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ขอ้จ ำกดัควำมรบัผดิ 
(Disclaimers) 

เอกสารฉบบันีจั้ดท าขึน้โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ (“สคร.”) กระทรวงการคลัง   

เพือ่ใชป้ระโยชนใ์นราชการของ สคร. โดยเฉพาะ  เอกสารฉบบันีไ้ดจ้ัดท าขึน้บนพืน้ฐานของขอ้มลู  

ของรัฐวสิาหกจิ  ฐานขอ้มลูของ สคร. และขอ้มลูสาธารณะ  รวมทัง้ การสมัภาษณ์และซกัถามประเด็น

ระหวา่งเจา้หนา้ทีข่อง สคร. และเจา้หนา้ทีข่องรัฐวสิาหกจิ ณ วันทีไ่ดจ้ัดท าเอกสารฉบบันี ้  

ดังนัน้ ความถกูตอ้งของบรรดาขอ้มลูเชน่วา่นัน้ สคร. จงึไมอ่าจรับรองความถกูตอ้งไดอ้ยา่งเป็นอสิระจากกนั 

และเป็นปัจจบุนั  

 

ผูใ้ดน าขอ้มลู และ/หรอื เอกสารนีไ้ปใชอ้า้งองิหรอืใชป้ระโยชนใ์ดๆ โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจาก สคร.  สคร. จะไมรั่บผดิชอบในความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้ทัง้ส ิน้ และหาก สคร. ตกลงและ

ยอมรับวา่ในการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรแกบ่คุคลอืน่ใดในการน าขอ้มลู และ/หรอื เอกสารนีไ้ปใช ้

อา้งองิหรอืใชป้ระโยชนนั์น้  ผูข้ออนุญาตจะตอ้งตกลงและยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่จะไมด่ าเนนิการ

ฟ้องรอ้ง สคร. หากมคีวามเสยีหายเกดิขึน้  

 

นอกจากนี ้สคร. จะไมรั่บผดิชอบตอ่ผูท้ีน่ าไปใชห้รอืผูอ้ ืน่ใดในความสญูเสยีก าไรหรอืสญูเสยีโอกาส  

หรอืความเสยีหายโดยตรงหรอืพเิศษ หรอือนัเป็นผลมาจาก หรอืสบืเนือ่งมาจาก หรอือนัเป็นการลงโทษ  

ไมว่า่ประการใดๆ ทัง้ส ิน้ และจะไมรั่บผดิชอบตอ่ผูใ้ชใ้นความรับผดิเรือ่งละเมดิสญัญา หรอืความรับผดิ 

ในเรือ่งอืน่ใดตอ่ผูใ้ชอ้ืน่ใดในการน าเอกสารนีไ้ปใชแ้ละ/หรอืตอ่ผูอ้ ืน่ใด   สคร. จะไมใ่หก้ารรับรองใดๆ  

และจะไมรั่บผดิชอบตอ่การอา้งการรับประกนัใดๆ ของผูใ้ช ้และ/หรอื ผูอ้ ืน่ใด ไมว่า่โดยแจง้ชดั โดยปรยิาย 

โดยกฎหมาย หรอือืน่ใด  รวมทัง้แตไ่มจ่ ากดัอยูแ่ตเ่ฉพาะการรับประกนัในความถกูตอ้ง สมบรูณ์ เหมาะแก่

กาลเวลา ประสทิธภิาพ สามารถน าไปซือ้ขายได ้และเหมาะทีจ่ะน าไปใชเ้พือ่จดุประสงคใ์ดโดยเฉพาะ 



รำยชือ่รฐัวสิำหกจิ 
(List of state enterprises) 

รฐัวสิำหกจิในควำมก ำกบัดแูลของกระทรวงกำรคลงั 
55 แหง่ 9 สำขำ 

ตำมแนวนโยบำยผูถ้อืหุน้ภำครฐั (Statement of Direction : SOD) 

   ไมใ่ชส่ถำบนักำรเงนิ   45 แหง่ 

พลงังำน (4 แหง่) 

ขนสง่ (10 แหง่) 

สือ่สำร (4 แหง่) 

เกษตร (5 แหง่) 

สำธำรณูปกำร (6 แหง่) 

1. บรษัิท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) (ทโีอท)ี  

2. บรษัิท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (กสท.) 

3. บรษัิท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั (ปณท.)  

4. บรษัิท อสมท จ ากดั (มหาชน) (อสมท.) 

1. องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย (อสค.) 

2. องคก์ารตลาดเพือ่เกษตรกร (อตก.) 

3. องคก์ารสะพานปลา (อสป.) 

4. การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) 

5. องคก์ารคลงัสนิคา้ (อคส.) 

1. การประปานครหลวง (กปน.) 

2. การประปาสว่นภมูภิาค (กปภ.) 

3. องคก์ารจัดการน ้าเสยี (อจน.) 

4. การเคหะแหง่ชาต ิ(กคช.) 

5. การนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.)  

6. บรษัิท ธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย ์จ ากดั (ธพส.) 
 

1. การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย (ททท.) 

2. การกฬีาแหง่ประเทศไทย (กกท.) 

3. สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.) 

4. องคก์ารพพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ(อพวช.)  

5. องคก์ารเภสชักรรม (อภ.) 

1. ส านักงานสลากกนิแบง่รฐับาล  (สลาก) 

2. องคก์ารตลาด (อต.)  

3. โรงงานยาสบู กระทรวงการคลงั (รยส.) 

4. โรงงานไพ ่กรมสรรพสามติ (โรงงานไพ)่  

5. องคก์ารสรุา กรมสรรพสามติ (อส.) 

6. โรงพมิพต์ ารวจ ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ (โรงพมิพต์ ารวจ) 

7. บรษัิท อูก่รงุเทพ จ ากดั (บอท.) 

8. บรษัิท สหโรงแรมไทยและการทอ่งเทีย่ว จ ากดั (สหโรงแรม)  

3 

6 

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 

2. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

3. การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (กฟภ.) 

4. บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) 

1. การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย (กทพ.) 

2. การรถไฟแหง่ประเทศไทย (รฟท.) 

3. การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย    (รฟม.) 

4. องคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) 

5. บรษัิท ขนสง่ จ ากดั (บขส.) 

6. บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (ทอท.) 

7. บรษัิท การบนิไทย จ ากดั (บกท.) 

8. บรษัิทวทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จ ากดั (บวท.) 

9. สถาบนัการบนิพลเรอืน (สบพ.) 

10. การทา่เรอืแหง่ประเทศไทย (กทท.) 

2 

4 

5 

   สถำบนักำรเงนิ   10 แหง่ 
1. ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) (กรงุไทย) 

2. ธนาคารออมสนิ (ออมสนิ) 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(ธอส.) 

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 

5. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย (ธสน.) 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ 
ประเทศไทย (ธพว.) 

7. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั (บตท.) 

8. บรรษัทประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) 

9. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย (ธอท.) 

10. ส านักงานธนานุเคราะห ์(สธค.) 

1 

ทรพัยำกรธรรมชำต ิ(3 แหง่) 
 

1. องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้(ออป.) 

2. องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์(อสพ.) 

3. องคก์ารสวนสตัว ์(อสส.)  

7 

อตุสำหกรรมและพำณิชยกรรม (8 แหง่) 8 

สงัคมและเทคโนโลย ี(5 แหง่) 9 



ภำพรวมสถำนะทำงกำรเงนิของรฐัวสิำหกจิ 
(SOEs Financial Status) 

ฐำนะทำงกำรเงนิ ประจ ำปี 2559 

หน่วย: ลา้นบาท 

สนิทรพัย ์ปี 2559 

หนีส้นิ ปี 2559 

ผลประกอบกำรประจ ำปี 2559 

หน่วย: ลา้นบาท 

หน่วย: ลา้นบาท 

หน่วย: ลา้นบาท 

รำยไดร้วม ปี 2559 

ก ำไรสทุธ ิปี 2559 

หมำยเหต:ุ  
1. รายงานฉบบันีเ้ป็นการวเิคราะหข์อ้มลูของทกุรฐัวสิาหกจิ 55 แหง่  
2. ขอ้มลู ปี 2559 เป็นขอ้มลูรัฐวสิาหกจิปีงบประมาณ 12 เดอืน (เดอืนต.ค. 59 – ก.ย. 60) ปีปฏทินิ 12 เดอืน (เดอืนม.ค. 59 – ธ.ค. 59 ) และ 
    ปีเกษตร 12 เดอืน (เดอืนเม.ย.59 – ม.ีค. 60)  
 
 

Non-SFIs 6,271,159 : 44% 

SFIs 8,114,114  : 56% 

SFIs 7,447,327 : 68% 

Non-SFIs 3,602,139 : 32% 

SFIs 428,544  :11% 

Non SFIs 3,605,436 : 89% 

Non SFIs 217,504 : 73% 

SFIs 79,673 : 27% 

2556 2557 2558 2559

สนิทรพัย์ 7,100,536 7,627,711 7,939,860 8,114,114

GROWTH 9.70% 7.42% 4.09% 2.19%

หนีส้นิ 6,570,519 7,045,143 7,330,245 7,447,327

GROWTH 9.85% 7.22% 4.05% 1.60%

ทนุ 530,018 582,568 609,615 666,786

GROWTH 7.93% 9.91% 4.64% 9.38%

D/E (เทา่) 12.40 12.09 12.02 11.17

2556 2557 2558 2559

สนิทรพัย์ 12,056,074 12,980,849 13,853,407 14,385,273

GROWTH 14.13% 7.67% 6.72% 3.84%

หนีส้นิ 9,652,011 10,106,358 10,673,741 11,049,466

GROWTH 15.98% 4.71% 5.61% 3.52%

ทนุ 2,404,063 2,874,492 3,179,667 3,335,806

GROWTH 7.27% 19.57% 10.62% 4.91%

D/E (เทา่) 4.01 3.52 3.36 3.31

สถำบนักำรเงนิ 

หนว่ย: ลำ้นบำท 

2556 2557 2558 2559

สนิทรพัย์ 4,955,537 5,353,138 5,913,547 6,271,159

GROWTH 21.14% 8.02% 10.47% 6.05%

หนีส้นิ 3,081,492 3,061,215 3,343,496 3,602,139

GROWTH 31.65% -0.66% 9.22% 7.74%

ทนุ 1,874,045 2,291,924 2,570,052 2,669,020

GROWTH 7.08% 22.30% 12.14% 3.85%

D/E (เทา่) 1.64 1.34 1.30 1.35

ไมใ่ชส่ถำบนักำรเงนิ 

2556 2557 2558 2559

รายได้

ดอกเบีย้/

ปันผล

รายไดร้วม 387,675 413,825 432,639 428,544

ก าไรสทุธิ 76,197 68,152 68,914 79,673

Net 

Interest 

Margin

4.82% 4.73% 4.65% 4.38%

ROA 1.07% 0.89% 0.87% 0.98%

341,933 360,799 368,848 355,354

2556 2557 2558 2559

รายไดร้วม 5,224,404 5,216,731 4,987,165 4,033,980

ก าไรสทุธิ 303,879 221,317 175,516 297,177

Net Profit 

Margin
5.82% 4.24% 3.52% 7.37%

Annualized  

  ROA
2.52% 1.70% 1.27% 2.07%

สถำบนั
กำรเงนิ 

2556 2557 2558 2559

รายไดร้วม 4,836,729 4,802,905 4,554,526 3,605,436

ก าไรสทุธิ 249,615 153,165 106,601 217,504

Net Profit 

Margin
5.16% 3.19% 2.34% 6.03%

ROA 5.04% 2.86% 1.80% 3.47%

ไมใ่ช่

สถำบนั
กำรเงนิ 



 
 

ฐำนะทำงกำรเงนิของรฐัวสิำหกจิ 
(SOEs Balance Sheet) 

 สนิทรพัยข์องรฐัวสิำหกจิ ณ ปี 2559 มจี านวนรวม 14.39 ลา้นลา้นบาท เพิม่ขึน้
จากปี 2558 รอ้ยละ 3.84 โดยเป็นการเพิม่ขึน้ของสนิทรัพยร์ัฐวสิาหกจิทีไ่มใ่ช่

สถาบันการเงนิ (Non-SFIs)   
 

