
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้กอ่น สตง. รับรอง ของบรษัิท อูก่รงุเทพ จ ากัด กองทัพเรอื 

สำขำอตุสำหกรรม 
และพำณชิยกรรม 

  
 

 

บรษิทั อูก่รุงเทพ จ ำกดั (บอท.) 

ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2560 (1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59) 

รำยไดร้วม  108.64 ลบ. 

Net Profit Margin  3.49  ลบ. 

ก ำไรสทุธ ิ 5.17 ลบ. 

หนว่ย : ลบ. 

หนว่ย : ลบ. 

หนว่ย : ลบ. 

 สถำนประกอบกำร 

    บอท. ใชส้ถานประกอบกจิการทัง้ 2 ที่ คือส านักงานสัตหีบและส านักงานใหญ่ยานนาวาโดยมีลูกค่า

หลักคือกองทัพเรือ หลังจากเหตุการณ์อู่ลอยที่สัตหีบล่มเมื่อปี 58 บอท.ไดย้า้ยงานหลักกลับมาท าที่

ส านักงานใหญ่ยานนาวา แต่อย่างไรก็ตามสถานประกอบการทัง้ 2 ยังม ีขอ้จ ากัดซึง่ท าให ้บอท. ไม่

สามารถด าเนินงานไดอ้ย่างเต็มประสทิธภิาพของอู่เรือ เนื่องจากพื้นที่สัตหีบเช่าพื้นที่ธนารักษ์และยังตดิ

คดีกับ บจก.โอ๊คเว็ลฯ ประกอบกับการเช่าอู่ราชนาวีมหดิลอดุลยเดชของกองทัพเรือ บอท.ตอ้งรอใหอู้่

ว่างจากงานของกองทัพเรือจงึจะสามารถรับงานได ้ส่วนพื้นที่ยานนาวาการเขา้-ออกอู่เรือของบอท.ตอ้ง

ผ่านสะพาน 6 สะพานซึง่สะพานตากสนิมีก าหนดเปิดเฉพาะวันอังคารเท่านัน้ 

 โครงกำรพฒันำทีด่นิยำนนำวำ 

    มตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 กรณีการใหเ้ช่าที่ดนิที่ม ีระยะเวลาเช่าเกนิกว่า 1 ปี ของ

รัฐวสิาหกจิ ตอ้งน าเสนอ คนร. อนุมัตเิป็นกรณีๆไป บังคับใชเ้ป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบ ซึง่ไดค้รบก าหนด 3 ปีแลว้ คณะกรรมการบอท. ในคราวประชุมที่ 12/2559 วันที่ 22 ธ.ค. 59 

ไดม้ีการพจิารณาเรื่องการให ้ธพส. เช่าพื้นที่โดยอนุมัตใินหลักการเบือ้งตน้ คือแบ่งการเก็บค่าเช่าเป็น 3 

ช่วง คือ 3 ปีแรกช่วงก่อสรา้ง ช่วงบรหิารอาคาร 30 ปี ปีที่ 1 - 10 และปีที่ 11 – 30 ทัง้นี้ให ้ธพส. สรา้ง

อาคารส านักงานทดแทนใหบ้อท. ดว้ย ทัง้นี้เมื่อครบสัญญา 30 ปี สิง่ปลูกสรา้งทัง้หมดตกเป็นกรรมสทิธิ์

ของบอท. โดยคณะกรรมการบอท. จะพจิารณาอกีครัง้เมื่อมีรายละเอยีดครบถว้น 

 โครงกำรเรอืตรวจกำรณ์ไกลฝั่ง (OPV 2) และเรอืใบ 3 เสำ 

     เรือตรวจการณ์ไกลฝ่ัง ล าที่ 2 มีระยะเวลาในการสรา้งเรือ 36 เดือน (1,080 วัน) มีความกา้วหนา้

ของโครงการรอ้ยละ 42.69 ทัง้หมดของโครงการมีจ านวน 115 งวดงาน โดยณ. วันที่ 22 ธ.ค. 59 

บอท. สามารถส่งมอบงวดงานไดท้ัง้หมด 27 งวดงาน จาก 35 งวดงานตามแผนปี 59 โดยมี 16 งวด

