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สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 

ทีม่ำ : กำรทำงพเิศษแหง่ประเทศไทย   

หมำยเหต ุ: งบกำรเงนิประจ ำปี 2558  2559 และ 2560 เป็นงบกำรเงนิทีผ่ำ่นกำรตรวจสอบ 

                   จำก สตง. แลว้ 

                  งบกำรเงนิไตรมำส 1/2560 เป็นงบกำรเงนิทีผ่ำ่นกำรสอบทำนจำก สตง. แลว้ 

                  งบกำรเงนิไตรมำส 1/2561 เป็นงบกำรเงนิเบือ้งตน้ของ กทพ.  

                 

 

 

สำขำขนสง่ 
 
 

กำรทำงพเิศษแหง่ประเทศไทย 
ประจ ำไตรมำสที ่1 ปี 2561 (1 ต.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60) 

รำยไดร้วม  

หนว่ย : ลำ้นบำท 

EBITDA 

หนว่ย : ลำ้นบำท 

ผลตอบแทนตอ่สนิทรพัย ์(ROA) 

 

ก ำไรสุทธ ิ

หนว่ย : ลำ้นบำท 

แนวนโยบำยเพิม่เตมิสำขำขนสง่ : “พฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นคมนำคมขนสง่และระบบโลจสิตกิส ์บูรณำกำรโครงขำ่ยระบบขนสง่ยกระดบักำรใหบ้รกิำรและกำร

ก ำกบัดแูลระบบคมนำคมขนสง่ใหเ้ทยีบเทำ่สำกล พรอ้มท ัง้สง่เสรมิบทบำทกำรมสีว่นรว่มของภำคเอกชน เพือ่เพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของประเทศ” 

 

 

 

สงักดั: กระทรวงคมนาคม 

ประธำนกรรมกำร: พลเอก ววิรรธน ์สชุาต ิ

กรรมกำรผูแ้ทนกระทรวงกำรคลงั: นายลวรณ แสงสนทิ 

ผูอ้ ำนวยกำร: นายสทุธศัิกดิ ์วรรธนวนิจิ (รองผูว้า่การ 

ฝ่ายกฎหมายและกรรมสทิธิท์ีด่นิ รักษาการแทนผูว้า่การ กทพ.) 

CFO: นายประสทิธิ ์เดชศริ ิ

จ ำนวนพนกังำน: 4,784 คน (ณ 1 ตลุาคม 2560) 

Website: www.exat.co.th 

      กำรด ำเนนิงำนในภำพรวมมกีำรปรบัตวัดขี ึน้ตอ่เนือ่ง 
อยำ่งไรก็ด ีในชว่งปี 2560  กทพ. ควรมกีำรประเมนิควำมเสีย่ง
และเตรยีมกำรรองรบัส ำหรบัประเด็นเรือ่งคดคีวำม รวมท ัง้           
ควรพจิำรณำก ำหนดกลยุทธข์ององคก์รในกำรขยำยเสน้ทำง
พเิศษใหม่ๆ  เพือ่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดนิทำงและ
ขนสง่สนิคำ้ รวมท ัง้สนบัสนนุระบบโลจสิตกิสข์องประเทศ และ
แกไ้ขปัญหำกำรจรำจรตดิขดั อกีท ัง้ ยงัเป็นกำรสรำ้งรำยได้
ใหแ้ก ่กทพ. เพิม่ข ึน้ 

• ภำพรวมอตุสำหกรรม 
  จากปัญหาการจราจรทีต่ดิขัด เนื่องจากการขยายตัวของทีอ่ยู่อาศัยและจ านวนประชากร    
ทีเ่พิม่ขึน้ในตัวเมอืง ตลอดจนประชากรในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลโดยส่วนใหญ ่                          
ใชพ้าหนะหลักในการเดนิทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ท าใหก้ารใชร้ถยนต์ส่วนบุคคลมี
ปริมาณเพิม่ขึน้ สอดคลอ้งกับขอ้มูลของกรมการขนส่งทางบก ณ เดือนกรกฎาคม 2560                    
มปีริมาณรถจดทะเบียนใหม่ในเขตกรุงเทพฯ จ านวน 537,728 ดังนั้น จึงส่งผลใหก้ารใช ้                        
ทางพเิศษเตบิโตขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง ประกอบกบัปัจจัยทีส่นับสนุนใหอ้ตุสาหกรรมบรกิารทางพเิศษ
เตบิโตในดา้นรายได ้คอื การปรับราคาค่าผ่านทางดว่นทีม่กี าหนดไวใ้นสัญญา ส่งผลให ้
อุตสาหกรรมบริการทางพเิศษจะมีการเตบิโตดา้นรายได ้รวมทัง้ การเปิดใชท้างพเิศษ                    
สายศรรีัช - วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร 
 

