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ไปรษณีย์ไทย กิจการของคนไทยที่อยู่เคียงข้าง 
คนไทยมานาน มกีารพัฒนาและปรับตัวใหท้นัสมยั 
ก้าวทันกระแสโลกอยู่ตลอดเวลา ดูแลทุกภารกิจ
ของคนไทย ด้วยบริการที่ครบวงจรและศักยภาพ
ด้านการส่งทีเ่ข้าถึงทกุพ้ืนที ่ทกุชุมชน เป็นเพ่ือนแท้
ที่ไว้ใจและวางใจได้ในทุกสถานการณ์



รางวัลประจ�าปี 2563

	 รางวลั	Best	Brand	Performance 
 on	Social	Media
	 ปณท	ได้รับรางวัล	Best	Brand	Performance	on	
Social	Media	(Delivery	Service	Provider)	จากบริษัท	
ไวซ์ไซท์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ในงาน	Thailand	Zocial 
Awards	2020	ส�าหรับแบรนด์ที่สร้างผลงานบนโซเชียล 
ยอดเย่ียมในกลุ่มธุรกิจขนส่ง	 จากการใช้บริการผ่าน 
ส่ือโซเชียลมีเดีย	 ในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้ากลุ่ม	e-Commerce	

	 รางวลั	EMS	Customer	Care	Awards 
	 ด้านการให้บริการลูกค้า		
	 ปณท	 ได้รับรางวัล	 EMS	 Customer	 Care	 Awards 
ประจ�าปี	2562	ระดับดีเด่น	ด้านการให้บริการลูกค้าจากการ 
ด�าเนินงานสอบสวนและแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าได้ตรง 
ตามหลักเกณฑ์ที่สหภาพสากลไปรษณีย์	 (UPU)	 ก�าหนด 
ในการใช้ระบบสอบสวนบริการระหว่างประเทศ	(ประกาศผล 
รางวัลในปี	2563)

	 รางวัลประกาศเกียรติคุณ	ประเภท	TQM 

	 Progressive	Learners	ประจ�าปี	2563	
	 ปณท	ได้รับโล่ประกาศเกียรติคณุประเภท	TQM	Progressive 
Learners	 ในงาน	 THAILAND	 QUALITY	 CONFERENCE	 & 
The	21th	Symposium	on	TQM	Best	Practices	in	Thailand 
ปี	 2563	 จากมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย	 (มสท.)	
ในการน�าความรู้และแนวทางของระบบการจัดการ	TQM	 ไปใช ้
ในกระบวนการพัฒนาบริการพร้อมส่งผ่านระบบ	Prompt	Post 
เพ่ือรองรับการสนับสนุนกลุ่มลูกค้า	e-Commerce	

	 รางวัลผู้ให้การสนับสนุนด้านการขนส่ง 
 และโลจิสติกส	์ในการจัดงานกาชาดออนไลน์ 
	 ประจ�าปี	2563
	 ปณท	 ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน	 พร้อมเกียรติบัตร	 
ส�าหรับองค์กรผู้ให้การสนับสนุนด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ 
ในการจัดงานกาชาดออนไลน์	 ประจ�าปี	 2563	 จากสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี	 อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย 
ในงานกาชาดออนไลน์	ประจ�าปี	2563



	 รางวัล	Kaizen	Web	Vote	2020
	 ปณท	ได้รับรางวัล	“Kaizen	Web	Vote	2020”	ส�าหรับ
ผลงานที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเภท	 Suggestion 
Kaizen	ในผลงาน	“คมีช่วยปิด	-	เปิดถุงไปรษณย์ีอเนกประสงค์ 
(Multiple	Plier)”	และรางวัล	“Bronze	Award”	ประเภท	
Service	 Kaizen	 ในผลงาน	 “ชุดตรวจสอบน�้าหนัก	 ราคา	 
และประเภทในการฝากส่งสิง่ของทางไปรษณย์ี”	ในการประกวด 
Thailand	 Kaizen	 Award	 2020	 จัดโดยสมาคมส่งเสริม 
เทคโนโลยี	(ไทย-ญ่ีปุ่น)	โดยม	ีรศ.พาสิทธ์ิ	หล่อธีรพงศ์	ทีป่รึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	เป็นผู้มอบรางวัล	

	 รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน	ประจ�าปี	2563	ระดับดีเด่น
 ปณท	ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน	ปี	2563	(HUMAN	RIGHT	AWARDS	2020)	
ระดับดีเด่น	ประเภทรัฐวิสาหกิจ	จากท่านสมศักด์ิ	เทพสุทิน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	ในงาน
ประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน	ประจ�าปี	2563	ส�าหรับองค์กรต้นแบบในการถ่ายทอด
ความรู้ประสบการณ์การด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบบนพ้ืนฐานของหลักสิทธิมนุษยชนที่สามารถ
ถ่ายทอดการเป็นต้นแบบให้แก่องค์กรอื่น	ๆ

	 รางวัลองคก์รโปร่งใส	ครัง้ที	่9	(NACC 

	 Integrity	Awards)	
	 ปณท	ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส	(NACC	Integrity 
Awards)	คร้ังที่ 	9	ประจ�าปี	2562	จากส�านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.)	ในระดับ	A	ด้วยคะแนน		91.13	แสดงถึงความเป็น 
องค์กรที่มีมาตรฐานสากลในการบริหารจัดการด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล	(ประกาศผลรางวัลในปี	2563)



สารบัญ

ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ

6

46

8

74

26

41

42

สารจากประธานกรรมการ........................................................................................................6 

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่.............................................................................................7 

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมาของ ปณท................................................................................................8 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ...........................10 

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจของ ปณท..................................................................................1 1          

ข้อมูลบริษัท...............................................................................................................................12 

ข้อมูลท่ีส�าคัญทางการเงิน....................................................................................................14 

บัญชีทางสังคม........................................................................................................................15 

สถิติปริมาณงาน และจ�านวนที่ท�าการไปรษณีย์...............................................................16 

การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานท่ีไม่ใช่การเงิน..................................................................17 

ภาวะธุรกิจไปรษณีย์ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564..........................................................18 

ส่งไปรษณีย์ไทย...วางใจทุกการส่ง...................................................................................20 

ตราไปรษณียากรที่ระลึก ปี 2563........................................................................................22 

โครงสร้างการบริหารองค์กร 
โครงสร้างองค์กร...................................................................................................................26 

คณะกรรมการ ปณท..............................................................................................................28 

คณะผู้บริหาร ปณท.................................................................................................................34 

โครงสร้างอัตราก�าลัง...........................................................................................................40 

โครงสร้างเงินทุน 
ทุนและโครงสร้างของผู้ถือหุ้นของ ปณท..........................................................................41 

หน้ีเงินกู้ ของ ปณท..................................................................................................................41 

การจ่ายเงินน�าส่งรัฐ (หรือเงินปันผล) 3 ปีย้อนหลัง.......................................................41 

การลงทุนที่ส�าคัญในปัจจุบันและอนาคต 
แผนการลงทุนที่ส�าคัญในปี 2563......................................................................................42 

โครงการท่ีส�าคัญที่คาดว่าจะลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า........................................................44 

ผลการด�าเนินงานขององค์กร   
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปณท.....................................................................................46 

การด�าเนินงานตามภารกิจและนโยบายรัฐที่ส�าคัญ........................................................56 

รายงานการด�าเนินงานประจ�าปี 2563...............................................................................58 

การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ ปณท (CSR).............................66 

ประมวลภาพกิจกรรมส�าคัญในรอบปี 2563....................................................................68 

บทวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน..............................................................73 

การบริหารจัดการองค์กร     
การบริหารความเส่ียง............................................................................................................74 

การควบคุมภายใน...................................................................................................................76 

การตรวจสอบภายใน..............................................................................................................77 



ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล

92

91

78

96

รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี........................................................................................................78 

โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปณท............................................................79 

การแต่งตั้งและการประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ........................................8 1 

การประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ....................................................................87 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง.................................89 

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์..............................................................................90 

รายงานผลการด�าเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง.......................................................................................................91 

รายงานผลการด�าเนินงานขององค์กร  
รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท................................................92 
รายงานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ปณท...........................94 

รายงานทางการเงิน    
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน.......................................96 

รายงานของผู้สอบบัญชี........................................................................................................................97 

งบการเงิน...............................................................................................................................................100

หมายเหตุประกอบงบการเงิน.............................................................................................................109 



	 ปี	 2563	 นับเป็นปีท่ีการด�าเนินงานของ	 ปณท	 ต้องเผชิญ
กับความท้าทายเป็นอย่างมาก	 เน่ืองจากการแข่งขันท่ีรุนแรงของธุรกิจ 
โลจิสติกส์	 รวมทั้งเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว	 ซึ่งส่งผลกระทบ 
ต่อรูปแบบการด�าเนินชีวิตของประชาชนที่เปล่ียนแปลงไปอย่างชัดเจน
มากข้ึน	 ปณท	 จึงมีทิศทางและนโยบายการด�าเนินงานที่มุ ่งเน้นให้
บริการในรูปแบบใหม่	 ๆ	 ทั้งบริการในประเทศและระหว่างประเทศ	
การร่วมมือกับพันธมิตรเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ	 รวมถึงการพัฒนา 
คุณภาพบริการอย่างต่อเน่ือง	 พร้อมกับยกระดับธุรกิจด้ังเดิมไปสู  ่
รูปแบบดิจิทัล	 นอกจากน้ี	 ปณท	 ยังสานต่อโครงการที่ช่วยเหลือชุมชน
สร้างรายได้โดยการจ�าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางไปรษณีย์ไทย	ซึ่งสอดรับ
กับนโยบายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	(ดศ.)	ที่มุ่งให้	ปณท	
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว	พร้อมทั้งสามารถตอบสนอง
ทุกความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี	
	 การด�าเนินงานของคณะกรรมการ	 ปณท	 ในปีน้ี	 จึงให  ้
ความส�าคัญในการรักษาฐานธุรกิจเดิม	 พร้อมขยายกลุ่มธุรกิจใหม่ 
(New	 S-Curve)	 ด้วยการน�าเทคโนโลยี	 และนวัตกรรมมาใช้ในการ
พัฒนาบริการต่าง	 ๆ	 ให้เป็นดิจิทัลมากย่ิงข้ึน	 เพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการ 
ทุกกลุ่มให้ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว	ทั้งน้ี	ปณท	ยังให้ความส�าคัญกับ
การสร้างระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่	 (Big	 Data)	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และคุณภาพของการบริการในอนาคตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 พร้อม 
กับการยกระดับระบบปฏิบัติการไปรษณีย์ด้วยการน�าเคร่ืองอัตโนมัติ	 
มาใช้ในกระบวนการท�างานเพ่ือให้บริการได้อย่างรวดเร็ว	 มมีาตรฐานและ 
คุณภาพที่ดี	นอกจากน้ี	ปณท	ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานต่าง	ๆ	
ในหลายด้านเพ่ือร่วมกันพัฒนาการให้บริการที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของ
ประชาชนให้ดีย่ิงข้ึน	
	 ส�าหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่	 2019	 (COVID-19)	 ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ 
ในวงกว้าง	ปณท	ได้ตระหนกัถงึความส�าคัญในการป้องกันและลดผลกระทบ 
ต่อการด�าเนินธุรกิจ	 คณะกรรมการ	 คณะผู้บริหาร	 จึงได้ร่วมกันวาง
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด	 เพ่ือรองรับความปลอดภัยทั้งส่ิงของ
ฝากส่ง	รวมถึงผู้ใช้บริการ	พนักงาน/ลูกจ้าง	เช่น	มีจุดบริการแอลกอฮอล์	
การตรวจเช็คร่างกายก่อนน�าจ่าย	 การฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเช้ือส�าหรับขาเข้า 
จากต่างประเทศ	 สวมใส่หน้ากากอนามัย	 รวมถึงการเว้นระยะห่าง 
ในการใช้บริการ	โดยได้ก�าชับให้ทกุทีท่�าการไปรษณย์ีปฏิบัติตามมาตรการ 
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด	 และ	 ปณท	 ยังเป็นส่วนหน่ึงในการ
ช่วยเหลือสังคมโดยการด�าเนินโครงการ	 “ส่งความห่วงใย	 ส่งให้	 สู้ภัย	 
COVID-19”	 จัดส่งหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยัง 
โรงพยาบาลทัว่ประเทศโดยไม่มค่ีาใช้จ่าย	 แสดงให้เหน็ถึงการด�าเนินงาน 
ที่ไม่ได้มุ่งหวังผลก�าไรแต่เพียงอย่างเดียว	

	 กระผมในนามคณะกรรมการ	 ปณท	 ขอขอบคุณผู้ใช้บริการ	
และพันธมิตรทางธุรกิจ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ทุกท่านที่ให้ความเช่ือมั่นและ
สนับสนุน	 ปณท	 ด้วยดีเสมอมา	 ซึ่งนับเป็นแรงผลักดันให้	 ปณท	 มุ่งมั่น 
พัฒนาเพ่ือส่งมอบบริการที่ดี	 มีคุณภาพ	 ให้กับผู้ใช้บริการ	 พร้อมทั้ง
รองรับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของธุรกิจในอนาคต	 และที่ส�าคัญ 
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร	 พนักงาน/ลูกจ้างทุกท่าน	 ส�าหรับความทุ่มเท
เพ่ือประโยชน์สูงสุดขององค์กร	 และร่วมกันด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึง 
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนรวมถึงผู้ใช้บริการเป็นที่ต้ัง	
ควบคู่ไปกับการเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคม	 และชุมชน	
เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพอย่างย่ังยืนเคียงคู่กับคนไทยตลอดไป

(นายรัฐพล	ภักดีภูมิ)
ประธานกรรมการ

" ปณท มุ่งมั่นพฒันาเพื่อส่งมอบบริการที่ด ี
มคีณุภำพ	ให้กบัผู้ใช้บริกำร	พร้อมทั้งรองรับ
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในอนำคต	"

สารจากประธานกรรมการ
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(นายก่อกิจ	ด่านชัยวิจิตร)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

	 กิจการไปรษณีย์เป็นองค์กรที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยมายาวนาน 
กว่า	 137	 ปี	 นับเป็นความภาคภูมิใจของคนในองค์กรที่ได้เป็นส่วนหน่ึง
ในการส่งต่อความสุขให้ผู้รับปลายทางมาอย่างต่อเน่ือง	 โดยปัจจุบัน
องค์กรได้ด�าเนินธุรกิจภายใต้บริษัท	 ไปรษณีย์ไทย	 จ�ากัด	 (ปณท)	 เป็น
เวลากว่า	 17	 ปี	 ซึ่งแม้ว่าปี	 2563	 จะเป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทาย	
จากการแข่งขันที่รุนแรงในตลาด	 และปัจจัยลบภายนอกในด้านต่าง	 ๆ	
แต่	 ปณท	 ยังคงรักษาสมดุลทั้งการท�าก�าไรและการให้บริการประชาชน 
ได้เป็นอย่างดี	โดยได้ด�าเนินธุรกิจด้วยความมุ่งม่ัน	ทัง้การพัฒนาศกัยภาพ 
เพ่ือพร้อมต่อการแข่งขัน	 การพัฒนาเว็บไซต์	 Thailandpostmart	
เพ่ือต่อยอดธุรกิจ	 e-Commerce	 ครบวงจรแก่ประชาชน	 รวมทั้งการ 
พัฒนาบริการที่เน้นความเป็นดิจิทัลมากข้ึน	 โดยมีโครงการพัฒนาระบบ 
การจัดการด้านเอกสารอเิล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร	 ซึง่มคีวามปลอดภัย 
และได้รับการยอมรับในเชิงกฎหมาย	 ซึ่งจะสร้างรายได้ทดแทนบริการ
ไปรษณียภัณฑ์เดิมจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของประชาชน 
ในปัจจุบัน	 และโครงการพัฒนาตู้ไปรษณีย์ชาญฉลาดด้วยการติดต้ัง 
เซนเซอร์ตรวจจับส่ิงของฝากส่งในตู้ไปรษณีย์	 ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย
และประหยัดเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	
	 ด้านส่ิงแวดล้อม	 ปณท	 ได้ตระหนักถึงการให้บริการที่สร้าง
ความย่ังยืนให้กับสังคม	 โดยด�าเนินงานผ่านกิจกรรม	 “กลับกล่อง” 
ซึ่งสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการน�ากล่องที่ผ่านการใช้งานแล้วน�ามาส่งใหม	่
ด�าเนินโครงการ	 “ไปรษณย์ี	 reBOX”	 การเปล่ียนกล่อง/ซองทีไ่ม่ใช้แล้ว
เป็นชุดโต๊ะ/เก้าอี้	 เพ่ือส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับโรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนทัว่ประเทศ	และโครงการ		“ไปรษณย์ีไทย	X	Carenation” 
ในการเป็นผู้ขนส่ง	 “พวงหรีดสานบุญ”	 ที่ท�าจากวัสดุรีไซเคิลทดแทน
พวงหรีดรูปแบบเดิม	 ซึ่งเป็นการให้โอกาสและสร้างอาชีพให้กับคนใน
ชุมชน	และยังสามารถร่วมท�าบุญผ่านบริการธนาณติัได้อกีด้วย
	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่	 2019	 (COVID-19)	 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของ 
ประเทศ	 ตลอดจนการด�ารงชีวิตของประชาชนทีต้่องมกีารปรับวิถีชีวิตใหม่ 
(New	 Normal)	 ปณท	 จึงต้องปรับตัวเพ่ือรองรับการใช้บริการเช่น
เดียวกัน	 โดยได้เปิดให้บริการภายใต้โครงการ	 “ไปรษณีย์ไทยส่งให้ 
ชวนคนไทยอยู่บ้าน”	 ซึ่งมีทั้งบริการส่งยาให้กับผู้ป่วยที่รักษาต่อเน่ือง	
บริการส่งอุปกรณ์การเรียนราคาพิเศษ	 บริการส่งผลไม้เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกร	 การอ�านวยความสะดวกบริการรับฝากส่งนอกสถานที่	 และ
บริการย้ิมสู้-19	 นอกจากน้ียังได้จัดส่งหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ 
ทางการแพทย์ให้กับผู้ที่บริจาคโดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย	จากวิกฤติที่เกิดขึ้น 
บุคลากร	 ปณท	 ทุกคนได้ช่วยกันท�างานอย่างหนัก	 โดยให้บริการทุกวัน
ไม่มีวันหยุด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุด
	 ผลการด�าเนินงานในปีท่ีผ่านมา	 เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชน
และหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ปณท	 จึงได้รับรางวัลในด้านต่าง	 ๆ	 อาทิ	 รางวัล 
Best	 Brand	 Performance	 on	 Social	 Media	 (Delivery	 Service 
Provider)	 แบรนด์ที่ท�าผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเย่ียมในกลุ่ม
ธุรกิจขนส่ง	 รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น	 ในการ 
เป็นแบบอย่างที่ดีในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชน 
รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส	 (NACC	 Integrity	 Awards)	 ที่ได ้ 

ด�าเนินการภายใต้ธรรมาภิบาล	 ค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้บริการ 
เป็นหลักและรับผิดชอบต่อสังคม	 รวมถึงมีผลประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (ITA)	 ประจ�าปี 
งบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 ระดับ	 A	 ด้วยคะแนน	 91.13	 อกีด้วย	 รางวัล
เหล่าน้ีนับเป็นความภาคภูมใิจทีส่�าคัญในปี	 2563	 ซึง่ถือเป็นความส�าเร็จ
จากการที่บุคลากรทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันขับเคล่ือนธุรกิจตามทิศทาง
ที่วางไว้ด้วยความมุ่งม่ัน	 ต้องขอขอบคุณพ่ีน้องชาว	 ปณท	 ที่ได้ช่วยกัน
พัฒนาศักยภาพการท�างานอย่างเต็มความสามารถ	 เพ่ือส่งมอบบริการ
ที่ดีที่สุด	 และขอขอบคุณผู้ใช้บริการที่ยังคงเช่ือมั่นและไว้วางใจในการ
ใช้บริการกับ	 ปณท	 ซึ่งเราจะไม่หยุดพัฒนาบริการ	 โดยจะเพิ่มบริการ 
Digital	 ที่จ�าเป็นต่อการส่ือสาร	 เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ 
สูงสุด	 และเป็นองค์กรที่พร ้อมอยู ่เคียงข ้างประชาชนคนไทยใน 
ทกุสถานการณ์ตลอดไป

"	ขอบคุณพี่น้องชำว	ปณท	ที่ได้ช่วยกนัพฒันำ
ศักยภำพกำรท�ำงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
เพื่อส่งมอบบริกำรที่ดทีี่สุด	และขอขอบคุณ
ผู้ใช้บริกำรที่ยังคงเชื่อมั่นและไว้วำงใจ

ในกำรใช้บริกำรกบั	ปณท	"

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
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ประวัติความเป็นมาของ ปณท

	 บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ำกดั	(ปณท) 
เป็นรัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 จัดตั้งขึ้น 
เมื่อวันที่	14	สิงหำคม	2546	โดยแปลง 
สภำพมำจำกหน่วยงำนบรกิำรด้ำนไปรษณย์ี 
ของกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย	(กสท.)

8 รายงานประจ�าปี 2563  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด



ประวัติความเป็นมาของ ปณท (ต่อ)

	 เดิมกิจการไปรษณีย์ของไทยได้รับการจัดต้ังขึ้น	ในป ี
2426	 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว 
โดยเริ่มจากเป็นหน่วยงานราชการในสังกัดกรมไปรษณีย์	(ต่อมา
ได้เปล่ียนเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลข)	จวบจนถึงต้นปี	2520	จึงได้
มีการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในนามการสื่อสาร
แห่งประเทศไทย	 เพ่ือให้การด�าเนินงานมีความคล่องตัวและ 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป	ต่อมาในปี	2546	จากกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกท่ีมีลักษณะไร้พรมแดน	 (Globalization)	 มากขึ้น 
โดยเฉพาะในด้านการเปิดเสรีการค้าบริการ	 ส่งผลให้ต้องมี 
การแปลงสภาพกิจการไปรษณย์ีอีกครัง้เป็นรปูบรษัิทจ�ากัดดังกล่าว 
แล้วข้างต้น	 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการด�าเนินงานเชิงธุรกิจและ 
ศักยภาพในการแข่งขันให้สามารถหารายได้เลี้ยงตัวเองได้ 
ในขณะท่ียังคงรับภาระในการให้บริการเชิงสังคมเพ่ือประโยชน์
แก่ประชาชนและประเทศชาติโดยต่อเนื่อง
	 กิจการไปรษณีย์มีการพัฒนาความเจริญในด้านต่าง	ๆ	
มาโดยล�าดับ	 จากระยะเริ่มแรกท่ีเป็นการพัฒนาเชิงโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือเสริมความเข้มแข็งและรองรับการขยายตัว	 ต่อมา
ได้มีการพัฒนาเพ่ือเสริมประสิทธิภาพการด�าเนินงานโดยการ 
น�าเครื่องจักรอุปกรณ์อันทันสมัยมาใช้ในการคัดแยกส่งต่อสิ่งของ
ส่งทางไปรษณีย์	การน�าระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติมาใช ้
ในการรับฝาก	 ณ	 ท่ีท�าการไปรษณีย์ท่ัวประเทศ	 รวมท้ังได  ้
เปิดบริการท่ีเป็นเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น	
	 ภายหลงัการแปลงสภาพเป็น	ปณท	ได้มีการปรบัเปลีย่น
การบริหารและการด�าเนินงานให้เป็นเชิงธุรกิจมากขึ้น	 มีการ
จัดท�าแผนธุรกิจไปรษณีย์อย่างเป็นระบบ	 โดยแบ่งตลาดการให้
บริการออกเป็น	5	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มบริการขนส่งและโลจิสติกส	์ 
กลุม่บรกิารไปรษณยีภณัฑ์	กลุม่บรกิารระหว่างประเทศ	กลุม่ธรุกิจ 
ค้าปลีก	และกลุ่มธุรกิจการเงิน	 อีกท้ังมีการพัฒนารูปแบบบริการ 
ในด้านต่าง	 ๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือให้สอดรับกับความต้องการ 
ของผู ้ใช้บริการท่ีมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วให้เหมาะสม
กับวิถีการด�าเนินชีวิตและการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน	 อาทิ 
1. จุดบริการส่งด่วนในประเทศ	 (EMS	 Point)	 2. มาตรฐาน 
บริการ	EMS	ในประเทศ	น�าจ่ายภายในวันเดียวกัน	(Same	Day) 

3.	บรกิารแอปพลเิคชนั	Prompt	Post	พร้อมบรกิารกล่องพร้อมส่ง 
4.	บริการ	eCo-Post	5.	บริการเก็บเงินที่อยู่ผู้รับ	(COD	-	Cash	On	
Delivery)	6.	แอปพลิเคชัน	Wallet@POST	7.	บริการ	ePacket 
ระหว่างประเทศ	 8. บริการ	 Cool	 EMS	 9. บริการคูเรียร์โพสต	์
(Courier	 Post)	 10. บริการขนส่งสินค้าและสิ่งของขนาดใหญ	่ 
(Logispost	plus)	11.	บรกิารของดีท่ัวไทย	ส่งให้ถงึมือ	(เป็นบรกิาร 
รับสั่งซ้ือสินค้าและอาหารอร่อยท่ีมีชื่อเสียงจากภูมิภาคต่าง ๆ	
ของประเทศ)	12.	บริการช�าระเงินทางไปรษณีย์	(Pay	at	Post)	
13.	ตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ	(iBox)	14.	ตู้รับฝากไปรษณีย์อัตโนมัติ	 
(Automated	 Postal	 Machine	 :	 APM)	 15. บริการ	 Drive 
Thru	 Post “ส่งของ...ไม่ต้องลงจากรถ”	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ 
ยังได ้เสริมประสิทธิภาพการให ้บริการด ้วยการน�าระบบท่ี 
ผู้ฝากส่งสามารถติดตามและตรวจสอบสิ่งของท่ีส่งทางไปรษณีย ์
ได้ด้วยตนเอง	 (ระบบ	TND	 :	 Transfer	 and	 Delivery)	 มาใช้
กับบริการบางบริการอีกด้วย	 ขณะเดียวกัน	 ปณท	 ก็มิได้ละเลย
การให้บริการเชิงสังคม	ด้วยการรักษาสถานะเครือข่ายท่ีท�าการ
ไปรษณีย์และจุดให้บริการท่ีมีจ�านวน	 5	 พันแห่ง	 กระจายอยู ่
ท่ัวทุกภูมิภาคท้ังในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพเชิงธุรกิจและพ้ืนท่ีในชนบท 
ห่างไกล	และการให้บริการพ้ืนฐานท่ีครบถ้วนท้ังด้านการสื่อสาร	
การส่งสิ่งของ	 และด้านการเงินด้วยค่าบริการในราคาประหยัด	
เพ่ือให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากบริการ
ไปรษณีย์อย่างท่ัวถึง	สมกับเป็นกิจการท่ีจัดต้ังขึ้นเพ่ือประโยชน์
ของคนไทยและสังคมไทยอย่างแท้จริง
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วิสัยทัศน์
“ เป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์และบริการ	e-Commerce	Logistics
ครบวงจรด้วยมาตรฐานสากลท่ีผู้ใช้บริการไทยนึกถึงในล�าดับแรก	”

พันธกิจ
1. ให้บริการจัดส่งส่ิงของ ข่าวสาร ข้อมูล และโอนเงินทั่วโลกที่ลูกค้าเข้าถึงได้อย่างสะดวก มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล  
 ราคาสมเหตุสมผล และเชื่อถือได้
2. พัฒนาให้ไปรษณีย์ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไปรษณีย์และบริการ Logistics ส�าหรับธุรกิจ e-Commerce ของประเทศ
3. บริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากข้อมูลการด�าเนินงานในการสร้างฐานความรู้ และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม
 การพัฒนาธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตไปด้วยกัน
4. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม)

 ค่านิยมองค์กร
 ปณท ยึดหลัก I-SURE ในการบริหารงาน เพ่ือขับเคล่ือนองค์กรสู่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย
 -	 Integrity	(I) = ความซื่อสัตย์
 -	 Service	Mind	(S) = การมีใจรักในการให้บริการ
 -	 Unity	(U) = ความรักองค์กร
 -	 Result	Orientation	(R) = การท�างานโดยมุ่งเน้นผลส�าเร็จ
 -	 Change	Capability	(E) = ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction : SOD) ประจ�าปี 2563 
 เป็นผู้ใหบ้รกิารดา้นเครอืขา่ยไปรษณย์ีและโลจสิตกิส์ของประเทศ เพ่ือกระจายสินคา้และพัสดภุณัฑ์ไดอ้ย่างรวดเรว็ 
ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

แผนระยะส้ัน
 1. ยกระดับการให้บริการด้านไปรษณีย์และบริการโลจิสติกส์ รวมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการด�าเนินธุรกิจใหม่ ๆ โดยค�านึงถึงแผนการเงินและแผนการลงทุนที่เหมาะสม
 3. จัดท�าแผนอัตราก�าลังคนที่เหมาะสม เพ่ือรองรับการให้บริการในอนาคต
 4. จัดหาพันธมิตรเพ่ือขยายฐานลูกค้าและรองรับกับการแข่งขันทางธุรกิจ
แผนระยะยาว
 พัฒนาธุรกิจ Logistics อย่างยั่งยืนให้เป็นแหล่งรายได้หลักขององค์กร 
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เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจของ ปณท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพของกระบวนการท�างาน
ซ่ึงมุ ่งหวังให้	 ปณท	 สามารถบริหารจัดการมาตรฐานการให้บริการและจ�านวน
อัตราก�าลังในภาพรวมให้อยู่ในระดับท่ีมีความสมดุลและเหมาะสม	 ท้ังในแง่ของ 
ความสามารถการให้บริการ	 (Capacity)	 รวมถึงการเพ่ิมผลิตภาพ	 (Productivity) 
และคุณภาพ	(Quality)	ของกระบวนการท�างานไปพร้อมกัน	เพ่ือรักษาความสามารถ
ในการท�าก�าไร	(Profitability)	ขององค์กรในระยะยาว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพ่ือขยายฐานรายได้ในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
ซ่ึงมุ่งหวังให้	 ปณท	 สามารถบริหารผลการด�าเนินงานในกลุ่มบริการสร้างมูลค่าเพ่ิม	
(Value	 Added	 Services)	 ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ได้ครอบคลุม
ในทุกกิจกรรม	 ท้ังกิจกรรมก่อนเข้าสู่เส้นทางการขนส่งและกิจกรรมหลังการขนส่ง	
รวมไปถึงการเพ่ิมความสามารถในการให้บริการของ	 ปณท	 ให้ครอบคลุมได้ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมท่ีหลากหลายมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพ่ือสร้างสมดุลให้กับโครงสร้างธุรกิจในระยะยาว	ซ่ึงมุ่งหวัง 
ให้	ปณท	สามารถบริหารผลการด�าเนินงานในกลุ่มบริการ	New	S-Curve	ด้วยการ
พัฒนาบริการใหม่จากฐานการให้บริการและทรัพยากรท่ีมีอยู่เดิม	 เพ่ือสร้างให้เป็น
ฐานรายได้หลักใหม่	 ท่ีจะท�าให้	ปณท	สามารถปรับโครงสร้างธุรกิจให้มีความสมดุล
และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพ่ือสร้างความย่ังยืนแก่องค์กรและสังคมไทย	 ซ่ึงมุ่งหวัง 
ให้	 ปณท	 สามารถยกระดับการบริหารจัดการไปสู่การเป็นองค์กรท่ีมุ่งเน้นการสร้าง
ความยั่งยืนแก่ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานของ	ปณท	เพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจของ ปณท ในระยะ 3-5 ปี
	 ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 ท้ังภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศท่ีชะลอตัวลง	
ประกอบกับปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ท่ีส่งผลกระทบในวงกว้างต่อภาคธุรกิจท้ังรายใหญ่และรายย่อย 
ท้ังยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคไปสู่การด�ารงชีวิตในวิถีใหม่	 (New	 Normal)	 ท�าให้ธุรกิจการขนส่งต้องมีการ 
ปรับตัวเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 ท�าให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมรุนแรงมากขึ้น	 ดังนั้น	 เพ่ือให้ธุรกิจ
สามารถแข่งขันได้	ปณท	จึงวางแนวทางการด�าเนินงานและเป้าหมายท่ีต้องการในอนาคตผ่านยุทธศาสตร์ใน	4	ด้านหลัก	ดังนี้
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ข้อมูลบริษัท
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ข้อมูลที่ส�าคัญทางการเงิน

บทวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน
	 หน่วย	:	ล้านบาท

  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
 ผลประกอบการ ณ 31 ธ.ค. 61  ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 63
  ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

	 รายได้	 	 	 29,728.25		 	27,405.86		 	24,210.95	
	 ค่าใช้จ่าย	(ไม่รวมภาษีเงินได้นิติบุคคล)	 	 24,829.31		 	26,507.42		 	23,392.48	
	 ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	 	 4,898.94		 	894.18		 	590.88	
	 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 	 	 (1,072.56)	 (274.79)	 (205.53)
	 ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	 	 	 3,826.38		 	619.39		 	385.35	
   ฐานะการเงิน    

 สินทรัพย์   31,067.49   31,449.81   36,451.73 
	 	 สินทรัพย์หมุนเวียน	 	 	 18,918.85		 	15,771.47		 	14,115.67	
					 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	 12,148.64		 	15,678.34		 	22,336.06	
 หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ   31,067.49   31,449.81   36,451.73 
	 	 หนี้สิน	 	 	 9,462.55		 	10,286.10		 	16,904.86	
	 	 หนี้สินหมุนเวียน	 	 	 4,907.16		 	4,320.94		 	4,799.27	
					 หนี้สินหมุนไม่เวียน	 	 	 4,555.39		 	5,965.16		 	12,105.59	
	 ส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	 21,604.94		 	21,163.71		 	19,546.87	
   อัตราส่วนทางการเงิน     

		 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน	(สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน)	 เท่า	 3.86	 	3.65		 	2.94	
		 อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์	 	 เท่า	 0.30	 	0.33		 	0.46	
		 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ	 เท่า	 0.44	 	0.49		 	0.86	
	 อัตราผลตอบแทนขั้นพื้นฐาน	 	 % 
	 (ก�าไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล)	ต่อสินทรัพย์	 	 0.16	 	0.03		 	0.02	
		 อัตราผลตอบแทนของก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิต่อสินทรัพย์	 %	 0.12	 	0.02		 	0.01	
	 อัตราผลตอบแทนของก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิต่อส่วนของเจ้าของ	 %	 0.18	 	0.03		 	0.02	
	 อัตราผลตอบแทนของก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิต่อรายได้	 %	 0.13	 	0.02		 	0.02	
		 อัตราร้อยละของรายจ่ายต่อรายได้	 %	 0.84	 	0.97		 	0.97
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บัญชีทางสังคม

รายงานการให้บริการเชิงสังคม ปี 2562
	 บริษัท	 ไปรษณีย์ไทย	 จ�ากัด	 มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลักในการด�าเนินธุรกิจไปรษณีย์และให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจและประชาชนทุกระดับ	 ด้วยศักยภาพของเครือข่ายท่ีท�าการไปรษณีย์มากกว่า	 5,000	 แห่ง 
ท้ังในกรุงเทพฯ	 ปริมณฑลและภูมิภาค	 ซ่ึงบางแห่งเป็นพ้ืนท่ีท่ีสร้างรายได้ได้น้อย	 แต่	 ปณท	 ต้องจัดให้มีหน่วยงานให้บริการ	 เพ่ือให้ 
ประชาชนได้เข้าถึงบริการเท่าเทียมกันทุกพ้ืนท่ี	 และบริการในบางประเภทท่ีเป็นบริการเชิงสาธารณะถูกก�าหนดอัตราไปรษณียากร 
และค่าธรรมเนียม	ตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์	พ.ศ.	2477	เช่น	จดหมาย	ไปรษณียบัตร	ของตีพิมพ์	ท�าให้รายได้จากการให้บริการ 
ต�า่กว่าต้นทุนด�าเนนิงาน	 ก่อให้เกิดเป็นภาระต้นทุนท่ีแฝงอยู	่ ส่งผลให้ก�าไรในภาพรวมของ	ปณท	ต�า่กว่าท่ีควรจะเป็น	 เนือ่งจากต้องชดเชย 
ภาระการให้บริการเชิงสังคม
	 บริการไปรษณีย์พ้ืนฐานในประเทศท่ีเข้าข่ายการให้บริการเชิงสังคม	ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุน 
บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.	 2554	 ปัจจุบันมี	 6	 บริการ	 ได้แก่	 จดหมาย	 ไปรษณียบัตร	 ของตีพิมพ์	 พัสดุไปรษณีย์ 
ธนาณัติธรรมดา	และเครื่องอ่านส�าหรับคนเสียจักษุ	ดังนี้
	 ตารางการให้บริการเชิงสังคม	ปี	2562
 หน่วย	:	ล้านบาท

 ล�าดับ บริการในประเทศ รายได้  ต้นทุนบริการ  PSO     
 1	 จดหมาย	 			 3,914.12		 				6,689.50		 			(2,775.38)
	 2	 ไปรษณียบัตร	 								 11.04		 						108.58		 							(97.54)
	 3	 ของตีพิมพ์	 						 242.08		 						432.43		 					(190.35)
	 4	 พัสดุไปรษณีย์	 						 430.57		 						647.02		 					(216.45)
	 5	 ธนาณัติธรรมดา	 								 15.27		 								16.34		 									(1.07)
	 6	 เครื่องอ่านส�าหรับคนเสียจักษุ	 -	 0.09		 									(0.09)
	 	 	 รวม	 		4,613.08		 			7,893.96		 	(3,280.88)
 *	หมายเหตุ	 เน่ืองจากการจัดท�ารายงานการให้บริการเชิงสังคม	(PSO)	ปี	2563	จะแล้วเสร็จในช่วงมิถุนายน	-	สิงหาคม	2564	 	
	 	 ดังน้ัน	ข้อมูล	PSO	ที่ใช้ในการน�าเสนอจึงเป็นข้อมูลปี	2562

แผนภูมิมูลค่าเพ่ิม	(Value	Added	Chart)	ปี	2563

เงินช่วยเหลือชุมชนและสังคม
5,458.02	ล้านบาท

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
205.53	ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายกรรมการ
ผู้บริหาร	และพนักงาน	
20,254.47	ล้านบาท

เงินน�าส่งรัฐ	(เงินปันผล)	
1,846.00	ล้านบาท

6.65%

19.66%

72.85%

0.74%

*	หมายเหตุ	 -	 เงินช่วยเหลือชุมชนและสังคม	รวมการให้บริการเชิงสังคม	(PSO)	ที่เป็นตัวเลขปี	2562
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สถิติปริมาณงาน

จ�านวนที่ท�าการไปรษณีย์

บริการไปรษณีย์ฝากในประเทศ	 (ล้านชิ้น)	 	 	
	 ไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา	 	 	2,004.00		 	1,865.25	 1,609.42	
	 พัสดุไปรษณีย์	 	 	13.47		 10.35	 7.26
	 บริการพิเศษ	 	 	407.77		 386.32	 388.46

บริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศ				 (ล้านชิ้น)	 	 	
	 ไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา	 	 	37.85		 35.72	 22.1
	 พัสดุไปรษณีย์	 	 0.72		 0.71	 0.54
	 บริการพิเศษ	 	 	7.60		 7.39	 5.34

บริการการเงิน																					 	(ล้านชิ้น)	 	 	 	 	
	 ธนาณัติในประเทศ	 	 	3.25		 3.46	 2.82
	 Pay	at	Post	 	 	4.77		 3.96	 3.31

  ปริมาณงาน  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

สถานท่ีให้บริการของ	ปณท	 (แห่ง)	 	1,278		 	1,283	 1,284	
 ศูนย์ไปรษณีย์	 	 19	 	19		 19
	 ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จ�านวนมาก		 	 6	 	6		 6
	 ท่ีท�าการไปรษณีย์		 	 	1,195		 	1,200	 1,201	
	 ท่ีท�าการไปรษณีย์รถยนต์		 	 53	 	53		 53
	 ท่ีท�าการไปรษณีย์สาขา		 	 5	 	5		 5

ท่ีท�าการไปรษณีย์อนุญาต	 (แห่ง)		 	3,366		 	3,324	 3,279	

เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์	 (แห่ง)	 	181		 	251		 288

ร้านไปรษณีย์ไทย	 (แห่ง)	 	117		 	140	 153	

ร้านจ�าหน่ายตราไปรษณียากร	 (แห่ง)	 	1,260		 	1,260	 724

Post	Service	 (แห่ง)	 	-		 	826	 853

EMS	Point	 (แห่ง)	 	-		 	3,465	 4,425	

ตู้ไปรษณีย์	 (ตู้)	 	23,090	 22,908	 22,644	

 จ�านวนที่ท�าการ ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563

16 รายงานประจ�าปี 2563  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด



	 ภาพรวมปี	 2563	 ทุกกลุ ่มบริการมีปริมาณงานลดลง 
โดยกลุ่มบริการไปรษณียภัณฑ์มีปริมาณงานลดลงร้อยละ	27.40	
เม่ือเทียบกับปีก่อน	 ซ่ึงส่วนหนึ่งเกิดจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ใช้
บริการลดลงกว่าร้อยละ	13.86	เนื่องจากผู้ประกอบการตลอดจน 
หน่วยงานภาครัฐได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดส่งเอกสารและ 
สื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของประชาชน 
ในปัจจุบัน	 และอีกแง่หนึ่งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรด้วย 
ส่งผลให้การจัดส่งผ่านช่องทางไปรษณีย์ถูกทดแทนด้วยการสื่อสาร
ผ่านออนไลน์มากขึ้น	
 กลุ่มบริการขนส่งและโลจิสติกส์	พบว่าปริมาณงานลดลง 
ร้อยละ	10.60	เม่ือเทียบกับปีก่อน	แม้ว่าธุรกิจ	e-Commerce	จะ 
ยังคงเติบโตได้เป็นอย่างดี	 โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	ท่ีท�าให้เกิดการซ้ือขายผ่านช่องทาง 
ออนไลน์เพ่ิมขึ้น	 แต่เนื่องจากมีผู ้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ 
รายใหม่ท่ีเปิดบรกิารหลายราย	ใช้สงครามราคาท่ีรนุแรง	ประชาชน 
จึงมีทางเลือกใช้บริการท่ีหลากหลาย	ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ
กับ	ปณท	โดยเฉพาะผูป้ระกอบการ	e-Commerce	ท่ีให้ความส�าคัญ
กับปัจจัยเรื่องของอัตราค่าบริการเป็นหลัก	
	 การแพร่ระบาดของ	 COVID-19	 ในท่ัวโลก	 สายการบิน
ต่างประกาศยกเลิกเท่ียวบิน	 ซ่ึงกระทบต่อการจัดส่งส่ิงของไปยัง 
ปลายทางในหลายประเทศ	 ปริมาณงานของกลุ่มบริการระหว่าง 
ประเทศท้ังขาเข้าและขาออกจึงลดลงกว่าร้อยละ	44.4	อย่างไรก็ดี 
บรกิาร	ePacket	ขาออกระหว่างประเทศ	ปรมิาณงานเพ่ิมขึน้ร้อยละ 
9.19	เม่ือเทียบกับปีก่อน	จากการเปิดให้บริการประเทศปลายทาง
ท่ีมากขึ้น	 รวมท้ังในสถานการณ์ที่ประชาชนไม่สามารถเดินทาง 
ไปในแต่ละประเทศได้	 มีผลต่อธุรกิจ	 e-Commerce	 ระหว่าง
ประเทศท่ีเติบโตมากขึ้น	