งานที่ส่งมอบแลว้ไดรั้บเงนิ อกี 11 งวดงานยังไม่ไดร้ับเงนิ และคงเหลืองวดงานอกี 80 งวดงานคดิเป็น

มูลค่า 1,506 ลบ. ซึง่หากบอท.สามารถบรหิารจัดการใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามแผน บอท. จะมี

สภาพคล่องในการประกอบกจิการต่อไป ในขณะเดียวกันหากมีการส่งมอบงานล่าชา้และเลื่อนระยะเวลา

แผนการด าเนินงานออกไปจะท าใหบ้อท. ตอ้งรับผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายส่วนที่เกดิขึน้จากการส่งมอบงาน

ล่าชา้และจะกระทบไปยังสภาพคล่องในการด าเนินกจิการต่อไป  

    เรือใบ 3 เสา มีความกา้วหนา้โครงการรอ้ยละ 64.24 ตามแผนจะสิน้สุดสัญญาวันที่ 1 มี.ค. 60 ซึง่

บอท.ไดเ้ร่งด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามแผน แต่ปัญหาจากการปรับโครงสรา้งภายในขององค์กรท าให ้

บอท. มีความล่าชา้บางงวดงาน 

บอท. ไมส่ามารถจัดซือ้จัดจา้งไดต้ามแผนทีป่ระมาณการ
ไวเ้นื่องจากการปรับเปลีย่นโครงสรา้งภายในของบอท. 
ส่งผลต่อผูม้ ีอ านาจอนุมัติวงเงินจัดซื้อจัดจา้ง ท าให ้
กระบวนการเกดิความลา่ชา้ โครงการเรอืใบ 3 เสาและการ
จัดซือ้อปุกรณ์เลือ่นระยะเวลาด าเนนิงานออกไป นอกจากนี้
กระบวนการบริหารจัดการองค์กรของบอท. ยังไม่มี
ประสทิธภิาพเพยีงพอ  

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 103.47 ลบ. 

หนว่ย : ลบ. 

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 

 

SOD: พัฒนาการด าเนนิงานเพือ่มุง่สูค่วามเป็นบรษัิททีม่ศัีกยภาพและไดรั้บรองมาตรฐานในอตุสาหกรรมตอ่เรอืและออกแบบเรอืของประเทศ 
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ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 17.41      36.45        326.26      795.16% 192.52 117.16 -39%

สนิทรัพยร์วม 312.73    197.89      609.69      208.10% 454.04 659.84 45%

หนี้สนิรวม 172.03    97.93        467.30      377.19% 347.41 513.35 48%

ทนุรวม 140.70    99.96        142.39      42.45% 106.63 146.49 37%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 27.05      (13.69) 28.74        -309.97% (7.02)       32.84 -568%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 259.16    193.01      530.66      174.93% 58.20 106.86 84%

รายไดร้วม 288.20    195.14      534.28      173.79% 58.77 108.64 85%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 255.72    213.56      422.67      97.92% 43.10 87.96 104%

คา่ใชจ้า่ยรวม 285.64    235.13      490.84      108.76% 51.81 103.47 100%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 3.45        (20.54)      107.99      -625.73% 15.10 18.90 25%

ดอกเบีย้จา่ย 1.17        (0.75) (0.30) -59.66% 0.30 0.00 -100%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล  -  -  -  -  -  - N.A.

EBITDA 12.77      (12.01)      104.85      -973.40% 16.74      17.01      2%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 2.56        (39.99)      43.43        -208.62% 6.97        5.17        -26%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 12.29      12.39        15.17        22.41% 3.43 4.02 17%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น -  -  -  -  -  - N.A.