• กำรใชร้ะบบ ETCS (บตัร Easy Pass) 
  ในปี 2560 มรีถยนต ์4 ลอ้ทัง้หมดทีใ่ชบ้รกิารทางพเิศษ จ านวน 647,585,186 คนั โดย
รถยนตท์ีใ่ชบ้รกิารระบบ EASY PASS ของ กทพ. มปีรมิาณเพิม่ขึน้ตามล าดบั โดยพบวา่                           
มรีถยนต ์4 ลอ้ ทีใ่ชร้ะบบ EASY PASS เพิม่มากขึน้กวา่ปี 2559 อยูท่ีร่อ้ยละ 0.91 และสงูกวา่
ปี 2553 อยูท่ีร่อ้ยละ 23.88 
 

• ภำระผกูพนัในอนำคต 
  กทพ. มภีาระผกูพนัการใชเ้งนิทนุทีส่ าคญัในอนาคตอนัใกล ้ไดแ้ก ่ 
(1) โครงการกอ่สรา้งโครงการทางพเิศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก 
กรงุเทพมหานครดา้นตะวนัตก 
(2) โครงการศกึษาการแกปั้ญหาบรเิวณจราจรตดิขดั (Bottleneck) บนทางดว่น 
(3) ความเสีย่งตอ่ขอ้พพิาทและคดคีวามตา่งๆ โดยปัจจบุนั กทพ. มขีอ้พพิาท และคด ี
ความกบับรษัิทเอกชนรวมทัง้สิน้ 22 กรณี คดิเป็นมลูคา่วงเงนิทัง้สิน้ 29,280.25 ลา้นบาท 

 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั  

หนว่ย: ลำ้นบำท 2558 2559 2560 %Chg Q1/60 Q1/61 %Chg 

ฐำนะทำงกำรเงนิ               

เงนิสด 3,357 2,952 5,158 74.74% 4,477 6,675 49.11% 

สนิทรพัยร์วม 180,696 198,898 199,331 0.22% 200,124 200,571 0.22% 

หนีส้นิรวม 68,903 84,484 79,361 (6.06%) 83,388 82,205 (1.42%) 

ทนุรวม 111,793 114,415 119,970 4.85% 116,736 118,367 1.40% 

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม 34,802 37,424 42,979 14.84% 39,746 41,376 4.10% 

ผลกำรด ำเนนิงำน               

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน  13,795 14,149 14,358 1.48% 3,579 3,608 0.80% 

รำยไดร้วม  16,061 16,406 17,555 7.01% 4,361 4,378 0.39% 

คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน  6,023 6,171 6,993 13.33% 1,767 1,372 (22.34%) 

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม  6,024 6,171 6,993 13.33% 1,767 1,656 (6.26%) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน  7,772 7,978 7,365 (7.69%) 1,813 2,236 23.35% 

ดอกเบีย้จำ่ย  1,589 1,253 1,001 (20.12%)           272  
            

214  (21.37%) 

ภำษเีงนิไดน้ติบิุคคล   -   -   -     -   -    

EBITDA 9,903 10,164 9,968 (1.94%) 2,462 2,902 17.84% 

ก ำไร(ขำดทนุ)สุทธ ิ 8,432 8,925 9,540 6.89% 2,322 2,507 7.98% 

อืน่ๆ               

คำ่ใชจ้ำ่ยพนกังำน 2,469 2,559 2,803 9.55% 760 728 (4.15%) 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำ
แลกเปลีย่น  -   -   -          

คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตดัจ ำหนำ่ย 2,131 2,186 2,603 19.08% 649 665 2.48% 

เงนิน ำสง่/เงนิปันผล 3,373 3,985 4,110 3.14% - -   

เงนิอุดหนุนจำกงบประมำณ - - -   - -   

งบลงทนุ (เป้ำหมำย) 1,788 1,990 2,660 33.63% 435 303 (30.48%) 

งบลงทนุเบกิจำ่ย 1,250 1,150 1,802 56.79% 290 313 7.95% 

อตัรำกำรเบกิจำ่ย (%) 69.91% 57.75% 67.76% 17.33% 66.59% 103.40% 55.27% 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ               

ROA 4.67% 4.49% 4.79%   4.64% 5.00%   

ROE 7.54% 7.80% 7.95%   7.96% 8.47%   

D/E (เทำ่) 0.62 0.74 0.66   0.71 0.69   

Net Profit Margin 52.50% 54.40% 54.34%   53.24% 57.27%   



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

   