	 ส�าหรับกลุ่มบริการการเงิน	 ปริมาณการใช้บริการยังคง
ลดลงกว่าร้อยละ	 17.56	 โดยเป็นการลดลงจากปริมาณงานของ 
บรกิารธนาณติัในประเทศ	ธนาณติัออนไลน์	และบรกิาร	Pay	at	Post 
ตามล�าดับ	 ซ่ึงเป็นผลจากธนาคารพาณิชย์งดเว้นค่าธรรมเนียม 
การโอนเงิน	การช�าระค่าสนิค้าและบริการผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนกิส์	 
รวมท้ังบริการพร้อมเพย์ของภาครัฐ	ท่ีสนับสนุนให้การท�าธุรกรรม
การเงินสะดวกและรวดเร็วกว่าท่ีผ่านมา	ในขณะท่ีบริการการเงิน
ของ	 ปณท	 ส่วนใหญ่มีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการและใช้เวลา 
ด�าเนินการมากกว่าช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	 ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวส่งผล 
ให้ปรมิาณงานของกลุม่บรกิารการเงินลดลงอย่างต่อเนือ่ง	ส่วนกลุ่ม 

บริการค้าปลีก	 แม้ว่าภาพรวมปริมาณงานจะลดลง	 แต่ส�าหรับ
สินค้าไปรษณีย์มีปริมาณงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ	1.8	จากการจ�าหน่าย
สินค้าไปรษณีย์ประเภทกล่องและซอง
	 ในปี	 2563	 ปณท	 ได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายด้าน 
ท้ังความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของประชาชน 
ท่ีเปลีย่นแปลงไป	ส่งผลต่อการใช้บรกิารในกลุม่บรกิารไปรษณยีภณัฑ์ 
และกลุ่มบริการการเงินท่ีลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน	นอกจากนี้แล้ว	
การแข่งขันในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ท่ีรุนแรง	 ย่อมส่งผลต่อ 
ปริมาณงานในกลุ่มบริการขนส่งและโลจิสติกส์	และผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของ	COVID-19	นอกจากนี้ยังท�าให้ต้องมีการระงับ
การจัดส่งสิ่งของในหลายประเทศ	และเกิดการด�าเนินชีวิตวิถีใหม	่
(New	Normal)	 ท่ีส่งผลท้ังรูปแบบการรับสื่อและข่าวสารต่าง	ๆ	
ตลอดจนธุรกรรมทางการเงินของประชาชนเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบ 
ออนไลน์ในสัดส่วนท่ีมากขึ้น	 และเป็นพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไป 
อย่างรวดเร็ว	ผลการด�าเนินงานจึงไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้

การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน
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ภาวะธุรกิจไปรษณีย์ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564

ภาวะและแนวโน้มธุรกิจไปรษณีย์ของโลก
	 ในช่วงปี	2563	เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	ซ่ึงมีความรุนแรง 
และต่อเนื่องมาต้ังแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์	 น�าไปสู่การหดตัวอย่างรุนแรงของเศรษฐกิจโลก	 กิจกรรมทางเศรษฐกิจของท้ังภาคบริการ
และภาคการผลิตชะลอตัวลง	 และส�าหรับแนวโน้มในปี	 2564	 นั้น	 คาดว่าอัตราการขยายตัวจะไม่สูงพอท่ีจะชดเชยการหดตัวลง 
ในปี	 2563	 เนื่องจากผลของการแพร่ระบาด	COVID-19	 ท่ียังทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะมีการ
เติบโตประมาณร้อยละ	4	จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางและนโยบายต่าง	ๆ	ของรัฐบาลแต่ละประเทศ	ประกอบกับ
มีปัจจัยสนับสนุนจากพฤติกรรม	New	Normal	ท่ีนิยมการสั่งสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์	ท�าให้ปริมาณความต้องการในการใช้บริการ
ไปรษณีย์เพ่ิมขึ้นด้วย
	 จากข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจไปรษณีย์ทั่วโลกของ	 International	Post	 Corporation	หรือ	 IPC	 ในปี	 2562 
พบว่าการไปรษณีย์ท่ัวโลกมีการเติบโตในภาพรวมของรายได้สูงขึ้นร้อยละ	5	โดยการใช้บริการไปรษณียภัณฑ์	(Mail	Service)	โดยรวม 
มีปริมาณลดลงร้อยละ	 7.2	 ซ่ึงเป็นแนวโน้มการลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา	 4	 ปีท่ีผ่านมา	 โดยปัจจัยส�าคัญยังคงมาจากการ
พัฒนาของระบบเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น	โดยเฉพาะช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบสมาร์ทโฟน 
และแท็บเล็ตท่ีเข้าถึงได้ง่าย	สะดวก	 และรวดเร็ว	 อย่างไรก็ดี	 รายได้จากบริการไปรษณียภัณฑ์ในปี	2562	 ยังคงมีการเติบโตสูงขึ้น 
ร้อยละ	 2.3	 ซ่ึงมีอัตราการเติบโตใกล้เคียงกับปี	 2561	 อันเป็นผลมาจากการท่ีการไปรษณีย์ในหลายประเทศได้ปรับอัตราค่าบริการ 
ให้สูงขึ้นต้ังแต่ปี	 2561	 เป็นต้นมา	 รวมถึงการเลือกใช้บริการไปรษณียภัณฑ์ส�าหรับจัดส่งสินค้าท่ีมีน�้าหนักน้อยโดยผู้ประกอบการ	
e-Commerce	จึงส่งผลให้มีความสามารถในการท�าก�าไรเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ	1.2	ในปี	2561	สูงขึ้นเป็นร้อยละ	2.1	ในปี	2562
	 ส�าหรับบริการพัสดุไปรษณีย์	 (Parcel	Service)	พบว่า	ในปี	2562	ปริมาณการใช้บริการพัสดุไปรษณีย์ของการไปรษณีย์โลก 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ	5.6	ส่งผลให้มีรายได้จากบริการเพ่ิมขึ้นร้อยละ	6.4	ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยความต้องการของตลาด	e-Commerce	ท่ียังคง 
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง	แต่เม่ือพิจารณาในส่วนของความสามารถในการท�าก�าไรกลับพบว่าการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้ยังไม่สามารถเพ่ิม
ความสามารถในการท�าก�าไรให้กับบริการพัสดุไปรษณีย์ได้	โดยมีอัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน	ในปี	2561	ลดลงเหลือเพียงร้อยละ	2.4	 
จากร้อยละ	4.7	ท้ังนี้	 เกิดจากการขยายตัวของตลาด	e-Commerce	โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ	B2C	ท�าให้ผู้ประกอบการในธุรกิจการ
จัดส่งสิ่งของมีการปรับกลยุทธ์การแข่งขันในหลายรูปแบบ	รวมถึงการปรับกลยุทธ์ด้านราคาโดยน�าเสนอในอัตราท่ีต�่าลง	นอกจากนี้ยังมี 
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการขยายจุดให้บริการจึงส่งผลกระทบต่อโครงสร้างต้นทุนและความสามารถในการท�าก�าไรท่ีเปล่ียนแปลงไป
ของการไปรษณีย์ท่ัวโลก
	 ในปี	 2563	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ	 COVID-19	 ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างสัดส่วนรายได้ของการไปรษณีย์ท่ัวโลก	
ท�าให้สัดส่วนของการส่งพัสดุไปรษณีย์	 (Parcel	 Service)	 มีสัดส่วนท่ีสูงกว่าการส่งไปรษณียภัณฑ์	 (Mail	 Service)	 อย่างชัดเจน 
โดยในสองไตรมาสแรกของปี	2563	พบว่าปริมาณการใช้บริการพัสดุไปรษณีย์เพ่ิมสูงถึงร้อยละ	43	เม่ือเทียบกับปริมาณงานในช่วงเวลา
เดียวกันของปี	2562	เนื่องมาจากปัจจัยสนับสนุนท้ังเรื่องการเติบโตของตลาด	e-Commerce	และมาตรการ	Lockdown	ท่ีเป็นปัจจัยเร่ง 
ในการกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนพฤติกรรมการซ้ือสินค้ามาสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์เพิ่มข้ึน	โดยจากผลส�ารวจของ	Kantar	World	Panel	
พบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในเอเชีย	 6	 ประเทศ	 มีการซ้ือสินค้าออนไลน์และใช้บริการส่งอาหารเพ่ิมขึ้นร้อยละ	 30	 ขณะเดียวกัน 
ผู้บริโภคก็มีการหลีกเลี่ยงการท�ากิจกรรมนอกบ้านและลดการซ้ือสินค้าฟุ่มเฟือยลง
	 จากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นสรุปได้ว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	สาเหตุส�าคัญประการหน่ึง
เป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	COVID-19	ท�าให้ผู้ใช้บริการมีการปรับพฤติกรรมและหันมาให้ความส�าคัญกับสุขอนามัยและ
สุขภาพมากขึ้น	ธุรกิจต่าง	ๆ	ท่ัวโลกได้รับผลกระทบและต้องปรับตัวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ	เช่นเดียวกับการไปรษณีย ์
ท่ัวโลกท่ีต้องปรับกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน	 พัฒนาระบบการให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
และวางแผนเพ่ือพร้อมรับต่อการแข่งขันและสถานการณ์ความไม่แน่นอนท่ีเกิดขึ้นในอนาคต
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ภาวะและแนวโน้มธุรกิจไปรษณีย์ของไทย 
	 ส�าหรับแนวโน้มธุรกิจไปรษณีย์ของไทยในภาพรวมปี	2563	พบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	
เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีผลักดันให้ผู้คนท่ัวโลกรวมท้ังคนไทยเข้าสู่วิถีชีวิตแบบ	New	 Normal	 ซ่ึงส่งผลให้เกิดรูปแบบการด�าเนินชีวิตใหม ่
ท่ีแตกต่างจากอดีตในทุก	 ๆ	 ด้าน	 คนจ�านวนมากต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจ�าวันและการขับเคลื่อนทางเทคโนโลยี 
ไปสู่ช่องทางดิจิทัลมากขึ้นอย่างรวดเร็ว	ยังคงเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีเป็นตัวเร่งให้ปริมาณการส่งเอกสารผ่านระบบงานไปรษณีย์มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับการไปรษณีย์ในหลายๆ	 ประเทศท่ัวโลก	 ขณะท่ีพฤติกรรมด้านการอุปโภคบริโภค	 ผู้บริโภคหันมาใช ้
ธรุกิจบรกิารดิจทัิลมากขึน้	มีการซ้ือสนิค้าผ่านแอปพลเิคชนัและร้านค้าออนไลน์	ส�าหรบัผูป้ระกอบการก็มีการปรบัเปลีย่น	เช่น	เพ่ิมช่องทาง 
การให้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์	และโซเชียลมีเดียมากยิ่งขึ้น	ซ่ึงสะท้อนจากจ�านวนธุรกิจท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง	จากการจัดต้ัง 
ธุรกิจใหม่โดยข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 พบว่าธุรกิจ	 e-Commerce	 มีการจัดต้ังธุรกิจใหม่จากปีละ	 310	 ราย	 ในปี	 2561 
มาเป็นปีละ	798	 ราย	 ในปี	 2563	 นอกจากนี้	 ข้อมูลจาก	Priceza	 e-Commerce	Summit	 2021	 ได้รายงานว่า	จากสถานการณ	์ 
COVID-19	ท�าให้มูลค่าตลาด	e-Commerce	ในปี	2563	มีมูลค่า	294,000	ล้านบาท	โดยในปี	2562	อยู่ท่ี	163,000	ล้านบาท	เท่ากับว่า 
มีการเติบโตสูงขึ้นถึงร้อยละ	81	รวมถึงพบว่า	มีร้านค้าและแบรนด์ชั้นน�าเข้าสู่ตลาด	e-Marketplace	เพ่ิมข้ึน	(นับบน	LazMall	และ	
ShopeeMall)	ถึงร้อยละ	46	โดยในปี	2562	มี	3,400	ร้านค้า	แต่ในปี	2563	มีสูงถึง	5,000	ร้านค้า
	 จากการเติบโตของธุรกิจ	e-Commerce	ในปี	2563	ท่ีเพ่ิมขึ้นแบบก้าวกระโดดนี้	ส่งผลให้ความต้องการของบริการขนส่งพัสดุ
มากขึ้นอย่างสอดคล้องกัน	โดยจากการประเมินของ	Euro	Monitor	ซ่ึงเป็นบริษัทช้ันน�าด้านข้อมูลการตลาดระบุว่า	ตลาดธุรกิจขนส่ง
พัสดุ	มีการเติบโตต่อเนื่องในช่วง	3	ปีท่ีผ่านมา	(2560	-	2562)	โดยขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ	40	ต่อปี	ส่งผลให้ไทยมีผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ
และโลจิสติกส์มากกว่า	10	ราย	ซ่ึงข้อมูลจาก	Marketeer	(ปี	2563)	รายงานไว้ว่า	ไปรษณีย์ไทย	ยังคงเป็นผู้น�าตลาดขนส่งพัสดุ	มีส่วน
แบ่งตลาดร้อยละ	55	รองลงมาเป็น	เคอร่ี	เอ็กซ์เพรส	มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ	30	ส่วนท่ีเหลือคือผู้ให้บริการรายอ่ืนในตลาด	และยังมี 
ผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเรื่อย	ๆ	สะท้อนให้เห็นว่าตลาดธุรกิจขนส่งพัสดุในไทยมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยส�าคัญกับตลาด	e-Commerce		
	 จากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นสรุปได้ว่า	แม้ว่าตลาดธุรกิจขนส่งพัสดุจะมีการเติบโตสูง	แต่ก็มีการแข่งขันท่ีรุนแรง	 ท้ังในด้านของ
ราคา	 คุณภาพการให้บริการ	 และความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าท่ีเข้มข้นมากขึ้นอีกด้วย	 รวมท้ังการลดลงอย่างต่อเน่ืองของการ 
ใช้บริการไปรษณียภัณฑ์ด้ังเดิม	ท�าให้ธุรกิจไปรษณีย์ของไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายส�าคัญ	และเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่าง	ๆ 
ด้วยการสร้างความแตกต่างในการบริการ	 การร่วมเป็นพันธมิตรกับ	 Online	 Platform	 รวมถึงการเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากท่ีสุด 
เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการท่ีมากข้ึน
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บริการ EMS ในประเทศ
“ส่งด่วนมั่นใจ ตรวจสอบได้ 24 ชั่วโมง”

บรกิารจดัส่งเอกสารและสิง่ของ	เพ่ือให้ถงึผูร้บัภายในประเทศ 
อย่างรวดเร็วตามเวลาที่ก�าหนด	พร้อมระบบติดตามตรวจ 
สอบสถานะสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ตลอด	24	 ช่ัวโมง	 
ด้วยระบบ	TND

บริการคูเรียร์โพสต์ (Courier Post)
บรกิารขนส่งด้านโลจสิติกส์ระหว่างประเทศ	ด้วยมาตรฐาน 
ความรวดเร็วระดับสากล	ภายใต้สโลแกน	“เหนือชั้น	 
ทุกการส่งตรงสูทุ่กมมุโลก”	ด้วยเครอืข่ายการให้บรกิาร	 
ที่ครอบคลุม	107	ประเทศปลายทาง			

แอปพลิเคชัน Wallet@POST
บรกิารกระเป๋าเงินไปรษณีย์	(Wallet@POST)	ผ่านแอปพลเิคชัน	
ทีใ่ช้งานบน	Smart	Phone/Tablet	ทัง้ระบบ	Android	และ	iOS 
ผูใ้ช้งานสามารถท�าธุรกรรมทางการเงินได้	ทัง้การเติมเงิน	จ่ายเงิน	 
โอนเงิน	และถอนเงิน	รวมถงึการช�าระค่าสนิค้าและบรกิารต่าง	ๆ 
ของไปรษณย์ีและสนิค้าอืน่	ๆ 	โดยสามารถเติมเงินได้	ณ	ทีท่�าการ 
ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

บริการโอนเงนิด่วนระหว่างประเทศ (Western Union) 
“รับ-ส่งเงินด่วนทั่วโลกที่ไปรษณีย”์

บรกิารโอนเงินด่วนทัว่โลก	ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์อนัทนัสมัยของ	ปณท 
และบรษัิท	เวสเทร์ิน	ยูเน่ียน	ไม่ก่ีนาทก็ีสามารถส่งเงินและรบัเงินได้	ณ	ทีท่�าการ
ไปรษณีย์ทั่วประเทศที่มีสัญลักษณ์ของบริการน้ี

บริการธนาณติัออนไลน์ 
“โอนเงินด่วน รับเงินเร็ว”

บรกิารฝากส่งเงินด่วนพิเศษถงึผูร้บัปลายทางภายในประเทศโดยผ่านเครอืข่าย
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย	สะดวก	รวดเร็ว	ผู้รับและผู้ส่งเงินไม่ต้องมีบัญชีเงินฝาก	
สามารถส่งและรับเงินได้	ณ	ที่ท�าการไปรษณีย์ทั่วประเทศภายในเวลา	15	นาที	
พร้อม	SMS	แจ้งผู้รับและผู้ฝาก

บริการ eCo-Post 
บริการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ในประเทศ 
	โดยส่ิงของท่ีฝากส่งมนี�า้หนกัสูงสุดไม่เกิน	10	กิโลกรมั 
และสามารถตรวจสอบสถานะได้	เพ่ือเพ่ิมทางเลอืก 
ในการใช้บริการและรองรับความต้องการของ	 
ผู้ใช้บริการที่ต้องการส่งของมากกว่า	2	 กิโลกรัม		 
โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า	e-Commerce

บริการโลจิสโพสต์ พลัส
“ส่งส่ิงของใหญ่ในราคาประหยัด” 
บริการเสริมของบริการ	Logispost	 เพ่ืออ�านวยความสะดวก 
ในการ	จัดส่งสิ่งของขนาดใหญ่น�้าหนักต้ังแต่	20	-	200	กิโลกรัม 
ในเวลา	ทีร่วดเรว็ขึน้ภายใน	3	-	7	วันท�าการ	และยังสามารถจดัส่ง 
ให้ถึง	ที่อยู่ผู้รับในพ้ืนกรุงเทพฯ	 ปริมณฑล	 และอ�าเภอเมือง 
ของทุกจังหวัด	ทั่วประเทศ	
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*	 หมายเหตุ	:	ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ด้วยระบบส่งต่อและน�าจ่าย	(TND	:	Transfer	and	Delivery)	
	 และสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่	THP	Contact	Center	โทร.	1545	หรือดูในเว็บไซต์	www.thailandpost.co.th

บริการ Bank@Post 
บริการฝากเงินผ่านไปรษณีย์ไทย	โอนเงินระหว่างบัญชี	หรือโอนเงินกับธนาคารที่ร่วมบริการและสามารถ	 
น�ารหัส	PIN	CODE	จากผูโ้อนมาแจ้งรบัเงิน	ณ	ทีท่�าการไปรษณย์ีทัง้	1,400	แห่งทัว่ประเทศ	ท�าให้ลกูค้าสามารถ 
จัดการกับบัญชีเงินฝากได้อย่างง่ายดายและฝากเงินได้ทุกที่ท�าการไปรษณีย์ทั่วประเทศ	ท�าให้ลูกค้าได้รับ	 
ความสะดวก	รวดเร็ว	เช่นเดียวกับการท�าธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

Drive Thru Post 
“ส่งของ...ไม่ต้องลงจากรถ”

บรกิาร	“ส่งของ...ไม่ต้องลงจากรถ”	โดยผูใ้ช้บรกิารสามารถฝากส่งจดหมาย 
รบัรอง	ลงทะเบยีน	พัสดุไปรษณย์ี	ไปรษณย์ีด่วนพิเศษ	(EMS)	รวมทัง้ช�าระ 
บิลค่าบริการต่าง	ๆ	และเติมเงินมือถือทุกระบบ	สะดวก	รวดเร็ว	ทันใจ	 
ไม่ต้องลงจากรถ	ไม่ต้องกรอกเอกสาร	ฝากส่งได้สงูสุดจ�านวน	3	ช้ินต่อคัน

บริการของดีทัว่ไทย สง่ใหถึ้งมือ
บรกิารจดัจ�าหน่ายสนิค้าเกษตร	สนิค้าชุมชน	และสนิค้าโอทอปทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย	 
พร้อมรองรบัโครงการ	“ดิจทิลัชุมชน”	เป็นศูนย์รวมของดีของเด่นจากชุมชน	และอาหาร	 
ช่ือดังจากพ้ืนทีต่่าง	ๆ 	พร้อมให้บรกิารจดัส่งถงึมือผูบ้รโิภคในระยะเวลา	1	-	2	วันท�าการ	
โดยผูบ้รโิภคสามารถตรวจสอบรายละเอยีดของสนิค้า	และสัง่ซ้ือพร้อมช�าระเงินค่าสนิค้า
ออนไลน์ได้ทันทีผ่านเว็บไซต์	www.thailandpostmart.com

บริการเก็บเงนิทีอ่ยู่ผู้รับ (COD)
ผูใ้ช้บรกิารสามารถสมัครและเปิดบญัชี	Wallet@POST	 
ผ่านแอปพลเิคชัน	และขอใช้บรกิาร	COD	ได้	ณ	ทีท่�าการ	 
ไปรษณย์ีทัว่ประเทศ	โดยผูใ้ช้บรกิารจะได้รบัสติกเกอร์ 
COD	เพ่ือกรอก	Wallet	ID	และจ�านวนเงินทีเ่รยีกเก็บ 
พร้อมผนึกสติกเกอร์	COD	ลงบนกล่องพัสดุทีจ่่าหน้า 
เรยีบร้อยแล้ว	และช�าระค่าบรกิารฝากส่ง	EMS	ตามอตัรา	 
ที่ก�าหนด	 ซ่ึงผู้ใช้บริการจะได้รับเงินกลับเข้าสู่ระบบ	 
Wallet	ภายใน	2	วัน	ก�าหนดวงเงินเรยีกเก็บปลายทาง 
สูงสุดไม่เกิน	30,000	บาท/	รายการ

บริการกลอ่งพร้อมสง่
แอปพลเิคชัน	Prompt	Post	จะมาพร้อมบรกิารกล่อง 
พร้อมส่ง	 ซ่ึงจะเป็นบริการใหม่ที่อยู่ในรูปแบบกล่อง	 
สีฟ้า	ซ่ึงมี	4	ขนาดให้เลือกใช้	คือ	SS,	S,	M	และ	L	 
โดยขนาด	SS	ราคารวมค่าบรกิาร	30	บาท/กล่อง	และ 
ขนาด	S	ราคารวมค่าบริการ	35	บาท/กล่อง	บรรจุ
ได้สูงสุด	1	กก./กล่อง	ขนาด	M	ราคารวมค่าบริการ	 
65	บาท/กล่อง	และ	ขนาด	L	ราคารวมค่าบริการ	 
75	บาท/กล่อง	บรรจุได้สูงสุด	3	กก./กล่อง	โดยไป 
รับกล่องได้	 ณ	 ที่ท�าการไปรษณีย์ที่เปิดให้บริการ 
ในกรุงเทพฯ		และปริมณฑล

แอปพลเิคชัน Prompt post 
แอปพลเิคชันทีช่่วยจดัการระบบฝากส่งสิง่ของทาง
ไปรษณย์ีล่วงหน้าให้แก่ผูข้าย	e-Commerce	ผ่าน 
บรกิาร	EMS	ในประเทศ	ลงทะเบยีนในประเทศ	และ	 
พสัดไุปรษณย์ีในประเทศ	โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชนั	
Prompt	Post	ผ่าน	Play	Store	และ	App	Store 
มาใช้งานได้ทั้งบนเว็บไซต์และบน	มือถือ	 และ
สามารถ	ลงทะเบียนสมัครใช้งานได้ทันที

บริการ ePacket 
บรกิารระหว่างประเทศทีพั่ฒนาขึน้เพ่ือรองรบัธุรกิจ
ระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจ	e-Commerce		 
ระหว่างประเทศ	ทีต้่องการฝากส่งสิง่ของราคาประหยัด	 
โดยเปิดให้บริการขาเข้าจ�านวน	 52	ประเทศ	และ	 
บริการขาออก	46	ประเทศปลายทาง

บริการโลจิสโพสต์เวิลด์ 
บรกิารจดัส่งสิง่ของขนาดใหญ่ระหว่างประเทศ	(ทางอากาศ)	
ถึงที่อยู่ผู้รับ	 เหมาะส�าหรับของที่มีขนาดใหญ่น�้าหนักมาก
ต้ังแต่	20 - 200	 กิโลกรัม	สามารถฝากส่งได้	ณ	ที่ท�าการ
ไปรษณีย์	346	แห่งที่เปิดให้บริการ	

บริการ EMS WORLD
“ส่งด่วน ทั่วโลก โทร. 1545”

บรกิารจดัส่งเอกสารและสิง่ของเพ่ือให้ถงึผูร้บัใน	 
ต่างประเทศอย่างรวดเรว็ตามเวลาทีก่�าหนด	เพ่ือ	 
ตอบสนองความต้องการจดัส่งสิง่ของด่วนระหว่าง 
ประเทศทัง้ในรปูแบบ	Document	และ	Package	 
โดยระบบการขนส่งเฉพาะบริการ	EMS	World		
เท่าน้ัน

บริการ Pay at Post 
“ทุกบิลจ่ายผ่านไปรษณีย์” 
บรกิารรบัช�าระเงินค่าสนิค้าและบรกิารต่าง	ๆ 	ครอบคลมุทกุกลุม่ธุรกิจ	
จงึให้ความสะดวกแก่ผูใ้ช้บรกิาร	ในการช�าระเงินได้อย่างครบครนัและ
สะดวกรวดเรว็	สามารถใช้บรกิารได้	ณ	ทีท่�าการไปรษณย์ีทัว่ประเทศ
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ตราไปรษณียากรที่ระลึก ปี 2563

รหัสชุด	 1189
ช่ือชุด	 วันฉัตรมงคล	(ชุด	1)
วันแรกจ�าหน่าย	 21	ธันวาคม	2563	
ชนิดราคา	 100	บาท

รหัสชุด	 1193
ช่ือชุด	 วันเฉลิมพระชนมพรรษา	 	
	 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	
วันแรกจ�าหน่าย	 28	กรกฎาคม	2563	
ชนิดราคา	 10	บาท

รหัสชุด	 1199
ช่ือชุด	 120	ปี	วันคล้ายวันพระราชสมภพ	 	
	 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 	
วันแรกจ�าหน่าย	 21	ธันวาคม	2563	 	
ชนิดราคา	 3	บาท

รหัสชุด	 1995
ช่ือชุด	 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิต์ิ
	 พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง	
วันแรกจ�าหน่าย	 5	ธันวาคม	2563
ชนิดราคา	 9	บาท
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รหัสชุด	 1184
ช่ือชุด	 วันเด็กแห่งชาติ	2563	
วันแรกจ�าหน่าย	 11	มกราคม	2563
ชนิดราคา	 3	บาท	(4	แบบ)

รหัสชุด	 1185
ช่ือชุด	 สื่อแห่งความรัก	 	
วันแรกจ�าหน่าย	 7	กุมภาพันธ์	2563
ชนิดราคา	 5	บาท

รหัสชุด	 1187
ช่ือชุด	 65	พรรษา	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
	 สยามบรมราชกุมารี	 	 	
วันแรกจ�าหน่าย	 4	สิงหาคม	2563	
ชนิดราคา	 5	บาท

รหัสชุด	 1183
ช่ือชุด	 นักษัตรประจ�าปี	(ชวด)
วันแรกจ�าหน่าย	 1	มกราคม	2563
ชนิดราคา	 3	บาท

รหัสชุด	 1186
ช่ือชุด	 วันอนุรักษ์มรดกไทย	2563
วันแรกจ�าหน่าย	 2	เมษายน	2563
ชนิดราคา	 3	บาท	(4	แบบ)
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รหัสชุด	 1190
ช่ือชุด	 วันฉัตรมงคล	(ชุด	2)
วันแรกจ�าหน่าย	 21	ธันวาคม	2563	
ชนิดราคา	 5	บาท	(5	แบบ)	

รหัสชุด	 1191
ช่ือชุด	 80	ปี	อาคารที่ท�าการไปรษณีย์กลาง
วันแรกจ�าหน่าย	 24	มิถุนายน	2563	
ชนิดราคา	 5	บาท

รหัสชุด	 1192
ช่ือชุด	 ประเพณีไทย
วันแรกจ�าหน่าย	 12	กรกฎาคม	2563
ชนิดราคา	 3	บาท	(4	แบบ)

รหัสชุด	 1196
ช่ือชุด	 100	ปี	กระทรวงพาณชิย์
วันแรกจ�าหน่าย	 20	สิงหาคม	2563
ชนิดราคา	 3	บาท

รหัสชุด	 1188
ช่ือชุด	 วันส�าคัญทางพุทธศาสนา	(วันวิสาขบูชา)
วันแรกจ�าหน่าย	 2	พฤษภาคม	2563
ชนิดราคา	 3	บาท	(4	แบบ)

ตราไปรษณียากรที่ระลึก ปี 2563

24 รายงานประจ�าปี 2563  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด



รหัสชุด	 1197
ช่ือชุด	 สัตว์น�้าประจ�าชาติ
วันแรกจ�าหน่าย	 21	กันยายน	2563
ชนิดราคา	 5	บาท	(4	แบบ)

รหัสชุด	 1198
ช่ือชุด	 ครบรอบ	60	ปี
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วันแรกจ�าหน่าย	 28	กันยายน	2563
ชนิดราคา	 3	บาท

รหัสชุด	 1200
ช่ือชุด	 ปีใหม่	2564
วันแรกจ�าหน่าย	 5	ธันวาคม	2563
ชนิดราคา	 3	บาท	(8	แบบ)

รหัสชุด	 1203
ช่ือชุด	 ร่วมใจต้านภัยโควิด	-	19
วันแรกจ�าหน่าย	 14	สิงหาคม	2563
ชนิดราคา	 3	บาท	(2	แบบ)

รหัสชุด	 1202
ช่ือชุด	 วันชาติ	 	
วันแรกจ�าหน่าย	 5	ธันวาคม	2563	
ชนิดราคา	 5	บาท
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หน่วยงานขึ้นตรงกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร

ด้านการเงินและบัญชีด้านทรัพยากรบุคคล ด้านอ�านวยการ

สายงานธุรกิจองค์กร

สายงานสนับสนุนประสิทธิภาพองค์กร

โครงสร้างองค์กร

ด้านปฏิบัติการนครหลวง

 ฝ่ายความปลอดภัย	อาชีวอนามัย
	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

 ฝ่ายเลขานุการบริษัท
 ฝ่ายอ�านวยการกลาง

ด้านกลยุทธ์ ด้านธุรกิจ
ไปรษณีย์

ด้านธุรกิจขนส่ง
และโลจิสติกส์

ด้านส่ือสาร
และการบริการ

 ส�านักงานไปรษณีย์	นครหลวง	1
 ส�านักงานไปรษณีย์	นครหลวง	2
 ส�านักงานไปรษณีย์	นครหลวง	3
 ส�านักงานไปรษณีย์	นครหลวง	4
 ส�านักงานศูนย์ไปรษณีย์	นครหลวง

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	
 ฝ่ายวินัยและสอบสวน	
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 ฝ่ายสวัสดิการและ	 	

	 แรงงานสัมพันธ์

 ฝ่ายงบประมาณ
 ฝ่ายบริหารการเงิน	
  ฝ่ายนโยบายบัญชี
 ฝ่ายปฏิบัติการบัญชี

 ฝ่ายจัดหาและพัสดุ
 ฝ่ายก่อสร้างและบ�ารุงรักษา	
 ฝ่ายบริหารท่ีดินและอาคาร
 ฝ่ายกฎหมาย

 ฝ่ายบริหารประสบการณ์	 	
	 ลูกค้าบริการไปรษณีย์

 ฝ่ายระบบบริการธุรกิจ	 	
	 ไปรษณีย์

 ฝ่ายการขายและการตลาด		
	 บริการไปรษณีย์

 ฝ่ายบริหารประสบการณ์	 	
	 ลูกค้าไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/ 
	 โลจิสติกส์

 ฝ่ายระบบบริการธุรกิจขนส่ง	
	 และโลจิสติกส์

 ฝ่ายการขายและการตลาด		
	 ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/	 	
	 โลจิสติกส์

 ฝ่ายบรหิารการเปลีย่นแปลงองค์กร
 ฝ่ายวางแผนองค์กร
 ฝ่ายระบบการก�ากับดูแลกิจการ
 ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร

 ฝ่ายสื่อสารการตลาด
 ฝ่ายบริการลูกค้า
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 คณะกรรมการตรวจสอบ

 ส�านักตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมการบริษัท

 กรรมการผู้จัดการใหญ่

THPD Ltd.

สายงานปฎิบัติการ

สายงานธุรกิจบริการดิจิทัล

ด้านปฏิบัติการภูมิภาค 1 ด้านปฏิบัติการภูมิภาค 2 ด้านปฏิบัติการระบบไปรษณีย์

 ฝ่ายพัฒนางานตรวจสอบ
 ฝ่ายปฏิบัติงานตรวจสอบ	1
 ฝ่ายปฏิบัติงานตรวจสอบ	2

ด้านธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

ด้านดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านธุรกิจ
บริการดิจิทัล

 ฝ่ายบริหารประสบการณ์	 	
	 ลูกค้าระหว่างประเทศ

 ฝ่ายระบบบริการธุรกิจ	 	
	 ระหว่างประเทศ

 ฝ่ายการขายและการตลาด		
	 ระหว่างประเทศ

 ฝ่ายพัฒนาโซลูชั่นดิจิทัล
 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
 ฝ่ายปฏิบัติการและ	 	

	 สนับสนุนด้านดิจิทัล

 ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและ 
	 การก�ากับดูแล

 ฝ่ายพัฒนาสินค้าและ 
	 บริการดิจิทัล

 ส�านักงานไปรษณีย์เขต	1
 ส�านักงานไปรษณีย์เขต	2
 ส�านักงานไปรษณีย์เขต	7
 ส�านักงานไปรษณีย์เขต	8
 ส�านักงานไปรษณีย์เขต	9

 ส�านักงานไปรษณีย์เขต	3
 ส�านักงานไปรษณีย์เขต	4
 ส�านักงานไปรษณีย์เขต	5
 ส�านักงานไปรษณีย์เขต	6
 ส�านักงานไปรษณีย์เขต	10

  ฝ่ายแผนงานปฏิบัติการ
 ฝ่ายควบคุมคุณภาพ	 	

	 ระบบปฏิบัติการ
  ฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์
  ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง
  ฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
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นายรัฐพล ภักดีภูมิ
ประธานกรรมการ
อายุ	53	ปี
คุณวุฒิการศึกษา
 • Executive Master in International Logistics and 
  Supply Chain Strategy, Georgia Institute of
  Technology, Atlanta, U.S.A.
	 •	 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	สาขาการตลาดและธุรกิจต่างประเทศ 
	 	 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์								
		 		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล	
	 	 จากมหาวิทยาลัยโคโลราโด	เมืองโบวล์เดอร์	
	 			ประเทศสหรัฐอเมริกา
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	 •	 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 บริษัท	เจเนอรัล	อิเลคทรอนิคคอมเมอร์ซ	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด
ประสบการณ์ท�างาน
	 •	 กรรมการบริหาร	บริษัท	เอสเค	มิเนอรัลส์	จ�ากัด				
	 •	 คณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
	 	 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย			
	 •	 คณะกรรมการสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย	-	จีน
	 	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

	 	 ไม่มีการถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัท	ที่เก่ียวข้องกับ	ปณท	
เกินกว่าร้อยละ	10	ของหุ้นทีม่สิีทธ์ิออกเสียงในระหว่างปีบัญชี	2563

พลต�ารวจโท สมพงษ์ ชิงดวง
รองประธานกรรมการ
อายุ	57	ปี
คุณวุฒิการศึกษา
	 •	 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 •	 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต	 (นักเรียนนายร้อยต�ารวจ	 รุ่นที่	 40) 
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	 •	 ผู้บัญชาการส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง
	 •	 กรรมการ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ท�างาน
	 •	 ผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน
	 •	 รองผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล
	 	 กองบัญชาการต�ารวจนครบาล	
	 •	 รองผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
	 •	 รองผู้บัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด
	 	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
	 •	 รองผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค	5
	 	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	

	 	 ไม่มีการถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัท	 ที่เก่ียวข้องกับ	 ปณท 
เกินกว่าร้อยละ	10	ของหุ้นที่มีสิทธ์ิออกเสียงในระหว่างปีบัญชี	 2563

คณะกรรมการ ปณท

รายงานประจ�าปี 2563  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด28



นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการ
อายุ	59	ปี
คุณวุฒิการศึกษา
 •  Master of Business Administration
	 	 (International	Relations),	Azusa	Pacific	University,	U.S.A.
	 •		บัญชีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	 •		ประธานกรรมการ	บริษัท	ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวช่ัน	จ�ากัด
	 •	 เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประสบการณ์ท�างาน
	 •	 เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล		
	 	 (รักษาการ)
	 •	 รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม				
	 •	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	
	 	 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
	 •	 ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ	 (ทรงคุณวุฒิ	และเช่ียวชาญ) 
	 	 ส�านักงาน	ก.พ.ร.
	 •	 ผู้อ�านวยการสูง	ส�านักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม	
	 	 ส�านักงาน	ก.พ.ร.	

