรีายไดจ้ากการด าเนนิงานจากการขายและ

ใหบ้รกิารใน Q1/59 จ านวน 6,247.35 ลบ. ซึง่สว่นใหญเ่ป็นรายไดจ้ากกลุม่ธรุกจิบรกิารขนสง่และโลจิ

สตกิส ์จ านวน 2,678.99 ลบ. เพิม่ข ึน้จาก Q1/58 จ านวน 558.63 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 26.35 และเป็น

รายไดจ้ากกลุม่ธรุกจิบรกิารไปรษียภณัฑ ์ล าดบัรองลงมาจ านวน 2,276.58 ลบ.  เพิม่ข ึน้จาก Q1/58 

จ านวน 58.41  ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 2.63 เป็นรายไดจ้ากธรุกจิบรกิารระหวา่งประเทศ ล าดบัรองลงมา

จ านวน 860.90 ลบ. และธรุกจิคา้ปลกี จ านวน 272.80 ลบ. เพิม่ข ึน้จาก Q1/58 จ านวน 58.41 ลบ. 

69.54 ลบ. และ 15.93 ลบ. ตามล าดบั ในขณะเดยีวกนัใน Q1/59 ปณท ยังคงมรีายไดล้ดลงจากธรุกจิ

การเงนิ จ านวน 127.59 และธรุกจิอืน่ๆ จ านวน 30.49 ลบ. ตามล าดบั  ซึง่ลดลงจาก Q1/58 จ านวน 

6.88 ลบ. และ 12.26 ลบ. ตามล าดบั  

 สนิทรัพยร์วม Q1/59 จ านวน 24,582.12  ลบ. เพิม่ข ึน้จาก Q1/58 จ านวน 1,809.80  ลบ. คดิเป็น 

รอ้ยละ 7.95 โดยใน Q1/59  ปณท มสีนิทรัพยม์ทีัง้สนิทรัพยห์มนุเวยีนและไมห่มนุเวยีนเป็นจ านวน 

14,264.74 และ 10,317.38 ลบ. ตามล าดบั เพิม่ข ึน้จาก Q1/58 เนือ่งจากสว่นของสนิทรัพยห์มนุเวยีน

เพิม่ข ึน้ จาก Q1/58 จ านวน 262.54 ลบ.  และสว่นของสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน เพิม่ข ึน้ จาก Q1/58 

จ านวน 1,544.82 ลบ.  

 หนีส้นิรวม Q1/59 มจี านวน 8,906.38 ลบ. ลดลงจาก Q1/58 จ านวน 48.36 ลบ.คดิเป็นรอ้ยละ 0.54 

ซึง่ใน Q1/58 มหีนีส้นิรวมเทา่กบั 8,954.74  ลบ. เนือ่งจากใน Q1/59  ปณท. มจี านวนหนีส้นิ

หมนุเวยีน โดยเฉพาะในสว่นของเจา้หนีก้ารคา้ระหวา่งประเทศลดลงจ านวน 459.83 ลบ. และเจา้หนี้

การคา้ในประเทศลดลงจ านวน 134.99 ลบ.  

 คา่ใชจ้า่ยรวม Q1/59 มจี านวน 5,064.78 ลบ. เพิม่ข ึน้จาก Q1/58 จ านวน 457.35 ลบ. โดยใน 

Q1/58 ปณท. มคีา่ใชจ้า่ยรวมเทา่กบั 4,607.43 ลบ. โดย ปณท มคีา่ใชจ้า่ยในสว่นตน้ทนุขายและ

ใหบ้รกิารเพิม่ข ึน้เป็นอยา่งมากจ านวน  406.37 ลบ. และมคีา่ใชจ้า่ยในการขาย เพิม่ข ึน้ดว้ยจ านวน 

8.23 ลบ. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารเพิม่ข ึน้ดว้ยจ านวน 41.60 ลบ. และมคีา่ใชจ้า่ยอืน่ เพิม่ข ึน้ดว้ยจ านวน 

1.14 ลบ. เชน่กนั ทัง้นีพ้บวา่คา่ใชจ้า่ยพนักงานมแีนวโนม้เพิม่ข ึน้ทกุปี โดยที ่Q1/59 มจี านวน 

2,835.99 ลบ. เพิม่ข ึน้จาก Q1/58 จ านวน 228.58 ลบ. 

 การด าเนนิงานของบรษัิท ไปรษณียไ์ทยดสิทรบิวิชัน่ จ ากดั (ปณท.ดบ.) ทีจ่ัดตัง้ข ึน้ตามมต ิครม.    

