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สารจากประธานกรรมการ   

ป 2563 นับป็นปทีไกำรด ำนินงำนของ ปณท ตຌองผชิญกับควำมทຌำทำยป็นอยำงมำก นืไองจำกกำรขงขันทีไรุนรงของ
ธุรกิจลจิสติกส์ รวมทัๅงทคนลยีทีไพัฒนำเปอยำงรวดรใว ซึไงสงผลกระทบตอรูปบบกำรด ำนินชีวิ ตของประชำชน 
ทีไปลีไยนปลงเปอยำงชัดจนมำกขึๅน ปณท จึงมีทิศทำงละนยบำยกำรด ำนินงำนทีไมุงนຌน฿หຌบริกำร฿นรูปบบ฿หม โ ทัๅงบริกำร
฿นประทศละระหวำงประทศ กำรรวมมือกับพันธมิตรพืไอสรຌำงอกำสทำงธุรกิจ รวมถึงกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรอยำงตอนืไอง 
พรຌอมกับยกระดับธุรกิจดัๅงดิมเปสูรูปบบดิจิทัล นอกจำกนีๅ ปณท ยังสำนตอครงกำรทีไชวยหลือชุมชนสรຌำงรำยเดຌ ดยกำร
จ ำหนำยสินคຌำผำนชองทำงเปรษณีย์เทย ซึไงสอดรับกับนยบำยกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม (ดศ.) ทีไมุง฿หຌ ปณท  
ป็นหนวยงำนทีไ฿หຌบริกำรดຌวยควำมรวดรใว พรຌอมทัๅงสำมำรถตอบสนองทุกควำมตຌองกำรของประชำชนทุกกลุมเดຌป็นอยำงดี  

กำรด ำนินงำนของคณะกรรมกำร ปณท ฿นปนีๅ จึง฿หຌควำมส ำคัญ฿นกำรรักษำฐำนธุรกิจดิม พรຌอมขยำยกลุมธุรกิจ฿หม 
(New S-Curve) ดຌวยกำรน ำทคนลยี ละนวัตกรรมมำ฿ชຌ฿นกำรพัฒนำบริกำรตำง โ ฿หຌป็นดิจิทัลมำกยิไงขึๅน พืไอตอบสนอง
ผูຌ฿ชຌบริกำรทุกกลุม฿หຌเดຌรับบริกำรทีไสะดวกรวดรใว ทัๅงนีๅ ปณท ยัง฿หຌควำมส ำคัญกับกำรสรຌำงระบบฐำนขຌอมูลขนำด฿หญ (Big Data) 
พืไอพิไมประสิทธิภำพละคุณภำพของกำรบริกำร฿นอนำคต฿หຌกิดประสิทธิภำพสูงสุด พรຌอมกับกำรยกระดับระบบปฏิบัติกำร
เปรษณีย์ดຌวยกำรน ำครืไองอัตนมัติมำ฿ชຌ฿นกระบวนกำรท ำงำนพืไอ฿หຌบริกำรเดຌอยำงรวดรใว มีมำตรฐำนละคุณภำพทีไดี 
นอกจำกนีๅ ปณท เดຌรวมป็นพันธมิตรกับหนวยงำนตำง โ ฿นหลำยดຌำนพืไอรวมกันพัฒนำกำร฿หຌบริกำรทีไหมำะสมกับวิถีชีวิตของ
ประชำชน฿หຌดียิไงขึๅน  

ส ำหรับสถำนกำรณ์กำรพรระบำดของรคติดชืๅอเวรัสครนำสำยพันธุ์฿หม 2019 (COVID-19) ทีไสงผลตอระบบ
ศรษฐกิจ฿นวงกวຌำง ปณท เดຌตระหนักถึงควำมส ำคัญ฿นกำรปງองกันละลดผลกระทบตอกำรด ำนินธุรกิจ คณะกรรมกำร  
คณะผูຌบริหำร จึงเดຌรวมกันวำงมำตรกำรควบคุมกำรพรระบำด พืไอรองรับควำมปลอดภัยทัๅงสิไงของฝำกสง รวมถึงผูຌ฿ชຌบริกำร 
พนักงำน/ลูกจຌำง ชน มีจุดบริกำรอลกอฮอล์ กำรตรวจชใครำงกำยกอนน ำจำย กำรฉีดพนนๅ ำยำฆำชืๅอส ำหรับขำขຌำจำก
ตำงประทศ สวม฿สหนຌำกำกอนำมัย รวมถึงกำรวຌนระยะหำง฿นกำร฿ชຌบริกำร ดยเดຌก ำชับ฿หຌทุกทีไท ำกำรเปรษณีย์ปฏิบัติตำม
มำตรกำรควำมปลอดภัยอยำงครงครัด ละ ปณท ยังป็นสวนหนึไง฿นกำรชวยหลือสังคมดยกำรด ำนินครงกำร สงควำมหวง฿ย 
สง฿หຌ สูຌภัย COVID-19 จัดสงหนຌำกำกอนำมัยละอุปกรณ์ทำงกำรพทย์เปยังรงพยำบำลทัไวประทศดยเมมีคำ฿ชຌจำยสดง 
฿หຌหในถึงกำรด ำนินงำนทีไเมเดຌมุงหวังผลก ำเรตพียงอยำงดียว  

กระผม฿นนำมคณะกรรมกำร ปณท ขอขอบคุณผูຌ฿ชຌบริกำร ละพันธมิตรทำงธุรกิจ ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ทุกทำนทีไ฿หຌ 
ควำมชืไอมัไนละสนับสนุน ปณท ดຌวยดีสมอมำ ซึไงนับป็นรงผลักดัน฿หຌ ปณท มุงมัไนพัฒนำพืไอสงมอบบริกำรทีไดี มีคุณภำพ 
฿หຌกับผูຌ฿ชຌบริกำร พรຌอมทัๅงรองรับนวนຌมกำรปลีไยนปลงของธุรกิจ฿นอนำคต ละทีไส ำคัญขอขอบคุณคณะผูຌบริหำร พนักงำน/
ลูกจຌำงทุกทำน ส ำหรับควำมทุมทพืไอประยชน์สูงสุดขององค์กร ละรวมกันด ำนินธุรกิจดยค ำนึงถึงผลประยชน์ของผูຌมีสวนรวม
ทุกภำคสวนรวมถึงผูຌ฿ชຌบริกำรป็นทีไตัๅง ควบคูเปกับกำรป็นสวนหนึไง฿นกำรพัฒนำศรษฐกิจ สังคม ละชุมชน พืไอ฿หຌป็นองค์กรทีไมี 
คุณภำพอยำงยัไงยืนคียงคูกับคนเทยตลอดเป   

(นำยรัฐพล ภักดีภูมิ) 
 ประธำนกรรมกำร   

ขຌอมลูดຌานรัฐวิสาหกิจ 
สวนทีไ 1 ขຌอมูลทัไวเปของบริษัท 
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สารจากกรรมการผูຌจัดการ฿หญ 

กิจกำรเปรษณีย์ป็นองค์กรทีไอยูคียงคูกับคนเทยมำยำวนำนกวำ 137 ป นับป็นควำมภำคภูมิ฿จของคน฿นองค์กรทีไเดຌ
ป็นสวนหนึไง฿นกำรสงตอควำมสุข฿หຌผูຌรับปลำยทำงมำอยำงตอนืไอง ดยปัจจุบันองค์กรเดຌด ำนินธุรกิจภำย฿ตຌบริษัท เปรษณีย์เทย 
จ ำกัด (ปณท) ป็นวลำกวำ 17 ป ซึไงมຌวำป 2563 จะป็นปทีไตใมเปดຌวยควำมทຌำทำย จำกกำรขงขันทีไรุนรง฿นตลำด  
ละปัจจัยลบภำยนอก฿นดຌำนตำง โ ต ปณท ยังคงรักษำสมดุลทัๅงกำรท ำก ำเรละกำร฿หຌบริกำรประชำชนเดຌป็นอยำงดี ดยเดຌ
ด ำนินธุรกิจดຌวยควำมมุงมัไนทัๅงกำรพัฒนำศักยภำพพืไอพรຌอมตอกำรขงขัน กำรพัฒนำวใบเซต์ Thailandpostmart พืไอตอยอด
ธุรกิจ e-Commerce ครบวงจรกประชำชน รวมทัๅงกำรพัฒนำบริกำรทีไนຌนควำมป็นดิจิทัลมำกขึๅน ดยมีครงกำรพัฒนำระบบ 
กำรจัดกำรดຌำนอกสำรอิลใกทรอนิกส์บบครบวงจร ซึไงมีควำมปลอดภัยละเดຌรับกำรยอมรับ฿นชิงกฎหมำย ซึไงจะสรຌำงรำยเดຌ
ทดทนบริกำรเปรษณียภัณฑ์ดิมจำกกำรปลีไยนปลงพฤติกรรมของประชำชน฿นปัจจุบัน ละครงกำรพัฒนำตูຌเปรษณีย์ 
ชำญฉลำดดຌวยกำรติดตัๅงซนซอร์ตรวจจับสิไงของฝำกสง฿นตูຌเปรษณีย์ ซึไงจะชวยลดคำ฿ชຌจำยละประหยัดวลำกำรปฏิบัติงำนของ
จຌำหนຌำทีไ   ดຌำนสิไงวดลຌอม ปณท เดຌตระหนักถึงกำร฿หຌบริกำรทีไสรຌำงควำมยัไงยืน฿หຌกั บสังคม ดยด ำนินงำนผำนกิจกรรม  
กลับกลอง ซึไงสนับสนุน฿หຌผูຌ฿ชຌบริกำรน ำกลองทีไผำนกำร฿ชຌงำนลຌวน ำมำสง฿หม ด ำนินครงกำร เปรษณีย์ reBOX  
กำรปลีไยนกลอง/ซองทีไเม฿ชຌลຌวป็นชุดตຍะ/กຌำอีๅ พืไอสงมอบป็นของขวัญป฿หม฿หຌกับรงรียนต ำรวจตระวนชำยดนทัไวประทศ 
ละครงกำร เปรษณีย์เทย X Carenation ฿นกำรป็นผูຌขนสง พวงหรีดสำนบุญ ทีไท ำจำกวัสดุรีเซคิลทดทนพวงหรีด 
รูปบบดิม ซึไงป็นกำร฿หຌอกำสละสรຌำงอำชีพ฿หຌกับคน฿นชุมชน ละยังสำมำรถรวมท ำบุญผำนบริกำรธนำณัติเดຌอีกดຌวย 

จำกสถำนกำรณ์กำรพรระบำดของรคติดชืๅอเวรัสครนำสำยพันธุ์฿หม 2019 (COVID-19) สงผลกระทบตอระบบ
ศรษฐกิจของประทศ ตลอดจนกำรด ำรงชีวิตของประชำชนทีไตຌองมีกำรปรับวิถีชีวิต฿หม  (New Normal) ปณท จึงตຌองปรับตัว 
พืไอรองรับกำร฿ชຌบริกำรชนดียวกัน ดยเดຌปຂด฿หຌบริกำรภำย฿ตຌครงกำร เปรษณีย์เทยสง฿หຌ ชวนคนเทยอยูบຌำน ซึไงมีทัๅงบริกำร
สงยำ฿หຌกับผูຌปຆวยทีไรักษำตอนืไอง บริกำรสงอุปกรณ์กำรรียนรำคำพิศษ บริกำรสงผลเมຌพืไอชวยหลือกษตรกร กำรอ ำนวยควำม
สะดวกบริกำรรับฝำกสงนอกสถำนทีไ ละบริกำรยิๅมสูຌ-19 นอกจำกนีๅยังเดຌจัดสงหนຌำกำกอนำมัยละอุปกรณ์ทำงกำรพทย์฿หຌกับ 
ผูຌทีไบริจำคดยเมมีคำ฿ชຌจำยดຌวย จำกวิกฤติทีไกิดขึๅนบุคลำกร ปณท ทุกคนเดຌชวยกันท ำงำนอยำงหนัก ดย฿หຌบริกำรทุกวัน 
เมมีวันหยุด พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับควำมสะดวกมำกทีไสุด 

ผลกำรด ำนินงำน฿นปทีไผำนมำ ป็นทีไประจักษ์ตอประชำชนละหนวยงำนตำง โ ปณท จึงเดຌรับรำงวัล฿นดຌำนตำง โ 
อำทิ รำงวัล Best Brand Performance on Social Media (Delivery Service Provider) บรนด์ทีไท ำผลงำนบนซชียลมีดีย
ยอดยีไยม฿นกลุมธุรกิจขนสง รำงวัลองค์กรตຌนบบดຌำนสิทธิมนุษยชนดีดน ฿นกำรป็นบบอยำงทีไดี฿นกำรสริมสรຌำงสังคมหงกำร
คำรพสิทธิมนุษยชน รำงวัลชมชยองค์กรปรง฿ส (NACC Integrity Awards) ทีไเดຌด ำนินกำรภำย฿ตຌธรรมำภิบำล ค ำนึงถึง
ประยชน์ของผูຌ฿ชຌบริกำรป็นหลักละรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงมีผลประมินคุณธรรมละควำมปรง฿ส฿นกำรด ำนินงำนของ
หนวยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2563 ระดับ A ดຌวยคะนน 91.13 อีกดຌวย รำงวัลหลำนีๅนับป็นควำมภำคภมู฿ิจ
ทีไส ำคัญ฿นป  2563 ซึไ งถือป็นควำมส ำรใจจำกกำรทีไบุคลำกรทุกคนรวมรงรวม฿จกันขับคลืไอนธุรกิจตำมทิศทำง 
ทีไวำงเวຌดຌวยควำมมุงมัไน ตຌองขอขอบคุณพีไนຌองชำว ปณท ทีไเดຌชวยกันพัฒนำศักยภำพกำรท ำงำนอยำงตใมควำมสำมำรถ  
พืไอสงมอบบริกำรทีไดีทีไสุด ละขอขอบคุณผูຌ฿ชຌบริกำรทีไยังคงชืไอมัไนละเวຌวำง฿จ฿นกำร฿ชຌบริกำรกับ ปณท ซึไงรำจะเมหยุด 
พัฒนำบริกำร ดยจะพิไมบริกำร Digital ทีไจ ำป็นตอกำรสืไอสำร พืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌบริกำรเดຌรับควำมพึงพอ฿จสูงสุด ละป็นองค์กร 
ทีไพรຌอมอยูคียงขຌำงประชำชนคนเทย฿นทุกสถำนกำรณ์ตลอดเป    

   (นำยกอกิจ ดำนชัยวิจิตร) 
      กรรมกำรผูຌจดักำร฿หญ 
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ประวัติความป็นมาของบริษัท เปรษณีย์เทย จ ากัด    

บริษัท เปรษณีย์เทย จ ำกัด (ปณท) ป็นรัฐวิสำหกิจ฿นสังกัดกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม จัดตัๅงขึๅน 
มืไอวันทีไ 14 สิงหำคม 2546 ดยปลงสภำพมำจำกหนวยงำนบริกำรดຌำนเปรษณีย์ของกำรสืไอสำรหงประทศเทย (กสท.) 

ดิมกิจกำรเปรษณีย์ของเทยเดຌรับกำรจัดตัๅงขึๅน฿นป 2426 ฿นรัชสมัยพระบำทสมดใจพระจุลจอมกลຌำจຌำอยูหัว ดยริไม
จำกป็นหนวยงำนรำชกำร฿นสังกัดกรมเปรษณีย์ (ตอมำเดຌปลีไยนป็นกรมเปรษณีย์ทรลข) จวบจนถึงตຌนป 2520 จึงเดຌมีกำร
ปลีไยนปลงสถำนะป็นรัฐวิสำหกิจ฿นนำมกำรสืไอสำรหงประทศเทย พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนมีควำมคลองตัวละมีประสิทธิภำพ
ยิไงขึๅน หมำะสมกับสภำพทำงศรษฐกิจละสังคมทีไปลีไยนปลงเป ตอมำ฿นป 2546 จำกกระสกำรปลีไยนปลงของลกทีไมี
ลักษณะเรຌพรมดน (Globalization) มำกขึๅนดยฉพำะ฿นดຌำนกำรปຂดสรีกำรคຌำบริกำร  สงผล฿หຌตຌองมีกำรปลงสภำพกิจกำร
เปรษณีย์อีกครัๅงป็นรูปบริษัทจ ำกัดดังกลำวลຌวขຌำงตຌน พืไอพิไมศักยภำพ฿นกำรด ำนินงำนชิงธุรกิจละศักยภำพ฿นกำรขงขัน฿หຌ
สำมำรถหำรำยเดຌลีๅยงตัวองเดຌ ฿นขณะทีไยังคงรับภำระ฿นกำร฿หຌบริกำรชิงสังคมพืไอประยชน์กประชำชนละประทศชำติ  
ดยตอนืไอง 

กิจกำรเปรษณีย์มีกำรพัฒนำควำมจริญ฿นดຌำนตำง โ มำดยล ำดับ จำกระยะริไมรกทีไป็นกำรพัฒนำชิงครงสรຌำง
พืๅนฐำนพืไอสริมควำมขຌมขใงละรองรับกำรขยำยตัว  ตอมำเดຌมีกำรพัฒนำพืไอสริมประสิทธิภำพกำรด ำนินงำนดยกำรน ำ
ครืไองจักรอุปกรณ์อันทันสมัยมำ฿ชຌ฿นกำรคัดยกสงตอสิไงของสงทำงเปรษณีย์ กำรน ำระบบคำน์ตอร์เปรษณีย์อัตนมัติมำ฿ชຌ฿น
กำรรับฝำก ณ ทีไท ำกำรเปรษณีย์ทัไวประทศ รวมทัๅงเดຌปຂดบริกำรทีไป็นชิงธุรกิจมำกยิไงขึๅน  

ภำยหลังกำรปลงสภำพป็น ปณท เดຌมีกำรปรับปลีไยนกำรบริหำรละกำรด ำนินงำน฿หຌป็นชิงธุรกิจมำกขึๅน  
มีกำรจัดท ำผนธุรกิจเปรษณีย์อยำงป็นระบบ ดยบงตลำดกำร฿หຌบริกำรออกป็น 4 กลุม เดຌก กลุมบริกำรเปรษณียภัณฑ์  
กลุมบริกำรขนสงละลจิสติกส์ กลุมบริกำรระหวำงประทศ กลุมธุรกิจคຌำปลีกละกำรงิน อีกทัๅงมีกำรพัฒนำรูปบบบริกำร฿น
ดຌำนตำง โ อยำงตอนืไอง  พืไอ฿หຌสอดรับกับควำมตຌองกำรของผูຌ฿ชຌบริกำรทีไมีกำรปรับปลีไยนอยำงรวดรใว ฿หຌหมำะสมกับวิถีกำร
ด ำนินชีวิตละกำรด ำนินธุรกิจ฿นปัจจุบัน อำทิ 1.จุดบริกำรสงดวน฿นประทศ (EMS Point)  2. มำตรฐำนบริกำร EMS  
฿นประทศน ำจำยภำย฿นวันดียวกัน (Same Day)  3. บริกำรอปพลิคชัน Prompt Post พรຌอมบริกำรกลองพรຌอมสง  4. บริกำร eCo-Post  5. บริกำรกใบงินทีไอยูผูຌรับ (COD - Cash On Delivery)  6. อปพลิคชัน Wallet@Post  7. บริกำร ePacket 
ระหวำงประทศ  8. บริกำร Cool EMS  9. บริกำรคูรียร์พสต์ (Courier Post)  10. บริกำรขนสงสินคຌำละสิไงของขนำด฿หญ (Logispost)  11. บริกำรของดีทัไวเทย สง฿หຌถึงมือ (ป็นบริกำรรับสัไงซืๅอสินคຌำละอำหำรอรอยทีไมีชืไอสียงจำกภูมิภำคตำง โ ของ
ประทศ) 12. บริกำรช ำระงินทำงเปรษณีย์ (Pay at Post)  13. ตูຌเปรษณีย์อัจฉริยะ (iBox)  14. ตูຌรับฝำกเปรษณีย์อัตนมัติ (Automated Postal Machine : APM)  15. บริกำร Drive Thru Post สงของ...เมตຌองลงจำกรถ ป็นตຌน นอกจำกนีๅยังเดຌ 
สริมประสิทธิภำพกำร฿หຌบริกำรดຌวยกำรน ำระบบทีไผูຌฝำกสงสำมำรถติดตำมละตรวจสอบสิไงของทีไสงทำงเปรษณีย์เดຌดຌวยตนอง (ระบบ Track and Trace) มำ฿ชຌกับบริกำรบำงบริกำรอีกดຌวย ขณะดียวกัน ปณท กใมิเดຌละลยกำร฿หຌบริกำรชิงสังคม ดຌวยกำร
รักษำสถำนะครือขำยทีไท ำกำรเปรษณีย์ละจุด฿หຌบริกำรทีไมีจ ำนวน 5 พันหง กระจำยอยูทัไวทุกภูมิภำคทัๅง฿นพืๅนทีไทีไมีศักยภำพ 
ชิงธุรกิจละพืๅนทีไ฿นชนบทหำงเกล ละกำร฿หຌบริกำรพืๅนฐำนทีไครบถຌวนทัๅงดຌำนกำรสืไอสำร กำรสงสิไงของ ละดຌำนกำรงินดຌวย
คำบริกำร฿นรำคำประหยัด พืไอ฿หຌประชำชนทุกภำคสวนมีอกำสเดຌรับประยชน์จำกบริกำรเปรษณีย์อยำงทัไวถึง สมกับป็นกิจกำร
ทีไจัดตัๅงขึๅนพืไอประยชน์ของคนเทยละสังคมเทยอยำงทຌจริง       
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วิสัยทัศน์ พันธกิจละนวนยบายผูຌถือหุຌนภาครัฐ     
วิสัยทัศน์  (Vision) 

ป็นผูຌ฿หຌบริการเปรษณีย์ละบริการ e-Commerce Logistics ครบวงจรดຌวยมาตรฐานสากล 
ทีไผูຌ฿ชຌบริการเทยนึกถึง฿นล าดับรก  
พันธกิจ (Mission) 

1.  ฿หຌบริกำรจัดสงสิไงของ ขำวสำร ขຌอมูล ละอนงินทัไวลกทีไลูกคຌำขຌำถึงเดຌอยำงสะดวก มคีุณภำพ  
     มีมำตรฐำนสำกล รำคำสมหตุสมผล ละชืไอถอืเดຌ 
2.  พัฒนำ฿หຌเปรษณีย์เทยป็นศูนย์กลำงธุรกิจเปรษณีย์ละบริกำร Logistics ส ำหรับธุรกิจ       e-Commerce ของประทศ 
3.  บริหำรจัดกำรละ฿ชຌประยชน์จำกขຌอมูลกำรด ำนินงำน฿นกำรสรຌำงฐำนควำมรูຌ ละนวัตกรรม 
     พืไอสนับสนุนละสงสริมกำรพัฒนำธุรกิจของลูกคຌำ฿หຌติบตเปดຌวยกัน 
4.  ฿ชຌทรัพยำกรอยำงมีประสิทธิภำพพืไอกำรติบตอยำงยัไงยืน (ศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอม)  

คานิยมองค์กร (Core Value) 
ปณท ยึดหลัก I-SURE ฿นกำรบริหำรงำนพืไอขับคลืไอนองค์กรสูควำมส ำรใจอยำงยัไงยืน ประกอบดຌวย - Integrity (I) :    ควำมซืไอสัตย์ - Service Mind (S) :   กำรมี฿จรัก฿นกำร฿หຌบริกำร - Unity (U) :    ควำมรักองค์กร - Result Orientation (R) :  กำรท ำงำนดยมุงนຌนทีไผลส ำรใจ - Change Capability (E) :  ควำมพรຌอมตอกำรปลีไยนปลง  

นวนยบายผูຌถือหุຌนภาครัฐ (Statement of Direction : SOD) ประจ าป 2563 
ป็นผูຌ฿หຌบริกำรดຌำนครือขำยเปรษณีย์ละลจิสติกส์ของประทศ พืไอกระจำยสินคຌำละพัสดุภณัฑ์       

เดຌอยำงรวดรใว ปลอดภยั ละปน็เปตำมมำตรฐำนสำกล 
ผนระยะสัๅน 

1. ยกระดับกำร฿หຌบริกำรดຌำนเปรษณีย์ละบริกำรลจิสติกส์ รวมทัๅงสรຌำงควำมพึงพอ฿จ฿หຌกับลูกคຌำ 
2. ศึกษำควำมป็นเปเดຌ฿นกำรด ำนินธุรกิจ฿หม โ ดยค ำนึงถึงผนกำรงินละผนกำรลงทุนทีไหมำะสม 
3. จัดท ำผนอัตรำก ำลังคนทีไหมำะสม พืไอรองรับกำร฿หຌบริกำร฿นอนำคต 
4. จัดหำพันธมิตรพืไอขยำยฐำนลกูคຌำละรองรับกับกำรขงขันทำงธุรกิจ 

ผนระยะยาว 
พัฒนำธุรกิจ Logistics อยำงยัไงยนื฿หຌป็นหลงรำยเดຌหลักขององค์กร      
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ปງาหมายการด านินธุรกิจของ ปณท     
ปງาหมายการด านินธุรกิจของ ปณท ฿นระยะ 3 – 5 ป    

 ภำย฿ตຌสภำพวดลຌอมทำงธุรกิจทีไปลีไยนปลงเป ทัๅงภำวะศรษฐกิจลกละศรษฐกิจดยรวมของประทศทีไชะลอตัวลง 
ประกอบกับปัญหำกำรระบำดของเวรัสครนำ 2019 (COVID-19) ทีไสงผลกระทบ฿นวงกวຌำงตอภำคธุรกิจทัๅงรำย฿หญละ 
รำยยอย ทัๅงยังกอ฿หຌกิดกำรปลีไยนปลงพฤติกรรมของผูຌบริภคเปสูกำรด ำรงชีวิต฿นวิถี฿หม (New Normal) ท ำ฿หຌธุรกิจกำรขนสง
ตຌองมีกำรปรับตัวพืไอตอบสนองควำมตຌองกำรของลูกคຌำทีไปลีไยนปลงเป ท ำ฿หຌกำรขงขัน฿นอุตสำหกรรมรุนรงมำกขึๅน  
ดังนัๅน พืไอ฿หຌธุรกิจสำมำรถขงขันเดຌ ปณท จึงวำงนวทำงกำรด ำนินงำนละปງำหมำยทีไตຌองกำร฿นอนำคตผำนยุทธศำสตร์฿น  
4 ดຌำนหลัก ดังนีๅ 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : พืไอพิไมผลิตภำพละคุณภำพของกระบวนกำรท ำงำน ซึไงมุงหวัง฿หຌ ปณท สำมำรถบริหำรจัดกำร
มำตรฐำนกำร฿หຌบริกำรละจ ำนวนอัตรำก ำลัง฿นภำพรวม฿หຌอยู฿นระดับทีไมีควำมสมดุลละหมำะสม ทัๅง฿นงของควำมสำมำรถ
กำร฿หຌบริกำร (Capacity) รวมถึงกำรพิไมผลิตภำพ (Productivity) ละคุณภำพ (Quality) ของกระบวนกำรท ำงำนเปพรຌอมกัน 
พืไอรักษำควำมสำมำรถ฿นกำรท ำก ำเร (Profitability) ขององค์กร฿นระยะยำว  

ยุทธศาสตร์ทีไ  2 : พืไอขยำยฐำนรำยเดຌ฿นกลุมธุรกิจขนสงละลจิสติกส์  ซึไงมุงหวัง฿หຌ ปณท สำมำรถบริหำร 
ผลกำรด ำนินงำน฿นกลุมบริกำรสรຌำงมูลคำพิไม (Value Added Services) ทีไกีไยวขຌองกับธุรกิจขนสงละลจิสติกส์เดຌครอบคลุม
฿นทุกกิจกรรมทัๅงกิจกรรมกอนขຌำสูสຌนทำงกำรขนสงละกิจกรรมหลังกำรขนสง รวมเปถึงกำรพิไมควำมสำมำรถ฿นกำร฿หຌบริกำร
ของ ปณท ฿หຌครอบคลุมเดຌ฿นกลุมอุตสำหกรรมทีไหลำกหลำยมำกขึๅน 

ยุทธศาสตร์ทีไ 3 : พืไอสรຌำงสมดุล฿หຌกับครงสรຌำงธุรกิจ฿นระยะยำว ซึไงมุงหวัง฿หຌ ปณท สำมำรถบริหำรผลกำรด ำนินงำน
฿นกลุมบริกำร New S-Curve ดຌวยกำรพัฒนำบริกำร฿หมจำกฐำนกำร฿หຌบริกำรละทรัพยำกรทีไมีอยูดิม  พืไอสรຌำง฿หຌป็นฐำน
รำยเดຌหลัก฿หมทีไจะท ำ฿หຌ ปณท สำมำรถปรับครงสรຌำงธุรกิจ฿หຌมีควำมสมดุลละพรຌอมรับกับกำรปลีไยนปลงทีไจะกิดขึๅนตอเป 

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 : พืไอสรຌำงควำมยัไงยืนกองค์กรละสังคมเทย ซึไงมุงหวัง฿หຌ ปณท สำมำรถยกระดับกำรบริหำรจัดกำร
เปสูกำรป็นองค์กรทีไมุงนຌนกำรสรຌำงควำมยัไงยืนกผูຌทีไมีสวนเดຌสวนสียทีไกีไยวขຌองกับกำรด ำนินงำนของ ปณท พืไอสรຌำงควำม 
พึงพอ฿จกผูຌมีสวนเดຌสวนสีย฿นระยะยำว                
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ขຌอมูลบริษัท    

บริษัท เปรษณีย์เทย จ ำกัด (THAILAND POST CO., LTD.) ป็นรัฐวิสำหกิจสังกัดกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจ 
ละสังคม (Ministry of Digital Economy and Society: MDES) จัดตัๅงขึๅนตำมประมวลกฎหมำยพงละพำณิชย์ มืไอวันทีไ  
14 สิงหำคม 2546 ดยมีกระทรวงกำรคลังป็นผูຌถือหุຌนทัๅงหมด 
ชืไอบริษัท บรษิัท เปรษณียเ์ทย จ ำกัด 
ชืไอภาษาอังกฤษ THAILAND POST CO.,LTD. 
รียกดยยอ ปณท 
ลขทะบียนบริษัท 0105546095724   
ประภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจ฿หຌบริกำรรบั-สงขำวสำร สิไงของ บริกำรกำรงนิละบริกำรตัวทน 
พนักงานละลูกจຌาง จ ำนวน 32,804 คน (ณ วนัทีไ 31 ธันวำคม 2563) THP Contact Center 1545 
วใบเซต์ www.thailandpost.co.th 
ทุนจดทะบียน 1,250 ลຌำนบำท (หนึไงพนัสองรຌอยหຌำสิบลຌำนบำทถຌวน) 
ผูຌสอบบัญชี ส ำนักงำนกำรตรวจงนิผนดนิ 
ทีไตัๅงส านักงาน฿หญ ลขทีไ 111 ถนนจຌงวัฒนะ  ขวงทุงสองหຌอง  ขตหลักสีไ  กรุงทพมหำนคร 10210-0299 

ทรศัพท์: 0-2831-3131 
ทรสำร:  0-2956-8904 

ส านักงานเปรษณีย์ 
นครหลวง 1-2 ลขทีไ 1551 ถนนพหลยธิน ขวงสำมสน฿น ขตพญำเท กรุงทพมหำนคร 10400 

ทรศัพท์: 0-2278-2317, 0-2279-7562, 0-2279-9955 
ทรสำร:  0-2279-9956 

ส านักงานเปรษณีย์ 
นครหลวง 3-4 ชัๅน 4 ละ 5 อำคำรเปรษณีย์บำงรัก ลขทีไ 4 ตรอกกัปตันบุช ซอยจริญกรุง 32  

ถนนจริญกรุง ขวงบำงรัก ขตบำงรัก กรุงทพมหำนคร 10500 
ทรศัพท:์ 0-2233-7411, 0-2233-7401-2 
ทรสำร:  0-2233-7411 

ส านักงานศูนย์เปรษณีย์
นครหลวง ชัๅน 2  อำคำรศูนย์เปรษณยี์ดวนพิศษกรุงทพ ลขทีไ 111 ถนนจຌงวัฒนะ   

ขวงทุงสองหຌอง ขตหลักสีไ  กรุงทพมหำนคร  10020 
ทรศัพท:์ 0-2575-0850 
ทรสำร:  0-2575-0849 

ส านักงานเปรษณีย์ 
ขต 1 
พระนครศรีอยุธยา ลขทีไ 11/11  ถนนดชำวุธ ต ำบลประตูชัย อ ำภอพระนครศรีอยุธยำ  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  13000   
ทรศัพท์:  0-3524-2040, 0-3524-4051 
ทรสำร:  0-3524-2704 

ส านักงานเปรษณีย์ 
ขต 2 ชลบุรี ลขทีไ 37/1 หมู 9 ถนนศุขประยูร ต ำบลนำปຆำ อ ำภอมือง จังหวัดชลบุรี  20000   

ทรศัพท์:  0-3827-8300-2, 0-3828-7291 
ทรสำร:  0-3828-7291 ตอ 130, 131 

ส านักงานเปรษณีย์ 
ขต 3 นครราชสีมา ลขทีไ 232/1 ถนนชຌำงผือก ต ำบล฿นมือง อ ำภอมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 30000 

ทรศัพท ์: 0-4427-2328 , 0-4424-3026 , 0-4424-8878 
ทรสำร :  0-4424-8879  

ส านักงานเปรษณีย์ 
ขต 4 ขอนกน ลขทีไ 294 ถนนศูนย์รำชกำร ต ำบล฿นมือง อ ำภอมือง จังหวัดขอนกน 40000   

ทรศัพท์: 0-4323-7178, 0-4323-4650, 0-4323-9957, 0-4323-4650 
ทรสำร:  0-4323-9306, 0-4324-4127 
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ส านักงานเปรษณีย์ 
ขต 5 ชียง฿หม ลขทีไ 6 ถนนมหิดล ต ำบลสุทพ อ ำภอมือง จังหวัดชียง฿หม 50200   

ทรศัพท์: 0-5327-5471, 0-5327-5241, 0-5327-2643 
ทรสำร:  0-5327-5241 ตอ 526 

ส านักงานเปรษณีย์ 
ขต 6 นครสวรรค์ ลขทีไ 154 หมู 1 ถนนพหลยธิน ต ำบลนครสวรรค์ออก อ ำภอมือง  

จังหวัดนครสวรรค์ 60000 
ทรศัพท์: 0-5625-5255, 0-5625-5265 
ทรสำร:  0-5625-7407 

ส านักงานเปรษณีย์ 
ขต 7 ราชบุรี ลขทีไ 24/14 ถนนพชรกษม ต ำบลหนຌำมือง อ ำภอมือง จังหวัดรำชบุรี 70000   

ทรศัพท์: 0-3233-7385, 0-3233-8985, 0-3233-6009 
ทรสำร:  0-3233-7385, 0-3233-8985, 0-3233-6009 ตอ 8 

ส านักงานเปรษณีย์ 
ขต 8 สุราษฎร์ธานี ลขทีไ 84/24  หมู 6  ถนนลีไยงมอืง  ต ำบลมะขำมตีๅย  อ ำภอมือง   

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84000   
ทรศัพท ์: 0-7722-6447-9, 0-7722-6357 
ทรสำร:   0-7722-6357, 0-7722-6446 

ส านักงานเปรษณีย์ 
ขต 9 หาด฿หญ ลขทีไ 13 ถนนกำญจนวณิชย์ 1 ต ำบลหำด฿หญ อ ำภอหำด฿หญ จังหวัดสงขลำ 90110   

ทรศัพท ์: 0-7429-8471, 0-7429-8474, 0-7429-8476-7 
ทรสำร:   0-7429-8409 

ส านักงานเปรษณีย์ 
ขต 10 อุบลราชธานี ลขทีไ 73 หมู 3 ถนนอุบล-ตระกำรฯ ต ำบลขำม฿หญ อ ำภอมือง จงัหวัดอุบลรำชธำนี 34000     

ทรศัพท ์: 0-4528-3611, 0-4528-3559, 0-4528-3223 
ทรสำร:   0-4531-1927                
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สถิติปริมาณงานละจ านวนทีไท าการเปรษณีย์   

   
 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563

 บรกิารเปรษณียฝ์าก฿นประทศ    (ลຌานชิๅน)
          เปรษณียภัณฑ์ธรรมดา 2,004.00           1,865.25              1,609.42            
          พสัดุเปรษณีย์ 13.47                10.35 7.26
          บริการพิศษ 407.77              386.32 388.46
 บรกิารเปรษณียร์ะหวางประทศ  (ลຌานชิๅน)
          เปรษณียภัณฑ์ธรรมดา 37.85                35.72 22.1
          พสัดุเปรษณีย์ 0.72                 0.71 0.54
          บริการพิศษ 7.60                 7.39 5.34
 บรกิารการงิน                    (ลຌานชิๅน)
          ธนาณัติ฿นประทศ 3.25                 3.46 2.82          Pay at Post 4.77                 3.96 3.31

ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563
 สถานทีไ฿หຌบรกิารของ ปณท                                 (หง)  1,278               1,283                  1,284
       ศูนย์เปรษณีย์                                                           19                    19                      19
       ศูนย์รับฝากเปรษณีย์จ านวนมาก                          6                      6                        6
       ทีไท าการเปรษณีย์                                                     1,195                1,200                  1,201
       ทีไท าการเปรษณีย์รถยนต์                                     53                    53                      53
       ทีไท าการเปรษณีย์สาขา                                    5                      5                        5
 ทีไท าการเปรษณียอ์นุญาต                                    (หง) 3,366                3,324                  3,279
 คาน์ตอรบ์รกิารเปรษณีย ์              (หง) 181                  251                    288
 รຌานเปรษณียเ์ทย                                                                       (หง) 117                  140                    153
 รຌานจ าหนายตราเปรษณียากร                                   (หง) 1,260                1,260                  724 Post Service (หง) - 826                    853 EMS Point (หง) - 3,465                  4,425
 ตูຌเปรษณีย ์                                                                                            (ตูຌ) 23,090              22,908                22,644 จ านวนทีไท าการ

 ปริมาณงาน
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ครงสรຌางองค์กร    
 

สวนทีไ 2 ครงสรຌางการบริหารองค์กร 
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คณะกรรมการ ปณท   (สถานะ 31 ธันวาคม 2563) 
1. นายรัฐพล ภักดีภูมิ 
ประธานกรรมการ 
อำยุ 53 ป 
คุณวุฒิการศึกษา  • Executive Master in International Logistics and Supply Chain Strategy, Georgia Institute        of Technology, Atlanta, USA.  • ปริญญำทบริหำรธุรกิจ สำขำกำรตลำดละธุรกิจตำงประทศ สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์         
    จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย  • ปริญญำตรีวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมครืไองกล จำกมหำวิทยำลัยคลรำด มืองบวล์ดอร์     ประทศสหรัฐอมริกำ 
ต าหนงงานอืไน฿นปัจจุบัน  • ประธำนกรรมกำรบริหำรละกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ บริษัท จนอรัล อิลคทรอนิคคอมมอร์ซ ซอรว์ิสซส จ ำกัด 
ประสบการณ์ท างาน 

• กรรมกำรบริหำร บริษัท อสค มินอรัลส์ จ ำกัด     
• คณะกรรมกำรพัฒนำระบบลจสิติกส์ สภำหอกำรคຌำหงประทศเทย         • คณะกรรมกำรสถำบันควำมรวมมืออุตสำหกรรมเทย-จีน สภำอุตสำหกรรมหงประทศเทย 
เมมีกำรถือครองหุຌนรัฐวสิำหกิจ/บริษัท ทีไกีไยวขຌองกับ ปณท กินกวำรຌอยละ 10 ของหุຌนทีไมีสิทธ์ิออกสียง฿นระหวำง 

ปบัญชี 2563  
2. พลต ารวจท สมพงษ์ ชิงดวง 
รองประธานกรรมการ 
อำยุ 57 ป 
คุณวุฒิการศึกษา  • ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์  • รัฐประศำสนศำสตร์บณัฑติ (นักรียนนำยรຌอยต ำรวจ รุนทีไ 40)  
ต าหนงงานอืไน฿นปัจจุบัน 

• ผูຌบัญชำกำรส ำนักงำนตรวจคนขຌำมือง 
• กรรมกำรกำรทำงพิศษหงประทศเทย 

ประสบการณ์ท างาน  • ผูຌบัญชำกำรต ำรวจตระวนชำยดน 
        • รองผูຌบัญชำกำรต ำรวจนครบำล กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล  
       • รองผูຌบัญชำกำรต ำรวจนครบำล ส ำนักงำนต ำรวจหงชำติ  • รองผูຌบัญชำกำรต ำรวจปรำบปรำมยำสพติด ส ำนักงำนต ำรวจหงชำติ 
        • รองผูຌบัญชำกำรต ำรวจภูธรภำค 5 ส ำนักงำนต ำรวจหงชำต ิ   เมมีกำรถือครองหุຌนรัฐวสิำหกิจ/บริษัท ทีไกีไยวขຌองกับ ปณท กินกวำรຌอยละ 10 ของหุຌนทีไมีสิทธ์ิออกสียง฿นระหวำง 
ปบัญชี 2563 
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 3. นางวรรณพร ทพหัสดิน ณ อยุธยา 
กรรมการ 
อำยุ 59 ป 
คุณวุฒิการศึกษา 

• Master of Business Administration (International Relations), Azusa Pacific University, USA. 
• บัญชีบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

ต าหนงงานอืไน฿นปัจจุบัน  • ประธำนกรรมกำร บริษัท เปรษณีย์เทย ดิสทรบิิวชัไน จ ำกัด  • ลขำธิกำรคณะกรรมกำรดิจิทลัพืไอศรษฐกิจละสังคมหงชำติ 
ประสบการณ์ท างาน 

• ลขำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุຌมครองขຌอมูลสวนบุคคล (รักษำกำร) 
• รองปลัดกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม     
• ผูຌตรวจรำชกำรกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 
• ทีไปรึกษำกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ทรงคุณวุฒิ ละชีไยวชำญ) ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
• ผูຌอ ำนวยกำรสูง ส ำนักบริหำรกำรปลีไยนปลงละนวัตกรรม ส ำนกังำน ก.พ.ร.   เมมีกำรถือครองหุຌนรัฐวสิำหกิจ/บริษัท ทีไกีไยวขຌองกับ ปณท กินกวำรຌอยละ 10 ของหุຌนทีไมีสิทธ์ิออกสียง฿นระหวำง 

ปบัญชี 2563  4. นายภุชพงค์ นดเธสง 
กรรมการ 
อำยุ  55 ป 
คุณวุฒิการศึกษา 

• นิติศำสตรบัณฑิต  มหำวิทยำลัยรำมค ำหง 
• ศิลปศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำหง 