หมายเหต ุ: คณะกรรมการประเมนิผลงานรัฐวสิาหกจิไดม้มีตเิห็นชอบผลการประเมนิผลการด าเนนิงาน   
                ประจ าปี 2560 ของ กทพ. เมือ่วันที ่26 ธันวาคม 2560 
ผูจั้ดท า: นางสาวพรรณวรนิทร ์ถาวรวงศส์กลุ 
กอง : กองพัฒนารัฐวสิาหกจิ 1 
ผูอ้ านวยการกอง :นางนัทวีรรณ สมีาเงนิ 
โทรศัพท ์: 0 2298 5880 ตอ่ 2139 
วันทีจั่ดท า : 16  มนีาคม 2561 

สำขำขนสง่ 
 

กำรทำงพเิศษแหง่ประเทศไทย 
ประจ ำไตรมำสที ่4 ปี 2560 (1 ต.ค. 59  – 30 ก.ย. 60) 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
 

•  ปัจจบุนั กทพ. เปิดใหบ้รกิารทางพเิศษจ านวน 8 สายทาง ระยะทางประมาณ 224.6 กโิลเมตร ทัง้นี ้โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการ คอื โครงการศกึษา
ความเหมาะสมทางพเิศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานครดา้นตะวนัตก 
•กทพ. อยูร่ะหวา่งการจัดท ารายละเอยีดโครงการทางพเิศษขัน้ที ่3 และการขยายการลงทนุไปยังหวัเมอืง และประเทศเพือ่นบา้น เชน่ โครงการทางลอด
ภเูขาบรเิวณหาดป่าตอง จังหวดัภเูก็ต  เป็นตน้  
•  กทพ. อยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการะดมทนุส าหรับการกอ่สรา้งโครงการใหมใ่นรปูแบบกองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย (TFF) 
  

 ฐำนะทำงกำรเงนิ  
    ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2560 กทพ. มสีนิทรัพยร์วมทัง้สิน้ 200,571 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากชว่งเดยีวกัน
ของปีกอ่นหนา้ประมาณ 447 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 0.22) ซึง่สว่นใหญเ่ป็นสนิทรัพยถ์าวรเกีย่วกับ
ทีด่นิ อาคาร อปุกรณ์ และทางดว่น ทัง้นี ้กทพ. มหีนีส้นิรวมทัง้สิน้ 82,205 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่น
หนา้ประมาณรอ้ยละ 1.42 เนือ่งจากการจา่ยคนืเงนิกูย้มืในประเทศ ในสว่นของทนุรวมทัง้สิน้ 118,367 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากชว่งเวลาเดยีวกันในปีกอ่นหนา้รอ้ยละ 1.40 สาเหตเุกดิจากก าไรสะสมทีเ่พิม่มากขึน้ 
 

 ผลประกอบกำร  
   ในชว่งไตรมาสแรกของปี 2561 กทพ. มรีายไดร้วมทัง้สิน้ประมาณ 4,378 ลา้นบาท (เป็นรายได ้

คา่ผา่นทาง 3,608 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 82.43) เพิม่ขึน้จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่นหนา้รอ้ยละ 0.39 
และมผีลก าไรสทุธทิัง้ส ิน้ 2,507 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่นหนา้ถงึรอ้ยละ 7.97 
สาเหตหุลักเกดิจากมปีรมิาณผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษทีเ่พิม่มากขึน้ ในสว่นของคา่ใชจ้า่ยจ านวน 1,656 
ลา้นบาท ลดลงจากชว่งเดยีวกันของปีกอ่นหนา้รอ้ยละ 6.67 เนือ่งจาก กทพ. ไดม้กีารปรับอัตรา
เงนิเดอืนคา่จา้งของพนักงานและลกูจา้ง ตามมตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัที ่4 ตลุาคม 2559 เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

 อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ  
   ผลประกอบการทีด่ขี ึน้สง่ผลใหอ้ตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย ์(ROA) ของ กทพ. ณ 31 ธันวาคม 
2560 อยูท่ีร่ะดับรอ้ยละ 5.00 มอีตัราสว่นผลตอบแทนตอ่ทนุ ( ROE) อยูท่ีร่ะดับรอ้ยละ 8.47 
และความสามารถในการท าก าไร (Net Profit Margin) ทีร่ะดับรอ้ยละ 57.27 ทัง้นี้ กทพ. มสีดัสว่น
ความสามารถในการช าระดอกเบีย้จา่ยและเงนิตน้ (DSCR) อยูท่ี ่1.05 เทา่ ซึง่มากกวา่ในปี 2558 
และปี 2559 ที ่DSCR เทา่กบั 1.043 และ 0.91 ตามล าดับ ซึง่เกดิจาก กทพ. เร ิม่มคีวามสามารถ          
ในการช าระเงนิกูใ้นสว่นของเงนิตน้ทีค่รบก าหนดช าระและดอกเบีย้เงนิกูใ้นปีนัน้ไดด้ว้ยกระแสเงนิสด
จากการด าเนนิงาน 
 
