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สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

แนวโนม้ธุรกจิของ บรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ำกดั (ปณท) มรีำยไดจ้ำกธรุกจิบรกิำรไปรษณียภ์ัณฑ,์ 
ธรุกจิบรกิำรขนสง่และโลจสิตกิส,์ ธรุกจิรำยไดบ้รกิำรระหวำ่งประเทศ และธรุกจิคำ้ปลกีและกำรเงนิ โดย
ปัจจบุันรำยไดห้ลกัของ ปณท คอื รำยไดจ้ำกธรุกจิบรกิำรขนสง่และโลจสิตกิส ์ซึง่สว่นใหญค่อืบรกิำร
ไปรษณียด์ว่นพเิศษในประเทศ พัสดไุปรษณียใ์นประเทศ และบรกิำรขนสิง่ของขนำดใหญ ่(logispost) 
โดยปรมิำณงำนรวมในประเทศไดเ้พิม่ข ึน้เป็นรอ้ยละ 16.8 จำกปี 2558 สว่นใหญเ่นื่องจำกกำรท ำธรุกจิ
ไปรษณียด์ว่นพเิศษในประเทศ และธรุกจิพำณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์(e–Commerce) มแีนวโนม้ทีไ่ดร้ับ
ควำมนยิมมำกขึน้ จงึสง่ผลตอ่ปรมิำณงำนมอีตัรำกำรเพิม่ข ึน้สงูกวำ่ปีทีผ่่ำนมำอยำ่งชดัเจน  
- กำรพฒันำและปรบัปรงุงำนของปณท โดยไดม้กีำรพัฒนำปรับปรงุงำนเพือ่ใหส้ำมำรถตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้รกิำร ดังนี้ 
ดำ้นกำรบรกิำร 
มกีำรเปิดใหบ้รกิำร Prompt post และบรกิำรกลอ่งพรอ้มสง่ ใหบ้รกิำรกลอ่งเหมำจำ่ย (One Price Box) ใหบ้รกิำร
จัดสง่สิง่ของสง่ดว่นพืน้ทีก่รงุเทพฯ (Same Day Post) ใหบ้รกิำรตรวจเครดติบโูรดว้ยระบบออนไลนแ์บบเรยีลไทม ์
และกำรใหบ้รกิำรจัดสง่สือ่โฆษณำทำงไปรษณีย ์Advertising Mail ผ่ำนชอ่งทำงเว็บไซต ์
ดำ้นระบบงำน 
1. กำรขยำยเครอืขำ่ยใหบ้รกิำรไปรษณีย ์ใหส้ำมำรถรองรับกลุม่ธรุกจิ e-Commerce ทีม่แีนวโนม้สงูขึน้ 
โดยกำรขยำยเครอืขำ่ยใหบ้รกิำรทัง้ดำ้นรับฝำกและเป็นจดุน ำจำ่ยพเิศษ (Delivery Station) เพือ่ควำม
สะดวกของลกูคำ้ โดยเปิดใหบ้รกิำรจดุน ำจำ่ยพเิศษ ไดแ้ก ่กำรจัดตัง้เคำนเ์ตอรใ์หบ้รกิำรไปรษณียใ์น
หำ้งสรรพสนิคำ้และพืน้ทีช่มุชนอืน่ๆ กำรจัดตัง้จดุใหบ้รกิำรน ำจำ่ย (Drop Station) โดยเปิดจดุใหบ้รกิำร
รว่มกบัพันธมติรเอกชน และกำรเปิดใหบ้รกิำรน ำจำ่ยผ่ำนตูไ้ปรษณียอ์จัฉรยิะ (iBox) 
2. กำรยกระดับคณุภำพ EMS ในประเทศ โดยก ำหนดแผนพัฒนำคณุภำพกำรใหบ้รกิำร EMS ทีม่ถีงึกนั
ระหวำ่ง ปณท ในพืน้ทีน่ครหลวง กบั ปณ จังหวัดทกุจังหวัด รวมถงึ ปณ บำ้นดู ่และ ปณ หำดใหญ ่ใหม้ี
มำตรฐำนกำรน ำจำ่ย ว+1 โดยมกีำรน ำจำ่ยทกุวัน ไมม่วีันหยดุ เหมอืนกนั ปณท ในเขตกรงุเทพฯ เพือ่
รองรับกำรขยำยตัวของเขตเมอืงและกำรตลำด e-Commerce ทีก่ ำลังเตบิโต 
3. กำรปรับปรงุระบบกำรน ำจำ่ย EMS ของทีท่ ำกำร ปณท จังหวัด 73 แหง่ ใหม้กีำรน ำจำ่ย EMS ในวัน
อำทติยแ์ละวันหยดุนักขัตฤกษ์ เพือ่รองรับกำรเตบิโตของบรกิำร EMS และสำมำรถแขง่ขันกบัผูใ้ห ้
บรกิำรเอกชนได ้
-  ปณท ไดร้ับรำงวัลประชำรัฐวสิำหกจิดเีดน่ ประจ ำปี 59 ประเภทชเูกยีรต ิจำก สคร. ดว้ยผลงำนโครงกำร 
“ไปรษณียเ์พิม่สขุ ขำ้วฮำงสรำ้งกดุจกิ กนิดอียูด่”ี  สนับสนุนชมุชนกลุม่ผูผ้ลติขำ้วฮำงบำ้นกดุจกิ จ.สกลนคร ซึง่ 
ปณท ใชศ้ักยภำพดำ้นกำรขนสง่และกำรเชือ่มโยงภำคเีครอืขำ่ยตำ่ง  ๆเขำ้รว่มสนับสนุน พัฒนำตน้น ้ำถงึปลำยน ้ำ 
รวมถงึชอ่งทำงกำรตลำด และกำรขนสง่อตัรำพเิศษ ใหช้มุชนเตบิโตและเขม้แข็งไดอ้ยำ่งย่ังยนื 
 