ต าหนงงานอืไน฿นปัจจุบัน  • รองปลัดกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม  • ลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุຌมครองขຌอมูลสวนบุคคล  • กรรมกำรสภำกำรศึกษำวิชำกำรทหำรผูຌทรงคณุวุฒิ 
ประสบการณ์ท างาน  • ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติหงชำติ กระทรวงดิจิทลัพืไอศรษฐกจิละสังคม  • รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยำ กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม  เมมีกำรถือครองหุຌนรัฐวสิำหกิจ/บริษัท ทีไกีไยวขຌองกับ ปณท กินกวำรຌอยละ 10 ของหุຌนทีไมีสิทธ์ิออกสียง฿นระหวำง 
ปบัญชี 2563       
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5. นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ 
กรรมการ 
อำยุ  43 ป 
คุณวุฒิการศึกษา  • Master of Accounting and Management Science, University of Southampton, United Kingdom  • วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
ต าหนงงานอืไน฿นปัจจุบัน  • รองอธิบดี กรมศุลกำกร 
ประสบการณ์ท างาน   • ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนศลุกำกรตรวจสินคຌำทำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ
        • ผูຌชวยลขำนุกำรรัฐมนตรีวำกำรกระทรวงกำรคลัง  เมมีกำรถือครองหุຌนรัฐวสิำหกิจ/บริษัท ทีไกีไยวขຌองกับ ปณท กินกวำรຌอยละ 10 ของหุຌนทีไมีสิทธ์ิออกสียง฿นระหวำง 
ปบัญชี 2563  6. ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปຂตานนท์ 
กรรมการ 
อำยุ 52 ป 
คุณวุฒิการศึกษา 

• Ph.D. (International& Intercultural Development Communication), Ohio University, USA. 
• นิทศศำสตรมหำบณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  • อักษรศำสตรบณัฑติ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

ต าหนงงานอืไน฿นปัจจุบัน 
• รองอธิกำรบดี ดຌำนวิชำกำรละกำรชืไอมยงกับสังคม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
• กรรมกำร คณะกรรมกำรปฏริูปประทศ ดຌำนสืไอสำรมวลชน ทคนลยสีำรสนทศ 

ประสบการณ์ท างาน 
• คณบดี คณะนิทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
• กรรมกำร มลูนิธิศำสตรำจำรย์กษม อุทยำนิน 
• กรรมกำร บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน)   
• กรรมกำร บริษัท ปัญจภัทร จ ำกดั   เมมีกำรถือครองหุຌนรัฐวสิำหกิจ/บริษัท ทีไกีไยวขຌองกับ ปณท กินกวำรຌอยละ 10 ของหุຌนทีไมีสิทธ์ิออกสียง฿นระหวำง 

ปบัญชี 2563         
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7. ดร.สรี นนทสูติ  
กรรมการ 
อำยุ 46 ป 
คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญำอก นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยอຍอกซฟอรด์ (Oxford University) ประทศอังกฤษ 
• ปริญญำท นิตศิำสตร์ ดຌำนกฎหมำยกำรคຌำระหวำงประทศ มหำวทิยำลัยคลัมบีย สหรัฐอมริกำ  
   (Fulbright Scholarship) 
• นติบัณฑติเทย ส ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยหงนติบณัฑิตยสภำ 
• ปริญญำตรี นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

ต าหนงงานอืไน฿นปัจจุบัน 
• กรรมกำร ตลำดหลักทรัพย์หงประทศเทย 
• กรรมกำร ส ำนักงำนควำมรวมมอืพัฒนำศรษฐกิจกับประทศพืไอนบຌำน (องค์กำรมหำชน) 
• รองกรรมกำรผูຌจัดกำร มลูนิธิสถำบันวิจัยละพัฒนำองค์กรภำครัฐ 

ประสบการณ์ท างาน  • ผูຌทนประทศเทย฿นคณะกรรมำธิกำรระหวำงรัฐบำลอำซียนวำดຌวยสิทธิมนุษยชน  • ทีไปรึกษำกฎหมำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนยบำยรัฐวิสำหกิจ กระทรวงกำรคลัง  • นิติกร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ   เมมีกำรถือครองหุຌนรัฐวสิำหกิจ/บริษัท ทีไกีไยวขຌองกับ ปณท กินกวำรຌอยละ 10 ของหุຌนทีไมีสิทธ์ิออกสียง฿นระหวำง 
ปบัญชี 2563  8. ผูຌชวยศาสตราจารย์ สมชาย ศุภธาดา 
กรรมการ 
อำยุ 61 ป 
คุณวุฒิการศึกษา 

• Master in Professional Accounting, University of Texas at Austin, USA. 
• บัญชีบัณฑิต (กียรตินิยมอันดับ 1) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

ต าหนงงานอืไน฿นปัจจุบัน 
• กรรมกำรผูຌทรงคณุวุฒิ รงพิมพต์ ำรวจ ส ำนักงำนต ำรวจหงชำติ 
• กรรมกำร ละประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบละควำมสีไยง  บริษัท อินทัช ฮลดิๅงส์ จ ำกดั (มหำชน) 
• อนุกรรมกำรคณะอนุกรรมกำรกลัไนกรองมำตรฐำนกำรบญัชี สภำวชิำชีพบัญชี ฿นพระบรมรำชูปถัมภ์ 
• ประธำนคณะท ำงำนศึกษำละพัฒนำหลักสตูรกำรปງองกันกำรทุจริต กำรฟอกงิน ละกำรสนับสนนุ 
  กำรกอกำรรຌำย สภำวิชำชีพบัญชี 

ประสบการณ์ท างาน 
• ผูຌชวยศำสตรำจำรย์ คณะพำณิชยศำสตร์ละกำรบญัชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  
• รองคณบดีฝຆำยกำรงินละวำงผน คณะพำณิชยศำสตร์ละกำรบญัชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
• หัวหนຌำภำควิชำกำรบัญชี  คณะพำณิชยศำสตร์ละกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
เมมีกำรถือครองหุຌนรัฐวสิำหกิจ/บริษัท ทีไกีไยวขຌองกับ ปณท กินกวำรຌอยละ 10 ของหุຌนทีไมีสิทธ์ิออกสียง฿นระหวำง 

ปบัญชี 2563 



  
บริษัท เปรษณีย์เทย จ ำกัด  14  

 9. ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร. อกก์ ภทรธนกุล 
กรรมการ 
อำยุ 37 ป 
คุณวุฒิการศึกษา 

• Ph.D. (Marketing), University of Cambridge 
• M.Phil. (Innovation, Strategy and Organisation) (Thesis Dishition), University of Cambridge 
• M.M. (Marketing Management) (Top of the Class), Cornell University 
• บริหำรธุรกิจบณัฑติ สำขำวิชำกำรตลำด (กียรตินิยมอันดับ 1) จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย 

ต าหนงงานอืไน฿นปัจจุบัน 
• ผูຌชวยอธิกำรบดี งำนดຌำนสืไอสำรองค์กร บริหำรบรนด์ ละนิสติกำสัมพันธ์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
• ประธำนกรรมกำรบริหำรหลักสตูรปรญิญำทดຌำนบรนด์ละกำรตลำด (ภำษำอังกฤษ) 
  ละอำจำรยป์ระจ ำ ภำควิชำกำรตลำด คณะพำณิชยศำสตร์ละกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
• กรรมกำรอ ำนวยกำรสืไอสำรองคก์ร สภำกำชำดเทย 
• ผูຌทรงคุณวุฒิ อุตสำหกรรมกำรทองทีไยวละบริกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสงสริมวิทยำศำสตร์วิจยั 
   ละนวัตกรรม (สกสว.) 
• กรรมกำร บริษัท I&I Consulting Group จ ำกัด (มหำชน) 

ประสบการณ์ท างาน 
• อำจำรย์ผูຌสอนวิชำกำรตลำด คณะวิศวกรรมศำสตร์ University of Cambridge 
• นักวิชำกำรอำคันตุกะ University of California 
• กรรมกำรบรนด์ละกำรสืไอสำร รัฐสภำ 
• ทีไปรึกษำบรนด์ SCG, SCGP, Krungthai, AirAsia, MBK, กรมสรรพำกร 
เมมีกำรถือครองหุຌนรัฐวสิำหกิจ/บริษัท ทีไกีไยวขຌองกับ ปณท กินกวำรຌอยละ 10 ของหุຌนทีไมีสิทธ์ิออกสียง฿นระหวำง 

ปบัญชี 2563  10. นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร 
กรรมการ 
อำยุ  52 ป 
คุณวุฒิการศึกษา 

• บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวิทยำลัยนิวฮวน สหรัฐอมริกำ 
• นิติศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์

ต าหนงงานอืไน฿นปัจจุบัน 
• กรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ บริษัท เปรษณียเ์ทย จ ำกัด 
• กรรมกำรบริษัท เปรษณียเ์ทยดสิทริบิวชัไน จ ำกัด 

ประสบการณ์ท างาน 
• รองลขำธิกำร กสทช. สำยงำนกิจกำรทรคมนำคม 
• อนุกรรมกำรฝຆำยกฎหมำย กองทุน กสทช. 
• ทีไปรึกษำรัฐมนตรีวำกำรกระทรวงทองทีไยวละกีฬำ 
• ทีไปรึกษำรัฐมนตรีวำกำรกระทรวงกษตรละสหกรณ ์
• ผูຌชวยลขำนุกำรรัฐมนตรีวำกำรกระทรวงกษตรละสหกรณ์  เมมีกำรถือครองหุຌนรัฐวสิำหกิจ/บริษัท ทีไกีไยวขຌองกับ ปณท กินกวำรຌอยละ 10 ของหุຌนทีไมีสิทธ์ิออกสียง฿นระหวำง 

ปบัญชี 2563 
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1. นำยรัฐพล    ภักดีภมู ิ     8. ผศ.สมชำย  ศุภธำดำ 
2. พลต ำรวจท สมพงษ์   ชิงดวง    9. ผศ.ดร.อกก์  ภทรธนกุล  *3. ดร.พรชัย   ฐีระวช           *10. นำยภุชพงค์  นดเธสง 
4. นำงวรรณพร   ทพหัสดิน ณ อยุธยำ        *11. นำยพันธ์ทอง  ลอยกุลนันท์ 

 *5. นำยสรศักดิ์   มีนะตร ี           *12. นำงสมร  ทิดธรรมพิบูล   6. ศ.ดร.ปำริชำต   สถำปຂตำนนท์                 *13. นำยกอกิจ  ดำนชัยวิจิตร 
7. ดร.สรี   นนทสูต ิ  

หมายหตุ    
* นำยภุชพงค์  นดเธสง  ริไมด ำรงต ำหนงกรรมกำร ปณท มีผลตัๅงตวันทีไ 8 ตลุำคม 2563  * นำยพันธ์ทอง  ลอยกุลนันท์ ริไมด ำรงต ำหนงกรรมกำร ปณท มีผลตัๅงตวันทีไ 8 ตุลำคม 2563  * นำยกอกิจ  ดำนชัยวิจิตร ริไมด ำรงต ำหนงกรรมกำร ปณท มีผลตัๅงตวันทีไ 18 สิงหำคม 2563      พຌนจำกต ำหนงกรรมกำร ปณท มีผลตัๅงตวันทีไ 16 ธันวำคม 2563  * ดร.พรชัย  ฐีระวช  พຌนจำกต ำหนงกรรมกำร ปณท มีผลตัๅงตวันทีไ 8 ตุลำคม 2563 
* นำยสรศักดิ์  มีนะตร ี  พຌนจำกต ำหนงกรรมกำร ปณท มีผลตัๅงตวันทีไ 8 ตุลำคม 2563  * นำงสมร  ทิดธรรมพิบูล พຌนจำกต ำหนงกรรมกำร ปณท มีผลตัๅงตวันทีไ 15 มกรำคม 2563                  

             คณะกรรมการ บริษัท เปรษณีย์เทย จ ากัด 
          วันทีไ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563  
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คณะผูຌบริหาร 
ปณท

   (สถานะ 31 ธันวาคม 2563)  
1. นายกอกิจ  ดานชัยวิจิตร 
ต าหนง กรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ  
อำยุ 52 ป  
คุณวุฒิการศึกษา 

•  Master of Business Administration, University of New Haven, USA. 
•  นิติศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์ 2. นายกาหลง ทรัพย์สอาด 

ต าหนง ประธำนจຌำหนຌำทีไ (สำยงำนปฏิบัติกำร)   รักษำกำร฿นต ำหนง กรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ (ระหวำงวันทีไ 15 มกรำคม - 1 มีนำคม 2563)  ละ (ระหวำงวันทีไ 16 ธันวำคม - 31 ธันวำคม 2563) 
อำยุ 60 ป  
คุณวุฒิการศึกษา 

•  ศิลปศำสตรบณัฑิต (รัฐศำสตร์) มหำวิทยำลัยรำมค ำหง 
•  ประกำศนียบตัร รงรียนกำรเปรษณีย์ละทรคมนำคม  3. นางสาวสุชาดา พุทธรักษา  

ต าหนง ประธำนจຌำหนຌำทีไ (สำยงำนสนับสนุนประสิทธิภำพองค์กร)  
รักษำกำร฿นต ำหนง ประธำนจຌำหนຌำทีไ (สำยงำนกลยุทธ์ละกำรขบัคลืไอนองค์กร) 

อำยุ 59 ป  
คุณวุฒิการศึกษา 

•  หลักสูตรกำรหลักสูตรกำรปງองกันรำชอำณำจักร (วปอ.) รุนทีไ 60 
      วิทยำลัยปງองกันรำชอำณำจักร สถำบันวิชำกำรปງองกันประทศ 

•  บริหำรธุรกจิมหำบณัฑิต สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์หงจฬุำลงกรณม์หำวิทยำลัย 
•  อักษรศำสตรบัณฑิต จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั  4. นายพิษณุ วานิชผล  

ต าหนง ประธำนจຌำหนຌำทีไ (สำยงำนธุรกิจองค์กร) 
อำยุ 47 ป  
คุณวุฒิการศึกษา  

•  Master of Business Administration, Manchester Business School, The United Kingdom 
•  วิทยำศำสตรบัณฑติ มหำวิทยำลยักษตรศำสตร์  5. นายจุลพงษ์ ลิมปสุธรรม 

ต าหนง ประธำนจຌำหนຌำทีไ (สำยงำนธุรกิจบริกำรดิจิทัล) 
อำย ุ52 ป 
คุณวุฒิการศึกษา 

•  บริหำรธุรกจิมหำบณัฑิต สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์หงจฬุำลงกรณม์หำวิทยำลัย 
•  วิศวกรรมศำสตรบัณฑติ สถำบันทคนลยีพระจอมกลຌำจຌำคณุทหำรลำดกระบัง    
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6. นางสาวปຂลันธนี สุวรรณบุบผา 
ต าหนง รองกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ (ดຌำนธุรกิจเปรษณีย์)  
อำย ุ55 ป 
คุณวุฒิการศึกษา 

•  ศิลปศำสตรมหำบณัฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
•  รัฐศำสตรบณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  7. นายนิยม จินดาปทีป 

ต าหนง รองกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ (ดຌำนดิจิทลัละทคนลยสีำรสนทศ)          
อำย ุ50 ป 
คุณวุฒิการศึกษา 

•  รัฐประศำสนศำสตรบัณฑติ มหำวิทยำลัยสุขทัยธรรมำธิรำช 
•  ประกำศนียบตัร รงรียนกำรเปรษณีย์ละทรคมนำคม  8. นางปทิดา ปานะนนท์   

ต าหนง รองกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ (ดຌำนสืไอสำรละกำรบริกำร)   รักษำกำร฿นต ำหนง รองกรรมกำรผูຌจดักำร฿หญ (ส ำนักกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ) 
อำย ุ50 ป 
คุณวุฒิการศกึษา 

•  บริหำรธุรกจิมหำบณัฑิต สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์หงจฬุำลงกรณม์หำวิทยำลัย 
•  อักษรศำสตรบัณฑิต จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั  9. นางสาวจุเรรัตน์ สินบรรจงจิต 

ต าหนง รองกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ (ดຌำนทรัพยำกรบุคคล)  
อำย ุ55 ป 
คุณวุฒิการศึกษา 

•  รัฐประศำสนศำสตรมหำบณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
•  รัฐประศำสนศำสตรบัณฑติ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  

10. นายสนัไน สุขสวาง 
ต าหนง รองกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ (ดຌำนอ ำนวยกำร)  
อำย ุ56 ป 
คุณวุฒิการศึกษา 

•  นิติศำสตรมหำบัณฑติ มหำวิทยำลัยรำมค ำหง 
•  นิติศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลัยรำมค ำหง  

11. นายก าพุธ อยูคง      
ต าหนง รองกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ (ดຌำนปฏิบตัิกำรระบบเปรษณยี์)  
อำย ุ58 ป 
คุณวุฒิการศึกษา 

•  รัฐศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลยัรำมค ำหง 
•  ประกำศนียบตัร รงรียนกำรเปรษณีย์ละทรคมนำคม     
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12. นายมูซาคาน ดช 
ต าหนง รองกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ (ดຌำนปฏิบตัิกำรภูมิภำค 1)  
อำย ุ58 ป 
คุณวุฒิการศึกษา 

•  บริหำรธุรกจิมหำบณัฑิต มหำวิทยำลัยสยำม 
•  ศิลปศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฎบຌำนสมดใจจຌำพระยำ                   
•  ประกำศนียบตัร รงรียนกำรเปรษณีย์ละทรคมนำคม  

13. ดร. วราภรณ์ ขຌองกีไยวพันธุ์  
ต าหนง รองกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ (ดຌำนกลยุทธ์)  
อำย ุ49 ป 
คุณวุฒิการศึกษา 

•  PH.D. International Communication Management, Macquarie University, Australia 
•  ศิลปศำสตรมหำบณัฑิต สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร ์
•  อักษรศำสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

14. นางสาวอริยา ทอง฿บ   
ต าหนง รองกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ (ดຌำนธุรกิจระหวำงประทศ)  
อำย ุ56 ป  
คุณวุฒิการศึกษา 

•  อักษรศำสตรมหำบณัฑติ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
•  อักษรศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลยัศิลปำกร  15. นายพงษ์ทร วิศษสุวรรณ   

ต าหนง รองกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ (ดຌำนธุรกิจขนสงละลจสิติกส์) 
อำยุ 55 ป 
คุณวุฒิการศึกษา 

•  บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
•  ศิลปศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
•  ประกำศนียบตัร รงรียนกำรเปรษณีย์ละทรคมนำคม  16. นายส าริง ชืไนศิริ 

ต าหนง รองกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ (ดຌำนปฏิบตัิกำรภูมิภำค 2) 
อำย ุ57 ป 
คุณวุฒิการศึกษา 

•  รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
•  ศิลปศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนดสุิต 
•  ประกำศนียบตัร รงรียนกำรเปรษณีย์ละทรคมนำคม  17. นายวิษณุ สุขสวัสดิ์   

ต าหนง รองกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ (ดຌำนปฏิบตัิกำรนครหลวง) 
อำย ุ60 ป 
คุณวุฒิการศึกษา 

•  รัฐประศำสนศำสตรมหำบณัฑิต สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร ์
•  ศิลปศำสตรบณัฑิต สถำบันรำชภฏัพชรบุรีวิทยำลงกรณ ์
•  ประกำศนียบตัร รงรียนกำรเปรษณีย์ละทรคมนำคม  
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18. นายอนุชิต ชืไนชมภู 
ต าหนง รองกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ (ดຌำนธุรกิจบริกำรดิจิทัล) 
อำย ุ47 ป 
คุณวุฒิการศึกษา  

•  วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 
•  วิทยาศาสตรบัณฑติ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  19. นายประวช  ยาวะนภาส 

ต าหนง รองกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ (ส ำนักตรวจสอบภำย฿น) 
อำย ุ58 ป 
คุณวุฒิการศึกษา 

•  นติบัณฑติเทย ส ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยหงนติบณัฑิตยสภำ 
•  รัฐประศำสนศำสตรบัณฑติ มหำวิทยำลัยสุขทัยธรรมำธิรำช 
•  นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
•  ประกำศนียบตัร รงรียนกำรเปรษณีย์ละทรคมนำคม  20. นางสาวประภาศรี ทองกิไงกຌว 

ต าหนง รองกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ (ดຌำนกำรงินละบญัชี) 
อำย ุ56 ป 
คุณวุฒิการศึกษา 

• บริหำรธรุกิจมหำบณัฑติ (บัญชีกำรงิน) มหำวิทยำลยักษตรศำสตร ์
• บริหำรธรุกิจบัณฑิต (บัญช)ี วิทยำลัยทคนลยีละอำชีวศึกษำ 
• ผูຌสอบบญัชีรับอนุญำต CPA8939 
• ผูຌสอบบญัชีภำษีอำกร TA000011             
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             คณะผูຌบริหาร บริษัท เปรษณีย์เทย จ ากัด 

        วันทีไ 1 มกราคม  - 31 ธันวาคม 2563   
*1. นำงสมร    ทิดธรรมพิบลู   13. นำยก ำพุธ   อยูคง 
*2. นำยกอกิจ    ดำนชัยวิจิตร   14. นำยมูซำคำน    ดช   
 3. นำยกำหลง    ทรัพย์สอำด  *15. ดร.วรำภรณ์   ขຌองกีไยวพันธุ ์
 4. นำงสำวสุชำดำ   พุทธรักษำ  *16. นำงสำวสม฿จ    ทัฬหมธำ   
 5. นำยพิษณุ    วำนิชผล    17. นำงสำวอริยำ    ทอง฿บ 
*6. นำงนัยนำ    ศิริสุวรรณ  *18. นำยพงษ์ทร   วิศษสุวรรณ   

  *7. นำงสำวสมจินตนำ   กิดสืบมำ   *19. นำยส ำริง  ชืไนศิริ         8. นำงสำวปຂลันธนี   สุวรรณบุบผำ           *20. นำยวิษณุ   สุขสวัสดิ์       9. นำยนิยม    จินดำปทีป  *21. นำยอนุชิต   ชืไนชมภู 
10. นำงปทิดำ    ปำนะนนท์  *22. นำยประวช  ยำวะนภำส 
11. นำงสำวจุเรรตัน์   สินบรรจงจิต  *23. นำงสำวประภำศรี  ทองกิไงกຌ ว 
12. นำยสนัไน    สุขสวำง      

หมายหตุ   
 * นำยกอกิจ   ดำนชัยวิจิตร  ริไมด ำรงต ำหนงผูຌบริหำร ปณท มีผลตัๅงตวันทีไ 2 มีนำคม 2563     พຌนจำกต ำหนงผูຌบริหำร ปณท มผีลตัๅงตวันทีไ 16 ธันวำคม 2563 
 * ดร.วรำภรณ์   ขຌองกีไยวพันธุ ์ ริไมด ำรงต ำหนงผูຌบริหำร ปณท มีผลตัๅงตวันทีไ 1 มษำยน 2563 
 * นำยพงษ์ทร   วิศษสุวรรณ   ริไมด ำรงต ำหนงผูຌบริหำร ปณท มีผลตัๅงตวันทีไ 10 มษำยน 2563 
 * นำยส ำริง   ชืไนศิริ    ริไมด ำรงต ำหนงผูຌบริหำร ปณท มีผลตัๅงตวันทีไ 10 มษำยน 2563 
 * นำยวิษณุ   สุขสวัสดิ์   ริไมด ำรงต ำหนงผูຌบริหำร ปณท มีผลตัๅงตวันทีไ 10 มษำยน 2563 
 * นำยอนุชิต   ชืไนชมภู   ริไมด ำรงต ำหนงผูຌบริหำร ปณท มีผลตัๅงตวันทีไ 10 มษำยน 2563 
 * นำยประวช   ยำวะนภำส ริไมด ำรงต ำหนงผูຌบริหำร ปณท มีผลตัๅงตวันทีไ 10 มษำยน 2563 
 * นำงสำวประภำศรี  ทองกิไงกຌว ริไมด ำรงต ำหนงผูຌบริหำร ปณท มีผลตัๅงตวันทีไ 1 ตุลำคม 2563 
 * นำงสมร   ทิดธรรมพิบูล พຌนจำกต ำหนงผูຌบริหำร ปณท มผีลตัๅงตวันทีไ 15 มกรำคม 2563 
 * นำงนัยนำ   ศิริสุวรรณ  พຌนจำกต ำหนงผูຌบริหำร ปณท มผีลตัๅงตวันทีไ 1 ตุลำคม 2563 
 * นำงสำวสมจินตนำ    กิดสืบมำ   พຌนจำกต ำหนงผูຌบริหำร ปณท มผีลตัๅงตวันทีไ 1 ตุลำคม 2563 
 * นำงสำวสม฿จ    ทัฬหมธำ   พຌนจำกต ำหนงผูຌบริหำร ปณท มผีลตัๅงตวันทีไ 1 ตุลำคม 2563        
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ครงสรຌางอัตราก าลัง  

  * ขຌอมูล ณ วันทีไ 31 ธันวำคม 2563       พนักงาน 17,973 คน 25,622 คน
  ลูกจຌางประจ า 3,085   คน 7,182   คน

  ลูกจຌาง 11,746 คน

                  สงักัด
จ านวน
รวม

คิดป็น
รຌอยละ

พนักงาน ลกูจຌาง 
ประจ า

  ลกูจຌาง ชาย หญิง

หนวยงานขึๅนตรงกรรมการผูຌจัดการ฿หญ 211     0.64 211     -      -     125     86       
สายงานกลยุทธ์ละการขับคลืไอนองค์กร 183     0.56 164     4         15      60       123     
สายงานธุรกจิบริการดิจิทัล 197     0.60 195     1         1        119     78       
สายงานธุรกจิองค์กร 414     1.26 380     6         28      166     248     
สายงานสนับสนุนประสิทธิภาพองค์กร 779     2.37 766     4         9        279     500     
สายงานปฏิบัติการ 31,020 94.56 16,257 3,070   11,693 24,873 6,147   
                 รวมทัๅงสิๅน 32,804 100.00 17,973 3,085   11,746 25,622 7,182   หนวย:คน

จ านวนพนักงาน/ลกูจຌางประจ า ละลกูจຌาง

  ชาย
  หญิง

รวม 32,804 คน

จ านวนพนักงาน/ลกูจຌางประจ า ละลกูจຌาง จ านกตามสายงาน
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ทุนละครงสรຌางของผูຌถือหุຌนของ ปณท 
หนีๅงินกูຌ ของ ปณท 
การจายงินน าสงรัฐ (หรืองินปันผล) 3 ป ยຌอนหลัง   

บริษัท เปรษณีย์เทย จ ำกัด (THAILAND POST CO., LTD.) ป็นรัฐวิสำหกิจสังกัดกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจ 
ละสังคม (Ministry of Digital Economy and Society: MDES) จัดตัๅงขึๅนตำมประมวลกฎหมำยพงละพำณิชย์ มืไอวันทีไ 14 
สิงหำคม 2546 ดยมีกระทรวงกำรคลังป็นผูຌถือหุຌนทัๅงหมด ทุนจดทะบียน 1,250 ลຌำนบำท (หนึไงพันสองรຌอยหຌำสิบลຌำนบำทถຌวน)    ปณท เมมีหนีๅงินกูຌคงคຌำงยຌอนหลงั ณ สิๅนป     หนวย : ลຌำนบำท 

งินปันผล ป 2561 ป 2562 ป 2563 
งินปันผลตำมมติทีไประชุมผูຌถือหุຌน 1,523.69    1,920.30 (*)      346.00(**) 
งินปันผลจำย฿นตละป 2,564.63 1,034.08 1,846.00  

หมายหตุ  (*) งินปันผลตำมมติทีไประชุมผูຌถือหุຌน ป 2562 จ ำนวน 1,920.30 ลຌำนบำท ประกอบดຌวย งินปันผลระหวำงกำล ครัๅงทีไ 1 
จ ำนวน 420.30 ลຌำนบำท ละงินปันผลระหวำงกำลพิไมติมซึไงจำยจำกก ำเรสะสมป 2562 จ ำนวน 1,500  
ลຌำนบำท ทัๅงนีๅ ปณท งดน ำสงงินปันผลจำกผลกำรด ำนินงำน ประจ ำป 2562 พิไมติม นืไองจำก ปณท เดຌน ำสง
งินปันผลระหวำงกำล ครัๅงทีไ 1 ครอบคลุมอัตรำกำรจำยงินปันผลรຌอยละ 40 ของก ำเรสุทธิลຌว 

   (**) งินปันผลประจ ำป 2563 ป็นงินปันผลระหวำงกำลทำนัๅน (จำกก ำเรสุทธิ 6 ดือนรก) ดยเดຌจำย฿หຌ
กระทรวงกำรคลังรียบรຌอยลຌวมืไอวันทีไ 31 ตุลำคม 2563         

สวนทีไ 3 ครงสรຌางงินทุน สวนทีไ 3 ครงสรຌางงินทุน 
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  ผนการลงทุนทีไส าคัญ฿นป 2563    
฿นป 2563 ปณท เดຌด ำนินงำนตำมผนงำนละครงกำรทีไส ำคัญ ดย฿ชຌงบลงทุนจำกกำรจัดสรรรำยเดຌ  

ของ ปณท ดังนีๅ 1. ผนกอสรຌางศูนย์เปรษณีย์กรุงทพฯ (หง฿หม)  
กำรกอสรຌำงศูนย์เปรษณีย์กรุงทพฯ (หง฿หม) พืไอรองรับปริมำณงำนทีไพิไมขึๅน฿นอนำคต ละพิไมประสิทธิภำพ  

กำรคัดยกสงตอของระบบงำนศูนย์เปรษณีย์฿หຌกิดควำมรวดรใว คลองตัวมำกยิไงขึๅนรองรับกำรป็นศูนย์เปรษณีย์ Automation 
ด ำนินกำรจัดหำทีไดินลຌว จ ำนวน 1 หง งบประมำณอนุมัติป็นงิน 2,673 ลຌำนบำท 2. ผนงานจัดสรຌางอาคารส านักงานบริหาร ปณท หลัง฿หม 

กำรกอสรຌำงอำคำรส ำนักงำนบริหำร ปณท หลัง฿หม บริวณพืๅนทีไดຌำนหนຌำถนนจຌงวัฒนะ฿หຌป็นอำคำรประหยัดพลังงำน
ตำมกณฑ์มำตรฐำนของ LEED : Leadership in Energy and Environmental Design ฿นระดับ GOLD ฿นกำรอนุรักษ์พลังงำน
ละสิไงวดลຌอมอยำงดีลิศละป็นอำคำรทีไเดຌมำตรฐำน฿นกำรท ำงำน ละมีพืๅนทีไพียงพอส ำหรับรองรับกำรท ำงำนของพนักงำน
ละสวนงำนตำง โ เดຌมำกขึๅน จ ำนวน 1 หง งบประมำณอนุมัติป็นงิน 1,965.22 ลຌำนบำท 3. ผนกอสรຌางละปรับปรุงตอติมอาคารทีไท าการ (ระยะทีไ 2) 

กำรกอสรຌำงอำคำรทีไท ำกำรเปรษณีย์ จ ำนวน 38 หง ด ำนินกำรลຌว 1 หง อยูระหวำงด ำนินกำร 37 หง พืไอป็น
กำรปรับปรุงพืๅนทีไ฿นกำรปฏิบัติงำนละพืๅนทีไ฿หຌบริกำรลูกคຌำพรຌอมอ ำนวยควำมสะดวก฿นกำรปฏิบัติงำนละกำร฿หຌบริกำรของ
จຌำหนຌำทีไเปรษณีย์ ละกำรปรับปรุง/ตอติมอำคำรทีไท ำกำรเปรษณยี์ จ ำนวน 9 หง ด ำนินกำรลຌว 1 หง อยูระหวำงด ำนินกำร 8 หง งบประมำณอนุมัติป็นงิน 1,017.59 ลຌำนบำท 4. ผนการจัดสรຌางศูนย์เปรษณีย์฿นพืๅนทีไระบียงศรษฐกิจพิศษภาคตะวันออก (EEC) 

กำรจัดสรຌำงศูนย์เปรษณีย์฿นพืๅนทีไ EEC พืไอรองรับปริมำณงำนละบริกำรดຌำนลจิสติกส์฿หม โ ฿นอนำคต ซึไงสำมำรถ
ชืไอมยงกำรคมนำคมทัๅงทำงบก ทำงอำกำศ ทำงนๅ ำ ละทำงรำง เดຌอยำงมีประสิทธิภำพ ดยมีพืๅนทีไรับผิดชอบ เดຌก จังหวัด
ระยอง จังหวัดจันทบุรี ละจังหวัดตรำด งบประมำณอนุมัติป็นงิน 660 ลຌำนบำท 5. ผนการติดตัๅงครืไองคัดยกสิไงของสงทางเปรษณีย์ 

กำรติดตัๅงครืไองคัดยกสิไงของสงทำงเปรษณีย์บบ Cross Belt Sorter จ ำนวน 1 ครืไอง ครืไอง Mixed Mail Sorter 
จ ำนวน 3 ครืไอง ซึไงอยูระหวำงด ำนินกำร พืไอพิไมประสิทธิภำพของกำรคัดยก/สงตอ สิไงของสงทำงเปรษณีย์฿หຌรวดรใวขึๅน  
ลดวลำ฿นกำรคัดยก ละพืไอสรຌำงควำมพึงพอ฿จ฿หຌกับผูຌ฿ชຌบริกำร งบประมำณอนุมัติป็นงิน 572 ลຌำนบำท 6. ผนกอสรຌางอาคารปฏิบัติการเปรษณีย์ลาดกระบัง 

กำรกอสรຌำงอำคำรปฏิบัติกำรเปรษณีย์ลำดกระบัง พืไอรองรับปริมำณงำนทีไพิไมมำกขึๅนละรองรับงำนปฏิบัติกำร
เปรษณีย์ละจุด฿หຌบริกำรเปรษณีย์ทีไจะพิไมขึๅน฿นอนำคต ซึไงจะชวยยกระดับมำตรฐำนคุณภำพบริกำรดຌำนลจิสติกส์ละกระจำย
สินคຌำ฿หຌดียิไงขึๅน งบประมำณอนุมัติป็นงิน 521.72 ลຌำนบำท 7. ผนการจัดตัๅงศูนย์เปรษณีย์ราชบุรี 

กำรจัดตัๅงศูนย์เปรษณีย์รำชบุรี พืไอรองรับกำรขยำยตัวทำงศรษฐกิจละสังคมของภำคกลำงละภำคตะวันออก พรຌอม
ชวยพิไมศักยภำพ฿นกำรคัดยกสิไงของสงทำงเปรษณีย์ดຌวยระบบ Full Automation ฿นกำรชวยลดกำรช ำรุดตกหักสียหำย 
ตลอดจนพืไอรองรับกำรขำดคลนรงงำน฿นอนำคต งบประมำณอนุมัติป็นงิน 509.44 ลຌำนบำท  
สวนทีไ 4 การลงทุนทีไส าคัญ฿นปัจจุบันละอนาคต 
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 8. ผนจัดซืๅอทีไดินละทีไดินพรຌอมอาคารพาณิชย ์(ระยะทีไ 2) 
กำรจัดซืๅอทีไดินละทีไดินพรຌอมอำคำรพำณิชย์ จ ำนวน 14 หง ซึไงอยูระหวำงด ำนินกำร พืไอ฿หຌมีสถำนทีไ฿นกำร฿หຌบริกำร

ทีไสำมำรถรองรับปริมำณงำนทีไคำดวำจะพิไมขึๅน฿นอนำคต ละพิไมศักยภำพ฿นกำร฿หຌบริกำรลูกคຌำเดຌอยำงทัไวถึงทุกพืๅนทีไ  
งบประมำณอนุมัติป็นงิน 341.61 ลຌำนบำท 9. ผนจัดซืๅอรถยนต์พืไอรองรับธุรกิจของ ปณท  

กำรพัฒนำระบบน ำจำยสิไงของชิๅน฿หญ/กลอง ฿หຌมีประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน ซึไงรถยนต์บรรทุกขนสง฿นปัจจุบันเมพียงพอ
ตอกำรขยำยตัวของธุรกิจ ปณท จึงจ ำป็นตຌองจัดซืๅอรถยนต์พิไมติม พืไอสนับสนุนธุรกิจของ ปณท พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับกำร
ขยำยตัวของธุรกิจ ดย฿นป 2563 เดຌจัดซืๅอรถยนต์ส ำหรับน ำจำย จ ำนวน 98 คัน ด ำนินกำรลຌว 74 คัน อยูระหวำงด ำนินกำร 24 
คัน งบประมำณอนุมัติป็นงิน 217.82 ลຌำนบำท 10. ผนกอสรຌางศูนย์เปรษณีย์นครสวรรค์ 

กำรกอสรຌำงศูนย์เปรษณีย์นครสวรรค์ (หลัง฿หม) ทีไปัจจุบันตัวอำคำรศูนย์เปรษณีย์มีสภำพกำช ำรุดตำมอำยุกำร฿ชຌงำน มี
พืๅนทีไปฏิบัติงำนคับคบเมสอดคลຌองกับปริมำณงำนทีไพิไมขึๅนอยำงตอนืไอง รวมทัๅงพืไอรองรับปริมำณละกำรติดตัๅงครืไองคัดยก
ขนำด฿หญบบ Automation ฿นอนำคต งบประมำณอนุมัติป็นงิน 201.89 ลຌำนบำท                          
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ครงการทีไส าคัญทีไคาดวาจะลงทุน฿น 3 ปขຌางหนຌา 
1. ผนขยายจุด฿หຌบริการเปรษณีย์  

กำรขยำยจุด฿หຌบริกำรเปรษณีย์ พืไอ฿หຌครอบคลุมละรองรับกับกำรขยำยตัวทำงศรษฐกิจ รวมทัๅงป็นกำรพิไมอกำส฿นกำร
สรຌำงรำยเดຌละขยำยฐำนผูຌ฿ชຌบริกำร฿หຌก ปณท ดยมีระยะวลำกำรลงทุน 5 ป (พ.ศ.2560 - 2564) ตำมรำยละอียดกำรลงทุน 
ดังนีๅ   
2. ผนพัฒนาระบบน าจายดยรถยนต์ (ระยะทีไ 2)  

กำรพัฒนำระบบน ำจำยสิไงของสงทำงเปรษณีย์ทีไมีลักษณะป็นกลอง/ซองทีไมีขนำด฿หญซึไงระบบน ำจำยดຌวย
รถจักรยำนยนต์เมสำมำรถรองรับปริมำณงำนเดຌพียงพอ จึงตຌองมีกำรน ำระบบน ำจำยดยรถยนต์ขຌำมำ฿ชຌ พืไอพิไมคุณภำพ  
฿นกำร฿หຌบริกำร ละมีรูปบบกำรน ำจำยทีไหลำกหลำย ดยมีระยะวลำกำรลงุทน 5 ป (พ.ศ.2561 - 2565) ตำมรำยละอียด 
กำรลงทุน ดังนีๅ 

หมวด ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวมลงทุน
ครืไองจักรละอปุกรณ์       113.41       115.36       153.31     110.03       129.97       622.08 

รวม     113.41     115.36     153.31     110.03     129.97     622.08 
งินส ารองผืไอราคาของสูงขึๅน         11.34         11.54         15.33       11.00         13.00         62.21 

รวมทัๅงสิๅน     124.75     126.90     168.64     121.03     142.97     684.29 หนวย : ลຌานบาท           
หมวด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวมลงทนุ

สวนปรับปรุงอาคารละสิไงปลูกสรຌาง     33.14   27.12   27.49   57.00     24.00    168.75 
ครืไองจักรละอปุกรณ์  -  -  -    5.05       2.12       7.17 
ครืไองมอืละครืไอง฿ชຌทัไวเป  -  -  -    0.51       0.17       0.68 
ครืไอง฿ชຌส านักงาน  -  -    3.17   24.22       6.68     34.07 

รวม     33.14  27.12  30.66  86.78     32.97   210.67 
งินส ารองผืไอราคาของสูงขึๅน       3.32    2.71    3.07    8.68       3.30     21.08 

รวมทัๅงสิๅน     36.46  29.83  33.73  95.46     36.27   231.75 หนวย : ลຌานบาท
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3. ผนการจัดตัๅงศนูย์เปรษณีย์พะยา  กำรกอสรຌำงศูนย์เปรษณีย์พะยำ พืไอท ำหนຌำทีไป็นศูนย์กลำง฿นกำรสงตอสิไงของสิไงทำงเปรษณีย์ถึงทีไท ำกำรเปรษณีย์ 
฿นพืๅนทีไ 3 จังหวัด เดຌก จังหวัดชียงรำย จังหวัดพะยำ  ละจังหวัดล ำปำง พืไอรองรับกำรขยำยตัวละปริมำณงำน฿นภำคหนือ 
ทีไพิไมขึๅน ดยมีระยะวลำกำรลงุทน 4 ป (พ.ศ.2562-2565) ตำมรำยละอียดกำรลงทุน ดังนีๅ 

หมวด ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวมลงทนุ
อาคารละสิไงปลูกสรຌาง    203.20         -       91.93         -      295.13 
ครืไองจักรละอปุกรณ์         -           -           -       36.27     36.27 

รวม   203.20         -       91.93     36.27   331.40 
งินส ารองผืไอราคาของสูงขึๅน     20.32         -         9.19       3.63     33.14 

รวมทัๅงสิๅน   223.52         -     101.12     39.90   364.54 หนวย : ลຌานบาท   
4. ผนการจัดตัๅงศูนย์เปรษณีย์บนพืๅนทีไระบียงศรษฐกิจพิศษภาคตะวันออก (EEC)                      กำรจัดสรຌำงศูนย์เปรษณีย์บนพืๅนทีไ EEC พืไอชืไอมยงครือขำยศูนย์เปรษณีย์฿นกำรกระจำยสินคຌำเดຌทัไวประทศ  
ซึไงสำมำรถชืไอมยงกำรคมนำคมทัๅงทำงบก ทำงอำกำศ ทำงนๅ ำ ละทำงรำง เดຌก ทำรือสัตหีบ ทำรือมำบตำพุด ทำอำกำศ 
ยำนอูตะภำ สถำนีรถเฟทำงคู สถำนีรถเฟฟງำควำมรใวสูง ป็นตຌน เดຌอยำงมีประสิทธิภำพ ดยมีพืๅนทีไรับผิดชอบ เดຌก จังหวัด
ระยอง จังหวัดจันทบุรี ละจังหวัดตรำด ดยมีระยะวลำกำรลงทุน 4 ป (พ.ศ. 2563 - 2566) ตำมรำยละอียดกำรลงทุน ดังนีๅ 

