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ขอ้จ ำกดัควำมรบัผดิ 
เอกสารฉบบันีจ้ดัท าขึน้โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ (สคร.) กระทรวงการคลงัเพือ่ใชป้ระโยชนใ์นราชการของ สคร. โดยเฉพาะ 

เอกสารฉบบันี ้ ไดจ้ดัท าขึน้บนพืน้ฐานขอ้มูลของ สคร. และขอ้มูลสาธารณะ ดงัน้ัน ความถกูตอ้ง ของขอ้มูลเชน่วา่น้ัน สคร. จงึไม่อาจรบัรองความ

ถกูตอ้งไดอ้ยา่งเป็นอสิระจากกนั และเป็นปัจจบุนั ผูใ้ดน าขอ้มูล และ/หรอื เอกสารนีไ้ปใชอ้า้งองิหรอืใชป้ระโยชนใ์ดๆ สคร. จะไม่รบัผดิชอบในความ

เสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ นอกจากนี ้สคร. จะไม่ใหก้ารรบัรองใดๆ และจะไม่รบัผดิชอบตอ่การอา้งการรบัประกนั ของผูใ้ช ้และ/หรอื ผูอ้ืน่ใด ไม่วา่

โดยแจง้ชดั โดยปรยิายโดยกฎหมาย หรอือืน่ใด

ขอ้มูลทำงกำรเงิน
รฐัวสิำหกจิ 9 สำขำ (55 แหง่)

สนิทรพัยร์วม 12,517,437 ลำ้นบำท 

รำยไดร้วม 5,185,734 ลำ้นบำท 

เงินน ำสง่รำยเดอืนเปรยีบเทยีบกบัเป้ำหมำย
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หมายเหตุ :

*  ขอ้มูลของทุกรฐัวสิาหกจิ (ไม่รวม บรษิทั สหโรงแรมไทยและการท่องเทีย่ว จ ากดั) 

โดยเป็นขอ้มูลปีงบประมาณ 12 เดอืน ปีปฏทินิ 12 เดอืน และปีเกษตร 9 เดอืน  

** ขอ้มูลก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิไม่รวมในส่วนของก าไร (ขาดทุน) สุทธส่ิวนทีเ่ป็นของผู ้

ถอืหุน้ส่วนนอ้ย

*** ขอ้มูลปีงบประมาณ (ตุลาคม 2556 – กนัยายน 2557)

หนีส้นิรวม 9,888,350 ลำ้นบำท

งบดลุ (ลบ.) 2554 2555 2556 ณ ธ.ค. 2557*

สนิทรัพย์ 9,898,937 10,915,491 12,162,652 12,517,437

หนี้สนิ 7,731,874 8,610,448 9,688,708 9,888,350

ทนุ 2,167,062 2,305,042 2,473,945 2,629,086

งบก ำไรขำดทุน (ลบ.) 2554 2555 2556 2557*

รายไดร้วม 4,294,562 5,003,857 5,220,310 5,185,734

คา่ใชจ้า่ยรวม 3,723,423 4,346,691 4,790,482 4,795,020

ดอกเบีย้จา่ย 45,935 47,631 48,736 52,323

ภาษีเงนิได ้ 64,023 66,775 65,403 51,267

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ*ิ* 226,880 279,685 297,830 232,226

งบลงทุน (ลบ.) 2554 2555 2556 2557

งบลงทนุเป้าหมาย 248,583 284,291 301,574 307,085

งบลงทนุเบกิจา่ย 174,778 209,745 227,952 222,852

% การเบกิจา่ยเทยีบกบัเป้า 70.31% 73.70% 75.59% 72.57%

เงนิน ำสง่ (ลบ.) 2554 2555 2556 2557

เงนิน าสง่เป้าหมาย 90,000 104,000 100,000 116,000

เงนิน าสง่จรงิ*** 98,795 122,749 101,448 136,690

% การน าสง่เทยีบกบัเป้า 109.77% 118.03% 101.45% 117.84%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 2554 2555 2556 ณ ธ.ค. 2557*

ROA 2.29% 2.56% 2.45% 1.86%

ROE 10.47% 12.13% 12.04% 11.78%

Debt/Equity Ratio 3.57 3.74 3.92 3.76

หน่วย: ลา้นบาท
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กลุ่มสถำบนักำรเงิน (SFIs)
กลุ่มไม่ใชส่ถำบนักำรเงิน 

(Non-SFIs)

45 แหง่ 8 สำขำ 10 แหง่
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หมายเหตุ :

*  ขอ้มูลของทุกรฐัวสิาหกจิ (ไม่รวม บรษิทั สหโรงแรมไทยและการท่องเทีย่ว จ ากดั) 

โดยเป็นขอ้มูลปีงบประมาณ 12 เดอืน ปีปฏทินิ 12 เดอืน และปีเกษตร 9 เดอืน

** ขอ้มูลก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิไม่รวมในส่วนของก าไร (ขาดทุน) สุทธสิ่วนทีเ่ป็นของ

ผูถ้อืหุน้ส่วนนอ้ย

*** ขอ้มูลปีงบประมาณ (ตุลาคม 2556 – กนัยายน 2557)

หมายเหตุ :

*  ขอ้มูลของทุกรฐัวสิาหกจิ (ไม่รวม บรษิทั สหโรงแรมไทยและการท่องเทีย่ว จ ากดั) 

โดยเป็นขอ้มูลปีงบประมาณ 12 เดอืน ปีปฏทินิ 12 เดอืน และปีเกษตร 9 เดอืน

** ขอ้มูลก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิไม่รวมในส่วนของก าไร (ขาดทุน) สุทธสิ่วนทีเ่ป็นของ

ผูถ้อืหุน้ส่วนนอ้ย

***ขอ้มูลปีงบประมาณ (ตุลาคม 2556 – กนัยายน 2557)

งบดลุ (ลบ.) 2554 2555 2556 ณ ธ.ค. 2557*

เงนิสด 346,448 439,689 485,612

สนิทรัพย์ 4,055,242 4,442,943 5,062,116 5,089,113

หนีส้นิ 2,300,958 2,628,956 3,118,189 3,036,364

ทุน 1,754,284 1,813,987 1,943,927 2,052,748

งบก ำไรขำดทุน (ลบ.) 2554 2555 2556 2557*

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 3,820,239 4,454,313 4,627,164 4,653,644

รายไดร้วม 3,988,963 4,642,571 4,833,200 4,805,436

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 3,619,560 4,188,372 4,366,142 4,441,863

คา่ใชจ้า่ยรวม 3,682,698 4,290,926 4,487,239 4,540,898

ก าไรจากการด าเนนิงาน 306,228 265,941 261,023 211,781

ดอกเบีย้จา่ย 47,716 49,573 48,510 52,323

ภาษีเงนิได ้ 58,246 58,912 57,625 44,535

EBITDA 424,278 472,639 492,995 518,859

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ*ิ* 177,838 225,960 221,822 165,220