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 9.32        8.54          (3.14) -136.76% 1.65 (1.89)      -215%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล  -  -  -  -  -  - 

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ  -  -  -  -  -  - 

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 26.90      23.05        23.00        77.50 1.59 -98%

งบลงทนุเบกิจา่ย 3.03        3.72          16.40        88.97 0.15 -100%

อัตราการเบกิจา่ย (%) 11.26% 16.14% 71.30% 115% 9.69%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 0.82% -20.21% 7.12% 6.14% 3.13%

ROE 1.82% -40.00% 30.50% 26.14% 14.11%

D/E (เทา่) 1.22 0.98 3.28 3.26 3.50

Net Profit Margin 0.89% -20.49% 8.13% 11.86% 4.76%

หน่วย: ลา้นบาท



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

   

• รำยไดร้วมเพิม่ข ึน้ 

 ใน Q1/60 บอท. มรีายไดร้วมเพิม่มากขึน้จาก Q1/59 เนือ่งจากรายไดใ้นการขายพสัดุ

เพิม่ขึน้ จ านวน 67.93 ลบ. รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่เพิม่ขึน้ จ านวน 0.04 ลบ. 

และรายไดอ้ืน่เพิม่ขึน้ จ านวน 1.2 ลบ. ขณะทีร่ายไดห้ลกัจากการผลติ การบรกิาร การ

ขายและบริการสัญญา ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แลว้ ซึง่รายละเอียด

โครงสรา้งรายไดข้องบอท. ในแตล่ะไตรมาสจะมจี านวนไมเ่ทา่กัน เนื่องจากรายได ้

จากการขายและบรกิารสญัญาจะมเีฉพาะในไตรมาสทีบ่อท.ไดท้ าสญัญาซอ่มสรา้งเรอื

เทา่นัน้ โดยในQ1/60นี ้บอท. ไมม่รีายไดจ้ากการขายและบรกิารสญัญา 

• คำ่ใชจ้ำ่ยรวมเพิม่ข ึน้ 

 ใน Q1/60 บอท. มคีา่ใชจ้า่ยรวมเพิม่มากขึน้จาก Q1/59 คา่ใชจ้า่ยทีส่งูทีส่ดุคอืตน้ทนุ

การขายสนิคา้ จ านวน 44.05 ลบ. เพิม่ขึน้จาก Q1/59 จ านวน 33.67 ลบ.  คดิเป็นรอ้ย

ละ 42.57 ของค่าใชจ้่ายทัง้หมด ตน้ทุนงานผลติผล เพิม่ขึน้จาก Q1/59 จ านวน 

12.92 ลบ. และค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงานและบรหิาร เพิม่ขึน้จาก Q1/59 จ านวน 

6.81 ลบ.  

• ก ำไรสทุธลิดลง 

 ใน Q1/60 บอท. มกี าไรสุทธ ิ5.17 ซึง่ลดลงจากไตรสามาสเดยีวกันของปีทีแ่ลว้ 

จ านวน 1.8 ลบ. แมใ้น Q1/60 บอท. จะมรีายไดเ้พิม่ขึน้เมือ่เทยีบกับ Q1/59 แตใ่น

สว่นของคา่ใชจ้า่ยก็เพิม่ขึน้ตามไปดว้ย สง่ผลใหก้ าไรสทุธขิอง บอท. ลดลง 

• ส่วนของงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ ณ Q1/60 บอท. มีสนิทรัพย์รวมจ านวน 

659.84 ลบ. เพิม่ขึน้จาก Q1/59 จ านวน 205.8 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 45 ในขณะทเีงนิ

สดลดลงจาก Q1/59 จ านวน 75.36 ลบ. และมหีนี้สนิเพิม่ขึน้ จ านวน 165.94 ลบ. 

เนื่องจากใน Q1/60 บอท. มลีกูหนี้คา้งจ่าย 116.7 ลบ. จากงานทีส่ง่มอบแลว้แตย่ัง

ไมไ่ดร้ับเงนิ 

• งบลงทุน ปี 2560 บอท. มแีผนเบกิจ่ายงบลงทนุทัง้ปีที ่20.82 ลบ. โดยใน Q1/60 

บอท. มแีผนเบกิจา่ยงบลงทนุทัง้หมด 1.59 ลบ. ซึง่ บอท. สามารถเบกิจ่ายไดเ้พยีง 

0.15 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 9.69 จากแผน เป็นผลมาจากการปรับเปลีย่นโครงสรา้ง