หมวด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 รวมลงทนุ
ทีไดิน    600.00          -            -            -       600.00 
อาคารละสิไงปลูกสรຌาง         -        85.00  2,430.00          -    2,515.00 
ครืไองจักรละอปุกรณ์         -            -            -      390.00     390.00 

รวม   600.00      85.00  2,430.00    390.00  3,505.00 
งินส ารองผืไอราคาของสูงขึๅน     60.00       8.50    243.00      39.00     350.50 

รวมทัๅงสิๅน   660.00      93.50  2,673.00    429.00  3,855.50 หนวย : ลຌานบาท   
5. ผนจัดซืๅออุปกรณ์ส าหรับการ฿หຌบริการเปรษณีย์  

กำรจัดซืๅออุปกรณ์ส ำหรับ฿หຌบริกำรเปรษณีย์ พืไอตอบสนองควำมตຌองกำรทำงธุรกิจ รองรับกำรขยำยจุด฿หຌบริกำร
เปรษณีย์พิไมติม รวมถึงกำรน ำระบบทคนลยีมำ฿ชຌ฿นกำร฿หຌบริกำรตำมคำน์ตอร์บริกำรเปรษณีย์ทัไวประทศ ละพืไอทดทน
อุปกรณ์ส ำหรับ฿หຌบริกำรทีไหมดอำยุกำร฿ชຌงำน ดยมีระยะวลำกำรลงทุน 5 ป (พ.ศ. 2564 - 2568) ตำมรำยละอียดกำรลงทุน ดังนีๅ 

หมวด ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 รวมลงทนุ
ครืไอง฿ชຌส านักงาน 89.05 656.31 104.44 69.62 223.70   1,143.12 

รวม 89.05 656.31 104.44 69.62 223.70  1,143.12 
งินส ารองผืไอราคาของสูงขึๅน 8.90 65.63 10.44 6.96 22.37     114.30 

รวมทัๅงสิๅน 97.95 721.94 114.88 76.58 246.07  1,257.42 หนวย : ลຌานบาท     
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การพัฒนาอยางยัไงยืนของ ปณท     

บริษัท เปรษณีย์เทย จ ำกัด (ปณท) เดຌน ำหลักกำรละนวคิดสำกลวำดຌวยควำมยัไงยืน เดຌก Triple Bottom Line 
ขຌอตกลงสำกล สหประชำชำติ (UN Global Compact) ปງำหมำยกำรพัฒนำทีไยัไงยืน (Sustainable Development Goals) ละ
หลักกำรของเทยทีไเดຌรับกำรยอมรับทัไวลก อันจะน ำเปสูควำมยัไงยืนของบุคคล สังคม ละลก นัไนกใคือ ปรัชญำศรษฐกิจพอพียง 
(Sufficiency Economy Philosophy) หลักกำรชีๅน ำของสหประชำชำติวำดຌวยธุรกิจละสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) ละหลักกำรละนวทำงควำมรับผิดชอบตอสังคมตำม
มำตรฐำน ISO 26000 มำป็นนวทำงพืไอก ำหนดทิศทำงละปງำหมำยดຌำนควำมยัไงยืน  

ดย฿นป 2563 ปณท เดຌน ำปງำหมำยกำรพัฒนำประทศภำพรวมของยุทธศำสตร์ชำติ 20 ป ทีไมุงนຌนกำรสรຌำงสมดุล
ระหวำงกำรพัฒนำศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอม บนปງำหมำยหลัก 6 ดຌำน เดຌก 1) ดຌำนควำมมัไนคง 2) ดຌำนกำรสรຌำง
ควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน 3) ดຌำนกำรพัฒนำละสริมสรຌำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  4) ดຌำนกำรสรຌำงอกำสละควำม 
สมอภำคทำงสังคม 5) ดຌำนกำรสรຌำงกำรติบตบนคุณภำพชีวิตทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม ละ 6) ดຌำนกำรปรับสมดุลละพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ รวมถึงเดຌ฿หຌควำมส ำคัญกับกำรรับฟังควำมตຌองกำรควำมคำดหวังของกลุมผูຌมีสวนสียของ ปณท 
อันประกอบดຌวย ลูกคຌำ หนวยงำน/บุคลำกรภำย฿น ประชำชน/สังคม หนวยงำนก ำกับ ผูຌสงมอบ ละ คูคຌำ/พันธมิตร ละเดຌ
จัดล ำดับควำมส ำคัญของประดในควำมยัไงยืนตำมภำพทีไ 1 พืไอกิดควำมมัไน฿จวำประดในส ำคัญทีไเดຌคัดลือกสำมำรถตอบสนองตอ
ควำมตຌองกำรของผูຌมีสวนเดຌสวนสียซึไงจะชวย฿หຌ ปณท สำมำรถพิไมประสิทธิภำพ฿นกำรด ำนินงำนละรักษำขีดควำมสำมำรถ฿น
กำรขงขันละพัฒนำศักยภำพ฿นกำรติบตของธุรกิจ฿นระยะยำวอยำงยัไงยืน มำก ำหนดป็นกรอบกำรพัฒนำอยำงยัไงยืนของ  
ปณท ซึไงประกอบดຌวย 4 มิติ เดຌก มิติดຌำนศรษฐกิจ มิติดຌำนสังคม มิติดຌำนสิไงวดลຌอม ละ มิติดຌำนกำรก ำกับดูลกิจกำรทีไดี  
ตำมภำพทีไ 2 นอกจำกนีๅ ปณท ยังเดຌมีกำรทบทวนควำมสีไยงขององค์กรตำมกรอบ COSO - ERM ซึไงมีกำรวิครำะห์ขຌอมูลภำย฿น
ละภำยนอกองค์กร อำทิชน บริบทองค์กร ผนยุทธศำสตร์องค์กร ละกฎหมำยทีไกีไยวขຌองพืไอคำดกำรณ์ควำมสีไยงทีไสงผล
กระทบตอกำรด ำนินธุรกิจ ดยมีควำมสีไยงทีไกีไยวขຌองกับควำมยัไงยืนขององค์กร 2 ประดใน เดຌก 1. กำรปลอยเอสียจำกรถยนต์
อำจมีคำกินมำตรฐำนทีไกฎหมำยก ำหนด 2. ปณท อำจเมสำมำรถด ำนินงำนตำมกฎหมำยสิไงวดลຌอมเดຌครบถຌวน อีกดຌวย 
การจัดล าดับความส าคัญประดในความตຌองการความคาดหวังของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย     
สวนทีไ 5 ผลการด านินงานขององค์กร 

ภาพทีไ 1  ความตຌองการความคาดหวังของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย A  กำรพัฒนำสินคຌำละบริกำรของ ปณท ละครือขำย 
    ของ ปณท B  นวัตกรรมละทคนลยี C  กำรติบตทำงธุรกิจของ ปณท D  กำรจัดกำรผลกระทบดຌำนสิไงวดลຌอม E  กำร฿ชຌทรัพยำกรอยำงยัไงยืน F  ควำมปรง฿สละกำรปຂดผยขຌอมูล G  กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยละมีจริยธรรม฿นกำรด ำนิน 
    ธุรกิจ H  สิทธิมนุษยชนดຌำนรงงำน I   ควำมรับผิดชอบตอชุมชน 
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ดยเดຌมีกำรประกำศป็นนยบำย฿หຌถือปฏิบัติอยำงทัไวทัๅงองค์กร  
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ส ำหรับผลกำรด ำนินงำนของครงกำรทีไส ำคัญ฿นป 2563 ทีไตอบสนองตอควำมตຌองกำรควำมคำดหวังของผูຌมีสวนเดຌ  
สวนสีย ภำย฿ตຌกรอบกำรด ำนินงำนดຌำนควำมยัไงยืนมีดังนีๅ 

ความตຌองการ 
ความคาดหวังของ 
ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย  

มิติดຌานความยัไงยืน  
ผลการด านินงานดຌาน   ปງาหมายการพัฒนา

อยางยัไงยืน 
1. กำรพัฒนำสินคຌำ 
   ละบริกำรของ  
   ปณท ละ 
   ครือขำยของ  
   ปณท 
2. นวัตกรรมละ 
    ทคนลย ี
3. กำรติบตทำง 
    ธุรกิจ ของ ปณท Economic 

(ดຌำนศรษฐกิจ) - ครงกำรตูຌเปรษณีย์ชำญฉลำด 
- ครงกำรรถยนต์น ำจำย 300 คัน 
- ครงกำรรวมกับพันธมิตรธรุกิจบริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด 

(มหำชน) ปຂดรຌำนบกอรีไคำฟຆบลลินี บคอนด์บรู  
฿นพืๅนทีไทีไท ำกำรเปรษณยี ์

- ครงกำรดิจิทลั เทยลนด์ พสต์ 
- ครงกำรพัฒนำระบบ สรຌำง฿บจำหนຌำ รับพัสดุถึงบຌำน 

ดຌวยบริกำร (Pick Up Service) ละตดิตำมพัสดุ 
ผำน Application line กำรสนองตอบตอ

ปງำหมำยทีไ 8  
กำรจຌำงงำนทีไมีคุณคำ 
ละกำรติบตทำง
ศรษฐกิจ ละ
อุตสำหกรรม 
นวัตกรรม       

4. สิทธิมนุษยชน 
   ดຌำนรงงำน 
5. ควำมรับผดิชอบ 
    ตอชุมชน Social 

(ดຌำนสังคม) - ครงกำรกลองผลเมຌเปรษณยี์เทย 
- ครงกำรจ ำหนำยผลผลิตทำงกำรกษตร 

ผำนทีไท ำกำรเปรษณีย ์
- ครงกำรควำมรวมมือขับคลืไอนสินคຌำละบริกำร 

ดຌำนกำรกษตรกรเทยสูตลำดลก 
- ครงกำรจัดหนวย฿หຌบริกำรคลืไอนทีไขຌำเปรับฝำกพัสดุ

฿นพืๅนทีไประสบภยั 
- ครงกำรมอบถุงยังชีพกผูຌประสบภัย 
- ครงกำรจ ำหนำยเขคใม  
- ครงกำรบริจำคลหิต "หนึไงคน฿หຌ หลำยคนรับ" 
- ครงกำรพัฒนำระบบบริกำรจัดสงยำ วชภัณฑ์ทีไเม฿ช

ยำ ละอุปกรณ์ทำงกำรพทย์ทำงเปรษณยี ์
- ครงกำร SME D Bank 
- ครงกำรควำมรวมมือกับธนำคำรกรุงเทย  กำรสนองตอบตอ

ปງำหมำยทีไ 1  
กำรขจัดควำมยำกจน   

ละปງำหมำยทีไ 16 
หัวขຌอ สังคมสงบสุข 
ยุติธรรม เมบงยก  6. ควำมปรง฿ส 

   ละกำรปຂดผย 
   ขຌอมูล 7. กำรปฏิบัติตำม 
   กฎหมำยละมี    
   จริยธรรม฿นกำร 
   ด ำนินธุรกิจ Governance 

(ดຌำนก ำกับดูล) - No gift Policy - กำรสงสริมมำตรกำรปງองกันกำรละมิดสิทธิละขຌอมูล
ลูกคຌำ - กำรสงสริมกำรก ำกับดูลกิจกำรทีได ี

- กำรสงสริมละคุຌมครองสิทธิมนษุยชน กำรสนองตอบตอ
ปງำหมำยทีไ 16  
สังคมสงบสุขยุติธรรม 
เมบงยก    
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ความตຌองการ 
ความคาดหวังของ 
ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย  

มิติดຌานความยัไงยืน  
ผลการด านินงานดຌาน   ปງาหมายการพัฒนา

อยางยัไงยืน 
8. กำรจัดกำร 
   ผลกระทบดຌำน 
   สิไงวดลຌอม 
9. กำร฿ชຌทรัพยำกร 
    อยำงยัไงยืน Environment 

(ดຌำนสิไงวดลຌอม) - ครงกำรเปรษณยี์ reBOX 
- ครงกำรพวงหรีดสำนบุญ กำรสนองตอบตอ

ปງำหมำยทีไ 12  
กำรบริภคอยำงยัไงยืน     
ละปງำหมำยทีไ 13 
กำรรับมือกำร
ปลีไยนปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ  

   
ผลการด านินงานดຌานศรษฐกิจ 
1. ครงการตูຌเปรษณีย์ชาญฉลาด 

ปณท เดຌรวมมือกับบริษัท กสท ทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) พัฒนำตูຌเปรษณีย์  
ชำญฉลำด (Smart Thailand Postbox) หรือตูຌเปรษณีย์ทีไมีซนซอร์ส ำหรับตรวจหำสิไงของ
ฝำกสงผำนตูຌเปรษณีย์ดຌวยทคนลยี IOT ซึไงจะสดงผลมืไอมีกำรหยอนจดหมำยลงเป฿น 
ตูຌเปรษณีย์ ดยซนซอร์จะสดงขຌอมูล฿หຌเปรษณีย์฿นพืๅนทีไรับทรำบทันทีละสำมำรถ
ก ำหนดวลำ฿นกำรเขตูຌเปรษณีย์เดຌสะดวกยิไงขึๅน ดยเดຌทดลองติดตัๅงซนซอร์฿นตูຌเปรษณีย์
ชำญฉลำดจ ำนวน 1,000 ตูຌ฿นพืๅนทีไกรุงทพฯ-ปริมณฑล จะขยำยครบทุกตูຌทัไวประทศภำย฿น 
ป พ.ศ.2564 
2. ครงการรถยนต์น าจาย 300 คัน 

ปณท ปลอยคำรำวำนรถยนต์น ำจำย 300 คัน พืไอพิไมประสิทธิภำพ 
กำรน ำจำยสิไงของ ดยฉพำะกำรน ำจำยสิไงของขนำด฿หญละยังสำมำรถอ ำนวย 
ควำมสะดวก฿หຌกับผูຌ฿ชຌบริกำรพิไมมำกขึๅน ดຌวยบริกำรรับฝำกนอกสถำนทีไ Pick-up Service รองรับกลุมลูกคຌำธุรกิจอีคอมมิร์ซทีไมีกำรติบตอยำงตอนืไอง อีกทัๅงป็นกำร
ตรียมพรຌอมรับมือกำรฝำกสงสิไงของ สงควำมสุข฿นชวงทศกำลป฿หม พืไอ฿หຌกิด  
ควำมพึงพอ฿จสูงสุดกผูຌ฿ชຌบริกำร฿นทุกกำรฝำกสง 
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3. ครงการรวมกับพันธมิตรธุรกิจบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ปຂดรຌาน  
    บกอรีไคาฟຆบลลินี บคอนด์บรู  ฿นพืๅนทีไทีไท าการเปรษณีย์ 

ปณท รวมกับพันธมิตรธุรกิจบริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) ปຂดรຌำน 
บกอรีไคำฟຆ - บลลินี บคอนด์บรู (Bellinee's Bake & Brew) ฿นพืๅนทีไทีไท ำกำร
เปรษณีย์ พืไอป็นจุดพักผอนละอ ำนวยควำมควำมสะดวกลูกคຌำ ประชำชน  
รวมทัๅงคนเปรษณีย์เดຌซืๅอสินคຌำ฿นรำคำพิศษ  
4. ครงการดิจิทัล เทยลนด์ พสต์ 

ปณท รวมกับบริษัท เทยคม จ ำกัด (มหำชน) พัฒนำทรัพยำกรของ  
2 หนวยงำนครัๅงยิไง฿หญอ ำนวยควำมสะดวกสูงสุดกประชำชนทัไวประทศภำย฿ตຌ
ครงกำร ดิจิทัล เทยลนด์ พสต์ (Digital Thailand Post) ดยเดຌจัดท ำ Digital Service Kiosk ชืไอมตอครือขำยอินทอร์นใตเรຌสำยยุค 5G รองรับกำรอำนขຌอมูล
บัตรประชำชน  กลຌองถำยภำพยืนยันตัวตน (eKYC) พืไอกำรท ำธุรกรรมส ำคัญ อำทิ 
ตรวจสอบ฿บสัไงละช ำระคำปรับจรำจร จำยภำษีทีไดิน ดยเดຌทดลองตัๅง Digital Service Kiosk 4 หง เดຌก เปรษณีย์กลำงบำงรัก  เปรษณีย์หลักสีไ  คำน์ตอร์
เปรษณีย์ส ำนักงำน฿หญเปรษณีย์เทย รวมทัๅงยังน ำบริกำรชอปปຂงออนเลน์ของ
วใบเซต์ thailandpostmart.com พืไอ฿หຌประชำชนเดຌสัไงซืๅอสินคຌำเดຌสะดวกขึๅน  
5. ครงการพัฒนาระบบ สรຌาง฿บจาหนຌา รับพัสดุถึงบຌาน ดຌวยบริการ (Pick Up    Service) ละติดตามพัสดุ ผาน Application line 

ปณท ปຂด฿หຌบริกำร Pick Up Service ดย฿หຌจຌำหนຌำทีไเปรษณีย์เปรับของ 
ถึงบຌำน ละสำมำรถติดตำมพัสดุผำน line Official บัญชี Thailand Post พืไอ฿หຌ
ผูຌ฿ชຌบริกำรสำมำรถฝำกสงสิไงของ฿นประทศเดຌเมจ ำกัดจ ำนวนชิๅน ดยเมคิดคำบริกำร 
พืไออ ำนวยควำมสะดวก฿หຌกลูกคຌำทัๅงรำยยอยละรำย฿หญ ส ำหรับผูຌทีไตຌองกำรสงสิไงของ
฿นประทศ ละพืไอลดควำมหนำนนของผูຌ฿ชຌบริกำร ณ ทีไท ำกำรเปรษณีย์ ฿นชวงทีไมี
ควำมสีไยงตอกำรติดชืๅอควิด - 19 ฿หຌนຌอยลงอีกดຌวย  
ผลการด านินงานดຌานสังคม 
1. ครงการกลองผลเมຌเปรษณีย์เทย 

ปัญหำหนึไงทีไกษตรกรชำวสวนผลเมຌพบจอคือกำรขนสงทีไท ำ฿หຌกิดกำรกระทก
จนพืชผลทำงกำรกษตรทีไขนสงทำงพัสดุชๅ ำละนำสีย ปณท จึงเดຌพัฒนำกลองเปรษณีย์  
ทีไมีชอง฿สยก ละชองระบำยอำกำศ ซึไงจะชวย฿หຌผลเมຌเมบอบชๅ ำระหวำงกำรขนส ง  
ดยพืๅนผิวกลองกระดำษท ำจำกยืไอเมຌทีไมีควำมขใงรงสำมำรถ฿ชຌซๅ ำเดຌ 5 ครัๅง ละสำมำรถ
ยอยสลำยเดຌตำมธรรมชำติ ซึไงป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม ละชวยถนอมรักษำผลเมຌ฿หຌอยู฿น
สภำพทีไดีเปถึงมือลูกคຌำ นอกจำกนีๅยังป็นกำรชวย฿หຌประชำชนเดຌบริภคผลเมຌ฿หมสด  
มีคุณภำพจำกกษตรกรดยตรง ฿นรำคำทีไยุติธรรม  
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2. ครงการจ าหนายผลผลิตทางการกษตรผานทีไท าการเปรษณีย์ 

ปณท ฿หຌควำมส ำคัญ฿นกำรชวยหลือกษตรกรทีไมีผลผลิตออกสูตลำดจ ำนวนมำก
จนจ ำหนำยเมทัน อำทิ สຌมขียวหวำนจำกกลุมกษตรกรปลง฿หญสຌมมสินพัฒนำ  
อ ำภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุขทัย สຌมสำยนๅ ำผึๅงของกษตรกรจังหวัดล ำปำง ตงมเรຌมลใด
ศรีสงครำม จำกกลุมกษตรปลง฿หญตงมเรຌมลใด ฿นอ ำภอทำอุทน จังหวัดนครพนม 
พืไอน ำมำจ ำหนำยผำนทีไท ำกำรเปรษณีย์ทุกสำขำทัไวประทศเดຌมำกกวำ 20 ตัน   
3. ครงการความรวมมือขับคลืไอนสินคຌาละบริการดຌานการกษตรกรเทยสูตลาดลก 

ปณท รวมมือขับคลืไอนสินคຌำละบริกำรดຌำนกำรกษตรกรเทยสู
ตลำดลก (กษตรเทยกຌำวเกลดຌวยดิจิทัล) กับ 7 หนวยงำนภำครัฐ เดຌก สถำนี
วิทยุทรทัศน์กองทัพบก กระทรวงกษตรละสหกรณ์ กรมสงสริมกำรคຌำ
ระหวำงประทศ กระทรวงพำณิชย์  ส ำนักสงสริมภูมิปัญญำ ทຌองถิไน 
กระทรวงมหำดเทย สถำบันสงสริมคุณภำพกษตรกรเทย สภำหอกำรคຌำหง
ประทศเทย สภำดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ดยมุงนຌนผยพรควำมรูຌดຌำน
กำรกษตร กำร฿ชຌทคนลยีพัฒนำควำมกຌำวหนຌำทำงกำรกษตร ละกำร
สนับสนุนชวยหลือกษตรกรละผูຌประกอบกำรทีไจ ำหนำยสินคຌำผ ำนพลตฟอร์ม e-Commerce ของ ททบ.5 วใบเซต์ ohlalashopping ซึไง ปณท สำมำรถด ำนินกำรขนสงละกระจำยสินคຌำดยฉพำะกำรขนสงสินคຌำบบควบคุมอุณหภูมิ  
พืไอสงออกเปสูตลำดทัๅง฿นละตำงประทศ   
4. ครงการจัดหนวย฿หຌบริการคลืไอนทีไขຌาเปรับฝากพัสดุ฿นพืๅนทีไประสบภัย 

ปณท เดຌจัดหนวย฿หຌบริกำรคลืไอนทีไขຌำเปรับฝำกพัสดุ฿นพืๅนทีไ   
ทีไประชำชนเมสำมำรถดินทำงมำยังเปรษณีย์เดຌอยำงสะดวก พืไอบรรทำควำม
ดือดรຌอน อำทิชน อ ำภอทำศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช ทีไบุรุษเปรษณีย์ 
ขับรถละพำยรือขຌำเปรับฝำกพัสดุถึงทีไอยูผูຌสง  
5. ครงการมอบถุงยังชีพกผูຌประสบภัย 

ปณท มอบถุ งยั ง ชีพพืไ อ ป็นขวัญก ำลั ง ฿จ฿หຌกับผูຌ ฿ชຌบริกำร ฿น 
พืๅนทีไ ปณ. ละ ปณอ. ทีไประสบอุทกภัย ณ อ ำภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ   
6. ครงการจ าหนายเขคใม 

ปณท รวมกับหนวยงำนภำคีครือขำย฿นพืๅนทีไส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ส ำนักงำนกษตร ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำภอเชยำ  
ละวิสำหกิจชุมชนเขคใม อสม. อ ำภอเชยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี หำรือนวทำง
กำรพัฒนำผลิ ตภัณฑ์ เ ข  คใ ม  ละยกระดั บผลิ ตภัณฑ์ ฿หຌ  ป็ นสิ นคຌ ำ 
พรีมีไยมระดับจังหวัด ผำนชองทำงกำรตลำดทัๅงออนเลน์ละออฟเลน์   
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7. ครงการบริจาคลหิต หนึไงคน฿หຌ หลายคนรับ  

พนักงำน/ลูกจຌำง ปณท ฿นส ำนักงำน฿หญ รวมกิจกรรมบริจำคลหิต  
หนึไงคน฿หຌ หลำยคนรับ ดยเดຌรับลหิต จ ำนวน 158 ยูนิต ณ อำคำรบริหำร 
ปณท ส ำนักงำน฿หญ  
8. ครงการพัฒนาระบบบริการจัดสงยา วชภัณฑ์ทีไเม฿ชยา ละอุปกรณ์

ทางการพทย์ทางเปรษณีย์ 
ปณท ฿หຌบริกำรจัดสงยำ วชภัณฑ์ทีไเม฿ชยำ ละอุปกรณ์ทำงกำรพทย์ทำงเปรษณีย์ ฿นระบบหลักประกันสุขภำพ

หงชำติ฿หຌกับผูຌปຆวยพืไออ ำนวยควำมสะดวกละลดควำมออัด฿นรงพยำบำล ซึไงป็นกำรตรียมควำมพรຌอมตอสถำนกำรณ์  
กำรพรระบำดซๅ ำทีไอำจกิดขึๅน ละชวย฿หຌผูຌปຆวยเมตຌองสียวลำละคำ฿ชຌจำยดินทำงมำทีไรงพยำบำลดยฉพำะ฿นชนบท 
ทีไอยูหำงเกล ฿นรูปบบควำมรวมมือระหวำงกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ละส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพหงชำติ (สปสช.)         
9. ครงการ SME D Bank 

 ปณท รวมมือกับธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม
หงประทศเทย (ธพว.) หรือ SME D Bank สนับสนุน฿หຌผูຌประกอบกำรธุรกิจ
คຌำขำยออนเลน์ทีไ฿ชຌบริกำรกใบงินปลำยทำง หรือ COD ของเปรษณีย์เทย 
สำมำรถขຌำถึงสินชืไอออนเลน์ ดอกบีๅยตไ ำ ของครงกำร SME D Bank เดຌ   
10. ครงการความรวมมือกับธนาคารกรุงเทย 

ปณท รวมมือกับธนำคำรกรุงเทย จ ำกัด (มหำชน) พัฒนำครงกำรตำงโ 
รวมทัๅ งกำรพัฒนำบริกำรละผลิตภัณฑ์  พืไ อ พิไ ม อกำส฿หຌกลูกคຌ ำขอ ง
ธนำคำรกรุงเทย฿นกำรขຌำถึงบริกำรดຌำนกำรงินมำกขึๅน   
ผลการด านินงานดຌานก ากับดูล 
1. No gift Policy 

ปณท ประกำศนยบำย งดรับของขวัญ/กระชຌำ ทุกชนิดสดงถึงควำมมุงมัไน฿นกำร
รวมป็นสวนหนึไง฿นกำรปฏิบัติตำมนยบำยกำรตอตຌำนกำรทุจริตละคอรัปชัไน ดยมีสลกน 
คือ คสงค ำอวยพร฿หຌรำ กใสุข฿จ    
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2. การสงสริมมาตรการปງองกันการละมิดสิทธิละขຌอมูลลูกคຌา 

ปณท เดຌจัดท ำมำตรกำรปງองกันกำรละมิดสิทธิละขຌอมูลลูกคຌำตำม พ.ร.บ.คุຌมครองขຌอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ดยเดຌ
สืไอสำรละผยพรควำมรูຌ฿หຌกพนักงำนผำนชองทำงตำง โ ชน Facebook THP Family กำรรวมตอบค ำถำมละกำรลนกมส์
ลุຌนรับของรำงวัล (Game Learning)  3. การสงสริมการก ากับดูลกิจการทีไดี 

ปณท ควຌำรำงวัล รัฐวิสำหกิจระดับ A คำคะนน 
91.13 จำกผลประมินคุณธรรมละควำมปรง฿ส ITA ป 2563 
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรปງองกันละปรำบปรำมกำรทุจริต
หงชำติ   
4. การสงสริมละคุຌมครองสิทธมินุษยชน 

ปณท เดຌรับรำงวัลองค์กรตຌนบบดຌำนสิทธิมนุษยชน สำขำองค์กร
รัฐวิสำหกิจดีดน ประจ ำป 2563 จำกกรมคุຌมครองสิทธิละสรีภำพ กระทรวง
ยุติธรรม  
ผลการด านินงานดຌานสิไงวดลຌอม 
1. ครงการเปรษณีย์ reBOX  

ปณท เดຌออกครงกำรเปรษณีย์ reBOX พืไอรวบรวมกลอง/ซองทีไ฿ชຌลຌว 
น ำเปรีเซคิลปลีไยนป็นของขวัญชุดตຍะกຌำอีๅรักษ์ลกทีไผลิตจำกกลอง/ซอง
ของคนเทย ฿หຌถึงนຌองโ รงรียนตระวนชำยดน (ตชด.) ทัไวประทศ         
ดຌวยยอดรีเซคิลกลองพัสดุ – ซองกระดำษจำกคนเทย 7 หมืไนกิลกรัม หรือ
ทียบทำกับกลองกวำ 660,000 ชิๅน หรือ ซองกวำ 3,000,000 ชิๅน ซึไงสำมำรถ
ชวยลดกำรตัดตຌนเมຌกวำ 1,020 ตຌน ลดคำร์บอนฟุตปริๅนต์กวำ 40,800 กก.   
ลดกำร฿ชຌนๅ ำเดຌกวำ 420,000 กลลอน ลดกำร฿ชຌพลังงำนกวำ 240,000 
กิลวัตต์ ละลดนๅ ำมันชืๅอพลิงกวำ 22,800 กลลอน   
2. ครงการขนสงพวงหรีดสานบุญ  

ปณท รวมกับพันธมิตรธุรกิจของเปรษณีย์เทย บริษัท คร์นชัไน  
(เทยลนด์) จ ำกัด ลงนำมบันทึกขຌอตกลงควำมรวมมือกำรด ำนินงำนสนับสนุน
ธุรกิจพืไอสิไงวดลຌอม ดยกำรขนสง พวงหรีดสำนบุญ หรือพวงหรีดกระดำษ
รีเซคิล เปยังวัดทัๅง฿นกรุงทพฯ ละปริมณฑล       
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รางวัลประจ าป 2563    1. รางวัล Best Brand Performance on Social Media   

ปณท เดຌรับรำงวัล Best Brand Performance on Social Media (Delivery Service Provider) จำกบริษัท เวซ์เซท์ 
(ประทศเทย) จ ำกัด ฿นงำน Thailand Zocial Awards 2020 ส ำหรับบรนด์ทีไสรຌำงผลงำนบนซชียลยอดยีไยม฿นกลุมธุรกิจ
ขนสงจำกกำร฿ชຌบริกำรผำนสืไอซชียลมีดีย ฿นกำรขຌำถึงขຌอมูลเดຌงำยละรวดรใวสำมำรถตอ บจทย์เลฟຊสเตล์ลูกคຌำ 
กลุม e-Commerce  
2. รางวัล EMS Customer Care Awards ดຌานการ฿หຌบริการลูกคຌา   

ปณท เดຌรับรำงวัล EMS Customer Care Awards ประจ ำป 2562 ระดับดีดน ดຌำนกำร฿หຌบริกำรลูกคຌำ จำกกำร
ด ำนินงำนสอบสวนละกຌเขขຌอรຌองรียนของลูกคຌำเดຌตรงตำมหลักกณฑ์ทีไสหภำพสำกลเปรษณีย์ (UPU) ก ำหนด ฿นกำร฿ชຌ 
ระบบสอบสวนบริกำรระหวำงประทศ (ประกำศผลรำงวัล฿นป 2563)        
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3. รางวัลประกาศกียรติคุณ ประภท TQM Progressive Learners ประจ าป 2563   

   
    ปณท เดຌรับลประกำศกียรติคุณประภท TQM Progressive Learners  ฿นงำน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21th Symposium on TQM Best Practices in Thailand ป 2563 จำกมูลนิธิสงสริมทีคิวอใม฿นประทศเทย (มสท.)  
฿นกำรน ำควำมรูຌละนวทำงของระบบกำรจัดกำร TQM เป฿ชຌ฿นกระบวนกำรพัฒนำบริกำรพรຌอมสงผำนระบบ Prompt Post 
พืไอรองรับกำรสนับสนุนกลุมลูกคຌำ e-Commerce  
4. รางวัลผูຌ฿หຌการสนับสนุนดຌานการขนสงละลจสิติกส์฿นการจดังานกาชาดออนเลน์ ประจ าป 2563   

ปณท เดຌรับลรำงวัลพระรำชทำน พรຌอมกียรติบัตร ส ำหรับองค์กรผูຌ฿หຌกำรสนับสนุนดຌำนกำรขนสงละลจิสติกส์  
฿นกำรจัดงำนกำชำดออนเลน์ ประจ ำป 2563 จำกสมดใจพระกนิษฐำธิรำชจຌำ กรมสมดใจพระทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
อุปนำยิกำผูຌอ ำนวยกำรสภำกำชำดเทย ฿นงำนกำชำดออนเลน์ ประจ ำป 2563        
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5. รางวัล Kaizen Web Vote 2020   ปณท เดຌรับรำงวัล Kaizen Web Vote 2020 ส ำหรับผลงำนทีไผำนขຌำสูรอบชิงชนะลิศประภท Suggestion Kaizen 
฿นผลงำน คีมชวยปຂด - ปຂดถุงเปรษณีย์อนกประสงค์ (Multiple Plier) ละรำงวัล Bronze Award ประภท Service Kaizen ฿นผลงำน ชุดตรวจสอบนๅ ำหนัก รำคำ ละประภท฿นกำรฝำกสงสิไงของทำงเปรษณีย์  ฿นกำรประกวด Thailand Kaizen Award 2020 จัดดยสมำคมสงสริมทคนลย ี(เทย-ญีไปุຆน) ดยมี รศ.พำสิทธิ์ หลอธีรพงศ์ ทีไปรึกษำดຌำนวิทยำศำสตร์ละ
ทคนลยี กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยละนวัตกรรม ป็นผูຌมอบรำงวัล  
6. รางวัลองค์กรปรง฿ส ครัๅงทีไ 9 (NACC Integrity Awards)  

  
ปณท เดຌรับรำงวัลองค์กรปรง฿ส (NACC Integrity Awards) ครัๅงทีไ 9 ประจ ำป 2562 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ปງองกันละปรำบปรำมกำรทุจริตหงชำติ (ป.ป.ช.) ฿นระดับ A ดຌวยคะนน 91.13 สดงถึงควำมป็นองค์กรทีไมีมำตรฐำนสำกล 
฿นกำรบริหำรจัดกำรดຌวยหลักธรรมำภิบำล (ประกำศผลรำงวัล฿นป 2563)        
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7. รางวัลองค์กรตຌนบบดຌานสิทธิมนุษยชน ประจ าป 2563 ระดับดีดน   

ปณท เดຌรับรำงวัลองค์กรตຌนบบดຌำนสิทธิมนุษยชน ป 2563 (HUMAN RIGHT AWARDS 2020) ระดับดีดน ประภท
รัฐวิสำหกิจ จำกทำนสมศักดิ์ ทพสุทิน รัฐมนตรีวำกำรกระทรวงยุติธรรม ฿นงำนประกำศรำงวัลองค์กรตຌนบบดຌำนสิทธิมนุษยชน 
ประจ ำป 2563 ส ำหรับองค์กรตຌนบบ฿นกำรถำยทอดควำมรูຌประสบกำรณ์กำรด ำนินงำนดຌวยควำมรับผิดชอบบนพืๅนฐำนของ  
หลักสิทธิมนุษยชนทีไสำมำรถถำยทอดกำรป็นตຌนบบ฿หຌกองค์กรอืไน โ              
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การด านินงานตามภารกิจละนยบายรัฐทีไส าคัญ  
การด านินการตามมาตรการพืไอยียวยาสถานการณ์พรระบาดของเวรัสครนา - 2019 (COVID-19)  นืไองจำกสถำนกำรณ์พรระบำดของ COVID-19 ฿นประทศเทย ตัๅงตดือนมีนำคม 2563 รัฐบำลจึงประกำศนยบำย
วຌนระยะหำงทำงสังคม พืไอลดกำรพรระบำดของรค ท ำ฿หຌประชำชนเมสำมำรถติดตอสืไอสำรกันเดຌหมือน฿นสถำนกำรณ์ปกติ 
ปณท จึงมีนวทำงสนับสนุนนยบำยของรัฐบำล ละชวยหลือประชำชนดยอ ำนวยควำมสะดวก฿นกำรป็นชองทำง฿หຌบริกำร  
รับ - สงสิไงของ พืไอลดควำมหนำนนจำกกำรปฏิสัมพันธ์ของประชำชน ผำนครงกำรตำง โ รวมมูลคำกวำ 2,000 ลຌำนบำท อำทิ   

1. กำร฿หຌบริกำรสงสิไงของละอุปกรณ์ทำงกำรพทย์฿หຌกรงพยำบำล฿นคมปญ สงควำมหวง฿ย สง฿หຌ สูຌภัย COVID-19 พืไอสงตอหนຌำกำกอนำมัย ละอุปกรณ์ทำงกำรพทย์ทีไจ ำป็นตอกำร฿ชຌงำนจำกหนวยงำนตำง โ ละประชำชนทัไวเป
฿หຌกับรงพยำบำลทัไวประทศ ผำนบริกำร EMS ฿นประทศ ดยเมมีคำ฿ชຌจำย ชน ชุด PPE Face Shield วนตำกันลม ถุงมือยำง 
รองทຌำยำงกันลืไน กลองอะคริลิก ป็นตຌน ปณท เดຌริไมตຌนครงกำรตัๅงตวันทีไ 26 มีนำคม  2563 ละสิๅนสุดครงกำร฿นวันทีไ  
31 พฤษภำคม 2563 ซึไง฿นระยะวลำกวำ 2 ดือน มีกำรสงหนຌำกำกอนำมัย ชุด PPE ละอุปกรณ์ตำง โ ทีไจ ำป็นส ำหรับบุคลำกร
ทำงกำรพทย์฿หຌรงพยำบำลทัไวประทศ รวมปริมำณกำรสงกวำ 221,147 ชิๅน ซึไงประมินมูลคำกำรขนสงทีไ ปณท ฿หຌบริกำร 
ดยเมคิดคำ฿ชຌจำย฿นชวงวิกฤติกำรณ์พรระบำดของเวรัสครนำ - 2019 ประมำณ 34.75 ลຌำนบำท      

 2. กำร฿หຌบริกำรเปรษณีย์ครบวงจร พืไอสนับสนุนควำมตຌองกำรสงสิไงของของหนวยงำนภำครัฐละองค์กรตำง โ   
ชวงวิกฤติกำรณ์พรระบำดของ COVID-19 ฿นอัตรำคำบริกำรพิศษ ชน บริกำรบรรจุละจัดสงหนຌำกำกอนำมัยชนิดผຌำของ
กระทรวงอุตสำหกรรม฿หຌกับประชำชนทีไมีทะบียนบຌำน฿นขตกรุงทพมหำนคร จ ำนวน 1,688,534 ครัวรือน คิดป็นจ ำนวน
ประชำกร 5,432,402 คน พืไอลดปัญหำขำดคลนหนຌำกำกอนำมัย ละปງองกันกำรพรระบำดของ COVID -19 นอกจำกนัๅนยังเดຌ
฿หຌบริกำรหนวยงำนอืไน โ ชน กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงมหำดเทย กรมกำรคຌำภำย฿น สภำกำชำดเทย ป็นตຌน ชวย฿หຌ
หนวยงำนตำง โ ลดคำ฿ชຌจำยเดຌประมำณ 11.15 ลຌำนบำท 

3. กำร฿หຌบริกำรจัดสงสิไงของรำคำประหยัดผำนบริกำร "ยิๅมสูຌ-19" พืไอบรรทำควำมดือดรຌอน ละชวยหลือทำงดຌำนลด
คำ฿ชຌจำยของประชำชน ละผูຌประกอบกำรธุรกิจดຌำนตำง โ ทีไตຌองกำรฝำกสงสิไงของทีไมีนๅ ำหนักเมกิน 1 กิลกรัม  รำคำประหยัด 
(หมำจำยรำคำดียว) ชวยลดตຌนทุน฿หຌผูຌประกอบกำรละลดคำ฿ชຌจำย฿หຌกับประชำชนรวม 1,013.47 ลຌำนบำท  

4. กำร฿หຌบริกำรรับฝำกสงสิไงของ ณ ทีไอยูลูกคຌำ พืไอลดกำรดินทำงมำทีไท ำกำรเปรษณีย์ละปງองกันกำรพรระบำด 
ของรค 

5. ปรับลดอัตรำคำบริกำรจัดสงยำละวชภัณฑ์฿หຌกับผูຌปຆวยของรงพยำบำลทัไวประทศดຌวยบริกำร EMS ฿นประทศ  
พืไอลดควำมหนำนนของผูຌมำ฿ชຌบริกำร฿นรงพยำบำลละปງองกันกำรพรระบำดของ COVID-19 ดย฿หຌสวนลดคำจัดสง 
รวม 13.46 ลຌำนบำท 
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6. กำรสนับสนุนอัตรำคำบริกำรพิศษ หรือ฿หຌสวนลด฿นกำรจัดสงสิไงของพืไอชวยหลือประชำชน฿นสถำนกำรณ์กำรพร
ระบำดของ COVID-19 กหนวยงำนทัๅงภำครัฐละภำคอกชน ชน กระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวงสำธำรณสุข สถำบันเทยพลัส 
กรมกำรคຌำภำย฿น กระทรวงพำณิชย์ สภำกำชำดเทย ครงกำรสงสุขสงฟรีถึงรงพยำบำล ป็นตຌน คิดป็นมูลคำรวมประมำณ 500 
ลຌำนบำท 

7. ครงกำร฿หຌบริกำรขนสงละกระจำยผลผลิตทำงกำรกษตร ประภทผลเมຌสดตำมฤดูกำลดຌวยบริกำร EMS ฿นอัตรำ
หมำจำย  

ปณท เดຌตอบสนองนยบำยภำครัฐ฿นกำรสงสริมละชวยหลือกษตรกรกระจำยผลผลิตทำงกำรกษตร รวมทัๅงอ ำนวย
ควำมสะดวก฿หຌประชำชนเดຌบริภคผลเมຌสด ดยเมตຌองดินทำงออกจำกทีไอยู สนับสนุนมำตรกำร฿นกำรปງองกัน COVID-19  
ผำนครงกำร สัไงผลเมຌสด สงถึงบຌำน ชวยหลือกษตรกรเทยฮปป้  

ดยเดຌปรับอัตรำคำบริกำรส ำหรับกำรขนสงละกระจำยผลผลิตทำงกำรกษตรประภทผลเมຌสดตำมฤดูกำล  
ดຌวยระบบงำน EMS ฿นประทศ ป็นอัตรำหมำจำย ซึไงตไ ำกวำอัตรำ EMS ปกติ พืไอชวยหลือสถำบันกษตรกร/กลุมกษตรกร 
ละกษตรกรทัไวเปทีไจ ำหนำยผลผลิตผำนชองทำงออนเลน์ รวมถึงประชำชนทัไวเป฿หຌสำมำรถสงผลผลิตทำงกษตรเดຌ฿นอัตรำ
ประหยัดระหวำง 1 มีนำคม - 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 2.04 ลຌำนชิๅน ชวยกษตรกรประหยัดคำ฿ชຌจำย฿นกำรสงสินคຌำเดຌประมำณ 
570.98 ลຌำนบำท         \     
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รายงานการด านินงานประจ าป 2563 
ดຌานบริการ     ฿นป 2563 ปณท เดຌมีกำรพัฒนำละปรับปรุงงำนหลำย โ ดຌำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละ

ประสิทธิผล รวมทัๅงสำมำรถตอบสนองควำมตຌองกำรของผูຌ฿ชຌบริกำรละสังคม ดยสรุป฿นสวนทีไส ำคัญ ดังนีๅ   
1. ปณท รวมพิธีลงนามบันทึกขຌอตกลงความรวมมือกับสถานีวิทยุทรทัศน์กองทัพบก   

ปณท รวมลงนำมบันทึกขຌอตกลงควำมรวมมือกับสถำนีวิทยุทรทัศน์กองทัพบก ฿นกำรพิไมศักยภำพกำรขนสงสินคຌำ
กษตรดຌวยรถควบคุมอุณหภูมิ ดยมีนำยฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวำกำรกระทรวงกษตรละสหกรณ์ ป็นประธำน฿นพิธี พืไอชวย
สนับสนุนกษตรกรเทย฿หຌมีชองทำงจ ำหนำยสินคຌำสูตลำดออนเลน์ ดย฿หຌควำมส ำคัญกับสินคຌำกษตรระดับพรีมีไยมประภท
อำหำรหຌง อำหำรสด อำทิ ขຌำวสำร อำหำรทะล ผักผลเมຌสด นืๅอสัตว์ชขใง ป็นตຌน ดຌวยระบบกำรขนสงบบอุณหภูมิปกติ 
อุณหภูมิยใน (Chill) จนถึงอุณหภูมิชขใง (Frozen) 

ผูຌ ทีไ สน฿จสำมำรถสัไ งซืๅ อสินคຌ ำ กษตรระดับ  Premium ผ ำนทำงอปพลิ ค ชัน  ohlalashopping  วใบ เซต์   www.ohlalashopping.com ละทำง line @Ohlalashopping หรือ Call center ทร. 0-2279-1255  2. ปณท รวมมือกับกระทรวงสาธารณสุข จัดสงคูปองสวนลด฿นการซืๅอสินคຌารຌานซีพีฟรชมาร์ท  
ปณท รวมมือกับกระทรวงสำธำรณสุข ละบริษัท จริญภคภัณฑ์อำหำร จ ำกัด (มหำชน) จัดสงคูปองสวนลดมูลคำ 1,600 บำท ส ำหรับซืๅอสินคຌำรຌำนซีพีฟรชมำร์ท฿หຌกับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมูบຌำน 1 ลຌำนคนทัไวประทศ พืไอสงสริม

มำตรกำรปງองกันกำรพรระบำดของชืๅอเวรัสครนำ (COVID-19)  ณ ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ฿นพืๅนทีไกรุงทพมหำนคร  
จ ำนวนกวำ 60 หง ละรงพยำบำลสงสริมสุขภำพต ำบล รงพยำบำลชุมชน จ ำนวนกวำ 10,000 หง  
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3. ปณท รวมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม จัดสงหนຌากากอนามัยชนิดผຌา฿หຌประชาชน฿นขตกรุงทพฯ    

ปณท รวมกับกระทรวงอุตสำหกรรม จัดสงหนຌำกำกอนำมัยชนิดผຌำ฿หຌกับประชำชนทุกครัวรือน฿นพืๅนทีไกรุงทพฯ  
จ ำนวนกวำ 1 ลຌำนชิๅน พืไอปງองกันกำรพรระบำดของชืๅอเวรัสครนำ (COVID-19) ดย ปณท ป็นผูຌด ำนินกำรจัดสง฿หຌประชำชน 
ดยเมคิดคำ฿ชຌจำย  
4. ปณท ปຂด฿หຌบริการ Partner@Post     ปณท ปຂด฿หຌบริกำรลูกคຌำกลุม e-Commerce รำยยอย (B2C) ทีไมีชิๅนงำนกำรฝำกสงตัๅงต 1,000 ชิๅน/ดือนขึๅนเป  
พืไอป็นกำรสนับสนุนผูຌประกอบกำร/รຌำนคຌำทีไมีปริมำณงำนดังกลำวสำมำรถขຌำถึงบริกำรของ ปณท เดຌอยำงสะดวก รวมถึงมีกำร
อ ำนวยควำมสะดวก฿นกำร฿หຌบริกำร อำทิ กำรเปรับฝำก ณ ทีไอยูผูຌฝำกสง (Pick Up Service) กำรตรียมกำรฝำกสงผำนระบบ Preload กำร฿หຌบริกำรกใบงินทีไอยูผูຌรับ (COD) รวมถึงมีศูนย์บริกำรลูกคຌำธุรกิจ (Contact Center) ฿นกำรประสำนงำนกับลูกคຌำ
ป็นกำรฉพำะ หมำยลขทรศัพท์ 0-2982-8222 พืไอ฿หຌลูกคຌำกลุม e-Commerce รำยยอย (B2C) สำมำรถขຌำถึงบริกำรของ 
ปณท ละตอบจทย์ควำมตຌองกำรของลูกคຌำเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 
5. การช าระภาษีสินคຌาน าขຌาผานอปพลิคชัน Wallet@POST      ปณท เดຌอ ำนวยควำมสะดวก฿หຌผูຌรับสิไงของสงทำงเปรษณีย์ระหวำงประทศประภททีไ 2 (สิไงของทีไตຌองช ำระคำอำกร) 
ส ำหรับบริกำร EMS World ดยสำมำรถช ำระภำษีอำกรผำน Wallet@POST เดຌทุกทีไ ทุกวลำ ละสำมำรถรอรับสิไงของเดຌ  
ณ ทีไอยูตำมจำหนຌำเมตຌองสียวลำดินทำงพืไอขอรับสิไง ณ ทีไท ำกำรเปรษณีย์ ปຂด฿หຌบริ กำรทัไวประทศ ตัๅงตวันทีไ 1 มิถุนำยน 
2563 ป็นตຌนเป  
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6. ปณท ปຂด฿หຌบริการบัตร Thailand Post Prepaid Card    
  ปณท ปຂด฿หຌบริกำรบัตร Thailand Post Prepaid Card ฿นรูปบบบัตร (Physical card) ละรูปบบสมือนบัตร (Virtual card) ส ำหรับรูปบบ Virtual Card สำมำรถ฿ชຌงำนผำนอปพลิคชัน Wallet@POST ฿นกำรช ำระคำสำธำรณูปภค   
คำสินคຌำตำง โ บน Platform ของ ปณท รวมถึงหนวยงำน ละรຌำนคຌำออนเลน์/ออฟเลน์ สวนรูปบบบัตร (Physical card) 
สำมำรถน ำเปช ำระคำสินคຌำละบริกำรกับหนวยงำนละรຌำนคຌำทุกหงทีไรองรับกำรช ำระงินดຌวยบัตร Master Card ละสำมำรถ
กดงินสดผำนตูຌ ATM ทีไมีสัญลักษณ์ของ MasterCard เดຌ ผูຌ฿ชຌบริกำรสำมำรถมัไน฿จ฿นควำมปลอดภัยดຌวยมำตรฐำนระดับลก ละ
ถือวำป็นบริกำรทำงกำรงิน฿นรูปบบ฿หมของ ปณท สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวก฿หຌกผูຌ฿ชຌบริกำร รวมทัๅงตอบสนองเลฟຊสเตล์ 
กำร฿ชຌจำยบบเรຌงินสด 7. ปณท ขยายจุด฿หຌบริการสงดวน฿นประทศ (EMS Point)   

     
ปณท ปຂดจุด฿หຌบริกำรสงดวน฿นประทศรูปบบ EMS Point ละ Post Service ณ บริษัท สปอร์ต ฮีร จ ำกัด  

จ.นนทบุรี ดยมี ร.ต.ท. กียรติศักดิ์ สนำมือง (ซิกຌ) ประธำนกรรมกำร รวมพิธีปຂ ดจุด฿หຌบริกำรสงดวน฿นประทศ พรຌอมทีม
ผูຌบริหำร ปณท รวมทดสอบระบบกำร฿ชຌงำนบริกำรรับฝำก ณ จุด฿หຌบริกำรดังกลำว รวมถึงด ำนินกำรรวมกับ Tesco Lotus,  Big C, CJ Express คลองถมซในตอร์ ศรีสวัสดิ์ ละสถำนีบริกำรนๅ ำมันบำงจำก ซึไงถือป็นสวนหนึไง฿นกำรสรຌำงครือขำยพันธมิตร 
พืไอรองรับกำร฿หຌบริกำรของ ปณท เดຌครอบคลุมทุกพืๅนทีไ    
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8. ปณท พิไมชองทางการ฿หຌบริการรับฝาก/น าจายผานตูຌ Box24   

ปณท เดຌขยำยกำร฿หຌบริกำรผำนตูຌ Box24 ส ำหรับบริกำรรับฝำกละน ำจำยดຌวยบริกำร EMS บบหมำจำย พืไอพิไม
ควำมสะดวก฿นกำรขຌำถึงบริกำร ละพิไมประสิทธิภำพ฿นกำรน ำจำยสิไงของ฿หຌกผูຌรับ รองรับกำร฿ชຌบริกำรส ำหรับลูกคຌำทีไพักอำศยั
อยู฿นหลงชุมชน คอนดมินียม หรืออำคำรสูง ปัจจุบันทดลองด ำนินงำนจ ำนวน 230 ตูຌ ฿นพืๅนทีไกรุงทพฯ ละปริมณฑล  9. ปณท ปຂดจ าหนายตูຌเปรษณีย์ผานวใบเซต์รดบอกซ์ (Red Box)     

ปณท ปຂดจ ำหนำยตูຌ เปรษณีย์ผำนวใบเซต์  รดบอกซ์  ( Red Box) ฿นกำรจ ำหนำยตูຌ เปรษณีย์ทีไ ป็นสินคຌำ 
พรีมียม จ ำนวน 2 บบ บบละ 2 ขนำด คือ ตูຌเปรษณีย์อังกฤษ ละตูຌเปรษณีย์ยอรมนี ขนำดทำของจริงละขนำดมินิ 1:25  
ซึไงป็นมนต์สนห์หนือกำลวลำกวำ 137 ปของเปรษณีย์เทย ผูຌสน฿จสำมำรถสัไงจองลวงหนຌำละนัดวลำจัดสงเดຌทีไวใบเซต์ www.redbox.in.th      
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 10. ปณท รวมกิจกรรมการจัดสงหนังสือละอุปกรณ์การรียนกรงรียนต ารวจตระวนชายดน      

ปณท เดຌด ำนินกิจกรรมจัดสงหนังสือละอุปกรณ์กำรรียน฿หຌกรงรียนต ำรวจตระวนชำยดนจ ำนวนกวำ 220 หง
ทัไวประทศ พืไอน ำเป฿ชຌประยชน์ทำงดຌำนกำรศึกษำ ดยมีนำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีวำกำร กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจ
ละสังคม ป็นผูຌทนหนวยงำน฿นสังกัด พืไอนຌอมร ำลึก฿นพระมหำกรุณำธิคุณนืไอง฿นอกำสครบรอบ 120 ปวันพระรำชสมภพ
สมดใจพระศรีนครินทรทรำบรมรำชชนนีทีไเดຌทรงบ ำพใญพระรำชกรณียกิจนำนับประกำร   11. ปณท ชิญชวนประชาชนรวมซืๅอสลากบ ารุงสภากาชาดเทย฿นงานกาชาดออนเลน์ป 2563   

ปณท ชิญชวนประชำชนรวมงำนกำชำดออนเลน์ป 2563 ละรวมซืๅอสลำกบ ำรุงสภำกำชำดเทย ปณท ระหวำงวันทีไ  20 - 29 ธันวำคม 2563 จ ำนวนกวำ 50,000 ฉบับ จ ำหนำย฿นรำคำฉบับละ 100 บำท ซึไงผูຌซืๅอสลำกกำชำดสำมำรถรวมลุຌนรำงวัล
กวำ 107 รำงวัล มูลคำ 1,970,500 บำท เดຌก รถยนต์ฮอนดຌำ รุน New HR-V 1.8 EL 2020 จ ำนวน 1 รำงวัล รถยนต์ฮอนดຌำ  
รุน Jazz S CVT/AT 2020 จ ำนวน 1 รำงวัล รถจักรยำนยนต์ ยำมำฮำ ฟຂน จ ำนวน  5 รำงวัล บัตรของขวัญทสกຌลตัส  
มูลคำ 1,000 บำท จ ำนวน 100 รำงวัล ซึไงกำรจัดงำนป็นรูปบบออนเลน์ผำนวใบเซต์ www.งำนกำชำด.com พืไอน ำรำยเดຌขึๅน
ทูลกลຌำฯ ถวำยสมดใจพระกนิษฐำธิรำชจຌำ กรมสมดใจพระทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุ มำรี อุปนำยิกำ ผูຌอ ำนวยกำร
สภำกำชำดเทย    
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ดຌานระบบงาน 12. คมปญบริการ ยิๅมสูຌ-19     บริกำร ยิๅมสูຌ-19ป็นบริกำรจัดสงสิไงของ฿นรำคำประหยัด บบหมำจำยอัตรำคำบริกำรชิๅนละ 19 บำท นๅ ำหนักสิไงของ
ฝำกสงสูงสุดเมกิน 1 กิลกรัม/ชิๅน จัดสงสิไงของถึงปลำยทำงภำย฿น 2-5 วันท ำกำร สำมำรถ฿ชຌบริกำรรวมกับบริกำรกใบงิน
ปลำยทำง (COD) ดยผูຌ฿ชຌบริกำรสำมำรถติดตำมสถำนะสิไงของเดຌ ป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก฿หຌประชำชนสำมำรถซืๅอสินคຌำ
อุปภคบริภคผำนรຌำนคຌำออนเลน์฿นชวงทีไกิดกำรระบำดของชืๅอเวรัสครนำ (COVID-19) ฿นรำคำประหยัด ปຂด฿หຌบริกำรตัๅงต
วันทีไ 17 มีนำคม 2563 ป็นตຌนเป ณ ทีไท ำกำรเปรษณีย์ทัไวประทศ  

    
1. ปณท พิไมชองทางการ฿หຌบริการผานอปพลิคชัน LINE Official Thailand Post   ปณท พิไมชองทำงกำร฿หຌบริกำรผำนอปพลิคชัน Line Official Account ฿นกำรอ ำนวยควำมสะดวกละพิไมชองทำง
฿นกำร฿ชຌบริกำรของ ปณท ฿หຌกลูกคຌำ ดยลูกคຌำสำมำรถติดตำมตรวจสอบสถำนะกำรจัดสงสิไงของ กำรนัดหมำย฿หຌจຌำหนຌำทีไขຌำ
รับฝำกสิไงของ ณ ทีไอยู กำรคຌนหำต ำหนงทีไตัๅงของทีไท ำกำรเปรษณีย์  กำรสรຌำง฿บจำหนຌำ รวมทัๅงกำรรับขำวสำรประชำสัมพันธจ์ำก 
ปณท ละปຂด฿หຌดำวน์หลดสติกกอร์เลน์พีไหนุมเปรษณีย์ฟรีเดຌระหวำงวันทีไ 18 สิงหำคม - 16 กันยำยน 2563 ดยผูຌ฿ชຌบริกำร
สำมำรถคຌนหำ LINE Official Thailand Post เดຌทีไอปพลิคชัน LINE คຌนหำค ำวำ Thailand post หรือ ผำนเอดีเลน์ @Thailandpost       
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2. ปณท พิไมมาตรการความปลอดภัย฿นการปງองกันชืๅอเวรัสครนา 2019 (COVID-19)    

ปณท เดຌน ำมำตรกำรควำมปลอดภัยพืไอปງองกันกำรพรระบำดของ  COVID-19 ดยกำรพิไมควำมถีไ฿นกำรท ำ 
ควำมสะอำดทีไท ำกำรเปรษณีย์ทุก 20 นำที มีกำรพนนๅ ำยำฆำชืๅอรคสิไงของฝำกสงผำนทำงเปรษณีย์ขำขຌำจำกพืๅนทีไสีไยง  
พรຌอมดຌวยบริกำรรับ - สงสิไงของละพัสดุ฿นประทศ ณ ทีไอยูผูຌรับ ผำนบุรุษเปรษณีย์ละรถยนต์ทีไ฿หຌบริกำรรับฝำกสิไงของ  
รวมถึงเดຌมีกำรนຌนยๅ ำกำรปฏิบัติตนของจຌำหนຌำทีไผูຌปฏิบัติงำน฿หຌสวม฿สหนຌำกำกอนำมัย ละวຌนระยะหำงระหวำงปฏิบัติงำน  
พืไอควำมปลอดภัย ละปງองกันกำรพรระบำดของ COVID-19  3. ปณท ขยายระบบการ฿หຌบริการน าจายดຌวยรถยนต์  ปณท เดຌขยำยบริกำรน ำจำยดຌวยรถยนต์จ ำนวนกวำ 300 คัน พืไอ฿หຌบริกำร 
น ำจำยสิไงของทีไมีขนำด฿หญ ละพิไมควำมปลอดภัยของสิไงของระหวำงกำรน ำจำยกอน
ถึงมือผูຌรับปลำยทำง นอกจำกนีๅยังสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวก฿หຌกับผูຌ฿ชຌบริกำรพิไมมำก
ขึๅนดຌวยบริกำรรับฝำกนอกสถำนทีไ  (Pick-up Service) รองรับกลุมลูกคຌำธุรกิจ  e-Commerce ทีไมีกำรติบตอยำงตอนืไอง พืไอ฿หຌกิดควำมพึงพอ฿จสูงสุดกผูຌ฿ชຌบริกำร฿นทุกกำรฝำกสง   
1. ปณท ติดตัๅงระบบ Application Performance Monitor (APM)   ปณท เดຌน ำระบบ Application Performance Monitor (APM) มำ฿ชຌส ำหรับตรวจสอบละวิครำะห์ประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนของอปพลิคชันตำง โ พืไอควบคุมดูลละตรวจสอบประสิทธิภำพกำรท ำงำนของอปพลิคชันของ ปณท ซึไงระบบ APM 
สำมำรถวิครำะห์ละตรวจจับควำมผิดปกติ พรຌอมจຌงตือนสถำนะกำรท ำงำน รวมถึงประสิทธิภำพ ปัญหำ ละสำหตุ (Root Cause) ฿นกำรผิดปกติของอปพลิคชัน พืไอทีไจะสำมำรถกຌเขปัญหำเดຌอยำงรวดรใว ท ำ฿หຌกำร฿หຌบริกำรของ ปณท ป็นเป  
อยำงตอนืไองละมีประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน 
2. ปณท ติดตัๅงระบบรักษาความปลอดภัยทคนลยีสารสนทศบนคลาวน์  ปณท เดຌน ำระบบปງองกันกำรจมตีวใบเซต์มำ฿ชຌงำน พืไอ฿หຌกิดควำมมัไนคงปลอดภัยของขຌอมูล ดยระบบดังกลำวจะ
฿หຌบริกำรดຌำน Content Delivery Network (CND) กำรจมตีวใบเซต์ Web Application Firewall ละกำรจมตี฿นรูปบบ Distributed Denial of Service (DDos) ป็นกำรปງองกันกำรจมตีจำกผูຌทีไเมหวังดี พืไอสรຌำงควำมชืไอมัไน฿หຌกับคูคຌำ ผูຌ฿ชຌบริกำร
ระบบงำน ละควำมนำชืไอถือของวใบเซต์ ปณท อีกดຌวย   
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3 ปณท พัฒนาระบบประมินผลการควบคุมภาย฿น (THP Internal Control System: THP-ICS)   ปณท เดຌพัฒนำระบบกำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿น พืไอ฿หຌป็นเปตำมหลักกณฑ์กระทรวงกำรคลัง ฿นกำรน ำ
ปรกรมประมินผลกำรควบคุมภำย฿น (THP Internal Control System: THP-ICS) มำ฿ชຌ฿น ปณท ดຌวยกำรน ำระบบทคนลยี
สำรสนทศ (IT) มำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนภำย฿นองค์กร ซึไงจะชวย฿หຌผูຌบริหำรละผูຌปฏิบัติงำนสำมำรถด ำนินกำรประมินผล 
กำรควบคุมภำย฿นเดຌอยำงสะดวกละรวดรใว ปງองกันปัญหำรืไองอกสำรสูญหำย ชวยลดวลำ฿นกำรท ำงำน ละชวยลดพืๅนทีไ฿น
กำรจัดกใบอกสำร 
4. ปณท พัฒนาระบบตรวจสอบสถานะสิไงของฝากสงละรายงานการงินบริการกใบงินทีไอยูผูຌรับ COD (COD Report on      Tracking Service)  ปณท เดຌพัฒนำระบบตรวจสอบสถำนะสิไงของฝำกสงละรำยงำนกำรงินบริกำรกใบงินทีไอยูผูຌรับ COD (COD Report on Tracking Service) พืไออ ำนวยควำมสะดวก฿หຌกผูຌ฿ชຌบริกำรดยฉพำะกลุมลูกคຌำ e-Commerce รวมทัๅงพิไมประสิทธิภำพ฿น
กำรตรวจสอบสถำนะสิไงของฝำกสงละรำยงำนกำรงินบริกำรกใบงินทีไอยูผูຌรับ (COD) ดยสมำชิกทีไปຂด฿ชຌบริกำรผำน 
อปพลิคชัน Wallet@POST สำมำรถตรวจสอบผำนระบบ Tracking Service (https://track.thailandpost.co.th)   
5. เปรษณีย์กลาง บางรัก จัดนิทรรศการสมือนจริง (Virtual Exhibition) ภาย฿ตຌนวคิด เปรษณีย์กลางนิทัศน์     

ปณท จัดนิทรรศกำรสมือนจริง (Virtual Exhibition) ภำย฿ตຌนวคิด เปรษณีย์กลำงนิทัศน์ ฿นกำรสัมผัสรืไองรำว
ควำมป็นมำละบรรยำกำศภำย฿นของอำคำรเปรษณีย์กลำง บำงรัก ทีไป็นสถำนทีไรวบรวมงำนศิลปะ ตัๅงตชัๅน฿ตຌดินจนถึง 
ชัๅนดำดฟງำ ดຌวยเฮเลต์ตละชัๅนเมซๅ ำบบ ทัๅงประติมำกรรมชัๅนลิศของ อ.ศิลปຊ พีระศรี บิดำหงศิลปะรวมสมัยเทย รวมทัๅง 
องค์พญำครุฑประดับยอดอำคำร ดย ปณท เดຌยกอำอำคำรเปรษณีย์กลำงมำเวຌบนวใบเซต์ www.vrthailandpost.com  
ทีไสำมำรถขຌำชมเดຌตลอด 24 ชัไวมง ผำนชองทำงออนเลน์ดຌวยมุมมอง 360 องศำ สมือนอยู฿นสถำนทีไจริงละสัมผัส฿กลຌชิด 
บบ 3D พรຌอมขຌอมูลประกอบ฿นรูปบบมัลติมีดีย        
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ดຌานบริหารสินทรัพย์    
ผลงานทีไเดຌรับรางวัล฿นการประกวด฿นงาน Thailand Kaizen Award 2020   ผลงำนทีไเดຌรับรำงวัลกิดจำกกำรประดิษฐ์ คิดคຌน ดยพนักงำน ปณท ประกอบดຌวย 2 ผลงำน ดังนีๅ  1. รางวัล Bronze Award ประภทผลงาน Service Kaizen : ครืไองตรวจสอบนๅ าหนัก ราคา ละประภท฿นการ
ฝากสงสิไงของสงทางเปรษณีย์ (Kilogram Machine)     

ส ำหรับผูຌ฿ชຌบริกำรฝำกสงสิไงของทำงเปรษณีย์ ณ ทีไท ำกำรเปรษณีย์ สำมำรถชัไงนๅ ำหนักเปรษณียภัณฑ์ ประ ภทกลอง/
ซองทีไมีนๅ ำหนักเมกิน 20 กิลกรัมดຌวยครืไองชัไงทีไเดຌมำตรฐำนสำกล ผูຌ฿ชຌบริกำรสำมำรถลือกประภทละตรวจสอบคำบริกำร฿น
กำรฝำกสงเดຌดຌวยตนอง รวมถึงสำมำรถออกบัตรคิว฿นกำร฿ชຌบริกำรเดຌ ซึไงป็นกำรลดระยะวลำ฿นกำรตรวจสอบรำคำของกำรฝำก
สงสิไงของทำงเปรษณีย์ผำนคำน์ตอร์บริกำร ละลูกคຌำสำมำรถ฿ชຌบริกำรดຌวยตัวอง (Self Service) เดຌ ดยผลงำนนีๅ ปณท  
เดຌด ำนินกำรจดอนุสิทธิบัตรผลงำน ลขทีไ 1803002847 รียบรຌอยลຌว 

2. รางวัล Kaizen Web Vote 2020 ประภทผลงาน Suggestion Kaizen : คีมชวยปຂด - ปຂดถุงเปรษณีย์
อนกประสงค์ (Multiple Plier)    

ส ำหรับชวยปຂด - ปຂดถุงเปรษณีย์สำมำรถ฿ชຌงำนเดຌ 2 ลักษณะ฿นดຌำมดียว ดยดຌำนหนึไงชวยทุนรง฿นกำรดึงสำยรัด
พลำสติกพืไอปຂดถุง/กระบะเปรษณีย์ อีกดຌำนหนึไงชวย฿นกำรตัดสำยรัดพลำสติกพืไอปຂดถุง/กระบะเปรษณีย์ ลักษณะปลำยตัด  
เมหลมคม พืไอลดควำมสีไยงทีไอำจกอ฿หຌกิดอุบัติหตุหรือกำรบำดจใบของผูຌปฏิบัติงำนเดຌ ส ำหรับอุปกรณ์มีควำมขใงรงทนทำน
ตอสภำพกำร฿ชຌงำน สงผล฿หຌกำรปฏิบัติงำนมีควำมรวดรใว ลดควำมสียหำยทีไอำจจะกิดขึๅนกับอุปกรณ์ของ ปณท เดຌ ดยผลงำนนีๅ 
ปณท เดຌจดอนุสิทธิบัตรผลงำน ลขทีไ 1903003222 รียบรຌอยลຌว     
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  ดຌานบุคลากร   1. พัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรอบรมประจ าป 2563  ปณท เดຌพัฒนำบุคลำกรตำมหลักสูตรอบรมประจ ำป 2563 ประกอบดຌวย หลักสูตรฝຄกอบรม฿นชัๅนรียน (Classroom Learning) หลักสูตร Online Learning ละหลักสูตร e-Learning on Mobile (m-Learning) รวมทัๅงสงสริมละสนับสนุน฿หຌ
บุคลำกร ปณท พัฒนำตนอง฿นรูปบบตำง โ ชน กำรฝຄกอบรม ณ สถำนทีไปฏิบัติงำน (On the Job Training : OJT) กำรอบรม/
กำรสัมมนำ/กำรศึกษำดูงำนหนวยงำนภำยนอก ป็นตຌน   รวมทัๅงครงกำรรียนรูຌ฿นระบบ Online ดย Platform ของบริษัท คนิคิล จ ำกัด ประกอบดຌวย กลุมหลักสูตรดຌำน
กำรตลำด ละกลุมหลักสูตรสงสริมควำมรูຌพืไอกำรพัฒนำทักษะดຌำนอืไน โ (Soft Skills) รวมถึงครงกำรผยพรสืไอ Digital Content (VDO Clip)  รืไอง Post English Today รียนภำษำอังกฤษกับอำจำรย์คริสตฟอร์ เรท์ ทำง Social Media  
ของ ปณท 2. การดูลสวัสดิภาพของผูຌปฏิบติังาน ปณท ชวงสถานการณ์การพรระบาดของชืๅอเวรัสครนา (COVID-19)      ปณท เดຌ฿หຌควำมส ำคัญ฿นกำรดูลสวัสดิภำพละคุณภำพชีวิตของพนักงำน ละลูกจຌำง ปณท ฿นชวงทีไกิดกำร  
พรระบำดของ COVID-19 ดยรวมมือกับกรมควบคุมรค พืไอหำนวทำง/มำตรกำรกำรปງองกัน รวมถึงผยพร฿หຌพนักงำน  
ละลูกจຌำง ปณท เดຌรับทรำบผำนชองทำงออนเลน์ ละออฟเลน์ของ ปณท มีกำรจัดซืๅอหนຌำกำกอนำมัย ละอลกอฮอล์จล฿หຌก
จຌำหนຌำทีไตำมทีไท ำกำรเปรษณีย์ ละหนวยงำน฿นสังกัดสวนกลำง พรຌอมทัๅงติดตัๅงครืไองวัดอุณหภูมิบบอินฟรำ รด ส ำหรับ฿ชຌ
ตรวจวัดอุณหภูมิภำย฿นทีไท ำกำรเปรษณีย์ จัดท ำประกันภัยคุຌมครอง COVID-19 ฿หຌกผูຌปฏิบัติงำนทีไป็นกลุมสีไยง ละเมเดຌสิทธิ 
฿นกำรบิกจำยคำรักษำพยำบำลกับ ปณท รวมถึงกำรนຌนยๅ ำ฿หຌพนักงำน ละลูกจຌำง ปณท คอยฝງำระวัง ละดูลรักษำสุขภำพ
อยำงครงครัด         
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การด านินงานดຌานความรับผิดชอบตอสังคม ของ ปณท (CSR)         

สงตอนๅ า฿จเทย ป็นพืไอนทຌคนเทย  บริษัท เปรษณีย์เทย จ ำกัด ป็นหนึไง฿นองค์กรรัฐวิสำหกิจ ทีไติบตคียงคูกับสังคมเทยมำอยำงยำวนำนกวำ 137 ป  
ดຌวยควำมมุงมัไน฿นกำรด ำนินธุรกิจ ควบคูกับกำรป็นสวนหนึไงทีไชวยหลือ สนับสนุน ละตอบทนสังคมเทย ดยกำร฿ชຌศักยภำพ
ครือขำยกำร฿หຌบริกำรกวำ 10,000 หง ครอบคลุมทัๅง฿นมืองละ฿นขตชนบทหำงเกลของประทศ ป็นผูຌ฿หຌบริกำรสืไอสำรละ
ขนสงพืไอสนับสนุนกำรติบตของศรษฐกิจ ละ฿นทุกชวงวลำปรำะบำงของประทศเทย เปรษณีย์เทยยังพรຌอม฿ชຌศักยภำพ  
฿นทุกดຌำนพืไอชวยสนับสนุน฿หຌทุกวิกฤตผำนพຌนเป ดຌวยควำมตัๅง฿จทีไจะป็นพืไอนทຌทีไพรຌอมอยูคียงขຌำงเทย฿นทุกสถำนกำรณ์  

 มากกวาการสง…สงภารกิจพืไอชาต ิ ป 2563 ประทศเทย ละนำนำประทศทัไวลก พบจอกับวิกฤต
ทำงสุขภำพครัๅง฿หญจนทุกสิไงหยุดชะงัก กำรพรระบำดของเวรัส COVID-19 
กระทบกับกำร฿ชຌชีวิตของประชำกรลก฿นทุกมิติ ดยฉพำะบุคลำกรทำง
กำรพทย์ทีไป็นนวหนຌำ฿นกำรตอสูຌกับรครຌำยนีๅ ซึไงมีควำมจ ำป็นตຌอง฿ชຌ
หนຌำกำกอนำมัย รวมทัๅงอุปกรณ์อืไนโ พืไอชวยปງองกันกำรติดชืๅอระหวำง 
ท ำกำรตรวจรักษำผูຌปຆวย ตพรำะรคระบำดจึงท ำ฿หຌขำดคลน หำยำกยิไง
ละมีรำคำสูงมำก คนเทยทัไวประทศจึงรวม฿จกันสงหนຌำกำกอนำมัย รวมถึง
อุปกรณ์ปງองกันตำงโ ผำนเปรษณีย์ เทย ดยเมมีคำ฿ชຌจำย฿นกำ รสง          
พืไอสงตอเปยังรงพยำบำลตำงโ ทัไวประทศ   ครงกำร สงควำมหวง฿ย สง฿หຌ สูຌภัย COVID-19 นีๅ เดຌขนสง
สิไ งของจ ำนวนกวำ 140 ,000 ,000 กลอง นๅ ำหนักกำรขนสง รวมกวำ 
2,000,000 กิลกรัม ซึไงนับวำเดຌสนับสนุนงำนดຌำนสำธำรณสุขของประทศ
เทย ฿หຌบุคลำกรทำงกำรพทย์สำมำรถตรวจรักษำผูຌปຆวยเดຌอยำงตใมทีไ    

 สรຌางรากฐาน ติบต กຌาวเปรฯ ดຌวยกัน 
จำกศักยภำพดຌำนกำรขนสง ละครือขำยกำร฿หຌบริกำรทีไครอบคลุมทุกพืๅนทีไทัไวประทศ รวมเปถึงพืๅนทีไยำกล ำบำก ละ

หำงเกลเมวำจะป็นบนดอย หรือบนกำะกลำงทะล ท ำ฿หຌเปรษณีย์เทยมีควำม฿กลຌชิดชุมชน ละลใงหในถึงวิถีชีวิตของคนเทย฿น
พืๅนทีไตำงโ เปรษณีย์เทยจึงมุงนຌนกำร฿ชຌศักยภำพดຌำนครือขำยทีไครอบคลุม฿นกำรชวยยกระดับคุณภำพชีวิตตัๅงตตຌนทำง คือกำร
สนับสนุน฿หຌดใก ละยำวชน฿นชุมชนเดຌรับอกำสทำงกำรศึกษำ พืไอติบตขึๅนมำป็นพลังส ำคัญของชุมชนตอเป฿นอนำคต       
ดยเปรษณีย์เทยเดຌ฿หຌกำรสนับสนุนงบประมำณ฿นกำรกอสรຌำงอำคำรรียน รงอำหำร หอพักครู หຌองนๅ ำ รวมทัๅงครุภัณฑ์ตำงโ  
พืไอสนับสนุนกำรศึกษำ ฿หຌกับรงรียนต ำรวจตระวนชำยดนเปรษณีย์เทย (บຌำนหຌวยหมำกหลไ ำ) ต ำบลทมนำงำม อ ำภอ       
นนสะอำด จังหวัดอุดรธำนี พืไอ฿หຌยำวชน฿นพืๅนทีไเดຌรียน฿นรงรียนทีไมีควำมพรຌอมทัๅงดຌำนสภำพวดลຌอม ละสืไอกำรรียน       
ทีไอืๅอตอกำรรียนรูຌทัๅง฿นละนอกหຌองรียน 
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พรຌอมป็นกำรสรຌำงสริมอกำสทำงกำรศึกษำ฿หຌกยำวชน
เดຌรียน฿นรงรียน฿กลຌบຌำน เมตຌองดินทำงเกล ซึไงเปรษณีย์เทยมี
ควำมตัๅง฿จทีไจะรวมมือกับครือขำยทัๅง฿นดຌำนกำรศึกษำ ทคนลยี 
กำรสงสริมอำชีพ รวมถึง฿นดຌำนสำธำรณูปภค สงตอควำมพรຌอม฿น
มิติตำงโ พืไอติมตใม฿หຌรงรียนมีควำมสมบูรณ์ยิไงขึๅน ดยอำคำร
รียนจะสำมำรถปຂด฿ชຌงำนเดຌ฿นดือนสิงหำคม 2564 

นอกจำกนีๅ  เปรษณีย์ เทยยังมุ ง นຌนกำรสรຌำงอำชีพ        
สรຌำงรำยเดຌ฿หຌกับชุมชนอยำงยัไงยืน ดยสรຌำงองค์ควำมรูຌกีไยวกับกำร
พัฒนำสินคຌำ ผลิตภัณฑ์ประจ ำทຌองถิไน ดยน ำจุดขใงทีไดดดนมำ

พิไมมูลคำ฿หຌกับสินคຌำ ดยมีผลงำนละควำมส ำรใจ อำทิ เขคใม อสม. สุรำษฎร์ธำนี ซึไงป็นสินคຌำทีไมีควำมดดดนละเดຌรับ     
ควำมนิยมอยูลຌว ตมีชองทำงจ ำหนำยพียงค฿นพืๅนทีไจังหวัด ละตำมสถำนทีไทองทีไยวทำนัๅน เปรษณีย์เทยจึงสนับสนุนชอง
ทำงกำรขำยพิไมติม ทัๅงทีไท ำกำรเปรษณีย์ ละผำนระบบรຌำนคຌำออนเลน์  วใบเซต์ thailandpostmart พืไอ฿หຌผูຌบริภคจำก       
ทัไวประทศสำมำรถขຌำถึงสินคຌำเดຌ ชนดียวกันกับกำรพิไมมูลคำ฿หຌล ำเยของกลุมวิสำหกิจชุมชนปรรูปผลิตภัณฑ์กษตร          
บຌำนลำมชຌำง จ.ล ำพูน นอกจำกล ำเยอบกึไงหຌงลຌว ยังมีกัมมีไล ำเย ผลิตภัณฑ์฿หมลำสุด ดย฿นป 2563 เขคใ ม อสม.               
ล ำเยอบกึไงหຌง ละกัมมีไล ำเย สำมำรถสรຌำงรำยเดຌ฿หຌกับชุมชน ผำนชองทำงเปรษณีย์เทยลຌวมำกกวำ 1 ,000,000 บำท           
(เมรวมสินคຌำชุมชนทีไจ ำหนำยผำนวใปเซต์ thailandpostmart.com) 
 reBOX สรຌางคุณคาความยัไงยืน 

ละจำกปัจจัยกำรติบตอยำงกຌำวกระดดของธุรกิจอีคอมมิร์ซละศรษฐกิจดิจิทัล฿นชวงทีไผำนมำ สงผล฿หຌปริมำณกำร
สงสิไงของละปริมำณกลองพัสดุ รวมทัๅงซองกระดำษพิไมสูงขึๅน ดย฿นตละปจะมีปริมำณสิไงของทีไฝำกสงผำนเปรษณีย์เทย      
ละผูຌขนสงตำงโ รวมกวำ 800 ลຌำนชิๅน เปรษณีย์เทยเดຌลใงหในถึงควำมส ำคัญของกำรจัดกำรกลองพัสดุละซองกระดำษ฿ชຌลຌว         
ทีไจะกลำยป็นขยะมำตอยอด฿นรูปบบตำงโ พืไอลดกำร฿ชຌทรัพยำกรธรรมชำติ฿นกระบวนกำรผลิต ละลดปริมำณขยะทีไกิดขึๅน 
ละป็นกำรสงสริม฿หຌกำรด ำนินธุรกิจติบตเปพรຌอมกับควำมรับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอม   

เปรษณีย์เทยเดຌจัดคมปญ เปรษณีย์ reBOX ปลีไยนกลอง/ซอง ป็นของขวัญป฿หม 2564 พืไอชิญชวนละกระตุຌน
สังคมเทยเดຌหันมำสน฿จปัญหำซอง/กลองพัสดุจ ำนวนมำกทีไหมุนวียนอยู฿นวงจรธุรกิจ e-Commerce ดยชิญชวนลูกคຌำ ประชำชน
รวบรวมกลอง/ ซองทีไเม฿ชຌลຌวเป฿หຌทีไเปรษณีย์ทัไวประทศละจุดรับตำมหนวยงำนตำงโ  ซึไงเดຌรับกำรตอบรับทีไดีจำกคนเทย ดย
เปรษณีย์เทยเดຌรับกลอง/ ซองเม฿ชຌลຌวรวมกวำ 71 ,200 กิลกรัม ละเดຌสงมอบกลองละซองทัๅงหมด฿หຌกับ บริษัท อสซีจี 
พคกจจิๅง จ ำกัด (มหำชน) (SCGP) ปรรูปป็นชุดตຍะกຌำอีๅ สงมอบป็นของขวัญป฿หม 2564 ฿หຌรงรียนต ำรวจตระวนชำยดน
ทัไวประทศ รวมทัๅงสิๅน 224 ชุด ดยคมปญ เปรษณีย์ reBOX ป็นครงกำรตຌนบบทีไเปรษณีย์เทยจะยึดถือป็นนวทำงสรຌำง
ควำมยัไงยืน฿หຌกับธุรกิจ พรຌอมตอยอดเปสูกิจกรรมอืไนโ ตำมนวคิด Circular Economy หรือศรษฐกิจหมุนวียน฿นอนำคตตอเป 
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อนึไง กำรด ำนินงำนดຌำนควำมรับผิดชอบตอสังคมของเปรษณีย์เทยเดຌรับควำมรวมมือจำกบุคลำกรทุกคน ทีไตระหนักถึง
ควำมส ำคัญ รวมป็นกลุมก ำลังขับคลืไอนงำน CSR ทัๅงกำรขนสง งำนชุมชนทีไส ำคัญ ละงำนดຌำนสิไงวดลຌอม ลຌวนกอ฿หຌกิด
ประยชน์ตอทัๅงเปรษณีย์เทย ชุมชน ประชำชน รวมถึงผูຌมีสวนเดຌสวนสียตำงโ ของเปรษณีย์เทย สรຌำงงำน สรຌำงรำยเดຌ สรຌำงกำร
กินดี อยูดีของผูຌคน฿นสังคม ซึไงป็นภำรกิจส ำคัญของเปรษณีย์เทยทีไจะยังคงดินหนຌำอยำงตอนืไองตอเป                            
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สรุปฐานะทางการงินละอัตราสวนทางการงิน         
    

หนวย: ลຌานบาท
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ณ 31 ธ.ค. 61 
ปรับปรุง฿หม

ณ 31 ธ.ค. 62   *ปรับปรุง฿หม 
อยูระหวาง 

สตง.ตรวจสอบ

ณ 31 ธ.ค. 63   *อยูระหวาง 
สตง.ตรวจสอบ

รายเดຌ 29,728.25    
คา฿ชຌจาย (เมรวมภาษีงินเดຌนิติบคุคล) 24,829.31    
ก าเร (ขาดทนุ) กอนภาษีงินเดຌนิติบคุคล 4,898.94      
ภาษีงินเดຌนิติบคุคล (1,072.56)
ก าเร (ขาดทนุ) สุทธิ 3,826.38      

ฐานะการงิน
สินทรัพย์ 31,067.49    
    สินทรัพย์หมุนวียน 18,918.85    
    สินทรัพย์เมหมุนวียน 12,148.64    
หนีๅสินละสวนของจຌาของ 31,067.49    
หนีๅสิน 9,462.55      
    หนีๅสินหมุนวียน 4,907.16      
    หนีๅสินหมุนเมวียน 4,555.39      
สวนของผูຌถือหุຌน 21,604.94    

อัตราสวนทางการงิน 
อตัราสวนทนุหมุนวียน (สินทรัพย์หมุนวียนตอหนีๅสินหมุนวียน) ทา 3.86
อตัราสวนหนีๅสินตอสินทรัพย์ ทา 0.30
อตัราสวนหนีๅสินตอสวนของจຌาของ ทา 0.44
 อตัราผลตอบทนขัๅนพืๅนฐาน  (ก าเรกอนดอกบีๅยจายละภาษีงินเดຌนิติบคุคล) ตอสินทรัพย์