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 2554 2555 2556 2557

ROA 4.39% 5.09% 4.38% 3.25%

ROE 10.14% 12.46% 11.41% 8.05%

D/E (เท่า) 1.31 1.45 1.60 1.48

Net Profit Margin 4.46% 4.87% 4.59% 3.44%

งบลงทุน (ลบ.) 2554 2555 2556 2557

งบลงทุนเป้าหมาย 284,291 308,780 270,466 250,309

งบลงทุนเบกิจา่ย 209,745 297,160 210,911 196,181

% การเบกิจา่ยเทยีบกบัเป้าหมาย 73.70% 96.24% 77.98% 78.38%

เงนิน ำสง่ (ลบ.)*** 2554 2555 2556 2557

เงนิน าสง่เป้าหมาย 73,146 84,774 84,122 98,226

เงนิน าสง่จรงิ*** 85,784 103,666 80,716 115,134

% การน าสง่เทยีบกบัเป้า 117.28% 122.28% 95.95% 117.21%

งบดลุ (ลบ.) 2554 2555 2556 ณ ธ.ค. 2557*

สนิทรัพย์ 5,843,695 6,472,548 7,100,536 7,428,324

เงนิใหส้นิเช  อ/เงนิค ้าปร กนั/เงนิ 4,798,984 4,909,816 5,224,736 5,628,160

หนีส้นิ 5,430,916 5,981,492 6,570,519 6,851,986

เงนิฝาก 4,493,095 5,144,001 5,707,886 6,047,810

ทุน 412,778 491,055 530,018 576,338

งบก ำไรขำดทุน (ลบ.) 2554 2555 2556 2557*

รายไดด้อกเบีย้แล เงนิปันผล 272,064 318,590 341,933 326,404

รายไดท้ี มใิชด่อกเบีย้ 33,535 42,694 45,177 18,166

รายไดร้วม 305,599 361,286 387,110 380,298

คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 112,629 144,515 150,228 146,792

คา่ใชจ้า่ยที มใิชด่อกเบีย้ 97,423 77,063 84,730 105,325

คา่ใชจ้า่ยรวม 250,780 299,697 303,243 254,122

หนีส้ ญแล หนีส้งสยัจ ส ญ 40,725 55,765 41,795 52,298

ภาษีเงนิได ้ 5,777 7,863 7,778 6,732

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ 49,042 53,725 76,008 67,006

ขอ้มลูอืน่ๆ 2554 2555 2556 ณ ธ.ค. 2557*

สนิเช  อคงคา้ง 4,798,984 4,909,816 5,224,736 5,628,160

สนิเช  อไมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้ (NPL) 218,203 228,189 216,668 273,679

NPL/สนิเช  อ (%) 4.55% 4.65% 4.15% 4.86%

เงนิน ำสง่ (ลบ.)*** 2554 2555 2556 2557

เงนิน าสง่เป้าหมาย 11,254 16,778 12,473 17,774

เงนิน าสง่จรงิ 13,011 17,320 16,678 21,556

% การน าสง่เทยีบกบัเป้าหมาย 115.61% 103.23% 133.71% 121.28%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 2554 2555 2556 ณ ธ.ค. 2557*

ROA 0.84% 1.11% 1.42% 0.90%

ROE 11.88% 10.94% 14.34% 11.63%

Loan/Deposit (L/D) Ratio 106.81% 95.45% 91.54% 93.06%

Net Interest Margin 3.32% 2.70% 2.50% 2.52%



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ (State Enterprise 
Policy Office)

น ำสง่สูงสุด (รำยแห่ง) ภำษเีงินไดนิ้ตบิุคคล
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เงินน ำสง่รฐั

งบลงทุน (เบกิจำ่ยต ำ่สุด ในปี 2557)งบลงทุน (เบกิจำ่ยสูงสุด ในปี 2557)

งบลงทุน ณ ธนัวำคม 2557

หมำยเหตุ : ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลของ กฟผ. มาจากบรษิทัในเครอื ไดแ้ก ่บรษิทั ผลติไฟฟ้า

ราชบุรโีฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) หรอื เอ็กโก

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

ล ำดบั 2555 2556 2557

1 กฟผ. 22,643    สลาก 15,082    กฟผ. 19,085      

2 ป ท. 17,519    ออมสนิ 13,329    ป ท. 18,979      

3 สลาก 14,642    ป ท. 11,679    สลาก 15,312      

4 ออมสนิ 11,863    กฟผ. 10,135    ออมสนิ 13,023      

5 ทโีอที 11,184    กสท. 9,938      กฟภ. 10,583      

6 รยส. 8,590      กฟภ. 7,511      รยส. 8,927        

7 กฟภ. 7,264      ทโีอที 7,398      กสท. 8,313        

8 กสท. 6,669      กฟน. 4,217      กปภ. 5,679        

9 กปน. 3,511      รยส. 3,331      กฟน. 5,343        

10 ธอส. 2,857      ธอส. 3,075      กปน. 4,745        

หมำยเหตุ : * เงนิน าส่งสะสม 3 เดอืน (ตุลาคม 2557 – ธนัวาคม 2557)

หน่วย: ลา้นบาทหน่วย: ลา้นบาท
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ล ำดบั 2555 2556 2557

1 ป ท. 46,516    ป ท. 47,692    ป ท. 41,029      

2 กรงุไทย 7,863      กรงุไทย 7,778      กรงุไทย 6,732        

3 ทโีอที 4,897      ทอท. 4,869      ทอท. 3,007        

4 ทอท. 3,494      กสท. 1,980      กฟผ. 1,282        

5 กสท. 3,479      กฟผ. 1,433      ทโีอที 795           

6 กฟผ. 887         ทโีอที 666          ป ท. 577

7 บกท. 593         ป ท. 422 อสมท 144           

8 ป ท. 563         อสมท 396 บขส. 122

9 อสมท 551         บขส. 163 กสท. 26

10 บขส. 105         
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หน่วย: ล้านบาท หน่วย: ล้านบาท

รฐัวสิำหกจิ เ ้ำหมำย ี 57 เบกิจำ่ย อตัรำสว่นกำรเบกิจำ่ย

โรงพมิพ ์ ารวจ 3 . 7 4             4 . 3 0          1 1 4 . 9 7 %
กฟภ. 1 8 , 6 4 2         1 8 , 6 4 2      1 0 0 . 0 0 %
กฟผ. 3 7 , 0 2 7         3 6 , 9 9 1      9 9 . 9 0 %
กปน. 9 , 0 0 0           8 , 8 2 6        9 8 . 0 7 %
กสท. 1 0 , 5 8 2         1 0 , 3 4 7      9 7 . 7 8 %

รัฐวสิาหกจิ เป้าหมายปี 57 เบกิจา่ย อั ราสว่นการเบกิจา่ย

สธค. 6 5 . 0 0           0 . 0 9          0 . 1 4 %
อพวช. 7 5 1              1 3             1 . 7 8 %
ขสมก. 3 , 7 4 0           3 4 5           9 . 2 2 %
บอก. 2 7                3               1 1 . 2 6 %
อสย. 3 3 3              7 8             2 3 . 3 6 %
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ผลกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำน ปี 2557

ผลกำรประเมนิภำพรวม 56 vs 57
(รำยสำขำ)

ผลกำรประเมนิขอ้ 1 (กำรด ำเนินกำร
ตำมนโยบำย) 
56 vs 57(รำยสำขำ)

ผลกำรประเมนิขอ้ 2 (กำรด ำเนินงำน
ของรฐัวสิำหกจิ) 
56 vs 57 (รำยสำขำ)