 
 
 

 
 ผลกำรเบกิจำ่ยงบลงทนุ 
   ในไตรมาส 1/2561 กทพ. สามารถเบกิจา่ยงบลงทนุไดท้ัง้ส ิน้ 313.00 ลา้นบาท จากวงเงนิตาม 
แผนเบกิจา่ยจ านวน 302.71 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 103.40 ของเป้าหมายการเบกิจา่ยงบลงทนุ 
ในไตรมาส 1/2561 และคดิเป็นเบกิจา่ยรวมรอ้ยละ 6.91 เมือ่เปรยีบเทยีบกับงบลงทนุประจ าปี 2561 
(4,526.94 ลา้นบาท) 

 

สรปุผลกำรด ำเนนิงำน 
  กทพ. มหีนา้ทีส่รา้งหรอืจัดใหม้ทีางพเิศษดว้ยวธิใีดๆ ตลอดจนบ ารงุและรักษาทางพเิศษ รวมทัง้ 
ด าเนนิงานหรอืธรุกจิเกีย่วกับทางพเิศษ และธรุกจิอืน่ทีเ่กีย่วเนือ่งกับทางพเิศษหรอืทีเ่ป็นประโยชน ์                                                    
แก ่กทพ. โดยการใหบ้รกิารรถยนตผ์า่นทางพเิศษ และการบรกิารใหเ้ชา่พืน้ทีเ่ขตทางแกป่ระชาชนทีม่ ี    
ความสนใจเชงิพาณชิย ์
  กทพ. ใหบ้รกิารทางพเิศษอยู ่8 สายทาง ไดแ้ก ่ทางพเิศษเฉลมิมหานคร (ระบบทางดว่นขัน้ที ่1)  
ทางพเิศษฉลองรัช  (ทางดว่นสายรามอนิทรา - อาจณรงค)์ ทางพเิศษบรูพาวถิ ี(ทางดว่นสายบางนา - ชลบรุ)ี 
ทางพเิศษสายบางนา – อาจณรงค ์(โครงการระบบทางดว่นขัน้ที ่3 สายใต ้ตอน S1) ทางพเิศษกาญจนาภเิษก 
(ทางดว่นสายบางพล ี- สขุสวสัดิ)์ ทางพเิศษศรรีัช (ระบบทางดว่นขัน้ที ่2) ทางพเิศษอดุรรัถยา     
(ทางดว่นสายบางปะอนิ - ปากเกร็ด) ทางพเิศษสายศรรีัช - วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
  1. กทพ. ควรด าเนนิการจัดท าแผนการเงนิในระยะสัน้และระยะยาว (5 - 10 ปี) ทีช่ดัเจน โดยจะตอ้ง
ค านงึถงึแผนการลงทนุทีร่องรับและสนับสนุนโครงการและแผนงานใหม่ๆ และตอบสนองตอ่ยทุธศาสตร ์
ทีเ่กีย่วขอ้งกับ กทพ. อกีทัง้ ยังควรใหค้วามส าคัญกับบทบาทในการตอบสนองตอ่การพัฒนาระบบขนสง่
ในภาพรวมของประเทศ โดยขยายโครงการทางพเิศษเพือ่แกไ้ขปัญหาจราจรไปยังพืน้ทีต่า่งจังหวดั เชน่ 
โครงการทางพเิศษสายกระทู ้- ป่าตอง จังหวดัภเูก็ต และยังควรพัฒนาระบบทางทีเ่ชือ่มเสน้ทางพเิศษ
ขา้มเขตเมอืง ตัวอยา่งเชน่ เสน้ทางระหวา่งเขตพระราม 2 ไปยังเขตลาดพรา้ว หรอืเสน้ทางทีเ่ชือ่ม                    
เพือ่เดนิทางไปยังจังหวดัชลบรุ ีเป็นตน้ 
  2. กทพ. ควรใหค้วามส าคัญกบัการทบทวนระบบและปรับปรงุกระบวนการจัดซือ้จัดจา้งใหม้ปีระสทิธภิาพ 
รวมถงึการก ากับ ตดิตามการด าเนนิโครงการตา่งๆ ใหเ้ป็นไปตามแผนงานทีก่ าหนดไวโ้ดยเครง่ครัด 
นอกจากนี ้กทพ. ควรด าเนนิการปรับปรงุแผนการเบกิจา่ยงบลงทนุใหส้อดคลอ้งกับความสามารถใน   
การเบกิจา่ยไดต้ามจรงิ รวมทัง้พจิารณาเลือ่นโครงการลงทนุทีส่ามารถลงทนุใหเ้ร็วขึน้ (Front - Loaded) 
รวมถงึการสรา้งความโปรง่ใส โดยการก าหนดมาตรการการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเหมาะสม 
3. กทพ. ควรพัฒนาระบบ EASY PASS ใหส้ามารถรองรับปรมิาณจราจรทีเ่พิม่ขึน้ในปัจจบุัน รวมทัง้       
ควรเรง่ประสานกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งน าระบบ Common Ticket มาใช ้เพือ่อ านวยความสะดวกให ้
ผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่จะสง่ผลใหม้ผีูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษจ านวนมากขึน้ 
 