% 0.16
 อตัราผลตอบทนของก าเร (ขาดทนุ) สุทธิตอสินทรัพย์ % 0.12
อตัราผลตอบทนของก าเร
 (ขาดทนุ) สุทธิตอสวนของจຌาของ % 0.18
อตัราผลตอบทนของก าเร
 (ขาดทนุ) สุทธิตอรายเดຌ % 0.13
อตัรารຌอยละของรายจายตอรายเดຌ % 0.84

ผลประกอบการ
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บัญชีทางสังคม (Social Accounting)    
รายงานการ฿หຌบริการชิงสังคม ป 2562  บริษัท เปรษณีย์เทย จ ำกัด มีหนຌำทีไละควำมรับผิดชอบหลัก฿นกำรด ำนินธุรกิจเปรษณีย์ละ฿หຌบริกำรทีไมีประสิทธิภำพ 
พืไอตอบสนองทุกควำมตຌองกำรของธุรกิจละประชำชนทุกระดับ  ดຌวยศักยภำพของครื อขำยทีไท ำกำรเปรษณีย์มำกกวำ  
5,000 หงทัๅง฿นกรุงทพฯ ปริมณฑลละภูมิภำค ซึไงบำงหงป็นพืๅนทีไทีไสรຌำงรำยเดຌเดຌนຌอย ต ปณท ตຌองจัด฿หຌมีหนวยงำน
฿หຌบริกำร พืไอ฿หຌประชำชนเดຌขຌำถึงบริกำรทำทียมกันทุกพืๅนทีไ ละบริกำร฿นบำงประภททีไป็นบริกำรชิงสำธำรณะถูกก ำหนด
อัตรำเปรษณียำกรละคำธรรมนียม ตำมพระรำชบัญญัติเปรษณีย์ พ.ศ.2477 ชน จดหมำย เปรษณียบัตร ของตีพิมพ์ ท ำ฿หຌ
รำยเดຌจำกกำร฿หຌบริกำรตไ ำกวำตຌนทุนด ำนินงำน กอ฿หຌกิดป็นภำระตຌนทุนทีไฝงอยู สงผล฿หຌก ำเร฿นภำพรวมของ ปณท ตไ ำกวำทีไ
ควรจะป็น นืไองจำกตຌองชดชยภำระกำร฿หຌบริกำรชิงสังคม  บริกำรเปรษณีย์พืๅนฐำน฿นประทศทีไขຌำขำยกำร฿หຌบริกำรชิงสังคม ตำมระบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี วำดຌวยกำร฿หຌ  
งินอุดหนุนบริกำรสำธำรณะของรัฐวิสำหกิจ พ.ศ.2554 ปัจจุบันมี 6 บริกำร เดຌก จดหมำย เปรษณียบัตร ของตีพิมพ์ พัสดุ
เปรษณีย์ ธนำณัติธรรมดำ ละครืไองอำนส ำหรับคนสียจักษุ ดังนีๅ 

ตารางการ฿หຌบริการชิงสังคม ป 2562 
ล าดับ บริการ฿นประทศ รายเดຌ  (ลຌานบาท) ตຌนทุนบริการ (ลຌานบาท) PSO      (ลຌานบาท) 1 จดหมำย   3,914.12      6,689.50     (2,775.38) 2 เปรษณียบัตร        11.04        108.58         (97.54) 3 ของตีพิมพ์      242.08        432.43       (190.35) 4 พัสดุเปรษณยี ์      430.57        647.02       (216.45) 5 ธนำณัติธรรมดำ        15.27          16.34           (1.07) 6 ครืไองอำนส ำหรับคนสียจักษ ุ            -              0.09           (0.09)  รวม   4,613.08     7,893.96   (3,280.88) 

* หมายหตุ นืไองจำกกำรจัดท ำรำยงำนกำร฿หຌบริกำรชิงสังคม (PSO) ป 2563 จะลຌวสรใจ฿นชวงมิถุนำยน -  
                           สิงหำคม 2564 ดังนัๅน ขຌอมูล PSO ทีไ฿ชຌ฿นกำรน ำสนอจึงป็นขຌอมูลป 2562           
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บทวิคราะห์ผลการด านินงานละฐานะการงิน                  (*อยูระหวาง สตง. ตรวจสอบงบการงิน)                    
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การวิคราะห์ผลการด านินงานทีไเม฿ชการงิน    
ภำพรวมป 2563 ทุกกลุมบริกำรมีปริมำณงำนลดลง ดยกลุมบริการเปรษณียภัณฑ์มีปริมำณงำนลดลงรຌอยละ 27.40 

มืไอทียบกับปกอน ซึไงสวนหนึไงกิดจำกกลุมลูกคຌำรำย฿หญ฿ชຌบริกำรลดลงกวำรຌอยละ 13.86 นืไองจำกผูຌประกอบกำรตลอดจน
หนวยงำนภำครัฐเดຌปรับปลีไยนรูปบบกำรจัดสงอกสำรละสืไอประชำสัมพันธ์พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับพฤติกรรมของประชำชน 
฿นปัจจุบัน ละอีกงหนึไงยังชวยลดคำ฿ชຌจำย฿หຌกับองค์กรดຌวย สงผล฿หຌกำรจัดสงผำนชองทำงเปรษณีย์ถูกทดทนดຌวยกำร
สืไอสำรผำนออนเลน์มำกขึๅน   

กลุ มบร ิการขนสงละลจิสต ิกส ์ พบวำปร ิมำณงำนลดลงร ຌอยละ  10.60 มื ไอทียบกับปก อน มຌว ำธ ุรก ิจ                     e-Commerce จะยังคงติบตเดຌป็นอยำงดี ดยฉพำะ฿นชวงกำรพรระบำดของชืๅอเวรัสครนำ (COVID-19) ทีไท ำ฿หຌกิดกำร
ซืๅอขำยผำนชองทำงออนเลน์พิไมขึๅน ตนืไองจำกมีผูຌประกอบกำรธุรกิจลจิสติกส์รำย฿หมทีไปຂดบริกำรหลำยรำย ฿ชຌสงครำมรำคำ
ทีไรุนรง ประชำชนจึงมีทำงลือก฿ชຌบริกำรทีไหลำกหลำย สงผลตอกำรลือก฿ชຌบริกำรกับ ปณท ดยฉพำะผูຌประกอบกำร  e-Commerce ทีไ฿หຌควำมส ำคัญกับปัจจัยรืไองของอัตรำคำบริกำรป็นหลัก  

กำรพรระบำดของ COVID-19 ฿นทัไวลก สำยกำรบินตำงประกำศยกลิกทีไยวบิน ซึไงกระทบตอกำรจัดสงสิไงของเปยัง
ปลำยทำง฿นหลำยประทศ ปริมำณงำนของกลุมบริการระหวางประทศทัๅงขำขຌำละขำออกจึงลดลงกวำรຌอยละ 44.40  
อยำงเรกใดี บริกำร ePacket ขำออกระหวำงประทศ ปริมำณงำนพิไมขึๅนรຌอยละ 9.19 มืไอทียบกับปกอน จำกกำรปຂด฿หຌบรกิำร
ประทศปลำยทำงที ไมำกขึ ๅน รวมทั ๅง฿นสถำนกำรณ์ที ไประชำชนเมสำมำรถดินทำงเป฿นตละประทศเดຌ  มีผลตอธุรกิจ  e-Commerce ระหวำงประทศทีไติบตมำกขึๅน   

ส ำหรับกลุมบริการการงิน ปริมำณกำร฿ชຌบริกำรยังคงลดลงกวำรຌอยละ 17.56 ดยป็นกำรลดลงจำกปริมำณงำนของ
บริกำรธนำณัติ฿นประทศ ธนำณัติออนเลน์ ละบริกำร Pay at Post ตำมล ำดับ ซึ ไงป็นผลจำกธนำคำรพำณิชย์งดวຌน
คำธรรมนียมกำรอนงิน กำรช ำระคำสินคຌำละบริกำรผำนชองทำงอิลใกทรอนิกส์  รวมทัๅงบริกำรพรຌอมพย์ของภำครัฐ  
ที ไสนับสนุน฿หຌกำรท ำธ ุรกรรมกำรงินสะดวกละรวดรใวกว ำที ไผ ำนมำ  ฿นขณะที ไบร ิกำรกำรง ินของ ปณท ส วน฿หญ 
มีคำธรรมนียม฿นกำร฿ชຌบริกำรละ฿ชຌวลำด ำนินกำรมำกกวำชองทำงอิลใกทรอนิกส์  ซึไงปัจจัยดังกลำวสงผล฿หຌปริมำณงำนของ
กลุมบริกำรกำรงินลดลงอยำงตอนืไอง สวนกลุมบริการคຌาปลีก มຌวำภำพรวมปริมำณงำนจะลดลง ตส ำหรับสินคຌำเปรษณีย์ 
มีปริมำณงำนพิไมขึๅนรຌอยละ 1.8 จำกกำรจ ำหนำยสินคຌำเปรษณีย์ประภทกลองละซอง 

฿นป 2563 ปณท เดຌรับผลกระทบจำกปัจจัยหลำยดຌำนทั ๅงควำมกຌำวหนຌำทำงทคนลยีที ไมีผลตอพฤติกรรมของ
ประชำชนทีไปลีไยนปลงเป สงผลตอกำร฿ชຌบริกำร฿นกลุมบริกำรเปรษณียภัณฑ์ละกลุมบริกำรกำรงินทีไ ลดลงอยำงหในเดຌ
ชัดจน นอกจำกนีๅลຌว กำรขงขัน฿นธุรกิจขนสงละลจิสติกส์ทีไรุนรง ยอมสงผลตอปริมำณงำน฿นกลุมบริกำรขนสงละ 
ลจิสติกส์ ละผลกระทบจำกกำรพรระบำดของ COVID-19 นอกจำกนี ๅย ังท ำ฿หຌต ຌองมีกำรระงับกำรจัดสงสิ ไงของ฿น 
หลำยประทศ ละกิดกำรด ำนินชีวิตวิถี฿หม (New Normal) ทีไสงผลทัๅงรูปบบกำรรับสืไอละขำวสำรตำง โ ตลอดจนธุรกรรม
ทำงกำรงินของประชำชนปลีไยนเปป็นรูปบบออนเลน์฿นสัดสวนทีไมำกขึๅน  ละป็นพฤติกรรมทีไปลีไยนเปอยำงรวดรใว  
ผลกำรด ำนินงำนจึงเมป็นเปตำมทีไคำดกำรณ์เวຌ         
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ภาวะธุรกิจเปรษณีย์ป 2563 ละนวนຌมป 2564    
ภาวะละนวนຌมธุรกิจเปรษณีย์ของลก 

฿นชวงป 2563 ศรษฐกิจลกเดຌรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรพรระบำดของชืๅอเวรัสครนำ ( COVID-19)  
ซึไงมีควำมรุนรงละตอนืไองมำตัๅงตชวงดือนกุมภำพันธ์ น ำเปสูกำรหดตัวอยำงรุนรงของศรษฐกิจลก กิจกรรมทำงศรษฐกิจ
ของทัๅงภำคบริกำรละภำคกำรผลิตชะลอตัวลง ละส ำหรับนวนຌม ฿นป 2564 นัๅน คำดวำอัตรำกำรขยำยตัวจะเมสูงพอทีไจะ
ชดชยกำรหดตัวลง฿นป 2563 นืไองจำกผลของกำรพรระบำด COVID-19 ทีไยังทวีควำมรุนรงพิไมขึๅนอยำงตอนืไอง ดยคำดวำ
ศรษฐกิจลกจะมีกำรติบตประมำณรຌอยละ 4 จำกมำตรกำรกระตุຌนศรษฐกิจจำกธนำคำรกลำงละนยบำยตำง โ ของรัฐบำล 
ตละประทศ ประกอบกับมีปัจจัยสนับสนุนจำกพฤติกรรม New Normal ทีไนิยมกำรสัไงสินคຌำผำนชองทำงออนเลน์ ท ำ฿หຌปริมำณ 
ควำมตຌองกำร฿นกำร฿ชຌบริกำรเปรษณีย์พิไมขึๅนดຌวย 

จำกขຌอมูลนวนຌมกำรปลีไยนปลง฿นธุรกิจเปรษณียท์ัไวลกของ International Post Corporation หรือ IPC ฿นป 2562  
พบวำกำรเปรษณีย์ทัไวลกมีกำรติบต฿นภำพรวมของรำยเดຌสูงขึๅนรຌอยละ 5  ดยกำร฿ชຌบริกำรเปรษณียภัณฑ์ (Mail Service) ดยรวม
มีปริมำณลดลงรຌอยละ 7.2  ซึไงป็นนวนຌมกำรลดลงอยำงตอนืไองตลอดระยะวลำ 4 ปทีไผำนมำ ดยปัจจัยส ำคัญยังคงมำจำกกำร
พัฒนำของระบบทคนลยี฿นกำรรับสงขຌอมูลขำวสำรผำนชองทำงดิจิทัลมำกขึๅน ดยฉพำะชองทำงทรศัพท์คลืไอนทีไบบ 
สมำร์ทฟนละทใบลใตทีไขຌำถึงเดຌงำย สะดวก ละรวดรใว อยำงเรกใดี รำยเดຌจำกบริกำรเปรษณียภัณฑ์฿นป 2562 ยังคงมีกำร
ติบตสูงขึๅนรຌอยละ 2.3 ซึไงมีอัตรำกำรติบต฿กลຌคียงกับป 2561 อันป็นผลมำจำกกำรทีไกำรเปรษณีย์฿นหลำยประทศเดຌปรับ
อัตรำคำบริกำร฿หຌสูงขึๅนตัๅงตป 2561 ป็นตຌนมำ รวมถึงกำรลือก฿ชຌบริกำรเปรษณียภัณฑ์ส ำหรับจัดสงสินคຌำทีไมีนๅ ำหนักนຌอย  
ดยผูຌประกอบกำร e-Commerce จึงสงผล฿หຌมีควำมสำมำรถ฿นกำรท ำก ำเรพิไมขึๅนจำกรຌอยละ 1.2 ฿นป 2561 สูงขึๅนป็น 
รຌอยละ 2.1 ฿นป 2562 

ส ำหรับบริกำรพัสดุเปรษณีย์ (Parcel Service) พบวำ ฿นป 2562 ปริมำณกำร฿ชຌบริกำรพัสดุเปรษณีย์ของกำรเปรษณีย์
ลกพิไมขึๅนรຌอยละ 5.6 สงผล฿หຌมีรำยเดຌจำกบริกำรพิไมขึๅนรຌอยละ 6.4 ซึไงป็นผลจำกปัจจัยควำมตຌองกำรของตลำด e-Commerce  
ทีไยังคงพิไมขึๅนอยำงตอนืไอง ตมืไอพิจำรณำ฿นสวนของควำมสำมำรถ฿นกำรท ำก ำเรกลับพบวำกำรปลีไยนปลงลักษณะนีๅยังเม
สำมำรถพิไมควำมสำมำรถ฿นกำรท ำก ำเร฿หຌกับบริกำรพัสดุเปรษณีย์เดຌ ดยมีอัตรำก ำเรจำกกำรด ำนินงำน ฿นป 2561 ลดลงหลือ
พียงรຌอยละ 2.4  จำกรຌอยละ 4.7 ทัๅงนีๅ กิดจำกกำรขยำยตัวของตลำด e-Commerce ดยฉพำะ฿นกลุมธุรกิจ B2C ท ำ฿หຌ
ผูຌประกอบกำร฿นธุรกิจกำรจัดสงสิไงของมีกำรปรับกลยุทธ์กำรขงขัน฿นหลำยรูปบบ รวมถึงกำรปรับกลยุทธ์ดຌำนรำคำดยน ำสนอ
฿นอัตรำทีไตไ ำลง นอกจำกนีๅยังมีสำหตุสวนหนึไงมำจำกกำรขยำยจุด฿หຌบริกำรจึงสงผลกระทบตอครงสรຌำงตຌนทุนละควำมสำมำรถ
฿นกำรท ำก ำเรทีไปลีไยนปลงเปของกำรเปรษณีย์ทัไวลก 

฿นป 2563 สถำนกำรณ์กำรพรระบำดของ COVID-19 สงผลกระทบตอครงสรຌำงสัดสวนรำยเดຌของกำรเปรษณีย์ทัไวลก 
ท ำ฿หຌสัดสวนของกำรสงพัสดุเปรษณีย์ (Parcel Service) มีสัดสวนทีไสูงกวำกำรสงเปรษณียภัณฑ์ (Mail Service) อยำงชัดจน  
ดย฿นสองเตรมำสรกของป 2563 พบวำปริมำณกำร฿ชຌบริกำรพัสดุเปรษณีย์พิไมสูงถึงรຌอยละ 43 มืไอทียบกับปริมำณงำน฿น
ชวงวลำดียวกันของป 2562 นืไองมำจำกปัจจัยสนับสนุนทัๅงรืไองกำรติบตของตลำด e-Commerce ละมำตรกำร Lockdown 
ทีไป็นปัจจัยรง฿นกำรกระตุຌน฿หຌผูຌ฿ชຌบริกำรปลีไยนพฤติกรรมกำรซืๅอสินคຌำมำสัไงซืๅอสินคຌำออนเลน์พิไมขึๅน ดยจำกผลส ำรวจของ Kantar World Panel พบวำพฤติกรรมของผูຌบริภค฿นอชีย 6 ประทศ มีกำรซืๅอสินคຌำออนเลน์ละ฿ชຌบริกำรสงอำหำรพิไมขึๅน 
รຌอยละ 30 ขณะดียวกันผูຌบริภคกใมีกำรหลีกลีไยงกำรท ำกิจกรรมนอกบຌำนละลดกำรซืๅอสินคຌำฟุຆมฟอยลง 

จำกสถำนกำรณ์ทีไกิดขึๅนสรุปเดຌวำปัจจัยทีไสงผลตอพฤติกรรมผูຌบริภคทีไปลีไยนปลงเปอยำงรวดรใว สำหตุส ำคัญ
ประกำรหนึไงป็นผลจำกสถำนกำรณ์กำรพรระบำดของ COVID-19 ท ำ฿หຌผูຌ฿ชຌบริกำรมีกำรปรับพฤติกรรมละหันมำ฿หຌควำมส ำคญั
กับสุขอนำมัยละสุขภำพมำกขึๅน ธุรกิจตำง โ ทัไวลกเดຌรับผลกระทบละตຌองปรับตัวพืไอพิไมประสิทธิภำพ฿นกำร฿หຌบริกำร 
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ชนดียวกับกำรเปรษณีย์ทัไวลกทีไตຌองปรับกลยุทธ์พืไอพิไมศักยภำพ฿นกำรขงขัน พัฒนำระบบกำร฿หຌบริกำรพืไอตอบสนอง 
ควำมตຌองกำรของผูຌ฿ชຌบริกำร ละวำงผนพืไอพรຌอมรับตอกำรขงขันละสถำนกำรณ์ควำมเมนนอนทีไกิดขึๅน฿นอนำคต 
ภาวะละนวนຌมธุรกิจเปรษณีย์ของเทย  

ส ำหรับนวนຌมธุรกิจเปรษณีย์ของเทย฿นภำพรวมป 2563 พบวำสถำนกำรณ์กำรพรระบำดของชืๅอเวรัสครนำ  
(COVID-19) ป็นปัจจัยส ำคัญทีไผลักดัน฿หຌผูຌคนทัไวลกรวมทัๅงคนเทยขຌำสูวิถีชีวิตบบ New Normal ซึไงสงผล฿หຌกิดรูปบบกำรด ำนิน
ชีวิต฿หมทีไตกตำงจำกอดีต฿นทุก โ ดຌำน คนจ ำนวนมำกตຌองปรับปลีไ ยนพฤติกรรม฿นกำร฿ชຌชีวิตประจ ำวันละกำรขับคลืไอน 
ทำงทคนลยีเปสูชองทำงดิจิทัลมำกขึๅนอยำงรวดรใว ยังคงป็นปัจจัยส ำคัญทีไป็นตัวรง฿หຌปริมำณกำรสงอกสำรผำนระบบ  
งำนเปรษณีย์มีนวนຌมลดลงอยำงตอนืไองชนดียวกับกำรเปรษณีย์฿นหลำยโ ประทศทัไวลก ขณะทีไพฤติกรรมดຌำนกำรอุปภคบริภค 
ผูຌบริภคหันมำ฿ชຌธุรกิจบริกำรดิจิทัลมำกขึๅน มีกำรซืๅอสินคຌำผำนอปพลิคชันละรຌำนคຌำออนเลน์ ส ำหรับผูຌประกอบกำรกใมีกำร
ปรับปลีไยน ชน พิไมชองทำงกำร฿หຌบริกำรผำนพลตฟอร์มออนเลน์ ละซชียลมีดียมำกยิไงขึๅน ซึไงสะทຌอนจำกจ ำนวนธุรกิจทีไติบต
อยำงตอนืไองจำกกำรจัดตัๅงธุรกิจ฿หม ดยขຌอมูลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรคຌำ พบวำธุรกิจ e-Commerce มีกำรจัดตัๅงธุรกิจ฿หมจำกปละ 310 รำย ฿นป 2561 มำป็นปละ 798 รำย ฿นป 2563 นอกจำกนีๅ ขຌอมูลจำก Priceza e-Commerce Summit 2021 เดຌรำยงำนวำ 
จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ท ำ฿หຌมูลคำตลำด e-Commerce ฿นป 2563 มีมูลคำ 294,000 ลຌำนบำท ดย฿นป 2562 อยูทีไ 163,000 
ลຌำนบำท ทำกับวำ มีกำรติบตสูงขึๅนถึง 81% รวมถึงพบวำ มีรຌำนคຌำละบรนด์ชัๅนน ำขຌำสูตลำด e-Marketplace พิไมขึๅน  
(นับบน LazMall ละ ShopeeMall) ถึง 46% ดย฿นป 2562 มี 3,400 รຌำนคຌำ ต฿นป 2563 มีสูงถึง 5,000 รຌำนคຌำ 

จำกกำรติบตของธุรกิจ e-Commerce ฿นป 2563 ทีไพิไมขึๅนบบกຌำวกระดดนีๅ สงผล฿หຌควำมตຌองกำรของบริกำรขนสง
พัสดุมำกขึๅนอยำงสอดคลຌองกัน ดยจำกกำรประมินของ Euro Monitor ซึไงป็นบริษัทชัๅนน ำดຌำนขຌอมูลกำรตลำดระบุวำ  
ตลำดธุรกิจขนสงพัสดุ มีกำรติบตตอนืไอง฿นชวง 3 ปทีไผำนมำ (2560-2562) ดยขยำยตัวฉลีไยรຌอยละ 40 ตอป สงผล฿หຌเทยมี
ผูຌ฿หຌบริกำรขนสงพัสดุละลจิสติกส์มำกกวำ 10 รำย ซึไงขຌอมูลจำก Marketeer (ป 2563) รำยงำนเวຌวำ เปรษณีย์เทย ยังคงป็น
ผูຌน ำตลำดขนสงพัสดุ มีสวนบงตลำดรຌอยละ 55 รองลงมำป็น คอรีไ อใกซ์พรส มีสวนบงตลำดรຌอยละ 30 สวนทีไหลือคือ 
ผูຌ฿หຌบริกำรรำยอืไน฿นตลำด ละยังมีผูຌลนหนຌำ฿หมขຌำมำรืไอย โ สะทຌอน฿หຌหในวำตลำดธุรกิจขนสงพัสดุ฿นเทยมีควำมกีไยวขຌองกัน 
อยำงมีนัยส ำคัญกับตลำด e-Commerce    

จำกสถำนกำรณ์ทีไกิดขึๅนสรุปเดຌวำ มຌวำตลำดธุรกิจขนสงพัสดุจะมีกำรติบตสูง ตกใมีกำรขงขันทีไรุนรง ทัๅง฿นดຌำน
ของรำคำ คุณภำพกำร฿หຌบริกำร ละควำมรวดรใว฿นกำรจัดสงสินคຌำทีไขຌมขຌนมำกขึๅนอีกดຌวย รวมทัๅงกำรลดลงอยำงตอนืไองของ
กำร฿ชຌบริกำรเปรษณียภัณฑ์ดัๅงดิม ท ำ฿หຌธุรกิจเปรษณีย์ของเทยยังตຌองผชิญกับควำมทຌำทำยส ำคัญ ละตรียมรับมือกับ
สถำนกำรณ์ตำง โ ดຌวยกำรสรຌำงควำมตกตำง฿นกำรบริกำร กำรรวมป็นพันธมิตรกับ Platform online รวมถึงกำรขຌำถึงลูกคຌำ
฿หຌเดຌมำกทีไสุดพืไอตอบจทย์ควำมตຌองกำรทีไมำกขึๅน            
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ประมวลภาพกิจกรรมส าคัญ฿นรอบป 2563   
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม พรຌอมดຌวยบริษัท เปรษณีย์เทย จ ากัด รวมพิธีถวายพระพรชัย

มงคลดพระบาทสมดใจพระปรมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรกลຌาจຌาอยูหัว นืไอง฿นอกาสวัน
ฉลิมพระชนมพรรษา    

นำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีวำกำรกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม (ดศ.) ละคณะผูຌบริหำรหนวยงำน฿น
สังกัดกระทรวง ดศ. พรຌอมดຌวยบริษัท เปรษณีย์เทย จ ำกัด รวมพิธีถวำยพระพรชัยมงคลดพระบำทสมดใจพระปรมนทรรำมำธบิด ี
ศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรกลຌำจຌำอยูหั ว นืไอง฿นอกำสวันฉลิมพระชนมพรรษำ 28 กรกฎำคม 2563  
ณ พระบรมมหำรำชวัง  2. รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ละบริษัท เปรษณีย์เทย จ ากัด รวมถลงขาวมาตรการสกัด  
    COVID-19  

  
นำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีวำกำรกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม (ดศ.) พรຌอมคณะผูຌบริหำร ดศ. ละ

บริษัท เปรษณีย์เทย จ ำกัด รวมถลงขำวมำตรกำรสกัด COVID-19 ฿นสຌนทำงกำรขนสงทำงเปรษณีย์ พืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌบริกำรมัไน฿จ
฿นกำร฿ชຌบริกำรเปรษณีย์เทยวำมีควำมปลอดภัย 100% พรຌอมลงพืๅนทีไตรวจมำตรกำรควำมสะอำด พืไอปງองกันกำรระบำดของ COVID-19 ณ คำน์ตอร์บริกำรศูนย์เปรษณีย์ดวนพิศษ ละพืๅนทีไปฏิบัติงำนศูนย์เปรษณีย์ดวนพิศษกรุงทพฯ      
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3.  ปณท มอบถุงยังชีพ฿นครงการ เปรษณีย์เทย สงตอนๅ า฿จเทยชวยหลือผูຌประสบภัยพายุซินลากู  

   ปณท พรຌอมดຌวยรัฐมนตรีวำกำรกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม (ดศ.) บริษัท กสท ทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 
ละบริษัท ทีอที จ ำกัด (มหำชน) รวมบรรจุถุงยังชีพจ ำนวน 1,050 ชุด ฿นครงกำร เปรษณีย์เทย สงตอนๅ ำ฿จเทยชวยหลือ
ผูຌประสบภัยพำยุซินลำกู ประกอบดຌวยสิไงของจ ำป็น ชน ขຌำวสำร อำหำรหຌง ครืไองอุปภคบริภค พืไอจัดสง฿หຌกับผูຌทีไเดຌรับควำม
ดือดรຌอนผำนครือขำยเปรษณีย์เทย ทีไพรຌอมคียงขຌำงคนเทยทุกสถำนกำรณ์ พรຌอมปลอยขบวนคำรำวำนสงตอเปยังประชำชนทีไ
เดຌรับควำมดือดรຌอนจำกอุทกภัย฿นพืๅนทีไจังหวัดลย  4. ปณท รวมพิธีลงนามความรวมมือการจัดการพลังงาน฿นองค์กรละธุรกิจดิจิทลั (Organizational Energy      Management & Digital Business)      

ปณท รวมพิธีลงนำมควำมรวมมือกับกำรเฟฟງำสวนภูมิภำค  ฿นกำรรวมกันศึกษำควำมป็นเปเดຌ฿นกำรตอยอดธุรกิจ Digital Platform ละศึกษำกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนดຌวยระบบดจิิทัล฿หຌกิดประสิทธิภำพสูงสดุ รวมถึงกำรน ำพลังงำนสะอำดมำ
฿ชຌภำย฿นอำคำรส ำนักงำน ศูนย์เปรษณีย์ ละทีไท ำกำรเปรษณีย์         
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5. ปณท รวมพิธีลงนามความรวมมือ฿นการ฿หຌบริการจัดสงอกสารทางเปรษณีย์      ปณท รวมพิธีลงนำมควำมรวมมือกับกรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน ฿นกำรรวมมือกันพืไ อสรຌำงกลเกส ำคัญ฿นกำร
จัดกใบภำษีทีไดินละสิไงปลูกสรຌำง฿หຌบรรลุตำมวัตถุประสงค์ตำมพระรำชบัญญัติภำษีทีไดินละสิไงปลูกสรຌำง  พ.ศ. 2562 ดยริไม
ตัๅงตกำรรับฝำกละสงอกสำร฿หຌถึงมือผูຌสียภำษีดຌวยบริกำรเปรษณีย์ลงทะบียนตอบรับ พืไอ฿ชຌป็นหลักฐำน฿นกำรจัดสง  
ถึงมือผูຌรับอยำงปลอดภัย   6. ปณท รวมพิธีลงนามความรวมมือ฿นคมปญ คนเทยเรຌ E-Waste   

  
ปณท รวมพิธีลงนำมควำมรวมมือกับบริษัท อดวำนซ์ อินฟร์ ซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน)  ฿นกำรรวมคมปญ  

คนเทยเรຌ E-Waste ฿นกำรรับทิๅงขยะอิลใกทรอนิกส์ (E-Waste) ละน ำเปก ำจัดอยำงถูกวิธี ซึไง ปณท เดຌปຂดจุดรับขยะ
อิลใกทรอนิกส์ (E-Waste) ณ ทีไท ำกำรเปรษณีย์ทัไวประทศ พืไอรวมกันอนุรักษ์สิไงวดลຌอมอยำงยัไงยืน รวมถึงกำรอ ำนวย 
ควำมสะดวก฿หຌประชำชน฿นชวงสถำนกำรณ์กำรพรระบำดของชืๅอเวรัสครนำ 2019 (COVID-19) ซึไง ปณท เดຌด ำนินกำรป็น    
ผูຌจัดสงซิมกำร์ด฿หຌผูຌทีไลงทะบียนขอรับซิมกำร์ดผำนระบบครือขำย AIS ฿หຌฟรีตำมทีไอยูผูຌรับ   



  
บริษัท เปรษณีย์เทย จ ำกัด  64  

ตราเปรษณียากรทีไระลึก ป 2563  
   

รหสัชุด 1189
ชืไอชุด วันฉัตรมงคล (ชุด 1)
วันรกจ าหนาย 21 ธนัวาคม 2563
ชนิดราคา 100 บาท

รหสัชุด 1193
ชืไอชุด วันฉลมิพระชนมพรรษา

พระบาทสมดใจพระวชิรกลຌาจຌาอยูหวั
วันรกจ าหนาย 28 กรกฎาคม 2563
ชนิดราคา 10 บาท

รหสัชุด 1199
ชืไอชุด 120 ปี วันคลຌายวันพระราชสมภพ

สมดใจพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันรกจ าหนาย 21 ธนัวาคม 2563
ชนิดราคา 3 บาท

รหสัชุด 1995
ชืไอชุด วันฉลมิพระชนมพรรษาสมดใจพระนางจຌาสริิกิติ ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันรกจ าหนาย 5 ธนัวาคม 2563
ชนิดราคา 9 บาท
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ตราเปรษณียากรทีไระลึก ป 2563   
    

รหสัชุด 1187
ชืไอชุด 65 พรรษา สมดใจพระกนิษฐาธริาชจຌา 

กรมสมดใจพระทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันรกจ าหนาย 4 สงิหาคม 2563
ชนิดราคา 5 บาท 

รหสัชุด 1183
ชืไอชุด นักษัตรประจ าปี (ชวด)
วันรกจ าหนาย 1 มกราคม 2563
ชนิดราคา 3 บาท 

รหสัชุด 1184
ชืไอชุด วันดใกหงชาต ิ2563
วันรกจ าหนาย 11 มกราคม 2563
ชนิดราคา 3 บาท (4 บบ)

รหสัชุด 1185
ชืไอชุด สืไอหงความรัก
วันรกจ าหนาย 7 กุมภาพันธ ์2563
ชนิดราคา 5 บาท 
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ตราเปรษณียากรทีไระลึก ป 2563    
      

รหสัชุด 1186
ชืไอชุด วันอนุรักษ์มรดกเทย 2563
วันรกจ าหนาย 2 มษายน 2563
ชนิดราคา 3 บาท (4 บบ)

รหสัชุด 1188
ชืไอชุด วันส าคัญทางพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)
วันรกจ าหนาย 2 พฤษภาคม 2563
ชนิดราคา 3 บาท (4 บบ)

รหสัชุด 1190
ชืไอชุด วันฉัตรมงคล (ชุด 2)
วันรกจ าหนาย 21 ธนัวาคม 2563
ชนิดราคา 5 บาท (5 บบ)
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ตราเปรษณียากรทีไระลึก ป 2563   
   

รหสัชุด 1191
ชืไอชุด 80 ปี 

อาคารทีไท าการเปรษณียก์ลาง
วันรกจ าหนาย 24 มิถุนายน 2563
ชนิดราคา 5 บาท 

รหสัชุด 1192
ชืไอชุด ประพณีเทย
วันรกจ าหนาย 12 กรกฎาคม 2563
ชนิดราคา 3 บาท (4 บบ)

รหสัชุด 1196
ชืไอชุด 100 ปี กระทรวงพาณิชย์
วันรกจ าหนาย 20 สงิหาคม 2563
ชนิดราคา 3 บาท 

รหสัชุด 1197
ชืไอชุด สตัว์นๅ าประจ าชาติ
วันรกจ าหนาย 21 กันยายน 2563
ชนิดราคา 5 บาท (4 บบ)
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ตราเปรษณียากรทีไระลึก ป 2563    
 

รหสัชุด 1198
ชืไอชุด ครบรอบ 60 ปี การเฟฟ้าสวนภูมิภาค
วันรกจ าหนาย 28 กันยายน 2563
ชนิดราคา 3 บาท 

รหสัชุด 1200
ชืไอชุด ปี฿หม 2564
วันรกจ าหนาย 5 ธนัวาคม 2563
ชนิดราคา 3 บาท (8 บบ)

รหสัชุด 1202
ชืไอชุด วันชาติ
วันรกจ าหนาย 5 ธนัวาคม 2563
ชนิดราคา 5 บาท

รหสัชุด 1203
ชืไอชุด รวม฿จตຌานภัยควิด – 19
วันรกจ าหนาย 14 สงิหาคม 2563
ชนิดราคา 3 บาท (2 บบ)
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สงเปรษณีย์เทย วาง฿จทุกการสง  1. บริการคูรียร์พสต์ (Courier Post) บริกำรขนสงดຌำนลจิสติกส์ระหวำงประทศ 
ดຌวยมำตรฐำนควำมรวดรใวระดับสำกล ภำย฿ตຌสลกน หนือชัๅนทุกกำรสงตรงสูทุก
มุมลก ดຌวยครือขำยกำร฿หຌบริกำรทีไครอบคลุม 107 ประทศปลำยทำง    2. บริการ ePacket บริกำรระหวำงประทศทีไพัฒนำขึๅนพืไอรองรับธุรกิจระหวำง
ประทศละสงสริมธุรกิจ e-Commerce ระหวำงประทศ ทีไตຌองกำรฝำกสงสิไงของ
รำคำประหยัด ดยปຂด฿หຌบริกำรขำขຌำจ ำนวน 52 ประทศ ละบริกำรขำออก 46 
ประทศปลำยทำง   3. บริการลจิสพสต์วิลด์ บริกำรจัดสงสิไงของขนำด฿หญระหวำงประทศ (ทำง
อำกำศ) ถึงทีไอยูผูຌรับ หมำะส ำหรับของทีไมีขนำด฿หญนๅ ำหนักมำกตัๅงต  20-200 
กิลกรัม สำมำรถฝำกสงเดຌ ณ ทีไท ำกำรเปรษณีย์ 346 หงทีไปຂด฿หຌบริกำร   4. บริการ EMS WORLD สงดวน ทัไวลก ทร.1545 บริกำรจัดสงอกสำรละ
สิไงของพืไอ฿หຌถึงผูຌรับ฿นตำงประทศอยำงรวดรใวตำมวลำทีไก ำหนด พืไอตอบสนอง
ควำมตຌองกำรจัดสงสิไงของดวนระหวำงประทศทัๅง฿นรูปบบ Document ละ Packageดยระบบกำรขนสงฉพำะบริกำร EMS World ทำนัๅน 
   5. บริการลจิสพสต์ พลัส สงสิไงของ฿หญ฿นราคาประหยัด บริกำรสริมของ
บริกำร Logispost พืไออ ำนวยควำมสะดวก฿นกำรจัดสงสิไงของขนำด฿หญนๅ ำหนัก
ตัๅงต 20 - 200 กิลกรัม ฿นวลำทีไรวดรใวขึๅนภำย฿น 3 - 7 วันท ำกำร ละ 
ยังสำมำรถจัดสง฿หຌถึงทีไอยูผูຌรับ฿นพืๅนกรุงทพฯ ปริมณฑล ละอ ำภอมืองของ 
ทุกจังหวัดทัไวประทศ  6. บริการ EMS ฿นประทศ สงดวนมัไน฿จ ตรวจสอบเดຌ 24 ชัไวมง  
บริกำรจัดสงอกสำรละสิไงของ พืไอ฿หຌถึงผูຌรับภำย฿นประทศอยำงรวดรใวตำมวลำ 
ทีไก ำหนด พรຌอมระบบติดตำมตรวจสอบสถำนะสิไงของฝำกสงทำงเปรษณีย์ตลอด 
 24 ชัไวมงดຌวยระบบ TND     7. บริการ eCo-Post บริกำรฝำกสงสิไงของทำงเปรษณีย์฿นประทศ ดยสิไงของทีไฝำก
สงมีนๅ ำหนักสูงสุดเมกิน 10 กิลกรัม ละสำมำรถตรวจสอบสถำนะเดຌ พืไอพิไม
ทำงลือก฿นกำร฿ชຌบริกำรละรองรับควำมตຌองกำรของ ผูຌ฿ชຌบริกำรทีไตຌองกำรสงของ
มำกกวำ 2 กิลกรัม ดยฉพำะกลุมลูกคຌำ e-Commerce   8. บริการกใบงินทีไอยู ผูຌ รับ (COD) ผูຌ ฿ชຌบริกำรสำมำรถสมัครละปຂดบัญชี  Wallet@POST ผำนอปพลิคชัน ละขอ฿ชຌบริกำร COD เดຌ ณ ทีไท ำกำรเปรษณีย์ 
ทัไวประทศ ดยผูຌ฿ชຌบริกำรจะเดຌรับสตกิกอร์ COD พืไอกรอก Wallet ID ละจ ำนวน
งินทีไรียกกใบ พรຌอมผนึกสติกกอร์ COD ลงบนกลองพัสดุทีไจำหนຌำรียบรຌอยลຌว
ละช ำระคำบริกำรฝำกสง EMS ตำมอัตรำทีไก ำหนด ซึไงผูຌ฿ชຌบริกำรจะเดຌรับงินกลับ
ขຌำสูระบบ Wallet ภำย฿น 2 วัน ก ำหนดวงงินรียกกใบปลำยทำงสูงสุดเมกิน
30,000 บำท/รำยกำร  
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 9. อปพลิคชัน Wallet@POST บริกำรกระปຉำงินเปรษณีย์ (Wallet@POST) 
ผำนอปพลิคชันทีไ฿ชຌงำนบน Smart Phone/Tablet ทัๅงระบบ Android ละ iOS 
ผูຌ฿ชຌงำนสำมำรถท ำธุรกรรมทำงกำรงินเดຌ ทัๅงกำรติมงิน จำยงิน อนงิน ละ 
ถอนงิน รวมถึงกำรช ำระคำสินคຌำละบริกำรตำง โ ของเปรษณีย์ละสินคຌำอืไน โ  
ดยสำมำรถติมงินเดຌ ณ ทีไท ำกำรเปรษณีย์ทัไวประทศ    10. อปพลิคชัน Prompt Post อปพลิคชันทีไชวยจัดกำรระบบฝำกสงสิไงของ
ทำงเปรษณีย์ลวงหนຌำ฿หຌกผูຌขำย e-Commerce ผำนบริกำร EMS ฿นประทศ 
ลงทะบียน฿นประทศ ละพัสดุเปรษณีย์฿นประทศ ดยดำวน์หลดอปพลิคชัน Prompt Post มำ฿ชຌงำนเดຌทัๅงบนวใบเซต์ละบนมือถือ ผำน Play Store ละ App Store ละสำมำรถลงทะบียนสมัคร฿ชຌงำนเดຌทันที    11. บริการกลองพรຌอมสง อปพลิคชัน Prompt Post จะมำพรຌอมบริกำรกลอง
พรຌอมสง ซึไงจะป็นบริกำร฿หมทีไอยู฿นรูปบบกลองสีฟງำ ซึไงมี 4 ขนำด฿หຌลือก฿ชຌ คือ SS, S, M ละ L ดยขนำด SS รำคำรวมคำบริกำร 30 บำท/กลอง ละ ขนำด S 
รำคำรวมคำบริกำร 35 บำท/กลอง บรรจุเดຌสูงสุด 1 กก./กลอง ขนำด M รำคำรวม
คำบริกำร 65 บำท/กลอง ละ ขนำด L รำคำรวมคำบริกำร 75 บำท/กลอง บรรจุเดຌ
สูงสุด 3 กก./กลอง ดยเปรับกลองเดຌ ณ ทีไท ำกำรทีไปຂด฿หຌบริกำร฿นกรุงทพฯ ละ
ปริมณฑล   12. บริการของดีทัไวเทย สง฿หຌถึงมือ บริกำรจัดจ ำหนำยสินคຌำกษตร สินคຌำชุมชน 
ละสินคຌำอทอปทีไ฿หญทีไสุด฿นประทศเทย พรຌอมรองรับครงกำร ดิจิทัลชุมชน 
ป็นศูนย์รวมของดีของดนจำกชุมชน ละอำหำรชืไอดังจำกพืๅนทีไตำง โ พรຌอม
฿หຌบริกำรจัดสงถึงมือผูຌบริภค฿นระยะวลำ 1 - 2 วันท ำกำร ดยผูຌบริภคสำมำรถ
ตรวจสอบรำยละอียดของสินคຌำ ละสัไงซืๅอพรຌอมช ำระงินคำสินคຌำออนเลน์เดຌทันที
ผำนวใบเซต์ www.thailandpostmart.com   13. Drive Thru Post สงของ...เมตຌองลงจากรถ บริกำร สงของ...เมตຌองลง
จำกรถ ดยผูຌ฿ชຌบริกำรสำมำรถฝำกสงจดหมำยรับรอง ลงทะบียน พัสดุเปรษณีย์ 
เปรษณีย์ดวนพิศษ (EMS) รวมทัๅงช ำระบิลคำบริกำรตำง โ ละติมงินมือถือ 
ทุกระบบ สะดวก รวดรใว ทัน฿จ เมตຌองลงจำกรถ เมตຌองกรอกอกสำร ฝำกสงเดຌ
สูงสุดจ ำนวน 3 ชิๅนตอคัน   14. บริการ Bank@Post บริกำรฝำกงินผำนเปรษณีย์เทย อนงินระหวำงบัญชี 
หรืออนงินกับธนำคำรทีไรวมบริกำรละสำมำรถน ำรหัส PIN CODE จำกผูຌอนมำ
จຌงรับงินทีไทีไท ำกำรเปรษณีย์ทัๅง 1,400 หงทัไวประทศ ท ำ฿หຌลูกคຌำสำมำรถจัดกำร
กับบัญชีงินฝำกเดຌอยำงงำยดำยละฝำกงินเดຌทุกทีไท ำกำรเปรษณีย์ทัไวประทศ  
ท ำ฿หຌลูกคຌำเดຌรับควำมสะดวก รวดรใว ชนดียวกับกำรท ำธุรกรรมผำนคำน์ตอร์
ธนำคำร   15. บริการ Pay at Post ทุกบิลจายผานเปรษณีย์ บริกำรรับช ำระงินคำสินคຌำ
ละบริกำรตำง โ ครอบคลุมทุกกลุมธุรกิจ จึง฿หຌควำมสะดวกกผูຌ฿ชຌบริกำร฿นกำร
ช ำระงินเดຌอยำงครบครันละสะดวกรวดรใว  สำมำรถ฿ชຌบริกำรเดຌ ณ ทีไท ำกำร
เปรษณีย์ทัไวประทศ  
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* หมายหตุ : ผูຌ฿ชຌบริกำรสำมำรถตรวจสอบสถำนะสิไงของเดຌดຌวยระบบสงตอละน ำจำย (TND : Transfer and Delivery) ละ
สอบถำมขຌอมูลพิไมติมเดຌทีไ THP Contact Center ทร. 1545 หรือดู฿นวใบเซต์ www.thailandpost.co.th                     
 16. บริการธนาณัติออนเลน์ อนงินดวน รับงินรใว บริกำรฝำกสงงินดวนพิศษ