	 	 ไม่มีการถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัท	 ที่เก่ียวข้องกับ	 ปณท 
เกินกว่าร้อยละ	10	ของหุ้นที่มีสิทธ์ิออกเสียงในระหว่างปีบัญชี	2563

นายภุชพงค์ โนดไธสง
กรรมการ
อายุ	55	ปี
คุณวุฒิการศึกษา
	 •		นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
	 •		ศิลปศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	 •		รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
	 •		เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
	 •		กรรมการ	สภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ
ประสบการณ์ท�างาน
	 •	 ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ	
	 	 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
	 •		รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
	 	 และสังคม
 
	 	 ไม่มีการถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัท	 ที่เก่ียวข้องกับ	 ปณท 
เกินกว่าร้อยละ	10	ของหุ้นที่มีสิทธ์ิออกเสียงในระหว่างปีบัญชี	2563

โครงสร้างการบริหารองค์กร 29



นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์
กรรมการ
อายุ	43	ปี
คุณวุฒิการศึกษา
 • Master of Accounting and Management Science, 
  University of Southampton, United Kingdom
	 •	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	 •	 รองอธิบดี	กรมศุลกากร
ประสบการณ์ท�างาน
	 •	 ผู้อ�านวยการส�านักงานศุลกากรตรวจสินค้า
	 	 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
	 •	 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 
	 	 ไม่มีการถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัท	 ที่เก่ียวข้องกับ	 ปณท 
เกินกว่าร้อยละ	10	ของหุ้นที่มีสิทธ์ิออกเสียงในระหว่างปีบัญชี	2563

ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
กรรมการ
อายุ	52	ปี
คุณวุฒิการศึกษา
	 •	 Ph.D.	(International	&	Intercultural	Development
	 	 Communication),	Ohio	University,	USA.
	 •	 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	 อักษรศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	 •	 รองอธิการบดี	ด้านวิชาการและการเช่ือมโยงกับสังคม	
	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	 กรรมการ	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ	ด้านสื่อสารมวลชน	
	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์ท�างาน
	 •	 คณบดี	คณะนิเทศศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	 กรรมการ	มูลนิธิศาสตราจารย์เกษม	อุทยานิน
	 •	 กรรมการ	บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)		
	 •	 กรรมการ	บริษัท	ปัญจภัทร	จ�ากัด

	 	 ไม่มีการถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัท	 ที่เก่ียวข้องกับ	 ปณท 
เกินกว่าร้อยละ	10	ของหุ้นที่มีสิทธ์ิออกเสียงในระหว่างปีบัญชี	2563

รายงานประจ�าปี 2563  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด30



ดร.เสรี นนทสูติ 
กรรมการ
อายุ	46	ปี
คุณวุฒิการศึกษา
	 •	 ปริญญาเอก	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด
	 	 (Oxford	University)	ประเทศอังกฤษ
	 •	 ปริญญาโท	นิติศาสตร์	ด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ	
	 	 มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย	สหรัฐอเมริกา	(Fulbright	Scholarship)
	 •	 เนติบัณฑติไทย	ส�านักอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนติบัณฑติยสภา
	 •	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	 •	 กรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 •	 กรรมการ	ส�านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
	 	 กับประเทศเพื่อนบ้าน	(องค์การมหาชน)
	 •	 รองกรรมการผู้จัดการ	มูลนิธิสถาบันวิจัย
	 	 และพัฒนาองค์กรภาครัฐ
ประสบการณ์ท�างาน
	 •	 ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน
	 	 ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
	 •	 ที่ปรึกษากฎหมาย	ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
	 	 	กระทรวงการคลัง
	 •	 นิติกร	ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

	 	 ไม่มีการถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัท	 ที่เก่ียวข้องกับ	 ปณท 
เกินกว่าร้อยละ	10	ของหุ้นที่มีสิทธ์ิออกเสียงในระหว่างปีบัญชี	2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย ศุภธาดา 
กรรมการ
อายุ	61	ปี
คุณวุฒิการศึกษา
	 •	 Master	in	Professional	Accounting,	
  University of Texas at Austin, USA.
	 •	 บัญชีบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	1)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	 •	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	โรงพิมพ์ต�ารวจ	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
	 •	 กรรมการ	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง			
	 	 บริษัท	อินทัช	โฮลด้ิงส์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 •	 อนุกรรมการ	คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี	
	 	 สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์
	 •	 ประธานคณะท�างาน	ศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
	 	 การป้องกันการทุจริต	การฟอกเงิน	และการสนับสนุน
	 	 การก่อการร้าย	สภาวิชาชีพบัญชี
ประสบการณ์ท�างาน
	 •	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี		 	
	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	 •	 รองคณบดีฝ่ายการเงินและวางแผน	คณะพาณิชยศาสตร์
	 	 และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 •	 หัวหน้าภาควิชาการบัญชี	คณะพาณิชยศาสตร์
	 	 และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 	 ไม่มีการถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัท	 ที่เก่ียวข้องกับ	 ปณท 
เกินกว่าร้อยละ	10	ของหุ้นที่มีสิทธ์ิออกเสียงในระหว่างปีบัญชี	2563

โครงสร้างการบริหารองค์กร 31



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล 
กรรมการ
อายุ	37	ปี
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
	 •	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการตลาด	(เกียรตินิยมอันดับ	1)
	 		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	 •	 ผู้ช่วยอธิการบดี	งานด้านสื่อสารองค์กร	บริหารแบรนด์	
	 	 และนิสิตเก่าสัมพันธ์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์
	 	 และการตลาด	(ภาษาอังกฤษ)	และอาจารย์ประจ�า	
	 	 ภาควิชาการตลาด	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	 กรรมการอ�านวยการสื่อสารองค์กร	สภากาชาดไทย
	 •	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ	
	 	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย
				 และนวัตกรรม	(สกสว.)
	 •	 กรรมการ	บริษัท	I&I	Consulting	Group	จ�ากัด	(มหาชน)
ประสบการณ์ท�างาน
	 •	 อาจารย์ผู้สอนวิชาการตลาด	คณะวิศวกรรมศาสตร์	University		
	 	 of	Cambridge
	 •	 นักวิชาการอาคันตุกะ	University	of	California
	 •	 กรรมการแบรนด์และการสื่อสาร	รัฐสภา
	 •	 ที่ปรึกษาแบรนด์	SCG,	SCGP,	Krungthai,	AirAsia,	MBK,	
	 	 กรมสรรพากร

	 	 ไม่มีการถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัท	 ที่เก่ียวข้องกับ	 ปณท 
เกินกว่าร้อยละ	10	ของหุ้นที่มีสิทธ์ิออกเสียงในระหว่างปีบัญชี	2563

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร 
กรรมการ
อายุ	52	ปี
คุณวุฒิการศึกษา
 • Master of Business Administration, 
  University of New Haven, USA.
	 •	 นิติศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
	 •	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด
	 •	 กรรมการ	บริษัท	ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวช่ัน	จ�ากัด
ประสบการณ์ท�างาน
	 •	 รองเลขาธิการ	กสทช.	สายงานกิจการโทรคมนาคม
	 •	 อนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย	กองทุน	กสทช.
	 •	 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
	 •	 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 •	 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 	 ไม่มีการถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัท	 ที่เก่ียวข้องกับ	 ปณท 
เกินกว่าร้อยละ	10	ของหุ้นที่มีสิทธ์ิออกเสียงในระหว่างปีบัญชี	2563
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	 1.	 นายรัฐพล	 ภักดีภูมิ
	 2.	 พลต�ารวจโท	สมพงษ์			 ชิงดวง	 	 	
*	 3.	 ดร.พรชัย	 ฐีระเวช
	 4.	 นางวรรณพร	 เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา
*	 5.	 นายสรศักด์ิ	 มีนะโตรี
	 6.	 ศ.	ดร.ปาริชาต		 สถาปิตานนท์
	 7.	 ดร.เสรี	 นนทสูติ
	 8.	 ผศ.สมชาย	 ศุภธาดา
	 9.	 ผศ.	ดร.เอกก์	 ภทรธนกุล
*	10.	 นายภุชพงค์		 โนดไธสง
*	11.	 นายพันธ์ทอง		 ลอยกุลนันท์
*	12.	 นางสมร	 เทิดธรรมพิบูล
*	13.	 นายก่อกิจ	 ด่านชัยวิจิตร	

คณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด

วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

หมายเหต ุ  
*	 นายภุชพงค์	 โนดไธสง	 เร่ิมด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	ปณท	มีผลต้ังแต่วันที่	 8	 ตุลาคม	 2563
*	 นายพันธ์ทอง		 ลอยกุลนันท์	 เร่ิมด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	ปณท	 มีผลต้ังแต่วันที่	 8	 ตุลาคม	 2563
*	 นายก่อกิจ	 ด่านชัยวิจิตร	 เร่ิมด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	ปณท	 มีผลต้ังแต่วันที่	18	 สิงหาคม	 2563
	 	 	 พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ	ปณท	 มีผลต้ังแต่วันที่	16	 ธันวาคม	 2563
*	 ดร.พรชัย	 ฐีระเวช	 พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ	ปณท	 มีผลต้ังแต่วันที่	 8	 ตุลาคม	 2563
*	 นายสรศักด์ิ	 มีนะโตรี	 พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ	ปณท	 มีผลต้ังแต่วันที่	 8	 ตุลาคม	 2563
*	 นางสมร	 เทิดธรรมพิบูล	 พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ	ปณท	 มีผลต้ังแต่วันที่	15	 มกราคม	 2563
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คณะผู้บริหาร ปณท

นายก่อกิจ  ด่านชัยวิจิตร 
ต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ ่
อาย ุ 52	ปี	
คุณวุฒิการศึกษา
 • Master of Business Administration, 
  University of New Haven, USA.
	 •	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายกาหลง ทรัพย์สอาด
ต�าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร (สายงานปฏบิติัการ)
   รักษาการในต�าแหนง่ กรรมการผู้จดัการใหญ ่  
   (ระหวา่งวนัที ่15 มกราคม - 1 มนีาคม 2563) และ
   (ระหวา่งวนัที ่16 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2563)
 อายุ 60	ปี	
คุณวุฒิการศึกษา
	 •	ศิลปศาสตรบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	 •	ประกาศนียบัตร	โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม

นางสาวสุชาดา พุทธรักษา 
ต�าแหน่ง  ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร
   (สายงานสนบัสนนุประสิทธิภาพองค์กร) 
   รักษาการในต�าแหนง่ ประธานเจา้หนา้ที่
   (สายงานกลยุทธ์และการขับเคล่ือนองค์กร)
อาย ุ 59	ปี 
คุณวุฒิการศึกษา
	 •	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	60
	 	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
	 •	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
	 	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	อักษรศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายพิษณุ วานิชผล 
ต�าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   (สายงานธุรกิจองค์กร)
อาย ุ 47	ปี 
คุณวุฒิการศึกษา 
 • Master of Business Administration, 
  Manchester Business School, The United Kingdom
	 •	วิทยาศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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นางสาวปิลันธนี สุวรรณบุบผา
ต�าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
   (ด้านธุรกิจไปรษณีย์)  
อาย ุ 55	ปี
คุณวุฒิการศึกษา
	 •	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 •	รัฐศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายนิยม จินดาปทีป 
ต�าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
   (ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
อายุ 50	ปี	
คุณวุฒิการศึกษา
	 •	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
	 •	ประกาศนียบัตร	โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม

นางปทิดา ปานะนนท์
ต�าแหน่ง รองกรรมการผู้จดัการใหญ่
   (ด้านส่ือสารและการบริการ) 
   รักษาการในต�าแหนง่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่ 
   (ส�านกักรรมการผู้จดัการใหญ)่
อาย ุ 50	ปี	
คุณวุฒิการศึกษา
	 •	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
	 	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	อักษรศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายจุลพงษ์ ลิมปสุธรรม
ต�าแหน่ง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   (สายงานธุรกิจบริการดิจิทัล) 
อายุ 52	ปี
คุณวุฒิการศึกษา
	 •	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
	 	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
	 	 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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นางสาวจุไรรัตน์ สินบรรจงจิต 
ต�าแหน่ง  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่
   (ด้านทรัพยากรบุคคล)
อายุ 55	ปี 
คุณวุฒิการศึกษา
	 •	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายสน่ัน สุขสว่าง 
ต�าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
   (ด้านอ�านวยการ)
อาย ุ 56	ปี 
คุณวุฒิการศึกษา 
	 •	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	 •	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

นายก�าพุธ อยู่คง 
ต�าแหน่ง  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
   (ด้านปฏิบัติการระบบไปรษณีย์) 
อายุ 58	ปี
คุณวุฒิการศึกษา
	 •	รัฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	 •	ประกาศนียบัตร	โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม

นายมูซาคาน เดเช
ต�าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
   (ด้านปฏิบัติการภูมิภาค 1)   
อาย ุ 58	ปี
คุณวุฒิการศึกษา
	 •	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสยาม
	 •	ศิลปศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา																		
	 •	ประกาศนียบัตร	โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม

รายงานประจ�าปี 2563  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด36



ดร.วราภรณ์ ข้องเกี่ยวพันธ์ุ  
ต�าแหน่ง  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่
   (ด้านกลยุทธ์) 
อายุ 49	ปี 
คุณวุฒิการศึกษา
	 •	PH.D.	International	Communication	Management,		 	
  Macquarie University, Australia
	 •	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 •	อักษรศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวอริยา ทองใบ  
ต�าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
   (ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ) 
อาย ุ 56	ปี 
คุณวุฒิการศึกษา 
	 •	อักษรศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	อักษรศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายพงษ์ทร วิเศษสุวรรณ   
ต�าแหน่ง  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
   (ด้านธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์) 
อายุ 55	ปี
คุณวุฒิการศึกษา
	 •	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	 •	ศิลปศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	 •	ประกาศนียบัตร	โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม

นายส�าเริง ชื่นศิริ
ต�าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
   (ด้านปฏิบัติการภูมิภาค 2)   
อาย ุ 57	ปี
คุณวุฒิการศึกษา
	 •	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 •	ศิลปศาสตรบัณฑิต		มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
	 •	ประกาศนียบัตร	โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม
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นายวิษณุ สุขสวัสดิ ์
ต�าแหน่ง  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
   (ดา้นปฏบิตักิารนครหลวง)
อาย ุ 60 ป ี
คุณวุฒิการศึกษา
	 •	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 •	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
	 •	ประกาศนียบัตร	โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม

นายอนุชิต ชื่นชมภ ู
ต�าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
   (ด้านธุรกิจบริการดิจิทัล)
อาย ุ 47 ป ี
คุณวุฒิการศึกษา 
	 •	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	 •	วิทยาศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายประเวช ยาวะโนภาส 
ต�าแหน่ง  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
   (ส�านักตรวจสอบภายใน) 
อาย ุ 58 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
	 •	เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
	 •	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
	 •	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	 •	ประกาศนียบัตร	โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม

นางสาวประภาศรี ทองกิ่งแก้ว
ต�าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
   (ด้านการเงินและบัญชี)   
อาย ุ 56 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
	 •	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(บัญชีการเงิน)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 •	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(บัญชี)	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
	 •	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	CPA8939
	 •	ผู้สอบบัญชีภาษีอากร	TA000011
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*	 1.	 นางสมร	 เทิดธรรมพิบูล	 	 13.	 นายก�าพุธ	 อยู่คง
*	 2.	 นายก่อกิจ	 ด่านชัยวิจิตร	 	 14.	 นายมูซาคาน	 เดเช	 	
	 3.	 นายกาหลง	 ทรัพย์สอาด	 *	15.	 ดร.วราภรณ์		 ข้องเก่ียวพันธุ์
	 4.	 นางสาวสุชาดา	 พุทธรักษา	 *	16.	 นางสาวสมใจ	 ทัฬหเมธา		
	 5.	 นายพิษณุ	 วานิชผล	 	 17.	 นางสาวอริยา	 ทองใบ
*	 6.	 นางนัยนา	 ศิริสุวรรณ	 *	18.	 นายพงษ์ทร	 วิเศษสุวรรณ
*	 7.	 นางสาวสมจินตนา	 เกิดสืบมา	 *	19.	 นายส�าเริง	 ช่ืนศิริ		
	 8.	 นางสาวปิลันธนี	 สุวรรณบุบผา	 *	20.	 นายวิษณุ	 สุขสวัสด์ิ				
	 9.	 นายนิยม	 จินดาปทีป	 *	21.	 นายอนุชิต	 ช่ืนชมภู
	 10.	 นางปทิดา	 ปานะนนท์	 *	22.	 นายประเวช	 ยาวะโนภาส
	 11.	 นางสาวจุไรรัตน์	 สินบรรจงจิต	 *	23.	 นางสาวประภาศรี		 ทองก่ิงแก้	ว
	 12.	 นายสน่ัน	 สุขสว่าง	 	 	

คณะผู้บริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด

วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ   
*	 นายก่อกิจ			 ด่านชัยวิจิตร	 เร่ิมด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร	ปณท	 มีผลต้ังแต่วันที่	 2	 มีนาคม	 2563
	 	 	 พ้นจากต�าแหน่งผู้บริหาร	ปณท	 มีผลต้ังแต่วันที่	16	 ธันวาคม	 2563
*	 ดร.วราภรณ์		 ข้องเก่ียวพันธุ์	 เร่ิมด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร	ปณท	 มีผลต้ังแต่วันที่	 1	 เมษายน	 2563
*	 นายพงษ์ทร		 วิเศษสุวรรณ			 เร่ิมด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร	ปณท	 มีผลต้ังแต่วันที่	10	 เมษายน	 2563
*	 นายส�าเริง	 ช่ืนศิริ	 เร่ิมด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร	ปณท	 มีผลต้ังแต่วันที่	10	 เมษายน	 2563
*	 นายวิษณุ		 สุขสวัสด์ิ	 เร่ิมด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร	ปณท		 มีผลต้ังแต่วันที่	10	เมษายน		2563
*	 นายอนุชิต		 ช่ืนชมภู		 เร่ิมด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร	ปณท		 มีผลต้ังแต่วันที่	10	เมษายน		2563
*	 นายประเวช		 ยาวะโนภาส	 เร่ิมด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร	ปณท		 มีผลต้ังแต่วันที่	10	เมษายน		2563
*	 นางสาวประภาศรี		 ทองก่ิงแก้ว	 เร่ิมด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร	ปณท		 มีผลต้ังแต่วันที่		 1		ตุลาคม		 2563
*	 นางสมร		 เทิดธรรมพิบูล	 พ้นจากต�าแหน่งผู้บริหาร	ปณท		 มีผลต้ังแต่วันที่		15		มกราคม		2563
*	 นางนัยนา			 ศิริสุวรรณ		 พ้นจากต�าแหน่งผู้บริหาร	ปณท		 มีผลต้ังแต่วันที่		 1		ตุลาคม		 2563
*	 นางสาวสมจินตนา			 เกิดสืบมา	 พ้นจากต�าแหน่งผู้บริหาร	ปณท		 มีผลต้ังแต่วันที่		 1	 ตุลาคม	 2563
*	 นางสาวสมใจ	 ทัฬหเมธา			 พ้นจากต�าแหน่งผู้บริหาร	ปณท		 มีผลต้ังแต่วันที่		 1		ตุลาคม		 2563
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โครงสร้างอัตราก�าลัง

จ�านวนพนักงาน/ลูกจ้างประจ�า และลูกจ้าง

	 พนักงาน	 	17,973		 คน	 	 ชาย	 	25,622		 คน

	 ลูกจ้างประจ�า	 	3,085		 คน	 	 หญิง	 	7,182		 คน

	 ลูกจ้าง	 	11,746		 คน

	 	 	 	 รวม	32,804	คน
       

จ�านวนพนักงาน/ลูกจ้างประจ�า และลูกจ้าง จ�าแนกตามสายงาน

  สังกัด	 จ�านวน	 คิดเป็น	 พนักงาน	 ลูกจ้าง	 ลูกจ้าง	 ชาย	 หญิง		 	 	 รวม	 	ร้อยละ	 	 ประจ�า	

	 หน่วยงานขึ้นตรงกรรมการผู้จัดการใหญ่	 	211		 0.64		 	211		 	-				 	-				 	125		 	86

	 สายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร	 	183		 0.56		 	164		 	4		 	15		 	60		 	123	

	 สายงานธุรกิจบริการดิจิทัล	 	197		 0.60		 	195		 	1		 	1		 	119		 	78	

	 สายงานธุรกิจองค์กร			 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	 

	 	 รวมท้ังสิ้น	 		32,804		 100.00		 	17,973		 	3,085		 	11,746		 	25,622		 	7,182	

 

ข้อมูล	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2563	 	 	 	 	 	 	

หน่วย	:	คน
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	 บริษัท	 ไปรษณีย์ไทย	 จ�ากัด	 (THAILAND	 POST	 CO.,	 LTD.)	 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	
(Ministry	of	Digital	Economy	and	Society	:	MDES)	จัดต้ังขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	เม่ือวันท่ี	14	สิงหาคม	2546	
โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นท้ังหมด	ทุนจดทะเบียน	1,250	ล้านบาท	(หน่ึงพันสองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)

 หนี้เงินกู้ ของ ปณท 
	 ปณท	ไม่มีหนี้เงินกู้คงค้างย้อนหลัง	ณ	ส้ินปี

 การจ่ายเงินน�าส่งรัฐ (หรือเงินปันผล) 3 ปี ย้อนหลัง
	 	 	 	 	 	 			 	หน่วย	:	ล้านบาท		

 เงินปันผล ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

	 เงินปันผลตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 1,523.69	 1,920.30	(*)	 346.00	 (**)

	 เงินปันผลจ่ายในแต่ละปี	 2,564.63	 1,034.08	 1,846.00

หมายเหตุ		(*)		 เงินปันผลตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 ปี	 2562	 จ�านวน	 1,920.30	 ล้านบาท	 ประกอบด้วย	 เงินปันผลระหว่างกาล 
	 	 ครั้งท่ี	1	จ�านวน	420.30	ล้านบาท	และเงินปันผลระหว่างกาลเพ่ิมเติมซ่ึงจ่ายจากก�าไรสะสมปี	2562	จ�านวน	1,500	 
	 	 ล้านบาท	 ท้ังนี้	 ปณท	 งดน�าส่งเงินปันผลจากผลการด�าเนินงาน	 ประจ�าปี	 2562	 เพ่ิมเติม	 เนื่องจาก	 ปณท	 ได้น�าส่ง 
	 	 เงินปันผลระหว่างกาล	ครั้งท่ี	1	ครอบคลุมอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ	40	ของก�าไรสุทธิแล้ว
	 (**)	 เงินปันผลประจ�าปี	 2563	 เป็นเงินปันผลระหว่างกาลเท่าน้ัน	 (จากก�าไรสุทธิ	 6	 เดือนแรก)	 โดยได้จ่ายให้กระทรวง 
	 	 การคลังเรียบร้อยแล้วเม่ือวันท่ี	31	ตุลาคม	2563

ทุนและโครงสร้างของผู้ถือหุ้นของ ปณท

41โครงสร้างเงินทุน
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แผนการลงทุนที่ส�าคัญในปี 2563

	 	 ในปี	2563	ปณท	ได้ด�าเนินงานตามแผนงานและโครงการท่ีส�าคัญ	โดยใช้งบลงทุนจากการจัดสรรรายได้ของ	ปณท	ดังนี้
1. แผนก่อสร้างศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพฯ (แห่งใหม่) 
	 การก่อสร้างศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพฯ	(แห่งใหม่)	เพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึ้นในอนาคต	และเพ่ิมประสิทธิภาพ	การคัดแยก
ส่งต่อของระบบงานศูนย์ไปรษณีย์ให้เกิดความรวดเร็ว	คล่องตัวมากยิ่งขึ้น	รองรับการเป็นศูนย์ไปรษณีย์	Automation	ด�าเนินการจัดหา
ท่ีดินแล้ว	จ�านวน	1	แห่ง	งบประมาณอนุมัติเป็นเงิน	2,673	ล้านบาท

2. แผนงานจัดสร้างอาคารส�านักงานบริหาร ปณท หลังใหม่
	 การก่อสร้างอาคารส�านักงานบริหาร	ปณท	หลังใหม่	จ�านวน	1	แห่ง	บริเวณพ้ืนท่ีด้านหน้าถนนแจ้งวัฒนะให้เป็นอาคารประหยัด
พลังงานตามเกณฑ์มาตรฐานของ	LEED	:	Leadership	in	Energy	and	Environmental	Design	ในระดับ	GOLD	ในการอนุรักษ์พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อมอย่างดีเลิศและเป็นอาคารท่ีได้มาตรฐานในการท�างาน	 และมีพ้ืนท่ีเพียงพอส�าหรับรองรับการท�างานของพนักงาน 
และส่วนงานต่าง	ๆ	ได้มากขึ้น	จ�านวน	1	แห่ง	งบประมาณอนุมัติเป็นเงิน	1,965.22	ล้านบาท

3. แผนก่อสร้างและปรับปรุงต่อเติมอาคารท่ีท�าการ (ระยะท่ี 2)
	 การก่อสร้างอาคารท่ีท�าการไปรษณีย์	จ�านวน	38	แห่ง	ด�าเนินการแล้ว	1	แห่ง	อยู่ระหว่างด�าเนินการ	37	แห่ง	เพ่ือเป็นการ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานและพ้ืนท่ีให้บริการลูกค้าพร้อมอ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี
ไปรษณีย์	และการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารท่ีท�าการไปรษณีย์	จ�านวน	9	แห่ง	ด�าเนินการแล้ว	1	แห่ง	อยู่ระหว่างด�าเนินการ	8	แห่ง 
งบประมาณอนุมัติเป็นเงิน	1,017.59	ล้านบาท

4. แผนการจัดสร้างศูนย์ไปรษณีย์ในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
	 การจัดสร้างศูนย์ไปรษณีย์ในพ้ืนท่ี	 EEC	 เพ่ือรองรับปริมาณงานและบริการด้านโลจิสติกส์ใหม่	 ๆ	 ในอนาคต	 ซ่ึงสามารถ 
เชื่อมโยงการคมนาคมท้ังทางบก	ทางอากาศ	ทางน�้า	และทางราง	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ	ได้แก่	จังหวัดระยอง	
จังหวัดจันทบุรี	และจังหวัดตราด	งบประมาณอนุมัติเป็นเงิน	660	ล้านบาท

5. แผนการติดตั้งเคร่ืองคัดแยกส่ิงของส่งทางไปรษณีย์
	 การติดต้ังเครื่องคัดแยกสิ่งของส่งทางไปรษณีย์แบบ	Cross	Belt	Sorter	จ�านวน	1	เครื่อง	เครื่อง	Mixed	Mail	Sorter	จ�านวน	
3	เครื่อง	 ซ่ึงอยู่ระหว่างด�าเนินการ	เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการคัดแยก/ส่งต่อ	สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ให้รวดเร็วขึ้น	ลดเวลาในการ
คัดแยก	และเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ	งบประมาณอนุมัติเป็นเงิน	572	ล้านบาท

6. แผนก่อสร้างอาคารปฏิบัติการไปรษณีย์ลาดกระบัง
	 การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการไปรษณีย์ลาดกระบัง	 เพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากขึ้นและรองรับงานปฏิบัติการไปรษณีย์
และจุดให้บริการไปรษณีย์ท่ีจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต	 ซ่ึงจะช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการด้านโลจิสติกส์และกระจายสินค้าให้ดี 
ยิ่งขึ้น	งบประมาณอนุมัติเป็นเงิน	521.72	ล้านบาท
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7. แผนการจัดตั้งศูนย์ไปรษณีย์ราชบุรี
	 การจัดต้ังศูนย์ไปรษณีย์ราชบุรี	เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของภาคกลางและภาคตะวันออก	พร้อมช่วย
เพ่ิมศักยภาพในการคัดแยกสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ด้วยระบบ	 Full	 Automation	 ในการช่วยลดการช�ารุดแตกหักเสียหาย	 ตลอดจน 
เพ่ือรองรับการขาดแคลนแรงงานในอนาคต	งบประมาณอนุมัติเป็นเงิน	509.44	ล้านบาท

8. แผนจัดซ้ือท่ีดินและท่ีดินพร้อมอาคารพาณิชย์ (ระยะท่ี 2)
	 การจัดซ้ือท่ีดินและท่ีดินพร้อมอาคารพาณิชย์	 จ�านวน	 14	 แห่ง	 ซ่ึงอยู่ระหว่างด�าเนินการ	 เพ่ือให้มีสถานท่ีในการให้บริการ 
ท่ีสามารถรองรับปริมาณงานท่ีคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต	และเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการลูกค้าได้อย่างท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี	งบประมาณ
อนุมัติเป็นเงิน	341.61	ล้านบาท

9. แผนจัดซ้ือรถยนต์เพ่ือรองรับธุรกิจของ ปณท 
	 การพัฒนาระบบน�าจ่ายสิ่งของช้ินใหญ่/กล่อง	 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ซ่ึงรถยนต์บรรทุกขนส่งในปัจจุบันไม่เพียงพอ 
ต่อการขยายตัวของธุรกิจ	ปณท	จึงจ�าเป็นต้องจัดซ้ือรถยนต์เพ่ิมเติม	เพ่ือสนับสนุนธุรกิจของ	ปณท	เพ่ือให้สอดคล้องกับการขยายตัว 
ของธุรกิจ	 โดยในปี	 2563	 ได้จัดซ้ือรถยนต์ส�าหรับน�าจ่าย	 จ�านวน	 98	 คัน	 ด�าเนินการแล้ว	 74	 คัน	 อยู่ระหว่างด�าเนินการ	 24	 คัน 
งบประมาณอนุมัติเป็นเงิน	217.82	ล้านบาท

10. แผนก่อสร้างศูนย์ไปรษณีย์นครสวรรค์
	 การก่อสร้างศูนย์ไปรษณีย์นครสวรรค์	 (หลังใหม่)	 ท่ีปัจจุบันตัวอาคารศูนย์ไปรษณีย์มีสภาพเก่าช�ารุดตามอายุการใช้งาน 
มีพ้ืนท่ีปฏิบัติงานคับแคบไม่สอดคล้องกับปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 รวมท้ังเพ่ือรองรับปริมาณและการติดต้ังเครื่องคัดแยก
ขนาดใหญ่แบบ	Automation	ในอนาคต	งบประมาณอนุมัติเป็นเงิน	201.89	ล้านบาท



 โครงการส�าคัญที่คาดว่าจะลงทุนภายใน 3 ปี ข้างหน้า

1. แผนขยายจุดให้บริการไปรษณีย ์
	 การขยายจุดให้บริการไปรษณีย์	เพ่ือให้ครอบคลุมและรองรับกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	รวมท้ังเป็นการเพ่ิมโอกาสในการ
สร้างรายได้และขยายฐานผู้ใช้บริการให้แก่	ปณท	โดยมีระยะเวลาการลงทุน	5	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2564)	ตามรายละเอียดการลงทุน	ดังนี้

	 หน่วย	:	ล้านบาท

 หมวด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวมลงทุน

	 ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	 	33.14		 	27.12		 	27.49		 	57.00		 	24.00		 	168.75	
	 เครื่องจักรและอุปกรณ์	 	-		 	-		 	-		 	5.05		 	2.12		 	7.17	
	 เครื่องมือและเครื่องใช้ท่ัวไป	 	-		 	-		 	-		 	0.51		 	0.17		 	0.68	
	 เครื่องใช้ส�านักงาน		 -		 	-		 	3.17		 	24.22		 	6.68		 	34.07	
	 	 รวม	 	33.14		 	27.12		 	30.66		 	86.78		 	32.97		 	210.67	
	 เงินส�ารองเผื่อราคาของสูงขึ้น	 	3.32		 	2.71		 	3.07		 	8.68		 	3.30		 	21.08	
	 	 รวมท้ังส้ิน	 	36.46		 	29.83		 	33.73		 	95.46		 	36.27		 	231.75

2. แผนพัฒนาระบบน�าจ่ายโดยรถยนต์ (ระยะท่ี 2) 
	 การพัฒนาระบบน�าจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ท่ีมีลักษณะเป็นกล่อง/ซองท่ีมีขนาดใหญ่ซ่ึงระบบน�าจ่ายด้วยรถจักรยานยนต์
ไม่สามารถรองรับปริมาณงานได้เพียงพอ	จึงต้องมีการน�าระบบน�าจ่ายโดยรถยนต์เข้ามาใช้	เพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการให้บริการ	และมี 
รูปแบบการน�าจ่ายท่ีหลากหลาย	โดยมีระยะเวลาการลงุทน	5	ปี	(พ.ศ.	2561	-	2565)	ตามรายละเอียดการลงทุน	ดังนี้

	 หน่วย	:	ล้านบาท

 หมวด ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวมลงทุน

	 เครื่องจักรและอุปกรณ์	 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	
	 เงินส�ารองเผื่อราคาของสูงขึ้น	 	11.34		 	11.54		 	15.33		 	11.00		 	13.00		 	62.21	
	 	 รวมท้ังส้ิน	 	124.75		 	126.90		 	168.64		 	121.03		 	142.97		 	684.29
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3. แผนการจัดตั้งศูนย์ไปรษณีย์พะเยา
	 การก่อสร้างศูนย์ไปรษณีย์พะเยา	 เพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการส่งต่อสิ่งของสิ่งทางไปรษณีย์ถึงที่ท�าการไปรษณีย ์
ในพื้นท่ี	3	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดเชียงราย	จังหวัดพะเยา	และจังหวัดล�าปาง	เพื่อรองรับการขยายตัวและปริมาณงานในภาคเหนือท่ีเพิ่มขึ้น 
โดยมีระยะเวลาการลงุทน	4	ปี	(พ.ศ.	2562	-	2565)	ตามรายละเอียดการลงทุน	ดังนี้

	 หน่วย	:	ล้านบาท

 หมวด ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวมลงทุน

	 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	 	203.20	 -	 91.93	 -	 295.13	
	 เครื่องจักรและอุปกรณ์	 -	 -	 -	 36.27	 36.27	
	 	 รวม	 	203.20	 -	 91.93		 	36.27		 	331.40	
	 เงินส�ารองเผื่อราคาของสูงขึ้น	 	20.32	 -	 9.19		 	3.63		 	33.14	
	 	 รวมท้ังส้ิน	 	223.52	 -	 101.12		 	39.90		 	364.54

 

4. แผนการจัดตั้งศูนย์ไปรษณีย์บนพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)                    
	 การจัดสร้างศูนย์ไปรษณีย์บนพ้ืนท่ี	EEC	เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ไปรษณีย์ในการกระจายสินค้าได้ท่ัวประเทศ	ซ่ึงสามารถ 
เชือ่มโยงการคมนาคมท้ังทางบก	ทางอากาศ	ทางน�า้	และทางราง	ได้แก่	ท่าเรือสตัหบี	ท่าเรอืมาบตาพุด	ท่าอากาศยานอู่ตะเภา	สถานรีถไฟ 
ทางคู่	สถานรีถไฟฟ้าความเรว็สงู	เป็นต้น	ได้อย่างมีประสทิธภิาพ	โดยมีพ้ืนท่ีรับผดิชอบ	ได้แก่	จงัหวดัระยอง	จงัหวดัจนัทบุร	ีและจงัหวดัตราด 
โดยมีระยะเวลาการลงทุน	4	ปี	(พ.ศ.	2563	-	2566)	ตามรายละเอียดการลงทุน	ดังนี้
   

	 หน่วย	:	ล้านบาท

 หมวด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 รวมลงทุน

	 ท่ีดิน	 		 600.00	 -	 -	 -	 600.00	
	 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	 -	 85.00	 2,430.00	 -	 2,515.00	
	 เครื่องจักรและอุปกรณ์	 	-	 -	 -	 390.00		 	390.00	
	 	 รวม	 	600.00		 	85.00	 2,430.00	 390.00		 	3,505.00	
	 เงินส�ารองเผื่อราคาของสูงขึ้น	 60.00		 	8.50		 	243.00		 	39.00		 	350.50	
	 	 รวมท้ังส้ิน	 	660.00		 	93.50		 	2,673.00		 	429.00		 	3,855.50

 
5. แผนจัดซ้ืออุปกรณ์ส�าหรับการให้บริการไปรษณีย์ 
	 การจัดซ้ืออุปกรณ์ส�าหรับให้บริการไปรษณีย์	เพ่ือตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ	รองรับการขยายจุดให้บริการไปรษณีย ์
เพ่ิมเติม	 รวมถึงการน�าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการตามเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ท่ัวประเทศ	และเพ่ือทดแทนอุปกรณ ์
ส�าหรับให้บริการท่ีหมดอายุการใช้งาน	โดยมีระยะเวลาการลงทุน	5	ปี	(พ.ศ.	2564	-	2568)	ตามรายละเอียดการลงทุน	ดังนี้
    
	 หน่วย	:	ล้านบาท

 หมวด ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 รวมลงทุน

	 เครื่องใช้ส�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	
	 เงินส�ารองเผื่อราคาของสูงขึ้น	 8.90	 65.63	 10.44	 6.96	 22.37	 	114.30	
	 	 รวมท้ังส้ิน	 97.95	 721.94	 114.88	 76.58	 246.07	 	1,257.42
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ภาพท่ี 1
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การจัดล�าดับความส�าคัญประเด็นความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 บริษัท	 ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	 (ปณท)	 ได้น�าหลักการและ
แนวคิดสากลว่าด้วยความยั่งยืน	 ได้แก่	 Triple	 Bottom	 Line 
ข้อตกลงสากล	สหประชาชาติ	(UN	Global	Compact)	เป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน	 (Sustainable	Development	Goals)	และ 
หลกัการของไทยท่ีได้รบัการยอมรบัท่ัวโลก	อันจะน�าไปสูค่วามยัง่ยนื 
ของบุคคล	 สังคม	 และโลก	 นั่นก็คือ	 “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
(Sufficiency	 Economy	 Philosophy)”	 หลักการชี้น�าของ 
สหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน	 (United	Nations 
Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights	:	UNGPs)	
และหลักการและแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน	
ISO	26000	มาเป็นแนวทางเพ่ือก�าหนดทิศทางและเป้าหมายด้าน
ความยั่งยืน	
	 โดยในปี	2563	ปณท	ได้น�าเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
ภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 ท่ีมุ ่งเน้นการสร้างสมดุล
ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	บนเป้าหมาย 
หลัก	 6	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 ด้านความม่ันคง	 2)	 ด้านการสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน	3)	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์	 4)	 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางสังคม	 5)	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม	และ	6)	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ	รวมถึงได้ให้ความส�าคัญกับการรับฟังความ 
ต้องการความคาดหวงัของกลุม่ผูมี้ส่วนเสยีของ	ปณท	อันประกอบด้วย 
ลกูค้า	หน่วยงาน/บุคลากรภายใน	ประชาชน/สงัคม	หน่วยงานก�ากับ
ผู้ส่งมอบ	และ	คู่ค้า/พันธมิตร	และได้จัดล�าดับความส�าคัญของ
ประเด็นความยั่งยืน	ตามภาพท่ี	1	 เพ่ือเกิดความม่ันใจว่าประเด็น
ส�าคัญท่ีได้คัดเลือกสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียซ่ึงจะช่วยให้	 ปณท	 สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการด�าเนินงานและรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและ
พัฒนาศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืน 
มาก�าหนดเป็นกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ	ปณท	 ซ่ึงประกอบ
ด้วย	4	มิติ	ได้แก่	มิติด้านเศรษฐกิจ	มิติด้านสงัคม	มิติด้านสิง่แวดล้อม	
และ	มิติด้านการก�ากับดูแลกิจการทีดี่	ตามภาพท่ี	2	นอกจากนี	้ปณท	
ยังได้มีการทบทวนความเสี่ยงขององค์กรตามกรอบ	COSO	-	ERM	
ซ่ึงมีการวเิคราะห์ข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร	อาทิเช่น	บรบิท 
องค์กร	 แผนยุทธศาสตร์องค์กร	 และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	 เพ่ือ 
คาดการณ์ความเสี่ยงท่ีส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ	 โดยมี 
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับความยั่งยืนขององค์กร	 2	ประเด็น	ได้แก่	
1)	การปล่อยไอเสียจากรถยนต์อาจมีค่าเกินมาตรฐานท่ีกฎหมาย
ก�าหนด	2)	ปณท	อาจไม่สามารถด�าเนนิงานตามกฎหมายสิง่แวดล้อม
ได้ครบถ้วน	อีกด้วย

ความต้องการความคาดหวังของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย

A	 การพัฒนาสินค้าและบริการของ	ปณท	และ	
	 เครือข่ายของ	ปณท
B	 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
C	 การเติบโตทางธุรกิจ	ของ	ปณท
D	 การจัดการผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม
E	 การใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน
F	 ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
G	 การปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
	 ในการด�าเนินธุรกิจ
H	 สิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน
I	 ความรับผิดชอบต่อชุมชน
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ภาพท่ี 2

• โครงการตู้ไปรษณีย์ชาญฉลาด
• โครงการรถยนต์น�าจ่าย	300	คัน
• โครงการร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ
	 บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	เปิดร้านเบเกอรี่คาเฟ่	
	 เบลลินี	เบคแอนด์บรู	ในพื้นท่ีท่ีท�าการไปรษณีย์
• โครงการดิจิทัล	ไทยแลนด์	โพสต์
• โครงการพัฒนาระบบสร้างใบจ่าหน้า
	 รับพัสดุถึงบ้าน	ด้วยบริการ	
	 Pick	Up	Service	และติดตามพัสดุ
	 ผ่าน	Application	line

• โครงการกล่องผลไม้ไปรษณีย์ไทย
• โครงการจ�าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผ่านท่ีท�าการไปรษณีย์
• โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนสินค้าและ
	 บริการด้านการเกษตรกรไทยสู่ตลาดโลก
• โครงการจัดหน่วยให้บริการเคลื่อนท่ีเข้าไปรับฝากพัสดุ
	 ในพื้นท่ีประสบภัย
• โครงการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย
• โครงการจ�าหน่ายไข่เค็ม
• โครงการบริจาคโลหิต	“หน่ึงคนให้	หลายคนรับ”	
  • โครงการพัฒนาระบบบริการจัดส่งยา
	 	 	 เวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยา	และอุปกรณ์
	 	 	 ทางการแพทย์ทางไปรษณีย์
  • โครงการ	SME	D	Bank
  • โครงการความร่วมมือกับ
	 	 	 ธนาคารกรุงไทย

• โครงการไปรษณีย์	reBOX	
• โครงการขนส่ง
	 พวงหรีดสานบุญ	

• No	gift	Policy
• การส่งเสริมมาตรการ	
	 ป้องกันการละเมิดสิทธิ	
	 และข้อมูลลูกค้า
• การส่งเสริมการก�ากับดูแล	
	 กิจการท่ีดี
• การส่งเสริมและ
	 คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
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โดยได้มีการประกาศเป็นนโยบายให้ถือปฏิบัติอย่างท่ัวท้ังองค์กร

ประกาศคณะกรรมการบริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด
เรื่อง	นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ	ปณท	

	 	 บริษัท	 ไปรษณีย์ไทย	 จ�ากัด	 (ปณท)	 มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า	พนักงาน	 และรับผิดชอบต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	บริหารธุรกิจตามพันธกิจในการบริการด้านไปรษณีย์และขนส่งเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน	สนับสนุน 
นโยบายของชาติ	 สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	 (ISO	 26000)	 หลักการชี้แนะ			
แห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	 (United	 Nations	 Guiding	 Principles	 on	 Business	 and 
Human	Rights	 :	UNGPs)	และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 (Sustainable	Development	Goals	 :	SDGs)	
รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ	 ปณท	ตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ	 (Value	 Chain) 
ภายใต้หลักการด�าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเหมาะสมตามบริบท	 ความท้าทาย	 (Challenges)	ที่เป็นทั้ง 
ความเสี่ยง	 (Risks)	 และโอกาส	 (Opportunities)	ของ	 ปณท	 อย่างสมดุล	 ครอบคลุมประเด็นความยั่งยืนทั้งด้าน 
เศรษฐกิจ	(Economic)	สงัคม	(Society)	การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	(Governance)	และสิง่แวดล้อม	(Environment)	ดังนี้

	 1.	 ด้านเศรษฐกิจ	ปณท	จะด�าเนินธุรกิจและแสวงหาธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน	ปรับตัว 
	 	 และพัฒนาตนเองเพื่อความอยู่รอดและเติบโตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	 2.	 ด้านสงัคม	ปณท	จะปฏิบัตต่ิอแรงงานทัง้พนกังานและลูกจ้างตามกฎหมายเป็นข้ันต�า่	เสนอสนิค้าบรกิารทีม่ ี
	 	 คุณภาพและราคาทีเ่ป็นธรรมต่อลกูค้า	เคารพต่อสทิธมินุษยชนของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	ตลอดจนให้บรกิาร 
	 	 เชิงสังคม	ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน
	 3.	 ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ปณท	จะบริหารงานและด�าเนินงานภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
			 	 5	ประการ	ได้แก่	ความเป็นธรรม	(Fairness)	ความโปร่งใส	(Transparency)	การยึดมั่นในความถูกต้อง 
	 	 ชอบธรรม	 (Integrity)	ความรับผิดชอบ	 (Responsibility)	และความรับผิดชอบต่อการกระท�าและการ 
	 	 ตดัสนิใจ	(Accountability)	มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งในห่วงโซ่อปุทาน	และนวตักรรมเพือ่ความย่ังยืน
	 4.	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 ปณท	 จะด�าเนินงานให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด	 จัดให้มีระบบ			 
	 	 การบริหารจัดการด้านการใช้ทรัพยากร	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 มลพิษและของเสียที่มี 
	 	 ประสิทธิภาพ	

	 	 นอกจากนั้น	 ปณท	 จะจัดท�ารายงานความยั่งยืนของ	 ปณท	 โดยใช้แนวทางตามมาตรฐานการจัดท�า
รายงานความยั่งยืนสากล	Global	Reporting	Initiatives	(GRI)	เป็นประจ�าทุกปี	และใช้	Dow	Jones	Sustainability 
Index	(DJSI)	เป็นแนวทางในการก�าหนดดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนให้เหมาะสมตามบริบทของ	ปณท	

	 	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการ	 ปณท	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	 มีหน้าที่สนับสนุน	 ผลักดัน	และปฏิบัติตาม 
นโยบายและกรอบการบริหารด้านความยั่งยืนที่ก�าหนด
  
	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่		4		มกราคม	2564

	 	 	 (นายรัฐพล	ภักดีภูมิ)
	 	 	 ประธานกรรมการบริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด
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	 ส�าหรับผลการด�าเนินงานของโครงการท่ีส�าคัญในปี	 2563	 ท่ีตอบสนองต่อความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายใต้กรอบการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน	มีดังนี้

ความต้องการ
ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มิติด้าน
ความย่ังยืน ผลการด�าเนินงานด้าน

เป้าหมาย
การพัฒนา
อย่างย่ังยืน

1.	การพัฒนาสินค้าและ	
	 บริการของ	ปณท	และ	
	 เครือข่ายของ	ปณท
2.	นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3.	การเติบโตทางธุรกิจ
	 ของ	ปณท

4.	สิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน
5.	ความรับผิดชอบต่อชุมชน

6.	ความโปร่งใสและการ
	 เปิดเผยข้อมูล
7.	การปฏิบัติตามกฎหมาย	
	 และมีจริยธรรมในการ
	 ด�าเนินธุรกิจ

8.	การจัดการผลกระทบ
	 ด้านสิ่งแวดล้อม
9.	การใช้ทรัพยากร
	 อย่างย่ังยืน

Economic
(ด้านเศรษฐกิจ)

Social
(ด้านสังคม)

Governance
(ด้านก�ากับดูแล)

Environment
(ด้านส่ิงแวดล้อม)

-	 โครงการตู้ไปรษณีย์ชาญฉลาด
-	 โครงการรถยนต์น�าจ่าย	300	คัน
-	 โครงการร่วมกับพันธมติรธุรกิจบริษทั	ซพีี	ออลล์	จ�ากัด 
	 (มหาชน)	 เปิดร้านเบเกอร่ีคาเฟ่เบลลินี	 เบคแอนด์บรู 
	 ในพื้นที่ที่ท�าการไปรษณีย์
-	 โครงการดิจิทัล	ไทยแลนด์	โพสต์
-	 โครงการพัฒนาระบบสร้างใบจ่าหน้า	 รับพัสดุถึงบ้าน 
	 ด้วยบริการ	 Pick	 Up	 Service	 และติดตามพัสดุ 
	 ผ่าน	Application	line

-	 โครงการกล่องผลไม้ไปรษณีย์ไทย
-	 โครงการจ�าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผ่านที่ท�าการ 
	 ไปรษณีย์
-	 โครงการความร่วมมือขับเคล่ือนสินค้าและบริการ 
	 ด้านการเกษตรกรไทยสู่ตลาดโลก
-		โครงการจัดหน่วยให้บริการเคล่ือนท่ีเข้าไปรับฝากพัสดุ 
	 ในพื้นที่ประสบภัย
-	 โครงการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย
-	 โครงการจ�าหน่ายไข่เค็ม	
-	 โครงการบริจาคโลหิต	“หน่ึงคนให้	หลายคนรับ”
-	 โครงการพัฒนาระบบบริการจัดส่งยา	เวชภัณฑ์ทีไ่ม่ใช่ยา	 
	 และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทางไปรษณีย์
-	 โครงการ	SME	D	Bank
-	 โครงการความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย

-	 No	gift	Policy
-	 การส่งเสริมมาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิ
	 และข้อมูลลูกค้า
-	 การส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
-	 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

-	 โครงการไปรษณีย์	reBOX
-	 โครงการขนส่งพวงหรีดสานบุญ

-	การสนองตอบต่อเป้าหมาย
	 ที่	 8	 การจ้างงานที่มีคุณค่า 
	 และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
	 และอุตสาหกรรมนวัตกรรม 