สงักดั: กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
ประธำนกรรมกำร: พลโท สำธติ พธิรตัน ์ 
กรรมกำรผูแ้ทน กค.: นำยจุมพล รมิสำคร,นำยพรชยั ฐรีะเวช 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่: นำงสมร เทดิธรรมพบิูล 
  
จ ำนวนพนกังำน: 31,387 คน (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ม.ค. 2559) 
Website: www.thailandpost.com 

ทีม่ำ : งบกำรเงนิผำ่นกำรสอบทำนจำก บรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ำกัด 

 

สำขำสือ่สำรฯ 
 

บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ำกดั 
ไตรมำสที ่4 ประจ ำปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59) 

SOD: เป็นผูใ้หบ้รกิำรดำ้นเครอืขำ่ยไปรษณียแ์ละกำรขนสง่ของประเทศ รวมถงึกำรเป็นตวัแทนของทัง้ภำครฐัและเอกชนในกำรกระจำยสำขำใหท้ัว่ถงึอย่ำง
เหมำะสม  

 

 
 
 

รำยไดร้วม  25,975 ลำ้นบำท 

 
 
 
 

                คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 21,431 ลำ้นบำท 

 

 
 
 

EBITDA  5,379.58 ลำ้นบำท 

 

 
 
 

                    ก ำไรสทุธ ิ  3,499.37 

 

 
ปณท เป็นธุรกจิทีม่ลีักษณะเป็น Labor Intensive ทีต่อ้งใช ้

ก ำลังคนจ ำนวนมำกในกำรด ำเนินงำน ส่งผลให ้ปณท            
มีปรมิำณค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกับพนักงำนเป็นจ ำนวนมำก 
ฉะนั้น  ปณท ควรมีกำรวำงแผนกำรบริหำรบุคคลในเกิด
ประสทิธภิำพมำกทีส่ดุตอ่องคก์ร และลดคำ่ใชจ้ำ่ยในสว่นดังกลำ่ว  

 

หน่วย: ลา้นบาท (Q1 to Q4) (Q1 to Q4) (Q1 to Q4)

2557 2558 2559 %Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 4,688.23 2,965 2,573 -13.23%