ถึงผูຌรับปลำยทำงภำย฿นประทศดยผำนครือขำยคอมพิวตอร์ทีไทันสมัย สะดวก 
รวดรใว ผูຌรับละผูຌสงงินเมตຌองมีบัญชีงินฝำก สำมำรถสงละรับงินเดຌ ณ ทีไท ำกำร
เปรษณีย์ทัไวประทศภำย฿นวลำ 15 นำที พรຌอม SMS จຌงผูຌรับละผูຌฝำก   17. บริการอนงินดวนระหวางประทศ (Western Union)  
รับ-สงงินดวนทัไวลกทีไเปรษณีย์ 
บริกำรอนงินดวนทัไวลก ผำนระบบครือขำยคอมพิวตอร์อันทันสมัยของ ปณท 
ละบริษัท วสทิร์น ยูนีไยน เมกีไนำทีกใสำมำรถสงงินละรับงินเดຌ ณ ทีไท ำกำร
เปรษณีย์ทัไวประทศทีไมีสัญลักษณ์ของบริกำรนีๅ   
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การบริหารความสีไยง    
ปณท ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมสีไยงภำย฿ตຌสภำพวดลຌอม฿นกำรด ำนินธุรกิจทีไปลีไยนปลงเปทัๅงจำก

ปัจจัยภำย฿นละปัจจัยภำยนอก จึงเดຌน ำกรอบกำรบริหำรควำมสีไยงตำมมำตรฐำนสำกลของ COSO - ERM 2017 (Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 2017) มำประยุกต์฿ชຌ฿นองค์กร ดยคณะกรรมกำร ปณท 
เดຌก ำหนดนยบำย กรอบละนวทำงบริหำรควำมสีไยงพืไอ฿หຌบุคลำกรถือปฏิบัติภำย฿ตຌกำรก ำกับดูลของคณะอนุกรรมกำร
บริหำรควำมสีไยงละควบคุมภำย฿นทีไมีกำรติดตำมละรำยงำนผลกำรด ำนินงำนตอคณะกรรมกำร ปณท ละคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ปณท อยำงสมไ ำสมอ รวมทัๅงตงตัๅงคณะท ำงำนบริหำรควำมสีไยงละควบคุมภำย฿น พืไอสนับสนุน฿หຌกำรด ำนินงำน
ดຌำนกำรบริหำรควำมสีไยงมีประสิทธิภำพละประสิทธิผล ตลอดจนสงสริมละสนับสนุน฿หຌทุกหนวยงำนมีสวนรวม฿นกำรบริหำร
ควำมสีไยงขององค์กร ดยกำรผนวกหลักกำรบริหำรควำมสีไยงขຌำเป฿นกระบวนกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกิดวัฒนธรรมควำมสีไยง (Risk Culture) ทีไสนับสนุนกำรบรรลุวัตถุประสงค์ละกำรสรຌำงมูลคำพิไม฿หຌกับองค์กรตอเป 
ความสีไยงละนวทางบริหารจัดการ 

การบริหารความสีไยงดຌานกลยุทธ์ (Strategic Risk)  ปัจจุบันควำมกຌำวหนຌำของทคนลยีทีไมีกำรพัฒนำอยำงรวดรใวท ำ฿หຌควำมตຌองกำรละพฤติกรรมของผูຌบริภค
ปลีไยนปลงเป ซึไงอืๅอ฿หຌกิดสินคຌำละรูปบบกำร฿หຌบริกำร฿หม โ ผำนชองทำงกำรจ ำหนำยทีไหลำกหลำยสงผล฿หຌมีกำรขงขัน
ทำงธุรกิจทีไรุนรงขึๅน ปณท จึงเดຌพัฒนำสินคຌำละบริกำรพืไอตอบสนอง ควำมตຌองกำรของลูกคຌำตละกลุม ชน กำรผลิตกลอง
บบ On Demand กำรพัฒนำระบบกำรจ ำหนำยสินคຌำ e-Commerce กำรพัฒนำบริกำรทำงกำรงินรูปบบ฿หมทีไสอดคลຌองกับ
ทคนลยีทำงกำรงิน (Fintech) ละพฤติกรรมของลูกคຌำ฿นยุคดิจิทัล ละกำร฿หຌบริกำรขนสงสินคຌำบบควบคุมอุณหภูมิ ป็นตຌน 
พัฒนำคุณภำพบริกำรพืไอรักษำฐำนลูกคຌำดิม สวงหำลูกคຌำ฿หม รักษำกำรติบต฿นระยะยำว ละมองหำอกำส฿หม โ ฿นกำร  
ด ำนินธุรกิจ รวมทัๅงสรຌำงควำมเดຌปรียบ฿นกำรด ำนินธุรกิจละสำมำรถขงขันเดຌ ดยปรับปรุงครงสรຌำงองค์กรละพัฒนำควำมรูຌ
ควำมสำมำรถละทักษะของบุคลำกรพืไอ฿หຌพรຌอมรับควำมปลีไยนปลง สนับสนุนกำรด ำนินกำรตำมยุทธศำสตร์องค์กร  
ละพืไอรองรับธุรกิจ฿หม฿นอนำคต  ควำมสีไยงดຌำนภำพลักษณ์ชืไอสียง (Reputation Risk) ทีไกิดจำกทีไลูกคຌำหรือประชำชน รับรูຌภำพลักษณ์ชืไอสียงของ
องค์กร฿นชิงลบซึไง฿นบำงครัๅงกิดจำกกำรผยพรขำวปลอม (Fake News) ทัๅงนีๅ กำรพรกระจำยขำวชิงลบป็นเปอยำงรวดรใว฿น
วงกวຌำงจำกสืไอสังคมออนเลน์ ปณท จึงเดຌก ำหนดกระบวนกำรจัดกำรประดในขำวชิงลบ฿นสืไอออนเลน์ พืไอเม฿หຌกระสขำวชิงลบ
กระจำยเป฿นวงกวຌำงอยำงรวดรใว จนสงผลกระทบอยำงรุนรงตอภำพลักษณ์/ชืไอสียง ละควำมชืไอมัไน฿นกำรด ำนินธุรกิจ  
ของ ปณท  นอกจำกนีๅ จำกสถำนกำรณ์กำรพรระบำดของรคติดชืๅอเวรัสครนำ 2019 หรือรคควิด -19 อยำงตอนืไองทัไวลก 
ทีไสงผลกระทบตอหลำยกลุมธุรกิจ ชน ธุรกิจคຌำปลีก ละธุรกิจขนสง จำกมำตรกำรปຂดมือง/ปຂดประทศละมำตรกำร Social Distancing ปณท จึงเดຌปรับกลยุทธ์฿นกำรด ำนินธุรกิจละปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน฿หຌสอดคลຌองกับหตุกำรณ์ทีไกิดขึๅน 
ดยปรับปลีไยนผนงำน/รูปบบกำร฿หຌบริกำร฿หຌสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของลูกคຌำทีไปลีไยนเป฿นกำรหลีกลีไยงกำรออกเป 
ซืๅอสินคຌำนอกบຌำน พืไอปງองกันกำรพรกระจำยของรคควิด-19 เดຌก บริกำรยิๅมสูຌ-19 ทีไอ ำนวยควำมสะดวก฿หຌประชำชนสัไงซืๅอ
สินคຌำอุปภคบริภคผำนระบบออนเลน์ละจำยคำขนสง฿นรำคำประหยัด ละสำมำรถลือก฿ชຌบริกำรสริมกใบงินปลำยทำง (COD) เดຌผำน Application Wallet@POST บริกำร Pick Up Service รับฝำกสิไงของถึงทีไ ส ำหรับผูຌทีไตຌองกำรสงสิไงของ฿นประทศ
ดยเมตຌองมำทีไท ำกำรเปรษณีย์ ดยเมจ ำกัดจ ำนวนชิๅน เมคิดคำ฿ชຌจำย฿นกำรขຌำรับสิไงของ บริกำรสงยำถึงบຌำน บริกำรสงหนังสือ

สวนทีไ 6 การบริหารจัดการองค์กร 
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ละอุปกรณ์กำรรียน บริกำรสิร์ฟผลเมຌสดถึงบຌำน ละก ำหนดมำตรกำรดຌำนสุขอนำมัยพืไอ฿หຌบุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำง
ปลอดภัยละสำมำรถสงมอบสินคຌำละบริกำร฿หຌลูกคຌำเดຌอยำงมัไน฿จละมีประสิทธิภำพ รวมทัๅงตรียมควำมพรຌอม฿นกำรรับมือกับ
สถำนกำรณ์ดังกลำว ดยก ำหนดผนกำรด ำนินงำนพืไอรองรับภำวะวิกฤตละกำรสืไอสำรทีไชัดจน พืไอปງองกันขຌอมูลขำวสำร 
ทีไอำจสรຌำงควำมสับสนละควำมขຌำ฿จผิด อันป็นกำรสรຌำงควำมชืไอมัไน฿หຌกผูຌมีสวนเดຌสวนสียวำ ปณท สำมำรถด ำนินธุรกิจเดຌ
อยำงตอนืไองดยเมกิดภำวะหยุดชะงัก 

การบริหารความสีไยงดຌานการปฏิบัติงาน (Operational Risk)  ปณท เดຌน ำทคนลยีละขຌอมูลตำง โ มำวิครำะห์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนละด ำนินธุรกิจ ดยปรับปรุงกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนพืไอพิไมควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน ละพิไมประสิทธิภำพของกำร฿หຌบริกำร รวมทัๅงตอบสนองควำมตຌองกำรละอ ำนวย
ควำมสะดวก฿หຌผูຌ฿ชຌบริกำร ดยมีกำรชืไอมยงอุปกรณ์หรือระบบตำง โ ผำนครือขำยอินตอร์นใต ซึไงอำจกิดควำมสีไยงดຌำนควำม
ปลอดภัยของระบบสำรสนทศทัๅงทีไกิดจำกควำมบกพรองของระบบละบุคลำกร ชน กำรถูกจรกรรมขຌอมูลทำงกำรคຌำ ขຌอมูล
สวนตัวของลูกคຌำละบุคลำกร ซึไงอำจสงผลกระทบตอควำมชืไอมัไน ภำพลักษณ์ละชืไอสียงขององค์กร ปณท จึงเดຌก ำหนดนยบำย
ละนวปฏิบัติ฿นกำรรักษำควำมมัไนคงปลอดภัยดຌำนสำรสนทศ พืไอลดผลกระทบหรือควำมสียหำยตอกำรด ำนินงำน ทรัพย์สิน 
ละบุคลำกร ตลอดจนสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จละสืไอสำรถึงกำร฿ชຌทคนลยี฿หຌกับบุคลำกร พืไอ฿หຌกำร฿ชຌงำ นทคนลยีของ 
ปณท ป็นเปอยำงถูกตຌองละมีควำมปลอดภัยจำกกำรถูกคุกคำมทำงเซบอร์ 

การบริหารความสีไยงดຌานการงิน (Financial Risk) 
กำรน ำทคนลยมีำประยุกต์฿ชຌ฿นธุรกิจตำง โ ท ำ฿หຌกิดกำรปลีไยนปลงพฤติกรรมของผูຌบริภค ธุรกจิกำรงินหรือ

บริกำรกำรงินกใชนดียวกันทีไมีกำรพัฒนำบริกำรพืไออ ำนวยควำมสะดวก฿หຌผูຌ฿ชຌบริกำร ละชวยประหยัดคำ฿ชຌจำยนืไองจำกเมตຌอง
จำยคำธรรมนยีมกำรท ำธุรกรรมผำนชองทำงดิจิทลั ชน กำรช ำระงินคำสินคຌำละบริกำรผำนสืไออิลใกทรอนิกส์ หรือกำรท ำ
ธุรกรรมออนเลน์ทีไมคีวำมรวดรใวละผูຌ฿ชຌบริกำรสำมำรถท ำธุรกรรมเดຌทุกทีไทุกวลำ ปณท ตระหนักถึงสถำนกำรณด์ังกลำวทีไอำจ
สงผลกระทบตอรำยเดຌจำกกำรด ำนินงำนขององค์กร จึงเดຌพัฒนำผลิตภณัฑ์ละบริกำร ปรับปรุงคุณภำพบริกำร รวมทัๅงชองทำง฿น
กำรช ำระงินละชองทำงกำร฿หຌบริกำร ดยกำรพัฒนำระบบทคนลยีสำรสนทศ ละน ำทคนลยีมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำร
ด ำนินงำน พืไออ ำนวยควำมสะดวกละตอบสนองควำมตຌองกำรของลูกคຌำ ตลอดจนรักษำควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันขององค์กร
อีกดຌวย 

การบริหารความสีไยงดຌานการปฏิบัติตามกฎระบียบ (Compliance Risk) 
ปณท ด ำนินธุรกิจอยำงปรง฿สภำย฿ตຌกฎหมำย กฎระบียบ ละนยบำยของรัฐอยำงครงครัด ดยมีกำรติดตำมกำร

ปลีไยนปลงกฎหมำย กฎระบียบ หรือขຌอบังคับตำง โ ทีไอำจสงผลกระทบตอกำรด ำนินธุรกิจอยำงสมไ ำสมอ รวมทัๅงมีกำรก ำกับ
ดูล สืไอสำรละสรຌำงควำมตระหนักตอบุคลำกรทุกระดับ฿หຌมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยฯ ละหลักธรรมำภิบำล พืไอสรຌำงควำม
มัไน฿จตอผูຌมีสวนเดຌสวนสียวำ ปณท จะสำมำรถปรับตัว฿หຌ กำรด ำนินงำนป็นเปตำมนัยของกฎหมำยหรือกฎกณฑ์ตำง โ อันป็น
กำรปງองกันเม฿หຌกิดขຌอพิพำททำงกฎหมำยจำกกำรละวຌนกำรปฏิบัติตำมกฎระบียบหลำนัๅนดຌวย           
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การควบคุมภาย฿น     

ปณท ฿หຌควำมส ำคัญกับกำรมีระบบกำรควบคุมภำย฿นทีไดี ตำมหลักกณฑ์กระทรวงกำรคลัง วำดຌวยมำตรฐำนละ
หลักกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำย฿น ส ำหรับหนวยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 จึงเดຌน ำกรอบกำรควบคุมภำย฿นของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO : 2013) ซึไงก ำหนดองค์ประกอบหลัก ทีไจ ำป็น฿นกำรควบคุมภำย฿นเวຌ  
5 องค์ประกอบ เดຌก 1. สภำพวดลຌอมของกำรควบคุม 2. กำรประมินควำมสีไยง 3. กิจกรรมกำรควบคุม 4. สำรสนทศละกำร
สืไอสำร 5. กำรติดตำมประมินผล พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ของ กำรควบคุมภำย฿น ดຌำนประสิทธิภำพประสิทธิผล฿นกำรด ำนินงำน  
กำรรำยงำนทำงกำรงินละเม฿ชกำรงิน ละกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระบียบ ขຌอบังคับ รวมถึงระบียบปฏิบัติ ละวิธีกำรปฏิบัติงำนทีไ
กีไยวขຌองกับกำรด ำนินธุรกิจทีไ ปณท ก ำหนด 

ปณท ก ำหนดครงสรຌำงละบทบำทควำมรับผิดชอบตอกำรควบคุมภำย฿น ดยมีคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมสีไยงละ
ควบคุมภำย฿น ป็นผูຌก ำกับดูลกำรด ำนินงำน ตำมนยบำยกำรควบคุมภำย฿นของ ปณท รวมทัๅงพิจำรณำ฿หຌควำมหในชอบ
ผนกำรควบคุมภำย฿นทีไผำนกำรพิจำรณำกลัไนกรองจำกคณะท ำงำนบริหำรควำมสีไยงละควบคุมภำย฿น ละมอบหม ำย฿หຌ 
ฝຆำยระบบกำรก ำกับดูลกิจกำรรับผิดชอบกีไยวกับงำนควบคุมภำย฿น พืไอด ำนินกำรประมินผลละจัดท ำรำยงำนกำรประมินผลกำร
ควบคุมภำย฿นของ ปณท ประจ ำป สนอคณะกรรมกำรตรวจสอบ พืไอสอบทำน ควำมพียงพอ หมำะสม ละน ำสนอคณะกรรมกำร ปณท  
กอนน ำสงกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ภำย฿นดือนมีนำคมของทุกป  ฿นป 2563 ปณท ก ำหนด฿หຌทุกหนวยงำน ซึไงประกอบดຌวย ฝຆำย/ส ำนักงำน ศูนย์เปรษณีย์ ศูนย์รับฝำกเปรษณีย์จ ำนวนมำก 
เปรษณีย์พืๅนทีไ ทีไท ำกำรเปรษณีย์ ทีไท ำกำรเปรษณีย์จังหวัด ด ำนินกำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿น ประจ ำป ซึไงประกอบดຌวยกำร
ประมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำย฿น กำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿นของกิจกรรมกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงเดຌก ำหนด฿หຌมี
กำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿นป็นรำยครัๅง ซึไงผลกำรประมินสรุปเดຌวำ  ปณท มีองค์ประกอบของกำรควบคุมภำย฿นทัๅง 5 
องค์ประกอบ 17 หลักกำร ดยมีสภำพวดลຌอมของกำรควบคุมภำย฿นทีไดี มีควำมหมำะสม พียงพอตอประสิทธิภำพละ
ประสิทธิผล฿นกำรด ำนินธุรกิจ ดยผูຌบริหำรเดຌสงสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรทีไมุงนຌนควำมซืไอสัตย์ละจริยธรรม มีกำรจัด
ครงสรຌำงองค์กร สำยกำรบังคับบัญชำ อ ำนำจหนຌำทีไ ละควำมรับผิดชอบอยำงชัดจน บุคลำกรเดຌรับกำรพัฒนำควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ละประสบกำรณ์ทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนตำมหนຌำทีไละควำมรับผิดชอบ มีกำรประมินควำมสีไยงทีไอำจกิดขึๅนละสงผล
กระทบตอกำรด ำนินงำนขององค์กร มีกำรก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมพืไอปງองกันหรือลดควำมสีไยงตอกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุมภำย฿น รวมทัๅงกำรจัด฿หຌมีระบบกำรลกปลีไยนสืไอสำรขຌอมูลระหวำงกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกองค์กร มีกำรติดตำม
ประมินผลกำรควบคุมภำย฿น พืไอปรับปรุงกิจกรรมกำรควบคุม฿หຌป็นปัจจุบันละสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ละปງำหมำยของ
องค์กรอยำงตอนืไองละสมไ ำสมอ  ทัๅงนีๅ มอบหมำย฿หຌส ำนักตรวจสอบภำย฿นป็นผูຌสอบทำนประมินผลกำรควบคุมภำย฿นอยำงปน็อิสระ พืไอ฿หຌมัไน฿จอยำง
สมหตุสมผลวำ ภำรกิจของ ปณท จะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำย฿นดຌำนกำรด ำนินงำนทีไมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล  
ดຌำนกำรรำยงำนทีไกีไยวกับกำรงินละเม฿ชกำรงินทีไชืไอถือเดຌ ทันวลำ ละปรง฿ส รวมทัๅงดຌำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระบียบ 
ละขຌอบังคับทีไกีไยวกับกำรด ำนินงำน   จำกผลกำรประมินกำรควบคุมภำย฿น ประจ ำป 2563 ปณท มีครงสรຌำงกำรควบคุมภำย฿นครบทัๅง 5 องค์ประกอบ 
ตำมหลักกณฑ์กระทรวงกำรคลังวำดຌวยมำตรฐำนละหลักกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำย฿นส ำหรับหนวยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561  
ซึไงก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำย฿นทีไมีประสิทธิผลละพียงพอทีไท ำ฿หຌกำรปฏิบัติงำนประสบผลส ำรใจตำมวัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุมภำย฿น      
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การตรวจสอบภาย฿น    
ป็นกระบวนกำร฿หຌควำมชืไอมัไน (Assurance Service) ละกำร฿หຌค ำปรึกษำ (Consulting Service) อยำงทีไยงธรรม

ละป็นอิสระ  พืไอพิไมคุณคำละปรับปรุงกำรด ำนินงำนขององค์กร มีสวนชวย฿หຌองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ดຌวยกำรประมินละ
ปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรควำมสีไยง กำรควบคุมภำย฿น ละกำรก ำกับดูลภำย฿นองค์กร ดยส ำนักตรวจสอบภำย฿นเดຌยึดนว
ปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกลกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพตรวจสอบภำย฿น หลักกณฑ์กระทรวงกำรคลั งวำดຌวยมำตรฐำนละหลักกณฑ์
ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำย฿นส ำหรับหนวยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ระบียบกระทรวงกำรคลัง วำดຌวยคณะกรรมกำรตรวจสอบละ
หนวยตรวจสอบภำย฿นของรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2555 ละคูมือกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำย฿นของรัฐวิสำหกิจ ฉบับปรับปรุง  
ป 2555  

บริษัท เปรษณีย์เทย จ ำกัด เดຌ฿หຌควำมส ำคัญละสงสริมควำมป็นอิสระของผูຌตรวจสอบภำย฿น ดยส ำนักตรวจสอบ
ภำย฿นมีครงสรຌำงของหนวยงำนทีไป็นอิสระ รำยงำนตรงตอคณะกรรมกำรตรวจสอบ ละกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ  มีกำรจัดท ำ  
กฎบัตร ซึไงเดຌก ำหนดบทบำท อ ำนำจละหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ ตลอดจนนวทำงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบเวຌอยำงชัดจน ละ
เดຌรับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมทัๅงมีกำรผยพรกฎบัตร฿หຌผูຌบริหำรละพนักงำนของ ปณท ทุกคนรับทรำบ ละ
ผูຌตรวจสอบภำย฿นเดຌมีกำรปຂดผยควำมขัดยຌงทำงผลประยชน์กอนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำย฿นทุกครัๅง  

การปฏิบัติงานตรวจสอบละการรายงาน  มีกำรจัดท ำผนกำรด ำนินงำนละกำรตรวจสอบชิงกลยุทธ์ ผนกำร
ด ำนินงำนละกำรตรวจสอบภำย฿นประจ ำป ทีไสอดรับกับผนวิสำหกิจละปງำหมำยขององค์กร ซึไงเดຌจัดท ำขึๅนบนฐำนควำมสีไยง  
ละมีกำรน ำควำมหในของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูຌบริหำรระดับสูง ผูຌสอบบัญชี รวมทัๅงหตุกำรณ์ทีไส ำคัญขององค์กร  
มำประกอบกำรพิจำรณำจัดล ำดบัควำมสีไยง฿นกำรก ำหนดผนกำรตรวจสอบ฿หຌสอดคลຌองกับทรัพยำกรของส ำนักตรวจสอบภำย฿น 
พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภำพละประสิทธิผลตอองค์กร รวมทัๅงมีกำรทบทวนละปรับปรุงผนฯ ฿หຌมีควำมสอดคลຌองกับสภำพวดลຌอม
กำรด ำ นินงำนทีไ ปลีไยนปลงเป ดยกิจกรรมกำรตรวจสอบคลอบคลุมกำรปฏิบัติ งำนทุกดຌำนของ ปณท รวมถึง 
กำรสอบทำนกำรด ำนินงำนตำมกณฑ์ Core Business Enablers 7 ดຌำน ซึไงผนกำรด ำนินงำนละกำรตรวจสอบฯ ดังกลำว
เดຌรับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดย฿นป 2563 ส ำนักตรวจสอบภำย฿นปฏิบัติงำนเดຌครบถຌวนตำมผนฯ ทีไก ำหนดเวຌ 
รวมทัๅงมีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบตอผูຌบริหำรหนวยรับตรวจ พืไอน ำขຌอสนอนะ เปปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน มีกำรติดตำมผล
กำรด ำนินงำนตำมขຌอสนอนะ ละน ำสนอรำยงำนตอผูຌบริหำรสำยงำน/ส ำนัก กรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ ละคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ทัๅงนีๅ ส ำนักตรวจสอบภำย฿นเดຌท ำขຌอตกลงควำมรวมมือกับธนำคำรอำคำรสงครำะห์ (ธอส.) น ำระบบสนับสนุนงำน
ตรวจสอบ (AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S) มำ฿ชຌป็นครืไองมือชวย฿นกระบวนกำรตรวจสอบ นอกจำกนีๅ ส ำนักตรวจสอบ
ภำย฿นเดຌสรຌำงมูลคำพิไม฿หຌกับองค์กร ดยก ำหนดผนงำน฿หຌบริกำรค ำปรึ กษำกำร฿หຌควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿นกำรควบคุมละ
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนทีไพบขຌอผิดพลำดบอยครัๅง ละสริมสรຌำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของหัวหนຌำทีไท ำกำรเปรณีย์ (Head Postmaster) พืไอ฿หຌผูຌปฏิบัติงำนมีนวทำง฿นกำรปรับปรุงกำรด ำนินงำน฿หຌมีประสิทธิภำพละประสทิธิผล กิดประยชน์สูงสุดก
องค์กร รวมทัๅงมีกำร฿หຌบริกำรค ำปรึกษำ (Consulting) กผูຌบริหำร หนวยรับตรวจ ละบริษัท฿นครือ ฿นประดในตำง โ จ ำนวน 
37 รืไอง ตลอดจนมีกำรจัดท ำวใบเซต์ศูนย์รียนรูຌดຌำนกำรตรวจสอบภำย฿น พืไอผยพรขຌอมูลทีไป็นประยชน์ตอหนวยงำนตำง โ  

การรักษาคุณภาพงานตรวจสอบ ก ำหนด฿หຌมีกำรทบทวนคูมือกำรตรวจสอบภำย฿นละคูมือกำรบริหำรงำนตรวจสอบ
ภำย฿น฿หຌสอดคลຌองกับบริบทปัจจุบันป็นประจ ำทุกป พืไอ฿หຌผูຌตรวจสอบภำย฿นละผูຌปฏบิัติงำน฿ชຌป็นนวทำงกำรปฏิบตัิงำนอยำง
ถูกตຌองละป็นมำตรฐำนดียวกัน รวมทัๅงจัด฿หຌมีกำรประมินคุณภำพภำยหลังกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ ดยหนวยรับตรวจ ทัๅง฿น
ดຌำนกำร฿หຌควำมชืไอมัไนละดຌำนกำร฿หຌค ำปรึกษำ กำรประมินตนองของผูຌตรวจสอบภำย฿น กำรประมินตนองของส ำนัก
ตรวจสอบภำย฿น กำรประมินควำมพึงพอ฿จของผูຌบริหำรระดับสูงละคณะกรรมกำรตรวจสอบตอผลงำนของส ำนักตรวจสอบ
ภำย฿น กำรประมิน฿หຌควำมรวมมือของหนวยรับตรวจ กำรประมินคุณภำพจำกภำย฿นองค์กร ละกำรประมินคุณภำพจำก
ภำยนอกองค์กรอยำงนຌอยทุก 5 ป พืไอ฿หຌมัไน฿จวำกำรปฏิบัติงำน มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ตลอดจนมีกำรสงสริมละสนับสนุน
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฿หຌผูຌตรวจสอบภำย฿นขຌำรับกำรฝຄกอบรมทัๅงภำย฿นละภำยนอก รวมทัๅงสอบวุฒิบัตรวิชำชีพกำรตรวจสอบภำย฿นละวิชำชีพอืไน 
ทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงสิๅน 13 หลักสูตร ดยป 2563 มีผูຌเดຌรับประกำศนียบัตรผูຌตรวจสอบภำย฿นของประทศเทย (Certified Professional Internal Audit of Thailand : CPIAT) จ ำนวน 1 รำย  ละบุคลำกรของส ำนักตรวจสอบภำย฿นมีจ ำนวนชัไวมง
กำรฝຄกอบรมฉลีไย 41.68 ชัไวมง/คน/ป                                    
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูลกิจการทีไดี         

คณะกรรมกำร ปณท เดຌ฿หຌควำมส ำคัญ฿นกำรปฏิบัติตำมหลักกำรละนวทำงกำรก ำกับดูลกิจกำรทีไดี฿นรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 
2562 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนยบำยรัฐวิสำหกิจ กระทรวงกำรคลัง ดย฿นป 2563 คณะกรรมกำร ปณท เดຌมีกำรด ำนินงำน
ทีไมุงนຌนกำรสรຌำงควำมยัไงยืนละสริมสรຌำงประสิทธิภำพของ ปณท ดยกำรก ำกับ ติดตำม ควบคุม ละดูลฝຆำยบริหำร฿หຌท ำหนຌำทีไ
ทำงกำรบริหำรพืไอ฿หຌกำรน ำทรัพยำกรเป฿ชຌเดຌอยำงมีประสิทธิภำพละประสิทธิผล ตรงตำมปງำหมำย กิดประยชน์สูงสุดก 
ผูຌมีสวนเดຌสียทุกฝຆำยอยำงป็นธรรม ละน ำเปสูผลทีไสำมำรถขงขันเดຌละมีผลประกอบกำรทีไดี ดยค ำนึงถึงผลกระทบ฿นระยะยำว 
ประกอบธุรกิจอยำงมีจริยธรรม คำรพสิทธิละมีควำมรับผิดชอบตอกระทรวงกำรคลัง฿นฐำนะผูຌถือหุຌนละผูຌมีสวนเดຌสีย  
สรຌำงประยชน์ตอสังคม ละพัฒนำหรือลดผลกระทบดຌำนลบตอสิไงวดลຌอม ตลอดจนสำมำรถปรับตัวเดຌภำย฿ตຌปัจจัยกำรปลีไยนปลง 
ละ฿หຌควำมส ำคัญตอกำรประมินผลกำรด ำนินงำนรัฐวิสำหกิจตำมหลักกณฑ์กำรประมินกระบวนกำรปฏิบัติงำนละกำรจัดกำร
ของรัฐวิสำหกิจ 
นยบายการก ากับดูลกิจการ 
  คณะกรรมกำร ปณท เดຌก ำหนดนยบำยกำรก ำกับดูลกิจกำร พืไอ฿หຌ ปณท มีกำรด ำนินงำนตำมหลักกำรละ  
นวทำงกำรก ำกับดูลกิจกำรทีไดี฿นรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนยบำยรัฐวิสำหกิจ กระทรวงกำรคลัง 
ละมีระบบกำรบริหำรจัดกำรทีไมีประสิทธิภำพ ปรง฿ส ละนำชืไอถือ น ำเปสูกำรป็นองค์กรชัๅนน ำทีไชวยสงสริมกำรพัฒนำสังคม
ละประทศชำติอยำงยัไงยืน รวมทัๅงกิดประยชน์สูงสุดกผูຌมีสวนเดຌสียทุกฝຆำยอยำงป็นธรรม ละป็นนวทำง฿หຌกรรมกำร  
ฝຆำยบริหำร ละผูຌปฏิบัติงำนยึดถือปฏิบัติรวมกัน ดังนีๅ 

(1) ก ำหนดนยบำยละทิศทำง฿นกำรด ำนินงำน฿หຌสอดคลຌองกับนวนยบำยของผูຌถือหุຌนภำครัฐ  (Statement of Direction : SOD)   
(2) จัด฿หຌมีครงสรຌำงคณะกรรมกำรทีไมีองค์ประกอบทำงควำมรูຌควำมสำมำรถทีไหมำะสมตอกำรด ำนินธุรกิจของ ปณท 
(3) ปฏิบัติหนຌำทีไดຌวยควำมรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) ละซืไอสัตย์ตอองค์กร (Duty of Loyalty) พืไอ฿หຌกิด

ประยชน์สูงสุด 
(4) ปฏิบัติตอผูຌมีสวนเดຌสียอยำงป็นธรรม ดยค ำนึงถึงสิทธิของผูຌมีสวนเดຌสียตำมกฎหมำยละสงสริม฿หຌกิดกำรมีสวน

รวมของผูຌมีสวนเดຌสีย฿นกำรพัฒนำกำรด ำนินงำนของ ปณท ฿นอนำคต                              
(5) จัด฿หຌมีนยบำยละผนกำรด ำนินงำนทีไค ำนึงถึงกำรด ำนินงำนอยำงยัไงยืนมีควำมรับผิดชอบตอสังคม สิไงวดลຌอม ละมี

ธรรมำภิบำล รวมทัๅงน ำนวัตกรรมมำ฿ชຌ฿นกำรพัฒนำละปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนกำร฿หຌบริกำร ละกำรบริหำรจัดกำรภำย฿น
องค์กร฿หຌมีประสิทธิภำพ 

(6) ปຂดผยขຌอมูลส ำคัญทัๅงดຌำนกำรงินละเม฿ชกำรงินอยำงถูกตຌอง ชืไอถือเดຌ ครบถຌวน พียงพอ ทันวลำ ละปน็เป
ตำมกฎหมำยละกฎระบียบทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌสำธำรณชนละผูຌมีสวนเดຌสียรับทรำบผำนชองทำงทีไสำมำรถขຌำถึงเดຌดยสะดวก 

(7) จัด฿หຌมีกำรบริหำรควำมสีไยงละกำรควบคุมภำย฿นทีไหมำะสมละมีประสิทธิภำพ  พืไอปງองกันหรือลดอกำสทีไจะกิด 
ผลสียหำยจำกควำมสีไยงทีไอำจจะกิดขึๅน รวมทัๅงจัด฿หຌมีบุคคลหรือหนวยงำนทีไมีควำมป็นอิสระ  ท ำหนຌำทีไสอบทำนประสิทธิภำพของ
กำรบริหำรควำมสีไยงละกำรควบคุมภำย฿นป็นประจ ำทุกป 
ขຌอมลูดຌานธรรมาภิบาล  
สวนทีไ 1 รายงานผลการด านินงานตามนยบายก ากับดูลกิจการทีได ี
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(8) ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมของ ปณท อยำงครงครัด ละจัด฿หຌมีชองทำงรับรืไองรຌองรียน มืไอพบหในกำรประพฤติ
ปฏิบัติทีไผิดมำตรฐำนทำงจริยธรรม (Whistleblower) รวมทัๅงมีนวทำง฿นกำรจัดกำรกับรืไองรຌองรียนละผูຌทีไประพฤติปฏิบัติผิด
มำตรฐำนทำงจริยธรรมตำมสมควรกกรณี ตลอดจนมีมำตรกำรคุຌมครองผูຌทีไรຌองรียนอยำงหมำะสม 

(9) รวมหำรือกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรนยบำยรัฐวิสำหกิจ พืไอก ำหนดขຌอตกลงกำรประมินผลกำรด ำนินงำนของ ปณท 
ละมืไอรับทรำบผลกำรประมินลຌว ฿หຌน ำผลกำรประมินดังกลำวเป฿ชຌปรับปรุงกำรด ำนินงำน฿หຌบรรลผุลส ำรใจตำมปງำหมำยทีไก ำหนด 

(10) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำนินงำนดຌำนกำรก ำกับดูลกิจกำรกผูຌถือหุຌนภำครัฐ ป็นประจ ำทุกป 
ครงสรຌางละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปณท  
  คณะกรรมกำร ปณท เดຌรับกำรตงตัๅงจำกกระทรวงกำรคลังซึไงป็นผูຌถือหุຌนทัๅงหมดของ ปณท ดยกำรสรรหำจำก
บัญชีรำยชืไอกรรมกำรทีไกระทรวงกำรคลังจัดท ำขึๅน ละจำกผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสำขำวิชำตำง โ ทีไมีควำมรูຌควำมสำมำรถฉพำะดຌำนทีไ
จ ำป็นตอกำรด ำนินธุรกิจพืไอ฿หຌบรรลุปງำหมำยหลักละพันธกิจของ ปณท  รวมทัๅงป็นผูຌมีคุณสมบัติทีไหมำะสมละเมมีลักษณะ
ตຌองหຌำมตำมพระรำชบัญญัติคุณสมบัติมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรละพนักงำนรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2518  เมมีผลประยชน์ทับซຌอน
หรือมีสวนเดຌสียกับกิจกำรของ ปณท ทัๅงนีๅ ครงสรຌำงของคณะกรรมกำร ปณท ประกอบดຌวยกรรมกำรจ ำนวนเมนຌอยกวำ 5 คน 
ตเมกิน 11 คน ดยมีกรรมกำรทีไป็นอิสระอยำงนຌอย 1 ฿น 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัๅงหมด ละ฿นกำรตงตัๅงกรรมกำรทุกครัๅง  
ปณท เดຌท ำกำรปຂดผยประวัติของกรรมกำรทุกคนเวຌบนวใบเซต์ของ ปณท (www.thailandpost.co.th)  คณะกรรมกำร ปณท ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบ฿นฐำนะกรรมกำรป็นอยำงดี จึงเดຌบงยกบทบำท หนຌำทีไละควำม
รับผิดชอบระหวำงคณะกรรมกำร ปณท กับฝຆำยบริหำรอยำงชัดจน ซึไงบทบำท หนຌำทีไ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
ปณท ละประธำนกรรมกำรทีไส ำคัญมีดังนีๅ - หนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปณท 

• ปฏิบัติหนຌำทีไดຌวยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง ละซืไอสัตย์ ดยยึดถือประยชน์สูงสุดของ ปณท ป็นทีไตัๅง 
รวมทัๅงเมกระท ำกำร฿ด โ อันอำจท ำ฿หຌกิดควำมขัดยຌงของผลประยชน์ตอ ปณท 

• ก ำหนดวิสัยทัศน์ ปງำหมำย ละคำนิยมของ ปณท ทีไมีควำมสอดคลຌองกับพันธกิจ วัตถุประสงค์ละ
นยบำยของรัฐ 

• ก ำกับดูล฿หຌ ปณท มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรงิน กำรบริหำรควำมสีไยง ระบบกำรควบคุมภำย฿น 
ละกำรตรวจสอบภำย฿นทีไพียงพอละหมำะสมตอกำรด ำนินธุรกิจ 

• ติดตำม ประมินผล ละดูล฿หຌมีกำรรำยงำนผลกำรด ำนินงำนตำมระยะวลำทีไหมำะสม 
• ก ำกับดูล฿หຌฝຆำยบริหำรรับผิดชอบกำรบริหำรงำนตำมกรอบนยบำยทีไวำงเวຌ ละด ำนินกำร฿หຌบรรลุ 

พันธกิจ วัตถุประสงค์ ละปງำหมำยของ ปณท ทัๅงนีๅ คณะกรรมกำร ปณท เมควรทรกซงกำรตัดสิน฿จ
ละกำรบริหำรงำนของฝຆำยบริหำร 

• ก ำกับดูล฿หຌ ปณท ด ำนินงำนตำมกฎหมำยละกฎระบียบทีไกีไยวขຌอง 
• ก ำกับดูล฿หຌ ปณท ปฏิบัติตอผูຌมีสวนเดຌสียกลุมตำง โ อยำงป็นธรรม ละสงสริม฿หຌกิดกำรมีสวนรวม

ของผูຌมีสวนเดຌสีย฿นกำรพัฒนำกำรด ำนินงำนของ ปณท 
• ก ำกับดูล฿หຌ ปณท มีกำรปຂดผยขຌอมูลส ำคัญทัๅงดຌำนกำรงินละเม฿ชกำรงินอยำงถูกตຌอง ชืไอถือเดຌ 

ครบถຌวน พียงพอ ทันวลำ ละป็นเปตำมกฎหมำยละกฎระบียบทีไกีไยวขຌอง - หนຌาทีไละความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 
• ก ำกับ ติดตำม ละดูล฿หຌมัไน฿จเดຌวำกำรปฏิบัติหนຌำทีไของคณะกรรมกำร ปณท ป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ 

ละบรรลุตำมวัตถุประสงค์ละปງำหมำยหลักของ ปณท 
• ดูล฿หຌมัไน฿จวำกรรมกำรทุกคนมีสวนรวม฿นกำรสงสริม฿ หຌ กิดวัฒนธรรมองค์กรทีไมีจริยธรรม  

ละกำรก ำกับดูลกิจกำรทีไดี 
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• ก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร ปณท ดยหำรือรวมกับผูຌบริหำรสูงสุดละมีมำตรกำร ทีไดูล฿หຌ
รืไองส ำคัญเดຌถูกบรรจุป็นวำระกำรประชุม 