-	การสนองตอบต่อเป้าหมาย	
	 ที่	1	การขจัดความยากจน	
 

	 และเป้าหมายที่	16	หัวข้อ
	 สังคมสงบสุข	ยุติธรรม
	 ไม่แบ่งแยก
 

-	การสนองตอบต่อเป้าหมาย
	 ที	่16	สังคมสงบสุข	ยุติธรรม
	 ไม่แบ่งแยก
 

-	การสนองตอบต่อเป้าหมาย	
	 ที	่12	การบริโภคอย่างย่ังยืน

 

 
	 และเป้าหมายที่	13	การ	
	 รับมือการเปลี่ยนแปลง	
	 สภาพภูมิอากาศ
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ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

1.	 โครงการตู้ไปรษณีย์ชาญฉลาด

	 ปณท	ได้ร่วมมือกับบริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	 
พัฒนาตู้ไปรษณีย์ชาญฉลาด	 (Smart	Thailand	Postbox)	หรือ 
ตู้ไปรษณย์ีท่ีมีเซนเซอร์ส�าหรบัตรวจหาสิง่ของฝากส่งผ่านตู้ไปรษณย์ี
ด้วยเทคโนโลยี	 IOT	 ซ่ึงจะแสดงผลเม่ือมีการหย่อนจดหมายลงไป 
ในตู้ไปรษณีย์	 โดยเซนเซอร์จะแสดงข้อมูลให้ไปรษณีย์ในพ้ืนท่ี 
รับทราบทันทีและสามารถก�าหนดเวลาในการไขตู้ไปรษณีย์ได้
สะดวกยิ่งขึ้น	โดยได้ทดลองติดต้ังเซนเซอร์ในตู้ไปรษณีย์ชาญฉลาด
จ�านวน	1,000	 ตู้ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ-ปริมณฑล	จะขยายครบทุกตู ้
ท่ัวประเทศภายในปี	พ.ศ.2564

2.	 โครงการรถยนต์น�าจ่าย	300	คัน

	 ปณท	ปล่อยคาราวานรถยนต์น�าจ่าย	300	คัน	เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพ 
การน�าจ่ายสิ่งของ	 โดยเฉพาะการน�าจ่ายสิ่งของขนาดใหญ่และ
ยังสามารถอ�านวยความสะดวกให้กับผู ้ใช ้บริการเพ่ิมมากขึ้น 
ด้วยบริการรับฝากนอกสถานท่ี	 (Pick	Up	Service)	รองรับกลุ่ม
ลูกค้าธุรกิจอีคอมเมิร์ซท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 อีกทั้งเป็นการ
เตรียมพร้อมรับมือการฝากส่งสิ่งของ	ส่งความสุขในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่	เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสดุแก่ผู้ใช้บรกิารในทกุการฝากส่ง

3.	 โครงการร่วมกับพันธมิตรธุรกิจบริษัท	 ซีพี	 ออลล์	 
	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เปิดร้านเบเกอรี่คาเฟ่เบลลิน ี
	 เบคแอนด์บรู	ในพ้ืนที่ที่ท�าการไปรษณีย์

	 ปณท	ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจบริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	
เปิดร้านเบเกอรี่คาเฟ่เบลลินี	 เบคแอนด์บรู	 (Bellinee's	Bake	&	
Brew)	 ในพ้ืนท่ีท่ีท�าการไปรษณีย์	 เพ่ือเป็นจุดพักผ่อนและอ�านวย
ความสะดวกลกูค้า	ประชาชน	รวมท้ังคนไปรษณย์ีได้ซ้ือสนิค้าในราคา 
พิเศษ	

4.	 โครงการดิจิทัล	ไทยแลนด์	โพสต์

	 ปณท	ร่วมกับบริษัท	ไทยคม	จ�ากัด	(มหาชน)	พัฒนาทรัพยากร
ของสองหน่วยงานครั้งยิ่งใหญ่อ�านวยความสะดวกสูงสุดแก่
ประชาชนท่ัวประเทศภายใต้โครงการ	“ดิจิทัล	 ไทยแลนด์	 โพสต์”	
(Digital	 Thailand	 Post)	 โดยได้จัดท�า	 Digital	 Service	 Kiosk 
เชือ่มต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายยุค	5G	รองรับการอ่านข้อมูล
บัตรประชาชน	 กล้องถ่ายภาพยืนยันตัวตน	 (eKYC)	 เพ่ือการท�า 
ธุรกรรมส�าคัญ	 อาทิ	 ตรวจสอบใบสั่งและช�าระค่าปรับจราจร 
จ่ายภาษีท่ีดิน	 โดยได้ทดลองต้ัง	 Digital	 Service	 Kiosk	 4	 แห่ง 
ได้แก่	 ไปรษณีย์กลางบางรัก	 ไปรษณีย์หลักสี่	 เคาน์เตอร์ไปรษณีย์
ส�านักงานใหญ่ไปรษณีย์ไทย	 และบริษัท	 ไทยคมฯ	 รวมท้ังยังน�า
บริการช้อปปิ้งออนไลน์ของเว็บไซต์	 thailandpostmart.com 
เพื่อให้ประชาชนได้สั่งซ้ือสินค้าได้สะดวกขึ้น
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5.	 โครงการพัฒนาระบบสร้างใบจ่าหน้า	รับพัสดุถึงบ้าน	 
	 ด้วยบริการ	Pick	Up	Service	และติดตามพัสดุ	 
	 ผ่าน	Application	line

	 ปณท	 เปิดให้บริการ	 Pick	 Up	 Service	 โดยให้เจ้าหน้าท่ี
ไปรษณีย์ไปรับของถึงบ้าน	 และสามารถติดตามพัสดุผ่าน	 line	
Official	 บัญชี	Thailand	Post	 เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถฝากส่ง
สิ่งของในประเทศได้ไม่จ�ากัดจ�านวนชิ้น	 โดยไม่คิดค่าบริการ	 เพ่ือ
อ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าท้ังรายย่อยและรายใหญ่	ส�าหรับ 
ผู้ท่ีต้องการส่งสิ่งของในประเทศ	 และเพ่ือลดความหนาแน่นของ 
ผูใ้ช้บรกิาร	ณ	ท่ีท�าการไปรษณย์ี	ในช่วงท่ีมีความเสีย่งต่อการติดเชือ้ 
โควิด	-	19	ให้น้อยลงอีกด้วย

ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

1.	 โครงการกล่องผลไม้ไปรษณีย์ไทย

	 ปัญหาหนึ่งท่ีเกษตรกรชาวสวนผลไม้พบเจอคือการขนส่ง 
ท่ีท�าให้เกิดการกระแทกจนพืชผลทางการเกษตรท่ีขนส่งทางพัสดุช�า้
และเน่าเสีย	ปณท	จึงได้พัฒนากล่องไปรษณีย์ท่ีมีช่องใส่แยก	และ
ช่องระบายอากาศ	 ซ่ึงจะช่วยให้ผลไม้ไม่บอบช�้าระหว่างการขนส่ง	
โดยพ้ืนผิวกล่องกระดาษท�าจากเยื่อไม้ท่ีมีความแข็งแรงสามารถใช้
ซ�้าได้	5	ครั้ง	และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ	 ซ่ึงเป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม	และช่วยถนอมรกัษาผลไม้ให้อยูใ่นสภาพท่ีดีไปถงึมือ
ลกูค้า	นอกจากนีย้งัเป็นการช่วยให้ประชาชนได้บรโิภคผลไม้ใหม่สด
มีคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรง	ในราคาท่ียุติธรรม	

2.	 โครงการจ�าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผ่านที่ท�าการ 
	 ไปรษณีย์

	 ปณท	ให้ความส�าคัญในการช่วยเหลอืเกษตรกรท่ีมีผลผลติออก
สู่ตลาดจ�านวนมากจนจ�าหน่ายไม่ทัน	อาทิ	ส้มเขียวหวานจากกลุ่ม
เกษตรกรแปลงใหญ่ส้มแม่สินพัฒนา	 อ�าเภอศรีสัชนาลัย	 จังหวัด
สุโขทัย	 ส้มสายน�้าผึ้งของเกษตรกรจังหวัดล�าปาง	 แตงโมไร้เมล็ด
ศรีสงคราม	 จากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่	แตงโมไร้เมล็ด	 ในอ�าเภอ 
ท่าอุเทน	จงัหวดันครพนม	เพ่ือน�ามาจ�าหน่ายผ่านท่ีท�าการไปรษณย์ี
ทุกสาขาท่ัวประเทศได้มากกว่า	20	ตัน
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3.	 โครงการความร่วมมือขับเคล่ือนสินค้าและบริการด้าน 
	 การเกษตรกรไทยสู่ตลาดโลก

	 ปณท	 ร่วมมือขับเคลื่อนสินค้าและบริการด้านการเกษตรกร
ไทยสู่ตลาดโลก	กับ	7	หน่วยงานภาครัฐ	ได้แก่	สถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรมส่งเสรมิการค้าระหว่าง 
ประเทศ	กระทรวงพาณชิย์	ส�านกัส่งเสรมิภูมิปัญญาท้องถิน่	กระทรวง 
มหาดไทย	 สถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรกรไทย	 สภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทย	สภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	โดยมุ่งเน้น 
เผยแพร่ความรู ้ด้านการเกษตร	 การใช้เทคโนโลยีพัฒนาความ
ก้าวหน้าทางการเกษตร	และการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการท่ีจ�าหน่ายสินค้าผ่านแพลทฟอร์ม	e-Commerce	
ของ	ททบ.5	เว็บไซต์	ohlalashopping	ซ่ึง	ปณท	สามารถด�าเนิน
การขนส่งและกระจายสนิค้าโดยเฉพาะการขนส่งสนิค้าแบบควบคุม
อุณหภูมิ	เพื่อส่งออกไปสู่ตลาดท้ังในและต่างประเทศ	

4.	 โครงการจัดหนว่ยให้บรกิารเคลือ่นทีเ่ขา้ไปรบัฝากพัสดุ 
	 ในพ้ืนที่ประสบภัย
	 ปณท	 ได้จัดหน่วยให้บริการเคลื่อนท่ีเข้าไปรับฝากพัสดุใน 
พ้ืนท่ีท่ีประชาชนไม่สามารถเดินทางมายังไปรษณีย์ได้อย่างสะดวก 
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน	 อาทิเช่น	 อ�าเภอท่าศาลา	 จังหวัด
นครศรีธรรมราช	 ท่ีบุรุษไปรษณีย์ขับรถและพายเรือเข้าไปรับฝาก
พัสดุถึงท่ีอยู่ผู้ส่ง

5.	 โครงการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย

	 ปณท	มอบถงุยงัชพีเพ่ือเป็นขวญัก�าลงัใจให้กับผูใ้ช้บรกิารในพ้ืนท่ี 
ท่ีท�าการไปรษณีย์	และท่ีท�าการไปรษณีย์อนุญาตท่ีประสบอุทกภัย	
ณ	อ�าเภอปักธงชัย	จังหวัดนครราชสีมา

6.	 โครงการจ�าหน่ายไข่เค็ม

	 ปณท	ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครอืข่ายในพ้ืนท่ีส�านกังานพาณชิย์
จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีส�านกังานเกษตร	ส�านกังานพัฒนาชมุชนอ�าเภอ
ไชยา	และวิสาหกิจชมุชนไข่เค็ม	อสม.	อ�าเภอไชยา	จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี	
หารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม	 และยกระดับผลิตภัณฑ์ 
ให้เป็นสนิค้าพรเีม่ียมระดับจงัหวดั	ผ่านช่องทางการตลาดท้ังออนไลน์ 
และออฟไลน์
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7.	 โครงการบริจาคโลหิต	“หนึ่งคนให้	หลายคนรับ” 

	 พนักงาน/ลูกจ้าง	ปณท	ในส�านักงานใหญ่	ร่วมกิจกรรมบริจาค
โลหิต	“หนึ่งคนให้	หลายคนรับ”	โดยได้รับโลหิต	จ�านวน	158	ยูนิต	
ณ	อาคารบริหาร	ปณท	ส�านักงานใหญ่

9.	 โครงการ	SME	D	Bank

	 ปณท	ร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย	 (ธพว.)	 หรือ	 SME	 D	 Bank	 สนับสนุนให้ 
ผู้ประกอบการธุรกิจค้าขายออนไลน์ท่ีใช้บริการเก็บเงินปลายทาง 
หรือ	 COD	 ของไปรษณีย์ไทย	 สามารถเข้าถึงสินเชื่อออนไลน์	
ดอกเบ้ียต�่า	ของโครงการ	SME	D	Bank	ได้

10.	 โครงการความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย

	 ปณท	 ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 พัฒนา
โครงการต่าง	ๆ	รวมท้ังการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์	 เพื่อเพ่ิม
โอกาสให้แก่ลูกค้าของธนาคารกรงุไทยในการเข้าถงึบรกิารด้านการ
เงินมากขึ้น

8.	 โครงการพัฒนาระบบบริการจัดส่งยา	เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทางไปรษณีย์

	 ปณท	ให้บริการจัดส่งยา	 เวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยา	และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทางไปรษณีย์	 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับ 
ผู้ป่วยเพ่ืออ�านวยความสะดวกและลดความแออัดในโรงพยาบาล	 ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดซ�้าท่ีอาจ 
เกิดขึ้น	และช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเดินทางมาท่ีโรงพยาบาลโดยเฉพาะในชนบทท่ีอยู่ห่างไกล	ในรูปแบบความ 
ร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	และส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)
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ผลการด�าเนินงานดา้นก�ากับดแูล

1. No gift Policy

	 ปณท	ประกาศนโยบาย	งดรบัของขวญั/กระเช้า	ทุกชนดิ	แสดง
ถงึความมุ่งม่ันในการร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการปฏบัิตติามนโยบายการ
ต่อต้านการทุจรติและคอรปัชัน่	โดยมีสโลแกน	คือ	“แค่ส่งค�าอวยพร
ให้เรา	ก็สุขใจ”

2.		การส่งเสริมมาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิและ 
	 ข้อมูลลูกค้า

	 ปณท	 ได้จัดท�ามาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิและข้อมูล 
ลกูค้าตาม	พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562	โดยได้สือ่สาร
และเผยแพร่ความรูใ้ห้แก่พนกังานผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	เช่น	Facebook 
THP	Family	การร่วมตอบค�าถามและการเล่นเกมส์ลุน้รบัของรางวลั	
(Game	Learning)

3.	 การส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 ปณท	คว้ารางวลั	“รฐัวสิาหกิจระดับ	A”	ค่าคะแนน	91.13	จาก 
ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	“ITA”	ปี	2563	จากส�านกังาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

4.	 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

	 ปณท	 ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน	 สาขา
องค์กรรัฐวิสาหกิจดีเด่น	ประจ�าปี	2563	จากกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม
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ผลการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม

1.	 โครงการไปรษณีย์	reBOX	

	 ปณท	ได้ออกโครงการไปรษณย์ี	reBOX	เพ่ือรวบรวมกล่อง/ซอง 
ท่ีใช้แล้ว	 น�าไปรีไซเคิลเปลี่ยนเป็นของขวัญชุดโต๊ะเก้าอ้ีรักษ์โลก 
ท่ีผลติจากกล่อง/ซองของคนไทย	ให้ถงึน้อง	ๆ 	โรงเรยีนตระเวนชายแดน 
(ตชด.)	ท่ัวประเทศ	ด้วยยอดรีไซเคิลกล่องพัสดุ	-	ซองกระดาษจาก 
คนไทย	7	หม่ืนกิโลกรัม	หรือเทียบเท่ากับกล่องกว่า	660,000	ชิ้น	
หรือ	ซองกว่า	3,000,000	ชิ้น	ซ่ึงสามารถช่วยลดการตัดต้นไม้กว่า	
1,020	ต้น	ลดคาร์บอนฟุตปริ้นต์กว่า	40,800	กก.	ลดการใช้น�้าได้
กว่า	420,000	แกลลอน	ลดการใช้พลังงานกว่า	240,000	กิโลวัตต์	
และลดน�้ามันเชื้อเพลิงกว่า	22,800	แกลลอน

2.	 โครงการขนส่งพวงหรีดสานบุญ	

	 ปณท	ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจของไปรษณีย์ไทย	บริษัท	แคร์เนชั่น 
(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด�าเนนิงาน
สนับสนุนธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม	โดยการขนส่ง	“พวงหรีดสานบุญ” 
หรอืพวงหรีดกระดาษรไีซเคิล	ไปยงัวดัท้ังในกรงุเทพฯ	และปรมิณฑล	
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การด�าเนินงานตามภารกิจและนโยบายรัฐที่ส�าคัญ

การด�าเนินการตามมาตรการเพ่ือเยยีวยาสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา - 2019 (COVID-19)
	 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ	 COVID-19	 ในประเทศไทย	 ต้ังแต่เดือนมีนาคม	 2563	 รัฐบาลจึงประกาศนโยบาย 
เว้นระยะห่างทางสังคม	 เพ่ือลดการแพร่ระบาดของโรค	 ท�าให้ประชาชนไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้เหมือนในสถานการณ์ปกติ 
ปณท	จงึมีแนวทางสนบัสนนุนโยบายของรฐับาล	และช่วยเหลอืประชาชนโดยอ�านวยความสะดวกในการเป็นช่องทางให้บรกิาร	รบั	-	ส่ง	สิง่ของ 
เพ่ือลดความหนาแน่นจากการปฏิสัมพันธ์ของประชาชน	ผ่านโครงการต่าง	ๆ	รวมมูลค่ากว่า	2,000	ล้านบาท	อาทิ	
	 1.	การให้บริการส่งสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในแคมเปญ	“ส่งความห่วงใย	ส่งให้	สู้ภัย	COVID-19”	
เพ่ือส่งต่อหน้ากากอนามัย	และอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีจ�าเป็นต่อการใช้งานจากหน่วยงานต่าง	ๆ	และประชาชนท่ัวไปให้กับโรงพยาบาล
ท่ัวประเทศ	ผ่านบริการ	EMS	ในประเทศ	โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	เช่น	ชุด	PPE	Face	Shield	แว่นตากันลม	ถุงมือยาง	รองเท้ายางกันลื่น	 
กล่องอะคริลิก	 เป็นต้น	 ปณท	 ได้เริ่มต้นโครงการต้ังแต่วันท่ี	 26	 มีนาคม	 2563	 และสิ้นสุดโครงการในวันท่ี	 31	 พฤษภาคม	 2563 
ซ่ึงในระยะเวลากว่า	2	เดือน	มีการส่งหน้ากากอนามัย	ชุด	PPE	และอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ท่ีจ�าเป็นส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ให้โรงพยาบาล 
ท่ัวประเทศ	รวมปริมาณการส่งกว่า	221,147	ชิ้น	ซ่ึงประเมินมูลค่าการขนส่งท่ี	ปณท	ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤติการณ ์
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา	-	2019	ประมาณ	34.75	ล้านบาท

	 2.	การให้บริการไปรษณีย์ครบวงจร	เพ่ือสนบัสนนุความต้องการส่งสิง่ของของหน่วยงานภาครฐัและองค์กรต่าง	ๆ 	ช่วงวกิฤติการณ์ 
แพร่ระบาดของ	 COVID-19	 ในอัตราค่าบริการพิเศษ	 เช่น	 บริการบรรจุและจัดส่งหน้ากากอนามัยชนิดผ้าของกระทรวงอุตสาหกรรม
ให้กับประชาชนท่ีมีทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร	 จ�านวน	 1,688,534	 ครัวเรือน	 คิดเป็นจ�านวนประชากร	 5,432,402	 คน 
เพ่ือลดปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย	 และป้องกันการแพร่ระบาดของ	 COVID-19	 นอกจากนั้น	 ยังได้ให้บริการหน่วยงานอ่ืน	 ๆ 
เช่น	กระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงมหาดไทย	กรมการค้าภายใน	สภากาชาดไทย	เป็นต้น	ช่วยให้หน่วยงานต่าง	ๆ	ลดค่าใช้จ่ายได้
ประมาณ	11.15	ล้านบาท
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	 3.	 การให้บริการจัดส่งส่ิงของราคาประหยัดผ่านบริการ	 “ยิ้มสู้-19”	 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน	 และช่วยเหลือทางด้าน 
ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน	และผู้ประกอบการธุรกิจด้านต่าง	ๆ	ท่ีต้องการฝากส่งสิ่งของท่ีมีน�้าหนักไม่เกิน	1	กิโลกรัม	ราคาประหยัด	
(เหมาจ่ายราคาเดียว)	ช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนรวม	1,013.47	ล้านบาท	
	 4.	การให้บริการรับฝากส่งสิ่งของ	ณ	ท่ีอยู่ลูกค้า	เพ่ือลดการเดินทางมาท่ีท�าการไปรษณีย์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
	 5.	ปรับลดอัตราค่าบริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลทั่วประเทศด้วยบริการ	EMS	ในประเทศ	เพ่ือลด
ความหนาแน่นของผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลและป้องกันการแพร่ระบาดของ	COVID-19	โดยให้ส่วนลดค่าจัดส่ง	รวม	13.46	ล้านบาท
	 6.	การสนับสนุนอัตราค่าบริการพิเศษ	หรือให้ส่วนลดในการจัดส่งสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของ	COVID-19	แก่หน่วยงานท้ังภาครฐัและภาคเอกชน	เช่น	กระทรวงอุตสาหกรรม	กระทรวงสาธารณสขุ	สถาบันไทยพลสั	กรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์	สภากาชาดไทย	โครงการส่งสุขส่งฟรีถึงโรงพยาบาล	เป็นต้น	คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ	500	ล้านบาท
	 7.	โครงการให้บรกิารขนส่งและกระจายผลผลติทางการเกษตร	ประเภทผลไม้สดตามฤดูกาลด้วยบรกิาร	EMS	ในอัตราเหมาจ่าย	
ปณท	 ได้ตอบสนองนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกรกระจายผลผลิตทางการเกษตร	 รวมท้ังอ�านวยความสะดวก 
ให้ประชาชนได้บรโิภคผลไม้สด	โดยไม่ต้องเดินทางออกจากท่ีอยู	่สนบัสนนุมาตรการในการป้องกัน	COVID-19	ผ่านโครงการ	“สัง่ผลไม้สด 
ส่งถึงบ้าน	ช่วยเหลือเกษตรกรไทยแฮปปี้”	
	 โดยได้ปรับอัตราค่าบริการส�าหรับการขนส่งและกระจายผลผลิตทางการเกษตรประเภทผลไม้สดตามฤดูกาล	ด้วยระบบงาน	
EMS	ในประเทศ	เป็นอัตราเหมาจ่าย	ซ่ึงต�่ากว่าอัตรา	EMS	ปกติ	เพ่ือช่วยเหลือสถาบันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร	และเกษตรกรท่ัวไป 
ท่ีจ�าหน่ายผลผลิตผ่านช่องทางออนไลน์	รวมถึงประชาชนท่ัวไปให้สามารถส่งผลผลิตทางเกษตรได้ในอัตราประหยัดระหว่าง	1	มีนาคม	- 
31	ธันวาคม	2563	จ�านวน	2.04	ล้านชิ้น	ช่วยเกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าได้ประมาณ	570.98	ล้านบาท
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รายงานการด�าเนินงานประจ�าปี 2563

ด้านบริการ

1.	 ปณท	ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ		
	 กับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

	 ปณท	 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก	 ในการเพ่ิมศักยภาพการขนส่งสินค้าเกษตร
ด้วยรถควบคุมอุณหภูมิ	 โดยมีนายเฉลิมชัย	 ศรีอ่อน	 รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เป็นประธานในพิธี	 เพ่ือช่วย 
สนบัสนนุเกษตรกรไทยให้มีช่องทางจ�าหน่ายสินค้าสู่ตลาดออนไลน	์
โดยให้ความส�าคัญกับสินค้าเกษตรระดับพรีเม่ียมประเภทอาหาร
แห้ง	อาหารสด	อาทิ	ข้าวสาร	อาหารทะเล	ผักผลไม้สด	เนื้อสัตว ์
แช่แข็ง	เป็นต้น	ด้วยระบบการขนส่งแบบอุณหภมิูปกติ	อุณหภมิูเยน็ 
(Chill)	จนถึงอุณหภูมิแช่แข็ง	(Frozen)
	 	 ผูท่ี้สนใจสามารถส่ังซ้ือสินค้าเกษตรระดับ	Premium	ผ่านทาง 
แอปพลิเคชัน	ohlalashopping	เวบ็ไซต์	www.ohlalashopping. 
com	และทาง	line	@Ohlalashopping	หรือ	Call	center 
โทร.	0-2279-1255

2.	 ปณท	ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข	จัดส่งคูปอง 
	 ส่วนลดในการซ้ือสินค้าร้านซีพีเฟรชมาร์ท

	 ปณท	ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสขุ	และบรษัิท	เจรญิโภคภณัฑ์ 
อาหาร	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 จัดส่งคูปองส่วนลดมูลค่า	 1,600	 บาท	
ส�าหรับซ้ือสินค้าร้านซีพีเฟรชมาร์ทให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ�าหมู่บ้าน	 1	 ล้านคนท่ัวประเทศ	 เพ่ือส่งเสริมมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	 (COVID-19)	 
ณ	ศูนย์บริการสาธารณสุข	ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร	จ�านวนกว่า	
60	แห่ง	และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	โรงพยาบาลชุมชน	
จ�านวนกว่า	10,000	แห่ง

3.	 ปณท	ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม	จัดส่งหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ

	 ปณท	ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม	จดัส่งหน้ากากอนามัยชนดิผ้าให้กับประชาชนทุกครวัเรอืนในพ้ืนท่ีกรงุเทพฯ	จ�านวนกว่า	1	ล้านชิน้ 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	โดย	ปณท	เป็นผู้ด�าเนินการจัดส่งให้ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	
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4.	 ปณท	เปิดให้บริการ	Partner@Post

	 ปณท	 เปิดให้บริการลูกค้ากลุ ่ม	 e-Commerce	 รายย่อย	
(B2C)	 ท่ีมีชิ้นงานการฝากส่งต้ังแต่	 1,000	 ชิ้น/เดือนขึ้นไป 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนผู ้ประกอบการ/ร้านค้าท่ีมีปริมาณงาน 
ดังกล่าวสามารถเข้าถึงบริการของ	ปณท	ได้อย่างสะดวก	รวมถึง 
มีการอ�านวยความสะดวกในการให้บริการ	 อาทิ	 การไปรับฝาก 
ณ	 ท่ีอยู ่ผู ้ฝากส่ง	 (Pick	 Up	 Service)	 การเตรียมการฝากส่ง 
ผ่านระบบ	Preload	การให้บริการเก็บเงินท่ีอยู่ผู้รับ	(COD)	รวมถึง
มีศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ	(Contact	Center)	ในการประสานงาน 
กับลูกค้าเป็นการเฉพาะ	หมายเลขโทรศัพท์	0-2982-8222	เพ่ือให ้
ลูกค้ากลุ่ม	e-Commerce	รายย่อย	(B2C)	สามารถเข้าถึงบริการ
ของ	 ปณท	 และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

5.	 การช�าระภาษีสินค้าน�าเข้าผ่านแอปพลิเคชัน	 	
	 Wallet@POST	

	 ปณท	 ได้อ�านวยความสะดวกให้ผู้รับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์
ระหว่างประเทศประเภทท่ี	 2	 (สิ่งของท่ีต้องช�าระค่าอากร) 
ส�าหรับบริการ	 EMS	 World	 โดยสามารถช�าระภาษีอากรผ่าน	
Wallet@POST	 ได้ทุกท่ี	 ทุกเวลา	 และสามารถรอรับสิ่งของได ้
ณ	 ท่ีอยู ่ตามจ่าหน้าไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเพ่ือขอรับสิ่งของ 
ณ	 ท่ีท�าการไปรษณีย์	 เปิดให้บริการท่ัวประเทศ	 ต้ังแต่วันท่ี 
1	มิถุนายน	2563	เป็นต้นไป	

6.	 ปณท	เปิดให้บริการบัตร	Thailand	Post	Prepaid		
	 Card

	 ปณท	 เปิดให้บริการบัตร	 Thailand	 Post	 Prepaid	 Card 
ในรูปแบบบัตร	(Physical	Card)	และรูปแบบเสมือนบัตร	(Virtual	 
Card)	ส�าหรบัรปูแบบ	Virtual	Card	สามารถใช้งานผ่านแอปพลเิคชนั 
Wallet@POST	 ในการช�าระค่าสาธารณูปโภค	 ค่าสินค้าต่าง	 ๆ 
บน	Platform	ของ	ปณท	รวมถึงหน่วยงาน	และร้านค้าออนไลน์/
ออฟไลน์	 ส่วนรูปแบบบัตร	 (Physical	 Card)	 สามารถน�าไป 
ช�าระค่าสินค้าและบริการกับหน่วยงานและร้านค้าทุกแห่งท่ี 
รองรบัการช�าระเงินด้วยบัตร	Master	Card	และสามารถกดเงินสด 
ผ่านตู้	 ATM	 ท่ีมีสัญลักษณ์ของ	 Master	 Card	 ได้	 ผู ้ใช้บริการ 
สามารถม่ันใจในความปลอดภัยด้วยมาตรฐานระดับโลก	และถือว่า
เป็นบริการทางการเงินในรูปแบบใหม่ของ	ปณท	สามารถอ�านวย 
ความสะดวกให้แก่ผู ้ใช้บริการ	 รวมท้ัง	 ตอบสนองไลฟ์สไตล์ 
การใช้จ่ายแบบไร้เงินสด
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7.	 ปณท	ขยายจุดให้บริการส่งด่วนในประเทศ		 	
	 (EMS	Point)	

	 ปณท	เปิดจุดให้บริการส่งด่วนในประเทศรูปแบบ	EMS	Point	
และ	Post	Service	ณ	บริษัท	สปอร์ต	ฮีโร่	จ�ากัด	จังหวัดนนทบุรี 
โดยมี	 ร.ต.ท.	 เกียรติศักด์ิ	 เสนาเมือง	 (ซิโก้)	 ประธานกรรมการ	
ร่วมพิธีเปิดจุดให้บริการส่งด่วนในประเทศ	 พร้อมทีมผู ้บริหาร	
ปณท	 ร่วมทดสอบระบบการใช้งานบริการรับฝาก	 ณ	 จุดให้
บริการดังกล่าว	รวมถึงด�าเนินการร่วมกับ	Tesco	Lotus,	Big	C, 
CJ	Express	คลองถมเซ็นเตอร์	ศรีสวัสด์ิ	และสถานีบริการน�้ามัน 
บางจาก	 ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายพันธมิตร 
เพ่ือรองรับการให้บริการของ	ปณท	ได้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี

8.	 ปณท	เพ่ิมช่องทางการให้บริการรับฝาก/น�าจ่าย	
	 ผ่านตู้	Box24	

	 ปณท	ได้ขยายการให้บรกิารผ่านตู้	Box24	ส�าหรบับรกิารรบัฝาก 
และน�าจ่ายด้วยบริการ	 EMS	 แบบเหมาจ่าย	 เพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกในการเข้าถึงบริการ	 และเพ่ิมประสิทธิภาพในการน�าจ่าย
สิ่งของให้แก่ผู้รับ	รองรับการใช้บริการส�าหรับลูกค้าท่ีพักอาศัยอยู ่
ในแหล่งชมุชน	คอนโดมิเนยีม	หรอือาคารสงู	ปัจจบัุนทดลองด�าเนนิงาน 
จ�านวน	230	ตู้	ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ	และปริมณฑล

9.	 ปณท	เปิดจ�าหน่ายตู้ไปรษณีย์ผ่านเว็บไซต์เรดบอกซ์ 
	 (Red	Box)

	 ปณท	 เปิดจ�าหน่ายตู้ไปรษณีย์ผ่านเว็บไซต์เรดบอกซ์	 (Red 
Box)	 ในการจ�าหน่ายตู้ไปรษณีย์ท่ีเป็นสินค้าพรีเมียม	 จ�านวน 
2	แบบ	แบบละ	2	ขนาด	คือ	ตู้ไปรษณีย์อังกฤษ	และตู้ไปรษณีย ์
เยอรมนี	 ขนาดเท่าของจริงและขนาดมินิ	 1:25	 ซ่ึงเป็นมนต์เสน่ห์ 
เหนอืกาลเวลากว่า	137	ปีของไปรษณีย์ไทย	ผู้สนใจสามารถสั่งจอง 
ล่วงหน้าและนัดเวลาจัดส่งได้ท่ีเว็บไซต์	www.redbox.in.th	
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10.	ปณท	ร่วมกิจกรรมการจัดส่งหนังสือและอุปกรณ์ 

	 การเรียนแก่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

	 ปณท	 ได้ด�าเนินกิจกรรมจัดส่งหนังสือและอุปกรณ์การเรียน 
ให้แก่โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนจ�านวนกว่า	220	แห่งทัว่ประเทศ 
เพ่ือน�าไปใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา	โดยมี	นายพทุธพิงษ์	ปุณณกันต์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	เป็นผู้แทน
หน่วยงานในสังกัด	 เพ่ือน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน
โอกาสครบรอบ	120	ปีวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี	ท่ีได้ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการ	

11.	ปณท	เชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสลากบ�ารุง		
	 สภากาชาดไทยในงานกาชาดออนไลน์	ปี	2563

	 ปณท	 เชิญชวนประชาชนร่วมงานกาชาดออนไลน์	ปี	 2563	
และร่วมซ้ือสลากบ�ารุงสภากาชาดไทย	ปณท	ระหว่างวันท่ี	20 - 29 
ธันวาคม	2563	จ�านวนกว่า	50,000	ฉบับ	จ�าหน่ายในราคาฉบับละ 
100	 บาท	 ซ่ึงผู้ซ้ือสลากกาชาดสามารถร่วมลุ้นรางวัลกว่า	 107	
รางวัล	 มูลค่า	1,970,500	บาท	ได้แก่	รถยนต์ฮอนด้า	รุ่น	New	
HR-V	1.8	EL	2020	จ�านวน	1	รางวัล	รถยนต์ฮอนด้า	รุ่น	Jazz	S 
CVT/AT	2020	จ�านวน	1	รางวัล	รถจักรยานยนต์	ยามาฮ่า	ฟิน 
จ�านวน	 5	 รางวัล	 บัตรของขวัญเทสโก้โลตัส	 มูลค่า	 1,000	 บาท	
จ�านวน	 100	 รางวัล	 ซ่ึงการจัดงานเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์	 www.งานกาชาด.com	 เพ่ือน�ารายได้ขึ้นทูลเกล้าฯ	 
ถวายสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี	อุปนายิกา	ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย	

12.	แคมเปญบริการ	“ยิ้มสู้-19”

	 บริการ	 “ยิ้มสู ้-19”	 เป็นบริการจัดส่งสิ่งของในราคาประหยัด	 แบบเหมาจ่ายอัตราค่าบริการชิ้นละ	 19	 บาท	 น�้าหนักสิ่งของ 
ฝากส่งสูงสุดไม่เกิน	 1	 กิโลกรัม/ชิ้น	 จัดส่งสิ่งของถึงปลายทางภายใน	 2	 -	 5	 วันท�าการ	 สามารถใช้บริการร่วมกับบริการเก็บเงิน 
ปลายทาง	 (COD)	 โดยผู ้ใช้บริการสามารถติดตามสถานะสิ่งของได้	 เป็นการอ�านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถซ้ือสินค้า
อุปโภคบริโภคผ่านร้านค้าออนไลน์ในช่วงท่ีเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	 (COVID-19)	 ในราคาประหยัด	 เปิดให้บริการต้ังแต ่
วันท่ี	17	มีนาคม	2563	เป็นต้นไป	ณ	ท่ีท�าการไปรษณีย์ท่ัวประเทศ	
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ด้านระบบงาน

1.	 ปณท	เพ่ิมช่องทางการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน
	 LINE	Official	Thailand	Post

	 ปณท	 เพ่ิมช่องทางการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน	 LINE 
Official	 Account	 ในการอ�านวยความสะดวกและเพ่ิมช่องทาง 
ในการใช้บริการของ	 ปณท	 ให้แก่ลูกค้า	 โดยลูกค้าสามารถ
ติดตามตรวจสอบสถานะการจัดส่งสิ่งของ	 การนัดหมายให้ 
เจ้าหน้าท่ีเข้ารับฝากสิ่งของ	 ณ	 ท่ีอยู ่	 การค้นหาต�าแหน่งท่ีต้ัง 
ของท่ีท�าการไปรษณีย์	การสร้างใบจ่าหน้า	รวมท้ังการรับข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์จาก	 ปณท	 และเปิดให้ดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์
พ่ีหนุ่มไปรษณีย์ฟรีได้ระหว่างวันท่ี	 18	 สิงหาคม	 -	 16	 กันยายน	
2563	 โดยผู้ใช้บริการสามารถค้นหา	 LINE	 Official	 Thailand	
Post	 ได้ท่ีแอปพลิเคชัน	 LINE	 ค้นหาค�าว่า	 “Thailand	 post”	
หรือ	ผ่านไอดีไลน์	@Thailandpost

2.	 ปณท	เพ่ิมมาตรการความปลอดภัยในการป้องกัน
	 เช้ือไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

	 ปณท	 ได้น�ามาตรการความปลอดภัยเพ่ือป้องกันการแพร ่
ระบาดของ	COVID-19	โดยการเพ่ิมความถี่ในการท�าความสะอาด
ท่ีท�าการไปรษณีย์ทุก	 20	 นาที	 มีการพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อโรคสิ่งของ
ฝากส่งผ่านทางไปรษณีย์ขาเข้าจากพ้ืนท่ีเสี่ยง	 พร้อมด้วยบริการ 
รบั	-	ส่งสิง่ของและพัสดุในประเทศ	ณ	ท่ีอยูผู่ร้บั	ผ่านบุรษุไปรษณย์ี 
และรถยนต์ท่ีให้บริการรับฝากสิ่งของ	 รวมถึงได้มีการเน้นย�้า 
การปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานให้สวมใส่หน้ากากอนามัย	 
และเว้นระยะห่างระหว่างปฏบัิติงาน	เพ่ือความปลอดภัย	และป้องกัน 
การแพร่ระบาดของ	COVID-19

3.	 ปณท	ขยายระบบการให้บริการน�าจ่ายด้วยรถยนต์

	 ปณท	ได้ขยายบริการน�าจ่ายด้วยรถยนต์จ�านวนกว่า	300	คัน	
เพ่ือให้บริการน�าจ่ายสิ่งของท่ีมีขนาดใหญ่	และเพ่ิมความปลอดภัย 
ของสิ่งของระหว่างการน�าจ่ายก่อนถึงมือผู้รับปลายทาง	นอกจากนี้ 
ยังสามารถอ�านวยความสะดวกให้กับผู ้ใช ้บริการเพ่ิมมากขึ้น 
ด้วยบริการรับฝากนอกสถานท่ี	(Pick	Up	Service)	รองรับกลุ่ม
ลกูค้าธรุกิจ	e-Commerce	ท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ง	เพ่ือให้เกิด 
ความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการในทุกการฝากส่ง
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.	 ปณท	ติดตั้งระบบ	Application	Performance	Monitor	(APM)	

	 ปณท	ได้น�าระบบ	Application	Performance	Monitor	(APM)	มาใช้ส�าหรับตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท�างาน 
ของแอปพลิเคชันต่าง	ๆ	 เพ่ือควบคุมดูแลและตรวจสอบประสิทธิภาพการท�างานของแอปพลิเคชันของ	ปณท	 ซ่ึงระบบ	APM	สามารถ 
วิเคราะห์และตรวจจับความผิดปกติ	 พร้อมแจ้งเตือนสถานะการท�างาน	 รวมถึงประสิทธิภาพ	 ปัญหา	 และสาเหตุ	 (Root	 Cause) 
ในการผิดปกติของแอปพลิเคชัน	เพ่ือท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว	ท�าให้การให้บริการของ	ปณท	เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.	 ปณท	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศบนคลาวน์

	 ปณท	 ได้น�าระบบป้องกันการโจมตีเว็บไซต์มาใช้งาน	 เพ่ือให้เกิดความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล	 โดยระบบดังกล่าวจะให้บริการ 
ด้าน	Content	Delivery	Network	(CND)	การโจมตีเว็บไซต์	Web	Application	Firewall	และการโจมตีในรูปแบบ	Distributed	
Denial	 of	 Service	 (DDos)	 เป็นการป้องกันการโจมตีจากผู้ท่ีไม่หวังดี	 เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับคู่ค้า	ผู้ใช้บริการระบบงาน	และ
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์	ปณท	อีกด้วย

3.	 ปณท	พัฒนาระบบประเมินผลการควบคุมภายใน	(THP	Internal	Control	System	:	THP-ICS)	

	 ปณท	 ได้พัฒนาระบบการประเมินผลการควบคุมภายใน	 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง	 ในการน�าโปรแกรม 
ประเมินผลการควบคุมภายใน	(THP	Internal	Control	System	:	THP-ICS)	มาใช้ใน	ปณท	ด้วยการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	
(IT)	มาสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กร	ซ่ึงจะช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถด�าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ป้องกันปัญหาเรื่องเอกสารสูญหาย	ช่วยลดเวลาในการท�างาน	และช่วยลดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บเอกสาร

4.	 ปณท	 พัฒนาระบบตรวจสอบสถานะส่ิงของฝากส่งและรายงานการเงินบริการเก็บเงินที่อยู่ผู้รับ	 COD	 
	 (COD	Report	on	Tracking	Service)

	 ปณท	ได้พัฒนาระบบตรวจสอบสถานะสิ่งของฝากส่งและรายงานการเงินบริการเก็บเงินท่ีอยู่ผู้รับ	COD	(COD	Report	on	Tracking 
Service)	 เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า	e-Commerce	 รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
สถานะสิ่งของฝากส่งและรายงานการเงินบริการเก็บเงินท่ีอยู่ผู้รับ	(COD)	โดยสมาชิกท่ีเปิดใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน	Wallet@POST	
สามารถตรวจสอบผ่านระบบ	Tracking	Service	(https://track.thailandpost.co.th)	

5.	 ไปรษณีย์กลาง	 บางรัก	 จัดนิทรรศการ 
	 เสมือนจริง	 (Virtual	 Exhibition)	ภายใต้ 
	 แนวคิด	“ไปรษณีย์กลางนิทัศน์”

	 ปณท	จัดนิทรรศการเสมือนจริง	(Virtual	Exhibition) 
ภายใต้แนวคิด	 “ไปรษณีย์กลางนิทัศน์”	 ในการสัมผัส 
เรื่องราวความเป็นมาและบรรยากาศภายในของอาคาร 
ไปรษณีย์กลาง	บางรัก	ท่ีเป็นสถานท่ีรวบรวมงานศิลปะ 
ต้ังแต่ชั้นใต้ดินจนถึงชั้นดาดฟ้า	 ด้วยไฮไลต์แต่ละชั้น 
ไม่ซ�า้แบบ	ท้ังประติมากรรมชัน้เลศิของ	อาจารย์ศิลป์	พีระศรี 
บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยไทย	รวมท้ัง	องค์พญาครฑุ	ประดับ 
ยอดอาคาร	 โดย	 ปณท	 ได้ยกเอาอาคารไปรษณีย์กลาง 
มาไว้บนเว็บไซต์	 www.vrthailandpost.com	 ท่ีสามารถเข้าชมได้ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยมุมมอง	 360	 องศา	
เสมือนอยู่ในสถานท่ีจริงและสัมผัสใกล้ชิดแบบ	3D	พร้อมข้อมูลประกอบในรูปแบบมัลติมีเดีย
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 1.	 รางวลั	Bronze	Award	ประเภทผลงาน	Service	Kaizen	:	เครือ่งตรวจสอบน�า้หนัก	ราคา	และประเภทในการฝากส่งส่ิงของ 
ส่งทางไปรษณีย์	(Kilogram	Machine)
	 	 ส�าหรับผู้ใช้บริการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์	 ณ	 ท่ีท�าการไปรษณีย์	 สามารถชั่งน�้าหนักไปรษณียภัณฑ์	 ประเภทกล่อง/ซอง 
ท่ีมีน�้าหนักไม่เกิน	20	กิโลกรัมด้วยเครื่องชั่งท่ีได้มาตรฐานสากล	ผู้ใช้บริการสามารถเลือกประเภทและตรวจสอบค่าบริการในการฝากส่ง 
ได้ด้วยตนเอง	รวมถึงสามารถออกบัตรคิวในการใช้บริการได้	ซ่ึงเป็นการลดระยะเวลาในการตรวจสอบราคาของการฝากส่งสิ่งของทาง 
ไปรษณย์ีผ่านเคาน์เตอร์บรกิาร	และลกูค้าสามารถใช้บรกิารด้วยตัวเอง	(Self	Service)	ได้	โดยผลงานนี	้ปณท	ได้ด�าเนนิการจดอนสุทิธบัิตร 
ผลงาน	เลขท่ี	1803002847	เรียบร้อยแล้ว