สนิทรัพย์รวม 22,437.74 23,253 26,402 13.54%

หนีส้นิรวม 9,465.14 8,347 8,883 6.42%

ทนุรวม 12,972.60 14,906 17,520 17.53%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 12,972.60 14,906 17,520 17.53%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 21,413.00 22,642 25,571 12.94%

รายไดร้วม 21,822.00 23,020 25,975 12.84%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 18,720.00 19,785 21,311 7.71%

คา่ใชจ้า่ยรวม 19,461.00 19,809 21,431 8.19%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 1,952.00 2,857 4,260 49.11%

ดอกเบีย้จา่ย 0.00 0.0 0.0 0.00%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 581.44 764 1,045 36.70%

EBITDA 3,720.46 3,887.17 5,379.58 38.39%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 1,779.56 2,446.99 3,499.37 43.01%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 10,376.64 10,883 11,769 8.14%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 0.00 -          - -         

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 1,027.46 1,031 1,120 8.67%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 949.00 544 483 -11.20%

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 0.00 -          -          -         

D/E (เทา่) 1,219.01 1,400 1,400

งบลงทนุเบกิจา่ย 1,253.86 1,213 1,398

อัตราการเบกิจา่ย (%) 102.86% 86.67% 99.83%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 7.93% 10.52% 13.25%

ROE 13.72% 16.42% 19.97%

D/E (เทา่) 72.96% 56.00% 0.51

Net Profit Margin 8.15% 10.63% 13.47%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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• หำกพจิำรณำรำยไดร้วมของปี 59 จะเห็นวำ่ ปณท. มรีำยไดร้วมจ ำนวน 25,975 ลบ. 
เพิม่ขึน้จำกปี 2558 จ ำนวน 2,955.53 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 12.84 โดยมรีำยไดจ้ำกกำรขำย
และใหบ้รกิำรจ ำนวน  25,571 ลบ. ซึง่ประกอบดว้ยรำยไดก้ลุม่ธรุกจิขนสง่และโลจสิตกิส์

จ ำนวน 11,095.67 ลบ. กลุม่ไปรษณียภ์ัณฑ ์จ ำนวน 9,271.08 ลบ. กลุม่รำยไดบ้รกิำร
ระหวำ่งประเทศ จ ำนวน 3,330.85 กลุม่คำ้ปลกี จ ำนวน 1,270.19 ลบ. และกลุม่กำรเงนิ
จ ำนวน 458.27 ลบ. และรำยไดอ้ืน่ๆ จ ำนวน 144.79 ลบ. ทัง้นี ้เป็นผลมำจำกกำรเพิม่ขึน้
ของรำยไดก้ลุม่ขนสง่และโลจสิตกิส ์รอ้ยละ 20.73 เนือ่งจำกกำรเตบิโตของตลำด              
e-Commerce  กำรขยำยตวัของธรุกจิกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ผำ่นระบบ   e-Commerce ทีส่ง่ผล
ใหม้กีำรจัดสง่พสัดสุนิคำ้ผำ่นเสน้ทำงไปรษณียเ์พิม่มำกขึน้ โดยเฉพำะบรกิำรไปรษณีย ์EMS 

•• คำ่ใชจ้ำ่ยรวมของ ปณท ในปี 2559 มจี ำนวน 21,431 ลบ. เพิม่ขึน้จำกปี 2558 จ ำนวน 
1,622.60 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 8.19 เป็นผลมำกจำกกำรเพิม่ขึน้ของคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน        
คำ่เชำ่ คำ่ซอ่มแซมบ ำรงุรกัษำ คำ่ใชจ้ำ่ยด ำเนนิงำนอืน่ ซึง่คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนในปี 2559 
เพิม่สงูขึน้ถงึจ ำนวน 885.95 ลบ. โดยโครงสรำ้งคำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นบคุลำกรสว่นใหญม่ำจำก
คำ่ตอบแทนแรงงำน คำ่สวสัดกิำร เนือ่งจำกคำ่ใชจ้ำ่ยทำงดำ้นบคุลำกรไดเ้พิม่ขึน้ทกุปี ทัง้
จำกกำรปรับเลือ่นเงนิเดอืนตำมปกตขิองพนักงำนและลกูจำ้ง และปรับตำมโยบำยของรฐับำล
สง่ผลใหค้ำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นบคุลำกรเพิม่สงูขึน้อยำ่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้ขอ้จ ำกดัในดำ้นกำรปรบัลด
จ ำนวนพนักงำน เป็นผลใหค้ำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นบคุลำกรเพิม่ขึน้อยำ่งตอ่เนือ่ง  