ผลกำรประเมนิขอ้ 3 (กำรบรหิำร
จดักำรองคก์ร) 
56 vs 57 (รำยสำขำ)
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หมายเห  ุ:
*รัฐวสิาหกจิที เขา้ส ร่ บบปร เมนิค ุภาพรัฐวสิาหกจิ (State Enterprise Performance Appraisal: 
SEPA) 
การปร เมนิผลการด าเนนิงานของรัฐวสิาหกจิในร บบเดมิ สามาร แบง่ออกเป็น  หัวขอ้หลัก ไดแ้ก ่
ขอ้  การด าเนนิงาน ามนโยบาย (ไมป่ร เมนิรัฐวสิาหกจิที จดท เบยีนใน ลาดหลักทรัพย)์
ขอ้  ผลการด าเนนิงาน 
ขอ้    การบรหิารจัดการองคก์ร 

ทัง้นี้ เม  อรัฐวสิาหกจิเขา้ส ร่ บบปร เมนิค ุภาพรัฐวสิาหกจิ SEPA การปร เมนิค ุภาพรัฐวสิาหกจิ
จ แบง่เป็นผลการปร เมนิกร บวนการ/ร บบของรัฐวสิาหกจิ (หมวด  - ) (รายงานภายใ ข้อ้  
ในร บบเดมิ) แล ผลลัพธ ์(หมวด  ) (รายงานภายใ ข้อ้  ในร บบเดมิ)
โดยเก ฑก์ารปร เมนิแล วัดผลค ุภาพรัฐวสิาหกจิ มดีังนี้  
หมวด  การน าองคก์ร 
หมวด  การวางแผนเชงิยทุธศาส ร์
หมวด  การมุง่เนน้ล กคา้แล  ลาด 
หมวด  การวัด การวเิครา ห ์แล การจัดการความร ้
หมวด  การมุง่เนน้บคุลากร 
หมวด  การมุง่เนน้การปฏบิั กิาร
หมวด  ผลลัพธ ์ 

โดยในสว่นของการด าเนนิงาน ามนโยบายจ จัดกลุม่ภายใ ห้มวด  (ผลลัพธ)์  ามหัวขอ้  หัวขอ้  
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Row Labels คะแนนรวม 1. กำรด ำเนนิกำรตำมนโยบำย ผลกำรด ำเนนิงำนของรฐัวสิำหกจิ 3. กำรบรหิำรจดักำรองคก์ร (35%)

สำขำเกษตร 2.8194 2.1354 3.0259 2.8173

ส านักงานกองทุนสงเครา หก์ารท าสวนยาง 3.5264 1.2188 4.2256 3.0870

องคก์ารคลงัสนิคา้ 2.5520 1.5769 2.7909 3.0100

องคก์าร ลาดเพ  อเกษ รกร 3.0686 3.1167 3.3703 2.6532

องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ปร เทศไทย 2.8076 2.7563 2.5938 3.1119

องคก์ารสวนยาง 2.6632 2.0604 2.9184 2.5570

องคก์ารส พานปลา 2.2984 2.0832 2.2567 2.4850

สำขำขนสง่ 3.3435 1.2732 3.4887 3.3841

การท่าเร อแหง่ปร เทศไทย 3.7572 3.7611 3.7500

การทางพเิศษแหง่ปร เทศไทย 4.2079 4.3198 4.0000

การร ไฟแหง่ปร เทศไทย 2.4704 1.0041 3.3162 2.8813

การร ไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ปร เทศไทย 4.4215 4.7023 3.9000

บรษัิท ไทยเดนิเร อท เล จ ากัด

บรษัิท การบนิไทย จ ากัด (มหาชน) 2.4576 2.4603 2.4543

บรษัิท ขนสง่ จ ากัด 3.2619 2.9452 3.8500

บรษัิท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 3.0609 2.6154 3.8500

บรษัิท วทิยุการบนิแหง่ปร เทศไทย จ ากัด 4.0515 3.8364 4.3000

ส าบนัการบนิพลเร อน 2.9792 1.5423 3.8309 2.7054

องคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ 2.7672 3.0996 2.1500

สำขำทรพัยำกรธรรมชำติ 3.1935 2.8510 3.9012 2.5536

องคก์ารสวนพฤกษศาส ร์ 3.0298 1.7022 3.9340 2.6257

องคก์ารสวนส ัว์ 3.3217 3.2651 4.3311 2.3000

องคก์ารอ ุสาหกรรมป่าไม ้ 3.2290 3.5856 3.4385 2.7350

สำขำพลงังำน 4.4260 4.5056 4.3250

การไฟฟ้านครหลวง 4.1876 4.5320 3.8000

การไฟฟ้าฝ่ายผล ิแหง่ปร เทศไทย 4.6908 4.9425 4.4000

การไฟฟ้าสว่นภ มภิาค 4.7107 4.8297 4.5000

บรษัิท ป ท. จ ากัด (มหาชน) 4.1149 3.7181 4.6000

สำขำสถำบนักำรเงนิ 3.8393 3.1094 3.6933 4.1426

ธนาคารเพ  อการเกษ รแล สหกร ์การเกษ ร 4.8287 4.7959 4.8667

ธนาคารเพ  อการสง่ออกแล น าเขา้แหง่ปร เทศไทย 3.5162 3.3902 3.7500

ธนาคารกรงุไทย จ ากัด (มหาชน) 3.9032 3.8242 4.0500

ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางแล ขนาดย่อมแหง่ปร เทศไทย 2.8456 2.3048 3.8500

ธนาคารออมสนิ 4.8483 5.0000 4.5667

ธนาคารอาคารสงเครา ห์ 4.5525 4.5682 4.5333

ธนาคารอสิลามแหง่ปร เทศไทย 2.8264 3.5449 2.4405 3.3222

บรรษัท ลาดรองสนิเช  อที อย ่อาศยั 4.5307 4.4934 4.6000

บรรษัทปร กันสนิเช  ออ ุสาหกรรมขนาดย่อม 3.3195 2.4685 4.9000

ส านักงานธนานุเครา ห ์กรมพัฒนาสงัคมแล สวสัดกิาร 3.2217 2.6739 3.6476 2.9873

สำขำสงัคมและเทคโนโลยี 3.7557 3.0785 4.0477 3.3032

การกฬีาแหง่ปร เทศไทย 3.7735 2.9831 4.7317 2.9932

การท่องเที ยวแหง่ปร เทศไทย 3.6754 3.5813 3.8500

ส าบนัวจัิยวทิยาศาส รแ์ล เทคโนโลยแีหง่ปร เทศไทย 4.5542 4.8167 3.2041

องคก์ารเภสชักรรม 3.2041 3.2065 3.2000

องคก์ารพพิธิภั ฑว์ทิยาศาส รแ์หง่ชา ิ 3.5712 3.1739 3.9022 3.2685

สำขำสำธำรณู กำร 4.1556 2.9762 4.4941 3.7836

การเคห แหง่ชา ิ 4.1151 4.2114 3.9500

การนคิมอ ุสาหกรรมแหง่ปร เทศไทย 4.5293 4.8323 3.9667

การปร ปานครหลวง 4.7191 4.8640 4.4500

การปร ปาสว่นภ มภิาค 4.4643 4.4092 4.5667

บรษัิท ธนารักษ์พัฒนาสนิทรัพย  ์จ ากัด 3.5965 3.0244 4.4932 3.1063

องคก์ารจัดการน ้าเสยี 3.5095 2.9280 4.1544 2.6620

สำขำสือ่สำร 3.2764 3.0593 3.8042

บรษัิท ไปรษ ียไ์ทย จ ากัด 4.1509 4.0250 4.3667

บรษัิท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 3.4178 3.2497 3.8500

บรษัิท อสมท จ ากัด (มหาชน) 2.6315 2.1328 3.9000

บรษัิท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) 2.9053 2.8295 3.1000