 หนีส้นิของรฐัวสิำหกจิ ณ ปี 2559 มจี านวนรวม 11.05 ลา้นลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
ปี 2558 รอ้ยละ 3.52 โดยเป็นการเพิม่ขึน้ของหนีส้นิรัฐวสิาหกจิทีไ่มใ่ชส่ถาบัน
การเงนิ (Non-SFIs)  
 

 สว่นทนุของรฐัวสิำหกจิ ณ ปี 2559 มจี านวน 3.34  ลา้นลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 
2558 รอ้ยละ 4.9 โดยเป็นการเพิม่ขึน้ของสว่นทนุรัฐวสิาหกจิไมใ่ชส่ถาบันการเงนิ 
(Non-SFIs)  

 
 สดัสว่น D/E ของรฐัวสิำหกจิ ณ ปี 2559 อยูท่ี ่3.31 ลดลง 0.05 จากปี 2558 

จากการเพิม่ขึน้ของสว่นทนุจ านวนมากของรัฐวสิาหกจิ 

ฐำนะทำงกำรเงนิปี 2559 
หน่วย: ลา้นบาท 

หนีเ้งนิกูข้องรฐัวสิำหกจิทีเ่ป็นหนีส้ำธำรณะ กำรเปลีย่นแปลงสนิทรพัยร์ะหวำ่งปี 2558 - 2559 

หมำยเหต ุเฉพาะในสว่นรัฐวสิาหกจิที ่สคร. ก ากับดแูลโดยตรงเทา่นัน้ 
ทีม่ำ: ส านักงานบรหิารหนีส้าธารณะ 

หน่วย: ลา้นบาท 

กำรเปลีย่นแปลงหนีส้นิระหวำ่งปี 2558 - 2559 

หน่วย: ลา้นบาท หน่วย : ลา้นบาท 

หมำยเหต:ุ  
1. รายงานฉบับนีเ้ป็นการวเิคราะหข์อ้มลูของทกุรัฐวสิาหกจิ 55 แหง่ 
2. ขอ้มลู ปี 2559 เป็นขอ้มลูรัฐวสิาหกจิปีงบประมาณ 12 เดอืน ปีปฏทินิ 12 เดอืน และปีเกษตร 12 เดอืน 
 

 533,524.70  

 584,711.44  
 529,961.41  

 465,483.41  

 318,936.05   313,381.75   319,267.93   327,358.32  

17.27% 16.54% 14.92% 13.71% 
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 สนิทรพัยข์องรัฐวสิาหกจิในภาพรวม ณ ปี 2559 มอีตัราสว่น 
เพิม่ข ึน้ ในสว่นของรัฐวสิาหกจิกลุม่ SFIs พลงังาน ขนสง่ 
สาธารณูปการ และเกษตร และมอีตัราสว่น ลดลง ในสว่นของ
รัฐวสิาหกจิกลุม่สือ่สาร 

 
 หนีส้นิของรัฐวสิาหกจิในภาพรวม ณ ปี 2559 มอีตัราสว่น 
เพิม่ข ึน้ จากปี  2558  ในสว่นของรฐัวสิาหกจิกลุม่ SFIs 
พลงังาน ขนสง่ สือ่สาร และสาธารณูปการ 

หน่วย: ลา้นบาท 
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8,000,000  7,330,245.49  

 1,916,281.00  
 928,633.51  

 187,897.96   153,317.76   100,909.99   56,455.44  

 7,447,327.41  

 1,947,160.07  

 1,170,590.52  

 188,597.53   160,226.54   84,262.69   51,301.37  

หนีส้นิ 2558 

หนีส้นิ 2559 

หน่วย: ลา้นบาท 

2556 2557 2558 2559

สนิทรพัย์ 12,056,074 12,980,849 13,853,407 14,385,273

GROWTH 14.13% 7.67% 6.72% 3.84%

หนีส้นิ 9,652,011 10,106,358 10,673,741 11,049,466

GROWTH 15.98% 4.71% 5.61% 3.52%

ทนุ 2,404,063 2,874,492 3,179,667 3,335,806

GROWTH 7.27% 19.57% 10.62% 4.91%

D/E (เทา่) 4.01 3.52 3.36 3.31

2556 2557 2558 2559

สนิทรพัย์ 7,100,536 7,627,711 7,939,860 8,114,114

GROWTH 9.70% 7.42% 4.09% 2.19%

หนีส้นิ 6,570,519 7,045,143 7,330,245 7,447,327

GROWTH 9.85% 7.22% 4.05% 1.60%

ทนุ 530,018 582,568 609,615 666,786

GROWTH 7.93% 9.91% 4.64% 9.38%

D/E (เทา่) 12.40 12.09 12.02 11.17

สถำบนักำรเงนิ 

2556 2557 2558 2559

สนิทรพัย์ 4,955,537 5,353,138 5,913,547 6,271,159

GROWTH 21.14% 8.02% 10.47% 6.05%

หนีส้นิ 3,081,492 3,061,215 3,343,496 3,602,139

GROWTH 31.65% -0.66% 9.22% 7.74%

ทนุ 1,874,045 2,291,924 2,570,052 2,669,020

GROWTH 7.08% 22.30% 12.14% 3.85%

D/E (เทา่) 1.64 1.34 1.30 1.35

หน่วย: ลา้นบาท 

ไมใ่ชส่ถำบนักำรเงนิ 
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ใ 

ผลประกอบกำรของรฐัวสิำหกจิ 
(SOEs Financial Performance) 

Net Profit Margin (รำยสำขำ) 

ผลประกอบกำร  
หน่วย: ลา้นบาท 

รำยไดร้วม 2559 

ก ำไร YoY 58 vs YoY 59 (รำยสำขำ) 

 ผลประกอบการภาพรวมของรัฐวิสาหกิจปี 2559 
มรีายไดร้วมลดลงและก าไรสทุธเิพิม่ขึน้จากชว่งเวลา
เดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นเพิ่มขึ้นของก าไรสุทธ ิ
ในส่วนของรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน ขนส่ง และ
SFIs โดยในสาขาพลงังานเกดิจากราคาขายพลังงาน
ปรับตัวเพิ่มขึ้นทัง้จากการปรับตัวของราคาน ้ามัน 
ในตลาดโลกและคา่ไฟฟ้า 

 Net Profit Margin ในปี 2559 รัฐวสิาหกจิสว่นใหญ ่
ม ีNet Profit Margin ทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่เป็นผลมาจาก
ก าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นของรัฐวิสาหกิจ และสภาพ
เศรษฐกจิของประเทศทีด่ขี ึน้ 

หน่วย: ลา้นบาท 

หน่วย: ลา้นบาท 

หน่วย: ลา้นบาท 

หน่วย: ลา้นบาท 

 ปี 2559 รัฐวสิาหกจิมรีายไดร้วม 4,033,980.14 ลา้นบาท ลดลงจาก 
ชว่งเดยีวกนัในปีกอ่น คดิเป็นรอ้ยละ 19.11 ในขณะทีก่ าไรสทุธ ิ297,176.68 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัในปีกอ่น คดิเป็นรอ้ยละ 
69.32 เนือ่งจากมคีา่ใชจ้า่ยลดลงจากปี 2558 คดิเป็นรอ้ยละ 29.26  

 รายไดร้ัฐวสิาหกจิของ Non-SFIs คดิเป็นรอ้ยละ 89 และ SFIs คดิเป็น
รอ้ยละ 11 ของรายไดร้วมตามล าดบั และมสีว่นแบง่ก าไรสทุธขิอง 
Non-SFIs และ SFIs เป็นรอ้ยละ 23 และ 74 ตามล าดบั 

 Net Profit Margin ในชว่งปี 2559 อยูท่ีร่อ้ยละ 7.37 และ ROA รอ้ยละ 
2.07 ปรับเพิม่ขึน้จากปี 2558 เนือ่งจากก าไรสทุธทิีป่รบัเพิม่มากขึน้ในสว่น
รัฐวสิาหกจิ สาขาพลงังาน ขนสง่ และ SFIs  

 

 

หน่วย: ลา้นบาท 

หน่วย: ลา้นบาท 

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

2.04% 

-0.18% 0.30% 

15.87% 

24.64% 

6.89% 6.29% 

-8.05% 

6.22% 6.09% 
4.49% 

-0.84% 

18.59% 

22.71% 

7.49% 

-2.79% 
-1.29% 

6.06% 

2558 2559 

-20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

 78,899.00  

 (575.70) 
 384.24  

 16,912.04   8,894.04   803.93  
 (281.91)  1,565.62  

 68,567.35  

 175,810.08  

 14,244.12  
 (1,035.42)  

15,471.45  
11,974.81   (539.74)  (49.73) 

 1,628.30  

 79,672.81  

ก ำไร(ขำดทุน)2558 ก ำไร(ขำดทุน) 2559 
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 428,544.26  

 2,888,660.57  

 315,889.50   122,788.34  
 63,128.13   19,319.75  
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 3,856.44   26,887.06  

รำยได2้558 รำยได ้2559 

ทรพัยำกร,  3,856.44 , 0.1% 

ขนสง่,  315,889.50 , 8% 

พลงังำน,  2,888,660.57 , 72% 

สือ่สำร,  122,788.34 , 3% 

เกษตร,  19,319.75 , 0% 

สงัคมและเทคโนโลย ี 26,887.06 , 1% 
อุตสำหกรรม,  159,906.09 , 4% 

SFIs,  428,544.26 , 11% 

สำธำรณูปกำร,  63,128.13 , 1% 

2556 2557 2558 2559

รายไดร้วม 5,224,404 5,216,731 4,987,165 4,033,980

ก าไรสทุธิ 303,879 221,317 175,516 297,177

Net Profit 

Margin
5.82% 4.24% 3.52% 7.37%

Annualized  

  ROA
2.52% 1.70% 1.27% 2.07%

2556 2557 2558 2559

รายได้

ดอกเบีย้/

ปันผล

รายไดร้วม 387,675 413,825 432,639 428,544

ก าไรสทุธิ 76,197 68,152 68,914 79,673

Net 

Interest 

Margin

4.82% 4.73% 4.65% 4.38%

ROA 1.07% 0.89% 0.87% 0.98%

341,933 360,799 368,848 355,354

สถำบนั
กำรเงนิ 
(SFIs) 

2556 2557 2558 2559

รายไดร้วม 4,836,729 4,802,905 4,554,526 3,600,535

ก าไรสทุธิ 249,615 153,165 106,601 220,298

Net Profit 

Margin
5.16% 3.19% 2.34% 6.12%

ROA 5.04% 2.86% 1.80% 3.53%

ไมใ่ชส่ถำบนั
กำรเงนิ 

(Non-SFIs) 

รำยได ้YoY 58 vs YoY 59 (รำยสำขำ) 



เงนิน ำสง่รฐั และกำรเบกิจำ่ยงบลงทนุ 
(Remittance & Budget Withdrawal) 

เงนิน ำสง่รฐั ปี2559 (รำยเดอืน) 

เงนิน ำสง่รฐั ปี 2559(รำยสำขำ) 

หน่วย: ลา้นบาท 

 กำรเบกิจำ่ยงบลงทนุประจ ำปี 2559 รฐัวสิำหกจิจ ำนวน 46 แหง่ 
ไดร้บัอนุมตังิบลงทนุท ัง้ส ิน้ 297,065.89 ลำ้นบำท 

 ขอ้มลูการเบกิจา่ยงบลงทนุปี 2559 เป็นขอ้มลูของรัฐวสิาหกจิ
ปีงบประมาณ ตัง้แต ่ต.ค.58 – ก.ย.59 ในสว่นของรัฐวสิาหกจิปีปฏทินิ 
จะสามารถเริม่เบกิจา่ยงบลงทนุไดต้ัง้แต ่ม.ค.59 – ธ.ค.59 

 รัฐวสิาหกจิในภาพรวมสามารถเบกิจา่ยงบลงทนุประจ าปี 2559 ไดท้ัง้ส ิน้ 
235,042.75 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 79.12 ของแผนเบกิจา่ยสะสม 

 รัฐวสิาหกจิทีม่ยีอดเบกิจา่ยไดส้งูสดุประจ าปี 2559 ไดแ้ก ่รัฐวสิาหกจิ
สาขาพลงังาน 121,643.55 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 40.95 ของแผน
เบกิจา่ยสะสม และสาขาขนสง่ 67,768.89 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 
22.81 ของแผนเบกิจา่ยสะสม 