•-  ปณท มคีวำมสำมำรถในกำรหำรำยไดแ้ละท ำก ำไรมำกขึน้ โดย EBITDA ของ ปณท ในปี 
2559 มจี ำนวน 5,379.58 ลบ. เพิม่ขึน้จำกปีทีผ่ำ่นมำจ ำนวน 1,492.41 ลบ. และในปี 2559 
ปณท มกี ำไรสทุธ ิ3,499.37 ลบ. เพิม่ขึน้จำกปี 2558 เทำ่กบั 1,052.38  ลบ.  

•ปณท ดบ. ในปี 2559 ปณท ดบ. มรีำยไดร้วมจ ำนวน 380.72 ลบ. โดยเป็นรำยไดจ้ำกกำร
ขำยและใหบ้รกิำรจ ำนวน 379.57 ลบ. และรำยไดอ้ืน่จ ำนวน 1.15 ลบ. ประกอบดว้ยรำยได ้
กลุม่ขนสง่ จ ำนวน 273.93 ลบ. และรำยไดก้ลุม่บรกิำรคลงัสนิคำ้จ ำนวน 105.23 ลบ. และ
รำยไดก้ลุม่ธรุกจิอืน่จ ำนวน 0.42 ลบ. ซึง่มำจำกดอกเบีย้รับเงนิฝำกธนำคำร และรำยได ้
คำ่ปรับผดิสญัญำ ในสว่นคำ่ใชจ้ำ่ยรวมของ ปณท ดบ. มจี ำนวน 453.18 ลบ. โดยมคีำ่ขนสง่ 
คำ่ใชจ้ำ่ยตอบทำนแรงงำน และคำ่เชำ่เป็นหลกั จ ำนวน 222.86 ลบ. 49.05 ลบ. และ 
110.82 ลบ. ตำมล ำดบั สง่ผลในกำรด ำเนนิงำนในปี 2559 ของ ปณท ดบ. ประสบภำวะ
ขำดทนุ เป็นจ ำนวน 72.46 ลบ. เนือ่งจำกตน้ทนุคำ่ขนสง่มอีตัรำสว่นรอ้ยละ  70 ของรำยได ้
ของ ปณท ดบ. จงึท ำแผนกำรลดตน้ทนุคำ่ขนสง่และลดคำ่แรง นอกจำกปรับลดจ ำนวนกำร
จำ้งแรงงำน และกำรท ำงำนเป็นกะเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพกำรบรหิำรจัดกำรคลงัสนิคำ้ให ้
สำมำรถใชง้ำนไดต้ลอด 24 ชัว่โมง นอกจำกนีย้ังมแีนวทำงเพิม่รำยไดค้วบคูก่นัไปดว้ย 

 