สำขำอุตสำหกรรมและพำณชิยกรรม 3.0827 3.0743 2.9846 3.1335

โรงงานไพ่ กรมสรรพสาม ิ 3.0529 3.5226 2.9524 2.8811

โรงงานยาส บ กร ทรวงการคลงั 4.0000 4.0268 3.9500

โรงพมิพ ์ ารวจ ส านักงาน  ารวจแหง่ชา ิ 3.2157 4.5514 2.8638 2.9049

บรษัิท สหโรงแรมไทยแล การท่องเที ยว จ ากัด

บรษัิท อ ก่รงุเทพ จ ากัด 2.5913 2.0441 2.8750 2.6579

ส านักงานสลากกนิแบง่รัฐบาล 3.6746 3.3647 4.2500

องคก์าร ลาด 1.9407 2.1988 1.7055 2.1660

องคก์ารสรุา กรมสรรพสาม ิ 3.1040 3.0547 3.1042 3.1249

Grand Total 3.5350 2.6187 3.6370 3.5182
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SOE Warning light  ระเด็นส ำคญั

1. พลงังำน

บรษัิท ป ท. จ ากัด (มหาชน) 
ป ท. แล กลุม่ ป ท. ยังมภีาพลักษ ์ขององคก์ร อ่สงัคมแล ภาคปร ชาชนที อย ใ่น
เชงิลบเม  อเปรยีบเทยีบกับศักยภาพขององคก์ร ดังนัน้ควรมแีนวทางในการแกไ้ขภาพลักษ ์ขององคก์รให ้
ดขี ึน้แล ควรส  อสารใหท้ั ว งึไปยังปร ชาชนในวงกวา้งใหร้ับร  ้งึขอ้ม ลที   ก อ้ง

การไฟฟ้าฝ่ายผล ิแหง่ปร เทศไทย 

เกดิความลา่ชา้ในการขยายการผล ิการไฟฟ้า เน  องจากการสรา้งความเขา้ใจแล การยอมรับจากชมุชน 
เพ  อสนับสนุนการลงทนุกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าแหง่ใหมข่อง กฟผ. ยังไมป่ร สบผลส าเร็จเทา่ที ควร 
นอกจากนีย้ังมขีอ้จ ากัดของเช อ้เพลงิที ใชใ้นการผล ิไฟฟ้าที ไมส่อดคลอ้งกับความ อ้งการใชไ้ฟฟ้าที 
ส งขึน้  ามการขยาย ัวทางเศรษฐกจิ

การไฟฟ้าสว่นภ มภิาค 
ควรใหค้วามส าคัญ อ่การก าหนดแผนการบรหิารคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานแล งบการลงทนุ
ควบค ก่ับการแสวงหารายไดจ้ากธรุกจิเกี ยวเน  อง เพ  อใหส้ าน ทางการเงนิมคีวามมั นคง
ในร ย ยาว

การไฟฟ้านครหลวง 

ควรใหค้วามส าคัญ อ่การก าหนดแผนการบรหิารคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน 
โดยก าหนด ัวชีว้ดัในการบรหิารคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน เพ  อก ากับด แลใหก้ารบรหิารคา่ใชจ้า่ยใน
การด าเนนิงานมปีร สทิธภิาพ ควบค ก่ับการแสวงหารายไดจ้ากธรุกจิเกี ยวเน  อง เพ  อใหส้ าน ทางการ
เงนิมคีวามมั นคงในร ย ยาว

2 ขนสง่

การทางพเิศษแหง่ปร เทศไทย ควรมแีนวทางการบรหิารความเสี ยงที ชดัเจน โดยเฉพา ในปร เด็นการบรหิารจัดการหนีส้นิ แล ภาร 
คา่กอ่สรา้งทางพเิศษ

การร ไฟแหง่ปร เทศไทย 
รฟท. ควรเรง่รัดการด าเนนิการ ามแนวทางของแผนฟ ้นฟ กจิการ รฟท. พ.ศ.      –      โดยให ้
ความส าคัญกับแผนปฏบิั กิารที เกี ยวขอ้งกบัการปรับปรงุค ุภาพการเดนิร  การรักษาความปลอดภัย แล การ
เพิ มปร สทิธภิาพในการด าเนนิงาน

การร ไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ปร เทศ
ไทย 

ควรเรง่ด าเนนิการกอ่สรา้งร ไฟฟ้าใหเ้ป็นไป ามแผนงาน พรอ้มทัง้จัดหาเอกชนลงทนุ
ใหเ้ป็นไป ามก าหนด โดยเฉพา อยา่งยิ งโครงการที ค  รัฐมน รมีมี ใิหด้ าเนนิงานแลว้ เชน่ ร ไฟฟ้า
สายสมีว่ง ร ไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ แล สายสเีขยีว ในสว่น อ่ขยาย 

องคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ 
เ รยีมปรับบทบาทในการท าหนา้ที ในฐาน ผ ป้ร กอบการเทา่นัน้ แล ควรด าเนนิการปรับปรงุการบรหิาร
จัดการภายในของ ขสมก. ทันทใีนสว่นที  ขสมก. สามาร ด าเนนิการได ้เชน่ การบรหิารจัดการเดนิร  
เป็น น้

บรษัิท ขนสง่ จ ากัด ควรที จ  อ้งพัฒนาปรับปรงุปร สทิธภิาพการเดนิร ในเสน้ทางเชงิพา ิชยใ์หส้ามาร แขง่ขัน
กับบรษัิทร รว่มเอกชน แล ร   ท้ี เขา้จดท เบยีนใหบ้รกิารเดนิร ได ้

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ควรมกีารวเิครา หปั์ญหาแล อปุสรรค ที สง่ผลกร ทบ อ่การด าเนนิงานของ ทอท. รวม งึหาแนวทาง
แกปั้ญหา เพ  อใหส้ามาร ด าเนนิงานได ้ามแผนงานที ก าหนดไว ้

บรษัิท การบนิไทย จ ากัด (มหาชน)
ควรพจิาร าหามา รการในการเพิ มรายได ้แล ลดคา่ใชจ้า่ยในการขนสง่ผ โ้ดยสารแล สนิคา้ โดย
พจิาร าการขายเคร  องบนิที ม ีน้ทนุในการ  อครองส งเพ  อลดภาร คา่ใชจ้า่ย แล เพิ มชอ่งทางการ
จ าหน่าย ั๋วที เหมา สม

บรษัิท วทิยกุารบนิแหง่ปร เทศไทย จ ากัด ควรค านงึ งึปัจจัยเสี ยงทางดา้นการเงนิ ซึ งอาจสง่ผลกร ทบ อ่สภาพคลอ่งทางการเงนิแล อาจท า
ให ้อ้งเผชญิกับขอ้จ ากัดในการใชจ้า่ยแล ลงทนุในสว่น า่ง 

ส าบันการบนิพลเร อน

ควรมกีารจัดท ารายงานการศกึษา โดยวเิครา ห ์งึส านภาพปัจจบุันของ
การบรหิารจัดการองคก์รภายในองคก์ร รวม งึควรมกีารวเิครา หท์ศิทางในอนาค 
วา่ควรมุง่เนน้ในการพัฒนาองคก์รอยา่งไรเพ  อสง่เสรมิแล สนับสนุนการผล ิบคุลากรทางการบนิของปร เทศ
ไทยใหม้ปีร สทิธภิาพส งสดุ