หมายเหต ุขอ้มลูการเบกิจา่ยงบลงทนุประจ าปี 2559 ขอ้มลูของ
รัฐวสิาหกจิปีงบประมาณ (ณ ต.ค.58 – ก.ย.59 ) จ านวน 35 แหง่  
และรัฐวสิาหกจิปีปฏทินิ (ณ ม.ค.59 – ธ.ค.59) จ านวน 11 แหง่ 

กำรเบกิจำ่ยงบลงทนุปี 2559 

 การน าสง่เงนิเขา้รัฐ ประจ าปี 2559 รัฐวสิาหกจิและ
หลกัทรัพยน์ าสง่เงนิเขา้รฐัทัง้สิน้ 133,726.67ลา้นบาท  
สงูกวา่เป้าหมายแผนสะสมทีป่ระมาณการไวท้ี ่120,000 
ลา้นบาท จ านวน 13,726.67ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
111.44 ของแผนสะสม 

 รัฐวสิาหกจิสาขาทีน่ าสง่รายได ้ประจ าปี 2559 ไดส้งูกวา่
เป้าหมาย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก ่SFIs อตุสาหกรรมและ
พาณชิยกรรม และสาธารณูปการ 
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เป้าหมายงบลงทนุ 
งบลงทนุเบิกจ่าย 
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 25,561.28  

 1,166.00  

 1,417.65  

 7,291.96  
 6,595.25  

 10,761.66  

 15,330.36  

 16,673.03  

 5,713.75  

 19,393.51  

 1,243.82  

 8,851.73  

 19,993.12  

 9,200.41  

 2,204.38  

 3,386.52   8,492.40  

 20,647.83  

 21,055.66  

 12,018.89  

 5,386.18  

 13,647.11  
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 12,385.47  

ประมาณการน าสง่รายเดือน  

น าสง่จริงรายเดือน 



น ำสง่ : การน าสง่เงนิรายไดแ้ผน่ดนิประจ าปี 2559  โดยรัฐวสิาหกจิทีน่ าสง่สงูสดุ 3 อันดับแรก ไดแ้ก ่สลากฯ (25,919.03 ลา้นบาท) บมจ. ปตท. (14,598.86 ลา้นบาท)  
และออมสนิ ( 13,447ลา้นบาท)  
งบลงทนุ : การลงทนุของรัฐวสิาหกจิประจ าปี 2559 โดยรัฐวสิาหกจิทีม่กีารเบกิจา่ยสงูสดุ 3 อันดับแรก ไดแ้ก ่กฟผ. ปตท. รฟท.   

หนีส้นิสงูสดุ สนิทรพัยส์งูสดุ 

รำยไดส้งูสดุ     ก ำไรสงูสดุ 

หนว่ย: ลำ้นบำท 

ขำดทนุสงูสดุ 

เบกิจำ่ยงบลงทนุสงูสดุปี 2559 น ำสง่สงูสดุปี 2559 

หนว่ย: ลำ้นบำท หนว่ย: ลำ้นบำท 

กำรจดัอนัดบัตำมขอ้มลูกำรเงนิ  
(Financial Ranking) 

สนิทรพัย ์: ณ ธ.ค. 59 รัฐวสิาหกจิทีม่ทีรัพยส์นิมากทีส่ดุ คอื กรงุไทย (2.6 ลา้นลา้นบาท) รองลงมาไดแ้ก ่ออมสนิ (2.5 ลา้นลา้นบาท) และ ปตท. 
                (2.2 ลา้นลา้นบาท) โดยรัฐวสิาหกจิทีม่สีนิทรัพยส์งูสดุ 10 อันดับแรกมสีนิทรัพยร์วมกันเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 84.77 ของสนิทรัพยร์วม  
หนีส้นิ :  รัฐวสิาหกจิทีม่หีนีส้นิสงูสดุ 3 ล าดับแรก ไดแ้ก ่กรงุไทย (2.4 ลา้นลา้นบาท) ออมสนิ (2.3 ลา้นลา้นบาท) และ ธกส. (1.4 ลา้นลา้นบาท)   
             ส าหรับ Non-SFI ทีม่หีนีส้นิสงูทีส่ดุ ไดแ้ก ่บมจ. ปตท. (1 ลา้นลา้นบาท)  

หนว่ย : ลำ้นบำท หนว่ย : ลำ้นบำท 

รำยได ้: ในปี 2559 รัฐวสิาหกจิทีม่รีายไดส้งูสดุ คอื บจม. ปตท. (1,737 ลา้นบาท) และในล าดับที ่2 – 4 เป็นรัฐวสิาหกจิในสาขาพลังงาน ไดแ้ก ่กฟผ. กฟภ. กฟน. ตามล าดับ 
ก ำไร/ขำดทนุ : ในปี 2559 บมจ. ปตท. เป็นรัฐวสิาหกจิทีม่กี าไรสงูสดุ ( 94,609 ลา้นบาท) รองลงมาคอื กฟผ. (43,867 ลา้นบาท) และ กรงุไทย (33,539 ลา้นบาท) 
ในขณะที ่3 อันดับแรกของรัฐวสิาหกจิทีข่าดทนุสงูสดุ ไดแ้ก ่รฟท. (13,457 ลา้นบาท) รองลงมาคอื ขสมก. (4,802 ลา้นบาท) และ ทโีอท.ี (4,433 ลา้นบาท) ตามล าดับ 
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เบกิจำ่ยงบลงทนุ 2559 
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รำยไดน้ ำสง่ (ลำ้นบำท) 
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กรุงไทย 

ออมสนิ 

ปตท 

ธกส. 

ธอส. 

กฟผ. 

รฟท. 

กฟภ. 

รฟม. 

บกท. 

2,410,304.97 

2,339,180.83 

1,491,346.09 

1,060,734.07 

910,381.00 

555,624.00 

331,056.66 

312,417.65 

249,535.67 

227,445.00 

กรุงไทย 

ออมสนิ 

ธกส. 

ปตท. 

ธอส. 

กฟผ. 

รฟท. 

รฟม. 

บกท. 

กฟภ. 

หนว่ย: ลำ้นบำท หนว่ย: ลำ้นบำท 

13,456.58 
5,778.00 

4,802.00 

2,675.00 

1,614.41 

757.79 

741.28 

184.10 

182.59 

115.85 

รฟท. 

ทโีอท ี

ขสมก. 

ธอท. 

รฟม. 

อสมท. 

กยท. 

อสส. 

อพวช. 

บขส. 
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สำขำขนสง่ 
จ านวนรัฐวสิาหกจิ 10 แหง่  
รอบบัญชสีิน้สดุ ปี 2559 

ในปี 2559 มกี ำไรเพิม่ข ึน้อยำ่งมำกเมือ่เทยีบกบัปี 2558 แตค่วรเพิม่ประสทิธภิำพ 
ในกำรใชส้นิทรพัยใ์หเ้พิม่มำกขึน้ และมกีำรควบคมุกำรกอ่หนีใ้หล้ดลง 

  
 

“พฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนและระบบกำร
ขนสง่ใหม้มีำตรฐำน เชือ่มโยงโครงขำ่ย
และกำรใหบ้รกิำร สนบัสนุนบรกิำรขนสง่
มวลชนและกำรพฒันำระบบโลจสิตกิส ์
เพือ่เพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั

ของประเทศ และสง่เสรมิบทบำท 
กำรมสีว่นรว่มของภำคเอกชน” 

Statements of Direction 

บทวเิครำะห ์

ผลประกอบกำรในภำพรวม 

ผลกำรด ำเนนิงำนรำยปี 

โครงสรำ้งรำยได ้  (ลำ้นบำท)  ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่น (ลำ้นบำท) 

EBITDA และ ก ำไรสทุธ ิ

ROA Comparison  

 
 
 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

 ในชว่งปี 2558-2565 รัฐวสิาหกจิ สาขาขนสง่ มบีทบาท
ส าคัญในการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานของประเทศ
ทางดา้นการขนส่ง เพื่อลดตน้ทุนดา้น Logistics และ   
การเชือ่มโยงกับโครงขา่ยคมนาคมกับประเทศเพือ่นบา้น
และเป็นศูนย์กลางดา้นการคา้ในระดับภูมภิาคตามแผน
ยทุธศาสตรข์นสง่ของไทย 

 ผลประกอบการประจ าปี 2559 
   - ภาพรวมโครงสรา้งรายไดข้องรัฐวสิาหกจิประจ าปี 2559 
สาขาขนสง่ มรีายไดร้วมอยู่ที ่315,889 ลบ. ลดลงเล็กนอ้ยจาก 
316,483 ลบ. ในปี 2558 หรอืลดลงรอ้ยละ 0.2 ของปีกอ่นหนา้ 
โดยรัฐวสิาหกจิทีม่สีัดส่วนรายไดสู้งสุดในสาขาขนส่ง ไดแ้ก ่
บกท. (รอ้ยละ 57) รองลงมาไดแ้ก ่ทอท. (รอ้ยละ 17) 
 -  ปี 2559 รัฐวสิาหกจิสาขาขนสง่มกี าไรสทุธ ิ14,244 ลบ. 

เพิม่ขึน้อยา่งมากจากปีกอ่นรอ้ยละ 443 เมือ่เทยีบกบัชว่ง
เดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ โดยมสีาเหตจุากผลการด าเนนิงานของ 
บกท. ทีม่ผีลก าไร ในขณะทีปี่กอ่นหนา้ขาดทนุ 18,945 ลบ.  

- รัฐวสิาหกจิทีย่ังมผีลขาดทนุในปี 2559 มเีพยีง 4 แหง่ 
ดงันี ้
1.รฟท. มผีลขาดทนุ 13,457 ลบ.  
2. ขสมก. มผีลขาดทนุ 4,802 ลบ.  
3.รฟม. มผีลขาดทนุ 1,614 ลบ. (มกีารบนัทกึคา่เสือ่มราคาทีส่งู) 
4.บขส. มผีลขาดทนุ 116 ลบ. 

โดยทัง้สามแหง่ทีเ่หลอื ยกเวน้ รฟม. ขาดทนุจาก
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานทีส่งูกวา่รายไดท้ีร่ัฐวสิาหกจิไดร้ับ 
ซึง่สะทอ้นถงึการบรหิารจัดการตน้ทนุทีย่ังไมเ่กดิประสทิธภิาพ 
- รัฐวสิาหกจิทีม่ผีลก าไรสงูในปี 2559 โดย 3 อนัดบัแรก ดงันี ้
1. ทอท. มผีลก าไร 19,604 ลบ. 
2. กทพ. มผีลก าไร 8,925 ลบ.   
3. กทท. มผีลก าไร 5,498 ลบ. 
 รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่งมีความสามารถในการท าก าไร  
โดยมอีัตราสว่น ROA และ Net Profit Margin เป็น 0.9% และ 
4.5% ตามล าดบั                                                                                                                                                                                                                                                                  

 อัตราหนี้สนิตอ่ทนุ (D/E Ratio) ในปี 2559 เทา่กับ 2.41 
เท่า เพิม่ขึน้จากปีทีแ่ลว้ทีม่อีัตราเท่ากับ 1.84 เท่า จาก
สว่นของหนีส้นิทีเ่พิม่ขึน้และสว่นของทนุทีล่ดลง 

 ขอ้เสนอแนะ: 
   - ลดความซ า้ซอ้นของการลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐานของ
ระบบขนสง่ รวมถงึพัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานคมนาคม 
ใหค้รอบคลมุพืน้ที ่เพือ่รองรับการเจรญิเตบิโตของประเทศ 
และเรง่ลงทนุโครงการตา่งๆ ใหเ้ป็นไปตามแผนงาน 
- ควรเรง่พจิารณาปรับโครงสรา้งอตุสาหกรรมในสาขาขนสง่ 
โดยมุ่ ง เน ้นการส ร า้งความสมบูรณ์ ของโครงสร า้ ง
อตุสาหกรรม เพือ่สง่เสรมิใหเ้อกชนเขา้มารว่มแขง่ขนัได ้
- ควรสง่เสรมิใหเ้กดิการใชร้ะบบตั๋วร่วม (Common Ticket) 
เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกสบายส าหรับผูใ้ชง้านและเป็นการ
เชือ่มโยงโครงขา่ยคมนาคม  
- รัฐวสิาหกจิควรมกีารเบกิจา่ยงบลงทนุใหไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 
95 เพราะการลงทนุของรัฐวสิาหกจิสาขาขนสง่มผีลตอ่ GDP 
ของประเทศ จงึไมค่วรใหค้วามส าคัญกับการเบกิจ่ายลงทนุ 
โดยเฉพาะ รฟท.  

หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย:ลา้นบาท 

หมายเหต ุ:** ขสมก. มผีลการด าเนนิงานขาดทนุจ านวนมากจงึท าให ้ROA ตดิลบจ านวนมาก 

* บกท. เป็นรัฐวิสาหกิจระบบปีปฏิทิน 

ผลการด าเนนิการ (ลา้นบาท) 2557 2558 2559    %Chg      

รายไดร้วม 320,196 316,483 315,889 (0.2%)

EBITDA 35,097 57,341 67,273 17.3%

ก าไรสทุธิ -10,263 -4,151 14,244 443.1%

Net Profit Margin -3.2% -1.3% 4.5% -

ROA (%) -0.7% -0.3% 0.9% -

ก าไร (ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น 16,525 1,818 3,074 69.1%

ฐานะทางการเงนิ (ลา้นบาท) 2557 2558 2559    %Chg      

สนิทรพัย์ 1,415,383 1,434,887 1,657,268 15.5%

หนีส้นิ 905,444 930,501 1,170,591 25.8%

สว่นของทุน 509,937 504,386 486,678 -3.5%

D/E (เทา่) 1.78 1.84 2.41 -

67,997 85,801 71,107 80,050

95,115

76,365
86,414

75,962
71,019 

32,074 

66,689 
65,828 

86,722 

27,326 

29,281 

70,258 189,025 

-8,732
11,744

-8,400 3,313

12,361

-5,301
-729

9,459

-6,025
5,684 

(1,277.06)

-2,979 -2,099 (1,277) 8,584 2,553 
(4,675)

รายไดร้วม ก าไรสทุธิ

ขสมก. 

3% 

บขส. 

1% 

กทพ. 

5% 

ทอท. 

17% 

กทท. 

5% 
บวท. 

4% 
รฟม. 

2.13% สบพ. 

0.19% 

บกท. 

57% 

รฟท. 

6% 

4% 5% 

12% 12% 

0.3% 

9% 

-6% -3% -2% 

4% 

11% 12% 

0% 

10% 

0% 

-2% 
บขส. กทพ. ทอท. กทท. รฟม. สบพ. บกท.* รฟท. 

2558 2559 

-2,050 -2

10,164

33,170

6,679
3,831

5,672

28

22,834

-13,053

-4,802
-116

8,925

19,604

5,498

-1,615

160 47

-13,457

ขสมก. บขส. กทพ. ทอท. กทท. บวท. รฟม. สบพ. บกท. รฟท.

EBITDA ก ำไรสทุธิ
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สำขำ พลงังำน 
จ านวนรัฐวสิาหกจิ 4 แหง่  
รอบบัญช ีประจ าปีงบประมาณ 2559 

สรา้งความมั่นคงดา้นพลังงานของประเทศ
สง่เสรมิและพัฒนาพลังงานทดแทนทีส่ะอาด

สนับสนุนการใชพ้ลังงานอยา่งคุม้คา่ และบรหิาร
ตน้ทนุใหม้ปีระสทิธภิาพ รวมถงึการดแูลสังคม

และสิง่แวดลอ้ม 

Statements of Direction ผลประกอบกำรในภำพรวม 

รัฐวสิาหกจิสาขาพลังงาน ประกอบดว้ย การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (กฟภ.) และบรษัิท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) (บมจ. ปตท.) มีบทบาทในการสรา้ง
ความมั่นคงทางดา้นพลังงานทัง้ความเพียงพอ แหล่ง
วัตถดุบิพลังงาน และการกระจายถงึผูบ้รโิภค รองรับภาวะ
วกิฤต และภาวะอบุัตภัิยดา้นพลังงานของประเทศ ซึง่มี
ผลการด าเนินงาน ณ ธันวาคม 2559 ในภาพรวมของ
สาขาพลังงานดังนี้ 

• ภาพรวมโครงสรา้งรายไดข้องรัฐว ิสาหกิจสาขา
พลังงาน มรีายไดร้วมอยูท่ี ่2,888,661 ลบ. ซึง่ลดลง
จากณ ธันวาคม 2558 รอ้ยละ 12 โดยรัฐวสิาหกจิทีม่ี
สัดส่วนรายไดสู้งสุดในสาขาพลังงาน ไดแ้ก่  บมจ. 
ปตท. (รอ้ยละ 60) รองลงมาไดแ้ก่ กฟผ. (รอ้ยละ 
17) กฟภ. (รอ้ยละ 16) และ กฟน. (รอ้ยละ 7) 
ตามล าดับ 

• รัฐวสิาหกจิสาขาพลังงานมกี าไรสทุธ ิ175,810 ลบ. 
เพิม่ข ึน้จาก ณ ธันวาคม 2558 รอ้ยละ 110 เนื่องจาก
รายไดส้ว่นใหญ่มาจาก บมจ. ปตท. จากปัจจัยจาก
อตัราแลกเปลีย่นโดยมผีลกระทบของเงนิบาททีแ่ข็ง
ค่าขึน้เมือ่เทยีบกับเงนิสกลุเหรยีญสหรัฐฯ สง่ผลให ้
บมจ.ปตท. และบรษัิทในเครอืส่วนใหญ่มีก าไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่ ยั งไม่ เก ิดขึ้น  (Unrealized 
Fx Gain) จากเงนิกูย้มืสกลุเงนิตา่งประเทศในขณะที ่
ณ ธันวาคม 2558 มผีลขาดทนุ 

• อัตราสว่นผลตอบแทนต่อสนิทรัพย ์(ROA) รอ้ยละ 
4.68 ซึง่เพิม่ข ึน้จาก ณ ธันวาคม 2558  

• ค่า EBITDA ของรัฐวสิาหกจิ สาขาพลังงานซึง่
สะทอ้นผลการด าเนนิงานทีเ่กดิขึน้จรงิในทศิทางทีด่ี
ข ึน้อยา่งตอ่เนื่อง  

• รัฐว ิสาหกิจสาขาพลังงานมีส ินทรัพย์ จ านวน 
3,758,124 ลบ. เพิม่ข ึน้จากชว่งเดยีวกนั ณ ธันวาคม 
2558 รอ้ยละ 4 ซึง่สอดคลอ้งกับกรอบยุทธศาสตร์
รัฐวสิาหกจิสาขาพลังงานในภาพรวม ในการฐานะ
ทางการเงินที่มั่นคงโดยการสรา้งรายไดเ้พิ่มจาก
สนิทรัพยห์รอืธรุกจิตอ่ยอดทีม่รีายไดส้งู 

• ขอ้เสนอแนะ 
- รัฐวสิาหกจิสาขาพลังงานควรมแีนวทางจัดการบรหิาร
ความเสีย่งดา้นราคาและอตัราแลกเปลีย่นทีเ่หมาะสมและ
ยดืหยุน่เพยีงพอตอ่การรองรับความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
- ควรมีการกระจายสัดส่วนการใชเ้ชื้อเพลงิในการผลติ
พลังงานใหม้ีความเหมาะสม เพื่อลดความเสีย่งในการ
พึง่พาการใชเ้ชือ้เพลงิหลักเป็นเชือ้เพลงิผลติพลังงาน
โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ปรมิาณและ
ผลกระทรบตอ่สภาพแวดลอ้มเป็นตน้ 
- รัฐว ิสาหกจิบางสาขาควรมีมาตรการการสรา้งความ
เขา้ใจและการยอมรับจากชุมชนเพื่อเร่งสนับสนุนการ
ก่อสรา้งแหล่งพลังงานใหม่เพื่อใหส้ามารถตอบสนอง
ความตอ้งการใชพ้ลังงานทีเ่พิม่มากขึน้ 
 

ก ำไรสทุธเิพิม่ข ึน้แมว้ำ่รำยไดร้วมจะลดลงจำกปีทีผ่ำ่นมำ 
 ท ัง้นีค้วรมกีำรบรหิำรจดักำรดำ้นควำมเสีย่งดำ้นตำ่งๆ 

น 

โครงสรำ้งรำยได ้(ลบ.)    

อตัรำสว่น ROA และ ROE (รอ้ยละ) 

หนว่ย : ลำ้นบำท 

EBITDA 

อตัรำแลกเปลีย่นเงนิบำท : ดอลลำรส์หรฐั 

อัตราแลกเปลีย่นเงนิ บาท : ดอลลารส์หรัฐ ปี 2559  

ผลกำรด ำเนนิงำนรำยไตรมำส 

ทีม่า : เว็บไซตธ์นาคารแหง่ประเทศไทย 

ผลการด าเนนิการ (ลา้นบาท) 2557 2558 2559    %Chg      

รายไดร้วม 3,295,578           3,280,405   2,888,660  12%

EBITDA 475,348.32         385,281      501,181     30%

ก าไรสทุธิ 129,513              83,733        175,810     109.97%

Net Profit Margin 3.93% 2.55% 6.08%  - 

ROA (%) 3.76% 2.32 4.68  - 

ก าไร (ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น 11764.35 -17624 5649 132.05%

ฐานะทางการเงนิ (ลา้นบาท) 2557 12M/2558 12M/2559     %Chg      

สนิทรพัย์ 3,447,595           3,607,212   3,758,124  4.18%

หนีส้นิ 1,879,661           1,916,040   1,947,160  1.62%

สว่นของทุน 1,638,170           1,691,172   1,810,926  7.08%

D/E (เทา่) 1.15                    1.13            1.08           

หน่วย : ลา้นบาท 
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สำขำสือ่สำร 
จ านวนรัฐวสิาหกจิ 4 แหง่  
ประจ าไตรมาส 4 ปี 2559 (ม.ค. – ธ.ค. 59) 

รฐัวสิำหกจิควรมกีำรวำงแผนกำรด ำเนนิธุรกจิเชงิรกุ
เพือ่ใหส้ำมำรถแขง่ขนักบัภำคเอกชนได ้

 
 

 

  
 

พฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำน บคุลำกร และ
อตุสำหกรรมดำ้นสำรสนเทศและกำรสือ่สำรของ
ประเทศใหม้ปีระสทิธภิำพ และสนบัสนนุกำรเขำ้ถงึ
สำรสนเทศใหท้ ัว่ถงึ โดยเนน้กำรสรำ้งพนัธมติร 
ทำงธุรกจิเพือ่สรำ้งมลูคำ่เพิม่ใหแ้กอ่งคก์ร 

Statements of Direction 

บทวเิครำะห ์

ผลประกอบกำรในภำพรวม 

ผลกำรด ำเนนิงำนยอ้นหลงัประจ ำปี 2559 

โครงสรำ้งรำยได ้ EBITDA/ก ำไรสทุธ ิ

ROA Comparison D/E Comparison  

หนว่ย : ลำ้นบำท 

ภำพรวมอตุสำหกรรม และแนวโนม้ 

 เนือ่งจำกประเทศไทยก ำลงักำ้วสูย่คุ Thailand 4.0  

โดยเปลีย่นจำกกำรผลติสนิคำ้ “โภคภณัฑ”์ ไปสูส่นิคำ้ 

เชงิ “นวตักรรม” และเปลีย่นจำกกำรขบัเคลือ่นประเทศ

ดว้ยภำคอตุสำหกรรมไปสูก่ำรขบัเคลือ่นดว้ยเทคโนโลย ี

ควำมคดิสรำ้งสรรค ์และนวตักรรม ซึง่โครงสรำ้งของ ICT 

จะเป็น Key Success Factor ทีจ่ะท ำใหก้ำ้วขำ้มผำ่น 

Middle Income Trap เพือ่พฒันำประเทศไทยไปสู่

เป้ำหมำย ดงัน ัน้ อตุสำหกรรมสือ่สำรโทรคมนำคมและ IT 

จงึมแีนวโนม้กำรเตบิโตสูง โดยผูป้ระกอบกำรในสำขำนี้

จ ำเป็นตอ้งปรบัปรงุกำรใหบ้รกิำรใหส้อดคลอ้งกบั 

ควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป และภำวะ 

กำรแขง่ขนัทีร่นุแรงขึน้ดว้ย 

 อกีท ัง้ปัจจบุนัแนวโนม้ธรุกจิดจิทิลัก็มบีทบำทส ำคญัตอ่

ภำคธรุกจิเป็นอยำ่งมำก กำรพฒันำเทคโนโลยจีะช่วยให้

ประเทศไทยมคีวำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัเพิม่ข ึน้ 

 ในสว่นของไปรษณียข์นสง่และ Logistics เตบิโตขึน้

ตำมแนวโนม้กำรขยำยตวัของธรุกจิ E-commerce  

กำรซือ้ขำยออนไลน ์ในขณะทีบ่รกิำรทำงดำ้นกลุม่ธรุกจิ

ไปรษณียภ์ณัฑป์ระเภทจดหมำย และไปรษณีย ์มแีนวโนม้

ปรบัลดลงตำมพฤตกิรรมของประชำชนทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 ธรุกจิโทรทศันม์ภีำวะกำรแขง่ขนัทีร่นุแรง จำกจ ำนวน

ชอ่งทวีดีจิทิลั (ฟรทีวี)ี ทีเ่พิม่มำกขึน้ ท ำใหจ้ ำนวน 

สว่นแบง่ผูช้ม สว่นแบง่รำยไดค้ำ่โฆษณำ มกีำรกระจำยตวั

มำกขึน้ 

ภำพรวมกำรด ำเนนิงำน 4Q59 

 ไตรมำสที ่4 ปี 2559 รฐัวสิำหกจิสำขำสือ่สำร มรีำยได้

รวม 122,788 ลบ. ลดลงจำกปีทีแ่ลว้ 6,797 ลบ. คดิเป็น

รอ้ยละ 5.25 เนือ่งจำกมกีำรแขง่ขนัสงูในอตุสำหกรรมนี ้

โดยเฉพำะธรุกจิโทรคมนำคม และธรุกจิโทรทศันแ์ละวทิย ุ

โดยรฐัวสิำหกจิสำขำสือ่สำร มผีลขำดทนุรวม 1,036 ลบ. 