เมือ่วันที ่22 ตลุาคม 2556 เพือ่บรหิารจัดการเกีย่วกบัเสน้ทางการขนสง่ การจา่หนา้ การบรรจหุบีหอ่ 

การจัดเกบ็และกระจายสนิคา้รวมทัง้ใหบ้รกิารเสรมิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ โดยให ้ปณท ถอืหุน้รอ้ยละ 100  

ซึง่ปี 2558  มผีลการด าเนนิงานขาดทนุจ านวน 109.15 ลบ.  โดยมยีอดสะสม ณ เดอืนมนีาคม 2558 

ปณท ดบ. มผีลการด าเนนิงานขาดทนุจ านวน  36.89 ลบ. เนือ่งจากมรีายไดร้วมจ านวน 19.71 ลบ. และคา่ใชจ้า่ย

รวมจ านวน 56.60 ลบ. โดยปัจจบุัน ณ เดอืนมนีาคม 2559 ปณท.ดบ. มผีลขาดทนุจ านวน   9.48   ลบ. เนือ่งจาก

มรีายไดร้วมจ านวน  91.30   ลบ. และคา่ใชจ้า่ยรวมจ านวน  100.78     ลบ.  

สรปุการด าเนนิงานโดยรวม 
 ปณท มกีารใหบ้รกิาร แบง่ออกเป็น 4 กลุม่ธรุกจิ ไดแ้ก ่
1. กลุม่ธรุกจิบรกิารไปรษณีภัณฑ ์ไดแ้ก ่จดหมายในประเทศ และไปรษณียภัณฑ ์
ลงทะเบยีนในประเทศ 
2. กลุม่ธรุกจิบรกิารขนสง่และโลจสิตกิส ์ไดแ้ก ่ไปรษณียด์ว่นพเิศษในประเทศ        
พสัดไุปรษณียใ์นประเทศ และขนสง่สงิของขนาดใหญ ่(Logispost)  
3. กลุม่ธรุกจิบรกิารระหวา่งประเทศ ไดแ้ก ่ไปรษณียภ์ัณฑล์งทะเบยีนระหวา่งประเทศ  
ไปรษณียด์ว่นพเิศษระหวา่งประเทศ จดหมายระหวา่งประเทศ และพสัดไุปรษณียร์ะหวา่งประเทศ 
4.กลุม่ธรุกจิบรกิารคา้ปลกีและการเงนิ ไดแ้ก ่ธนาณัตอิอนไลน ์ Pay at post ตราไปรษณียากร 
เพือ่การสะสมและสิง่สะสม สนิคา้ไปรษณีย ์(กลอ่ง/ซอง/วสัดหุุม้หอ่) และสนิคา้ที ่ปณท  
รับเป็นตวัแทนจ าหนา่ย 
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
 ปณท ควรมกีารก าหนดแผนงานทีช่ดัเจนและเป็นรปูธรรมในการเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิ 
 อาเซยีน (AEC) โดยเฉพาะเรือ่งการคา้ชายแดนเพือ่ให ้ปณท สามารถแขง่ขนักบัภาคเอกชน 
ไดม้ปีระสทิธภิาพ 
 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 าเนินงาน ประจ าป ี2558  น้ าหนัก  คะแนน

 1.ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรฐัวสิาหกิจ 40 4.4000

 2. ผลลัพธ์ 60 4.2200

 ผลลัพธ์ด้านผลิตภณัฑ์และบรกิาร
 2.1 อัตราความส าเรจ็ต่อมาตรฐานในการจัดส่งสิ่งของถึงปลายทาง
 ส าหรบับรกิาร Logispost 10.34 3.7400

 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด

 2.3 ก าไรก่อนหกัโบนัสและภาษีเงินได้นิติบคุคล 10.34 5.0000

 2.4 ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้จากการด าเนินงาน 10.34 5.0000
 2.5 ก าไรก่อนหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลของ บรษัิท ไปรษณีย์
ไทยดิสทรบิวิช่ัน จ ากัด 6.21 1.0000

 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ
 2.7 อัตราการน าจ่ายทนัเวลาตามมาตรฐานของบรกิารไปรษณีย์
ด่วนพิเศษระหวา่งประเทศ (ขาเข้า) 5.17 4.4727

 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร
 2.8 ระดับความส าเรจ็ในการน า R&D มาจัดท าเปน็ผลิตภณัฑ์ 
บรกิารหรอืกระบวนการใหม่ได้ 5.17 5.0000

ภาพรวม 4.2920