การทา่เร อแหง่ปร เทศไทย ควรหามา รการในการบรหิารจัดการเพ  อลดค่าใชจ้่ายใหอ้ย ่ในร ดับที เหมา สม  ลอดจน    
หามา รการที จ เพิ มรายไดเ้พ  อใหม้ผีลปร กอบการที ดขี ึน้

3 สือ่สำร

บรษัิท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)

เรง่รัดการด าเนนิการ ามม  ิคนร. ที มเีป้าหมายเพ  อแกไ้ขปัญหา แล พลกิฟ ้นองคก์ร โดยเนน้ในเร  อง
การลด/เลกิบรกิารที ไมจ่ าเป็น อ่องคก์ร ลดคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการ แล เพิ มปร สทิธภิาพจากการ
ใหบ้รกิารเดมิของ ทโีอที รวม งึเรง่ปรับปรงุโครงสรา้งองคก์ร โครงสรา้งบคุลากร แล เป้าหมายของ
องคก์รใหส้อดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล เทคโนโลย ีแล สภาพการแขง่ขันที ส งในอ ุสาหกรรม
โทรคมนาคม

บรษัิท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)

ควรเรง่ด าเนนิการสรา้งความชดัเจน เกี ยวกับปร เด็นขอ้กฎหมาย ปัญหาขอ้พพิาท แล ภาร ผ กพันที 
อาจเกดิกับการท าสญัญากับเอกชน ที อาจสง่ผล อ่การด าเนนิการ ามแผนฟ ้นฟ องคก์ร รวม งึก าหนด
แนวทางส ารองกร ีปร สบปัญหา โดยขอใหค้ านงึ งึผลปร โยชนข์องปร เทศเป็นส าคัญ แล มุง่เนน้
การสรา้งก าไรนอกเหน อจากการขายบรกิารหลักโดยการสรา้งนว ักรรม
ในการใหบ้รกิาร สรา้งผล ิภั ฑใ์หม้คีวามหลากหลาย

บรษัิท ไปรษ ียไ์ทย จ ากัด ควรมุง่เนน้การพัฒนา วางแผนธรุกจิอ  น  รวม งึปร ชาสมัพันธธ์รุกจิแล บรกิารใหม ่ 
เพ  อเป็นการสรา้งทางเล อก แล สรา้งรายไดใ้หก้ับองคก์ร ในสว่นที มแีนวโนม้ลดลงในปัจจบุัน

บรษัิท อสมท จ ากัด (มหาชน)
ควรเรง่จัดท าแผนฟ ้นฟ ในองคก์ร ใหม้คีวามชดัเจน แล มกีารจัดการผลลัพธข์องแผน
ที มปีร สทิธภิาพ รวม งึควรมกีารบรหิารลดคา่ใชจ้า่ยขององคก์ร ปรับกลยทุธแ์ล เพิ มขดีความสามาร 
ในการแขง่ขันกับอ ุสาหกรรมส  อสารมวลชน

SOE Warning Lights (ขอ้มูลจำกบทวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำนรฐัวสิำหกจิ SER)
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ (State Enterprise 
Policy Office)

SOE  Warning light  ระเด็นส ำคญั

4 ทรพัยำกรธรรมชำติ

องคก์ารอ ุสาหกรรมป่าไม ้
ควรมกีารวางแผนการ ลาดเชงิรกุทัง้ในธรุกจิอ ุสาหกรรรมไม ้แล ธรุกจิบรกิาร เพ  อเป็นการชว่ย
แกปั้ญหาสภาพคลอ่ง เน  องจากธรุกจิดังกลา่วใชเ้วลาค นทนุสัน้กวา่การปล กสรา้งสวนป่า

องคก์ารสวนพฤกษศาส ร์
ควรจัดใหม้กีารศกึษาแล วเิครา หโ์ครงสรา้งอั ราก าลังที เหมา สม โดยเฉพา นักวจัิยนักวชิาการ 
รวม งึบคุลากรดา้นการ ลาดแล การปร ชาสมัพันธ ์แล ควรเนน้สรา้งความรว่มม อจากหน่วยงานภาครัฐแล 
ภาคเอกชน 

องคก์ารสวนส ัว์
ยังขาดการน าองคค์วามร ท้ี มอีย ม่าปร ยกุ ใ์ชใ้หเ้กดิปร โยชนใ์นการด าเนนิงานใหส้ามาร เทยีบเคยีง 
ในร ดับสากลได ้จงึควรเรง่จัดท าร บบการบรหิารจัดการ ซึ งจ เป็นฐานขอ้ม ลที ส าคัญในการพัฒนา 
สวนส ัว ์แล เพ  อ อบสนองความ อ้งการของผ เ้ขา้ชมไดอ้ยา่งแทจ้รงิ

5 เกษตร

องคก์าร ลาดเพ  อเกษ รกร
ควรทบทวนบทบาทแล ทศิทางขององคก์ร ในการด าเนนิงาน ามนโยบายแล ในเชงิธรุกจิ ซึ งการ
วางบทบาทที ชดัเจนนัน้ จ สง่ผลใหก้ารวางแผนธรุกจิ แล การวางแผนการจัดการบคุลากรใหเ้ป็นไปได ้
อยา่งมปีร สทิธภิาพมากขึน้

องคก์ารส พานปลา

ควรก าหนดแนวทางการพัฒนาส านที เพ  อด าเนนิกจิการใหช้ดัเจน จัดท าแผนปรับปรงุส พานปลา 
ใหไ้ดม้า รฐานสขุอนามัย แล มา รฐานขอ้ กลงทางการคา้ร หวา่งปร เทศครบทกุแหง่ รวมไป งึ
จัดท าแผนธรุกจิเพ  อด าเนนิการเชงิพา ชิยใ์หม้ผีล อบแทนในร ดับที เหมา สมสอดคลอ้งกับ
ว ั ปุร สงคก์ารจัด ัง้องคก์ร รวมทัง้ ศกึษาบทบาทแล ทศิทางใหส้อดคลอ้งกับส านการ ์ปัจจบุัน

องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่
ปร เทศไทย

ควรจัดท าแผนในการเพิ มปร สทิธภิาพการผล ิ เชน่ จัดท าแผนรองรับในกร ีเกดิเห กุาร ์ า่ง  
แผนพัฒนาโรงงานแล เคร  องจักรที ผล ิ รวม งึสนับสนุนการวจิัยแล พัฒนาเพ  อใหเ้กษ รกรแล โคนม 
มผีล ิภาพที ส งขึน้ เพ  อที จ ไดเ้ป็นกลไกที มปีร สทิธภิาพของรัฐแล สามาร ท าก าไรไดด้ว้ย ัวเอง

ส านักงานกองทนุสงเครา หก์ารท าสวน
ยาง

ควรสง่เสรมิเกษ รกรดว้ยเทคโนโลยทีางการเกษ รสมัยใหม ่เพ  อเป็นการเพิ มค ุภาพแล ปรมิา 
ของน ้ายาง รวม งึใหค้วามรู้และทักษะในการปลูกและดูแลสวนยางแก่เกษตรกรที่ตรงตามลักษณะ
ของพ้ืนที่และความต้องการของเกษตรกร