ซึง่ขำดทนุลดลงจำกปี 2558 เนือ่งจำกรฐัวสิำหกจิสำขำ

สือ่สำรสำมำรถปรบัตวัไดด้ขี ึน้ สำมำรถแขง่ขนัไดม้ำกขึน้  

มแีผนกำรด ำเนนิงำนทีช่ดัเจนขึน้  

 ในสว่นของฐำนะกำรเงนิรวม พบวำ่ สนิทรพัยร์วม มกีำร

ปรบัลดลงเล็กนอ้ย โดย ณ 4Q59 อยูท่ ี ่350,896 ลบ.  

ROA ของรฐัวสิำหกจิสำขำสือ่สำรตดิลบอยุท่ ีร่อ้ยละ 0.27 

สว่น ROE ของรฐัวสิำหกจิสำขำสือ่สำรตดิลบทีร่อ้ยละ 0.64 

ในขณะที ่D/E Ratio ของปี 2559 โดยรวมของสำขำ

สือ่สำรอยูใ่นระดบัไมส่งูนกัที ่1.16 เทำ่ 

ขอ้เสนอแนะ 

 เนือ่งจำกบรบิทของสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงสูธ่รุกจิดจิทิลั 

ประกอบกบัภำครฐัมนีโยบำยทีส่นบัสนนุใหเ้กดิกำร

ขยำยตวัทำงเศรษฐกจิมำกขึน้ จงึเป็นโอกำสทีด่สี ำหรบั

รฐัวสิำหกจิสำขำสือ่สำร เชน่ TOT CAT ในกำรพฒันำ

ธรุกจิใหส้ำมำรถแขง่ขนัไดม้ำกขึน้ ส ำหรบัธรุกจิขนสง่

และธรุกจิโทรทศันแ์ละวทิย ุถงึแมจ้ะมกีำรขยำยตวัของ

ผูใ้ชบ้รกิำรแตก็่เอกชนรำยอืน่ม ีMarket Share มำกขึน้ 

จงึควรมกีำรวำงทศิทำงและก ำหนดแผนธรุกจิทีช่ดัเจน  

เพือ่ปรบัตวัสูภ่ำวะกำรแขง่ขนัได ้นอกจำกนี ้รฐัวสิำหกจิ

จะตอ้งเรง่ด ำเนนิกำรปฏริปูองคก์รใหแ้ลว้เสร็จ 

ตำมแผนกำรแกไ้ขปัญหำองคก์รทีก่ ำหนดไว ้

หน่วย : ลา้นบาท 

ผลกำรด ำเนนิกำร (ลำ้นบำท) 2557 2558 2559 
%Chg 
(YoY) 

รำยไดร้วม  145,076   129,585   122,788  (5.25)% 

EBITDA 22,462  21,921  24,130  10.08% 

ก ำไรสทุธ ิ 7,819  (270) (1036) 283.97% 

Net Profit Margin 5.39% (0.21)% (0.84)% - 

ROA (%) 1.91% (0.08)% (0.30)% - 

ฐำนะทำงกำรเงนิ (ลำ้นบำท) 

สนิทรพัย ์  409,175   351,838   350,896  (0.27)% 

หนีส้นิ  233,323   187,204   188,597  0.74% 

สว่นของทุน  175,854   164,626   162,292  (1.42)% 

D/E (เทำ่) 1.33 1.14 1.16 - 

ROE (%) 4.45% (0.16)% (0.64)% - 
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ตอบสนองควำมตอ้งกำรข ัน้พืน้ฐำน 
และสง่เสรมิกำรยกระดบัคณุภำพชวีติของประชำชน 
 รวมถงึพฒันำอสงัหำรมิทรพัยใ์หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 

 
 
 
 

    
 

Statements of Direction 

บทวเิครำะห ์

ผลประกอบกำรในภำพรวม (หนว่ย : ลำ้นบำท) 

สำขำสำธำรณูปกำร 
จ านวนรัฐวสิาหกจิ 6 แหง่  
(กปน. กปภ. อจน. กคช. กนอ. และ ธพส.) 
ประจ ำปี 2559 

รายไดร้วมและก าไรสทุธลิดลง 

รำยไดร้วม 68,128 ลำ้นบำท   
หน่วย : ลา้นบาท 

ผลประกอบกำร/ฐำนะกำรเงนิของรฐัวสิำหกจิสำขำสำธำรณูปกำร ปี 2559 

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 50,693 ลำ้นบำท  
หน่วย : ลา้นบาท 

EBITDA 28,234 ลำ้นบำท/ก ำไรสทุธ ิ15,471 ลำ้นบำท 

ผลกำรเบกิจำ่ยงบลงทนุ ROA/ROE (%) 

D/E (เทำ่) 

หน่วย : ลา้นบาท 

เงนิสด 29,036 ลำ้นบำท 

หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย : ลา้นบาท 

ผลการด าเนนิงาน 2557 2558 2559 %Chg

รายไดร้วม 68,842 68,631 68,128 (0.73%)

EBITDA 27,756 28,127 28,234 0.38%

ก าไรสทุธิ 17,229 16,912 15,471 (8.52%)

Net Profit Margin 25.03% 24.64% 22.71%

ROA (%) 6.75% 6.81% 6.08%
ฐานะทางการเงนิ 2557 2558 2559 %Chg

สนิทรพัย์ 255,101    266,387    279,253    4.83%

หนีส้นิ 148,890    151,392    160,227    5.84%

สว่นของทุน 106,211    114,995    119,027    3.51%

D/E (เทา่) 1.40 1.32 1.35

กปน.  
4,920  
26%

กปภ.  
7,123  
38%

อจน.  64  
0.34%

กคช.  
2,153  
12%

กนอ.  
1,416  8%

ธพส. 2,985 
16% กปน.  2,868  

25%

กปภ.  5,203  
45%

อจน.  61  
0.52%

กคช.  1,593  
14%

กนอ.  849  
7%

ธพส. 1,008 
9%

กปน.  
14,831  
51%

กปภ.  2,160  
7%

อจน.  189  
0.65%

กคช.  1,821  
6%

กนอ.  9,759  
34%

ธพส. 
276.28 1%

กปน. กปภ. อจน. กคช. กนอ. ธพส. สาขา

11,728 
10,455 

(36) 1,145 

2,357 
2,585

28,234

7,170 
5,026 

17 574
2,104 

581

15,471

EBITDA ก าไรสทุธิ

11.68%

4.93%

2.05%

8.89%

2.44%
5.54%

14.10%
12.73%

11.34%

17.94%

38.07%

13.00%

กปน. กปภ. กคช. กนอ. ธพส. สำขำ

ROA ROE

655 
750 

1,253 

389

3,071

633 

1,705 
1,289 

389

3,903

กปน. กปภ. กคช. กนอ. สำขำ

งบลงทนุ (เป้ำหมำย) งบลงทนุเบกิจำ่ย

0.20
1.53 1.80

4.89

0.87

23.60

1.28
0.21

1.58 2.60

4.54

1.02

14.62

1.27

กปน. กปภ. อจน. กคช. กนอ. ธพส. สำขำ

D/E 4Q58 D/E 4Q59

 
 
ในปี 2559 ผลประกอบการของรฐัวสิาหกจิสาขาสาธารณูปการ 
มรีายไดร้วมลดลงเล็กนอ้ย มกี าไรสุทธลิดลงเมือ่เทยีบ
กับปี 2558 โดยมรีายไดร้วมจ านวน 68,128 ลบ. ลดลง
จ านวน 503 ลบ. (คดิเป็นรอ้ยละ 0.73) ส าหรับภาพรวมรายได ้
ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการลดลง
เพียงเล็กนอ้ย สาเหตุหลักเนื่องมาจาก กคช. มีรายได ้
ด าเนินงานลดลงจ านวน 596 ลบ. (คดิเป็นรอ้ยละ 8) 
ปัจจัยหลักเกดิจากรายไดจ้ากการด าเนินโครงการบา้น
เอือ้อาทรซึง่เป็นรายไดห้ลักของ กคช. ลดลงตามหน่วย
คงเหลอืของโครงการบา้นเอือ้อาทร ประกอบกับ ธพส. และ
กนอ. ทีม่รีายไดล้ดลงรอ้ยละ 18 และรอ้ยละ 1.75 ในขณะที ่
อจน. มีรายไดจ้ากการด าเนินงานเพิ่มขึ้นคิดเป็นรอ้ยละ
90.62 ส่วนใหญ่มาจากรายไดเ้งินสมทบที่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นจัดเก็บให ้และส าหรับ กปน. 
และ กปภ. มรีายไดร้วมเพิม่ขึน้จากปีทีผ่า่นมา (157 ลบ. 
101 ลบ. ตามล าดบั)  
 

  ก าไรสุทธขิองรัฐวสิาหกจิสาขาสาธารณูปการมจี านวน 
15,471 ลบ. ลดลงจ านวน 1,441 ลบ. (คิดเป็นรอ้ยละ 
8.52) เนื่องจากรายไดท้ี่ลดลงของแต่ละรัฐวิสาหกิจ 
และมีเพียง กปน. กคช. และ อจน. ที่มีก าไรสุทธเิพิม่ขึน้ 
(20 ลบ. 159 ลบ. และ 4 ลบ. ตามล าดบั) 
 

คา่ใชจ้า่ยรวมของรัฐวสิาหกจิสาขาสาธารณูปการเพิม่ขึน้
จากปีทีผ่่านมา 1,803 ลบ (คดิเป็นรอ้ยละ 4 ) ซึง่มาจาก
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานทีเ่พิม่ขึน้ของ กปภ. และ อจน.  
 