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
ปณท มกีำรใหบ้รกิำร แบง่ออกเป็น 4 กลุม่ธรุกจิ ไดแ้ก่ 
1.  กลุม่ธรุกจิบรกิำรไปรษณียภั์ณฑ ์ไดแ้ก ่บรกิำรสง่จดหมำย ไปรษณียบัตร ของตพีมิพ ์จดหมำย
ลงทะเบยีนในประเทศ และ ไปรษณียภัณฑ ์(ต ำกวำ่ 20 kg) ลงทะเบยีนในประเทศ เป็นตน้ 
2. กลุม่ธรุกจิขนสง่และโลจสิตกิส ์ไดแ้ก ่บรกิำรไปรษณียด์ว่นพเิศษในประเทศ พัสดไุปรษณียใ์นประเทศ 
และบรกิำรขนสิง่ของขนำดใหญ ่(logispost) เป็นตน้ 
3.  กลุม่ธรุกจิบรกิำรระหวำ่งประเทศ ไดแ้ก ่บรกิำรไปรษณียภัณฑล์งทะเบยีนระหวำ่งประเทศ ไปรษณีย์
ดว่นพเิศษระหวำ่งประเทศ จดหมำยระหวำ่งประเทศ และพัสดไุปรษณียร์ะหวำ่งประเทศ เป็นตน้   
4.  กลุม่ธรุกจิคำ้ปลกีและกำรเงนิ ไดแ้ก ่บรกิำรธณำณัตอิอนไลน ์ตรำไปรษณียำกรเพือ่กำรสะสมและสิง่
สะสม สนิคำ้ไปรษณีย ์สนิคำ้ที ่ปณท รับเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย และเงนิ Pay at post เป็นตน้  
 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
1.  ปณท ควรใหค้วำมส ำคัญในกำรก ำกับดแูลกจิกำรของบรษัิท ไปรษณียไ์ทย ดสิทรบิวิชัน่ จ ำกัด 
(ปณท.ดบ.) อยำ่งจรงิจัง เนือ่งจำก ปณท.ดบ. มผีลกำรด ำเนนิงำนไมเ่ป็นไปตำมเป้ำหมำย และด ำเนนิ
กจิกำรทีม่ผีลกำรขำดทนุอยำ่งตอ่เนือ่ง โดยมแีนวโนม้เขำ้สูก่ระบวนกำรฟ้ืนฟกูจิกำร ประกอบกับภำวะกำร
ขำดสภำพคลอ่งในกำรดำ้นกำรเงนิ  
2.  ปณท ควรมแีผนกำรแกไ้ขปัญหำของ ปณท.ดบ. ใหม้แีนวทำงกำรด ำเนนิงำนทีช่ดัเจน มปีระสทิธภิำพ 
และเป็นรปูธรรม ในกำรก ำกับดแูลกจิกำรของ ปณท.ดบ. 
3.  ปณท ควรมแีผนกำรตลำดทีช่ดัเจนเพือ่รองรับกำรแขง่ขันและเพิม่สว่นแบง่กำรตลำดในธรุกจิ E-
Commerce ทีข่ยำยตัวอยำ่งรวดเร็ว โดย ปณท ควรประเมนิสถำนะสว่นแบง่กำรตลำด กำรเตบิโต และ
บรกิำรใหม่ๆ  ของผูป้ระกอบกำรเอกชน อัตรำคำ่บรกิำร และควำมพงึพอใจของลกูคำ้ เพือ่ประกอบกำร
จัดท ำแผนกำรตลำดดังกลำ่วดว้ย  
4.  ปณท ควรใหค้วำมส ำคัญกับกำรบรหิำรอัตรำก ำลังในอนำคต รวมถงึกำรบรหิำรจัดกำรคำ่ใชจ้ำ่ย
บคุลำกรทีม่สีดัสว่นคอ่นขำ้งสงูมำกในปัจจบุัน เมือ่เทยีบกับสดัสว่นรำยได  ้  
 