องคก์ารสวนยาง

ควรมกีารจัดท าแผนธรุกจิปร จ าปีที สามาร บง่ชีปั้จจัยเสี ยงที อาจสง่ผลใหก้ารด าเนนิธรุกจิไมเ่ป็นไป
 ามเป้าหมาย รวม งึวธิจัีดการกับปัจจัยเสี ยงเหลา่นัน้อยา่งมปีร สทิธผิล แล ควรปรับปรงุ          
การด าเนนิการของฝ่ายสวนยางทัง้ดา้นการวางแผนโคน่ น้ยางที มอีายมุากที ใหผ้ลผล ิ   า แล 
วธิกีารกรดียางที มปีร สทิธภิาพเพ  อเพิ มผลผล ิแล เป็นการชว่ยลดการซ อ้ว ั ดุบิจากภายนอก

องคก์ารคลังสนิคา้
ควรด าเนนิการ ามแผนยทุธศาส รข์ององคก์ร แล ใหค้วามส าคัญกับการบรหิารความเสี ยง รวม งึ
ควรเรง่บ ร าการองคก์ร เพ  อเ รยีมความพรอ้มรองรับ AEC เพ  อการบรหิารทรัพยส์นิที มอีย ใ่หม้ี
ปร สทิธภิาพมากขึน้

6 สำธำรณู กำร

การปร ปานครหลวง
ควรมุง่เนน้การด าเนนิการจัดท าแผนแมบ่ทลดอั ราน ้าส ญเสยี เพ  อศกึษาอั ราน ้าส ญเสยี
ที คุม้คา่ อ่การลงทนุ ควบค ก่ับการควบคมุแรงดันน ้าใหอ้ย ใ่นเก ฑท์ี เหมา สม 

การปร ปาสว่นภ มภิาค
ควรหาแนวทางการลดน ้าส ญเสยีอยา่งยั งย น แล ควรจัดท าแผนแมบ่ทพัฒนาแหลง่น ้าดบิเพ  อการ
ผล ิน ้าปร ปาอยา่งยั งย น

องคก์ารจัดการน ้าเสยี
เรง่สรา้งความรว่มม อกับองคก์รปกครองสว่นทอ้ง ิ นเพ  อการบรหิารจัดการน ้าเสยีอยา่งมปีร สทิธภิาพ 
รวมทัง้แนวทางการแกปั้ญหาการจัดเก็บรายไดค้า่บรกิาร

การเคห แหง่ชา ิ เรง่ด าเนนิการพัฒนาโครงการใหมท่ี มศีักยภาพ โดยมกีารวเิครา หค์วามเสี ยงอยา่งเป็นร ปธรรม

การนคิมอ ุสาหกรรมแหง่ปร เทศไทย
ควรมกีารด าเนนิการผลักดันเพ  อใหเ้กดิความเขา้ใจแล สามาร พัฒนางานรว่มกันไดม้ากขึน้ รวมทัง้สรา้ง
ความเขา้ใจ งึแนวทางการปฏบิั  ิแล การอย ร่ว่มกันกับชมุชนไดเ้ป็นอยา่งดี

บรษัิท ธนารักษ์พัฒนาสนิทรัพย ์จ ากัด
ควรเรง่ก าหนดแนวทางบรหิารจัดการแล กรอบร ย เวลาที ชดัเจนในการเรยีกช าร เงนิจากล กคา้ 
รวม งึศกึษาความเป็นไปไดส้ าหรับโครงการลงทนุใหม ่ ที สามาร สรา้งรายไดแ้ล ผล อบแทนใน
ร ย ยาว

7 อุตสำหกรรมและพำณิชยกรรม

ส านักงานสลากกนิแบง่รัฐบาล
ควรเรง่ด าเนนิการแกไ้ขปัญหาสลากเกนิราคา รวม งึ รวจ ดิ ามกร บวนการแล ผลลัพทจ์ากการ
ด าเนนิการ เพ  อน าไปส แ่นวทางการแกไ้ขปัญหาสลากเกนิราคาอยา่งมปีร สทิธภิาพ แล เรง่รัดการ
เบกิจา่ยงบลงทนุการกอ่สรา้งที ท าการส านักงานสลากฯ แหง่ใหมใ่หเ้ป็นไป ามแผนที ก าหนดใว ้

โรงงานยาส บ กร ทรวงการคลัง
เรง่ด าเนนิการโครงการกอ่สรา้งโรงงานผล ิยาส บแหง่ใหม ่โดยเฉพา การจัดซ อ้เคร  องจักร ใหส้ าเร็จ
 ามก าหนดเวลา แล ใหค้วามส าคัญกับการบรหิารความเสี ยงของโครงการ แล เพิ มศักยภาพใน   
การแขง่ขันกับผล ิภั ฑบ์หุรี จาก า่งปร เทศแล รักษาสว่นแบง่ ลาดในปร เทศ 

โรงงานไพ ่กรมสรรพสาม ิ
ควรวางแผนการท าการ ลาดเชงิรกุ เพ  อรองรับการด าเนนิการผล ิแล จ าหน่ายไพด่ว้ย นเองโดย 
ไมผ่า่นผ ร้ับสมัปทาน โดยเริ มจากการสรา้งความเช  อมั นในผล ิภั ฑอ์ยา่งจรงิจัง

องคก์ารสรุา กรมสรรพสาม ิ
ควรปรับแผนธรุกจิ แผนบรหิารความเสี ยง แล แผนการใชเ้งนิงบปร มา  ใหเ้ป็นไปอยา่งคุม้คา่   
แล เป็นไปในทศิทางเดยีวกัน รวมทัง้มกีาร ดิ ามปร เมนิผลการด าเนนิงานใหเ้ป็นไปอยา่งมี
ปร สทิธภิาพ

SOE Warning Lights (ขอ้มูลจำกบทวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำนรฐัวสิำหกจิ SER)
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ (State Enterprise 
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SOE  Warning light  ระเด็นส ำคญั

7 อุตสำหกรรมและพำณิชยกรรม (ตอ่)

โรงพมิพ ์ ารวจ
เรง่การท าแผนการ ลาดเชงิรกุ เพ  อขยายฐานล กคา้รายใหม ่แล รักษาฐานล กคา้เดมิ แล สรา้ง
ค ุคา่ใหก้ับ ราสนิคา้ รวมไป งึน าร บบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการควบคมุภายใน แล 
การบรหิารความเสี ยง  ลอดจนการเก็บขอ้ม ลแล วเิครา หข์อ้ม ลพ น้ฐาน า่ง 

องคก์าร ลาด

ควรพจิาร าก าหนดแนวทางที ชดัเจนในการพลกิฟ ้นแล พัฒนา ลาดที บรหิารจัดการเอง ซึ งมี
ผลการด าเนนิงานขาดทนุอยา่ง อ่เน  อง โดยควรพจิาร าผสมผสานร ปแบบ วธิกีาร แล 
แนวทางในการพัฒนา เชน่ การรว่มม อกับภาครัฐแล เอกชน ควบค ไ่ปกับการใชพ้ น้ที ใหเ้กดิ
ปร โยชนเ์ ็มปร สทิธภิาพ เป็น น้ รวมทัง้อาจพจิาร าก าหนดแผนการบรหิารความเสี ยง
ในกร ีที ผลการด าเนนิงานทางดา้นการเงนิไมเ่ป็นไป ามปร มา การที  ัง้ไว ้เพ  อมใิหส้ง่ผล
กร ทบ อ่ฐาน ทางการเงนิ