รัฐวสิาหกจิสาขาสาธารณูปการมคีวามสามารถในการท าก าไร
ในระดับสงู โดยม ี ROA, ROE และ Net Profit Margin 
เทา่กบัรอ้ยละ 6.08 13.00 และ 22.71 ตามล าดบั 

 

ในปี 2559 ม ี D/E Ratio เทา่กับ 1.35 เท่า ซึง่เพิม่ขึน้
จากปี 2558 ทีเ่ท่ากับ 1.31 โดยมีรัฐวสิาหกจิเพียงแห่ง
เดยีวของสาขาสาธารณูปการทีม่หีนี้สนิสูงกว่าทุนอย่างมี
นัยส าคญั คอื ธพส. ม ีD/E Ratio เทา่กบั 14.62 โดยมหีนี้สนิ
จ านวน 22,312 ลบ. เพิม่ขึน้เพยีง 23 ลบ. จากปี 2558 
งบลงทุนของปี 2559 ของรัฐวสิาหกจิสาขาสาธารณูปการ
เทา่กบัจ านวน 28,127 ลบ. โดยเป็นของรัฐวสิาหกจิ 3 แหง่ 
ไดแ้ก ่กปน. กคช. กปภ. รวมจ านวน 26,505 ลบ. โดยมี
ผลการเบกิจ่ายงบลงทุนรวมของสาขาเท่ากับจ านวน 
27,170 ลบ. คิดเป็นรอ้ยละ 96.6 ซึ่งมีเพียง อจน. 
สามารถเบกิจา่ยงบลงทนุไดต้ามเป้าหมาย 
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สำขำอตุสำหกรรม 
และพำนชิยกรรม 
จ านวนรัฐวสิาหกจิ 7 แหง่  
ประจ าปี 2559  

มรีำยไดร้วมและก ำไรสทุธเิพิม่ข ึน้  
ท ัง้นี ้ควรพฒันำศกัยภำพในกำรด ำเนนิธุรกจิ รวมถงึบรหิำรจดักำรองคก์ร

ใหท้นัสมยั โดยยดึหลกัธรรมำภบิำล 

 
 

 

  
 

Statements of Direction 

บทวเิครำะห ์

ผลประกอบกำรในภำพรวม 

ผลกำรด ำเนนิงำนรำยไตรมำส 

โครงสรำ้งรำยได ้ 128,351 ลบ.  EBITDA / ก ำไรสทุธ ิ

หน่วย : ลา้นบาท 

ROA Comparison D/E Comparison  

• ผลการด าเนนิงานของรัฐวสิาหกจิสาขาอตุสาหกรรม
โดยรวมในปีงบประมาณ 2559 มผีลการด าเนนิการทีด่ขี ึน้ 
จากปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2558)
เนื่องมาจากการฟ้ืนตัวจากสภาพเศรษฐกจิโดยรวม
ของประเทศ 
 
• ผลประกอบการของรัฐวสิาหกจิสาขาอุตสาหกรรม 
ในปีงบประมาณ 2559 มรีายไดร้วมจ านวน 159,847 ลบ.  
ซึง่โดยเปรยีบเทยีบแลว้เพิม่ขึน้จากปี 2558 ทีม่รีายไดร้วม
จ านวน 129,053 ลบ. หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 23.9 
 
• อย่างไรก็ดี ในปีงบประมาณ 2559 สาขาอุตสาหกรรม 
มกี าไรสทุธเิพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 45.3 กลา่วคอืก าไรสทุธ ิ
ในปีงบประมาณ 2559 จ านวน 12,002 ลบ. เพิม่ขึน้
จากปีทีแ่ลว้ทีม่กี าไรสทุธ ิ8,260 ลบ. ทัง้นี้ Net Profit Margin 
ในปีงบประมาณ 2559 เพิม่ขึน้จากในชว่งปีทีแ่ลว้ปีที่
แลว้ (รอ้ยละ 7.5) สะทอ้นใหเ้ห็นว่ามปีระสทิธภิาพ
ของการด าเนินงานในการท าก าไรยังอยู่ในระดับที่
สงูขึน้ 
 
• เมื่อพิจารณาสถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ
สาขาอุตสาหกรรมในช่วง ปี งบประมาณ 2559 
รัฐวสิาหกจิในสาขาอตุสาหกรรมมสีนิทรัพยร์วมทัง้สิน้ 
52,164 ลบ. ซึง่คดิเป็นจ านวนทีล่ดลงเมือ่เทยีบกับ
ชว่งปีงบประมาณกอ่นหนา้ที ่58,095 ลบ. หรอืลดลงที่
รอ้ยละ 10.2 โดยทีส่นิทรัพยร์วมสว่นใหญ่เป็นสัดสว่น
ของ รยส. ไพฯ่ และสลากฯ อกีทัง้มกีารปรับตวัเพิม่ขึน้
ของดัชณี ROA แสดงใหเ้ห็นถงึศักยภาพในการท า
ก าไรจากสนิทรัพยท์ีด่ขี ึน้  
 
• รัฐวสิาหกจิสาขาอุตสาหกรรมมหีนี้สนิรวม 25,153 
ลบ. มสีดัสว่นของทนุ 27,012 ลบ. โดยทีส่ัดสว่นของ
หนี้ ส ิน ต่ อ ทุน  (D/E) ข อ งส าข าอุ ต ส าห ก ร ร ม 
อยูใ่นสัดสว่นทีล่ดลงจากปีงบประมาณทีแ่ลว้ทีร่อ้ยละ 
0.93 
  
• รยส. อส. รง.ไพ่ และ โรงพิมพ์ต ารวจ ควรเร่ง
ด าเนนิการปรับเปลีย่นองคก์รใหเ้ป็นนติบิคุคล เพือ่เพิม่
ความคล่องตัวและประสทิธภิาพในการด าเนนิการซึง่
อาจเป็นปัจจัยบง่บอกส าคญัในการด ารงอยูต่อ่ไป  
 
• ควรมีการทบทวนบทบาทของ อต. เพื่อก าหนด
ทศิทางองคก์รทีม่คีวามเหมาะสม 
 
• บอท. ควรเร่งศักยภาพในการด าเนินธุรกจิ รวมถงึ
บรหิารจัดการองคก์รใหท้นัสมยั  
 
• สลากฯ ควรเร่งสนับสนุนการพัฒนาสังคม และ
เสริมสรา้งรายไดร้ัฐอย่างยั่งยืน รวมถึงแกปั้ญหา 
สลากเกนิราคาใหเ้กดิผลอยา่งเป็นรปูธรรม 
 

 

ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้ ปีงบประมาณ 2559 ไมร่วม บรษัิท สหโรงแรมไทยและการทอ่งเทีย่ว จ ากัด  

หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย : ลา้นบาท 

“เพิม่ศกัยภำพในกำรด ำเนนิธุรกจิ  
โดยค ำนงึถงึผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม” 

บอท. 

0.33% 

สลำก 

57.69% 

รยส. 

40.81% 

สรุำ 

0.74% 

ไพ ่

0.19% 

โรงพมิพ ์

0.15% 

อต. 

0.08% 

บอท. สลำก รยส. สรุำ ไพ ่ โรงพมิพ ์ อต. 
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บอท. สลำก รยส. สรุำ ไพ ่ โรงพมิพ ์ อต. 

EBITDA ก ำไรสทุธ ิ

(20.2%) 

2.4% 

31.9% 

15.1% 

27.8% 

6.9% 
3.8% 

7.1% 
11.3% 

36.9% 

16.9% 
20.2% 
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บอท. สลำก รยส. สรุำ ไพ ่ โรงพมิพ ์ อต. 

2558 2559 

0.98 

3.56 

0.50 
0.21 0.44 

0.14 

7.73 

3.28 

1.82 

0.45 0.25 0.38 0.16 

7.22 

บอท. สลำก รยส. สรุำ ไพ ่ โรงพมิพ ์ อต. 

2558 2559 

 128,366   129,053  

 159,847  

 7,789   8,260   12,002  

2557 2558 2560 

รำยไดร้วม ก ำไรสทุธ ิ

ผลการด าเนนิการ (ลา้นบาท) 2557 2558 2559 %Chg (YoY)

รายไดร้วม 128,366   129,053   159,847   23.9%

EBITDA 8,695      9,328      11,680    25.2%

ก าไรสทุธิ 7,789      8,260      12,002    45.3%

Net Profit Margin 6.1% 6.4% 7.5% N/A

ROA (%) 13.3% 14.2% 23.0% N/A

ฐานะทางการเงนิ (ลา้นบาท) 2557 2558 2559 %Chg (YoY)

สนิทรพัย์ 58,375     58,095    52,164 (10.2%)

หนีส้นิ 28,984     34,351    25,153 (26.8%)

สว่นของทนุ 29,390     23,744    27,012 13.8%

D/E (เทา่) 0.99 1.45 0.93
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สำขำเกษตร 
จ านวนรัฐวสิาหกจิ 4 แหง่  
รอบบญัช ี 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
  

รายไดร้วมเพิม่ขึน้ในขณะทีก่ าไรสทุธลิดลง 

 

   ผลประกอบการปี 2559 ของรัฐวสิาหกจิสาขาเกษตร รวม 4 

แหง่ ไดแ้ก ่องคก์ารสะพานปลา (อสป.) องคก์ารสง่เสรมิกจิการ

โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร 

(อ.ต.ก.) องคก์ารคลังสนิคา้ (อคส.) และการยางแห่งประเทศ

ไทย(กยท.)ในภาพรวมมรีายไดร้วมเพิม่ขึน้ในขณะทีก่ าไรสทุธิ

ลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายไดร้วม 19,319 ลบ. 

เพิม่ขึน้ 6,533.71 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 51.10 โดยมสีาเหตุ

ดังนี ้

   1) เนื่องจาก อคส. มรีายไดจ้ากการด าเนนิงานตามนโยบาย

รัฐบาลลดลงอย่างมาก และไม่มโีครงการนโยบายรัฐบาลใหม่

ทดแทนนอกจากโครงการทีด่ าเนนิการต่อเนื่องอยู่เดมิ ประกอบ

กับมคีา่ใชจ้า่ยในสว่นบุคลากรสงูถงึรอ้ยละ 61.92 ของค่าใชจ้่าย

รวม สง่ผลให ้อคส. มรีายไดร้วมและก าไรสทุธลิดลง 

    2) อ.ต.ก. มรีายไดร้วมและก าไรสทุธลิดลง เนื่องจากไดร้ับ

รายไดเ้งินชดชดเชยค่าใชจ้่ายจากการด าเนินโครงการตาม

นโยบายรัฐบาลลดลง ประกอบกับผลการด าเนนิงานเชงิพาณิชย์

ทีข่าดทนุ 

    3) อสป. มรีายไดร้วมและก าไรสทุธลิดลงเนื่องจากประสบ

ปัญหาสภาวการณ์ประมงในบางพืน้ที่ รวมถงึการจัดการแกไ้ข

การท าประมงผดิกฎหมาย และการปรับปรุงสขุอนามัยในการขน

ถา่ยสนิคา้สตัวน์ ้าของสะพานปลาและทา่เทยีบเรอืประมง 

     4) อสค. มรีายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการจ าหน่ายผลติภัณฑน์มที่

เนน้การออกผลติภัณฑใ์หม่และการรุกตลาดประเทศเพือ่นบา้น

เพื่อรองรับการเขา้สู่ AEC อย่างไรก็ตาม อสค. อัตราการ

หมุนเวียนสนิคา้คงคลัง ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายท าใหม้ี

สต็อกสะสมซึง่จะตอ้งเร่งด าเนนิการระบายสนิคา้เพือ่เพิม่อัตรา

หมนุเวยีนสนิคา้  

     5) กยท. ในปี 2559 กยท.ไดม้กีารรวม 2 รัฐวสิาหกจิเขา้

ดว้ยกัน ไดแ้ก่  องค์การสวนยาง และส านักงานกองทุน

สงเคราะห์การท าสวนยาง ส่งผลใหย้ังคงมีสัดส่วนของการ

ขาดทุนเนื่องจากมคี่าใชจ้่ายทางดา้นต่างๆ มากกวา่รายไดร้วม 

ถงึแมว้า่ง กยท.จะมรีายไดร้วมทีค่อ่นขา้งสงูก็ตาม  

 

 สดัสว่นรายไดข้อง อคส. และ อ.ต.ก. สว่นใหญ่เป็นรายได ้

จากการด าเนินตามนโยบายรัฐบาล และการไดร้ับเงิน

ชดเชยจากการด าเนนิโครงการ โดยในสว่นของรายไดจ้าก

การตามภารกจิมสีัดสว่นค่อนขา้งนอ้ย ซึง่รายไดส้ว่นใหญ่

ของ อ.ต.ก. มาจากการบรหิารตลาดกลางย่านพหลโยธนิ 

ซึง่ความคืบหนา้ในเบื้องตน้ รฟท. จะให ้อ.ต.ก. ต่ออายุ

สัญญาโดยมีก าหนดระยะเวลา 10 ปี อย่างไรก็ตาม ทัง้

สองแห่งควรเนน้การหารายไดเ้ชงิพาณิชยเ์พือ่ใหส้ามารถ

เลีย้งตนเองไดด้ว้ย 

 

 ในภาพรวมรัฐว ิสาหกิจสาขาเกษตรมีค่าใชจ้่ายพนักงาน 

คอ่นขา้งสงู โดย 2559 มคีา่ใชจ้า่ยพนักงาน 3,077 ลบ. คดิ

เป็นรอ้ยละ 15.52  เนื่องจากรัฐวิสาหกิจกลุ่มเกษตรมี

โครงสรา้งองค์กรทีม่ีพนักงานสงูอายุในสัดส่วนทีสู่ง และ

ยังไมไ่ดม้โีครงการ Early Retirement  

 

     ภาพรวมสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิของรัฐวสิาหกจิสาขาเกษตร

ยังคงมีจ านวนสงู เนื่องจาก อ.ต.ก. มหีนี้สนิรวม 77,502 ลบ. 