 

ขอ้มลู ณ  มนีาคม 2561 

ร้อยละ 

ผลกำรเบกิจำ่ยงบลงทนุ 

ปี 2560 

ปี 2559 

ปี 2558 

สดัสว่นกำรใช ้Easy Pass รำยปี (ตอ่ปรมิำณจรำจรรถ 4 ลอ้) 

ปรมิำณจรำจรบนทำงพเิศษปี 2558 - 2560 

ลา้นบาท 

ควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้จำ่ย 
และเงนิตน้ 2557 2558 2559 2560 

DSCR (เทำ่) 1.01 1.043 0.91 1.05 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ตวัชีว้ดั 
น ำ้หนกั 
(%) ผลปี 2560 

คะแนนที่
ไดร้บั 

1. ผลการประเมนิกระบวนการ/ระบบ 50 287.75 4.1000 

2. ผลการด าเนนิงานของรัฐวสิาหกจิ 50   3.9605 

     2.1 ระยะเวลาการใชท้างพเิศษในเขตเมอืง 6.1856   4.8662 

     2.2 ผลการส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 4.1237 92.20 3.3030 

     2.3 ก าไร(ขาดทนุ)กอ่นหักโบนัส 5.1546  10,690.93  5.0000 
     2.4 คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานตอ่รายไดจ้ากการ
ด าเนนิงาน 

5.1546 22.56 3.0204 

     2.5 ความสามารถในการช าระดอกเบีย้จา่ยและเงนิตน้ 
(DSCR) 

2.0619 1.05 3.4000 

     2.6 ความสามารถในการบรหิารแผนลงทนุ 5.1546   1.5240 

     2.7 ความผูกพันตอ่องคก์รของพนักงาน 3.0928 87.75 3.6250 
    2.8 รอ้ยละปรมิาณจราจรทีผ่่านระบบเก็บคา่ผ่านทาง
พเิศษอัตโนมัตฯิ 

4.1237 37.69 3.3100 

     2.9 การแกไ้ขปัญหาดา้นอบัุตเิหต ุ 4.1237   5.0000 
     2.10 ความสามารถในการบรหิารจัดการพืน้ทีใ่นเขต
ทางพเิศษ 

4.1237   4.6342 

     2.11 ความส าเร็จของโครงการกอ่สรา้งทางพเิศษสาย
พระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ดา้นตะวันตก 

-   - 

     2.12 จ านวนบรเิวณจราจรตดิขัด (Bottleneck)บนทาง
ดว่นที ่
ไดรั้บการปรับปรุง 

3.0928 5 5.0000 

     2.13 ระดับความส าเร็จในการด าเนนิงานตามโครงการ 
"กองทนุ Thailand Future Fund" ประจ าปีบัญช2ี560 

1.5464 5 0.0773 

     2.14 การน าสง่ขอ้มลูเขา้ระบบ GFMIS-SOE 2.0619 ไมถู่กปรับลด 5.0000 

รวม     4.0302 

รำยกำร ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ไตรมำส 1/ 61 

แผนงบลงทนุทัง้ปี 4,526.940 4,526.940 4,526.940 4,526.940 

แผนเบกิจา่ย 27.650 126.140 148.920 302.710 

ผลเบกิจา่ย 28.300 108.920 175.780 313.000 

% ผลการเบกิจา่ย/แผนงบลงทนุทัง้ปี 0.625 % 2.406 % 3.883 % 6.914 % 

% ผลการเบกิจา่ย/แผนเบกิจา่ยราย
เดอืน 

102.351 % 86.349 % 118.037 % 103.399 % 