• จัดสรรวลำเวຌอยำงพียงพอทีไฝຆำยบริหำรจะสนอรืไองละมำกพอทีไกรรมกำรจะอภิปรำยประดในส ำคัญกัน
อยำงรอบคอบ  สงสริม฿หຌกรรมกำรมีกำร฿ชຌดุลยพินิจทีไรอบคอบละ฿หຌควำมหในเดຌอยำงอิสระ 

• สริมสรຌำงควำมสัมพันธ์อันดีระหวำงกรรมกำรทีไ ป็นผูຌบริหำรละกรรมกำรทีไ เม ป็นผูຌบริหำร   
ละระหวำงคณะกรรมกำร ปณท ละฝຆำยบริหำร 

รายนามคณะกรรมการ ปณท 
ล าดับ รายนาม ชวงการด ารงต าหนง฿นป 2563 

1 นำยรัฐพล  ภักดีภูม ิ 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 2 พลต ำรวจท สมพงษ์  ชิงดวง 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 3 ศ. ดร.ปำริชำต  สถำปຂตำนนท์ 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 4 นำงวรรณพร  ทพหัสดิน ณ อยุธยำ 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 5 ดร.สรี  นนทสตู ิ 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 6 ผศ.สมชำย  ศุภธำดำ 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 7 ผศ. ดร.อกก์  ภทรธนกุล 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 8 ดร.พรชัย  ฐีระวช 1 มกรำคม – 7 ตุลำคม 9 นำยสรศักดิ์  มีนะตร ี 1 มกรำคม – 7 ตุลำคม 
10 นำงสมร  ทิดธรรมพิบลู 1 มกรำคม – 14 มกรำคม 
11 นำยกอกิจ  ดำนชัยวิจิตร 18 สิงหำคม – 15 ธันวำคม 
12 นำยภุชพงค์  นดเธสง 8 ตุลำคม – 31 ธันวำคม 
13 นำยพันธ์ทอง  ลอยกุลนันท์ 8 ตุลำคม – 31 ธันวำคม  

การตงตัๅงคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ  คณะกรรมกำร ปณท เดຌตงตัๅงคณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร พืไอมอบหมำย฿หຌช วยศึกษำละกลัไนกรองงำนตำม
ควำมจ ำป็น ดังนีๅ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ปณท 
  มีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ฿นกำรสอบทำนประสิทธิภำพละประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมสีไยง ระบบกำรควบคุม
ภำย฿น กำรก ำกับดูลทีไดี  สอบทำนควำมถูกตຌองละนำชืไอถือของรำยงำนทำงกำรงิน  สอบทำนกำรด ำนินงำน฿หຌถูกตຌองตำม
กฎหมำย มติคณะรัฐมนตรี ขຌอบังคับ ระบียบ ค ำสัไง ประกำศ หรือวิธีปฏิบัติงำนทีไกีไยวขຌอง  พิจำรณำรำยกำรทีไกีไยวยงกันหรือ
รำยกำรทีไอำจมีควำมขัดยຌงทำงผลประยชน์หรือมีอกำสกิดกำรทุจริต  พิจำรณำตงตัๅงผูຌสอบบัญชีละคำตอบทนของ  
ผูຌสอบบัญชีสอบทำน฿หຌ ปณท มีระบบกำรตรวจสอบภำย฿นทีไดี พิจำรณำควำมป็นอิสระของหนวยตรวจสอบภำย฿น ตลอดจน฿หຌ
ควำมหในตอคณะกรรมกำร ปณท กีไยวกับกำรตงตัๅง ยกยຌำย ถอดถอน ละประมินผลงำนประจ ำปของหัวหนຌำหนวยตรวจสอบ
ภำย฿น  ฿นป 2563  คณะกรรมกำรตรวจสอบ ปณท เดຌมีกำรด ำนินงำน฿นรืไองตำง โ ทีไส ำคัญ เดຌก  สอบทำนผลกำรบริหำร
ควำมสีไยงระดับองค์กรของ ปณท ละ Risk Correlation Map ประจ ำป 2563 ป็นรำยเตรมำส  สอบทำนผลกำรระบุควำมสีไยง  
กำรประมินควำมสีไยง ละผนกำรบริหำรควำมสีไยงระดับองค์กรของ ปณท ประจ ำป 2564  สอบทำนผลกำรด ำนินงำน  
งบกำรงินละฐำนะกำรงินของ ปณท ป็นรำยเตรมำส  สอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระบียบ ละขຌอบังคับทีไกีไยวขຌอง 



  
บริษัท เปรษณีย์เทย จ ำกัด  80  
รวมถึงขຌอก ำหนดขององค์กรก ำกับดูลทีไกีไยวขຌองกับกิจกำรของ ปณท ทีไมีผลกระทบตอภำพลักษณ์ละกำรด ำนินงำนของ ปณท 
อยำงมีนัยส ำคัญ  ติดตำมควำมคืบหนຌำของกำรด ำนินงำนตำมผนกำรด ำนินงำนละกำรตรวจสอบภำย฿น ประจ ำป 2563 ป็น
รำยเตรมำส  ติดตำมกำรประพฤติปฏิบัติตนตำมขຌอบังคับคณะกรรมกำร ปณท วำดຌวย กำรขัดยຌงระหวำงผลประยชน์สวนบุคคล
ละผลประยชน์ ของ ปณท  สอบทำนรำยงำนผลกำรตรวจสอบละรำยงำนควำมขัดยຌงทำงผลประยชน์ของผูຌตรวจสอบภำย฿น 
รำยงำนผลกำรสอบทำนกำรด ำนินงำนตำมกณฑ์ Core Business Enablers 7 ดຌำน  พิจำรณำ฿หຌควำมหในชอบตัวชีๅวัดผลส ำรใจ
ของงำน ป 2564  พิจำรณำอนุมัติกำรตงตัๅง ยกยຌำยละพิจำรณำควำมดีควำมชอบบุคลำกร฿นสังกัดส ำนักตรวจสอบภำย฿น 
ประจ ำป 2563  พิจำรณำตงตัๅงผูຌสอบบัญชีละคำธรรมนียมตรวจสอบบัญชี ป 2563 ประมินควำมหมำะสมละพียงพอของ
ทรัพยำกรดຌำนกำรตรวจสอบภำย฿น  อนุมัติผนกำรด ำนินงำนละกำรตรวจสอบชิงกลยุทธ์ ป 2564 – 2568 ละผนกำร
ด ำนินงำนละกำรตรวจสอบภำย฿น ประจ ำป 2564   
        รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท (ฉพาะกรรมการ ปณท)  

ล าดับ รายนาม ชวงการด ารงต าหนง฿นป 2563 
1 ดร.สรี  นนทสตู ิ 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 
2 ศ. ดร.ปำริชำต  สถำปຂตำนนท์ 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 
3 ผศ.สมชำย  ศุภธำดำ 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม  

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ปณท 
มีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ฿นกำรพิจำรณำ฿หຌควำมหในกีไยวกับกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ฿นกำรด ำนินงำนตลอดจน

สงสริมละพัฒนำกำรรงงำนสัมพันธ์ หำทำงปรองดองละระงับขຌอขัดยຌง฿น ปณท ปรับปรุงขຌอบังคับละระบียบ฿นกำรท ำงำน 
อันจะป็นประยชน์ตอนำยจຌำง ลูกจຌำง ละ ปณท  ปรึกษำหำรือพืไอพิจำรณำปรับปรุงสภำพกำรจຌำง ละกຌเขปัญหำตำม 
ค ำรຌองทุกข์ของลูกจຌำงหรือสหภำพรงงำนรัฐวิสำหกิจ ปณท ซึไงรวมถึงกำรรຌองทุกข์ทีไกีไยวกับกำรลงทษทำงวินัย  
  ฿นป 2563  คณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์ ปณท เดຌมีกำรด ำนินงำน฿นรืไองตำง โ ทีไส ำคัญ เดຌก กำรพิจำรณำปรับปรุง
ขຌอบังคับละระบียบ฿นกำรท ำงำน  พิจำรณำกຌเขปัญหำตำมค ำรຌองทุกข์ของสหภำพรงงำนรัฐวิสำหกิจ ปณท รวมถึงพิจำรณำ
กຌเขปัญหำกำรรຌองทุกข์กีไยวกับกำรลงทษทำงวินัยของผูຌปฏิบัติงำน   
  รายนามคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ปณท (ฉพาะกรรมการ ปณท)  

ล าดับ รายนาม ชวงการด ารงต าหนง฿นป 2563 - พลต ำรวจท สมพงษ์  ชิงดวง 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม  
คณะอนุกรรมการสรรหาละพิจารณาคาตอบทนกรรมการ ปณท   

คณะอนุกรรมกำรสรรหำละพิจำรณำคำตอบทนกรรมกำร ปณท มีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ฿นกำรก ำหนดวิธีกำร 
หลักกณฑ์ สมรรถนะละควำมรูຌทีไจ ำป็น (Skill Matrix) ของคณะกรรมกำร ปณท ตำมนวทำง  ละขัๅนตอนกำรตงตัๅงกรรมกำร
รัฐวิสำหกิจ สรรหำละสนอรำยชืไอบุคคลทีไมีคุณสมบัติหมำะสมทีไจะป็นกรรมกำร ปณท ตอคณะกรรมกำร ปณท  พิจำรณำ
กลัไนกรองกำรสรรหำละคัดลือกบุคคลพืไอตงตัๅง฿หຌด ำรงต ำหนง฿ดทีไอยู฿นอ ำนำจของคณะกรรมกำร ปณท   ก ำหนดครงสรຌำง
คำตอบทนรวมทัๅงผลประยชน์อืไนของกรรมกำร ละอนุกรรมกำรของ ปณท อยำงหมำะสม ปรง฿ส ป็นธรรม ละสอดคลຌองกบั
ผลกำรด ำนินงำนของ ปณท   ฿นป 2563  คณะอนุกรรมกำรสรรหำละพิจำรณำคำตอบทนกรรมกำร ปณท เดຌมีกำรด ำนินงำน฿นรืไองตำง โ ทีไ
ส ำคัญเดຌก  พิจำรณำวิธีกำรละหลักกณฑ์ทีไจะ฿ชຌป็นนวทำง฿นกำรพิจำรณำสรรหำรำยชืไอ  บุคคลป็นกรรมกำร ปณท  
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พิจำรณำสรรหำละสนอรำยชืไอบุคคลทีไมีคุณสมบัติหมำะสมพืไอตงตัๅงป็นกรรมกำร ปณท ฿นต ำหนงทีไวำงละทดทน
กรรมกำรทีไพຌนจำกต ำหนงตำมวำระตอคณะกรรมกำร ปณท  พิจำรณำครงกำรกษียณอำยุกอนก ำหนด 

รายนามคณะอนุกรรมการสรรหาละพิจารณาคาตอบทนกรรมการ ปณท (ฉพาะกรรมการ ปณท) 
ล าดับ รายนาม ชวงการด ารงต าหนง฿นป 2563 

1 นำงวรรณพร  ทพหัสดิน ณ อยุธยำ 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 
2 ศ. ดร.ปำริชำต  สถำปຂตำนนท์ 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 
3 ดร.สรี  นนทสตู ิ 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 
4 ผศ. ดร.อกก์  ภทรธนกุล 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม     

คณะกรรมการสรรหากรรมการผูຌจัดการ฿หญ ปณท 
มีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ฿นกำรก ำหนดหลักกณฑ์วิธีกำรสรรหำ ด ำนินกำรสรรหำบุคคลทีไมีควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 

ประสบกำรณ์ที ไหมำะสม ซึ ไงมีคุณสมบัติครบถຌวนตำมพระรำชบัญญัติคุณสมบัติมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรละพนักงำน
รัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2518 ทีไจะด ำรงต ำหนงกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ ปณท สนอตอคณะกรรมกำร ปณท พืไอพิจำรณำ  ฿นป 2563 คณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ ปณท เดຌมีกำรด ำนินงำน฿นรืไองตำง โ ทีไส ำคัญเดຌก ก ำหนด
หลักกณฑ์ละวธิีกำรกีไยวกับกำรสรรหำ  รวมทัๅงประกำศรับสมัครบุคคลพืไอคัดลือกขຌำด ำรงต ำหนงกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ ปณท 
ละด ำนินกำรสรรหำบุคคลทีไมีควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ทีไหมำะสม กอนน ำสนอคณะกรรมกำร ปณท พืไอพิจำรณำ
ตอเป 
        รายนามคณะกรรมการสรรหากรรมการผูຌจัดการ฿หญ ปณท (ฉพาะกรรมการ ปณท) 

ล าดับ รายนาม ชวงการด ารงต าหนง฿นป 2563 
1 นำงวรรณพร  ทพหัสดิน ณ อยุธยำ 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 2 ดร.สรี  นนทสตู ิ 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 3 ศ. ดร.ปำริชำต  สถำปຂตำนนท์ 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 4 ผศ. ดร.อกก์  ภทรธนกุล 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 5 ดร.พรชัย  ฐีระวช 1 มกรำคม – 7 ตุลำคม 

      
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบทนกรรมการผูຌจัดการ฿หญ ปณท 

มีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ฿นกำรพิจำรณำสัญญำจຌำง ก ำหนดผลตอบทนละจรจำผลตอบทนกับบุคคลทีไจะเดຌรับกำร
สนอชืไอ฿หຌด ำรงต ำหนงกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ ปณท รวมทัๅงสนอผลกำรจรจำพรຌอมรำงสัญญำจຌำงตอคณะกรรมกำร ปณท พืไอ
พิจำรณำ   ฿นป 2563 คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำผลตอบทนกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ ปณท เดຌมีกำรด ำนินงำน฿นรืไองตำง โ ทีไส ำคัญ
เดຌก พิจำรณำก ำหนดผลตอบทนละสิทธิประยชน์อืไน พืไอจรจำตอรองกับบุคคลทีไเดຌรับกำรสนอชืไอ฿หຌด ำรงต ำหนงกรรมกำร
ผูຌจัดกำร฿หญ ปณท  
      รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบทนกรรมการผูຌจัดการ฿หญ ปณท (ฉพาะกรรมการ ปณท) 

ล าดับ รายนาม ชวงการด ารงต าหนง฿นป 2563 
1 นำยสรศักดิ์  มีนะตร ี 1 มกรำคม –  7 ตุลำคม 
2 ดร.สรี  นนทสตู ิ 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 



  
บริษัท เปรษณีย์เทย จ ำกัด  82  
คณะอนุกรรมการพิจารณาประมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผูຌจัดการ฿หญ ปณท 

มีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ฿นกำรก ำหนดหลักกณฑ์กำรประมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ ปณท ละ
ประมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ ปณท ทุก 6 ดือน รวมทัๅงน ำผลกำรประมินดังกลำวเป฿ชຌ฿นกำรพิจำรณำ
ปรับอัตรำคำตอบทนหรือพิจำรณำลิกสัญญำจຌำง กรณีเมสำมำรถด ำนินกำร฿หຌบรรลุผลเดຌตำมทีไก ำหนดเวຌ 

฿นป 2563 คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำประมินผลกำรปฏิบัติงำนกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ ปณท เดຌมีกำรด ำนินงำน฿น
รืไองตำง โ ทีไส ำคัญเดຌก  ก ำหนดกณฑ์กำรประมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ ปณท ประจ ำป 2563 ละ
พิจำรณำประมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ ปณท รอบ 6 ดือนรกของป 2563  
      รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาประมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผูຌจัดการ฿หญ ปณท (ฉพาะกรรมการ ปณท)  

ล าดับ รายนาม ชวงการด ารงต าหนง฿นป 2563 
1 ศ. ดร.ปำริชำต  สถำปຂตำนนท์ 28 มษำยน – 31 ธันวำคม 2 นำงวรรณพร  ทพหัสดิน ณ อยุธยำ 28 มษำยน – 31 ธันวำคม 3 นำยสรศักดิ์  มีนะตร ี 28 มษำยน – 7 ตุลำคม 4 ดร.สรี  นนทสตู ิ 28 มษำยน – 31 ธันวำคม 

        
คณะอนุกรรมการก ากับดูลกิจการทีไดี 

มีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ฿นกำรทบทวนนยบำยกำร ก ำกับดูลกิจกำร  พิจำรณำ฿หຌควำมหในชอบผนกำรด ำนินงำน
ดຌำนกำรก ำกับดูลกิจกำรทีไดี ละดຌำนควำมรับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอม รวมทัๅงติดตำม ผลกำรด ำนินงำนดังกลำว  
อยำงนຌอยป็นรำยเตรมำส ก ำกับดูลกำรด ำนินงำนของ ปณท ฿หຌป็นเปตำมหลักกำรละนวทำงกำรก ำกับดูลกิจกำรทีไดี฿น
รัฐวิสำหกิจ รวมทัๅง฿หຌป็นเปตำมกฎหมำย กฎ ระบียบ นยบำยทีไก ำหนดเวຌ  ทบทวน ปรับปรุง ขຌอบังคับ ละระบียบตำง โ  
฿หຌสอดคลຌองกับกฎหมำยทีไกีไยวขຌอง 

  ฿นป 2563 คณะอนุกรรมกำรก ำกับดูลกิจกำรทีไดี เดຌมีกำรด ำนินงำน฿นรืไองตำง โ ทีไส ำคัญเดຌก  ติดตำมผลกำร
ด ำนินงำนตำมผนกำรด ำนินงำนดຌำนกำรก ำกับดูลกิจกำรทีไดี ประจ ำป 2563  รวมทัๅงรับทรำบผลกำรด ำนินงำนดຌำนตำง โ  
ซึไงประกอบดຌวย ดຌำนกำรสดงควำมรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ดຌำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยละกฎกณฑ์ภำยนอก ละดຌำนจริยธรรม  
฿หຌควำมหในชอบนยบำยกำรก ำกับดูลกิจกำร , ผนมบทกำรก ำกับดูลกิจกำรทีไดี ป 2563 - 2567 (ปรับปรุงครัๅงทีไ 1  
พ.ศ. 2563) ละผนปฏิบัติงำนกำรก ำกับดูลกิจกำรทีไดี ประจ ำป 2564  คูมือกำรก ำกับดูลกิจกำรทีไดี ป 2564  นยบำยควำม
รับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอม  ผนยุทธศำสตร์กำรด ำนินงำนดຌำนควำมรับผิดชอบตอสังคม฿นกระบวนกำร (CSR in Process) ระยะ 5 ป (ป 2564 - 2568) ละผนปฏิบัติงำนกำรด ำนินงำนดຌำนควำมรับผิดชอบตอสังคม฿นกระบวนกำร (CSR in Process) ประจ ำป 2564  คูมือกำรด ำนินงำนดຌำนควำมรับผิดชอบตอสังคม฿นกระบวนกำร (CSR in Process) ของ ปณท  นยบำย
กำรพัฒนำอยำงยัไงยืน รวมทัๅงคูมือปฏิบัติงำนดຌำนควำมยัไงยืนของ ปณท  
        รายนามคณะอนุกรรมการก ากับดูลกิจการทีไดี (ฉพาะกรรมการ ปณท)  

ล าดับ รายนาม ชวงการด ารงต าหนง฿นป 2563 
1 ศ. ดร.ปำริชำต   สถำปຂตำนนท์ 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 
2 นำงวรรณพร  ทพหัสดิน ณ อยุธยำ 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 
3 ผศ.สมชำย  ศุภธำดำ 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 
4 ผศ. ดร.อกก์  ภทรธนกุล 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 
5 นำยกอกิจ  ดำนชัยวิจิตร 18 สิงหำคม – 15 ธันวำคม 



  
บริษัท เปรษณีย์เทย จ ำกัด  83  
คณะอนุกรรมการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น    มีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ฿นกำรก ำกับดูลกำรด ำนินงำนดຌำนกำรบริหำรควำมสีไยงละกำรควบคุมภำย฿นของ ปณท  
ก ำหนดนยบำยพืไอปງองกันละลดควำมสีไยง พิจำรณำ฿หຌควำมหในชอบผนบริหำรควำมสีไยงระดับองค์กรละผนกำรควบคุม
ภำย฿นประจ ำป รวมทัๅงติดตำมผลกำรด ำนินงำนดังกลำวอยำงนຌอยป็นรำยเตรมำส  สงสริม สนับสนุนละผลักดัน฿หຌมีกำร  
บูรณำกำรระหวำงกำรบริหำรควำมสีไยงกับกำรบริหำรทคนลยีสำรสนทศ ละกำรก ำหนดผนกลยุทธ์ของ ปณท ดยพิจำรณำ
ถึงประสิทธิภำพละประสิทธิผล฿นกำรบริหำรควำมสีไยง พืไอสรຌำงมูลคำพิไมกผูຌมีสวนเดຌสวนสียกับองค์กร รวมทัๅงกำรสรຌำง
ควำมรูຌควำมขຌำ฿จรืไองกำรบริหำรควำมสีไยงกบุคคลำกรของ ปณท    ฿นป 2563 คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมสีไยงละควบคุมภำย฿น มีกำรด ำนินงำน฿นรืไองตำง โ ทีไส ำคัญเดຌก  ดຌานการบริหารความสีไยง รับทรำบผลกำรด ำนินงำนดຌำนกำรบริหำรควำมสีไยงของ ปณท ประจ ำป 2563, ผลกำรสรຌำง
วัฒนธรรมควำมสีไยง ปณท  ฿หຌควำมหในชอบผลกำรบริหำรควำมสีไยงระดับองค์กรของ ปณท เตรมำสทีไ 1 – 4  ผลกำรบริหำรควำม
สีไยงละ Risk Correlation Map ระดับองค์กร ประจ ำป 2563  นยบำยละนวทำงปฏิบัติกำรบูรณำกำรดຌำนกำรก ำกับดูลกิจกำร 
กำรบริหำรควำมสีไยง ละกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยละกฎระบียบทีไกีไยวขຌอง (Governance, Risk and Compliance : GRC)  
ผลกำรทบทวนนยบำยกำรบริหำรควำมสีไยงของ ปณท  กำรระบุควำมสีไยงระดับองค์กร สำหตุควำมสีไยง ละผนบริหำรควำม
สีไยงของ ปณท ประจ ำป 2564  ผลกำรทบทวนผนมบทกำรบริหำรควำมสีไยง ปณท ประจ ำป 2563 – 2567 (ปรับปรุงครัๅงทีไ 1 
พ.ศ. 2563) ละผนปฏิบัติงำนกำรบริหำรควำมสีไยง ปณท ประจ ำป 2564   ดຌานการควบคุมภาย฿น รับทรำบผลกำรด ำนินงำนดຌำนกำรควบคุมภำย฿นของ ปณท ประจ ำป 2563  ผลกำรด ำนินงำน
ของบริษทั เปรษณียเ์ทย ดสิทริบวิชัไน จ ำกัด ประจ ำป 2563  พิจำรณำ฿หຌควำมหในชอบกำรทบทวนนวทำงกำรประมินผลกำร
ควบคุมภำย฿น฿นภำพรวมของ ปณท  ผลกำรทบทวนนยบำยกำรควบคุมภำย฿นของ ปณท  ผลกำรทบทวนผนมบทกำรควบคุม
ภำย฿น ปณท ป 2563 - 2567 (ปรับปรุงครัๅงทีไ 1 พ.ศ. 2563) ละผนปฏิบัติงำนควบคุมภำย฿น ปณท ประจ ำป 2564  
        รายนามคณะอนุกรรมการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น (ฉพาะกรรมการ ปณท) 

ล าดับ รายนาม ชวงการด ารงต าหนง฿นป 2563 
1 ผศ.สมชำย  ศุภธำดำ 28 มษำยน – 31 ธันวำคม 
2 ศ. ดร.ปำริชำต   สถำปຂตำนนท์ 28 มษำยน – 31 ธันวำคม 
3 ผศ. ดร.อกก์  ภทรธนกุล 28 มษำยน – 31 ธันวำคม 
4 นำยกอกิจ  ดำนชัยวิจิตร 18 สิงหำคม – 15 ธันวำคม     

คณะอนุกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของพนักงาน/ลูกจຌางประจ า  มีหนຌำทีไพิจำรณำกลัไนกรองรืไองอุทธรณ์ค ำสัไงลงทษทำงวินัยหรือค ำสัไง฿หຌพຌนจำกต ำหนงหนຌำทีไ ดยกำร฿หຌออก  
พิจำรณำปรับปรุงขຌอบังคับละระบียบกีไยวกับกำรกระท ำผิดวินัย กำรลงทษ ละกำรอุทธรณ์ กำรลงทษของพนักงำนละ
ลูกจຌำงประจ ำ   
  ฿นป 2563  คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกำรอุทธรณ์ของพนักงำน/ลูกจຌำงประจ ำ เดຌมีกำรพิจำรณำรืไองอุทธรณ์ค ำสัไง
ลงทษทำงวินัยของพนักงำน/ลูกจຌำงประจ ำ รวม 4 รืไอง  
        รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของพนักงาน/ลูกจຌางประจ า (ฉพาะกรรมการ ปณท) 

ล าดับ รายนาม ชวงการด ารงต าหนง฿นป 2563 - พลต ำรวจท สมพงษ์  ชิงดวง 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม   



  
บริษัท เปรษณีย์เทย จ ำกัด  84  
 คณะอนุกรรมการนวัตกรรมละพัฒนาทคนลยีดิจิทัล  คณะอนุกรรมกำรนวัตกรรมละพัฒนำทคนลยีดิจิทัล (ดิมชืไอคณะอนุกรรมกำรนวัตกรรมละพัฒนำระบบทคนลยี
สำรสนทศ) มีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ฿นกำรพิจำรณำกรอบนวทำงกำรพัฒนำระบบทคนลยีดิจิทัลของ ปณท  ฿หຌสอดคลຌองกับ
นยบำยละผนระดับชำติวำดຌวยกำรพัฒนำดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580)  ก ำหนดนวทำงกำรพัฒนำ
นวัตกรรมละระบบทคนลยีดิจิทัลของ ปณท ฿หຌสอดคลຌอง กับกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม ละผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของ ปณท  
สนอนะทคนลยีทีไหมำะสมละสอดคลຌองกับนยบำยละผนระดับชำติวำดຌวยกำรพัฒนำดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละ สังคม  
(พ.ศ. 2561 - 2580)  ก ำกับดูล ควบคุม ติดตำมละประมินผลควำมกຌำวหนຌำของกำรด ำนินงำนดຌำนนวัตกรรมละกำรพัฒนำ
ระบบทคนลยีดิจิทัลของ ปณท ฿หຌลຌวสรใจตำมปງำหมำยทีไก ำหนด รวมทัๅงพิจำรณำกลัไนกรองรืไองกีไยวกับกำรพัฒนำนวัตกรรม
ละระบบทคนลยีดิจิทัลทีไจะน ำสนอขຌำพิจำรณำ฿นกำรประชุมคณะกรรมกำร ปณท  
  ฿นป 2563  คณะอนุกรรมกำรนวัตกรรมละพัฒนำทคนลยีดิจิทัล เดຌมีกำรด ำนินงำน฿นรืไองตำง โ  ทีไส ำคัญเดຌก  
พิจำรณำกรอบกำรก ำกับดูลดຌำนกำรบริหำรจัดกำรทคนลยีดิจิทัล (Digital Governance) ประจ ำป 2563 รับทรำบควำม
คืบหนຌำกำรด ำนินกำรตำมนวทำงกำรจดัตัๅง CIO Office  กำรด ำนินงำนของคณะท ำงำนขับคลืไอนดຌำน Big Data  กำรด ำนินงำน
ตำมผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ป 2563 – 2567  กำรด ำนินกำรคัดลือกบุคลำกรพืไอปฏิบัติหนຌำทีไตำมผนปฏิบัติกำรดຌำนทคนลยี
ดิจิทัลชิงรุก  กำรด ำนินกำรตำมผนปฏิบัติกำรดຌำนทคนลยีดิจิทัลชิงรุก  กำรด ำนินงำนระบบคำน์ตอร์เปรษณีย์อัตนมัติ  
(CA POS), รับทรำบนวทำงกำรจัดหำระบบสำรสนทศดຌำนทรัพยำกรบุคคล (HRIS)  นวทำงกำรกຌปัญหำทำงดຌำนกฎหมำย฿น
กำรด ำนินงำน ดຌวยระบบ New CA POS, นวทำงกำรด ำนินกำรพืไอประมินละรับรองระบบ New CA POS  นวทำงกำร
กຌปัญหำระบบ New CA POS ระยะสัๅน พิจำรณำกำรจัดท ำ/ทบทวนนยบำย คูมือละผนงำนดຌำนนวัตกรรม  รำงผนปฏิบัติกำร
ดิจิทัล ป 2564 – 2568  นวทำงกำรกຌปัญหำระบบ New CA POS ระยะยำว  พิจำรณำปรับผนครงกำรจัดหำผูຌ฿หຌบริกำร 
ระบบคลำวด์ (CLOUD  SERVICE)    
      รายนามคณะอนุกรรมการนวัตกรรมละพัฒนาทคนลยีดิจิทัล (ฉพาะกรรมการ ปณท) 

ล าดับ รายนาม ชวงการด ารงต าหนง฿นป 2563 
1 นำงวรรณพร  ทพหัสดิน ณ อยุธยำ 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 2 ผศ.สมชำย  ศุภธำดำ 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 3 นำยกอกิจ  ดำนชัยวิจิตร 18 สิงหำคม – 15 ธันวำคม  

คณะอนุกรรมการขับคลืไอนยุทธศาสตร์ละกลัไนกรองการลงทุน   มีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ฿นกำรก ำกับดูล ปณท ฿หຌด ำนินงำนตำมนยบำยของรัฐบำล นยบำยของกระทรวงดิจิทัล 
พืไอศรษฐกิจละสังคม  ตลอดจนนยบำยของประธำนกรรมกำร ปณท ฿นกำรพัฒนำศรษฐกิจของประทศ  ก ำกับดูล ปณท ฿หຌ
ก ำหนดกรอบวงงินตำมผนงำนค ำของบประมำณละจัดท ำผนปฏิบัติกำร฿หຌสอดคลຌอง ก ำกับดูลกำรปรับครงสรຌำงองค์กร฿หຌมี
ควำมหมำะสม ฿หຌขຌอสนอนะละค ำปรึกษำ฿นกำรจัดท ำครงกำรริไม฿หม  พืไอขับคลืไอนละพัฒนำ ปณท ฿หຌสำมำรถขຌำสู 
กำรขงขันเดຌ  ก ำกับดูล฿หຌกิดกำรขับคลืไอนยุทธศำสตร์องค์กรเปสูกำรปฏิบัติละติดตำมควำมคืบหนຌำ฿นกำรด ำนินงำน฿หຌ 
ป็นเปตำมผนวิสำหกิจ พิจำรณำงบลงทุนพิไมติมระหวำงปของ ปณท  ติดตำมรงรัดกำรด ำนินงำน ละบิกจำยงินงบประมำณ
ลงทุน฿หຌป็นเปตำมกรอบกำรด ำนินงำนละระยะวลำทีไก ำหนด  พิจำรณำกลัไนกรองรืไองกำรจัดซืๅอ/จัดจຌำงส ำหรับครงกำร 
ตำมนยบำยเปรษณีย์เทย 4.0 ละครงกำรทีไอยู฿นอ ำนำจของคณะกรรมกำร ปณท รวมทัๅงสนอนะนวทำงกຌเขปัญหำอุปสรรค
฿นกำรด ำนินกำร จัดซืๅอ/จัดจຌำง ละกำรบิกจำยงินงบประมำณลงทุน  กำรก ำกับดูลกำรบริหำรทุนมนุษย์ กำรวำงผนอัตรำก ำลัง
กำรพิจำรณำผลตอบทน/สิทธิประยชน์ ละกำรพัฒนำบุคลำกรพืไอ฿หຌมีควำมรูຌละทักษะทีไหมำะสมกับกำรด ำนินธุรกิจ  
ก ำกับดูลกำรด ำนินงำนของ ปณท กีไยวกับกำรจัดกำรควำมรูຌละนวัตกรรม พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภำพละมีผลลัพธ์ทีไน ำเปสู  
กำรคิดคຌนนวัตกรรมทีไสรຌำงมูลคำพิไม฿หຌองค์กร   
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  ฿นป 2563 คณะอนุกรรมกำรขับคลืไอนยุทธศำสตร์องค์กรละกลัไนกรองกำรลงทุน เดຌมีกำรด ำนินงำน฿นรืไองตำง โ  
ทีไส ำคัญ เดຌก  พิจำรณำผนกำรสรຌำงภำพลักษณ์องค์กร ประจ ำป 2563  ผนขับคลืไอนกำรจัดกำรควำมรูຌ ป 2563  ผนกำรบิกจำย
งบลงทุนของ ปณท ป 2563  ผนยุทธศำสตร์ดຌำนลูกคຌำละตลำด ประจ ำป 2563 – 2567  ผนมบททรัพยำกรบุคคล ปณท 
ประจ ำป 2563 – 2567  กำรด ำนินกำรจัดท ำ/ทบทวนนยบำย คูมือ ละผนดຌำนนวัตกรรม ประจ ำป 2564  ผนยุทธศำสตร์ 
ประจ ำป 2564 - 2568 ละผนกำรจัดท ำครงกำรรวมทุนกับอกชน ประจ ำป 2564 – 2568 รวมทัๅงติดตำมงำนตำมนยบำย 
ประธำนกรรมกำร ปณท   
             รายนามคณะอนุกรรมการขับคลืไอนยุทธศาสตร์ละกลัไนกรองการลงทุน (ฉพาะกรรมการ ปณท) 
            ชุดทีไ 1  

ล าดับ รายนาม ชวงการด ารงต าหนง฿นป 2563 
1 ดร.พรชัย  ฐีระวช 1 มกรำคม – 7 ตุลำคม 2 นำงวรรณพร  ทพหัสดิน ณ อยุธยำ 1 มกรำคม – 27 พฤศจิกำยน 3 ผศ. ดร.อกก์  ภทรธนกุล 1 มกรำคม – 27 พฤศจิกำยน 4 นำยสรศักดิ์  มีนะตร ี 1 มกรำคม – 7 ตุลำคม 5 นำยกอกิจ  ดำนชัยวิจิตร 18 สิงหำคม – 27 พฤศจิกำยน 

            ชุดทีไ 2 
ล าดับ รายนาม ชวงการด ารงต าหนง฿นป 2563 

1 ผศ. ดร.อกก์  ภทรธนกุล 28 พฤศจิกำยน – 31 ธันวำคม 2 นำงวรรณพร  ทพหัสดิน ณ อยุธยำ 28 พฤศจิกำยน – 31 ธันวำคม 3 นำยภุชพงค์  นดเธสง 28 พฤศจิกำยน – 31 ธันวำคม 4 นำยพันธ์ทอง  ลอยกุลนันท์ 28 พฤศจิกำยน – 31 ธันวำคม 5 นำยกอกิจ  ดำนชัยวิจิตร 28 พฤศจิกำยน – 15 ธันวำคม  
 คณะอนุกรรมการกฎหมาย  มีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ฿นกำร฿หຌค ำปรึกษำ ค ำนะน ำ ละพิจำรณำกลัไนกรองสำระส ำคัญของ กฎหมำย ขຌอบังคับ 
ระบียบ ปัญหำอุปสรรคทีไกีไยวกับขຌอกฎหมำย฿นกำรด ำนินงำนของ ปณท ซึไงอยู฿นอ ำนำจหนຌำทีไของคณะกรรมกำร ปณท พิจำรณำ
ตงตัๅงคณะท ำงำนพืไอด ำนินกำรตำมทีไคณะอนุกรรมกำรกฎหมำยมอบหมำย     ฿นป 2563  คณะอนุกรรมกำรกฎหมำย เดຌมีกำรด ำนินงำน฿นรืไองตำง โ ทีไส ำคัญเดຌก กำร฿หຌค ำปรึกษำ ค ำนะน ำ 
ชน กำรพิจำรณำอ ำนำจ฿นกำรวำจຌำงละรูปบบสัญญำวำจຌำงกำรประมนิกำรปฏิบัติตำมระบียบวำดຌวยกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำร
บริหำรพัสดุทีไกีไยวกับกำรพำณิชย์ดยตรง พิจำรณำกำรรำยงำนควำมคืบหนຌำกีไยวกับกำรด ำนินคดีตละเตรมำส กำรพิจำรณำ
นยบำยละระบียบวิธีปฏิบัติ฿นกำรจัดกำรขຌอรຌองรียน กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยตำง โ กีไยวกับกำร฿หຌบริกำรของ ปณท  รวมทัๅง
กำรกຌเขปัญหำอุปสรรคทีไกีไยวขຌองกับกฎหมำย฿นกำรด ำนินงำนของ ปณท นวทำงกำรตอสูຌคดีตำง โ กำรพิจำรณำกลัไนกรอง 
กฎหมำย ขຌอบังคับ ชน กำรจัดท ำขຌอบังคับคณะกรรมกำร ปณท วำดຌวยกำรรวมลงทุนของ ปณท กำรกຌเขพิไมติมกีไยวกับกำร
อุทธรณ์ตำมระบียบวำดຌวยกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำรพัสดุทีไกีไยวขຌองกับกำรพำณิชย์ดยตรง รวมทัๅงกำร฿หຌควำมหใน 
ดຌำนกฎหมำย ชน กำรก ำกับดูลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยวำดຌวยกำรบริหำรละกำร฿หຌบริกำรภำครัฐผำนระบบดิจิทัล กฎหมำยวำ
ดຌวยกำรคุຌมครองขຌอมูลสวนบุคคล กฎหมำยวำดຌวยกำรรักษำควำมมัไนคงปลอดภัยเซบอร์ ละกฎหมำยวำดຌวยธุรกรรมทำง
อิลใกทรอนิกส์   
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        รายนามคณะอนุกรรมการกฎหมาย (ฉพาะกรรมการ ปณท)  

ล าดับ รายนาม ชวงการด ารงต าหนง฿นป 2563 
- ดร.สรี  นนทสตู ิ 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม   คณะอนุกรรมการดຌานกลยุทธข์บัคลืไอนการตลาดละการสืไอสาร   มีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ฿นกำรก ำกับดูลนยบำย ทิศทำง ละผนงำนกำรสรຌำงบรนด์ เปรษณีย์เทย ฿หຌป็นเปอยำงมี

ประสิทธิภำพ  กำรก ำกับดูลกลยุทธ์ขับคลืไอนกำรตลำด กำรสืไอสำรกำรตลำด ละกำรสืไอสำรองค์กร฿หຌป็นเปตำมปງำหมำยทีไ
ก ำหนด  บูรณำกำรด ำนินงำนดຌำนกำรสืไอสำรกำรตลำดละกำรสืไอสำรองค์กร฿หຌสอดคลຌองเป฿นทิศทำงดียวกัน  พืไอสนับสนุนกำร
ด ำนินงำนดຌำนกำรตลำด฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน    ฿นป 2563 คณะอนุกรรมกำรดຌำนกลยุทธ์ขับคลืไอนกำรตลำดละกำรสืไอสำร เดຌมีกำรด ำนินงำน฿นรืไองตำง โ ทีไส ำคัญ
เดຌก พิจำรณำกำรทบทวนประดในผนงำนดຌำนภำพลักษณ์องค์กร ประจ ำป 2563  ผนยุทธศำสตร์ดຌำนลูกคຌำละกำรตลำด  
ป 2563 - 2567 ผนยุทธศำสตร์ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ป 2563 - 2567  กำรน ำสนอกิจกรรมพืไอขับคลืไอนรำยเดຌ฿นเตรมำสสุดทຌำย 
กลยุทธ์สืไอสำรกำรตลำด ป 2564 ก ำหนดนวทำงกำรกຌเขปัญหำละปรับปรุงระบบงำนพืไอสนับสนุน Product Champion
ก ำหนดกรอบกำรสืไอสำรภำพลักษณ์ บรนด์ เปรษณีย์เทย ป 2564 ละก ำหนดผนกำรตลำด ป 2564          รายนามคณะอนุกรรมการดຌานกลยุทธ์ขับคลืไอนการตลาดละการสืไอสาร (ฉพาะกรรมการ ปณท) 

ล าดับ รายนาม ชวงการด ารงต าหนง฿นป 2563 
1 ผศ. ดร.อกก์  ภทรธนกุล 24 สิงหำคม – 31 ธันวำคม 
2 ศ. ดร.ปำริชำต   สถำปຂตำนนท์ 24 สิงหำคม – 31 ธันวำคม 3 นำยกอกิจ  ดำนชัยวิจิตร 24 สิงหำคม – 15 ธันวำคม  