แมจ้ะลดลง 18,113 ลบ. หรอืรอ้ยละ 18.97จากปีทีแ่ลว้ก็ตาม 

จงึท าให ้D/E Ratio อยูใ่นอัตราสว่นทีส่งูเกนิ 1 เทา่ 

 
 

เป็นเครือ่งมอืของภาครัฐในการยกระดับ 
คณุภาพชวีติของเกษตรกร 

Statements of Direction 

บทวเิครำะห ์

ผลประกอบกำรในภำพรวม (ลำ้นบำท) 

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม (ลำ้นบำท)  EBITDA /ก ำไรสทุธ ิ(ลำ้นบำท) 

สนิทรพัยร์วม (ลำ้นบำท) 

D/E Ratio (เทำ่)  

คชจ. พนกังำน ตอ่ คชจ. รวม (%) ROA (%) 

ผลกำรด ำเนนิกำร  2557 2558 2559 %Chg 

รำยไดร้วม 11,592.97  12,786.04  19,319.75  51.10% 

EBITDA (1,268.49) (914.39) (2,490.01) 172.31% 

ก ำไรสทุธ ิ 856.86  764.94  (510.75) (166.77)% 

Net Profit Margin 0.07  0.06  (0.03) N/A 

ROA (%) 0.01  0.01  (0.004) N/A 

ฐำนะทำงกำรเงนิ  2557 2558 2559 %Chg 

สนิทรพัย ์ 128,298.59  105,241.06  118,954.04  13.03% 

หนีส้นิ 124,999.89  101,659.73  84,262.69  (17.11)% 

สว่นของทนุ 3,298.70  3,581.32  34,691.35  868.68% 

D/E (เทำ่)             37.89                 28.39               2.43  N/A 

รำยไดร้วม (ลำ้นบำท) 

อสค. อตก. อคส. อสป. กยท.

D/E 58 3.35 1,547.87 1.16 4.84

D/E 59 2.29 (1,544.06) 1.16 5.77 0.04
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สำขำ ทรพัยำกรธรรมชำต ิ
จ านวนรัฐวสิาหกจิ 3 แหง่ 
รอบสิน้สดุ ณ เดอืนธันวาคม 2559 

 
 
 

“บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตใิหเ้กดิ
มลูคา่ทางเศรษฐกจิและสงัคม และพัฒนา

องคค์วามรูเ้พือ่เป็นแหลง่เรยีนรูข้อง
ประชาชน” 

 

Statement of Direction 
ผลประกอบกำรและฐำนะกำรเงนิในภำพรวม 

EBITDA / ก ำไรสทุธ ิ(ลบ.) 

โครงสรำ้งรำยได ้(ลบ.)  

 ขอ้มูลสิน้สุด ณ เดือนธันวาคม 2559 โดยรัฐวสิาหกจิ
สาขาทรัพยากรธรรมชาติที่ จั ดท างบการเงินตามปี   
งบประมาณ ไดแ้ก ่องคก์ารสวนสตัว ์(อสส.) และองคก์าร 
สวนพฤกษศาสตร์ (อสพ.) และทีจั่ดท างบการเงนิตามปี
ปฏทินิ ไดแ้ก ่องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้(ออป.) 

 สนิทรพัย ์หนีส้นิและส่วนของทุน รัฐวสิาหกจิสาขา
ทรัพยากรธรรมชาต ิมสีนิทรัพยร์วม 10,405 ลบ. เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 3 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน ในสว่นของหนี้สนิ
รวมอยู่ที ่4,441 ลบ. เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 และส่วนของทุน 
5,963 ลบ. เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.3 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกัน
ของปีกอ่นหนา้นี ้

 รำยได้รวม รั ฐวิสาหกิจสาขาทรั พยากรธรรมชาต ิ
มี ร า ย ไ ด ้ร ว ม ที่  3,856 ล บ .  เ พิ่ ม ขึ้ น ร ้อ ย ล ะ  1 1  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก ออป. 
มผีลการด าเนินงานสะสม 12 เดอืน ณ เดือนธันวาคม 
2559 โดยเป็นรายไดร้วมของ ออป. จ านวน 2,371  ลบ. 
อสส. จ านวน 1,231 ลบ. และ อสพ. จ านวน  254  ลบ.  

 รำยจ่ำยรวม รัฐวิสาหกิจสาขาทรัพยากรธรรมชาต ิ 
มีร ายจ่ าย รวมอยู่ ที่  3,908 ลบ .  เพิ่มขึ้น ร อ้ยละ  3  
เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น โดยเป็นรายจ่ายของ 
ออป. จ านวน 2,275 ลบ. อสส. จ านวน 1,416 ลบ. และ 
อสพ. จ านวน 217 ลบ. 

 ก ำไร รัฐวสิาหกจิสาขาทรัพยากรธรรมชาตมิผีลขาดทนุ 50     
ลบ .  ซึ่ งขาดทุ นน ้อยลงจาก ปี ที่ แล ้ว  โดย  ออป .  
มีก าไรอยู่ ที่  94  ลบ .  อสพ.  มี ผลก า ไร  4 0  ลบ .  
และ อสส. ขาดทุนจ านวน 184 ลบ. เนื่องจากการลงทุน 
ในทรัพยส์นิซึง่สามารถใชป้ระโยชนใ์หเ้กดิรายไดเ้พิม่ และ
มีค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 

 ประเด็นส ำคญั จะเห็นไดว้า่ค่า D/E มอีัตราทีเ่พิม่ขึน้ 
เนือ่งจากรัฐวสิาหกจิมรีายไดห้ลกัจากเงนิงบประมาณของ
รัฐบาล จงึท าใหข้าดความสามารถในการบรหิารจัดการ
องคก์ร รวมทัง้เป็นรัฐวสิาหกจิมโีครงการลงทุนเพือ่เป็น
แหลง่เรยีนรูข้องประชาชน มุง่สรา้งประโยชน์ตอ่สังคม ไม่
มุง่หวงัผลก าไรสงูสดุแกอ่งคก์ร ซึง่ท าใหม้คีา่ D/E สงูขึน้ 
เนือ่งจากโครงการลงทนุหวังผลเชงิสังคม ท าใหค้า่ ROA (%) 
ตอ่ ROE (%) ลดลงจากปีทีแ่ลว้  

ขอ้เสนอแนะ 

 รัฐวสิาหกจิสาขาทรัพยากรธรรมชาต ิควรมกีารบริหาร
จัดการ โดยพจิารณาความเหมาะสมของการด าเนินงาน
เชงิพาณชิยแ์ละเชงิสังคม รวมทัง้บรหิารจัดการคา่ใชจ้่าย
ขององคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ควรมกีารส่งเสรมิการวจัิยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
น านวัตกรรม/เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช ้พรอ้มทัง้เพิม่
อัตราก าลังนักวจัิยขององคก์ร เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ 
ในการหารายไดอ้งคก์ร และเป็นองคก์รชัน้น า 

 ควรบรหิารจัดการความเสีย่งและคา่เสือ่มของทรัพยากร 
ทีม่ ีเนือ่งจากสนิทรัพยร์วมทีม่ากขึน้ ยอ่มมคีวามเสีย่งและ
ค่าเสื่อมมากขึ้นดว้ย  ท าใหค้วามสามารถในการสรา้ง
รายไดล้ดลงและคา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิการสงูขึน้ 

อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของทนุ (D/E) 

รำยไดเ้พิม่ข ึน้และผลขำดทนุลดลงจำกปีทีแ่ลว้ 

ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้ของรัฐวสิาหกจิสาขาทรัพยากรธรรมชาต ิปี 59 

ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้ของรัฐวสิาหกจิสาขาทรัพยากรธรรมชาต ิปี 2559 

ผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปี 2557 - 2559 

ROA (%) / ROE (%) 

หนว่ย : ลำ้นบำท  

 ผลกำรด ำเนนิกำร (ลำ้นบำท) 2557 2558 2559* 
% Chg 
(YoY) 

   รำยไดร้วม  2,511.36  3,501.23 3,856.00 11% 

   EBITDA (554.82) (426.33) (388.78) (191.19)% 

   ก ำไรสทุธ ิ (244.36) (281.91) (49.73) (82.36%) 

   Net Profit Margin (9.73)% (8.05)% (1.75)% N/A  

   ROA (%) (2.68)% (2.80)% (0.65)% N/A  

 ฐำนะทำงกำรเงนิ (ลำ้นบำท)         
   สนิทรพัย ์ 9,125.45 10,085.98 10,404.71 3% 

   หนีส้นิ 3,156.40 4,137.81 4,441.26 7% 

   สว่นของทนุ 5,969.05 5,948.16 5,963.45 0.3% 

   D/E (เทำ่) 0.53 0.70 0.74 N/A  

   ROE (%) (4.09)% (4.74)% (1.13)% N/A  

52.88% 

69.56% 74.47% 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

D/E เทา่ 

7% 

32% 

61% 

อ.ส.พ. อ.ส.ส. อ.อ.ป. 

-3% 

-3% 

-1% 

-4% 

-5% 

-1% 

-6% -4% -2% 0%

ปี 2557 

ปี 2558 

ปี 2559 

ROE ROA

2,511 

3,501 
3,856 

(244) (281) (50) 

2557 2558 2559 

รายไดร้วม  ก าไรสทุธ ิ

(545) 

(426) 
(389) 

(244) 
(282) 

(50) 
2557 2558 2559 

EBITDA ก าไรสทุธ ิ
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สำขำ สงัคมและเทคโนโลย ี
จ านวนรัฐวสิาหกจิ 5 แหง่  
รอบบัญช ีประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

 มุง่สง่เสรมิพัฒนาคณุภาพชวีติ ความเป็นอยู ่
และการเรยีนรูข้องประชาชนใหด้ยีิง่ขึน้   

 สนับสนุนการด าเนนิงานของภาครัฐและเอกชน 
และสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืทัง้ในและ
ตา่งประเทศ รวมทัง้พึง่พงิตนเองได ้

Statements of Direction ผลประกอบกำรในภำพรวม 

ขอ้มลูนกัทอ่งเทีย่ว (ลำ้นคน) อตัรำเบกิจำ่ยงบลงทนุ (%) 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 รัฐวสิาหกจิสาขาสังคมและ
เทคโนโลยี ประกอบดว้ย องคก์ารเภสัชกรรม (อภ.) 
การทอ่งเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) การกฬีาแห่ง
ประเทศไทย (กกท.) สถาบันวจัิยวทิยาศาสตร์แห่ง
ป ร ะ เ ทศไทย  ( ว ว . )  แ ล ะอ งค์ก า รพิพิธภัณฑ์
วทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ(อพวช.) ซึง่มผีลการด าเนนิงาน
ในภาพรวมของสาขาสงัคมและเทคโนโลยดีังนี ้