	 2.	 รางวัล	Kaizen	Web	Vote	2020	ประเภทผลงาน	Suggestion	Kaizen	:	คีมช่วยปิด	-	เปิดถุงไปรษณีย์อเนกประสงค์	 
(Multiple	Plier)
	 	 ส�าหรับช่วยปิด	-	เปิดถุงไปรษณีย์สามารถใช้งานได้	2	ลักษณะในด้ามเดียว	โดยด้านหน่ึงช่วยทุ่นแรงในการดึงสายรัดพลาสติก
เพ่ือปิดถุง/กระบะไปรษณีย์	 อีกด้านหนึ่งช่วยในการตัดสายรัดพลาสติกเพ่ือเปิดถุง/กระบะไปรษณีย์	ลักษณะปลายตัดไม่แหลมคม 
เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บของผู ้ปฏิบัติงานได้	 ส�าหรับอุปกรณ์มีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพ 
การใช้งาน	 ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว	ลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของ	 ปณท	 ได้	 โดยผลงานนี้	 ปณท 
ได้จดอนุสิทธิบัตรผลงาน	เลขท่ี	1903003222	เรียบร้อยแล้ว

ด้านบริหารสินทรัพย์

ผลงานท่ีได้รับรางวัลในการประกวดในงาน	Thailand	Kaizen	Award	2020	

	 ผลงานท่ีได้รับรางวัลเกิดจากการประดิษฐ์	คิดค้น	โดยพนักงาน	ปณท	ประกอบด้วย	2	ผลงาน	ดังนี้
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2.	 การดูแลสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน	ปณท	ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา	(COVID-19)

	 ปณท	 ได้ให้ความส�าคัญในการดูแลสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงาน	 และลูกจ้าง	 ปณท	 ในช่วงท่ีเกิดการแพร่ระบาดของ	 
COVID-19	โดยร่วมมือกับกรมควบคุมโรค	เพ่ือหาแนวทาง/มาตรการการป้องกัน	รวมถงึเผยแพร่ให้พนกังาน	และลกูจ้าง	ปณท	ได้รบัทราบ 
ผ่านช่องทางออนไลน์	และออฟไลน์ของ	ปณท	มีการจัดซ้ือหน้ากากอนามัย	และแอลกอฮอล์เจลให้แก่เจ้าหน้าท่ีตามท่ีท�าการไปรษณีย์	
และหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง	พร้อมท้ังติดต้ังเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด	ส�าหรับใช้ตรวจวัดอุณหภูมิภายในท่ีท�าการไปรษณีย	์
จัดท�าประกันภัยคุ้มครอง	COVID-19	ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยง	และไม่ได้สิทธิในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกับ	ปณท	รวมถึง 
การเน้นย�้าให้พนักงาน	และลูกจ้าง	ปณท	คอยเฝ้าระวัง	และดูแลรักษาสุขภาพอย่างเคร่งครัด

ด้านบุคลากร

1.	 พัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรอบรมประจ�าปี	2563

	 ปณท	ได้พัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรอบรมประจ�าปี	2563	ประกอบด้วย	หลักสูตรฝึกอบรมในช้ันเรียน	(Classroom	Learning)	
หลักสูตร	Online	Learning	และหลักสูตร	e-Learning	on	Mobile	(m-Learning)	รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร	ปณท	 
พัฒนาตนเองในรูปแบบต่าง	ๆ	เช่น	การฝึกอบรม	ณ	สถานท่ีปฏิบัติงาน	(On	the	Job	Training	:	OJT)	การอบรม/การสัมมนา/การศึกษา 
ดูงานหน่วยงานภายนอก	เป็นต้น	
	 รวมท้ังโครงการเรียนรู้ในระบบ	 Online	 โดย	 Platform	 ของบริษัท	 โคนิเคิล	 จ�ากัด	 ประกอบด้วย	 กลุ่มหลักสูตรด้านการตลาด	 
และกลุ่มหลักสูตรส่งเสริมความรู้เพ่ือการพัฒนาทักษะด้านอ่ืน	ๆ	(Soft	Skills)	รวมถึงโครงการเผยแพร่สื่อ	Digital	Content	(VDO	Clip) 
เรื่อง	“Post	English	Today	เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์คริสโตเฟอร์	ไรท์”	ทาง	Social	Media	ของ	ปณท
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การด�าเนินงานดา้นความรับผิดชอบตอ่สังคม ของ ปณท (CSR)

ส่งต่อน�้าใจไทย เป็นเพ่ือนแท้คนไทย
	 บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	เป็นหนึ่งในองค์กรรัฐวิสาหกิจ	ท่ีเติบโตเคียงคู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานกว่า	137	ปี	ด้วยความมุ่งม่ัน 
ในการด�าเนินธุรกิจ	ควบคู่กับการเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยเหลือ	สนับสนุน	และตอบแทนสังคมไทย	โดยการใช้ศักยภาพเครือข่ายการให้บริการ 
กว่า	10,000	แห่ง	ครอบคลุมท้ังในเมืองและในเขตชนบทห่างไกลของประเทศ	เป็นผู้ให้บริการสื่อสารและขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเติบโต
ของเศรษฐกิจ	และในทุกช่วงเวลาเปราะบางของประเทศไทย	ไปรษณีย์ไทยยังพร้อมใช้ศักยภาพในทุกด้านเพ่ือช่วยสนับสนุนให้ทุกวิกฤต
ผ่านพ้นไป	ด้วยความต้ังใจท่ีจะเป็นเพ่ือนแท้ท่ีพร้อมอยู่เคียงข้างไทยในทุกสถานการณ์

●	 มากกว่าการส่ง…ส่งภารกิจเพ่ือชาติ

	 	 ปี	2563	ประเทศไทย	และนานาประเทศท่ัวโลก	พบเจอกับวิกฤตทางสุขภาพครั้งใหญ่จนทุกสิ่งหยุดชะงัก	การแพร่ระบาดของ 
ไวรัส	 COVID-19	 กระทบกับการใช้ชีวิตของประชากรโลกในทุกมิติ	 โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ท่ีเป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับ 
โรคร้ายน้ี	 ซ่ึงมีความจ�าเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัย	รวมท้ังอุปกรณ์อ่ืน	ๆ	 เพ่ือช่วยป้องกันการติดเชื้อระหว่างท�าการตรวจรักษาผู้ป่วย	
แต่เพราะโรคระบาดจึงท�าให้ขาดแคลน	หายากยิ่งและมีราคาสูงมาก	คนไทยท่ัวประเทศจึงรวมใจกันส่งหน้ากากอนามัย	รวมถึงอุปกรณ์
ป้องกันต่าง	ๆ	ผ่านไปรษณีย์ไทย	โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งเพ่ือส่งต่อไปยังโรงพยาบาลต่าง	ๆ	ท่ัวประเทศ	
	 	 โครงการ	 “ส่งความห่วงใย	 ส่งให้	 สู้ภัย	 COVID-19”	 นี้	 ได้ขนส่งส่ิงของจ�านวนกว่า	 140,000,000	 กล่อง	 น�้าหนักการขนส่ง 
รวมกว่า	2,000,000	กิโลกรมั	ซ่ึงนบัว่าได้สนบัสนนุงานด้านสาธารณสขุของประเทศไทย	ให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถตรวจรกัษาผูป่้วย 
ได้อย่างเต็มท่ี	

●	 สร้างรากฐาน	เติบโต	ก้าวไปรฯ	ด้วยกัน

	 	 จากศักยภาพด้านการขนส่ง	และเครือข่ายการให้บริการท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ	รวมไปถึงพ้ืนท่ียากล�าบาก	และห่างไกล 
ไม่ว่าจะเป็นบนดอย	หรือบนเกาะกลางทะเล	ท�าให้ไปรษณีย์ไทยมีความใกล้ชิดชุมชน	และเล็งเห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยในพ้ืนท่ีต่าง	ๆ 
ไปรษณีย์ไทยจึงมุ่งเน้นการใช้ศักยภาพด้านเครือข่ายท่ีครอบคลุมในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตต้ังแต่ต้นทาง	 คือการสนับสนุน 
ให้เด็ก	และเยาวชนในชุมชนได้รับโอกาสทางการศึกษา	เพ่ือเติบโตขึ้นมาเป็นพลังส�าคัญของชุมชนต่อไปในอนาคต	โดยไปรษณีย์ไทยได้
ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน	โรงอาหาร	หอพักครู	ห้องน�้า	รวมท้ังครุภัณฑ์ต่าง	ๆ	เพ่ือสนับสนุนการศึกษา	
ให้กับโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย	(บ้านห้วยหมากหล�่า)	ต�าบลทมนางาม	อ�าเภอโนนสะอาด	จังหวัดอุดรธานี	เพ่ือให้
เยาวชนในพ้ืนท่ีได้เรียนในโรงเรียนท่ีมีความพร้อมท้ังด้านสภาพแวดล้อม	และสื่อการเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน	 
พร้อมเป็นการสร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน	ไม่ต้องเดินทางไกล	ซ่ึงไปรษณีย์ไทยมีความต้ังใจ 
ท่ีจะร่วมมือกับเครือข่ายท้ังในด้านการศึกษา	เทคโนโลยี	การส่งเสริมอาชีพ	รวมถึงในด้านสาธารณูปโภค	ส่งต่อความพร้อมในมิติต่าง	ๆ	
เพ่ือเติมเต็มให้โรงเรียนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	โดยอาคารเรียนจะสามารถเปิดใช้งานได้ในเดือนสิงหาคม	2564
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	 	 นอกจากนี้	ไปรษณีย์ไทยยังมุ่งเน้นการสร้างอาชีพ	สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนอย่างยั่งยืน	 โดยสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาสินค้า	 ผลิตภัณฑ์
ประจ�าท้องถิ่น	โดยน�าจุดแข็งท่ีโดดเด่นมาเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า	โดยมีผลงาน 
และความส�าเรจ็	อาทิ	ไข่เค็ม	อสม.	สรุาษฎร์ธาน	ีซ่ึงเป็นสนิค้าท่ีมีความโดดเด่น 
และได้รับความนิยมอยู่แล้ว	 แต่มีช่องทางจ�าหน่ายเพียงแค่ในพ้ืนท่ีจังหวัด	 
และตามสถานท่ีท่องเท่ียวเท่านั้น	ไปรษณีย์ไทยจึงสนับสนุนช่องทางการขาย 
เพ่ิมเติม	 ท้ังท่ีท�าการไปรษณีย์	 และผ่านระบบร้านค้าออนไลน์	 เว็บไซต	์ 
thailandpostmart	 เพ่ือให้ผู้บริโภคจากท่ัวประเทศสามารถเข้าถึงสินค้าได ้
เช่นเดียวกันกับการเพิ่มมูลค่าให้ล�าไยของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
เกษตรบ้านล่ามช้าง	 จังหวัดล�าพูน	 นอกจากล�าไยอบก่ึงแห้งแล้ว	 ยังมี 
กัมม่ีล�าไย	ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด	โดยในปี	2563	ไข่เค็ม	อสม.	ล�าไยอบก่ึงแห้ง	 
และกัมม่ีล�าไย	สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน	ผ่านช่องทางไปรษณีย์ไทย
แล้วมากกว่า	 1,000,000	 บาท	 (ไม่รวมสินค้าชุมชนท่ีจ�าหน่ายผ่านเว็ปไซต์	
thailandpostmart.com)

●	 reBOX	สร้างคุณค่าความยั่งยืน

	 	 จากปัจจัยการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเศรษฐกิจดิจิทัลในช่วงท่ีผ่านมา	ส่งผลให้ปริมาณการส่งสิ่งของ 
และปริมาณกล่องพัสดุ	รวมท้ังซองกระดาษเพ่ิมสูงขึ้น	โดยในแต่ละปีจะมีปริมาณส่ิงของท่ีฝากส่งผ่านไปรษณีย์ไทย	และผู้ขนส่งต่าง	ๆ 
รวมกว่า	 800	 ล้านชิ้น	 ไปรษณีย์ไทยได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการจัดการกล่องพัสดุและซองกระดาษใช้แล้วท่ีจะกลายเป็นขยะ 
มาต่อยอดในรูปแบบต่าง	ๆ	เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิต	และลดปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น	และเป็นการส่งเสริม 
ให้การด�าเนินธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	
	 	 ไปรษณย์ีไทยได้จัดแคมเปญ	“ไปรษณย์ี	reBOX	เปลีย่นกล่อง/ซอง	เป็นของขวญัปีใหม่	2564”	เพ่ือเชญิชวนและกระตุ้นสงัคมไทย 
ได้หันมาสนใจปัญหาซอง/กล่องพัสดุจ�านวนมากท่ีหมุนเวียนอยู่ในวงจรธุรกิจ	 e-Commerce	 โดยเชิญชวนลูกค้า	 ประชาชนรวบรวม
กล่อง/ซอง	 ท่ีไม่ใช้แล้วไปให้ท่ีท�าการไปรษณีย์ท่ัวประเทศ	 และจุดรับตามหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ซ่ึงได้รับการตอบรับท่ีดีจากคนไทย	 โดย 
ไปรษณย์ีไทยได้รบักล่อง/	ซองไม่ใช้แล้วรวมกว่า	71,200	กิโลกรมั	และได้ส่งมอบกล่องและซองท้ังหมดให้กับ	บรษัิท	เอสซีจ	ีแพคเกจจิง้	จ�ากัด 
(มหาชน)	(SCGP)	แปรรูปเป็นชุดโต๊ะเก้าอ้ีส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่	2564	ให้โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนท่ัวประเทศ	รวมท้ังสิ้น	 
224	ชดุ	โดยแคมเปญ	ไปรษณย์ี	reBOX	เป็นโครงการต้นแบบท่ีไปรษณีย์ไทยจะยดึถอืเป็นแนวทางสร้างความยัง่ยนืให้กับธรุกิจ	พร้อมต่อยอด 
ไปสู่กิจกรรมอ่ืน	ๆ	ตามแนวคิด	Circular	Economy	หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนในอนาคตต่อไป
	 	 อนึ่ง	 การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของไปรษณีย์ไทยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคน	 ท่ีตระหนักถึง 
ความส�าคัญร่วมเป็นกลุ่มก�าลังขับเคลื่อนงาน	CSR	ท้ังการขนส่ง	งานชุมชนท่ีส�าคัญ	และงานด้านสิ่งแวดล้อม	ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ 
ท้ังไปรษณีย์ไทย	ชุมชน	ประชาชน	รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง	ๆ	ของไปรษณีย์ไทย	สร้างงาน	สร้างรายได้	สร้างการกินดี	อยู่ดีของ
ผู้คนในสังคม	ซ่ึงเป็นภารกิจส�าคัญของไปรษณีย์ไทยท่ีจะยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องต่อไป
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ประมวลภาพกิจกรรมส�าคัญในรอบปี 2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	พร้อมด้วยบริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	 
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	
	 นายพุทธิพงษ์	 ปุณณกันต์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	 (ดศ.)	 และคณะผู้บริหาร 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง	ดศ.	พร้อมด้วย	บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
28	กรกฎาคม	2563	ณ	พระบรมมหาราชวัง
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	และบริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด													
ร่วมแถลงข่าวมาตรการสกัด	“COVID-19” 

	 นายพุทธิพงษ์	ปุณณกันต์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	(ดศ.)	พร้อมคณะผู้บริหาร	ดศ. 
และบริษัท	 ไปรษณีย์ไทย	 จ�ากัด	 ร่วมแถลงข่าวมาตรการสกัด	 “COVID-19”	 ในเส้นทางการขนส่งทางไปรษณีย์ 
เพ่ือให้ผู ้ใช้บริการม่ันใจในการใช้บริการไปรษณีย์ไทยว่ามีความปลอดภัย	 100%	 พร้อมลงพ้ืนท่ีตรวจมาตรการ 
ความสะอาด	เพ่ือป้องกันการระบาดของ	COVID-19	ณ	เคาน์เตอร์บริการศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ	และพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน
ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ
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ปณท	มอบถุงยังชีพในโครงการ	“ไปรษณีย์ไทยส่งต่อน�้าใจไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัย		
พายุซินลากู”

	 ปณท	พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	(ดศ.)	บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด 
(มหาชน)	 และบริษัท	 ทีโอที	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ร่วมบรรจุถุงยังชีพจ�านวน	 1,050	 ชุด	 ในโครงการ	 “ไปรษณีย์ไทย 
ส่งต่อน�า้ใจไทยช่วยเหลอืผู้ประสบภยัพายซิุนลากู”	ประกอบด้วยสิง่ของจ�าเป็น	เช่น	ข้าวสาร	อาหารแห้ง	เครือ่งอุปโภคบริโภค 
เพ่ือจัดส่งให้กับผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ไทย	 ท่ีพร้อมเคียงข้างคนไทยทุกสถานการณ์	 พร้อม 
ปล่อยขบวนคาราวานส่งต่อไปยังประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย	

ปณท	รว่มพิธีลงนามความรว่มมือการจดัการพลังงานในองค์กรและธุรกิจดจิทัิล	(Organizational 
Energy	Management	&	Digital	Business)	
	 ปณท	ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ในการร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อยอด 
ธุรกิจ	Digital	Platform	และศึกษาการบริหารจัดการพลังงานด้วยระบบดิจิทัลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	รวมถึงการน�า
พลังงานสะอาดมาใช้ภายในอาคารส�านักงาน	ศูนย์ไปรษณีย์	และท่ีท�าการไปรษณีย	์
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ปณท	ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการให้บริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
	 ปณท	ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ในการร่วมมือกันเพ่ือสร้างกลไกส�าคัญ
ในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ.	 2562	 โดยเริ่มต้ังแต่การรับฝากและส่งเอกสารให้ถึงมือผู ้เสียภาษีด้วยบริการไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการจัดส่งถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย	
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ปณท	ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในแคมเปญ	“คนไทยไร้	E-Waste”

 ปณท	ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	ในการร่วมแคมเปญ 
“คนไทยไร้	E-Waste”	ในการรับท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์	(E-Waste)	และน�าไปก�าจัดอย่างถูกวิธี	ซ่ึง	ปณท	ได้เปิดจุดรับขยะ 
อิเล็กทรอนิกส์	(E-Waste)	ณ	ท่ีท�าการไปรษณีย์ท่ัวประเทศ	เพ่ือร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	ร่วมถึงการอ�านวย 
ความสะดวกให้ประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ซ่ึง	ปณท	ได้ด�าเนนิการ 
เป็นผู้จัดส่งซิมการ์ดให้ผู้ท่ีลงทะเบียนขอรับซิมการ์ดผ่านระบบเครือข่าย	AIS	ให้ฟรีตามท่ีอยู่ผู้รับ	
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บทวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน

ผลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2563
	 ปี	 2563	 บริษัทและบริษัทย่อย	 มีรายได้รวม	 จ�านวน	 24,210.95	 ล้านบาท	 ลดลงจากปี	 2562	 จ�านวน	 3,194.91	 ล้านบาท 
หรอืร้อยละ	11.66	มีค่าใช้จ่ายรวม	จ�านวน	23,825.60	ล้านบาท		ลดลง	2,960.88	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	11.05	ก�าไรสทุธ	ิ385.35	ล้านบาท 
ลดลงจากปี	 2562	 จ�านวน	 234.03	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 37.78	 รายได้ท่ีลดลงส่วนใหญ่เป็นรายได้จดหมาย/ไปรษณียบัตร/ของตีพิมพ์	
เนือ่งจากผูใ้ช้บรกิารเปลีย่นจากการใช้กระดาษเป็นการจดัส่งผ่านช่องทางอ่ืน	ๆ 	แทน	และรายได้บรกิารขนส่งและโลจสิติกส์ลดลง	เนือ่งจาก
คู่แข่งในตลาดหลายรายใช้กลยุทธ์ด้านราคามาแข่งขัน	 และมีการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ 
ผู้ให้บริการ	Online	Platform	รายใหญ่	นอกจากนี้รายได้บริการระหว่างประเทศลดลง	เนื่องจากมีการระงับการให้บริการรับฝากสิ่งของ
ส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศไปยังประเทศปลายทางท่ีมีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	
(COVID-19)	ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการให้บริการระหว่างประเทศลดลงเช่นกัน	

ฐานะการเงินปี 2563 
	 ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2563	บรษัิทและบรษัิทย่อย	มีสนิทรพัย์รวมท้ังสิน้จ�านวน	36,451.73	ล้านบาท	เพ่ิมขึน้จากปี	2562	จ�านวน 
5,001.92	ล้านบาท	หรือร้อยละ	15.90	มีหนี้สินรวมท้ังสิ้นจ�านวน	16,904.86	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2562	จ�านวน	6,618.76	ล้านบาท 
หรือร้อยละ	 64.35	 ส่วนใหญ่เป็นผลกระทบจากการรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า	 ซ่ึงถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	16	เรือ่ง	สญัญาเช่า	ท่ีก�าหนดให้เริม่ใช้ปี	2563	ในขณะท่ีส่วนของผูถ้อืหุน้รวมท้ังสิน้จ�านวน	19,546.87	ล้านบาท 
ลดลงจากปี	 2562	 จ�านวน	 1,616.84	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 7.64	 เนื่องจากคณะกรรมการ	 ปณท	 มีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติ 
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพ่ิมเติมจากก�าไรสะสมให้แก่กระทรวงการคลงัในฐานะผูถ้อืหุน้ส�าหรบัปีงบประมาณ	2563	จ�านวน	1,500	ล้านบาท

สภาพคล่องปี 2563
	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2563	 บริษัทและบริษัทย่อย	 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 2,858.17	 ล้านบาท	 โดยมี 
รายละเอียดกระแสเงินสดสุทธิแต่ละกิจกรรม	มีดังนี้	
	 หน่วย	:	ล้านบาท

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 1,983.69
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน	 948.36
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	 (3,291.87)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน	 (13.16)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	 (372.98)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นงวด	 3,231.15
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ้นงวด	 2,858.17

	 โดยภาพรวมผลการด�าเนินงาน	ฐานะการเงิน	และสภาพคล่องทางการเงิน	ของ	ปณท	และบริษัทย่อย	ในปี	2563	มีสภาพคล่อง 
ท่ีดีขึ้นกว่าปี	2562

 ท้ังน้ี ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินประจ�าปี 2563 นอกจากปัจจัยภายในองค์กรแล้ว  
ยังมีปัจจัยภายนอกท่ีส�าคัญ ได้แก่ การแข่งขันในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ท่ีค่อนข้างสูง ทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อบริษัท 
รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และการปฏิบตัติามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช่า
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การบริหารความเส่ียง 

	 ปณท	 ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้สภาพแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังจาก
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก	จึงได้น�ากรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลของ	COSO	-	ERM	2017	(Enterprise	Risk 
Management	 -	 Integrating	 with	 Strategy	 and	 Performance	 2017)	 มาประยุกต์ใช้ในองค์กร	 โดยคณะกรรมการ	 ปณท	 ได้
ก�าหนดนโยบาย	 กรอบและแนวทางบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้บุคลากรถือปฏิบัติภายใต้การก�ากับดูแลของคณะอนุกรรมการบริหาร														
ความเสี่ยงและควบคุมภายในท่ีมีการติดตามและรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการ	ปณท	และคณะกรรมการตรวจสอบ	ปณท	
อย่างสม�่าเสมอ	รวมท้ังแต่งต้ังคณะท�างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	เพ่ือสนับสนุนให้การด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
โดยการผนวกหลักการบริหารความเสี่ยงเข้าไปในกระบวนการปฏิบัติงาน	เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมความเสี่ยง	 (Risk	Culture)	 ท่ีสนับสนุน														
การบรรลุวัตถุประสงค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรต่อไป

ความเส่ียงและแนวทางบริหารจัดการ
การบริหารความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
	 ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วท�าให้ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป 
ซ่ึงเอ้ือให้เกิดสินค้าและรูปแบบการให้บริการใหม่	ๆ 	ผ่านช่องทางการจ�าหน่ายท่ีหลากหลายส่งผลให้มีการแข่งขันทางธุรกิจท่ีรุนแรงขึ้น 
ปณท	จึงได้พัฒนาสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม	เช่น	การผลิตกล่องแบบ	On	Demand	การพัฒนา
ระบบการจ�าหน่ายสินค้า	 e-Commerce	 การพัฒนาบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ท่ีสอดคล้องกับเทคโนโลยีทางการเงิน	 (Fintech)	
และพฤติกรรมของลูกค้าในยุคดิจิทัล	และการให้บริการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ	เป็นต้น		พัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือรักษาฐาน
ลูกค้าเดิม	แสวงหาลูกค้าใหม่	รักษาการเติบโตในระยะยาว	และมองหาโอกาสใหม่	ๆ	ในการด�าเนินธุรกิจ	รวมท้ังสร้างความได้เปรียบ 
ในการด�าเนินธุรกิจและสามารถแข่งขันได้	 โดยปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร 
เพ่ือให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง	สนับสนุนการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์องค์กร	และเพ่ือรองรับธุรกิจใหม่ในอนาคต
	 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ช่ือเสียง	(Reputation	Risk)	ท่ีเกิดจากท่ีลูกค้าหรือประชาชน	รับรู้ภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์กร
ในเชิงลบซ่ึงในบางครั้งเกิดจากการเผยแพร่ข่าวปลอม	(Fake	News)	ท้ังนี้	การแพร่กระจายข่าวเชิงลบเป็นไปอย่างรวดเร็วในวงกว้าง
จากสื่อสังคมออนไลน์	ปณท	จึงได้ก�าหนดกระบวนการจัดการประเด็นข่าวเชิงลบในสื่อออนไลน์	เพ่ือไม่ให้กระแสข่าวเชิงลบกระจายไป
ในวงกว้างอย่างรวดเร็ว	จนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์/ชื่อเสียง	และความเชื่อม่ันในการด�าเนินธุรกิจของ	ปณท
	 นอกจากนี้	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 อย่างต่อเนื่องท่ัวโลกท่ีส่งผล 
กระทบต่อหลายกลุ่มธุรกิจ	เช่น	ธุรกิจค้าปลีก	และธุรกิจขนส่ง	จากมาตรการปิดเมือง/ปิดประเทศ	และมาตรการ	Social	Distancing 
ปณท	 จึงได้ปรับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน	 โดยปรับเปล่ียน
แผนงาน/รูปแบบการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าท่ีเปลี่ยนไปในการหลีกเลี่ยงการออกไปซ้ือสินค้านอกบ้าน 
เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19	ได้แก่	บริการยิ้มสู้-19	ท่ีอ�านวยความสะดวกให้ประชาชนสั่งซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภคผ่าน
ระบบออนไลน์และจ่ายค่าขนส่งในราคาประหยัด	 และสามารถเลือกใช้บริการเสริมเก็บเงินปลายทาง	 (COD)	 ได้ผ่าน	 Application	 
Wallet@POST	บริการรับฝากนอกสถานท่ี	(Pick	Up	Service)	ส�าหรับผู้ที่ต้องการส่งสิ่งของในประเทศโดยไม่ต้องมาท่ีท�าการไปรษณีย์	
โดยไม่จ�ากัดจ�านวนชิ้น	 ไม่คิดค่าเข้ารับสิ่งของ	 บริการส่งยาถึงบ้าน	 บริการส่งหนังสือและอุปกรณ์การเรียน	 บริการเสิร์ฟผลไม้สด 
ถึงบ้าน	และก�าหนดมาตรการด้านสุขอนามัยเพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและสามารถส่งมอบสินค้าและบริการ 
ให้ลูกค้าได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ	 รวมท้ังเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว	 โดยก�าหนดแผนการด�าเนินงาน 
เพ่ือรองรับภาวะวิกฤตและการสื่อสารท่ีชัดเจน	 เพ่ือป้องกันข้อมูลข่าวสารท่ีอาจสร้างความสับสนและความเข้าใจผิด	 อันเป็นการ 
สร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า	ปณท	สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดภาวะหยุดชะงัก
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การบริหารความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
	 ปณท	ได้น�าเทคโนโลยีและข้อมูลต่าง	ๆ 	มาวิเคราะห์ใช้ในการปฏิบัติงานและด�าเนินธุรกิจ	โดยปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน	และเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการ	รวมท้ังตอบสนองความต้องการและอ�านวยความสะดวก 
ให้ผู้ใช้บริการ	 โดยมีการเชื่อมโยงอุปกรณ์หรือระบบต่าง	 ๆ	 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 ซ่ึงอาจเกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศท้ังท่ีเกิดจากความบกพร่องของระบบและบุคลากร	 เช่น	 การถูกโจรกรรมข้อมูลทางการค้า	 ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
และบุคลากร	 ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อม่ัน	 ภาพลักษณ์และช่ือเสียงขององค์กร	 ปณท	 จึงได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ	เพื่อลดผลกระทบหรือความเสียหายต่อการด�าเนินงาน	ทรัพย์สิน	และบุคลากร	ตลอดจน 
สร้างความรู้ความเข้าใจและสื่อสารถึงการใช้เทคโนโลยีให้กับบุคลากร	เพ่ือให้การใช้งานเทคโนโลยีของ	ปณท	เป็นไปอย่างถูกต้องและ
มีความปลอดภัยจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์

การบริหารความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk)
	 การน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจต่าง	 ๆ	 ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค	 ธุรกิจการเงินหรือบริการ
การเงินก็เช่นเดียวกันท่ีมีการพัฒนาบริการเพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ	 และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากไม่ต้องจ่าย 
ค่าธรรมเนียมการท�าธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล	 เช่น	 การช�าระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 หรือการท�าธุรกรรม
ออนไลน์ท่ีมีความรวดเร็วและผู้ใช้บริการสามารถท�าธุรกรรมได้ทุกท่ีทุกเวลา	ปณท	ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวท่ีอาจส่งผลกระทบ 
ต่อรายได้จากการด�าเนินงานขององค์กร	 จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ	 ปรับปรุงคุณภาพบริการ	 รวมท้ังช่องทางในการช�าระเงิน
และช่องทางการให้บริการ	โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	และน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงาน	เพ่ืออ�านวย 
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของลูกค้า	ตลอดจนรักษาความสามารถในการแข่งขันขององค์กรอีกด้วย

การบริหารความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
	 ปณท	 ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสภายใต้กฎหมาย	 กฎระเบียบ	 และนโยบายของรัฐอย่างเคร่งครัด	 โดยมีการติดตาม 
การเปลีย่นแปลงกฎหมาย	กฎระเบียบ	หรอืข้อบังคับต่าง	ๆ	ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธุรกิจอย่างสม�า่เสมอ	รวมท้ังมีการก�ากับดูแล	 
สื่อสารและสร้างความตระหนักต่อบุคลากรทุกระดับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายฯ	 และหลักธรรมาภิบาล	 เพ่ือสร้างความม่ันใจต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า	ปณท	จะสามารถปรับตัวให้	การด�าเนินงานเป็นไปตามนัยของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ	อันเป็นการป้องกัน
ไม่ให้เกิดข้อพิพาททางกฎหมายจากการละเว้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านั้นด้วย
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การควบคุมภายใน 

	 ปณท	 ให้ความส�าคัญกับการมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี	 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง	 ว่าด้วยมาตรฐานและ 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน	 ส�าหรับหน่วยงานของรัฐ	 พ.ศ.	 2561	 จึงได้น�ากรอบการควบคุมภายในของ	 The	 Committee 
of	 Sponsoring	 Organizations	 of	 the	 Treadway	 Commission	 (COSO	 :	 2013)	 ซ่ึงก�าหนดองค์ประกอบหลักท่ีจ�าเป็นใน
การควบคุมภายในไว้	 5	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม	 2. การประเมินความเสี่ยง	 3. กิจกรรมการควบคุม 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร	 5. การติดตามประเมินผล	 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	 ด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด�าเนินงาน	 การรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน	 และการปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 ข้อบังคับ	 รวมถึง
ระเบียบปฏิบัติ	และวิธีการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจท่ี	ปณท	ก�าหนด

	 ปณท	 ก�าหนดโครงสร้างและบทบาทความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน	 โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน	 เป็นผู้ก�ากับดูแลการด�าเนินงาน	 ตามนโยบายการควบคุมภายในของ	 ปณท	 รวมท้ังพิจารณาให้ความเห็นชอบแผน 
การควบคุมภายในท่ีผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะท�างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	 และมอบหมายให้ฝ่ายระบบ 
การก�ากับดูแลกิจการรับผิดชอบเก่ียวกับงานควบคุมภายใน	 เพ่ือด�าเนินการประเมินผลและจัดท�ารายงานการประเมินผลการควบคุม 
ภายในของ	ปณท	ประจ�าปี	เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ	เพ่ือสอบทาน	ความเพียงพอ	เหมาะสม	และน�าเสนอคณะกรรมการ	ปณท	
ก่อนน�าส่งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

	 ในปี	2563	ปณท	ก�าหนดให้ทุกหน่วยงาน	ซ่ึงประกอบด้วยฝ่าย/ส�านักงาน	ศูนย์ไปรษณีย์	ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จ�านวนมาก 
ส�านักงานไปรษณีย์พ้ืนท่ี	ท่ีท�าการไปรษณีย์	ท่ีท�าการไปรษณีย์จังหวัด	ด�าเนินการประเมินผลการควบคุมภายในประจ�าปี	ซ่ึงประกอบด้วย 
การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	การประเมินผลการควบคุมภายในของกิจกรรมการปฏิบัติงาน	รวมท้ังได้ก�าหนดให้มี 
การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นรายครั้ง	 ซ่ึงผลการประเมินสรุปได้ว ่า	 ปณท	 มีองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ท้ัง	 5	 องค์ประกอบ	 17	 หลักการ	 โดยมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในท่ีดี	 มีความเหมาะสม	 เพียงพอต่อประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการด�าเนินธุรกิจ	 โดยผู้บริหารได้ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นความซ่ือสัตย์และจริยธรรม	 มีการจัด 
โครงสร้างองค์กร	 สายการบังคับบัญชา	 อ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน	 บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้	 ความสามารถ 
และประสบการณ์ท่ีจ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ	 มีการประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบ 
ต่อการด�าเนินงานขององค์กร	 มีการก�าหนดกิจกรรมการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน	 รวมท้ังการจัดให้มีระบบการแลกเปลี่ยนสื่อสารข้อมูลระหว่างกันท้ังภายในและภายนอกองค์กร	 มีการติดตามประเมินผล 
การควบคุมภายใน	 เพ่ือปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่าง 
ต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

	 ท้ังนี้	 มอบหมายให้ส�านักตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ	 เพ่ือให้ม่ันใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า	 ภารกิจของ	 ปณท	 จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ด้านการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงินและไม่ใช่การเงินท่ีเชื่อถือได้	ทันเวลา	และโปร่งใส	รวมท้ังด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ 
และข้อบังคับท่ีเก่ียวกับการด�าเนินงาน	

	 จากผลการประเมินการควบคุมภายใน	 ประจ�าปี	 2563	 ปณท	 มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบท้ัง	 5	 องค์ประกอบ 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ	 พ.ศ.	 2561 
ซ่ึงก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลและเพียงพอท่ีท�าให้การปฏิบัติงานประสบผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ 
การควบคุมภายใน
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การตรวจสอบภายใน  

	 เป็นกระบวนการให้ความเชื่อม่ัน	(Assurance	Service)	และการให้ค�าปรึกษา	(Consulting	Service)	อย่างเท่ียงธรรมและ
เป็นอิสระ		เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด�าเนินงานขององค์กร	มีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	และการก�ากับดูแลภายในองค์กร	โดยส�านักตรวจสอบภายในได้ยึดแนวปฏิบัติตาม 
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน	 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ 
ตรวจสอบภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	2561	ระเบียบกระทรวงการคลัง	ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2555	และคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ	ฉบับปรับปรุง	ปี	2555	

	 บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	ได้ให้ความส�าคัญและส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน	โดยส�านักตรวจสอบภายใน
มีโครงสร้างของหน่วยงานท่ีเป็นอิสระ	รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการผู้จัดการใหญ่		มีการจัดท�ากฎบัตร	ซ่ึงได ้
ก�าหนดบทบาท	 อ�านาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบ	 ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน	 และได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบ	 รวมท้ังมีการเผยแพร่กฎบัตรให้ผู้บริหารและพนักงานของ	 ปณท	 ทุกคนรับทราบ	 และผู้ตรวจสอบภายใน 
ได้มีการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทุกครั้ง	

 การปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงาน	 มีการจัดท�าแผนการด�าเนินงานและการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์	 แผนการ
ด�าเนินงานและการตรวจสอบภายในประจ�าปี	 ท่ีสอดรับกับแผนวิสาหกิจและเป้าหมายขององค์กร	 ซ่ึงได้จัดท�าขึ้นบนฐานความเสี่ยง		
และมีการน�าความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ผู้บริหารระดับสูง	ผู้สอบบัญชี	รวมท้ังเหตุการณ์ท่ีส�าคัญขององค์กร	มาประกอบ
การพิจารณาจัดล�าดับความเสี่ยงในการก�าหนดแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับทรัพยากรของส�านักตรวจสอบภายใน	 เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร	รวมท้ังมีการทบทวนและปรับปรุงแผนฯ	ให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการด�าเนินงาน 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป	โดยกิจกรรมการตรวจสอบคลอบคลุมการปฏิบัติงานทุกด้านของ	ปณท	รวมถึงการสอบทานการด�าเนินงานตามเกณฑ ์
Core	 Business	 Enablers	 7	 ด้าน	 ซ่ึงแผนการด�าเนินงานและการตรวจสอบฯ	 ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยในปี	 2563	 ส�านักตรวจสอบภายในปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามแผนฯ	 ท่ีก�าหนดไว้	 รวมท้ังมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร
หน่วยรับตรวจ	เพ่ือน�าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน	มีการติดตามผลการด�าเนินงานตามข้อเสนอแนะ	และน�าเสนอรายงาน 
ต่อผู้บริหารสายงาน/ส�านัก	กรรมการผู้จัดการใหญ่	และคณะกรรมการตรวจสอบ	ท้ังน้ี	ส�านักตรวจสอบภายในได้ท�าข้อตกลงความร่วมมือ 
กับธนาคารอาคารสงเคราะห์	(ธอส.)	น�าระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ	(AUDIT	SUPPORT	SYSTEM	:	A2S)	มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยใน
กระบวนการตรวจสอบ	นอกจากนี้	ส�านักตรวจสอบภายในได้สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร	โดยก�าหนดแผนงานให้บริการค�าปรึกษาการ
ให้ความรู้ความเข้าใจในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานท่ีพบข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง	และเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าท่ีท�าการไปรณีย์	(Head	Postmaster)	เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางในการปรับปรุงการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล	เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร	รวมท้ังมีการให้บริการค�าปรึกษา	(Consulting)	แก่ผู้บริหาร	หน่วยรับตรวจ	และบริษัทใน
เครือ	ในประเด็นต่าง	ๆ	จ�านวน	37	เรื่อง	ตลอดจนมีการจัดท�าเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้ด้านการตรวจสอบภายใน	เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง	ๆ	

  การรักษาคุณภาพงานตรวจสอบ	 ก�าหนดให้มีการทบทวนคู่มือการตรวจสอบภายในและคู่มือการบริหารงาน 
ตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันเป็นประจ�าทุกปี	 เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน	รวมท้ังจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบ	โดยหน่วยรับตรวจ	ท้ังใน 
ด้านการให้ความเช่ือม่ันและด้านการให้ค�าปรึกษา	การประเมินตนเองของผู้ตรวจสอบภายใน	การประเมินตนเองของส�านักตรวจสอบ
ภายใน	การประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบต่อผลงานของส�านักตรวจสอบภายใน	การประเมิน
ให้ความร่วมมือของหน่วยรับตรวจ	 การประเมินคุณภาพจากภายในองค์กร	 และการประเมินคุณภาพจากภายนอกองค์กรอย่างน้อย 
ทุก	5	ปี	เพ่ือให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงาน	มีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ตลอดจนมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับ
การฝึกอบรมท้ังภายในและภายนอก	รวมท้ังสอบวุฒิบัตรวิชาชีพการตรวจสอบภายในและวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง	รวมท้ังสิ้น	13	หลักสูตร	
โดยปี	2563	มีผู้ได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย	(Certified	Professional	Internal	Audit	of	Thailand	:	
CPIAT)	จ�านวน	1	ราย		และบุคลากรของส�านักตรวจสอบภายในมีจ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย	41.68	ชั่วโมง/คน/ปี

77การบริหารจัดการองค์กร



รายงานผลการด�าเนนิงานตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการทีดี่

	 คณะกรรมการ	 ปณท	 ได้ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ.	2562	ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	โดยในปี	2563	คณะกรรมการ	ปณท	ได้มีการด�าเนินงาน 
ท่ีมุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนและเสริมสร้างประสิทธิภาพของ	 ปณท	 โดยการก�ากับ	 ติดตาม	 ควบคุม	 และดูแลฝ่ายบริหารให้ท�าหน้าท่ี
ทางการบริหารเพ่ือให้การน�าทรัพยากรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ตรงตามเป้าหมาย	 เกิดประโยชน์สูงสุดแก ่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม	 และน�าไปสู่ผลท่ีสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการท่ีดี	 โดยค�านึงถึงผลกระทบในระยะยาว	
ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	สร้างประโยชน์	 
ต่อสงัคม	และพัฒนาหรอืลดผลกระทบด้านลบต่อสิง่แวดล้อม	ตลอดจนสามารถปรบัตัวได้ภายใต้ปัจจยัการเปลีย่นแปลง	และให้ความส�าคัญ 
ต่อการประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการของรัฐวิสาหกิจ

	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
		 คณะกรรมการ	ปณท	ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	เพ่ือให้	ปณท	มีการด�าเนินงานตามหลักการและแนวทาง 
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.	 2562	 ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 กระทรวงการคลัง	 และมีระบบ
การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	และน่าเชื่อถือ	น�าไปสู่การเป็นองค์กรชั้นน�าท่ีช่วยส่งเสริมการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
อย่างยั่งยืน	รวมท้ังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม	และเป็นแนวทางให้กรรมการ	ฝ่ายบริหาร	และผู้ปฏิบัติงาน 
ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน	ดังนี้
	 	 (1)	 ก�าหนดนโยบายและทิศทางในการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ	 (Statement	 of	 
	 	 	 Direction	:	SOD)	
	 	 (2)	 จัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบทางความรู ้ความสามารถท่ีเหมาะสมต่อการด�าเนินธุรกิจ 
	 	 	 ของ	ปณท
	 	 (3)	 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง	(Duty	of	Care)	และซ่ือสัตย์ต่อองค์กร	(Duty	of	Loyalty) 
	 	 	 เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
	 	 (4)	 ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม	 โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายและส่งเสริมให้เกิด 
	 	 	 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาการด�าเนินงานของ	ปณท	ในอนาคต	
	 	 (5)	 จัดให้มีนโยบายและแผนการด�าเนินงานท่ีค�านึงถึงการด�าเนินงานอย่างยั่งยืนมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
	 	 	 สิ่งแวดล้อม	 และมีธรรมาภิบาล	 รวมท้ังน�านวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�างานการให ้
	 	 	 บริการ	และการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
	 	 (6)	 เปิดเผยข้อมูลส�าคัญท้ังด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างถูกต้อง	เช่ือถือได้	ครบถ้วน	เพียงพอ	ทันเวลา	และเป็น 
	 	 	 ไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง	เพ่ือให้สาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบผ่านช่องทางท่ีสามารถ 
	 	 	 เข้าถึงได้โดยสะดวก
	 	 (7)	 จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 เพ่ือป้องกันหรือลดโอกาส 
	 	 	 ท่ีจะเกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น	รวมท้ังจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระ	ท�าหน้าท่ี 
	 	 	 สอบทานประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นประจ�าทุกปี
	 	 (8)	 ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ	 ปณท	 อย่างเคร่งครัด	 และจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน	 เม่ือพบเห็น 
	 	 	 การประพฤติปฏบัิติท่ีผดิมาตรฐานทางจรยิธรรม	 (Whistleblower)	 รวมท้ังมีแนวทางในการจดัการกับเรือ่งร้องเรยีน 
	 	 	 และผู้ท่ีประพฤติปฏิบัติผิดมาตรฐานทางจริยธรรมตามสมควรแก่กรณี	 ตลอดจนมีมาตรการคุ้มครองผู้ท่ีร้องเรียน 
	 	 	 อย่างเหมาะสม
	 	 (9)	 ร่วมหารือกับส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	เพ่ือก�าหนดข้อตกลงการประเมินผลการด�าเนินงานของ	 
	 	 	 ปณท	 และเม่ือรับทราบผลการประเมินแล้ว	 ให้น�าผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ปรับปรุงการด�าเนินงานให้บรรลุ 
	 	 	 ผลส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีก�าหนด
	 	 (10)	 จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ	เป็นประจ�าทุกปี
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	 โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	ปณท 

		 คณะกรรมการ	 ปณท	 ได้รับการแต่งต้ังจากกระทรวงการคลัง	 ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นท้ังหมดของ	 ปณท	 โดยการสรรหาจากบัญชี 
รายชื่อกรรมการท่ีกระทรวงการคลังจัดท�าขึ้น	 และจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง	 ๆ	 ท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านท่ีจ�าเป็น 
ต่อการด�าเนินธุรกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลักและพันธกิจของ	ปณท	รวมท้ังเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.	 2518	 ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีส่วนได้เสีย 
กับกิจการของ	ปณท	ท้ังนี้	โครงสร้างของคณะกรรมการ	ปณท	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า	5	คน	แต่ไม่เกิน	11	คน	โดยมี
กรรมการท่ีเป็นอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด	และในการแต่งต้ังกรรมการทุกครั้ง	ปณท	ได้ท�าการเปิดเผยประวัติ
ของกรรมการทุกคนไว้บนเว็บไซต์ของ	ปณท	(www.thailandpost.co.th)
	 คณะกรรมการ	 ปณท	 ตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะกรรมการเป็นอย่างดี	 จึงได้แบ่งแยกบทบาท	 หน้าท่ีและ 
ความรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการ	ปณท	กับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน	ซ่ึงบทบาท	หน้าท่ี	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	ปณท 
และประธานกรรมการท่ีส�าคัญมี	ดังนี้

  ›	 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	ปณท
•	 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ	 ระมัดระวัง	 และซ่ือสัตย์	 โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของ	 ปณท	 เป็นท่ีต้ัง 
	 รวมท้ังไม่กระท�าการใด	ๆ	อันอาจท�าให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ต่อ	ปณท
•	 ก�าหนดวิสัยทัศน์	เป้าหมาย	และค่านิยมของ	ปณท	ท่ีมีความสอดคล้องกับพันธกิจ	วัตถุประสงค์	และนโยบาย 
	 ของรัฐ
•	 ก�ากับดูแลให้	ปณท	มีระบบบัญชี	การรายงานทางการเงิน	การบริหารความเสี่ยง	ระบบการควบคุมภายใน	และ 
	 การตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการด�าเนินธุรกิจ
•	 ติดตาม	ประเมินผล	และดูแลให้มีการรายงานผลการด�าเนินงานตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม
•	 ก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารรับผิดชอบการบริหารงานตามกรอบนโยบายท่ีวางไว้	 และด�าเนินการให้บรรลุพันธกิจ	 
	 วัตถุประสงค์	และเป้าหมายของ	ปณท	ท้ังนี้	คณะกรรมการ	ปณท	ไม่ควรแทรกแซงการตัดสินใจและการบริหาร 
	 งานของฝ่ายบริหาร
•	 ก�ากับดูแลให้	ปณท	ด�าเนินงานตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
•	 ก�ากับดูแลให้	ปณท	ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง	ๆ	อย่างเป็นธรรม	และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของ 
	 ผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาการด�าเนินงานของ	ปณท
•	 ก�ากับดูแลให้	ปณท	มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญท้ังด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างถูกต้อง	เชื่อถือได้	ครบถ้วน	 
	 เพียงพอ	ทันเวลา	และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

  ›	 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
•	 ก�ากับ	 ติดตาม	 และดูแลให้ม่ันใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ	 ปณท	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 
	 และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ	ปณท
•	 ดูแลให้ม่ันใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรม	 และการก�ากับ 
	 ดูแลกิจการท่ีดี
•	 ก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	 ปณท	 โดยหารือร่วมกับผู้บริหารสูงสุดและมีมาตรการท่ีดูแลให้เรื่อง 
	 ส�าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
•	 จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายประเด็นส�าคัญกัน 
	 อย่างรอบคอบ	ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
•	 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร	 และระหว่าง 
	 คณะกรรมการ	ปณท	และฝ่ายบริหาร
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	 รายนามคณะกรรมการ	ปณท

	 ล�าดับ	 รายนาม	 ช่วงการด�ารงต�าแหน่งในปี	2563

	 1	 นายรัฐพล	 ภักดีภูมิ	 1	 มกราคม	 -	 31	 ธันวาคม	
	 2	 พลต�ารวจโท	สมพงษ์	 ชิงดวง	 1	 มกราคม		 -	 31	 ธันวาคม	
	 3	 ศ.	ดร.ปาริชาต	 สถาปิตานนท์	 1	 มกราคม		 -		31	 ธันวาคม	
	 4	 นางวรรณพร	 เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	 1		มกราคม		 -		31		ธันวาคม	
	 5	 ดร.เสรี	 นนทสูติ	 1		มกราคม		 -		31		ธันวาคม	
	 6	 ผศ.สมชาย	 ศุภธาดา	 1		มกราคม		 -		31		ธันวาคม	
	 7	 ผศ.	ดร.เอกก์		 ภทรธนกุล	 1		มกราคม		 -		31		ธันวาคม	
	 8	 ดร.พรชัย		 ฐีระเวช	 1	 	มกราคม	 -		 7		ตุลาคม	
	 9	 นายสรศักด์ิ		 มีนะโตรี	 1		มกราคม	 -		 7		ตุลาคม	
	 10	 นางสมร		 เทิดธรรมพิบูล	 1		มกราคม	 -		14		มกราคม	
	 11	 นายก่อกิจ		 ด่านชัยวิจิตร	 18		สิงหาคม	 -		15		ธันวาคม	
	 12	 นายภุชพงค์		 โนดไธสง	 8	 ตุลาคม	 -		31		ธันวาคม	
	 13	 นายพันธ์ทอง		 ลอยกุลนันท์	 8	 ตุลาคม	 -	 31		ธันวาคม	
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	 การแต่งตั้งและการประชุมของคณะกรรมการ
	 และคณะอนุกรรมการ
	 คณะกรรมการ	 ปณท	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	 เพื่อมอบหมายให้ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตาม 
ความจ�าเป็น	ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ	ปณท
		 มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง	 ระบบการควบคุม
ภายใน	การก�ากับดูแลท่ีดี	สอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน	สอบทานการด�าเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย	
มติคณะรัฐมนตรี	ข้อบังคับ	ระเบียบ	ค�าส่ัง	ประกาศ	หรือวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมี 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสอบทานให้	ปณท	
มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี	 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน	 ตลอดจนให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ	 ปณท 
เก่ียวกับการแต่งตั้ง	โยกย้าย	ถอดถอน	และประเมินผลงานประจ�าปีของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
	 ในปี	 2563	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ปณท	 ได้มีการด�าเนินงานในเรื่องต่าง	 ๆ	 ที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 สอบทานผลการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กรของ	 ปณท	 และ	 Risk	 Correlation	Map	 ประจ�าปี	 2563	 เป็นรายไตรมาส	 สอบทานผลการระบุความเสี่ยง 
การประเมินความเส่ียง	และแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของ	ปณท	ประจ�าปี	2564	สอบทานผลการด�าเนินงาน	งบการเงิน
และฐานะการเงินของ	ปณท	เป็นรายไตรมาส	สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงข้อก�าหนดของ
องค์กรก�ากับดูแลที่เก่ียวข้องกับกิจการของ	ปณท	ท่ีมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการด�าเนินงานของ	ปณท	อย่างมีนัยส�าคัญ	ติดตาม
ความคืบหน้าของการด�าเนินงานตามแผนการด�าเนินงานและการตรวจสอบภายใน	ประจ�าปี	2563	เป็นรายไตรมาส	ติดตามการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามข้อบังคับคณะกรรมการ	ปณท	ว่าด้วย	การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ของ	ปณท	สอบทาน
รายงานผลการตรวจสอบและรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ตรวจสอบภายใน	รายงานผลการสอบทานการด�าเนินงานตาม
เกณฑ์	Core	Business	Enablers	7	ด้าน	พิจารณาให้ความเห็นชอบตัวช้ีวัดผลส�าเร็จของงาน	ปี	2564	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง	โยกย้าย
และพิจารณาความดีความชอบบุคลากรในสังกัดส�านักตรวจสอบภายใน	ประจ�าปี	2563	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าธรรมเนียม
ตรวจสอบบัญชี	ปี	 2563	ประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรด้านการตรวจสอบภายใน	อนุมัติแผนการด�าเนินงานและ
การตรวจสอบเชิงกลยุทธ์	ปี	2564	-	2568	และแผนการด�าเนินงานและการตรวจสอบภายใน	ประจ�าปี	2564

	 รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ	ปณท	(เฉพาะกรรมการ	ปณท)	

	 ล�าดับ	 รายนาม	 ช่วงการด�ารงต�าแหน่งในปี	2563

	 1	 ดร.เสรี		 นนทสูติ	 1	 มกราคม	 -	 31	 ธันวาคม	

	 2	 ศ.	ดร.ปาริชาต		 สถาปิตานนท์	 1		มกราคม	 -	 31	 ธันวาคม	

	 3	 ผศ.สมชาย		 ศุภธาดา	 1	 มกราคม	 -	 31	 ธันวาคม

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	ปณท
	 มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตลอดจนส่งเสริม 
และพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์	 หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งใน	ปณท	ปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบในการท�างาน 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง	ลูกจ้าง	และ	ปณท	ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง	และแก้ไขปัญหาตามค�าร้องทุกข์ของ
ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ	ปณท	ซึ่งรวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย	
		 ในปี	2563	คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	ปณท	ได้มีการด�าเนินงานในเรื่องต่าง	ๆ 	ที่ส�าคัญ	ได้แก่	การพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับ
และระเบียบในการท�างาน	พิจารณาแก้ไขปัญหาตามค�าร้องทุกข์ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ	ปณท	รวมถึงพิจารณาแก้ไขปัญหาการ 
ร้องทุกข์เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยของผู้ปฏิบัติงาน	

	 รายนามคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	ปณท	(เฉพาะกรรมการ	ปณท)	

	 ล�าดับ	 รายนาม	 ช่วงการด�ารงต�าแหน่งในปี	2563

	 -	 พลต�ารวจโท	สมพงษ์	 ชิงดวง		 1	 มกราคม	 -	 31	 ธันวาคม
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คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ	ปณท  
	 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ	ปณท	 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการก�าหนดวิธีการหลักเกณฑ ์
สมรรถนะและความรู้ท่ีจ�าเป็น	(Skill	Matrix)	ของคณะกรรมการ	ปณท	ตามแนวทาง	และขั้นตอนการแต่งต้ังกรรมการรัฐวิสาหกิจ	สรรหา
และเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการ	ปณท	 ต่อคณะกรรมการ	 ปณท	 พิจารณากลั่นกรองการสรรหาและ 
คัดเลอืกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งใดท่ีอยูใ่นอ�านาจของคณะกรรมการ	ปณท	ก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนรวมท้ังผลประโยชน์อ่ืน
ของกรรมการ	และอนุกรรมการของ	ปณท	อย่างเหมาะสม	โปร่งใส	เป็นธรรม	และสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของ	ปณท
		 ในปี	 2563	 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ	 ปณท	 ได้มีการด�าเนินงานในเรื่องต่าง	 ๆ	 ท่ีส�าคัญ 
ได้แก่	 พิจารณาวิธีการและหลักเกณฑ์ท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาสรรหารายชื่อ	 บุคคลเป็นกรรมการ	 ปณท	 พิจารณาสรรหา
และเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการ	ปณท	ในต�าแหน่งท่ีว่างและทดแทนกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่ง 
ตามวาระต่อคณะกรรมการ	ปณท	พิจารณาโครงการเกษียณอายุก่อนก�าหนด
	 รายนามคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ	ปณท	(เฉพาะกรรมการ	ปณท)

	 ล�าดับ	 รายนาม	 ช่วงการด�ารงต�าแหน่งในปี	2563

	 1	 นางวรรณพร		 เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	 1	 มกราคม	 -	 31	 ธันวาคม	
	 2	 ศ.	ดร.ปาริชาต		 สถาปิตานนท์	 1		มกราคม	 -	 31		ธันวาคม	
	 3	 ดร.เสรี		 นนทสูติ	 1		มกราคม	 -	 31		ธันวาคม	
	 4	 ผศ.	ดร.เอกก์		 ภทรธนกุล	 1	 มกราคม	 -	 31	 ธันวาคม	

คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่	ปณท
	 มีหน้าท่ีความรบัผดิชอบในการก�าหนดหลกัเกณฑ์วธิกีารสรรหา	ด�าเนนิการสรรหาบุคคลท่ีมีความรู	้ความสามารถ	ประสบการณ์ท่ี
เหมาะสม	ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรบักรรมการและพนกังานรัฐวสิาหกิจ	พ.ศ.	2518	ท่ีจะด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปณท	เสนอต่อคณะกรรมการ	ปณท	เพื่อพิจารณา
	 ในปี	2563	คณะกรรมการสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ่	ปณท	ได้มีการด�าเนนิงานในเรือ่งต่าง	ๆ 	ท่ีส�าคัญ	ได้แก่	ก�าหนดหลกัเกณฑ์ 
และวิธีการเก่ียวกับการสรรหา	รวมท้ังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปณท	และด�าเนินการ
สรรหาบุคคลท่ีมีความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์ท่ีเหมาะสม	ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ	ปณท	เพื่อพิจารณาต่อไป
	 รายนามคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่	ปณท	(เฉพาะกรรมการ	ปณท)

	 ล�าดับ	 รายนาม	 ช่วงการด�ารงต�าแหน่งในปี	2563

	 1	 นางวรรณพร	 เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	 1	 มกราคม	 -	 31	 ธันวาคม	
	 2	 ดร.เสรี		 นนทสูติ	 1	 มกราคม	 -	 31	 ธันวาคม	
	 3	 ศ.	ดร.ปาริชาต		 สถาปิตานนท์	 1	 มกราคม	 -	 31	 ธันวาคม	
	 4	 ผศ.	ดร.เอกก์		 ภทรธนกุล	 1	 มกราคม	 -	 31	 ธันวาคม	
	 5	 ดร.พรชัย		 ฐีระเวช	 1	 	มกราคม	 -	 7	 ตุลาคม
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คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปณท
	 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการพิจารณาสัญญาจ้าง	ก�าหนดผลตอบแทนและเจรจาผลตอบแทนกับบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอชื่อ 
ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปณท	รวมท้ังเสนอผลการเจรจาพร้อมร่างสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการ	ปณท	เพื่อพิจารณา
	 ในปี	2563	คณะอนกุรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	ปณท	ได้มีการด�าเนนิงานในเรือ่งต่าง	ๆ 	ท่ีส�าคัญ	ได้แก่	
พจิารณาก�าหนดผลตอบแทนและสทิธปิระโยชน์อ่ืน	เพือ่เจรจาต่อรองกับบุคคลท่ีได้รบั	การเสนอชือ่ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	ปณท	
	 รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปณท	(เฉพาะกรรมการ	ปณท)

	 ล�าดับ	 รายนาม	 ช่วงการด�ารงต�าแหน่งในปี	2563

	 1	 นายสรศักด์ิ		 มีนะโตรี	 1	 มกราคม	 -	 7	 ตุลาคม	
	 2	 ดร.เสรี		 นนทสูติ	 1	 มกราคม	 -	 31	 ธันวาคม

คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปณท
	 มีหน้าท่ีความรบัผดิชอบในการก�าหนดหลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจั้ดการใหญ่	ปณท	และประเมินผล
การปฏบัิติงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่	ปณท	ทุก	6	เดือน	รวมท้ังน�าผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาปรบัอัตราค่าตอบแทน
หรือพิจารณาเลิกสัญญาจ้าง	กรณีไม่สามารถด�าเนินการให้บรรลุผลได้ตามท่ีก�าหนดไว้
	 ในปี	2563	คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปณท	ได้มีการด�าเนินงานในเรื่องต่าง	ๆ	
ท่ีส�าคัญ	ได้แก่	ก�าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏบัิติงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	ปณท	ประจ�าปี	2563	และพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปณท	รอบ	6	เดือนแรกของปี	2563	
 รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการใหญ่	ปณท	
	 (เฉพาะกรรมการ	ปณท) 

	 ล�าดับ	 รายนาม	 ช่วงการด�ารงต�าแหน่งในปี	2563

	 1	 ศ.	ดร.ปาริชาต		 สถาปิตานนท์	 28	 เมษายน	 -	 31	 ธันวาคม	
	 2	 นางวรรณพร		 เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	 28	 เมษายน	 -	 31	 ธันวาคม	
	 3	 นายสรศักด์ิ		 มีนะโตรี	 28	 เมษายน	 -	 7	 ตุลาคม	
	 4	 ดร.เสรี		 นนทสูติ	 28	 เมษายน	 -	 31	 ธันวาคม

คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
	 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการทบทวนนโยบายการ	 ก�ากับดูแลกิจการ	 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการด�าเนินงานด้าน 
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 รวมท้ังติดตามผลการด�าเนินงานดังกล่าวอย่างน้อยเป็น 
รายไตรมาส	ก�ากับดูแลการด�าเนนิงานของ	ปณท	ให้เป็นไปตามหลกัการและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในรฐัวสิาหกิจ	รวมท้ังให้เป็น
ไปตามกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	นโยบายท่ีก�าหนดไว้	ทบทวน	ปรับปรุง	ข้อบังคับ	และระเบียบต่าง	ๆ	ให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
	 ในปี	2563	คณะอนกุรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	ได้มีการด�าเนนิงานในเรือ่งต่าง	ๆ 	ท่ีส�าคัญ	ได้แก่	ติดตามผลการด�าเนนิงานตาม 
แผนการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	ประจ�าปี	2563	รวมท้ังรับทราบผลการด�าเนินงานด้านต่าง	ๆ	ซ่ึงประกอบด้วย	ด้านการ 
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	 (CSR)	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎเกณฑ์ภายนอก	และด้านจริยธรรม	ให้ความเห็นชอบนโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการ	แผนแม่บทการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	ปี	2563	-	2567	(ปรับปรุงครั้งท่ี	1	พ.ศ.	2563)	และแผนปฏิบัติงานการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี	ประจ�าปี	2564	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	ปี	2564	นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	แผนยุทธศาสตร์ 
การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ	 (CSR	 in	 Process)	ระยะ	5	ปี	 (ปี	2564	 -	2568)	และแผนปฏิบัติงาน 
การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ	(CSR	in	Process)	ประจ�าปี	2564	คู่มือการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสงัคมในกระบวนการ	(CSR	in	Process)	ของ	ปณท	รวมท้ังนโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ยืน	รวมท้ังคู่มือปฏบัิติงานด้านความยัง่ยนืของ	ปณท
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	 รายนามคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	(เฉพาะกรรมการ	ปณท)	

	 ล�าดับ	 รายนาม	 ช่วงการด�ารงต�าแหน่งในปี	2563

	 1	 ศ.	ดร.ปาริชาต		 สถาปิตานนท์	 1	 มกราคม	 -	 31	 ธันวาคม	
	 2	 นางวรรณพร		 เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	 1	 มกราคม	 -	 31		ธันวาคม	
	 3	 ผศ.สมชาย		 ศุภธาดา	 1	 มกราคม	 -	 31		ธันวาคม	
	 4	 ผศ.	ดร.เอกก์		 ภทรธนกุล	 1	 มกราคม	 -	 31		ธันวาคม	
	 5	 นายก่อกิจ		 ด่านชัยวิจิตร	 18	 สิงหาคม	 -	 15		ธันวาคม

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน	
	 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ	ปณท	ก�าหนด
นโยบายเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง	พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและแผนการควบคุมภายในประจ�าปี	
รวมท้ังติดตามผลการด�าเนินงานดังกล่าวอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส	ส่งเสริม	สนับสนุนและผลักดันให้มีการบูรณาการระหว่างการบริหาร
ความเสี่ยงกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	และการก�าหนดแผนกลยุทธ์ของ	ปณท	โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการบรหิารความเสีย่ง	เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีกับองค์กร	รวมท้ังการสร้างความรูค้วามเข้าใจเรือ่งการบรหิารความเสีย่ง
แก่บุคคลากรของ	ปณท		
	 ในปี	2563	คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	มีการด�าเนินงานในเรื่องต่าง	ๆ	ท่ีส�าคัญ	ได้แก่
 ด้านการบริหารความเส่ียง	 รับทราบผลการด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของ	ปณท	 ประจ�าปี	 2563	 ผลการสร้าง
วัฒนธรรมความเสี่ยง	ปณท	ให้ความเห็นชอบผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของ	ปณท	ไตรมาสที่	1	-	4	ผลการบริหารความเสี่ยง 
และ	 Risk	 Correlation	 Map	 ระดับองค์กร	 ประจ�าปี	 2563	 นโยบายและแนวทางปฏิบัติการบูรณาการด้านการก�ากับดูแลกิจการ 
การบริหารความเสี่ยง	และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง	(Governance,	Risk	and	Compliance	:	GRC)	ผลการ 
ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ	ปณท	 การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร	สาเหตุความเสี่ยง	และแผนบริหารความเสี่ยงของ	
ปณท	ประจ�าปี	2564	ผลการทบทวนแผนแม่บทการบริหารความเสี่ยง	ปณท	ประจ�าปี	2563	-	2567	(ปรับปรุงครั้งท่ี	1	พ.ศ.	2563)	และ 
แผนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง	ปณท	ประจ�าปี	2564	
 ด้านการควบคุมภายใน	รับทราบผลการด�าเนินงานด้านการควบคุมภายในของ	 ปณท	 ประจ�าปี	 2563	 ผลการด�าเนินงาน
ของบริษัท	ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น	จ�ากัด	ประจ�าปี	2563	พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนแนวทางการประเมินผลการควบคุม
ภายในในภาพรวมของ	ปณท	ผลการทบทวนนโยบายการควบคุมภายในของ	ปณท	ผลการทบทวนแผนแม่บทการควบคุมภายใน	ปณท 
ปี	2563	-	2567	(ปรับปรุงครั้งท่ี	1	พ.ศ.	2563)	และแผนปฏิบัติงานควบคุมภายใน	ปณท	ประจ�าปี	2564	
	 รายนามคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	(เฉพาะกรรมการ	ปณท)

	 ล�าดับ	 รายนาม	 ช่วงการด�ารงต�าแหน่งในปี	2563

	 1	 ผศ.สมชาย		 ศุภธาดา	 28	 เมษายน	 -		31	 ธันวาคม	
	 2	 ศ.	ดร.ปาริชาต		 สถาปิตานนท์	 28	 เมษายน	 -		31	 ธันวาคม	
	 3	 ผศ.	ดร.เอกก์		 ภทรธนกุล	 28	 เมษายน	 -	 31	 ธันวาคม	
	 4	 นายก่อกิจ		 ด่านชัยวิจิตร	 18	 สิงหาคม	 -	 15	 ธันวาคม
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คณะอนุกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของพนักงาน/ลูกจ้างประจ�า
	 มีหน้าท่ีพิจารณากลัน่กรอง	เรือ่งอุทธรณ์ค�าสัง่ลงโทษทางวนิยัหรอืค�าสัง่ให้พ้นจากต�าแหน่งหน้าท่ีโดยการให้ออก	พิจารณาปรบัปรงุ
ข้อบังคับและระเบียบเก่ียวกับการกระท�าผิดวินัย	การลงโทษและการอุทธรณ์	การลงโทษของพนักงานและลูกจ้างประจ�า	
		 ในปี	 2563	คณะอนุกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของพนักงาน/ลูกจ้างประจ�า	ได้มีการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ค�าสั่งลงโทษ 
ทางวินัยของพนักงาน/ลูกจ้างประจ�า	รวม	4	เรื่อง	
	 รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของพนักงาน/ลูกจ้างประจ�า	(เฉพาะกรรมการ	ปณท)

	 ล�าดับ	 รายนาม	 ช่วงการด�ารงต�าแหน่งในปี	2563

	 -	 พลต�ารวจโท	สมพงษ์		 ชิงดวง	 1		มกราคม	 -	 31	 ธันวาคม

คณะอนุกรรมการนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
	 คณะอนุกรรมการนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	 (เดิมช่ือคณะอนุกรรมการนวัตกรรมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ)	มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการพิจารณากรอบแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ	ปณท	ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	(พ.ศ.	2561	-	2580)	ก�าหนดแนวทางการพัฒนานวัตกรรมและระบบ 
เทคโนโลยีดิจิทัลของ	 ปณท	 ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการนวัตกรรม	 และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ	 ปณท	 เสนอแนะเทคโนโลยี 
ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	(พ.ศ.	2561	-	2580)	ก�ากับดูแล	
ควบคุม	ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการด�าเนนิงานด้านนวตักรรมและการพัฒนาระบบเทคโนโลยดิีจทัิลของ	ปณท	ให้แล้วเสรจ็ 
ตามเป้าหมายท่ีก�าหนด	รวมท้ังพิจารณากลั่นกรองเรื่องเก่ียวกับการพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีจะน�าเสนอเข้าพิจารณา
ในการประชุมคณะกรรมการ	ปณท	
		 ในปี	2563	คณะอนุกรรมการนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	ได้มีการด�าเนินงานในเรื่องต่าง	ๆ	ที่ส�าคัญ	ได้แก่	พิจารณา
กรอบการก�ากับดูแลด้านการบรหิารจดัการเทคโนโลยดิีจทัิล	(Digital	Governance)	ประจ�าปี	2563	รบัทราบความคืบหน้าการด�าเนนิการ 
ตามแนวทางการจัดต้ัง	 CIO	 Office	 การด�าเนินงานของคณะท�างานขับเคลื่อนด้าน	 Big	 Data	 การด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ปี	2563	-	2567	การด�าเนินการคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงรุก	การด�าเนินการตามแผน
ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงรุก	 การด�าเนินงานระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ	 (CA	 POS)	 รับทราบแนวทางการจัดหาระบบ
สารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล	 (HRIS)	 แนวทางการแก้ปัญหาทางด้านกฎหมายในการด�าเนินงานด้วยระบบ	 New	 CA	 POS	 แนวทาง 
การด�าเนินการเพ่ือประเมินและรับรองระบบ	New	CA	POS	แนวทางการแก้ปัญหาระบบ	New	CA	POS	ระยะสั้น	พิจารณาการจัดท�า/
ทบทวนนโยบาย	คู่มือและแผนงานด้านนวัตกรรม	ร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ปี	2564	-	2568	แนวทางการแก้ปัญหาระบบ	New	CA	POS	
ระยะยาว	พิจารณาปรับแผนโครงการจัดหาผู้ให้บริการระบบคลาวด์	(CLOUD	SERVICE)	
	 รายนามคณะอนุกรรมการนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	(เฉพาะกรรมการ	ปณท)

	 ล�าดับ	 รายนาม	 ช่วงการด�ารงต�าแหน่งในปี	2563

	 1	 นางวรรณพร		 เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	 1		มกราคม	 -	 31		ธันวาคม	
	 2	 ผศ.สมชาย		 ศุภธาดา	 1		มกราคม	 -	 31		ธันวาคม	
	 3	 นายก่อกิจ		 ด่านชัยวิจิตร	 18		สิงหาคม	 -	 15		ธันวาคม

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน
		 มีหน้าท่ีความรบัผดิชอบในการก�ากับดูแล	ปณท	ให้ด�าเนนิงานตามนโยบายของรฐับาล	นโยบายของกระทรวงดิจทัิลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม	 ตลอดจนนโยบายของประธานกรรมการ	 ปณท	 ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 ก�ากับดูแล	 ปณท	 ให้ก�าหนดกรอบวงเงิน 
ตามแผนงานค�าของบประมาณและจัดท�าแผนปฏิบัติการให้สอดคล้อง	 ก�ากับดูแลการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสม 
ให้ข้อเสนอแนะและค�าปรกึษาในการจัดท�าโครงการเร่ิมใหม่	เพ่ือขบัเคลือ่นและพัฒนา	ปณท	ให้สามารถเข้าสูก่ารแข่งขนัได้	ก�ากับดูแลให้เกิด 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรไปสู่การปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจ	 พิจารณางบลงทุน 
เพ่ิมเติมระหว่างปีของ	 ปณท	 ติดตามเร่งรัดการด�าเนินงาน	 และเบิกจ่ายเงินงบประมาณลงทุนให้เป็นไปตามกรอบการด�าเนินงานและ 
ระยะเวลาท่ีก�าหนด	พิจารณากลั่นกรองเรื่องการจัดซ้ือ/จัดจ้างส�าหรับโครงการตามนโยบายไปรษณีย์ไทย	4.0	และโครงการท่ีอยู่ในอ�านาจ
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ของคณะกรรมการ	ปณท	รวมท้ังเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินการ	จัดซ้ือ/จัดจ้าง	และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ลงทุน	 การก�ากับดูแลการบริหารทุนมนุษย์	 การวางแผนอัตราก�าลัง	 การพิจารณาผลตอบแทน/สิทธิประโยชน์	 และการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้มีความรู้และทักษะท่ีเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ	 ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ	 ปณท	 เก่ียวกับการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีผลลัพธ์ท่ีน�าไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร	
	 ในปี	 2563	 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน	 ได้มีการด�าเนินงานในเรื่องต่าง	 ๆ	 ท่ีส�าคัญ	 ได้แก่	
พิจารณาแผนการสร้างภาพลกัษณ์องค์กร	ประจ�าปี	2563	แผนขบัเคลือ่นการจดัการความรู	้ปี	2563	แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของ	ปณท	
ปี	 2563	 แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด	 ประจ�าปี	 2563	 -	 2567	 แผนแม่บททรัพยากรบุคคล	 ปณท	 ประจ�าปี	 2563	 -	 2567 
การด�าเนินการจัดท�า/ทบทวนนโยบาย	 คู่มือ	 และแผนด้านนวัตกรรม	 ประจ�าปี	 2564	 แผนยุทธศาสตร์	 ประจ�าปี	 2564	 -	 2568	 และ 
แผนการจัดท�าโครงการร่วมทุนกับเอกชน	ประจ�าปี	2564	-	2568	รวมท้ังติดตามงานตามนโยบายประธานกรรมการ	ปณท	
	 รายนามคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกล่ันกรองการลงทุน	(เฉพาะกรรมการ	ปณท)
  ชุดที่	1 

	 ล�าดับ	 รายนาม	 ช่วงการด�ารงต�าแหน่งในปี	2563

	 1	 ดร.พรชัย		 ฐีระเวช	 1	 	มกราคม	 -	 7		ตุลาคม	
	 2	 นางวรรณพร		 เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	 1		มกราคม	 -	 27		พฤศจิกายน	
	 3	 ผศ.	ดร.เอกก์		 ภทรธนกุล	 1		มกราคม	 -	 27		พฤศจิกายน	
	 4	 นายสรศักด์ิ		 มีนะโตรี	 1		มกราคม	 -	 7		ตุลาคม	
	 5	 นายก่อกิจ		 ด่านชัยวิจิตร	 18		สิงหาคม	 -	 27		พฤศจิกายน

		ชุดที่	2

	 ล�าดับ	 รายนาม	 ช่วงการด�ารงต�าแหน่งในปี	2563

	 1	 ผศ.	ดร.เอกก์		 ภทรธนกุล	 28		พฤศจิกายน	 -	31	 ธันวาคม	
	 2	 นางวรรณพร		 เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	 28		พฤศจิกายน	 -	31	 ธันวาคม	
	 3	 นายภุชพงค์		 โนดไธสง	 28		พฤศจิกายน	 -	31	 ธันวาคม	
	 4	 นายพันธ์ทอง		 ลอยกุลนันท์	 28		พฤศจิกายน	 -	31	 ธันวาคม	
	 5	 นายก่อกิจ		 ด่านชัยวิจิตร	 28		พฤศจิกายน	 -	15	 ธันวาคม

คณะอนุกรรมการกฎหมาย
	 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการให้ค�าปรึกษา	 ค�าแนะน�า	 และพิจารณากลั่นกรองสาระส�าคัญของกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	
ปัญหาอุปสรรคท่ีเก่ียวกับข้อกฎหมายในการด�าเนินงานของ	 ปณท	 ซ่ึงอยู่ในอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ	 ปณท	 พิจารณาแต่งต้ัง 
คณะท�างานเพื่อด�าเนินการตามท่ีคณะอนุกรรมการกฎหมายมอบหมาย		
	 	ในปี	2563	คณะอนุกรรมการกฎหมาย	ได้มีการด�าเนินงานในเรื่องต่าง	ๆ	ท่ีส�าคัญ	ได้แก่	การให้ค�าปรึกษา	ค�าแนะน�า	เช่น 
การพิจารณาอ�านาจในการว่าจ้างและรปูแบบสญัญาว่าจ้าง	 การประเมินการปฏบัิติตามระเบียบว่าด้วยการจดัซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ท่ีเก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง	พิจารณาการรายงานความคืบหน้าเก่ียวกับการด�าเนินคดีแต่ละไตรมาส	การพิจารณานโยบายและระเบียบ
วิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน	 การปฏิบัติตามกฎหมายต่าง	 ๆ	 เก่ียวกับการให้บริการของ	 ปณท	 รวมท้ังการแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ี
เก่ียวข้องกับกฎหมายในการด�าเนินงานของ	ปณท	แนวทางการต่อสู้คดีต่าง	ๆ	การพิจารณากลั่นกรอง	กฎหมาย	ข้อบังคับ	เช่น	การจัดท�า
ข้อบังคับคณะกรรมการ	ปณท	ว่าด้วยการร่วมลงทุนของ	ปณท	การแก้ไขเพิ่มเติมเก่ียวกับการอุทธรณ์ตามระเบียบว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุท่ีเก่ียวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง	รวมท้ังการให้ความเห็นด้านกฎหมาย	เช่น	การก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 กฎหมายว่าด้วยการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	และกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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	 รายนามคณะอนุกรรมการกฎหมาย	(เฉพาะกรรมการ	ปณท)	

	 ล�าดับ	 รายนาม	 ช่วงการด�ารงต�าแหน่งในปี	2563

	 -	 ดร.เสรี		 นนทสูติ	 1		มกราคม	 -	 31	 ธันวาคม	

คณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการส่ือสาร	
	 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการก�ากับดูแลนโยบาย	 ทิศทาง	 และแผนงานการสร้างแบรนด์	 “ไปรษณีย์ไทย”	 ให้เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ	 การก�ากับดูแลกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด	 การสื่อสารการตลาด	 และการสื่อสารองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนด	
บูรณาการด�าเนินงานด้านการสื่อสารการตลาดและการสื่อสารองค์กรให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน	 เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	
	 ในปี	 2563	 คณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร	 ได้มีการด�าเนินงานในเรื่องต่าง	 ๆ	 ท่ีส�าคัญได้แก่	
พิจารณาการทบทวนประเด็นแผนงานด้านภาพลักษณ์องค์กร	ประจ�าปี	2563	แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด	ปี	2563	-	2567 
แผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ปี	2563	-	2567	การน�าเสนอกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนรายได้ในไตรมาสสุดท้าย	กลยุทธ์สื่อสารการตลาด	
ปี	2564	ก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงระบบงานเพื่อสนับสนนุ	Product	Champion	ก�าหนดกรอบการสื่อสารภาพลักษณ์	
แบรนด์	“ไปรษณีย์ไทย”	ปี	2564	และก�าหนดแผนการตลาด	ปี	2564
			 รายนามคณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคล่ือนการตลาดและการสื่อสาร	(เฉพาะกรรมการ	ปณท)

	 ล�าดับ	 รายนาม	 ช่วงการด�ารงต�าแหน่งในปี	2563

	 1	 ผศ.	ดร.เอกก์		 ภทรธนกุล	 24		สิงหาคม	 -	 31	 ธันวาคม	
	 2	 ศ.	ดร.ปาริชาต		 สถาปิตานนท์	 24		สิงหาคม	 -	 31		ธันวาคม	
	 3	 นายก่อกิจ		 ด่านชัยวิจิตร	 24		สิงหาคม	 -	 15		ธันวาคม

	 การประชุมของคณะกรรมการ	และคณะอนุกรรมการ
	 คณะกรรมการ	 ปณท	 ได้ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ	 ปณท	 อย่างน้อยเดือนละ	 1	 ครั้ง	 ในวันจันทร์สัปดาห์ท่ี	 2 
ของเดือน	โดยเลขานกุารคณะกรรมการ	ปณท	จะส่งหนงัสอืเชญิประชมุพร้อมระเบียบวาระและเอกสารการประชมุให้กรรมการแต่ละท่าน
ทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชมุไม่น้อยกว่า	7	วนั	เพ่ือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษาเอกสาร	และรายละเอียดต่าง	ๆ 	ท่ี	ปณท	 
น�าเสนอ	 ท้ังนี้	 ในระหว่างการประชุมกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและเสรี	 ซ่ึงจะมีการบันทึกรายงาน 
การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร	 และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีคณะกรรมการ	 ปณท	 รับรองแล้วเพ่ือให้กรรมการและผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ตรวจสอบได้	รวมท้ังได้ส่งส�าเนารายงานการประชุม	ให้กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้น	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะ
กระทรวงเจ้าสังกัด	ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	และนางสาววิมลพร	บุณยัษเฐียร	ผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ชัยยศ	
สอบบัญชี	จ�ากัด	 ซ่ึงส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบแล้ว	ในฐานะผู้สอบบัญชีของ	ปณท	ประจ�าปี	2563	ได้รับทราบ	นอกจากนี้ 
ยงัได้จดัส่งสรปุสาระส�าคัญของการประชุมแต่ละครัง้ให้สหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจ	ปณท	ได้รับทราบเพ่ือเป็นการแสดงความโปร่งใสอีกด้วย	
	 ในปี	2563	กรรมการ	ปณท	ทุกท่านได้เข้าประชุมคณะกรรมการ	ปณท	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	75	ของการประชุมท้ังหมดในรอบปี	
ซ่ึงเป็นไปตามหลักการและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2562	ส�าหรับจ�านวนครั้งในการเข้าประชุมคณะกรรมการ	
ปณท	และคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ของกรรมการ	ปณท	มีดังนี้
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	 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ
	 และผู้บริหารระดับสูง
 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ
	 ปณท	จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ	ปณท	อย่างโปร่งใส	โดยถอืปฏบัิติตามหนงัสอืกระทรวงการคลงั	ด่วนท่ีสดุ	ท่ี	กค	0803.2/ว90 
ลงวันท่ี	19	สงิหาคม	2562	เรือ่ง	แจ้งเวยีนแนวทางปฏบัิติเรือ่งอัตราและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชมุกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ	และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุดย่อย	คณะอนุกรรมการ	หรือคณะท�างานอ่ืน	ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี	24	เมษายน	
2562	กล่าวคือ								
 ›	 	ค่าตอบแทนรายเดือน
	 	 	 -	 กรรมการได้รบัค่าตอบแทนรายเดือน	คนละ	10,000	บาท	ต่อเดือน	หากด�ารงต�าแหน่งไม่เต็มเดือนให้ได้รบัตามสดัส่วน 
	 	 	 	 ระยะเวลาท่ีด�ารงต�าแหน่ง
	 	 	 -	 ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น	2	เท่าของกรรมการ
 ›	 เบี้ยประชุม
	 	 	 -	 กรรมการได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายครั้งคนละ	20,000	บาท	ต่อครั้ง	เดือนละ	1	ครั้ง	ท้ังนี้	ในกรณีมีเหตุสมควร	ปณท	 
	 	 	 	 อาจจ่ายเบ้ียประชุมได้เกินกว่า	1	ครั้งต่อเดือน	แต่ต้องไม่เกิน	15	ครั้งต่อปี	
	 	 	 -	 ประธานกรรมการได้รับเบ้ียประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ	25	
	 	 	 -	 กรรมการได้รบัเบ้ียประชมุในกรณไีด้รบัมอบหมายให้ท�าหน้าท่ีในคณะอนกุรรมการหรอืคณะท�างานเพ่ิมเติมได้ในอัตรา	 
	 	 	 	 0.5	 เท่าของเบ้ียประชุมกรรมการ	 ปณท	 เฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม	 โดยให้ได้รับเบ้ียประชุมคณะอนุกรรมการหรือ 
	 	 	 	 คณะท�างานอ่ืนท่ีมีการประชุมในเดือนนั้น	ๆ	รวมแล้วไม่เกิน	2	คณะ	คณะละไม่เกิน	1	ครั้งต่อเดือน
 ›	 โบนัสประจ�าปี
	 		 	 ปณท	จะพิจารณาการจ่ายเงินโบนัสโดยยึดโยงกับผลประกอบการและผลการประเมินการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
 ในปี	2563	ปณท	ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ	ปณท	ตามรายละเอียดดังนี้

	 ค่าตอบแทนของกรรมการ	(บาท)

 
ล�าดับ	 รายนาม

	 ค่าตอบแทน	 เบี้ยประชุม	 เบี้ยประชุม	 โบนัส	 รวม	
	 	 	 รายเดือน	 กรรมการ	 อนุกรรมการ	 ปี	 ค่าตอบแทน	
	 	 	 	 ปณท	 ชุดอื่น	 2562	 ทั้งหมด