บรษัิท อ ก่รงุเทพ จ ากัด
ควรเ รยีมแผนการ ลาดเชงิรกุ โดยแสวงหาล กคา้เขา้ซอ่มแล สรา้งเร อในอ เ่ร อแหง่ใหม่
อยา่ง อ่เน  อง ซึ งจ ท าใหส้ามาร ใชอ้ เ่ร อไดอ้ยา่งเ ็มปร สทิธภิาพ แล สามาร ค นทนุ        
ไดใ้นร ย เวลาที เร็วยิ งขึน้

บรษัิท สหโรงแรมแล การทอ่งเที ยว จ ากัด ไมม่กีารจัดท า SER เน  องจากไมม่กีจิกรรมนอกเหน อการใหเ้ชา่ที ดนิ

8 สงัคมและเทคโนโลยี

การกฬีาแหง่ปร เทศไทย
ควรมกีารก าหนดแผนกลยทุธแ์ล เป้าหมายขององคก์รที ชดัเจน แล ควรมกีาร รวจสอบด แล
การก ากับที ชดัเจนแล การปร เมนิผลในการใชจ้า่ยเงนิของโครงการนัน้ 

การทอ่งเที ยวแหง่ปร เทศไทย

ควรน าขอ้ม ลมาทบทวน นโยบาย วสิยัทัศน ์กลยทุธ ์เป็นปร จ าทกุปี แล ปรับปรงุแผนงาน
ใหเ้ป็นปัจจบุันแล สอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มแล สภาว การแขง่ขันดา้นการทอ่งเที ยว 
อาทิ การปร ชาสมัพันธใ์ห ้า่งชา ทิราบแล เขา้ใจในขอ้เท็จจรงิ งึส านการ ์โดยรวม
การก าหนดมา รการแล แผนบรหิารความเสี ยงดา้นการเบกิจา่ยงบลงทุน แล การเ รยีม
ความพรอ้มดา้น AEC เสรมิสรา้งความรว่มม อดา้นการทอ่งเที ยวร หวา่งปร เทศ

ส าบันวจัิยวทิยาศาส รแ์ล เทคโนโลยี

ควรด าเนนิการสรา้งเคร อขา่ยความรว่มม อทัง้หน่วยงานภาครัฐแล ภาคเอกชน รวม งึ         
การปร เมนิม ลคา่งานวจัิยพัฒนาผล ิภั ฑ ์แล เทคโนโลยทีี มอีย  ่ให ้รงกับความ อ้งการของ
 ลาดแล ก าหนดเป้าหมายทางการ ลาดที ชดัเจน เพ  อผลักดันการน าผลงานวจัิยแล พัฒนา 
ไปใชป้ร โยชนเ์ชงิพา ชิย ์

องคก์ารพพิธิภั ฑว์ทิยาศาส รแ์หง่ชา ิ
ควรก าหนดกลยทุธ ์แนวทาง แล เป้าหมายที ชัดเจนในการสรา้งความร่วมม อร หวา่งองคก์รกับ
พันธม ิรทัง้ในแล  า่งปร เทศ เพ  อใหค้วามร่วมม อดังกลา่วเป็นสว่นส าคัญในการสนับสนุน           
การด าเนนิงานภารกจิหลัก

องคก์ารเภสชักรรม
ควรเรง่สรา้ง ราสนิคา้ใหเ้ป็นที ร จั้ก เพ  อสรา้งภาพลักษ ์ขององคก์ร รวมไป งึการเรง่รัดแล 
 ดิ ามโครงการกอ่สรา้งโรงงานทัง้ ๒ แหง่ ใหส้ามาร ผล ิยาได ้ามเป้าหมาย
แล ไดร้ับการรับรองมา รฐานจากหน่วยงานที เกี ยวขอ้งโดยเร็ว

9 สถำบนักำรเงนิ

ธนาคารกรงุไทย จ ากัด (มหาชน)
ธนาคารควรมมีา รการแกไ้ขปัญหาหร อป้องกัน NPLs ที ชดัเจนอยา่งเป็นร ปธรรม รวม งึมกีาร
ก ากับด แล ดิ ามหนีอ้ยา่งใกลช้ดิเพ  อลดโอกาสการเกดิ NPLs ใหม ่แล  NPLs เดมิที เคยปรับ
โครงสรา้งหนีไ้ปแลว้ แล ก าลังจ กลับมาเป็นหนีด้อ้ยค ุภาพ

ธนาคารออมสนิ
ควรเพิ มบทบาทในการปลอ่ยสนิเช  อเศรษฐกจิฐานราก สนิเช  อบคุคลรายยอ่ย แล สนิเช  อธรุกจิ
ขนาดกลางแล ขนาดยอ่ม 

ธนาคารอาคารสงเครา ห์
ควรบรหิารจัดการแล  ดิ าม NPL  ส าหรับโครงการที มแีนวโนม้ NPL ส งขึน้อยา่งใกลช้ดิ แล 
เรง่ท าแผนการ ลาดเชงิรกุใหม้ากขึน้ เพ  อรักษาฐานล กคา้ หร ออาจพัฒนาผล ิภั ฑส์นิเช  อ
บา้นใหม ่ เพิ มมากขึน้ 

ธนาคารเพ  อการเกษ รแล สหกร ์
การเกษ ร

ควรมกีารปร เมนิส าน ล กหนีอ้ยา่งใกลช้ดิ เน  องจาก NPL มแีนวโนม้เพิ มส งขึน้  แล ให ้
ความส าคัญในการ ดิ ามปร เมนิผลการใชง้านร บบ CBS ที ไดท้ าการ ดิ ัง้เสร็จสิน้แลว้

ธนาคารเพ  อการสง่ออกแล น าเขา้แหง่
ปร เทศไทย

ควรปรับบทบาทใหก้ารสนับสนุนล กคา้ SMEs เพ  อสรา้งความเขม้แข็ง แล เพิ มขดีความสามาร 
ในการแขง่ขันในการสง่ออกของ SMEs แล ควรมกีารบ ร าการรว่มกับหน่วยงานอ  นอยา่งเป็น
ร ปธรรม ในการสนับสนุนผ ป้ร กอบการลงทนุในกลุม่ปร เทศเข เศรษฐกจิพเิศษชายแดน 
(CLMV) เพ  อเป็นการสนับสนุนผ ป้ร กอบการไทยใหไ้ปลงทนุยัง า่งปร เทศมากยิ งขึน้

ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางแล 
ขนาดยอ่มแหง่ปร เทศไทย

ควรเรง่ด าเนนิการใหไ้ด ้ามเป้าหมายที ก าหนดไวใ้นแผนยทุธศาส รฟ์ ้นฟ  แล รักษาร ดับของ
หนีท้ี ไมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้(NPLs) ในอนาค อยา่งเขม้งวด

บรรษัท ลาดรองสนิเช  อเพ  อที อย อ่าศัย
ควรรว่มม อกับภาครัฐ ศกึษาแนวทางในการสง่เสรมิ พัฒนาผล ิภั ฑส์นิเช  อที อย อ่าศัยดอกเบีย้
   าในร ย ยาวใหแ้กป่ร ชาชนที มรีายไดน้อ้ยเพ  อจัดซ อ้บา้นหลังแรก