● สนิทรพัย ์หนีส้นิ และสว่นของทุน ประจ าปี 2559 
รัฐวสิาหกจิสาขาสังคมฯ มีสนิทรัพย์เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 
11.2 มีหนี้สนิเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 18.2 และส่วนของทุน
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.01 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีทีแ่ลว้ 
● รำยได้ รัฐวิสาหกิจสาขาสังคมฯ มีรายไดร้วม
ประจ าปี 2559 อยู่ที่ 26,887 ลบ. โดยโครงสรา้ง
รายไดข้องรัฐวสิาหกจิสาขาสงัคมฯ นัน้ รอ้ยละ 57 เป็น
ของ อภ. (15,338 ลบ.) ของ ททท. รอ้ยละ 24 (6,369 
ลบ.) และสว่นทีเ่หลอื คือ กกท. วว. อพวช. รอ้ยละ 19 
(5,049 ลบ.) โดยเพิม่ขึน้จากปีทีแ่ลว้ รอ้ยละ 6.64  
●  รำยจำ่ย คา่ใชจ้า่ยรวมของรัฐวสิาหกจิสาขาสังคมฯ 
มจี านวน 25,258 ลบ. ซึง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.73 ของปีทีแ่ลว้ 
เนื่องจากสว่นใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายของ อภ. ททท. และ 
อพวช. ทีเ่พิม่ขึน้  
● ก ำไร ประจ าปี 2559 สาขาสังคมมีก าไรสุทธอิยู่ที ่
1,628 ลบ. เพิ่มขึน้กว่ารอ้ยละ 5.28 เนื่องจาก อภ. 
และ กกท. มรีายไดเ้พิม่ขึน้ 
● ROA และ ROE รัฐวสิาหกจิสาขาสังคมฯ ยังคงมี
อัตราส่วนที่ต ่าเนื่องจากเป็นรัฐวสิาหกจิทีใ่หบ้รกิารใน
เชงิสงัคมมไิดม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่แสวงหาผลก าไร 
● งบลงทุน ยังคงมอีัตราส่วนการเบกิจ่ายงบลงทุนที่ด ี
โดย ททท. มีอัตราการเบกิจ่ายสูงที่สุด อยู่ที่รอ้ยละ 
87.44 และ วว. ทีเ่บกิจ่ายไดน้อ้ยสุดทีร่อ้ยละ 40.45 
เนื่องมาจากมีมาตรการกระตุน้การเบกิจ่ายงบลงทุน
ในชว่งทีผ่า่นมา  
● ในสว่นของขอ้มูลนักท่องเทีย่ว ประจ าปี 2559 อยู่ที ่
32.44 ลา้นคน เพิม่ขึน้จากปี 2558 จ านวน 2.55 ลา้นคน 
เนื่องจากมีการขยายตัวของนักท่องเที่ยวในกลุ่มแถบ
ประเทศในเอเชยีเพิม่ขึน้ 

ขอ้เสนอแนะ 
● รัฐวิสาหกจิสาขาสังคม ควรมีการท าแผนพัฒนา    
ป รับโครงสร า้ ง  กระบวนการด า เนินงานและ 
การบรหิารจัดการองคก์ร เพือ่ไมไ่หเ้กดิความซ ้าซอ้น
ในหนา้ที่ และภารกิจขององค์กร รวมไปถึงการ
พิจ า รณ ากา รล งทุ น ไปยั ง แหล่ ง ต่ า ง ๆ  ที่ ใ ห ้
ผลตอบแทนไมคุ่ม้คา่ตอ่การลงทนุ 

● ควรมีแผนบรหิารความเสี่ยงเพื่อรอบรับสภาวะการณ์   
ทีไ่มแ่น่นอนในอนาคต 

● มกีารตดิตามและก ากบัการบรหิารงบประมาณทีไ่ดรั้บ
จากภาครัฐใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้

● รัฐวสิาหกจิสาขาสังคม ควรใหค้วามส าคัญต่อการ
เบกิจา่ยงบลงทนุใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

 

กำรด ำเนนิงำนในปี 2559 มภีำพรวมทีด่กีวำ่ปีกวำ่ปีกอ่นหนำ้ 

ผลกำรด ำเนนิงำนรำยไตรมำส 

น 

โครงสรำ้งรำยได ้(ลบ.)    อตัรำสว่น ROA และ ROE (รอ้ยละ) 

ทีม่า : กลุม่สถติแิละเศรษฐกจิการทอ่งเทีย่ว กรมการทอ่งเทีย่ว 

หนว่ย : ลำ้นบำท 

หนว่ย : ลำ้นบำท 

ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้ สาขาสงัคมและเทคโนโลย ี

ผลกำรด ำเนนิกำร (ลำ้นบำท) 2557 2558 2559 %Chg 

รำยไดร้วม        22,203        25,212         26,887  6.64% 
EBITDA        (7,436)       (7,557)        (6,880) (8.96%) 
ก ำไรสทุธ ิ          1,129          1,547           1,628  5.28% 
Net Profit Margin 5.09% 6.13% 6.06% N/A 
ROA (%) 3.14% 3.92% 3.71% N/A 

ฐำนะทำงกำรเงนิ (ลำ้นบำท) 2557 2558 2559 %Chg 

สนิทรพัย ์        36,018        39,465         43,872  11.17% 
หนีส้นิ        14,999        18,445         21,799  18.18% 
สว่นของทนุ        21,019        21,020         22,073  5.01% 
เงนิสด          7,823          9,322         10,190  9.31% 
D/E (เทำ่)            0.71            0.88             0.99  N/A 



State  Enterprise  Reviews  by  Sector 

State Enterprise Policy Office ,  Ministry of Finance 

สำขำสถำบนักำรเงนิ 
จ านวนรัฐวสิาหกจิ 10 แหง่  
ประจ าปี 2559 

กำรขยำยตวัของสนิเชือ่ในภำพรวมเพิม่ข ึน้เล็กนอ้ยและเงนิฝำกเพิม่ข ึน้  
ขณะทีร่ฐัวสิำหกจิบำงแหง่มปีญัหำหนีท้ ีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรำยไดท้ ีส่งูข ึน้  

 
 

 

เ ป็นกลไกของภาครั ฐ เพื่อ ให ป้ ร ะชาชนเข า้ถึง 
แหล่งเงินทุนตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั ้ง  
โดยมกีารบรหิารจัดการ และใชท้รัพยากรรว่มกนัอยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

Statements of Direction 

บทวเิครำะห ์

ผลประกอบกำรในภำพรวม 

ผลกำรด ำเนนิงำนรำยไตรมำส 

สนิเชือ่ และเงนิฝำก  BIS NIM และ NPL 

หน่วย : ลบ. 

 ฐ ำ น ะ ก ำ ร เ ง ิน  ณ  สิ้น ปี  2 5 5 9  เ มื่ อ เ ทีย บ ก ับ 
ณ สิน้ปี 2558 รัฐวสิาหกจิกลุ่มสถาบันการเงนิมสีนิทรัพยร์วม 
8,114,114 ลบ. หรือเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.2 โดยเงนิใหส้นิเชือ่
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.9 ในส่วนของเงนิฝากมีจ านวน 6,481,276 
ลบ. เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.7 และส่วนของทุนเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 9.4 
โดย ธ.ก.ส. มสีนิเชือ่เพิม่ขึน้ทีร่อ้ยละ 5.9 เนื่องจากด าเนนิการ
ตามโครงการนโยบายรัฐที่ส าคัญ ไดแ้ก่ โครงการช าระดมีคีืน 
โครงการพักช าระหนี้ตน้เงนิและลดดอกเบี้ยเกษตรกรผูป้ลูก
ขา้ว ปี 2559/60 โครงการสนิเชือ่ 1 ต าบล 1 SMEs เกษตร 
เพื่อสรา้งความยั่งยืนของภาคเกษตรกรไทย และโครงการ
สนิเชือ่รายย่อยเพื่อใชจ้่ายฉุกเฉิน ในขณะที่ ธสน. มเีงนิฝาก
เพิม่ขึน้สูงสุดที่รอ้ยละ 165 มาจากเงนิฝากระยะยาวเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีการระดมทุนเพิม่ขึ้น ส่วนสถาบันการเงินแห่งอื่น 
ไดแ้ก่ ธอส. และ ธ.ก.ส. มสีนิเชือ่และเงนิฝากเพิม่ขึน้ กรุงไทย 
และ ธอท. มสีนิเชือ่และเงนิฝากลดลง ออมสนิ มสีนิเชือ่ลดลง
ในขณะที่เงนิฝากเพิม่ขึน้ ธพว. มสีนิเชือ่เพิม่ขึน้ในขณะทีเ่งนิ
ฝากลดลง ส่วนของทุนในภาพรวมเพิ่มขึ้นร ้อยละ 9.4 
 

 ผลกำรด ำเนนิงำนในปี 59 เมือ่เทยีบกบัปี 58 รัฐวสิาหกจิ
กลุ่มสถาบันการเงินมีรายไดร้วม 428,544 ลบ. หรือ ลดลง 
รอ้ยละ 0.9 ขณะทีค่่าใชจ้่ายรวมมจี านวน 264,574 ลบ. หรือ
ลดลงรอ้ยละ 5.4 ทั ้งนี้  ในจ านวนดังกล่าวเป็นค่าใชจ้่าย
ดอกเบี้ยและค่าใชจ้่ายพนักงานจ านวน 123,302 ลบ. และ 
68,772 ลบ. ตามล าดับ ขณะที่หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 
มจี านวน 91,706 ลบ. เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.2   

 กำรด ำเนนิตำมนโยบำยรฐับำลทีส่ ำคญัในปี 59 โดย 
ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เนน้การสนับสนุนภาคเศรษฐกิจ 
ฐานราก และธรุกจิ SME ไดแ้ก่ โครงการช าระดมีคีนื โครงการ
พักช าระหนี้ตน้เงินและลดดอกเบี้ยเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ปี 
2559/60 โครงการสนิเชือ่ 1 ต าบล 1 SMEs เกษตร เพือ่สรา้ง
ความยั่งยืนของภาคเกษตรกรไทย (ธ.ก.ส.) และโครงการ
สนิเชือ่รายย่อยเพื่อใชจ้่ายฉุกเฉิน (ออมสนิ และ ธ.ก.ส.) 
บริการประกันส่งออกทันใจ SMEs (Instant SMEs Export 
Insurance) และสนิเชือ่สง่ออกทันใจ (EXIM Instant Credit) 
(EXIM) โครงการสนิเชือ่ดอกเบีย้ต ่า Policy Loan (ธ.พ.ว.)   

 ควำมเพยีงพอของเงนิกองทุนและคุณภำพสนิทรพัย์
BIS Ratio อยู่ทีร่อ้ยละ 15.1 แมว้า่ธนาคารของรัฐสว่นใหญ่จะ
ต ่ากว่าค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทย แต่ยังคงสูงกว่า
เกณฑม์าตรฐาน นอกจากนี้ NPL ของสถาบันการเงนิเฉพาะกจิ
มกีารเพิม่ขึน้จากปีกอ่นทีร่อ้ยละ 5.1 เป็นรอ้ยละ 5.7  

 อตัรำส่วนสินเชื่อต่อเง ินฝำกของธนำคำรของรฐั  
ณ ปี 59 อยู่ที่ร อ้ยละ 92.59 ลดลงจากรอ้ยละ 92.38 
ณ สิน้ปี 58 

 ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร  มี ROA ณ ปี 59 อยู่ที ่
รอ้ยละ 1.00 เพิม่ขึน้จากปี 58 ทีร่อ้ยละ 0.9  

 ขอ้เสนอแนะ : จากอัตราสว่นสนิเชือ่ตอ่เงนิฝากของธนาคาร
ของรัฐทีส่งูถงึ รอ้ยละ 92.59 ธนาคารควรก ากับดูแลสนิเชือ่ที่
ไดม้กีารปล่อยออกไป เพือ่ป้องกันการเกดิหนี้เสยีทีจ่ะเกดิขึน้
ในอนาคต และควรเร่งขยายช่องว่างระหว่างสินเชื่อและ 
เงนิฝากของธนาคารเพือ่เป็นการเพิม่สภาพคลอ่งใหก้ับธนาคาร  
ในสว่นของ ธอท. ควรเร่งด าเนนิการตามแผนฟ้ืนฟูรัฐวสิาหกจิ 
เพื่อใหส้ามารถกลับมามีก าไร และจัดการกับผลการขาดทุน
สะสมทีม่อียู ่

 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

      หน่วย : ลบ. หน่วย : % 

รำยไดร้วม ลบ. คำ่ใชจ้ำ่ยรวม ลบ. 

ผลการด าเนนิงาน 2556 2557 2558 2559 %Chg YoY

รายไดร้วม 387,675    413,825    432,639    428,544    (0.9%)

ก าไรสทุธิ 76,197      68,152      68,914      79,673      15.6%

Net Interest Margin (%) 4.8% 4.7% 4.7% 4.4%

ROA (%) 1.1% 0.9% 0.9% 1.0%

ฐานะการเงนิ 2556 2557 2558 2559 %Chg YoY

สนิทรัพยร์วม 7,100,536 7,627,711 7,939,860 8,114,114 2.2%

หนีส้นิรวม 6,570,519 7,045,143 7,330,245 7,447,327 1.6%

สว่นของทนุ 530,018    582,568    609,615    666,786    9.4%

D/E เทา่ 12.40 12.09 12.02 11.17
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