	 1	 นายรัฐพล	 ภักดีภูมิ	 240,000.00	 375,000.00	 -	 	 100,000.00	 715,000.00	
	 2	 พลต�ารวจโท	สมพงษ์	ชิงดวง	 120,000.00	 280,000.00	 112,500.00	 90,000.00	 602,500.00	
	 3	 ศ.	ดร.ปาริชาต	สถาปิตานนท์	 120,000.00	 300,000.00	 340,000.00	 80,000.00	 840,000.00	
	 4	 นางวรรณพร	เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	 120,000.00	 300,000.00	 242,500.00	 80,000.00	 742,500.00	
	 5	 ดร.เสรี		 นนทสูติ	 120,000.00	 280,000.00	 437,500.00	 80,000.00	 917,500.00	
	 6	 ผศ.สมชาย		 ศุภธาดา	 120,000.00	 280,000.00	 342,500.00	 27,526.88	 770,026.88	
	 7	 ผศ.	ดร.เอกก์		 ภทรธนกุล	 120,000.00	 300,000.00	 217,500.00	 27,526.88	 665,026.88	
	 8	 ดร.พรชัย		 ฐีระเวช	 92,258.06	 220,000.00	 172,500.00	 90,000.00	 574,758.06	
	 9	 นายสรศักด์ิ		 มีนะโตรี	 92,258.06	 240,000.00	 132,500.00	 80,000.00	 544,758.06	
	 10	 นางสมร		 เทิดธรรมพิบูล	 4,516.13	 -	 	 -	 	 80,000.00	 84,516.13	
	 11	 นายก่อกิจ		 ด่านชัยวิจิตร	 39,354.84	 100,000.00	 80,000.00	 -	 	 219,354.84	
	 12	 นายภุชพงค์		 โนดไธสง	 27,741.93	 60,000.00	 10,000.00	 -	 	 97,741.93	
	 13	 นายพันธ์ทอง	 ลอยกุลนันท์	 27,741.93	 60,000.00	 10,000.00	 -	 	 97,741.93	
	 14	 ดร.ฐิติพงศ์		 นันทาภิวัฒน์	 -	 	 -	 	 -	 	 69,555.56	 69,555.56	
	 15	 นางปรารถนา	 มงคลกุล	 -	 	 -	 	 -	 	 6,451.61	 6,451.61	
หมายเหตุ	 1.	ดร.ฐิติพงศ์	นันทาภิวัฒน์	(ล�าดับท่ี	14)	พ้นจากต�าแหน่งต้ังแต่วันท่ี	14	พ.ย.	2562
	 2.	นางปรารถนา	มงคลกุล	(ล�าดับท่ี	15)	พ้นจากต�าแหน่งต้ังแต่วันท่ี	31	ม.ค.	2562	
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ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
	 ปณท	ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูง	 ซ่ึงได้แก่	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 โดยแบ่งเป็น 
ค่าตอบแทนแรงงาน	 สิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการ	 เงินสมทบท่ีจ่ายเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 และค่าตอบแทนอ่ืน	 โดยมีรายละเอียด 
การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวในภาพรวม	3	ปีย้อนหลัง	ดังนี้
 

ประเภทของค่าตอบแทน
	 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง	(บาท)

	 ปี	2560	 ปี	2561	 ปี	2562

	 ค่าตอบแทนแรงงาน	 18,348,519.29	 19,015,333.78	 10,688,159.81		
	 สิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการ	 2,079,837.28	 3,257,845.81	 220,248.00	
	 เงินสมทบท่ีจ่ายเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 1,015,600.08	 737,649.00	 449,539.00	
	 ค่าตอบแทนอ่ืน	 3,705,270.17	 3,273,242.02	 1,934,970.56	

	 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 คณะกรรมการ	ปณท	ได้ก�าหนดนโยบายด้านการบรหิารสทิธขิองผูถ้อืหุน้	เพ่ือให้กรรมการ	ปณท	ผูบ้รหิาร	และผูป้ฏบัิติงานค�านงึถงึ 
ผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้น	ไม่กระท�าการใด	ๆ 	อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น	หลีกเลี่ยงการกระท�าท่ีอาจก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ของ	ปณท	โดยก่อนการประชมุคณะกรรมการ	ปณท	ทุกครัง้	ฝ่ายเลขานกุารบรษัิทจะต้อง
แจ้งให้กรรมการทุกท่านจัดท�ารายงานเพ่ือเปิดเผยถึงการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน ์
ของ	 ปณท	 ในเรื่องท่ีได้มีการเสนอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครั้งนั้น	 หากกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือประโยชน์ของ	ปณท	ในเรื่องท่ีได้มีการเสนอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครั้งนั้น	ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ	 
ปณท	 พิจารณาให้กรรมการผู ้นั้นงดออกเสียงในการลงมติ	 หรือให้ออกจากห้องประชุมในระหว่างท่ีพิจารณาเรื่องท่ีมีส่วนได้เสีย 
หรือมีความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ของ	ปณท	นั้น	นอกจากนี้	กรรมการ	ปณท	ผู้บริหาร	หรือผู้ปฏิบัติงาน 
ท่ีเป็นผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละสิบของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น 
จะต้องเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นดังกล่าวต่อ	ปณท	เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันด้วย
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รายงานผลการด�าเนินงานด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 ตามหลกัการและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในรฐัวสิาหกิจ	พ.ศ.	2562	และคู่มือการประเมินผลการด�าเนนิงานรฐัวสิาหกิจ
ตามระบบประเมินผลใหม่	(State	Enterprise	Assessment	Model	:	SE	-	AM)	ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	(สคร.)	
กระทรวงการคลงั	ได้ก�าหนดแนวทางในการก�ากับดูแลการด�าเนนิงานด้านการปฏบัิติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องของรฐัวสิาหกิจ
ต่าง	 ๆ	 โดยก�าหนดบทบาท	 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	ให้ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง	มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	ตลอดจนนโยบายการด�าเนินงานท่ีได้ก�าหนดไว้	รวมท้ังก�าหนดให้รัฐวิสาหกิจ 
ต่าง	ๆ 	ต้องมีการก�าหนดบุคคลผูร้บัผดิชอบหรอืหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสอดส่องดูแลและก�ากับการปฏบัิตงิานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ	(Compliance	Unit)	เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีการปฏิบัติตาม 
กฎหมาย	 กฎระเบียบข้อบังคับ	 และมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง	 โดยไม่ถูกร้องเรียน	 หรือถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย	ระเบียบ	และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง	
	 บริษัท	 ไปรษณีย์ไทย	 จ�ากัด	 มีการด�าเนินการเพ่ือสอดส่องดูแลและก�ากับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ	 โดยได้มีการแต่งต้ังให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
(ส�านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่)	เป็นผูร้บัผดิชอบก�ากับการปฏบัิติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องของ	ปณท	(Compliance	Officer) 
โดยเป็นผู้รับผิดชอบในการก�ากับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ	 ปณท 
อย่างเหมาะสมและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 และได้ก�าหนดให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท	 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการสอดส่องดูแลและ 
ก�ากับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย	 กฎระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ 
(Compliance	 Unit)	 นอกจากนี้	 ได้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการด�าเนินงานในการติดตาม	 ศึกษา	 และด�าเนินการตาม 
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานของ	 ปณท	 เพื่อให้การด�าเนินงานของ	 ปณท	 เป็นไปตามกฎหมาย	 กฎระเบียบ 
ท่ีเก่ียวข้อง	และมติคณะรัฐมนตรีด้วย	ในปี	พ.ศ.	2563	ปณท	มีการติดตามและศึกษากฎหมาย	กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง	ท่ีได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา	 ฉบับกฤษฎีกา	 ประเภท	 ก.	 และฉบับประกาศและงานท่ัวไป	 ประเภท	 ง.	 พิเศษ	 รวมท้ังมติคณะรัฐมนตร ี
จ�านวนรวมท้ังสิ้น	8,125	ฉบับ	พบกฎหมาย	กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง	และมติคณะรัฐมนตรีท่ีมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ	ปณท	 
จ�านวน	 187	 ฉบับ	 โดยฝ่ายงานท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบข้อมูล	 และน�าประเด็นข้อกฎหมายท่ีพบมาพิจารณาด�าเนินการ 
เพ่ือให้การด�าเนินงานของ	ปณท	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง	และมติคณะรัฐมนตรีท่ีมีผลกระทบครบถ้วนท้ังหมด	
(คิดเป็น	100%)	และในปี	2563	ปรากฏว่า	ปณท	ไม่มีกรณีถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	และ
ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องแต่อย่างใด
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	 คณะกรรมการบริษัท	 ไปรษณีย์ไทย	 จ�ากัด	 ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซ่ึงประกอบด้วย	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีความรู้และประสบการณ์ในหลายด้าน	ท้ังนี้	กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	1	ท่าน	เป็นผู้ท่ีมีความรู้	ความเชี่ยวชาญ	และประสบการณ์
ด้านบัญชีและการเงิน	

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2563	คณะกรรมการตรวจสอบ	ปณท	ประกอบด้วย	 	 	 	 	
	 	 1.	 ดร.เสรี	 นนทสูติ	 ประธานกรรมการ	 	 	 	 	
	 	 2.	 ศาสตราจารย์	ดร.ปาริชาต	 สถาปิตานนท์	 กรรมการ	 	 	 	 	
	 	 3.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สมชาย	 ศุภธาดา	 กรรมการ

	 โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	(ส�านักตรวจสอบภายใน)	ท�าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	ปณท	
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีก�าหนดไว้ในกฎบัตรท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ.	 2555	 คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ	 กระทรวงการคลัง	 ฉบับปรับปรุงปี	 2555	 และหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน	 ส�าหรับหน่วยงานของรัฐ	 พ.ศ.	 2561	 โดยในปี	 2563 
มีการประชมุร่วมกับผูบ้รหิาร	ผูต้รวจสอบภายใน	และผูส้อบบัญช	ีตามระเบียบวาระท่ีเก่ียวข้อง	รวม	13	ครัง้	(วาระปกติ	จ�านวน	11	ครัง้	และ
วาระพิเศษ	จ�านวน	2	ครั้ง)	เพ่ือพิจารณาและติดตามผลการด�าเนินงานในเรื่องต่าง	ๆ 	ซึ่งได้เสนอสรุปรายงานการประชุมภายหลังเสร็จสิ้น 
การประชุมทุกครั้ง	และจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานเป็นรายไตรมาสและประจ�าปี	ต่อคณะกรรมการบริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด 
เพ่ือรับทราบ	สรุปสาระส�าคัญได้	ดังนี้

 การสอบทานการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายใน	 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ 
การควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง	 เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมเพียงพอของการบรหิารจัดการให้ครอบคลมุประเด็นท่ีมีนยัส�าคัญ 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ	 ปณท	 จัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน	 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การควบคุมภายใน	รวมท้ังติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นรายไตรมาส	เพ่ือให้
ม่ันใจว่า	 ปณท	 สามารถควบคุมหรือลดผลกระทบท่ีอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้	 เหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ	พร้อมท้ังได้ให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายบริหาร	เพ่ือน�าไปปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น	

 การสอบทานรายงานทางการเงิน	 สอบทานข้อมูลท่ีส�าคัญในงบการเงินและประเด็นส�าคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
เป็นรายไตรมาสและประจ�าปีของ	ปณท	และบริษัทในเครือ	รวมท้ังวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของ	ปณท	โดยพิจารณา
ในประเด็นท่ีส�าคัญและให้ค�าแนะน�าท่ีเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายบริหาร	เพ่ือให้ม่ันใจว่าการรายงานทางการเงินของ	ปณท	ได้จัดท�าขึ้นอย่าง
ครบถ้วน	 ถูกต้องตามท่ีควร	 น่าเชื่อถือ	 มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญอย่างเพียงพอ	 และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
ตลอดจนมีการหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูง	และผู้สอบบัญชีในการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน	

 การหารือกับผู้สอบบัญชี	คณะกรรมการตรวจสอบ	ปณท	มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับบริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	
สอบบัญชี	(จ�ากัด)	ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชี	โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม	จ�านวน	1	ครั้ง	เพ่ือหารือเก่ียวกับขอบเขตและแนวทางการสอบ
บัญชี	นอกจากนี้	มีการประชุมหารือเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี	และข้อเสนอแนะจากการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	
จ�านวน	 1	 ครั้ง	 เพ่ือให้เกิดการประสานงานท่ีดี	 และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ	 ปณท	 ตลอดจนติดตามการปรับปรุงแก้ไข 
การด�าเนินงานของ	ปณท	ตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี	
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 ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของส�านักตรวจสอบภายใน	สอบทานและอนุมัติแผนการด�าเนินงานและการตรวจสอบเชิงกลยุทธ	์
ส�าหรับระยะเวลา	 5	 ปี	 (ปี	 2564	 -	 2568)	 แผนการด�าเนินงานและการตรวจสอบภายในประจ�าปี	 2564	 รวมท้ังแผนท่ีมีการปรับปรุง 
ในระหว่างปี	2563	ตลอดจนพิจารณาความเพียงพอของทรัพยากร	อนุมัติคู่มือการตรวจสอบภายในและคู่มือการบริหารงานตรวจสอบ
ภายใน	พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณ	ของส�านักตรวจสอบภายใน	ประจ�าปี	2565	และดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานปี	2563	เสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	รวมท้ังพิจารณาประเมินผล
การปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	อนุมัติการเลื่อนและแต่งต้ังบุคลากร	การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง	ของบุคลากรในสังกัด
ส�านักตรวจสอบภายใน	สอบทานรายงานการประเมินตนเองของส�านักตรวจสอบภายใน	ประจ�าปี	2562	รายงานผลการตรวจสอบภายใน
และรายงานการติดตามผลการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในในประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญเป็นประจ�าทุกไตรมาส
และประจ�าปี	 เพ่ือให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ	 รวมท้ังสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ประจ�าปีของบริษัทในเครือ	 ซ่ึงได้ให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายบริหาร	 ส�านักตรวจสอบภายใน	 และฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทในเครือ 
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงการด�าเนินงานให้ดียิ่งข้ึน	 สนับสนุนให้น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
มีการติดตามความคืบหน้าการด�าเนินงานตามแผนการด�าเนินงานและการตรวจสอบฯ	 รวมท้ังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบ 
ภายในพัฒนาตนเอง	ด้วยการสอบวุฒิบัตรวิชาชีพการตรวจสอบภายในหรือวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง	

 สอบทานการด�าเนินงานตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 และข้อบังคับ	 สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 และข้อบังคับ
ท่ีเก่ียวข้อง	 รวมถึงข้อก�าหนดขององค์กรก�ากับดูแลท่ีเก่ียวข้องกับกิจการของ	 ปณท	 ท่ีมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์	 และการด�าเนินงาน
ของ	ปณท	อย่างมีนัยส�าคัญ	เช่น	ข้อร้องเรียน	และการด�าเนินงานทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง	การปฏิบัติตามกฎหมายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีส�าคัญ	ตลอดจนติดตามการปฏิบัติตามข้อบังคับของคณะกรรมการบริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	เก่ียวกับการเปิดเผยขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล	และผลประโยชน์ของ	ปณท	

 การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ	 มีการสอบทานกฎบัตรให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ 
ตามระเบียบ	และหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง	รวมท้ังถือปฏิบัติตามกฎบัตร	ตลอดจนมีการประเมินตนเอง	ประจ�าปี	2563	

 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	 บริษัท	 ดีลอยท์	 ทู้ช	 โธมัทสุ	 ไชยยศ	 สอบบัญชี	 (จ�ากัด)	 เป็นผู้สอบบัญชี	 ส�าหรับปีบัญชี	 2563 
ของ	ปณท	โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	เป็นเงิน	3.50	ล้านบาท	

	 โดยสรุป	คณะกรรมการตรวจสอบ	เห็นว่าในปี	2563	ปณท	ได้จัดท�ารายงานทางการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป	
มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเพียงพอ	มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และนโยบายท่ีเก่ียวข้อง	มีการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องตาม
ระบบการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ	มีระบบการควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิผล	ไม่พบข้อบกพร่องท่ีมีสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าท่ี	โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ	
และให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายบริหาร	ผู้ตรวจสอบภายใน	และบริษัทในเครือ	อย่างตรงไปตรงมา	เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย	

	 	 	 	 	 	 (ดร.เสรี	นนทสูติ)	 	 	
	 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	ปณท	 	
	 	 	 	 	 	 21	มกราคม	2564
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	 คณะกรรมการ	 ปณท	 ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ	 ปณท	 ประกอบด้วยกรรมการ	
ปณท	 จ�านวน	 4	 ท่าน	 ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	 มีความรู้และประสบการณ์ในหลายด้าน	 ท้ังนี้	 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทนกรรมการ	 ปณท	 ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขต	 อ�านาจหน้าท่ี	 ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	 ปณท	 และตาม 
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2557	มติคณะรัฐมนตรี	เม่ือวันท่ี	18	กรกฎาคม	2563	
เรื่อง	แนวทางการแต่งต้ังกรรมการรัฐวิสาหกิจ	และมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	เม่ือวันท่ี	11	ตุลาคม	2563

	 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ	ปณท	ประกอบด้วย

	 	 1.	 นางวรรณพร		 เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	 ประธานอนุกรรมการ	 	 	 	 	
	 	 2.	 ศาสตราจารย์	ดร.ปาริชาต		 สถาปิตานนท์	 อนุกรรมการ	 	 	 	 	
	 	 3.	 ดร.เสรี		 นนทสูติ	 อนุกรรมการ	 	 	 	 	
	 	 4.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เอกก์	 ภทรธนกุล	 อนุกรรมการ	 	 	 	 	
	 	 5.	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ด้านอ�านวยการ	 เลขานุการ	 	 	 	 	
	 	 6.	 ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ	 	 	 	 	
	 	 7.	 ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 ในระหว่างปี	 2563	 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ	 ปณท	 มีการประชุมตามระเบียบวาระ 
การประชุมท่ีเก่ียวข้อง	รวมท้ังหมด	7	ครั้ง	ซ่ึงได้จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานน�าเสนอ	ท่ีประชุมคณะกรรมการ	ปณท	รับทราบทุกครั้ง 
สรุปสาระส�าคัญได้	ดังนี้
	 1.	 การสรรหารายช่ือบุคคลเพ่ือเสนอแต่งต้ังเป็นกรรมการ	 ปณท	 กรณีกรรมการครบก�าหนดตามวาระและการเลือกกลับ 
เข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง	ประจ�าปี	2563	จ�านวน	4	ต�าแหน่ง	ได้แก่	1)	นายรัฐพล	ภักดีภูมิ	2)	ดร.พรชัย	ฐีระเวช	3)	นายสรศักด์ิ	 
มีนะโตรี	 และ	 4) นางสมร	 เทิดธรรมพิบูล	 โดยกระทรวงการคลังมีมติเห็นชอบการต้ังกรรมการซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระกลับ 
เข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่อีกวาระหน่ึง	 และการต้ังกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	 ดังนี้	 1)	 นายรัฐพล	 ภักดีภูมิ 
2)	 นายภุชพงค์	 โนดไธสง	 3)	 นายพันธ์ทอง	 ลอยกุลนันท์	 และในส่วนกรณีนางสมร	 เทิดธรรมพิบูล	 คณะอนุกรรมการฯ	 มีมติเห็นควร 
ให้ผู้ท่ีสมควรได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการ	 ปณท	 แทนนางสมร	 เทิดธรรมพิบูล	 ควรมีสมรรถนะและความรู้ท่ีจ�าเป็น 
(Skill	Matrix)	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	
	 ท้ังนี้	 ปณท	 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการตามมติกระทรวงการคลังต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร 
ตามท่ีกฎหมายก�าหนดเรียบร้อยแล้ว
	 2.	 การสรรหารายชื่อบุคคลเพ่ือเสนอแต่งต้ังเป็นกรรมการ	 ปณท	 แทนต�าแหน่งท่ีว่าง	 เนื่องจาก	 ดร.ฐิติพงศ์	 นันทาภิวัฒน์ 
ลาออก	คณะอนุกรรมการฯ	มีมติเห็นควรเสนอแต่งต้ังนายก่อกิจ	ด่านชัยวิจิตร	(กจป.)	แทนต�าแหน่งดังกล่าว
	 3.	การสรรหารายช่ือบุคคลเพ่ือเสนอแต่งต้ังเป็นกรรมการ	ปณท	กรณีกรรมการครบก�าหนดตามวาระและ	การเลือกกลับเข้า
ด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง	ประจ�าปี	2564	จ�านวน	4	ต�าแหน่ง	ได้แก่	1)	นางวรรณพร	เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	2)	ศาสตราจารย์	ดร.ปาริชาต	
สถาปิตานนท์	3)	ดร.เสรี	นนทสูติ	และ	4)	นายก่อกิจ	ด่านชัยวิจิตร	คณะอนุกรรมการฯ	มีมติรับทราบและเห็นควรให้น�าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการ	ปณท	เพ่ือพิจารณา	ท้ังนี้	 ในส่วนของต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ซ่ึงได้ขอลาออกจากต�าแหน่ง	เห็นควรให้สงวนไว้
รอบุคคลท่ีจะได้รับการสรรหามาด�ารงต�าแหน่งแทนต่อไป

รายงานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ	ปณท

94 รายงานประจ�าปี 2563  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด
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	 4.	 การพิจารณาทบทวนค�าสั่งคณะกรรมการชุดย่อย	 คณะอนุกรรมการ	 และคณะท�างานอ่ืนตามโครงสร้างใหม่ของ	 ปณท	
คณะอนุกรรมการฯ	 มีมติเห็นควรให้ปรับปรุงชื่อต�าแหน่งของฝ่ายบริหาร	ปณท	ให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ให้ถูกต้อง	และปรับปรุง 
องค์ประกอบจ�านวน	3	คณะ	ดังนี้	1)	คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ	ปณท	2)	คณะอนุกรรมการพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการใหญ่	และ	3)	คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน
	 5.	 การพิจารณาทบทวนค�าสั่งคณะกรรมการชุดย่อย	 คณะอนุกรรมการ	 และคณะท�างานอ่ืนเนื่องจาก	 ดร.พรชัย	 ฐีระเวช	
และนายสรศักด์ิ	 มีนะโตรี	พ้นจากต�าแหน่ง	จ�านวน	3	คณะ	 ดังนี้	 1)	คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทุน 
2)	 คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการใหญ่	 และ	 3)	 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคล 
เข้าปฏิบัติหน้าท่ีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	สายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร	
	 6.	การเสนอให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร	ประกอบด้วย	1)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.เอกก์	ภทรธนกุล	เป็นประธานอนุกรรมการ	2)	ศาสตราจารย์	ดร.ปาริชาต	สถาปิตานนท์	เป็นอนุกรรมการ	
	 7.	 การเสนอให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่	 ปณท	 ประกอบด้วย	 1)	 ดร.เสรี	 นนทสูติ	 เป็นประธาน
กรรมการ	 2)	 นายภุชพงค์	 โนดไธสง	 3)	 ศาสตราจารย์	 ดร.ปาริชาต	 สถาปิตานนท์	 4)	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย	 ศุภธาดา	 และ 
5)	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.เอกก์	 ภทรธนกุล	 เป็นกรรมการ	 และคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ปณท	
ประกอบด้วย	 1)	 นายพันธ์ทอง	 ลอยกุลนันท์	 เป็นประธานอนุกรรมการ	 2)	 ดร.เสรี	 นนทสูติ	 และ	 3)	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ	เป็นอนุกรรมการ
		 8.	 การจัดท�านโยบายและแนวทางการสรรหากรรมการของ	 ปณท	 ตามเกณฑ์การประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ระบบ	State	Enterprise	Assessment	Model	(SE-AM)	
	 9.	 เรื่องโครงการเกษียณอายุก่อนก�าหนด	 คณะอนุกรรมการฯ	 ได้พิจารณาประกาศหลักเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติของผู้เข้าร่วม 
โครงการฯ	 เพ่ือให้มีความเหมาะสม	 โดยก�าหนดข้อห้ามหรือเง่ือนไขให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ	 ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของ	 ปณท	 และต้อง 
ไม่เข้าท�างานในหน่วยงานหรือบริษัทใดท่ีมีวัตถุประสงค์การด�าเนินงานเหมือนหรือคล้ายกับ	ปณท	ภายในก�าหนด	1	ปี	นับแต่วันท่ีมีผล 
ออกจากงานตามโครงการฯ	รวมถึงให้ด�าเนินโครงการฯ	โดยไม่ส่งผลกระทบ	ต่อการด�าเนินงานและผลประกอบการของ	ปณท	

	 	 	 	 	 	 (นางวรรณพร	เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา)	 	
	 	 	 	 	 	 ประธานอนุกรรมการสรรหา	 	
	 	 	 	 	 	 และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ	ปณท	 	
	 	 	 	 	 	 30	ธันวาคม	2563

รายงานผลการด�าเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 95
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 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ให้ความส�าคัญต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเพื่อให้ม่ันใจได้อย่างมีเหตุผลว่า 
ข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานท่ีเป็นจริงของบริษัทฯ	และใน
การจัดท�ารายงานทางการเงินได้ใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป	
รวมท้ังได้มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ซ่ึงผู้สอบบัญชี	(บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	
สอบบัญชี	จ�ากัด)	ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินในรายงานของผู้สอบบัญชี
	 	คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเป็นอิสระ	 เพ่ือท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลและสอบทาน
ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน	รวมท้ังระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม	เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่างบการเงิน 
ของบริษัทฯ	เป็นท่ีเชื่อถือได้

   
	 	 (นายรัฐพล	ภักดีภูมิ)	 (นายกาหลง	ทรัพยส์อาด)
	 	 ประธานกรรมการ	 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานปฏบัิติการ	
		 	 	 รกัษาการในต�าแหนง่	กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานประจ�าปี 2563  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด96
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ	บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด
 
ความเห็น
	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ	บรษัิท	ไปรษณย์ีไทย	จ�ากัด	และบรษัิทย่อย	(“กลุม่บรษัิท”)	และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ของบริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	(“บริษัท”)	ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2563	และ 
งบก�าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ	งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
และเฉพาะกิจการ	 และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
และเฉพาะกิจการ	รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญ
	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	และ 
บริษัทย่อย	 ของบริษัท	 ไปรษณีย์ไทย	 จ�ากัด	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2563	 ผลการด�าเนินงาน	 และกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน	 และมาตรฐานการสอบบัญชี 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า	ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
ท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	และข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	 และข้าพเข้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ 
ด้านจรรยาบรรณอืน่	ๆ 	ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�าหนดจรรยาบรรณเหล่านี	้ข้าพเจ้าเชือ่ว่า 
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น
 ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	2.7	บรษัิท	ไปรษณย์ีไทย	จ�ากัด	และบรษัิทย่อยได้น�ามาตรฐานกลุม่เครือ่งมือ 
ทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	16	เรื่อง	“สัญญาเช่า”	ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน 
หรอืหลงัวนัท่ี	1	มกราคม	2563	มาถอืปฏิบัติ	โดยเลอืกใช้วธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมย้อนหลงัจากการปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงก�าไรสะสมต้นงวด	ณ	วันท่ี	1	มกราคม	2563	ท้ังนี้	ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขในเรื่องนี ้

เรื่องอ่ืน
 หลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินท่ีกล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นและส่วนของความรับผิดชอบ 
ของผูส้อบบัญชต่ีอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเก่ียวข้องเฉพาะในส่วนของการตรวจสอบรายงานทางการเงิน 
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
	 งบการเงินรวมของบริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	และบริษัทย่อย	และงบการเงินเฉพาะกิจการของ	บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2562	(ก่อนการจัดประเภทรายการใหม่ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	28)	ท่ีแสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข	ตามรายงานลงวันท่ี	11	มิถุนายน	2563 
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ข้อมูลอ่ืน
	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน	ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ�าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ	และรายงานของผู้สอบบัญซีท่ีอยู่ในรายงานนั้นซ่ึงคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงาน 
ของผู้สอบบัญชี	 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้
ให้ความเชื่อม่ันต่อข้อมูลอ่ืน
	 ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเนือ่งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือการอ่านและพิจารณาว่า 
ข้อมูลอ่ืนมีความขัดแย้งท่ีมีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า	หรือปรากฎว่าข้อมูลอ่ืน 
มีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่
	 เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี	หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	ข้าพเจ้า
ต้องส่ือสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลและผู้บริหารของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
	 ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต 
หรือข้อผิดพลาด	ในการจัดท�างบการเงินรวมเละงบการเงินเฉพาะกิจการ	ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัท 
และบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง	เปิดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการค�าเนินงานต่อเนื่อง	(ตามความเหมาะสม)	และการใช้เกณฑ์การบัญช ี
ส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู ้บริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุ ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถ 
ด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมเละงบการเงินเฉพาะกิจการ
	 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ 
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป	ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
และถือว่ามีสาระส�าคัญ	เม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผล 
ต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	 จากการใช้งบการเงินเหล่านี้ในการตรวจสอบของ 
ข้าพเจ้าตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี	ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน 
	 เฉพาะกิจการ	ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง 
	 ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ 
	 ข้าพเจ้า	ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยง 
	 ท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด	เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด	การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	การต้ังใจละเว้น 
	 การแสดงข้อมูล	การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
•	 ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ	เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ 
	 สถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 
•	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ 
	 เปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องซ่ึงจัดท�าข้ึนโดยผู้บริหาร
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•	 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการ 
	 สอบบัญชีท่ีได้รับ	สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิด 
	 ข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่	ถ้าข้าพเจ้าได ้
	 ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญ	ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกต 
	 ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวข้อง	 หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ	 ความเห็นของข้าพเจ้า 
	 จะเปลี่ยนแปลงไป	ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของ 
	 ข้าพเจ้า	อย่างไรก็ตาม	เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงาน 
	 ต่อเน่ือง
•	 ประเมินการน�าเสนอ	โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม	รวมถึงการเปิดเผย 
	 ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแเบบท่ีท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูล 
	 โดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่
•	 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง 
	 ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม	ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง	การควบคุม 
	 ดูแล	และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท	ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

	 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลในเร่ืองต่าง	ๆ 	ท่ีส�าคัญ	ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ 
ตามท่ีได้วางแผนไว้	และประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ	รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
 

	 	 	 วิมลพร	บุณยัษเฐียร
กรุงเทพมหานคร	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4067
วันท่ี	26	เมษายน	2564	 บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ากัด
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บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด และบริษัทย่อย
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

หน่วย	:	พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน

	 หมายเหตุ	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 ณ	วันที่	 ณ	วันที่	 ณ	วันที่	 ณ	วันที่
	 	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม
	 	 2563	 2562	 2563	 2562	

   สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน	       
	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 5.1	 2,858,166	 3,231,154	 2,755,782	 3,119,249
		 เงินลงทุนชั่วคราว	 	 2.7 และ 6	 -	 8,638,687	 -				 8,638,687
		 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน	 8	 3,108,240	 2,932,811	 2,850,727	 2,837,317
		 สินค้าคงเหลือ	 	 9	 462,722		 470,478	 462,722	 470,478
		 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน	 6	 7,163,689	 -	 7,163,689	 -
				 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน	 7	 437,403	 431,271		 437,403		 431,271
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน		 	 	85,451	 67,069	 76,852	 56,672
		 	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 14,115,671	 15,771,470	 13,747,175	 15,553,674
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	 	 	 	 	
	 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพันไม่หมุนเวียน	 10	 473,991	 478,638	 473,991		 469,530
		 เงินลงทุนในบริษัทย่อย		 11	 -	 -	 350,000		 350,000
		 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน	 12	 2,037,499	 -	 2,040,070	 -
				 เงินลงทุนระยะยาว	 	 2.7	และ	12	 -	 3,369,518	 -	 3,372,089
		 ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน	 	 	 	89,593	 123,885	 89,592	 123,885
		 ท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์	 13	 10,393,263	 9,530,972	 10,389,298	 9,524,913
		 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน	 14	 -	 335,155	 -	 -
				 สินทรัพย์สิทธิการใช้	 	 2.7	และ	15	 7,511,711	 -	 6,795,008		 -
				 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 16	 521,384	 540,391	 514,303	 530,973
		 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 24	 1,246,791	 1,147,259	 1,226,734	 1,147,259
		 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน	 	 61,830	 152,522	 37,316	 132,712
		 	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 22,336,062		 15,678,340		 21,916,312	 15,651,361
รวมสินทรัพย์	 	 	 36,451,733	 31,449,810	 35,663,487	 31,205,035

รายงานประจ�าปี 2563  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด100

AW THPar20- 2c-78-148.indd   100 31/5/2564 BE   13:16



บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด และบริษัทย่อย
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

หน่วย	:	พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)

	 หมายเหตุ	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 ณ	วันที่	 ณ	วันที่	 ณ	วันที่	 ณ	วันที่
	 	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม
	 	 2563	 2562	 2563	 2562	

	 	 	 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	 	 	 	
หนี้สินหมุนเวียน       
	 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน	 17	 2,868,235	 3,636,050	 2,782,767		 3,568,416
		 ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก�าหนดช�าระ	 	 	 	 	 	 	
	 	 ภายในหน่ึงปี	 	 2.7	 1,397,402	 69,451	 1,166,058	 -
				 ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	 	 7,864	 -	 -	 -
				 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน	 	 18	 525,764	 615,439	 518,508	 609,317
		 	 รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 4,799,265	 4,320,940	 4,467,333	 4,177,733
หนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 	 	 	 	 	  
	 หน้ีสินตามสัญญาเช่า	 	 2.7	 6,219,400		 239,650		 5,763,009	 -
	 เจ้าหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน		 	 	10,420	 27,835	 10,420	 27,835		
	 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส�าหรับ	 	 	 	 	 	
	 	 ผลประโยชน์พนักงาน	 19	 5,615,531	 5,559,481	 5,610,176	 5,555,927		
	 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน	 	 20	 260,245	 138,196	 238,847	 117,959
		 	 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 12,105,596	 5,965,162	 11,622,452	 5,701,721
รวมหนี้สิน	 	 	 		 16,904,861	 10,286,102	 16,089,785	 9,879,454
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บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด และบริษัทย่อย
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

หน่วย	:	พันบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

	 หมายเหตุ	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 ณ	วันที่	 ณ	วันที่	 ณ	วันที่	 ณ	วันที่
	 	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม
	 	 2563	 2562	 2563	 2562	

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนเรือนหุ้น	 	 	 	 	 	 	 	
	 ทุนจดทะเบียน	 	 	 	 	 	 	
	 	 หุ้นสามัญ	125,000,000	หุ้น
	 	 	 มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	 	 1,250,000	 1,250,000	 1,250,000	 1,250,000	
	 ทุนท่ีออกและช�าระแล้ว	 	 	 	 	 	
	 	 หุ้นสามัญ	125,000,000	หุ้น	
	 	 	 มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	 	 	 	 	 	
	 	 	 ช�าระครบแล้ว	 	 1,250,000	 1,250,000	 1,250,000	 1,250,000	
ก�าไรสะสม		 	 	 	 	 	 	 	
	 จัดสรรแล้ว	-	ทุนส�ารองตามกฎหมาย	 21	 125,000	 125,000	 125,000	 125,000	
	 ยังไม่ได้จัดสรร		 	 	 	18,171,872	 19,788,708	 18,198,702	 19,950,581	
	 	 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 19,546,872	 21,163,708	 19,573,702	 21,325,581	
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 36,451,733	 31,449,810	 35,663,487	 31,205,035	
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บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย	:	พันบาท

งบก�าไรขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

	 หมายเหตุ	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2563	 2562	 2563	 2562	

รายได้        
	 รายได้จากการขาย	 	 22	 699,104	 705,546	 699,104	 705,546	
	 รายได้จากการบริการ	 	 22	 23,125,378	 26,144,533	 22,632,218	 25,779,098	
	 รายได้อ่ืน	 	 	 386,468	 555,780	 381,168	 552,253	
	 	 รวมรายได้	 	 	 24,210,950	 27,405,859	 23,712,490	 27,036,897	
ค่าใช้จ่าย	 	 	 	 	 	 	  
	 ต้นทุนขาย	 	 	 270,081	 259,792	 270,081	 259,792	
	 ต้นทุนการให้บริการ	 	 	 19,735,421	 23,080,713	 19,416,646	 22,827,716	
	 ค่าใช้จ่ายในการขาย	 	 	 795,411	 748,382	 792,733	 744,291	
	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		 	 2,574,982		 2,352,557		 2,494,491		 2,278,498	
	 ค่าใช้จ่ายอ่ืน	 	 	 16,589		 65,975		 16,452		 62,658	
	 	 รวมค่าใช้จ่าย	 	 	 23,392,484		 26,507,419		 22,990,403		 26,172,955	
ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	 818,466		 898,440		 722,087		 863,942	
ต้นทุนทางการเงิน	 	 	 227,587		 4,265		 277,691		 -			
ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		 	 590,879		 894,175		 444,396		 863,942	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	 24	 205,525		 274,787		 206,347		 274,787	
ก�าไรส�าหรับปี	 	 	 385,354		 619,388		 238,049		 589,155	

การแบ่งปันก�าไร	 	 	 	 	 	 	
	 ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	 	 385,354		 619,388		 238,049		 589,155	
			 ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม	 	 	-				 -				 -				 -			
ก�าไรส�าหรับปี	 	 	 385,354		 619,388		 238,049		 589,155	

ก�าไรต่อหุ้น			 	 	 	 	 	 	
	 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท)	 25	 3.08		 4.96		 1.90		 4.71	
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย	:	พันบาท

	 หมายเหตุ	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 	 	 	 	 2563	 2562	 2563	 2562

ก�าไรส�าหรับปี	 	 	 	 385,354		 619,388		 238,049		 589,155	
ก�าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน	 	 	 	 	 	 	
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง     
	 ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน	 (179,914)	 (33,174)	 (179,914)	 (33,174)
	 ภาษีเงินได้ส�าหรับรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
	 	 ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง	 	 	 35,983		 6,635		 35,983		 6,635	
ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 	 	 	 241,423		 592,849		 94,118		 562,616	

การแบ่งก�าไรเบ็ดเสร็จรวม       
 
	 ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่	 	 	 241,423		 592,849		 94,118		 562,616	
	 ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม	 	 	 -				 -				 	-				 	-			
ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 	 	 	 241,423		 592,849		 94,118		 562,616	
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย	:	พันบาท

	 งบการเงินรวม
	 	 	 	 หมายเหต	ุ ทุนทีอ่อก	 ก�าไรสะสม	 รวม
	 และช�าระแล้ว	 จดัสรรแลว้	 ยังไม่ไดจ้ดัสรร	 สว่นของ
	 	 ทุนส�ารอง	 	 ผูถ้อืหุน้
	 	 ตามกฎหมาย			

ยอดยกมา	ณ	วันท่ี	1	มกราคม	2562	 	 1,250,000		 125,000		 20,229,945		 21,604,945	
ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 	 	 	-		 	-		 592,849		 592,849	
เงินปันผลจ่าย	 	 21	 -		 	-	 (1,034,086)	 (1,034,086)
ยอดคงเหลือ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	 	 1,250,000		 125,000		 19,788,708		 21,163,708	

ยอดยกมา	ณ	วันท่ี	1	มกราคม	2563	ก่อนปรับปรุง	 	 1,250,000		 125,000		 19,788,708		 21,163,708	
ปรับก�าไรสะสมต้นงวดจากการน�ามาตรฐาน	 	 	 	 	 	
	 การรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบัติ	 2.7	 -		 -	 (12,262)	 (12,262)
ยอดยกมา	ณ	วันท่ี	1	มกราคม	2563	หลังปรับปรุง	 	 1,250,000		 125,000		 19,776,446		 21,151,446	
ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 	 	 	-		 -		 241,423		 241,423	
เงินปันผลจ่าย	 	 21	 	-		 -	 (1,845,997)	 (1,845,997)
ยอดคงเหลือ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2563	 	 1,250,000		 125,000		 18,171,872		 19,546,872	
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น	(ต่อ)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 	 	 หมายเหต	ุ ทุนทีอ่อก	 ก�าไรสะสม	 รวม
	 และช�าระแล้ว	 จดัสรรแลว้	 ยังไม่ไดจ้ดัสรร	 สว่นของ
	 	 ทุนส�ารอง	 	 ผูถ้อืหุน้
	 	 ตามกฎหมาย

ยอดยกมา	ณ	วันท่ี	1	มกราคม	2562	 	 1,250,000		 125,000		 20,422,051		 21,797,051	
ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 	 	 	-				 -				 562,616		 562,616	
เงินปันผลจ่าย	 	 21	 -				 -	 (1,034,086)	 (1,034,086)
ยอดคงเหลือ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	 	 1,250,000		 125,000		 19,950,581		 21,325,581	
        
ยอดยกมา	ณ	วันท่ี	1	มกราคม	2563	 	 1,250,000		 125,000	 19,950,581		 21,325,581	
ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 	 	 	-				 -	 94,118		 94,118	
เงินปันผลจ่าย	 	 21	 -				 -	 (1,845,997)	 (1,845,997)
ยอดคงเหลือ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2563	 	 1,250,000		 125,000		 18,198,702		 19,573,702	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย	:	พันบาท
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

	 หมายเหตุ	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2563	 2562	 2563	 2562	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน      
ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		 		 590,879	 894,175	 444,396		 863,942	
รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	 	 	 	 	
	 เป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	จากกิจกรรมด�าเนินงาน	 	 	 	 	 	
	 	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 	 	2,704,866	 1,345,257	 2,546,701	 1,321,975	
	 	 รายได้จากสินทรัพย์รับบริจาค	 	 	(3,007)	 (75,809)	 (3,007)	 (75,809)
	 	 หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ	 	 	73,235	 45,379	 46,025	 15,206	
	 	 ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	 	 3,416	 12,587	 3,416	 12,587	
	 	 รายได้ตัดบัญชี	 	 		 (17,416)	 (18,911)	 (17,416)	 (18,911)
	 	 ดอกเบี้ยรับ	 	 		 (206,752)	 (282,115)	 (206,412)	 	(281,893)
	 	 ปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย	 	 	-	 36,528	 -	 36,528	
	 	 ปรับปรุงบัญชีรายจ่ายตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน	 	 -				 1,592		 	-				 1,592	
	 	 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 	 429,641		 1,672,903		 427,841		 1,670,491	
	 	 ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 	 	(16,468)	 (16,753)	 (16,803)	 (16,753)
	 	 ก�าไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า	 	 	(20)	 -				 -				 -			
	 	 ขาดทุนจากจากการเปลี่ยนแปลง
	 	 	 ในมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาว	 	 	-				 2,571		 	-				 	-			
	 	 (ก�าไร)	ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
	 	 	 ท่ียังไม่เกิดขึ้นจริง	 	 	(7,836)	 55,451		 (7,836)	 55,451	
	 	 ต้นทุนทางการเงิน	 	 		 227,099		 4,265		 277,203		 -			
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์	 	 	 	 	
	 	 และหนี้สินด�าเนินงาน	 	 	3,777,637		 3,677,120		 3,494,108		 3,584,406	
สินทรัพย์ด�าเนินงาน	(เพ่ิมข้ึน)	ลดลง    

	 	 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน	 	 	(211,164)	 (530,052)	 (6,597)	 (499,540)	
	 	 สินค้าคงเหลือ	 	 		 4,340		 (54,518)	 4,340		 (54,518)	
	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน	 	 	1,339		 (36,341)	 (459)	 (42,146)
	 	 ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน	 	 	34,293		 -				 34,293		 -	
	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน	 	 	92,822		 44,710		 97,525		 44,679	