บรรษัทปร กันสนิเช  ออ ุสาหกรรมขนาดยอ่ม

ควรด าเนนิการ ลาดเชงิรกุมากขึน้แล การค ้าปร กันเพ  อผ ป้ร กอบการ SME รวม งึควรน า   
การคดิอั ราคา่ธรรมเนยีม ามร ดับความเสี ยงมาใชค้วบค ไ่ปกับการพัฒนาผล ิภั ฑใ์หม ่  
เพ  อใหม้รีายไดเ้พยีงพอที จ สามาร พึ งพา นเองได ้รวม งึเพ  อใหม้กีารค ้าปร กันสนิเช  อ      
ที หลากหลายเพ  อ อบสนอง อ่นโยบายรัฐ 

ธนาคารอสิลามแหง่ปร เทศไทย
ควรเรง่ลดสด้สว่นของคา่ใชจ้า่ยการด าเนนิงาน อ่รายไดส้ทุธ ิโดยการลดสดัสว่น NPF เพ  อให ้
รายไดจ้ากการใหส้นิเช  อเพิ มขึน้ รวม งึมุง่เนน้ล กคา้รายยอ่ยเพ  อลด น้ทนุเงนิฝาก แล ควร
มุง่เนน้ในการเพิ มล กคา้มสุลมิ ทัง้สนิเช  อแล เงนิฝาก เพ  อใหเ้ป็นไป ามว ั ปุร สงคก์ารจัด ัง้

ส านักงานธนานุเครา ห์
ควรเรง่จัดท าแผนการบรหิารทรัพยส์นิ เพ  อแกปั้ญหาการขาดสภาพคลอ่งทางการเงนิ 
แล พัฒนาร บบ/เคร  องม อการบรหิารความเสี ยง ใหส้ามาร บรหิารจัดการความเสี ยง  
ไดท้ัน อ่เห กุาร ์ 

SOE Warning Lights (ขอ้มูลจำกบทวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำนรฐัวสิำหกจิ SER)
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ (State Enterprise 
Policy Office)

ขนำดหุน้รฐัวสิำหกจิรำยแหง่ (ลำ้นบำท)

รฐัวสิำหกจิในตลำดหลกัทรพัยฯ์
ณ ธนัวำคม 2557

หลกัทรพัยใ์นตลำดหลกัทรพัยฯ์

จ ำนวนและมูลคำ่หลกัทรพัยข์องกระทรวงกำรคลงั (ลำ้นบำท)

ขนำดหุน้รฐัวสิำหกจิ เทยีบตลำดรวม

ณ ธนัวำคม 2557

9

ณ ธนัวำคม 2557

มูลค่าหุ้นรัฐวิสาหกิจ

มูลค่าหุ้นบริษัทเอกชน
84.61%

มูลคำ่ตลำดรวม ณ 30 ธนัวำคม 2557 เทำ่กบั 

13,856,283.31 ลำ้นบำท

15.24%

รฐัวสิำหกจิ

ทุนจดทะเบยีน

สดัส่วนหุน้ รำคำตลำด 
มูลค่ำตำมรำคำ

ตลำด
ทีเ่รยีกช ำระแลว้

(ลำ้นหุน้) (รอ้ยละ) ณ 30/12/57 (ลำ้นบำท)

1. KTB (1989) 13,976.06 100.00 22.70 317,256.59

- กระทรวงการคลงั 0.003125 0.000022 0.07

- Vayupak 1 524.65 3.75 11,909.51

- FIDF 7,696.25 55.07 174,704.85

2. THAI (1991) 2,182.77 100.00 14.60 31,868.47

- กระทรวงการคลงั 1,113.93 51.03 16,263.39

- Vayupak 1 330.08 15.12 4,819.10

- ธนาคารออมสนิ 46.41 2.13 677.58

3. PTT (2001) 2,856.30 100.00 324 925,441.08

- กระทรวงการคลงั 1,459.89 51.11 473,002.93

- Vayupak 1 425.46 14.90 137,849.04

- ธนาคารออมสนิ 7.87 0.28 2,548.31

4. AOT (2004) 1,428.57 100.00 282 402,856.74

- กระทรวงการคลงั 1,000.00 70.00 282,000.00

5. MCOT (2004) 687.10 100.00 16.10 11,062.30

- กระทรวงการคลงั 452.13 65.80 7,279.36

ธนาคารออมสนิ 78.87 11.48 1,269.74

6. PTTEP (1993) 3,969.99 100.00 112 444,638.36

- กระทรวงการคลงั 0.27 0.0069 30.58

Total SOEs  Market Cap.   
2,133,123.5
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หลกัทรพัย ์ ชือ่ย่อ 

ทนุจดทะเบยีนทีเ่รยีก

ช ำระแลว้

(ลำ้นหุน้) 

สดัส่วนหุน้

ที ่กค. ถอื

(รอ้ยละ)

รำคำพำร ์

(บำท)

รำคำตลำด

(บำท)

ณ 30/12/57

มูลค่ำตำมรำคำตลำด

(ลำ้นบำท)

1. ธ.ทหำรไทยฯ TMB 43,678.76 26.02 0.95 2.92 33,183.70

2. บมจ. บำงจำกปิโตรเลยีม BCP 1,376.92 9.98 1 31.75 4,363.81

3. บมจ. ผำแดงอนิดสัทรฯี  PDI 226.00 13.81 10 16.20 505.44

4. บมจ. หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ เอม็เอฟซี MFC 120.00 16.67 1 36.50 730.00

5. บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย ์ SCB 3,394.08 0.09 10 182.00 559.07

6. บมจ. เอน็อพี ีอสงัหำฯ NEP 1,446.33 20.45 1 0.90 266.26

7. บมจ.ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลฯ TISCO 800.62 0.04 10 42.50 14.91

8. บมจ. ทุง่คำฮำเบอรฯ์ THL 756.94 1.98 1 n/a n/a

9. บมจ. ยำนภณัฑ ์ YNP 1,600.00 0.003 1 n/a n/a

10. บมจ. ไออำรพ์ซี ี IRPC 20,434.42 0.00015 1 3.06 0.09

11. บมจ. น ้ำตำลครบุร ี KBS 550.00 0.01 1 9.50 0.50

12. บมจ. ปุ๋ยเอน็เอฟซ ี NFC 4,605.59 0.09 0.16 n/a n/a

13. บมจ. ทรู คอรป์เปอรเ์รช ัน่ TRUE 14,530.21 0.0003 10 11.10 0.56

14. บมจ. อติำเลยีนไทย ดเิวลอ๊ปเมนต ์ ITD 4,860.47 0.0004 1 6.40 0.13

รวม 39,624.47

หลกัทรพัย ์ มูลค่ำ ณ พำร ์ มูลค่า ณ ราคาตลาด มูลค่า ณ Book value

Listed company

หุน้รฐัวสิาหกจิ (6 แห่ง) 37,999.07 778,576.33 537,102.59

หุน้บรษิทัเอกชน (14 แห่ง) 11,610.84 39,624.47 21,309.81

Non-listed company

หุน้รฐัวสิาหกจิ (17 แห่ง) 152,127.44 290,850.55 290,850.55

หุน้บรษิทัเอกชน (73 แห่ง) 3,167.15 5,503.00 5,503.00

หน่วยลงทุน

กองทุนรวมวายุภกัษ ์หน่ึง 73,143.14 316,810.63 316,810.63

รวม 1,431,364.98 1,171,576.58