ภายในของ บอท. ทีท่ าใหเ้กดิความสับสนในเรื่องอ านาจการเบกิจ่าย จงึเกดิความ

ลา่ชา้ ทัง้นีย้ังอาจสง่ผลกระทบไปยังการเบกิจา่ยในไตรมาสถดัไป 

 

ผูจ้ดัท ำ : นายธเนศ สนทรโรปกรณ์  
ส ำนกั :  ส านักพฒันารัฐวสิาหกจิ 1 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นายภมูศิกัดิ ์ อรัญญาเกษมสขุ 
โทรศพัท ์: 02-298-5880-7 ตอ่ 2150 
วนัทีจ่ดัท ำ : 

สำขำอตุสำหกรรม 
และพำณชิยกรรม 

  
 

หมำยเหต ุ: ผลประเมนิการด าเนนิงานปี 59 งบการเงนิยังไมไ่ดก้าร
รับรองจาก สตง. 

เปรยีบเทยีบโครงสรำ้งรำยได ้Q1/58 และ Q1/59 

เปรยีบเทยีบโครงสรำ้งคำ่ใชจ้ำ่ย Q1/58 และ Q1/59 

หนว่ย : ลบ. 

หนว่ย : ลบ. 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล 
 พัฒนาระบบบรหิารจัดการใหม้คีวามพรอ้มในการด าเนนิธรุกจิอูเ่รอื 
 ผลักดันการจัดหาอูล่อยและอปุกรณ์การซอ่ม/สรา้งเรอืทีไ่ดม้าตรฐานสากล 
 ขยายฐานลกูคา้ใหค้รอบคลมุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยรักษากลุม่ลกูคา้เดมิและเพิม่กลุม่ลกูคา้ใหม่ 
 ปรับปรงุโครงสรา้งองคก์ร อตัราก าลังใหร้องรับการด าเนนิการดา้นการตลาด 
 ด าเนนิการยา้ยพืน้ทีป่ระกอบการไปแหง่ใหม ่(สตัหบี) 
 จัดท าแผนธรุกจิเพือ่รองรับการพัฒนาพืน้ทีอู่ก่รงุเทพฯ 
 ใหเ้อกชนเขา้รว่มทนุ โดยการลดสดัสว่นการถอืหุน้ของภาครัฐลง 
 

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
  บอท. มีการปรับโครงสรา้งภายในองค์กรส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการใน
ภาพรวม การเบกิจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว ้มีการสง่มอบงวดงาน
ล่าชา้กวา่แผน ประกอบกับการขาดการบรหิารจัดการความรู ้(KM) บุคลากรใหม่ยังไม่
สามารถด าเนินงานไดอ้ย่างเต็มที่ ส่งผลใหก้ารด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง และ
กระทบตอ่การบรหิารจัดการภายในอนาคต 
 
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 

ผูจ้ดัท ำ: นำงสำวกชกร  ขอดค ำ 
ส ำนกั : พฒันำรฐัวสิำหกจิ 1 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นำงนทวีรรณ  สมีำเงนิ 
โทรศพัท ์: 02-298-5880-7 ตอ่ 2302 
วนัทีจ่ดัท ำ : 15 พฤษภำคม 2560 

บรษิทั อูก่รุงเทพ จ ำกดั (บอท.) 

ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2560 (1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59) 

ผลผลติ บริการ 
ขายและ
บริการจาก
สญัญา 

ขายพสัดุ 
เช่าท่ีและ
อาคาร 

ด าเนนิงาน
อ่ืน 

รายได้อ่ืน 

Q1/59 32.86 11.06 11.43 0.00 1.34 1.50 0.58

Q1/60 27.74 9.21 0.00 67.93 0.45 1.54 1.78
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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

ต้นทนุงาน
ผลติผล 

ต้นทนุขายสนิค้า 
ต้นทนุงาน
บริการ 

ต้นทนุค่าเช่าช่วง
ท่ีดินและอาคาร 

ค่าด าเนนิงาน
และบริหาร 

Q1/59 26.70 10.38 5.22 0.80 8.71

Q1/60 39.62 44.05 3.85 0.45 15.51
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