การประชุมคณะกรรมการ ปณท  คณะกรรมกำร ปณท เดຌก ำหนด฿หຌมีกำรประชุมคณะกรรมกำร ปณท อยำงนຌอยดือนละ 1 ครัๅง  ฿นวันจันทร์สัปดำห์ทีไ 2 
ของดือน  ดยลขำนุกำรคณะกรรมกำร ปณท จะสงหนังสือชิญประชุมพรຌอมระบียบวำระละอกสำรกำรประชุม ฿หຌกรรมกำร
ตละทำนทรำบป็นกำรลวงหนຌำกอนกำรประชุมเมนຌอยกวำ 7 วัน พืไอ฿หຌกรรมกำรมีวลำพียงพอทีไจะศึกษำอกสำร ละ
รำยละอียดตำง โ ทีไ ปณท น ำสนอ ทัๅงนีๅ ฿นระหวำงกำรประชุมกรรมกำรตละทำนสำมำรถสนอควำมคิดหในอยำงปຂดผย 
ละสรี ซึไงจะมีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมป็นลำยลักษณ์อักษร ละจัดกใบรำยงำนกำรประชุมทีไคณะกรรมกำร ปณท รับรองลຌว
พืไอ฿หຌกรรมกำรละผูຌทีไกีไยวขຌองตรวจสอบเดຌ รวมทัๅงเดຌสงส ำนำรำยงำนกำรประชุม ฿หຌกระทรวงกำรคลัง฿นฐำนะผูຌถือหุຌน กระทรวง
ดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม฿นฐำนะกระทรวงจຌำสังกัด ส ำนักงำนกำรตรวจงินผนดิน ละนำงสำววิมลพร บุณยัษฐียร ผูຌสอบ
บัญชีสังกัดบริษัท ดีลอยท์ ทูຌช ธมัทสุ ชัยยศ สอบบัญชี จ ำกัด ซึไงส ำนักงำนกำรตรวจงินผนดินหในชอบลຌว ฿นฐำนะผูຌสอบบัญชี
ของ ปณท ประจ ำป 2563 เดຌรับทรำบ นอกจำกนีๅ ยังเดຌจัดสงสรุปสำระส ำคัญของกำรประชุมตละครัๅง฿หຌสหภำพรงงำน
รัฐวิสำหกิจ ปณท เดຌรับทรำบพืไอป็นกำรสดงควำมปรง฿สอีกดຌวย   ฿นป 2563  กรรมกำร ปณท ทุกทำนเดຌขຌำประชุมคณะกรรมกำร ปณท เมนຌอยกวำรຌอยละ 75 ของกำรประชุมทัๅงหมด 
฿นรอบป ซึไงป็นเปตำมหลักกำรละนวทำงกำรก ำกับดูลกิจกำรทีไดี฿นรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2562  ส ำหรับจ ำนวนครัๅง฿นกำรขຌำประชุม
คณะกรรมกำร ปณท ละคณะอนุกรรมกำรชุดยอยตำง โ ของกรรมกำร ปณท  มีดังนีๅ
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1 นำยรัฐพล  ภักดีภูม ิ 18/18 - - - - - - - - - - - - - 
2 พลต ำรวจท สมพงษ์  ชิงดวง 17/18 - 8/10 - - - - - - 2/4 - - - - 
3 ศ. ดร.ปำริชำต  สถำปຂตำนนท์ 18/18 13/13 - 7/7 1/1 - 4/4 6/6 5/5 - - - - 5/6 
4 นำงวรรณพร  ทพหัสดิน ณ อยุธยำ 18/18 - - 7/7 1/1 - 3/4 3/6 - - 12/13 -/12 - - 
5 ดร.สรี  นนทสตู ิ 17/18 13/13 - 7/7 1/1 1/1 4/4 - - - - - 12/12 - 
6 ผศ.สมชำย  ศุภธำดำ 17/18 12/13 - - - - - 6/6 5/5 - 9/13 - - - 
7 ผศ. ดร.อกก์  ภทรธนกุล 16/18 - - 5/7 1/1 - - 6/6 3/5 - - 9/12 - 6/6 
8 ดร.พรชัย  ฐีระวช 13/14 - - - 1/1 - - - - - - 10/10 - - 
9 นำยสรศักดิ์  มีนะตร ี 14/14 - - - - 1/1 3/4 - - - - 10/10 - - 
10 นำงสมร  ทิดธรรมพิบลู -/1 - - - - - - - - - - - - - 
11 นำยกอกิจ  ดำนชัยวิจิตร 5/5 - -  - - - 3/3 3/4 - 4/6 8/9 - 1/5 
12 นำยภุชพงค์  นดเธสง 4/4 - - - - - - - - - - 1/1 - - 
13 นำยพันธ์ทอง  ลอยกุลนันท์ 4/4 - - - - - - - - - - 1/1 - -  จ านวนครัๅง฿นการประชุมทัๅงป 18 13 10 7 1 1 4 6 5 4 13 12 12 6 
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คาตอบทนของคณะกรรมการ ปณท 
   ปณท จำยคำตอบทนคณะกรรมกำร ปณท อยำงปรง฿ส ดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง  ดวนทีไสุด  
ทีไ กค 0803.2/ว90 ลงวันทีไ 19 สิงหำคม 2562 รืไอง จຌงวียนนวทำงปฏิบัติรืไองอัตรำละหลักกณฑ์กำรจำยคำตอบทนรำยดือน
ละบีๅยประชุมกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ ละกรรมกำรอืไน฿นคณะกรรมกำรชุดยอย คณะอนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำนอืไน ตำมมติ
คณะรัฐมนตรีมืไอวันทีไ 24 มษำยน 2562 กลำวคือ                1.1  คำตอบทนรำยดือน 

- กรรมกำรเดຌรับคำตอบทนรำยดือนคนละ 10,000 บำท ตอดือน หำกด ำรงต ำหนงเมตใมดือน฿หຌเดຌรับ  
ตำมสัดสวนระยะวลำทีได ำรงต ำหนง 
- ประธำนกรรมกำรเดຌรับคำตอบทนรำยดือนป็น 2 ทำของกรรมกำร 1.2  บีๅยประชุม 
- กรรมกำรเดຌรับบีๅยประชุมป็นรำยครัๅงคนละ 20,000 บำท ตอครัๅง ดือนละ 1 ครัๅง ทัๅงนีๅ ฿นกรณีมีหตุสมควร 

ปณท อำจจำยบีๅยประชุมเดຌกินกวำ 1 ครัๅงตอดือน ตตຌองเมกิน 15 ครัๅงตอป   
- ประธำนกรรมกำรเดຌรับบีๅยประชุมสูงกวำกรรมกำร฿นอัตรำรຌอยละ 25  
- กรรมกำรเดຌรับบีๅยประชุม฿นกรณีเดຌรับมอบหมำย฿หຌท ำหนຌำทีไ฿นคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนพิไมติมเดຌ฿น

อัตรำ 0.5 ทำของบีๅยประชุมกรรมกำร ปณท ฉพำะกรรมกำรที ไมำประชุม ดย฿หຌเดຌร ับบี ๅยประชุม
คณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนอืไนทีไมีกำรประชุม฿นดือนนัๅน โ รวมลຌวเมกิน 2 คณะ คณะละเมกิน 1 ครัๅง
ตอดือน 1.3  บนัสประจ ำป   ปณท จะพิจำรณำกำรจำยงินบนัสดยยึดยงกับผลประกอบกำรละผลกำรประมินกำรด ำนินงำนของรัฐวิสำหกิจ  

฿นป 2563  ปณท เดຌจำยคำตอบทน฿หຌกคณะกรรมกำร ปณท ตำมรำยละอยีดดังนีๅ  
ล าดับ รายนาม คาตอบทนของกรรมการ (บาท) 

คาตอบทน            
รายดือน บีๅยประชุม

กรรมการ 
ปณท บีๅยประชุม

อนุกรรมการ  
ชุดอืไน บนัสกรรมการ                

ป 2562 รวม
คาตอบทน

ทัๅงหมด 
1 นำยรัฐพล  ภักดีภูม ิ 240,000.00 375,000.00 - 100,000.00 715,000.00 
2 พลต ำรวจท สมพงษ์  ชิงดวง 120,000.00 280,000.00 112,500.00 90,000.00 602,500.00 3 ศ. ดร.ปำริชำต  สถำปຂตำนนท์ 120,000.00 300,000.00 340,000.00 80,000.00 840,000.00 
4 นำงวรรณพร  ทพหัสดิน ณ อยุธยำ 120,000.00 300,000.00 242,500.00 80,000.00 742,500.00 5 ดร.สรี  นนทสตู ิ 120,000.00 280,000.00 437,500.00 80,000.00 917,500.00 6 ผศ.สมชำย  ศุภธำดำ 120,000.00 280,000.00 342,500.00 27,526.88 770,026.88 7 ดร.อกก์  ภทรธนกุล 120,000.00 300,000.00 217,500.00 27,526.88 665,026.88 8 ดร.พรชัย  ฐีระวช 92,258.06 220,000.00 172,500.00 90,000.00 574,758.06 9 นำยสรศักดิ์  มีนะตร ี 92,258.06 240,000.00 132,500.00 80,000.00 544,758.06 
10 นำงสมร  ทิดธรรมพิบลู 4,516.13 - - 80,000.00 84,516.13 
11 นำยกอกิจ  ดำนชัยวิจิตร 39,354.84 100,000.00 80,000.00 - 219,354.84 
12 นำยภุชพงค์  นดเธสง 27,741.93 60,000.00 10,000.00 - 97,741.93 
13 นำยพันธ์ทอง  ลอยกุลนันท์ 27,741.93 60,000.00 10,000.00 - 97,741.93 
14 ดร.ฐิติพงศ์  นันทำภิวัฒน ์ - - - 69,555.56 69,555.56 
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ล าดับ รายนาม คาตอบทนของกรรมการ (บาท) 
คาตอบทน            
รายดือน บีๅยประชุม

กรรมการ 
ปณท บีๅยประชุม

อนุกรรมการ  
ชุดอืไน บนัสกรรมการ                

ป 2562 รวม
คาตอบทน

ทัๅงหมด 
15 นำงปรำรถนำ  มงคลกลุ - - - 6,451.61 6,451.61 

หมำยหต ุ 1. นำยฐิติพงศ์  นันทำภิวัฒน์  (ล ำดับทีไ 14) พຌนจำกต ำหนงตัๅงตวันทีไ 14 พ.ย. 2562 
  2. นำงปรำรถนำ  มงคลกุล (ล ำดบัทีไ 15) พຌนจำกต ำหนงตัๅงตวันทีไ 31 ม.ค. 2562    

คาตอบทนของผูຌบริหารระดับสูง  ปณท เดຌจำยคำตอบทนกผูຌบริหำรระดับสูงซึไงเดຌกกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ ละประธำนจຌำหนຌำทีไบริหำร  
ดยบงป็นคำตอบทนรงงำน  สิทธิประยชน์ดຌำนสวัสดิกำร งินสมทบทีไ จำยขຌำกองทุนส ำรองลีๅยงชีพ ละคำตอบทนอืไน  
ดยมีรำยละอียดกำรจำยคำตอบทนดังกลำว฿นภำพรวม 3 ปยຌอนหลัง ดังนีๅ  

ประภทของคาตอบทน คาตอบทนของผูຌบริหารระดับสูง  (บาท) 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 

คำตอบทนรงงำน 18,348,519.29 19,015,333.78 10,688,159.81  
สิทธิประยชน์ดຌำนสวสัดิกำร 2,079,837.28 3,257,845.81 220,248.00 
งินสมทบทีไจำยขຌำกองทุนส ำรองลีๅยงชีพ 1,015,600.08 737,649.00 449,539.00 
คำตอบทนอืไน 3,705,270.17 3,273,242.02 1,934,970.56  

นยบายปງองกันความขัดยຌงทางผลประยชน ์
คณะกรรมกำร ปณท เดຌก ำหนดนยบำยดຌำนกำรบริหำรสิทธิของผูຌถือหุຌน พืไอ฿หຌกรรมกำร ปณท  ผูຌบริหำร ละ

ผูຌปฏิบัติงำนค ำนึงถึงผลประยชน์ละสิทธิของผูຌถือหุຌน เมกระท ำกำร฿ด โ อันป็นกำรละมิดสิทธิของผูຌถือหุຌน หลีกลีไยงกำรกระท ำ
ทีไอำจกอ฿หຌกิดกำรขัดกันระหวำงผลประยชน์สวนบุคคลละผลประยชน์ของ ปณท ดยกอนกำรประชุมคณะกรรมกำร ปณท  
ทุกครัๅง ฝຆำยลขำนุกำรบริษัทจะตຌองจຌง฿หຌกรรมกำรทุกทำนจัดท ำรำยงำนพืไอปຂดผยถึงกำรมีสวนเดຌสียหรือมีควำมขัดกันระหวำง
ผลประยชน์สวนบุคคลกับผลประยชน์ของ ปณท ฿นรืไองทีไเดຌมีกำรสนอขຌำสูระบียบวำระกำรประชุมครัๅงนัๅน  หำกกรรมกำรผูຌ฿ดมี
สวนเดຌสียหรือมีควำมขัดกันระหวำงผลประยชน์สวนบุคคลหรือผลประยชน์ของ ปณท ฿นรืไองทีไเดຌมีกำรสนอขຌำสูระบียบวำระ
กำรประชุมครัๅงนัๅน ฿หຌทีไประชุมคณะกรรมกำร ปณท พิจำรณำ฿หຌกรรมกำรผูຌนัๅนงดออกสียง฿นกำรลงมติ หรือ฿หຌออกจำกหຌอง
ประชุม฿นระหวำงทีไพิจำรณำรืไองทีไมีสวนเดຌสียหรือมีควำมขัดกันระหวำงผลประยชน์ฯ นัๅน นอกจำกนีๅ กรรมกำร ปณท ผูຌบริหำร                
หรือผูຌปฏิบัติงำนทีไป็นผูຌถือหุຌนเมวำดยทำงตรงหรือทำงอຌอม฿นนิติบุคคล฿ดกินกวำรຌอยละสิบของจ ำนวนหุຌนทีไมีสิทธิออกสียง
ทัๅงหมดของนิติบุคคลนัๅน จะตຌองปຂดผยขຌอมูลกำรถือหุຌนดังกลำวตอ ปณท พืไอป็นขຌอมูล฿นกำรพิจำร ณำกำรท ำรำยกำร 
ทีไกีไยวยงกันดຌวย
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รายงานผลการด านินงานดຌานการปฏิบัติตามกฎหมายละกฎระบียบทีไกีไยวขຌอง    
ตำมหลักกำรละนวทำงกำรก ำกับดูลกิจกำรทีไดี฿นรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2562 ละคูมือกำรประมินผลกำรด ำนินงำน

รัฐวิสำหกิจตำมระบบประมินผล฿หม (State Enterprise Assessment Model : SE–AM) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนยบำย
รัฐวิสำหกิจ (สคร.) กระทรวงกำรคลัง เดຌก ำหนดนวทำง฿นกำรก ำกับดู ลกำรด ำนินงำนดຌำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยละ
กฎระบียบทีไ กีไยวขຌองของรัฐวิสำหกิจตำง โ ดยก ำหนดบทบำท หนຌำทีไละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร  
฿หຌก ำกับดูลกำรด ำนินงำนของรัฐวิสำหกิจ฿หຌป็นเปตำมกฎหมำยละกฎระบียบทีไกีไยวขຌอง มติทีไประชุมผูຌถือหุຌน ตลอดจน
นยบำยกำรด ำนินงำนทีไเดຌก ำหนดเวຌ รวมทัๅงก ำหนด฿หຌรัฐวิสำหกิจตำง โ ตຌองมีกำรก ำหนดบุคคลผูຌรับผิดชอบหรือหนวยงำน  
ทีไมีหนຌำทีไสอดสองดูลละก ำกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กร฿หຌป็นเปตำมกฎหมำย กฎระบียบขຌอบังคับละมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนทีไกีไยวขຌองอยำงป็นระบบ (Compliance Unit) พืไอ฿หຌรัฐวิสำหกิจมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระบียบขຌอบังคับ  
ละมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนทีไกีไยวขຌอง ดยเมถูกรຌองรียนหรือถูกฟງองรຌองจำกกำรเมปฏิบัติตำมกฎหมำย ระบียบ ละขຌอบังคับ 
ทีไกีไยวขຌอง  

บริษัท เปรษณีย์เทย จ ำกัด มีกำรด ำนินกำรพืไอสอดสองดูลละก ำกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กร฿หຌป็นเปตำมกฎหมำย 
กฎระบียบขຌอบังคับละมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนทีไกีไยวขຌองอยำงป็นระบบ ดยเดຌ มีกำรตงตัๅง฿หຌรองกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ 
(ส ำนักกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ) ป็นผูຌรับผิดชอบก ำกับกำรปฏิบัต ิตำมกฎหมำยละกฎระบียบทีไกีไยวขຌองของ ปณท (Compliance Officer) ดยป็นผูຌรับผิดชอบ฿นกำรก ำกับกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนตำง โ ฿หຌป็นเปตำมกฎหมำยละกฎระบียบทีไกีไยวขຌองกับ 
ปณท อยำงหมำะสมละป็นเปดຌวยควำมรียบรຌอย ละเดຌก ำหนด฿หຌฝຆำยลขำนุกำรบริษัท มีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ฿นกำรสอดสองดูล
ละก ำกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กร฿หຌป็นเปตำมกฎหมำย กฎระบียบขຌอบังคับละมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนทีไกีไยวขຌองอยำงป็น
ระบบ (Compliance Unit) นอกจำกนีๅ เดຌมีกำรก ำหนดหลักกณฑ์ละนวทำงกำรด ำนินงำน฿นกำรติดตำม ศึกษำ ละด ำนินกำร
ตำมกฎหมำยละกฎระบียบทีไกีไยวขຌองกับกำรด ำนินงำนของ ปณท พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของ ปณท ป็นเปตำมกฎหมำย 
กฎระบียบทีไกีไยวขຌอง ละมติคณะรัฐมนตรีดຌวย  

฿นป พ.ศ. 2563 ปณท มีกำรติดตำมละศึกษำกฎหมำย กฎระบียบทีไกีไยวขຌอง ทีไเดຌประกำศ฿นรำชกิจจำนุบกษำ  
ฉบับกฤษฎีกำ ประภท ก. ละฉบับประกำศละงำนทัไวเป ประภท ง. พิศษ รวมทัๅงมติคณะรัฐมนตรี จ ำนวนรวมทัๅงสิๅน 8,125 
ฉบับ พบกฎหมำย กฎระบียบทีไกีไยวขຌอง ละมติคณะรัฐมนตรีทีไมีผลกระทบตอกำรด ำนินงำนของ ปณท จ ำนวน 187 ฉบับ  
ดยฝຆำยงำนทีไมีหนຌำทีไกีไยวขຌอง เดຌรับทรำบขຌอมูล ละน ำประดในขຌอกฎหมำยทีไพบมำพิจำรณำด ำนินกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของ 
ปณท ฿หຌป็นเปตำมกฎหมำย กฎระบียบทีไกีไยวขຌอง ละมติคณะรัฐมนตรีทีไมีผลกระทบครบถຌวนทัๅงหมด (คิดป็น 100%)  
ละ฿นป 2563 ปรำกฏวำ ปณท เมมีกรณีถูกรຌองรียนหรือถูกฟງองรຌองจำกกำรเมปฏิบัติตำมกฎหมำย ระบียบ ละขຌอบังคับ  
ทีไกีไยวขຌองตอยำง฿ด        
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รายงานผลการด านินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ    คณะกรรมกำรบริษัท เปรษณีย์เทย จ ำกัด  เดຌมีมติตงตัๅงคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ซึไงประกอบดຌวย กรรมกำร

ผู ຌทรงคุณวุฒิ  มีควำมรู ຌละประสบกำรณ์฿นหลำยดຌำน ทั ๅงนี ๅ กรรมกำรตรวจสอบอยำงนຌอย 1 ทำน ป็นผู ຌที ไม ีคว ำมรู ຌ  
ควำมชีไยวชำญ ละประสบกำรณ์ดຌำนบัญชีละกำรงิน   ณ  วันทีไ 31 ธันวำคม 2563  คณะกรรมกำรตรวจสอบ ปณท  ประกอบดຌวย   1.  ดร.สรี   นนทสูติ  ประธำนกรรมกำร   2.  ศำสตรำจำรย์ ดร.ปำริชำต  สถำปຂตำนนท์ กรรมกำร   3.  ผูຌชวยศำสตรำจำรย์ สมชำย  ศุภธำดำ  กรรมกำร  ดยมรีองกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ (ส ำนักตรวจสอบภำย฿น) ท ำหนຌำทีไลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ปณท   คณะกรรมกำรตรวจสอบ เดຌปฏิบัติหนຌำทีไตำมขอบขตควำมรับผิดชอบทีไก ำหนดเวຌ฿นกฎบัตร ทีไเดຌรับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัท เปรษณีย์เทย จ ำกัด ระบียบกระทรวงกำรคลัง วำดຌวยคณะกรรมกำรตรวจสอบละหนวยตรวจสอบภำย฿นของ
รัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2555 คูมือกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ฿นรัฐวิสำหกิจ กระทรวงกำรคลัง ฉบับปรับปรุงป 2555 
ละหลักกณฑ์กระทรวง กำรคลังวำดຌวยมำตรฐำนละหลักกณฑ์ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำย฿น ส ำหรับหนวยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561  
ดย฿นป  2563 มีกำรประชุมรวมกับผูຌบริหำร ผูຌตรวจสอบภำย฿น ละผูຌสอบบัญชี ตำมระบียบวำระทีไกีไยวขຌอง รวม 13 ครัๅง (วำระปกติ 
จ ำนวน 11 ครัๅง ละวำระพิศษ จ ำนวน 2 ครัๅง) พืไอพิจำรณำละติดตำมผลกำรด ำนินงำน฿นรืไองตำง โ ซึไงเดຌสนอสรุปรำยงำน 
กำรประชุมภำยหลังสรใจสิๅนกำรประชุมทุกครัๅง ละจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำนินงำนป็นรำยเตรมำสละประจ ำป ตอคณะกรรมกำร
บริษัท เปรษณีย์เทย จ ำกัด พืไอรับทรำบ สรุปสำระส ำคัญเดຌ ดังนีๅ  การสอบทานการบริหารความสีไยงละระบบการควบคุมภาย฿น สอบทำนประสิทธิภำพละประสิทธิผลของระบบกำร
ควบคุมภำย฿นละกำรบริหำรควำมสีไยง  พืไอพิจำรณำควำมหมำะสมพียงพอของกำรบริหำรจัดกำร฿หຌครอบคลุมประดในทีไมี
นัยส ำคัญละสอดคลຌองกับยุทธศำสตร์ของ ปณท จัด฿หຌมีกำรประมิน ผลกำรควบคุมภำย฿นดยผูຌตรวจสอบภำย฿น พืไอ฿หຌป็นเปตำม
มำตรฐำนกำรควบคุมภำย฿น รวมทัๅงติดตำมผลกำรด ำนินงำนของฝຆำยบริหำรตำมผนกำรบริหำรควำมสีไยงขององค์กรป็น 
รำยเตรมำส พืไอ฿หຌมัไน฿จวำ ปณท สำมำรถควบคุมหรือลดผลกระทบทีไอำจมีผลตอกำรบรรลวุัตถุประสงค์ขององค์กร฿หຌอยู฿นระดับทีไ
ยอมรับเดຌ หมำะสม มีประสิทธิภำพ พรຌอมทัๅงเดຌ฿หຌค ำนะน ำกฝຆำยบริหำร พืไอน ำเปปรับปรุงกຌเขกำรด ำนินงำน฿หຌดียิไงขึๅน   การสอบทานรายงานทางการงิน  สอบทำนขຌอมูลทีไส ำคัญ฿นงบกำรงินละประดในส ำคัญ฿นหมำยหตุประกอบงบกำรงิน
ป็นรำยเตรมำสละประจ ำปของ ปณท ละบริษัท฿นครือ รวมทัๅงวิครำะห์ผลกำรด ำนินงำนละฐำนะกำรงินของ ปณท ดยพิจำรณำ
฿นประดในทีไส ำคัญละ฿หຌค ำนะน ำทีไป็นประยชน์กฝຆำยบริหำร พืไอ฿หຌมัไน฿จวำกำรรำยงำนทำงกำรงินของ ปณท เดຌจัดท ำขึๅน
อยำงครบถຌวน ถูกตຌองตำมทีไควร นำชืไอถือ มีกำรปຂดผยขຌอมูลทีไส ำคัญอยำงพียงพอ ละป็นเปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีทีไรับรอง
ทัไวเป ตลอดจนมีกำรหำรือรวมกับผูຌบริหำรระดับสูง ละผูຌสอบบัญชี฿นกำรพัฒนำระบบกำรควบคุมภำย฿น   การหารือกับผูຌสอบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบ ปณท มีกำรประชุมป็นกำรฉพำะกับบริษัท ดีลอยท์ ทูຌช ธมัทสุ  
เชยยศ สอบบัญชี (จ ำกัด) ซึไงป็นผูຌสอบบัญชี  ดยเมมีฝຆำยบริหำรขຌำรวมประชุม จ ำนวน 1 ครัๅง พืไอหำรือกีไยวกับขอบขตละ 
นวทำงกำรสอบบัญชี นอกจำกนีๅ มีกำรประชุมหำรือกีไยวกับผลกำรปฏิบัติงำนของผูຌสอบบัญชี ละขຌอสนอนะจำกกำรสอบทำนงบกำรงิน
ระหวำงกำล จ ำนวน  1 ครัๅง พืไอ฿หຌกิดกำรประสำนงำนทีไดี ละพิไมประสิทธิภำพ฿นกำรปฏิบัติงำนของ ปณท ตลอดจนติดตำม 
กำรปรับปรุงกຌเขกำรด ำนินงำนของ ปณท ตำมขຌอสนอนะของผูຌสอบบัญชี    
สวนทีไ 2 รายงานการด านินงานตาง โ ขององค์กร 
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ก ากับดูลการด านินงานของส านักตรวจสอบภาย฿น สอบทำนละอนุมัติผนกำรด ำนินงำนละกำรตรวจสอบชิง    
กลยุทธ์ ส ำหรับระยะวลำ 5 ป (ป 2564 - 2568) ผนกำรด ำนินงำนละกำรตรวจสอบภำย฿นประจ ำป 2564 รวมทัๅงผนทีไมี 
กำรปรับปรุง฿นระหวำงป 2563 ตลอดจนพิจำรณำควำมพียงพอของทรัพยำกร อนุมัติคูมือกำรตรวจสอบภำย฿นละคูมือ 
กำรบริหำรงำนตรวจสอบภำย฿น พิจำรณำ฿หຌควำมหในชอบงบประมำณของส ำนักตรวจสอบภำย฿น ประจ ำป 2565 ละดัชนีชีๅวัด 
ผลกำรปฏิบัติงำน ป 2563 สนอควำมหในตอคณะกรรมกำรบริษัท เปรษณีย์เทย จ ำกัด พืไอพิจำรณำตงตัๅงหัวหนຌำ 
หนวยตรวจสอบภำย฿น รวมทัๅงพิจำรณำประมินผลกำรปฏิบัติงำนของหัวหนຌำหนวยตรวจสอบภำย฿น อนุมัติกำรลืไอนละตงตัๅง
บุคลำกร กำรลืไอนงินดือน/คำจຌำง ของบุคลำกร฿นสังกัดส ำนักตรวจสอบภำย฿น สอบทำนรำยงำนกำรประมินตนองของ 
ส ำนักตรวจสอบภำย฿น ประจ ำป 2562 รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำย฿นละรำยงำนกำรติดตำมผลกำรด ำนินกำรตำม
ขຌอสนอนะของหนวยตรวจสอบภำย฿น฿นประดในทีไมีนัยส ำคัญป็นประจ ำทุกเตรมำสละประจ ำป  พืไอ฿หຌกิดกำรก ำกับดูล
กิจกำรทีไดีละมีกำรควบคุมภำย฿นทีไพียงพอ รวมทัๅงสอบทำนรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำย฿นประจ ำของบริษัท฿นครือ ซึไงเดຌ฿หຌ
ค ำนะน ำกฝຆำยบริหำร  ส ำนักตรวจสอบภำย฿น ละฝຆำยตรวจสอบภำย฿นของบริษัท฿นครือ พืไอ฿หຌกิดกำรปรับปรุง 
กำรด ำนินงำน฿หຌดียิไงขึๅน สนับสนุน฿หຌน ำระบบทคนลยีสำรสนทศขຌำมำชวย฿นกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ มีกำรติดตำม 
ควำมคืบหนຌำกำรด ำนินงำนตำมผนกำรด ำนินงำนละกำรตรวจสอบฯ รวมทัๅงเดຌสงสริมละสนับสนุน฿หຌผูຌตรวจสอบภำย฿น
พัฒนำตนอง ดຌวยกำรสอบวุฒิบัตรวิชำชีพกำรตรวจสอบภำย฿นหรือวิชำชีพอืไนทีไกีไยวขຌองอยำงตอนืไอง   

สอบทานการด านินงานตามกฎหมาย ระบียบ ละขຌอบังคับ สอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระบียบ ละขຌอบังคับ
ทีไกีไยวขຌอง รวมถึงขຌอก ำหนดขององค์กรก ำกับดูลทีไกีไยวขຌองกับกิจกำรของ  ปณท ทีไมีผลกระทบตอภำพลักษณ์ ละ 
กำรด ำนินงำนของ ปณท อยำงมีนัยส ำคัญ ชน ขຌอรຌองรียน ละกำรด ำนินงำนทำงวินัยพนักงำนละลูกจຌำง กำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยดຌำนทคนลยีสำรสนทศทีไส ำคัญ ตลอดจนติดตำมกำรปฏิบัติตำมขຌอบังคับของคณะกรรมกำรบริษัท เปรษณีย์เทย จ ำกัด 
กีไยวกับกำรปຂดผยขัดยຌงระหวำงผลประยชน์สวนบุคคล ละผลประยชน์ของ ปณท  

การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ มีกำรสอบทำนกฎบัตร฿หຌสอดคลຌองกับหลักกณฑ์ละนวทำงปฏิบัติ
ตำมระบียบ ละหลักกณฑ์ของกระทรวงกำรคลัง รวมทัๅงถือปฏิบัติตำมกฎบัตร ตลอดจนมีกำรประมินตนอง ประจ ำป 2563    คาตอบทนผูຌสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูຌช ธมัทสุ เชยยศ สอบบัญชี (จ ำกัด) ป็นผูຌสอบบัญชี ส ำหรับปบัญชี 2563 
ของ ปณท ดยมีคำธรรมนียมกำรสอบบัญช ีป็นงิน 3.50 ลຌำนบำท  

ดยสรุป คณะกรรมกำรตรวจสอบ หในวำ฿นป 2563 ปณท เดຌจัดท ำรำยงำนทำงกำรงินป็นเปตำมหลักกำรบัญชี 
ทีไรับรองทัไวเป มีกำรปຂดผยขຌอมูลทีไ พียงพอ มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระบียบ ขຌอบังคับ ละนยบำยทีไ กีไยวขຌอง  
มีกำรปฏิบัติงำนทีไสอดคลຌองตำมระบบกำรก ำกับดูลกิจกำรทีไดี  มีกำรบริหำรจัดกำรควำมสีไยงอยำงพียงพอ มีระบบกำรควบคุม
ภำย฿น กำรตรวจสอบภำย฿นทีไหมำะสมละมปีระสทิธิผล เมพบขຌอบกพรองทีไมีสำระส ำคัญ฿นกำรปฏิบัติหนຌำทีไ ดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเดຌสดงควำมหในอยำงป็นอิสระ  ละ฿หຌค ำนะน ำกฝຆำยบริหำร ผูຌตรวจสอบภำย฿น ละบริษัท฿นครือ 
อยำงตรงเปตรงมำ พืไอประยชน์สูงสุดตอผูຌทีไกีไยวขຌองทุกฝຆำย   
              (ดร.สรี  นนทสูติ)      ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ปณท             21 มกรำคม  2564     
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รายงานคณะอนุกรรมการสรรหาละพิจารณาคาตอบทนกรรมการ ปณท       คณะกรรมกำร ปณท เดຌตงตัๅงคณะอนุกรรมกำรสรรหำละพิจำรณำคำตอบทนกรรมกำร ปณท ประกอบดຌวย
กรรมกำร ปณท จ ำนวน 4 ทำน ซึไงป็นผูຌทรงคุณวุฒิ มีควำมรูຌละประสบกำรณ์฿นหลำยดຌำน ทัๅงนีๅ คณะอนุกรรมกำรสรรหำละ
พิจำรณำคำตอบทนกรรมกำร ปณท เดຌปฏิบัติหนຌำทีไตำมขอบขต อ ำนำจหนຌำทีไทีไเดຌรับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ปณท ละ
ตำมพระรำชบัญญัติคุณสมบัติมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรละพนักงำนรัฐวิสำหกิจ พ.ศ.2557 มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ 18 
กรกฎำคม 2563 รืไอง นวทำงกำรตงตัๅงกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ ละมติคณะกรรมกำรนยบำยรัฐวิสำหกิจ มืไอวันทีไ 11  
ตุลำคม 2563  คณะอนุกรรมกำรสรรหำละพิจำรณำคำตอบทนกรรมกำร ปณท ประกอบดຌวย 1. นำงวรรณพร  ทพหัสดิน ณ อยุธยำ  ประธำนอนุกรรมกำร 2. ศำสตรำจำรย์ ดร.ปำริชำต  สถำปຂตำนนท์  อนุกรรมกำร 3. ดร.สรี  นนทสูติ    อนุกรรมกำร 4. ผูຌชวยศำสตรำจำรย์ ดร.อกก์  ภทรธนกุล  อนุกรรมกำร 5. รองกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ ดຌำนอ ำนวยกำร  ลขำนุกำร 6. ผูຌจัดกำรฝຆำยกฎหมำย    ผูຌชวยลขำนุกำร 7. ผูຌจัดกำรฝຆำยลขำนุกำรบริษัท   ผูຌชวยลขำนุกำร  ฿นระหวำงป 2563 คณะอนุกรรมกำรสรรหำละพิจำรณำคำตอบทนกรรมกำร ปณท มีกำรประชุมตำมระบียบวำระ 
กำรประชุมทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงหมด 7 ครัๅง ซึไงเดຌจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำนินงำนน ำสนอทีไประชุมคณะกรรมกำร ปณท รับทรำบ
ทุกครัๅง สรุปสำระส ำคัญเดຌ ดังนีๅ  1. กำรสรรหำรำยชืไอบุคคลพืไอสนอตงตัๅงป็นกรรมกำร ปณท กรณีกรรมกำรครบก ำหนดตำมวำระละกำรลือกกลับ
ขຌำด ำรงต ำหนงอีกวำระหนึไง ประจ ำป 2563 จ ำนวน 4 ต ำหนง เดຌก 1) นำยรัฐพล ภักดีภูมิ 2) นำยพรชัย ฐีระ วช  
3) นำยสรศักดิ์ มีนะตรี ละ 4) นำงสมร ทิดธรรมพิบูล ดยกระทรวงกำรคลังมีมติหในชอบกำรตัๅงกรรมกำรซึไงพຌนจำกต ำหนง
ตำมวำระกลับขຌำด ำรงต ำหนง฿หมอีกวำระหนึไง ละกำรตัๅงกรรมกำรทนกรรมกำรซึไงพຌนจำกต ำหนงตำมวำระ ดังนีๅ 1) นำยรัฐพล 
ภักดีภูมิ 2) นำยภุชพงค์ นดเธสง 3) นำยพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ละ฿นสวนกรณีนำงสมร ทิดธรรมพิบูล คณะอนุกรรมกำรฯ  
มีมติหในควร฿หຌผูຌทีไสมควรเดຌรับกำรสนอชืไอพืไอตงตัๅงป็นกรรมกำร ปณท ทนนำงสมร ทิดธรรมพิบูล ควรมีสมรรถนะละควำมรูຌ 
ทีไจ ำป็น (Skill Matrix) ดຌำนทคนลยีสำรสนทศ   ทัๅงนีๅ ปณท เดຌจดทะบียนปลีไยนปลงกรรมกำรตำมมติกระทรวงกำรคลังตอนำยทะบียนหุຌนสวนบริษัทกรุงทพมหำนคร
ตำมทีไกฎหมำยก ำหนดรียบรຌอยลຌว  2. กำรสรรหำรำยชืไอบุคคลพืไอสนอตงตัๅงป็นกรรมกำร ปณท ทนต ำหนงทีไวำง นืไองจำก ดร.ฐิติพงศ์ นันทำภิวัฒน์ 
ลำออก คณะอนุกรรมกำรฯ มีมติหในควรสนอตงตัๅงนำยกอกิจ ดำนชัยวิจิตร (กจป.) ทนต ำหนงดังกลำว  3. กำรสรรหำรำยชืไอบุคคลพืไอสนอตงตัๅงป็นกรรมกำร ปณท กรณีกรรมกำรครบก ำหนดตำมวำระละกำรลือกกลับขຌำด ำรง
ต ำหนงอีกวำระหนึไง ประจ ำป 2564 จ ำนวน 4 ต ำหนง เดຌก 1) นำงวรรณพร ทพหัสดิน ณ อยุธยำ 2) ศำสตรำจำรย์ ดร.ปำริชำต  
สถำปຂตำนนท์ 3) ดร.สรี นนทสูติ ละ 4) นำยกอกิจ ดำนชัยวิจิตร คณะอนุกรรมกำรฯ มีมติรับทรำบละหในควร฿หຌน ำสนอทีไประชุม
คณะกรรมกำร ปณท พืไอพิจำรณำ ทัๅงนีๅ ฿นสวนของต ำหนงกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ ซึไงเดຌขอลำออกจำกต ำหนง หในควร฿หຌสงวนเวຌ 
รอบุคคลทีไจะเดຌรับกำรสรรหำมำด ำรงต ำหนงทนตอเป  4. กำรพิจำรณำทบทวนค ำสัไงคณะกรรมกำรชุดยอย คณะอนุกรรมกำร ละคณะท ำงำนอืไนตำมครงสรຌำง฿หมของ ปณท  
คณะอนุกรรมกำรฯ มีมติหในควร฿หຌปรับปรุงชืไอต ำหนงของฝຆำยบริหำร ปณท ฿หຌสอดคลຌองกับครงสรຌำง฿หม฿หຌถูกตຌอง ละปรับปรุง
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องค์ประกอบจ ำนวน 3 คณะ ดังนีๅ 1) คณะอนุกรรมกำรสรรหำละพิจำรณำคำตอบทนกรรมกำร ปณท 2) คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
ประมินผลกำรปฏิบัติงำนกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ ละ 3) คณะอนุกรรมกำรขับคลืไอนยุทธศำสตร์ละกลัไนกรองกำรลงทุน  5. กำรพิจำรณำทบทวนค ำสัไงคณะกรรมกำรชุดยอย คณะอนุกรรมกำร ละคณะท ำงำนอืไนนืไองจำก ดร.พรชัย ฐีระวช 
ละนำยสรศักดิ์ มีนะต พຌนจำกต ำหนง จ ำนวน 3 คณะ ดังนีๅ 1) คณะอนุกรรมกำรขับคลืไอนยุทธศำสตร์ละกลัไนกรองกำรลงทุน 
2) คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำประมินผลกำรปฏิบัติงำนกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ ละ 3) คณะกรรมกำรสรรหำละคัดลือกบุคคล
ขຌำปฏิบัติหนຌำทีไประธำนจຌำหนຌำทีไบริหำร สำยงำนกลยุทธ์ละกำรขับคลืไอนองค์กร   6.  กำรสนอ฿หຌต งตัๅ งคณะอนุกรรมกำรดຌำนกลยุทธ์ขับ คลืไอนกำรตลำดละกำรสืไ อสำร ประกอบดຌวย   
1) ผูຌชวยศำสตรำจำรย์ ดร.อกก์ ภทรธนกุล ป็นประธำนอนุ กรรมกำร 2) ศำสตรำจำรย์ ดร.ปำริชำต สถำปຂตำนนท์  
ป็นอนุกรรมกำร   7. กำรสนอ฿หຌตงตัๅงคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ ปณท ประกอบดຌวย 1) ดร.สรี นนทสูติ ป็น
ประธำนกรรมกำร 2) นำยภุชพงค์ นดเธสง 3) ศำสตรำจำรย์ ดร.ปำริชำต สถำปຂตำนนท์ 4) ผูຌชวยศำสตรำจำรย์สม ชำย  
ศุภธำดำ ละ 5) ผูຌชวยศำสตรำจำรย์ ดร.อกก์ ภทรธนกุล ป็นกรรมกำร ละคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำผลตอบทนกรรมกำร
ผูຌจัดกำร฿หญ ปณท ประกอบดຌวย 1) นำยพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ป็นประธำนอนุกรรมกำร 2) ดร.สรี นนทสูติ ละ 3) ผูຌทนส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนยบำยรัฐวิสำหกิจ ป็นอนุกรรมกำร 
   8. กำรจัดท ำนยบำยละนวทำงกำรสรรหำกรรมกำรของ ปณท ตำมกณฑ์กำรประมินผลกำรด ำนินงำนรัฐวิสำหกิจ
ระบบ State Enterprise Assessment Model (SE-AM)   9. รืไองครงกำรกษียณอำยุกอนก ำหนด คณะอนุกรรมกำรฯ เดຌพิจำรณำประกำศหลักกณฑ์รืไองคุณสมบัติของผูຌขຌำรวม
ครงกำรฯ พืไอ฿หຌมีควำมหมำะสม ดยก ำหนดขຌอหຌำมหรืองืไอนเข฿หຌผูຌขຌำรวมครงกำรฯ ตຌองเมปຂดผยขຌอมูลของ ปณท ละตຌองเมขຌำ
ท ำงำน฿นหนวยงำนหรือบริษัท฿ดทีไมีวัตถุประสงค์กำรด ำนินงำนหมือนหรือคลຌำยกับ ปณท ภำย฿นก ำหนด 1 ป นับตวันทีไมีผลออกจำก
งำนตำมครงกำรฯ รวมถึง฿หຌด ำนินครงกำรฯ ดยเมสงผลกระทบตอกำรด ำนินงำนละผลประกอบกำรของ ปณท       (นำงวรรณพร  ทพหสัดิน ณ อยุธยำ) 

ประธำนอนุกรรมกำรสรรหำ           ละพิจำรณำคำตอบทนกรรมกำร ปณท 
                           1730  ธันวำคม 2563                                                                              
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สวนทีไ 3 รายงานทางการงนิ  

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการงิน   คณะกรรมกำรบริษัทฯ  เดຌ฿หຌควำมส ำคัญตอหนຌำทีไละควำมรับผิดชอบตอรำยงำนทำงกำรงินพืไอ฿หຌมัไน฿จเดຌอยำงมี
หตุผลวำขຌอมูล฿นรำยงำนทำงกำรงินมีควำมถูกตຌอง ครบถຌวน สำมำรถสะทຌอนฐำนะกำรงินละผลกำรด ำนินงำนทีไป็นจริงของ
บริษัทฯ ละ฿นกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรงินเดຌ฿ชຌนยบำยบัญชีทีไหมำะสมละถือปฏิบัติดยสมไ ำสมอ  ป็นเปตำมมำตรฐำน 
กำรบัญชีทีไรับรองทัไวเป รวมทัๅงเดຌมีกำรปຂดผยขຌอมูลส ำคัญอยำงพียงพอ฿นหมำยหตุประกอบงบกำรงิน ซึไงผูຌสอบบัญชี  
(บริษัท ดีลอยท์ ทูຌช ธมัทสุ เชยยศ สอบบัญชี จ ำกัด) เดຌสดงควำมหในตองบกำรงิน฿นรำยงำนของผูຌสอบบัญชี  คณะกรรมกำรบริษัทฯ เดຌตงตัๅงคณะกรรมกำรตรวจสอบทีไมีควำมป็นอิสระ พืไอท ำหนຌำทีไก ำกับดูลละสอบทำน
ควำมถูกตຌองของรำยงำนทำงกำรงิน รวมทัๅงระบบกำรควบคุมภำย฿น฿หຌป็นเปอยำงพียงพอละหมำะสม พืไอ฿หຌมัไน฿จเดຌวำ 
งบกำรงินของบริษัทฯ ป็นทีไชืไอถือเดຌ               

         (นำยรัฐพล ภักดีภมูิ)     (นำยกำหลง ทรัพย์สอำด) 
           ประธำนกรรมกำร                                  ประธำนจຌำหนຌำทีไบริหำรสำยงำนปฏิบัติกำร  

           รักษำกำร฿นต ำหนง กรรมกำรผูຌจัดกำร฿หญ             
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รายงานของผูຌสอบบัญชี                  (*อยูระหวาง สตง. ตรวจสอบงบการงิน)               
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งบการงินละหมายหตปุระกอบงบการงิน                    (*อยูระหวาง สตง. ตรวจสอบงบการงิน)  