ผูจ้ดัท ำ: นำงสำวปรำงสริ ิ อำรรีมัย ์
ส ำนกั : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ ๒  
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นำงสำวรสำ กำญจนสำย 
โทรศพัท ์: 02-289-5880 ตอ่ 2162 
วนัทีจ่ดัท ำ :  8 พฤษภำคม 2560 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล 
-บรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ำกดั (ปณท) ด ำเนนิโครงกำรกำรสง่เสรมิกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ OTOP ในโครงกำร “OTOP ไทยจำกทอ้งถิน่บนิสูท่อ้งฟ้ำ” ตำมด ำรขิอง
นำยกรัฐมนตร ีทีต่อ้งกำรใหส้นิคำ้ OTOP สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของตลำดไดท้กุระดบัและมชีอ่งทำงกำรจ ำหน่ำยทีเ่ขำ้ถงึลกูคำ้ได ้โดยกำรจ ำหน่ำย
สนิคำ้ OTOP บนเครือ่งบนิและชอ่งทำงอืน่ๆ เพือ่ชว่ยสรำ้งรำยไดก้ลบัสูผู่ผ้ลติในชมุชน โดย ปณท เป็นผูใ้หบ้รกิำรสง่สนิคำ้ทีส่ัง่ซือ้ผำ่นชอ่งทำงแคตตำลอ๊กบน
เครือ่งบนิของสำยกำรบนิไทย 
-ปณท ไดส้นับสนุนโครงกำรซือ้-จองลว่งหนำ้สลำกกนิแบง่รัฐบำล เป็นโครงกำรเพือ่สง่เสรมินโยบำยภำครฐัในกำรควบคมุรำคำจ ำหน่ำยสลำกของส ำนักงำน
สลำกกนิแบง่รัฐบำล  และเพือ่แกไ้ขปัญหำกำรจ ำหน่ำยสลำกเกนิรำคำ เปิดโอกำสใหผู้ค้ำ้รำยยอ่ยสำมำรถซือ้สลำกจำกส ำนักงำนสลำกฯ โดยไมผ่ำ่นพอ่คำ้    
คนกลำง ซึง่ ปณท ท ำหนำ้ทีจั่ดสง่สลำกดว้ยบรกิำรไปรษณียด์ว่นพเิศษ โดยมกีำรรับประกนัควำมเสยีหำยหรอืสญูหำยเต็มตำมมลูคำ่สลำก ซึง่ไดม้กีำรลงนำม
ขอ้ตกลงควำมรว่มมอื (MOU) ระหวำ่ง ส ำนักงำนสลำกฯ กบั ปณท 

สำขำสือ่สำรฯ 
 

บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ำกดั 
ไตรมำสที ่4 ประจ ำปี 2559  (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59) 

คำ่ใชจ้ำ่ยพนกังำน    

สว่นแบง่รำยไดจ้ ำแนกตำมประเภทธุรกจิในไตรมำส 4     
 ปี 2559 

 เกณฑ์วดัการด าเนินงาน ประจ าป ี2559  น  าหนัก  คะแนน

 1.ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรฐัวสิาหกิจ 45 3.9800

 2. ผลลัพธ์ 55 4.1204

 ผลลพัธ์ด้านผลติภัณฑ์และบรกิาร

 2.1 อัตราความส าเรจ็ต่อมาตรฐานในการจัดสง่สิง่ของถึงปลายทาง ส าหรบั
บรกิาร Logispost 7.00 3.2667

  2.2 อัตราความถูกต้องของระบบ Track & Trace ส าหรบับรกิาร EMS 3.00 3.6087

 ผลลพัธ์ด้านการเงนิและตลาด

 2.4 ก าไรก่อนหักโบนัสและภาษีเงนิได้นิติบคุคล 8.00 5.0000

 2.5 ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้จากการด าเนินงาน 8.00 5.0000
 2.6 ก าไรก่อนหักภาษีเงนิได้นิติบคุคลของ บรษัิท ไปรษณยีไ์ทยดิสทรบิวิช่ัน 
จ ากัด 5.00 1.0000

 ผลลพัธ์ด้านประสทิธิผลของกระบวนการ

 2.8 อัตราการน าจ่ายทันเวลาตามมาตรฐานของบรกิารไปรษณยีด่์วนพิเศษ
ระหว่างประเทศ (ขาเข้า) 5.00 5.0000

 ผลลพัธ์ด้านการน าองค์กร 2.11 ระดับความส าเรจ็ของแผนพัฒนาบรกิารรองรบัลกูค้ากลุม่ 
E-Commerce ระหว่างประเทศ (พัฒนาระบบแลกเปลีย่นข้อมูลศุลกากร
ลว่งหน้า) 2.00 4.0000
 2.12 ระดับความส าเรจ็ของแผนพัฒนาบรกิารรองรบัลกูค้ากลุม่ 
E-Commerce ระหว่างประเทศ (พัฒนาบรกิาร APP ePacket) 1.50 2.0000

ภาพรวม 4.0572