หน่วย	:	พันบาท
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งบกระแสเงินสด	(ต่อ)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	 หมายเหตุ	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2563	 2562	 2563	 2562	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน	(ต่อ)      
หน้ีสินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 	 	 	 	 	
	 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน	 	 	(916,593)	 75,459		 (933,063)	 55,819	
	 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน	 	 	 	(89,667)	 (4,195)	 (90,802)	 (7,459)
	 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน	 	 		 122,049		 (1,278)	 120,888		 (1,278)
เงินสดรับจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 	 	2,815,056		 3,170,905		 2,720,233		 3,079,963	
จ่ายภาษีเงินได้	 	 	 	(277,866)	 (1,027,070)	 (269,560)	 (1,019,893)
จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงาน		 	 	(553,505)	 (531,754)	 (553,505)	 (531,355)
	 	 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน		 	 	1,983,685		 1,612,081		 1,897,168		 1,528,715	
        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
	 เงินสดรับจากดอกเบี้ย	 	 	 238,941		 267,593		 238,591		 267,384	
	 เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว	-	สุทธิ	 	 	-				 3,924,688		 -				 3,924,688	
	 เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน	 	 1,474,998		 -				 1,474,997		 -			
	 เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน	 	 1,332,019		 -				 1,332,019		 -			
	 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น	 	 (1,484)	 -				 (10,592)	 -			
	 เงินสดจ่ายส�าหรับเงินลงทุนระยะยาว	 	 	-				 (3,372,089)	 -				 (3,372,089)
	 เงินสดจ่ายส�าหรับซื้อท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์	 5.2	 (2,102,600)	 (1,761,104)	 (2,100,685)	 (1,760,585)
	 เงินสดจ่ายส�าหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 5.2	 (12,586)	 (26,801)	 (12,067)	 (26,801)
	 เงินสดรับจากการขายท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 19,071		 20,532		 19,071		 20,532	
  เงนิสดสทุธไิด้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กจิกรรมลงทุน		 948,359		 (947,181)	 941,334		 (946,871)
        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	 	 	 	 	 	  
	 เงินสดจ่ายช�าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า	 5.3	 	(1,445,873)	 (36,141)	 (1,342,809)	 -			
	 เงินปันผลจ่าย	 	 21	 	(1,845,997)	 (1,034,086)	 (1,845,997)	 (1,034,086)
	 	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	 	 	(3,291,870)	 (1,070,227)	 (3,188,806)	 (1,034,086)
        
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีมีผลต่อเงินสดและ	 	 	 	 	 	
	 รายการเทียบเท่าเงินสด	 	 	 	(13,162)	 (11,766)	 (13,163)	 (11,766)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	 	 	(372,988)	 (417,093)	 (363,467)	 (464,008)
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด	ณ	วันท่ี	1	มกราคม	 	 3,231,154		 3,648,247		 3,119,249		 3,583,257	
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม 5.1	 	2,858,166		 3,231,154		 2,755,782		 3,119,249	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย	:	พันบาท
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บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1.	 การด�าเนินงานและข้อมูลทั่วไปของบริษัท
	 บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	(“บริษัท”)	จัดตั้งข้ึนเป็นบริษัทจ�ากัดและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย	ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัท	
อยูท่ีเ่ลขที	่111	ถนนแจ้งวฒันะ	แขวงทุง่สองห้อง	เขตหลกัสี	่กรงุเทพมหานคร	10210-0299	โดยบรษัิทได้รบัโอนกจิการ	สทิธิ	หนี	้ความรบัผดิ 
สินทรัพย์	 ส่วนของทุนและพนักงานทั้งหมดรวมทั้งอ�านาจและสิทธิพิเศษตามกฎหมายจัดตั้งเดิมในส่วนกิจการไปรษณีย์ไทยทั้งหมด
ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย	(กสท.)	ตามกระบวนการพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2542	โดยบริษัทยังคงต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับทั่วไปกับรัฐวิสาหกิจ
	 บริษัทประกอบธุรกิจหลักในด้านกิจการไปรษณีย์ทุกประเภท	รวมทั้งธุรกิจและกิจการที่ต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกันหรือที่เก่ียวกับ 
หรือซ่ึงเป็นประโยชน์แก่กิจการไปรษณีย์ทั้งในประเทศ	 ระหว่างประเทศและนอกประเทศ	 เพ่ือประโยชน์แห่งวัตถุประสงค์นี้	 กิจการ
ไปรษณีย์หมายความรวมถึง
	 ก)	 บริการไปรษณีย์	คือ	บริการที่บริษัทด�าเนินการรับฝากข่าวสาร	เอกสาร	และสิ่งของจากบุคคลหนึ่งแล้วน�าไปส่งมอบให้แก ่
	 	 อกีบุคคลหนึง่ภายในประเทศ	และระหว่างประเทศ	โดยทางไปรษณีย์หรอืวธิกีารสือ่สารอืน่	รวมทัง้บรกิารทีต่่อเนือ่งใกล้เคียงกนั 
	 ข)	 บริการการเงิน	คือ	บริการท่ีบริษัทรับฝากเงิน	หรือรับช�าระเงินจากผู้ใช้บริการ	ณ	ที่ท�าการไปรษณีย์แห่งหนึ่งเพื่อจ่ายเงิน 
	 	 ให้แก่ผูร้บัหรอืหน่วยงานทีท่�าความตกลงกบับรษัิท	ณ	ทีท่�าการไปรษณย์ีปลายทางอกีแห่งหน่ึง	โดยทางไปรษณีย์หรอืวิธีการ 
	 	 สื่อสารอื่นที่บริษัทก�าหนด
	 ค)	 การสะสมตราไปรษณียากร	คือ	การเกบ็รวบรวมดวงตราไปรษณียากรทีใ่ช้แล้วหรอืยงัไม่ได้ใช้	รวมทัง้สะสมอ่ืน	ๆ 	ทีเ่ก่ียวเนือ่ง 
	 	 กับตราไปรษณียากร
	 ง)	 สินค้าไปรษณีย์	คือ	วัสดุอุปกรณ์ที่บริษัทจัดจ�าหน่ายเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการใช้บริการไปรษณีย์
	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ในล�าดับสูงสุดของบริษัทคือ	 กระทรวงการคลัง	 โดยถือหุ้นของบริษัทเป็นจ�านวน
ร้อยละ	100
	 บริษัทมีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระส�าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ดังน้ัน	งบการเงินน้ีอาจจะไม่แสดงถึงเง่ือนไขที่อาจ 
มีอยู่หรือผลการด�าเนินงานซ่ึงอาจเกิดข้ึนในกรณีที่บริษัทได้ด�าเนินงาน	โดยปราศจากความสัมพันธ์กันดังกล่าว	บริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจ
หลักตามหมายเหตุข้อ	2.5
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 	 	 	 	 	 	 	
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(“COVID-19”)	ทีปั่จจบัุนได้ขยายวงกว้างข้ึนอย่างต่อเนือ่งท�าให้เกดิ 
การชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่สถานการณ์ดังกล่าวอาจน�ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและ 
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด�าเนินธุรกิจ	 อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ ์
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์	ประมาณการหน้ีสิน	และหน้ีสินที่อาจจะเกิดข้ึน
อย่างสม�่าเสมอ

2.	 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
	 2.1	 กลุ่มบริษัทจัดท�าบัญชีเป็นเงินบาทและจัดท�างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ 
	 	 วิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
	 2.2	 งบการเงินของกลุ่มบริษัทได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับท่ี	1	เรื่อง	“การน�าเสนองบการเงิน”	ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส�าหรับ 
	 	 งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2563	เป็นต้นไป	และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 
	 	 เรื่อง	“ก�าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2562”	ลงวันที่	26	ธันวาคม	2562
	 2.3	 งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และงบก�าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ	และงบก�าไร 
	 	 ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 ซ่ึงน�ามาแสดงเปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและ 
	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันซ่ึงได้ตรวจสอบแล้วโดยส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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	 2.4	 งบการเงินนีไ้ด้จดัท�าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิ	ยกเว้น	ตามทีไ่ด้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชทีีส่�าคัญ	(ดหูมายเหตขุ้อ	3)
	 2.5	 เกณฑ์การจัดท�างบการเงินรวม
	 	 	 งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2563	 และ	 2562	 ได้รวมข้อมูลการเงินของบริษัท	 และบริษัทย่อย 
	 	 บริษัทย่อยของบริษัทมีดังต่อไปนี้

	 สดัสว่นการถือหุ้น	(รอ้ยละ)
	 บรษิทัยอ่ย	 ประเภทธรุกจิ	 จดทะเบียน	 ณ	วันที	่ ณ	วันที่
	 	 	 ในประเทศ	 31	ธนัวาคม	 31	ธนัวาคม
	 	 	 		 2563	 2562

  บรษัิทย่อยทีบ่รษัิทถือหุ้นโดยตรง      
	 	 บรษัิท	ไปรษณย์ีไทยดสิทรบิิวชัน่	จ�ากดั	 บรหิารจดัการเกีย่วกบั
	 	 	 	 เส้นทางการขนส่ง	การจ่าหน้า
	 	 	 	 การบรรจหีุบห่อ	การจดัเกบ็	 	 	 	 	
	 	 	 	 และกระจายสนิค้ารวมทัง้
	 	 	 	 ให้บรกิารเสรมิอืน่	ๆ	 ประเทศไทย	 100	 100
 

	 2.6	 รายการบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
	 2.7	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินส�าหรับปีบัญชีปัจจุบัน
	 	 	 ในระหว่างปี	 กลุ่มบริษัทได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญช ี
	 	 ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี	ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2563	มาถือปฏิบัต	ิ 
	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน 
	 	 ทางการเงินระหว่างประเทศ	โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์	การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชี 
	 	 กบัผูใ้ช้มาตรฐาน	การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏบัิตน้ีิไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน 
	 	 ของกลุ่มบริษัท	ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังต่อไปนี้
  มาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 

   มาตรฐานการบัญชี           
	 	 	 ฉบับที่	32	 	การแสดงรายการส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน	(“TAS	32”)
   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน         
	 	 	 ฉบับที่	 7	 การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน	(“TFRS	7”)		 	 	 	 	
	 	 	 ฉบับที่	 9	 เครื่องมือทางการเงิน	(“TFRS	9”)
   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน        
	 	 	 ฉบับที่	16	 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ	(“TFRIC	16”)	 	 	
	 	 	 ฉบับที่	19	 การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน	(“TFRIC	19”)

	 มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น	 ก�าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วย
มูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ�าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน	ลักษณะของกระแสเงินสดตาม
สัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ	 (Business	 Model)	 หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�านวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน 
โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน	และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง	รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ข้อก�าหนดใหม่ตาม	TFRS	9	มีดังน้ี	 	 	 	 	 	 	 	 	
1)	 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	และ	 	 	 	 	
2)	 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทน�า	TFRS	9	มาปฏิบัติใช้ตามข้อก�าหนดการปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลงใน	TFRS	9	ดังน้ี
ก)	 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

	 วนัทีเ่ริม่ต้นใช้มาตรฐานครัง้แรก	คือวนัที	่1	มกราคม	2563	ดงันัน้	กลุม่บรษัิทปฏบัิตติามข้อก�าหนดของ	TFRS	9	กบัเครือ่งมอื 
ทางการเงินที่ยังคงรับรู้	ณ	วันที่	1	มกราคม	2563	และไม่น�าข้อก�าหนดมาปฏิบัติกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ถูกตัดรายการ 
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ณ	วันที่	1	มกราคม	2563	โดยข้อมูลเปรียบเทียบที่เกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ยังคงรับรู้	ณ	วันที่	1	มกราคม	2563	
จะไม่ปรับย้อนหลัง
	 การรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในขอบเขตของ	 TFRS	 9	 ก�าหนดให้วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย
หรือมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสดตาม
สัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินโดยเฉพาะดังนี้

	 •	 ตราสารหนี้ที่ถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา	และท�าให้เกิดกระแสเงินสด 
	 	 ซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก�าหนดให้วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุน 
	 	 ตัดจ�าหน่าย
	 •	 ตราสารหนี้ที่ถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์ทั้งเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายตราสารหนี้ 
	 	 และท�าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก�าหนด 
	 	 ให้วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
	 •	 เงินลงทุนในตราสารหนี้อื่นทั้งหมดและตราสารทุนวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน 
	 	 ผู้บริหารของบริษัทสอบทานและประเมินสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริษัทที่มีอยู่	 ณ	 วันที่	 1	 มกราคม	 2563	 
	 	 ตามข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีอยู่	 ณ	 วันนั้น	 และได้ข้อสรุปว่าการน�า	 TFRS	 9	 มาปฏิบัติใช้ครั้งแรกส่งผล 
	 	 กระทบต่อสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดประเภทรายการ	ดังนี้
	 •	 เงินลงทุนในตราสารทุนของกลุ่มบริษัท	 (ไม่ใช่เงินลงทุนที่ถือไว้เพื่อค้าหรือไม่เป็นสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้อง 
	 	 จ่ายที่รับรู้โดยผู้ซ้ือในการรวมธุรกิจ)	 ที่เคยจัดประเภทไว้เป็นเงินลงทุนเผื่อขายและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	 
	 	 ณ	วันที่รายงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที	่ 105	 เรื่อง	การบัญชีส�าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
	 	 ได้ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ 
	 	 ตราสารทุนเหล่านี้ยังคงสะสมต่อเนื่องในส�ารองการวัดมูลค่าเงินลงทุน

	 	 	 	 	 ไม่มีการจัดประเภทรายการอื่นใดของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน	 ก�าไรหรือขาดทุน 
	 	 	 	 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	หรือก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของกลุ่มบริษัทในแต่ละปี

ข)	 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
	 TFRS	 9	 ก�าหนดเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยใช้โมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนโมเดล 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนก�าหนดให้กลุ่มบริษัทบันทึกผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนและการเปลี่ยนแปลง 
ในผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนเหล่าน้ัน	 ณ	 แต่ละวันที่รายงานเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิต
ตั้งแต่รับรู้สินทรัพย์ทางการเงินเมื่อเริ่มแรก	ในความหมายเดียวกันคือการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตไม่จ�าเป็นต้องรอให้
เกิดเหตุการณ์ด้านเครดิตข้ึนก่อน	
	 ณ	วันที่น�า	TFRS	9	มาปฏิบัติใช้คร้ังแรก	กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า 
จะเกิดข้ึนของลกูหนีก้ารค้าและลกูหน้ีหมนุเวยีนอืน่	และสนิทรพัย์ทางการเงินหมนุเวยีนอืน่	กลุม่บริษัทพบว่าไม่มกีารเพิม่ข้ึน 
อย่างมนียัส�าคัญในความเสีย่งด้านเครดติตัง้แต่รบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก	ดงันัน้	จงึไม่มผีลกระทบอย่างมสีาระส�าคัญต่อค่าเผือ่ 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน	ณ	วันที่	1	มกราคม	2563

	 	 ค)	 การเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	9	มาปฏิบัติใช้คร้ังแรก
	 	 	 	 	 ตารางข้างล่างแสดงจ�านวนเงินของการจัดประเภทรายการใหม่ส�าหรับรายการแต่ละบรรทัดบนงบการเงินที่ได้รับ 
	 	 	 ผลกระทบจากการน�า	TFRS	9	มาปฏิบัติใช้ครั้งแรกส�าหรับยอด	ณ	วันที่	1	มกราคม	2563
	 หน่วย	:	ล้านบาท
	 งบการเงนิรวม
 ผลกระทบตอ่สนิทรพัย์	 ยอด	ณ	วนัท่ี	 การปรบัปรงุ	 ยอดหลงัจดัประเภทใหม่	
	 	 ณ	วนัท่ี	1	มกราคม	2563	 31	ธนัวาคม	2562	 TFRS	9	 ณ	วนัท่ี	1	มกราคม	2563

	 เงินลงทุนชั่วคราว	 8,638.69	 (8,638.69)	 -	 	
	 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	 -	 8,638.69	 8,638.69		
	 เงินลงทุนระยะยาว	 3,369.52	 (3,369.52)	 -	 	
	 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	 -	 3,369.52	 3,369.52
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	 	 หน่วย	:	ล้านบาท
	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 ผลกระทบตอ่สนิทรพัย์	 ยอด	ณ	วนัท่ี	 การปรบัปรงุ	 ยอดหลงัจดัประเภทใหม่	
	 	 ณ	วนัที	่1	มกราคม	2563	 31	ธนัวาคม	2562	 TFRS	9	 ณ	วนัท่ี	1	มกราคม	2563

 เงินลงทุนชั่วคราว	 8,638.69	 (8,638.69)	 -	 	
	 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	 -	 8,638.69	 8,638.69		
	 เงินลงทุนระยะยาว	 3,372.09	 (3,372.09)	 -	 	
	 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	 -	 3,372.09	 3,372.09
 

	 ผลกระทบท่ีมีต่อก�าไรสะสม	ณ	วันท่ี	1	มกราคม	2563	มีดังต่อไปน้ี
	 	 หน่วย	:	ล้านบาท
	 งบการเงนิรวม

	 	 ก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	 19,788.71	 	
	 	 การปรับปรุงก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจากการน�ามาตรฐานการรายงาน	 	 	
	 	 	 ทางการเงินฉบับที่	9	มาถือปฏิบัติ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2563	 	 	
	 	 	 -	การเพ่ิมข้ึนจากค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า	 (12.26)	 	
	 	 ก�าไรสะสมยังไม่จัดสรร	ณ	วันที่	1	มกราคม	2563	เฉพาะผลกระทบจากมาตรฐานการรายงาน	 	 	
	 	 	 ทางการเงินฉบับที่	9	มาถือปฏิบัติ		 19,776.45

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	16	เรื่อง	สัญญาเช่า	(“TFRS	16”)
กลุ่มบริษัทน�า	TFRS	16	มาถือปฏิบัติโดยปรับปรุงยอดยกมากับก�าไรสะสม	ดังน้ี
	 -	 ก�าหนดให้กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกระทบสะสมจากการน�า	TFRS	16	มาปฏิบัติใช้ครั้งแรกเป็นรายการปรับปรุงก�าไรสะสม 
	 	 ต้นงวด	ณ	วันที่น�า	TFRS	16	มาปฏิบัติใช้ครั้งแรก
	 -	 ไม่ปรับย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทียบและยังคงน�าเสนอรายการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 17	 เรื่อง	 สัญญาเช่า 
	 	 (“TAS	17”)	และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	4	เรื่อง	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย 
	 	 สัญญาเช่าหรือไม่	(“TFRIC	4”)
ก)	 ผลกระทบของค�านิยามใหม่ของสัญญาเช่า

	 การเปล่ียนแปลงค�านิยามของสัญญาเช่าส่วนมากเก่ียวข้องกับหลักการควบคุม	TFRS	16	ก�าหนดหลักการว่าสัญญา
เป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	โดยลูกค้ามีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุส�าหรับช่วงเวลา
หนึง่เพือ่การแลกเปลีย่นกบัสิง่ตอบแทน	ซ่ึงแตกต่างกบัหลกัการ	“ความเสีย่งและผลตอบแทน”	ตาม	TAS	17	และ	TFRIC	4
	 กลุ ่มบริษัทน�าค�านิยามของสัญญาเช่าและแนวทางที่ เกี่ยวข้องมาถือปฏิบัติตาม	 TFRS	 16	 กับสัญญาเช่า 
ทุกสัญญาที่เข้าท�าสัญญาหรือเปลี่ยนแปลงในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2563	(ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางฝั่งผู้ให้เช่าหรือจะเป็น 
การเช่าตามสัญญาเช่า)	 ในการน�า	 TFRS	 16	 มาปฏิบัติใช้ครั้งแรก	 กลุ่มบริษัทปฏิบัติตามค�านิยามใหม่ตาม	 TFRS	 16 
จะไม่เปลี่ยนแปลงขอบเขตของสัญญาที่เข้าเง่ือนไขตามค�านิยามของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษัทอย่างเป็นสาระส�าคัญ

ข)	 ผลกระทบต่อการบัญชีผู้เช่า
สัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน
	 TFRS	16	เปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีของกลุ่มบริษัท	ส�าหรับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้า	ถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่า 
ด�าเนินงานตาม	TAS	17	ซ่ึงเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
การน�า	TFRS	16	มาใช้กับทุกสัญญา	(ยกเว้นจากที่อธิบายด้านล่าง)	กลุ่มบริษัทปฏิบัติ	ดังนี้	 	 	 	
1)	 รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม	และเฉพาะกิจการ	วัดมูลค่าเริ่มแรก 
	 ด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าในอนาคต	สินทรัพย์สิทธิการใช้ปรับปรุงด้วยจ�านวนเงินของการ 
	 จ่ายช�าระตามสัญญาเช่าที่จ่ายล่วงหน้าหรือค้างจ่ายตาม	TFRS	16	

	 2)	 รับรู้ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบ้ียจากหนี้สินตามสัญญาเช่าในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุน 
	 	 เบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ
	 	 3)	 แยกแสดงจ�านวนเงินรวมของการจ่ายช�าระเงินสดส�าหรับส่วนของเงินต้น	(จัดประเภทเป็นกิจกรรมจัดหาเงิน)	และ 
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	 	 ดอกเบ้ีย	(จัดประเภทเป็นกิจกรรมจัดหาเงิน)	ในงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ
	 สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า	(เช่น	ระยะเวลาปลอดค่าเช่า)	รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของการวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้และ 
หนี้สินตามสัญญาเช่า	 แม้ว่าตาม	 TAS	 17	 สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าจะรับรู้โดยน�าไปลดค่าเช่าด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอาย ุ
สญัญาเช่า	ภายใต้	TFRS	16	สนิทรพัย์สทิธกิารใช้จะถูกทดสอบการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที	่36	เรือ่ง	การด้อยค่า 
ของสินทรัพย์	(“TAS	36”)
	 ส�าหรับสัญญาเช่าระยะส้ัน	 (อายุสัญญาเช่า	 12	 เดือนหรือน้อยกว่า)	 และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์มีมูลค่าต�่า	 เช่น	
แท็บเล็ต	คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	รายการที่มีมูลค่าเล็กน้อย	เช่น	เครื่องตกแต่งส�านักงาน	และโทรศัพท์	กลุ่มบริษัทเลือก
รับรู้ค่าเช่าด้วยวิธีเส้นตรงซ่ึงได้รับอนุญาตตาม	TFRS	16	ค่าเช่าน้ีแสดงเป็นรายการ	“ค่าใช้จ่ายในการบริหาร”	ในงบก�าไร 
ขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ
	 กลุ่มบริษัทใช้วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบัติต่อไปนี้	เมื่อเลือกใช้วิธีปรับปรุงกับก�าไรสะสมส�าหรับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้า
จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานตาม	TAS	17
-	 กลุ่มบริษัทใช้อัตราคิดลดอัตราเดียวส�าหรับกลุ่มสัญญาเช่าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างสมเหตุสมผล
-	 กลุ ่มบริษัทเลือกที่จะไม่รับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าส�าหรับสัญญาเช่าที่อายุสัญญาเช่า 
	 สิ้นสุดภายใน	12	เดือน	นับจากวันที่น�ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก
-	 กลุ่มบริษัทไม่รวมต้นทุนทางตรงเริ่มแรกในการวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้	ณ	วันที่น�ามาปฏิบัติใช้ครั้งแรก
-	 กลุ่มบริษัทใช้ข้อเท็จจริงที่ทราบภายหลังเมื่อมีการก�าหนดอายุการเช่า	หากสัญญาประกอบด้วยสิทธิเลือกในการขยาย 
	 อายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า
สัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน	 	 	 	 	 	 	
 ส�าหรับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้าจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตาม	TAS	17	มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เช่าและ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่วัดมูลค่าตาม	TAS	17	ก่อนวันที่น�ามาตรฐานนี้มาใช้ครั้งแรกจะถูกจัดประเภทรายการใหม่
เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าตามล�าดับ	โดยไม่มีการปรับปรุง	 เว้นแต่ในกรณีที่กลุ่มบริษัทเลือกใช้
การยกเว้นรับรู้สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์มีมูลค่าต�่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าบันทึกตาม	TFRS	16	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2563

ค)	 ผลกระทบทางการเงินจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	16	มาปฏิบัติใช้เป็นคร้ังแรก
	 กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าที่เก่ียวข้องกับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้าถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน 
ตามหลักการ	 TAS	 17	 สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยจ�านวนเท่ากับหนี้สินตามสัญญาเช่า	ปรับปรุงด้วยจ�านวนเงิน 
ของการจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าที่จ่ายล่วงหน้าหรือค้างจ่ายซ่ึงเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่รับรู ้ในงบแสดงฐานการเงิน 
ก่อนวันที่น�ามาปฏิบัติใช้ครั้งแรก	 หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช�าระตามสัญญาเช่า 
ที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท	 อัตราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่าถัวเฉล่ีย
ถ่วงน�้าหนักที่น�ามาใช้กับหนี้สินตามสัญญาเช่าที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	1	มกราคม	2563	คือ	6.24%
	 ตารางต่อไปนี้แสดงภาระผูกพันจากสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เปิดเผยตาม	 TAS	 17	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562 
โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่ม	ณ	วันที่น�ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก	และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้ในงบแสดง
ฐานะการเงิน	ณ	วันที่น�ามาปฏิบัติใช้ครั้งแรก
หนี้สินตามสัญญาเช่า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	มีดังนี้

	 	 หน่วย	:	ล้านบาท
	 	 	 	 งบการเงนิรวม	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ
	 	 	 2563	 2562	 2563	 2562

	 ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�าหนด
	 	 ช�าระภายในหนึ่งปี	 1,397.40	 69.45	 1,166.06	 -
	 หนี้สินตามสัญญาเช่า	 6,219.40	 239.65	 5,763.01	 -
	 	 	 7,616.80	 309.10	 6,929.07	 -
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	 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	แสดงได้ดังนี้
หน่วย	:	ล้านบาท

	 	 	 	 งบการเงนิรวม	 งบการเงนิเฉพาะกจิการ
	 สินทรัพย์สิทธิการใช้	ณ	วันที่	1	มกราคม	2563	ก่อนผลกระทบ	 	 	 	
	 	 จากการใช้นโยบายการบัญชีใหม่เป็นครั้งแรก	 -	 -	 	
	 ผลกระทบจากการใช้นโยบายการบัญชีใหม่เป็นคร้ังแรก	 2,918.59	 2,582.28	
	 	 สิทธิการเช่า	และสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่รับรู้ตาม	 	 	 	
	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	17	ณ	วันที่	1	มกราคม	2563	-	สุทธิ	 335.16	 -	 	
  บวก		 เพิ่มข้ึนระหว่างปี	 5,612.52	 5,415.36	
  หัก		 ตัดจ�าหน่ายระหว่างปี	 (1.98)	 -	 	
  หัก		 ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี	 (1,352.58)	 (1,202.63)	
	 	 	 สินทรัพย์สิทธิการใช้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	 7,511.71	 6,795.01

แนวปฏิบัติทางการบัญชี	เรื่อง	มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส�าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชี	เพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)
	 แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ให้เป็นทางเลือกส�าหรับทุกกิจการที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ส�าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	 เนื่องจากการจัดท�างบการเงินในช่วงเวลาที่	 COVID-19	 ยังคงอยู ่ในสถานการณ์
ความไม่แน่นอนสูง	 ณ	 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 อาจเป็นผลให้ฝ่ายบริหารของกิจการต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการ
ประมาณการ	หรือในการวัดมูลค่าและรับรู้รายการทางบัญชี	แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบ 
ในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ	และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีใน
ช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเก่ียวกับสถานการณ์ดังกล่าว	ทั้งนี้	กิจการสามารถใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ส�าหรับการ
จัดท�างบการเงินที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่	1	มกราคม	2563	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2563
กลุ่มบริษัทเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว	ดังต่อไปนี้
•	 เลือกที่จะไม่ต้องน�าข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต	(Forward-looking	 information)	มาใช้วัดมูลค่าของผลขาดทุน 
	 ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน	 ในกรณีที่กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า 
	 จะเกิดข้ึน
•	 เลือกที่จะไม่น�าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู ้ให้เช่ามาถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	 โดยทยอยปรับลดหนี้สิน 
	 ตามสัญญาเช่าที่ครบก�าหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนที่ได้ส่วนลด	 พร้อมทั้งกลับรายการค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์ 
	 สิทธิการใช้และดอกเบ้ียจากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยังคงรับรู ้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าที่ลดลง	 และบันทึก 
	 ผลต่างที่เกิดข้ึนในก�าไรหรือขาดทุน

	 2.8	 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	16	เรื่อง	สัญญาเช่า
	 TFRS	16	ได้มกีารปรบัปรงุส�าหรบัการยนิยอมลดค่าเช่าทีเ่กีย่วข้องกบั	COVID-19	ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตัง้แต่วนัที	่1	มิถุนายน	2563	 
ทั้งนี้อนุญาตให้กิจการถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้	 การปรับปรุงน้ีเพื่อเป็นการผ่อนปรนในทางปฏิบัติส�าหรับผู ้เช่า 
โดยไม่จ�าเป็นต้องประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าที่เกิดข้ึนอันเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	COVID-19 
และเข้าเง่ือนไขตามที่ระบุไว้	 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่	 โดยให้บันทึกการยินยอมลดค่าเช่านั้นเสมือนว่าไม่ใช ่
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	นอกจากนี้	TFRS	16	ฉบับปรับปรุง	ได้เพ่ิมข้อก�าหนดส�าหรับข้อยกเว้นชั่วคราวที่เกิดข้ึนจากการ 
ปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ้างอิง	โดยกิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวกับงบการเงินประจ�าปีส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่	 1	 มกราคม	 2565	 เป็นต้นไป	 ทั้งนี้อนุญาตให้กิจการถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้	 ซ่ึง	 TFRS	 16	
ฉบับปรับปรุงนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่	27	มกราคม	2564

	 2.9	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
	 สภาวชิาชพีบัญชไีด้ออกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการบัญช	ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	การตคีวามมาตรฐานการบัญช ี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	และจะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงิน 
ทีม่รีอบระยะเวลาบัญชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที	่1	มกราคม	2564	เป็นต้นไป	มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รบัการปรับปรงุ 
หรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	 โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง 
การอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ยกเว้นการปรับปรุงค�านิยามและข้อก�าหนดทางการบัญชี	ดังต่อไปนี้
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กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน
	 กรอบแนวคิดส�าหรบัการรายงานทางการเงินฉบับปรบัปรงุ	ประกอบด้วยการปรบัปรงุค�านิยามและเกณฑ์การรบัรูส้นิทรพัย์ 
และหนี้สิน	 รวมทั้งการเพิ่มแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดมูลค่า	 การตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน	 การแสดงรายการและการ
เปิดเผยข้อมูล	 นอกจากนี้	 กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงินฉบับน้ี	 ยังได้อธิบายให้ชัดเจนข้ึนถึงความสามารถ
ของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ	ความระมัดระวัง	 และความไม่แน่นอนในการวัดมูลค่า 
ของข้อมูลทางการเงิน
ค�านิยามของธุรกิจ 
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	3	 เร่ือง	 การรวมธุรกิจที่ปรับปรุงใหม่	 ได้อธิบายให้ชัดเจนข้ึนถึงค�านิยามของ
ธุรกิจ	และเพิ่มทางเลือกการทดสอบการกระจุกตัว	โดยกลุ่มกิจกรรมและสินทรัพย์ที่ได้มาจะถูกพิจารณาว่าไม่ใช่ธุรกิจหากมูลค่า
ยุติธรรมส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ข้ันต้นที่ได้มาน้ันกระจุกตัวอยู่ในสินทรัพย์ที่สามารถระบุตัวตนได้รายการเดียวหรือกลุ่มของ
สินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน	มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก�าหนดให้ใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปส�าหรับการเปล่ียนแปลง
ดังกล่าว	และสามารถถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
ค�านิยามของความมีสาระส�าคัญ
	 การปรบัปรงุค�านยิามของความมสีาระส�าคัญท�าให้เกดิการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชฉีบับที	่ 1	เรือ่ง	การน�าเสนองบการเงิน 
และมาตรฐานการบัญชฉีบับที	่8	เรือ่ง	นโยบายการบัญช	ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชแีละข้อผดิพลาด	รวมทัง้มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับอื่นที่อ้างอิงถึงความมีสาระส�าคัญ	 โดยการปรับปรุงนี้เพื่อให้ค�านิยามเป็นแนวทางเดียวกันกับ 
กรอบแนวคิดโดยให้ใช้วธิเีปลีย่นทนัทเีป็นต้นไปส�าหรบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว	และสามารถถือปฏบัิตก่ิอนวนัทีม่ผีลบังคับใช้
การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
	 เนื่องจากการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ้างอิง	 ท�าให้มีการปรับปรุงข้อก�าหนดของการบัญชีป้องกันความเส่ียงโดยเฉพาะใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	9	 เรื่อง	 เครื่องมือทางการเงิน	และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	7	 เรื่อง	
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
	 ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจะน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท
เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้	โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวที่มีต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ

3.	 นโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญ
	 3.1	 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

ก)	 งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยซ่ึงบริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุน 
	 หรือบริษัทย่อยได้	 หากบริษัทมีอ�านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน	 มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการ 
	 ที่เข้าไปลงทุน	 และสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อจ�านวนเงินผลตอบแทน 
	 นั้นได้	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 เมื่อมีเง่ือนไขหรือสถานการณ์บ่งชี้ว่า	อ�านาจการควบคุมข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นเปลี่ยนแปลงไป	กลุ่มบริษัทจะท�าการพิจารณา 
	 อ�านาจการควบคุมกิจการที่ถูกควบคุมใหม่
ข)	 บริษัทน�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอ�านาจในการควบคุมบริษัท 
	 ย่อยจนถึงวันที่บริษัทส้ินสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
ค)	 งบการเงินของบรษัิทย่อยได้จดัท�าข้ึนโดยมรีอบระยะเวลาบัญชแีละใช้นโยบายการบัญชทีีส่�าคัญเช่นเดยีวกนักบัของบรษัิท
ง)	 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
จ)	 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 คือ	 จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้ 
	 เป็นของบริษัท	 และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดง 
	 ฐานะการเงินรวม

	 3.2	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ประกอบด้วย	เงินสด	เงินฝากธนาคารทุกประเภทที่ถึงก�าหนดจ่ายในระยะเวลาสาม
เดือนหรือน้อยกว่า	และเงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภาพคล่องสูง	โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	
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	 3.3	 เงินลงทุนชั่วคราว
นโยบายที่ปฏิบัติใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563        
	 เงิน	ลงทุนชั่วคราว	หมายถึง	เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�า	ตั๋วแลกเงิน	และตั๋วสัญญาใช้เงิน	ตราสารหนี้ประเภท
พันธบัตรรัฐบาล	และต๋ัวเงินคลังระยะส้ัน	ที่มีระยะเวลาถึงก�าหนดมากกว่า	3	เดือนแต่ไม่เกิน	12	เดือน
	 เงินลงทุนในตราสารหนี้	 บริษัทตั้งใจที่จะถือจนครบก�าหนดโดยจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่ถือจนครบก�าหนดและแสดง 
ในราคาทุนตัดจ�าหน่าย	ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซ้ือมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราผลตอบแทน 
ที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ

	 3.4	 ลูกหนี้การค้า
  นโยบายที่ปฏิบัติใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

	 ลกูหนีก้ารค้าแสดงในมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบั	ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูประมาณจากหน้ีทีค่าดว่าจะเรยีกเกบ็เงินไม่ได้	โดยประมาณ 
ข้ึนจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีตและตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง	ณ	วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน	โดยค�านวณ 
จากการจัดกลุ่มลูกหนี้จ�าแนกตามอายุของหนี้ที่ค้างช�าระ	อัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญก�าหนดไว้ดังนี้
  ระยะเวลาทีห่นีค้งช�าระ อัตรารอ้ยละของค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู

	 เกินกว่า	90	-	180	วัน	 	10
	 เกินกว่า	180	-	270	วัน	 	50
	 เกินกว่า	270	-	360	วัน	 	90
	 เกินกว่า	360	วัน	 100

นโยบายที่ปฏิบัติใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
	 ลูกหนี้การค้า	แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน
	 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนเปิดเผยไว้หมายเหตุข้อ	3.6

	 3.5	 สินค้าคงเหลือ
	 สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า
	 ราคาทุนของสินค้า	หมายถึง	ต้นทุนในการซ้ือ	ประกอบด้วยราคาซ้ือ	 และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือสินค้า
หรือพัสดุนั้น	 เช่น	 ค่าภาษีอากร	 ค่าขนส่ง	 หักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซ้ือสินค้าหรือพัสดุ	มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
ประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ	 หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นเพ่ือให้สินค้านั้นขายได้	 การค�านวณราคา
ทุนสินค้าคงเหลือแต่ละประเภทเป็นดังนี้
	 สินค้าไปรษณีย์ประเภท	กล่องและซอง	ค�านวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่	(Moving	Average)
	 สิ่งสะสม	ตราไปรษณียากรทั่วไป	ตราไปรษณียากรเพ่ือการสะสม	สินค้าเบ็ดเตล็ดและสินค้าไปรษณีย์ที่ระลึก	ค�านวณโดย
วิธีเข้าก่อนออกก่อน	(FIFO)
	 กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าส�าหรับสินค้าที่เส่ือมคุณภาพ	เสียหาย	ล้าสมัยและค้างนาน

	 3.6	 เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายที่ปฏิบัติใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
	 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท	เม่ือกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญา
ตามข้อก�าหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน           

 สินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ทั้งหมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม	ข้ึนอยู่กับการจัดประเภท
รายการของสินทรัพย์ทางการเงิน
การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน
ตราสารหน้ีท่ีเข้าเง่ือนไขการวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย
•	 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพ่ือรับกระแส 
	 เงินสดตามสัญญา	และ
•	 ข้อก�าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน	 ซ่ึงท�าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบ้ีย 
	 จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก�าหนดไว	้
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ตราสารหน้ีท่ีเข้าเง่ือนไขการวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
•	 สินทรัพย์ทางการเงินถูกถือตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท�าให้ส�าเร็จทั้งรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย 
	 สินทรัพย์ทางการเงิน
•	 ข้อก�าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน	 ซ่ึงท�าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบ้ีย 
	 จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก�าหนดไว้
สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนทั้งหมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
	 กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนส�าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่า 
ด้วยราคาทนุตดัจ�าหน่ายหรอืด้วยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน่	และส�าหรบัลกูหน้ีการค้า	จ�านวนเงินของผลขาดทนุ 
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจะถูกวัดมูลค่าใหม่	ทุกวันที่รายงานเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตจาก
ที่เคยรับรู้รายการ	เมื่อเริ่มแรกของเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
	 กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุเสมอส�าหรับลูกหนี้การค้า	ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนกับสินทรัพย์ทางการเงินเหล่าน้ี	 ประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งส�ารองข้ึนอยู่กับข้อมูลผลขาดทุน
ด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษัทปรับปรุงด้วยปัจจัยเฉพาะของผู้กู้ยืม	สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วไป	และ
การประเมินทิศทางทั้งในปัจจุบันและในอนาคต	ณ	วันที่รายงาน	รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสม
	 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุแสดงถึงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ปฏิบัติ
ผิดสัญญาที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงินที่คาดไว้	 ในทางกลับกันผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดข้ึนใน	12	เดือนข้างหน้าแสดงถึงสัดส่วนของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดตลอดอายุที่คาดว่าจะเกิดจาก
เหตุการณ์ปฏิบัติผิดสัญญาของเครื่องมือทางการเงินที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดข้ึนภายใน	12	เดือนหลังจากวันที่รายงาน
(1)	 นโยบายการตัดรายการ
		 กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีข้อมูลที่บ่งชี้ว ่าลูกหนี้มีปัญหาด้านการเงินอย่างร้ายแรงและไม่มี 
ความเป็นไปได้ที่จะได้รับคืน	 เช่น	 เมื่อลูกหนี้อยู่ระหว่างช�าระบัญชี	 หรือล้มละลาย	 หรืออยู่ในสถานการณ์ที่ลูกหนี้การค้ามี
จ�านวนเงินหนี้ค้างช�าระเกินกว่า	 2	 ปี	 แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน	 สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการอาจข้ึนอยู่กับ
วิธีการบังคับภายใต้กระบวนการทวงถามของกลุ่มบริษัทโดยใช้ค�าปรึกษาทางกฎหมายตามความเหมาะสม	เงินที่ได้รับคืนรับรู ้
ในก�าไรหรือขาดทุน
(2)	 การวัดมูลค่าและการรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
		 การวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการค�านวณความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญา 
ร้อยละของความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนเมื่อลูกหน้ีปฏิบัติผิดสัญญา	 (เช่น	 ผลกระทบของความเสียหายหากมีการผิดสัญญา) 
และยอดหนี้ เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญา	 การประเมินค�านวณความน่าจะเป ็นของการปฏิบัติผิดสัญญาและร้อยละ 
ของความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญาข้ึนอยู่กับข้อมูลในอดีตปรับปรุงด้วยการคาดการณ์เหตุการณ ์
ในอนาคต	 ส�าหรับยอดหนี้ เมื่อลูกหน้ีปฏิบัติผิดสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินแสดงโดยมูลค่าตามบัญชีข้ันต้นของ
สินทรัพย์	 ณ	 วันที่รายงาน	 ส�าหรับสัญญาค�้าประกันทางการเงิน	 ความเสี่ยงรวมถึงจ�านวนเงินที่ถูกเบิกใช้	 ณ	 วันที่รายงาน 
และจ�านวนเงินที่เพิ่มข้ึนใด	 ๆ	 ที่คาดว่าจะถูกเบิกใช้ในอนาคต	 โดยวันที่ผิดสัญญาถูกประเมินโดยข้ึนอยู่กับแนวโน้มในอดีต 
กลุ่มบริษัทท�าความเข้าใจความจ�าเป็นด้านการเงินในอนาคตโดยเฉพาะเจาะจงของลูกหน้ีและข้อมูลการคาดการณ์เหตุการณ์
ในอนาคตที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ

	 3.7	 การวัดมูลค่ายุติธรรม
	 มูลค่ายุติธรรม	 หมายถึง	 ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น	
โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย	(ผู้ร่วมในตลาด)	ณ	 วันที่วัดมูลค่า	 กลุ่มบริษัท
ใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการ 
เงินท่ีเกี่ยวข้องก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	 ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือ
หนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้	 กลุ ่มบริษัทจะประมาณมูลค่า
ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์	 และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ 
ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด	
	 ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม	ดังนี้
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ระดับ	 1	 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง	 	 	
ระดับ	 2	 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน	ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม	 	
ระดับ	 3	 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้	เช่น	ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณข้ึน	
	 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	กลุ่มบริษัทจะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจ�า

	 3.8	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
	 	 	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน	
	 3.9		 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ	์

	 ที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 รวมถึงอาคารสิ่งปลูกสร้าง	 และส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	 ซ่ึงบริษัทได้ปลูกสร้าง
อาคารอยู่บนที่ดินเช่าของราชพัสดุและจะโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กรมธนารักษ์เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า	 บริษัทรับรู้สินทรัพย ์
ดังกล่าวด้วยราคาทุน	ณ	วันที่ได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จและแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 
บริษัทค�านวณค่าเสื่อมราคาส�าหรับสินทรัพย์ทุกประเภทโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์
ยกเว้นที่ดิน	
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท	ดังนี้

			 	 อายกุารให้ประโยชน	์(ปี)

	 ส่วนปรับปรุงที่ดิน	 10
	 อาคาร	สิ่งปลูกสร้าง	และส่วนปรับปรุงอาคาร	สิ่งปลูกสร้าง	 10	-	20
	 เครื่องจักรและอุปกรณ์	 10
	 เครื่องมือและเครื่องใช้ทั่วไป	 5	-	10
	 เครื่องใช้ส�านักงาน	 3	-	5
	 ยานพาหนะ	 5	-	7

	 รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม	 หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีข้ึนและคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต	
จะบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์	 และตัดค่าเสื่อมราคาตามอายุการให้ประโยชน์ที่เหลือของสินทรัพย์นั้น	 ค่าซ่อมแชมและ
บ�ารุงรักษารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดข้ึน

	 3.10	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	 เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 แสดงด้วยราคาทุนที่ได้มาหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม	 การตัดจ�าหน่าย
ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ภายใน	10	ป	ี

	 3.11	 การด้อยค่า
	 ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน	ณ	ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่	ในกรณี 
ที่มีข้อบ่งชี้กลุ่มบริษัทจะท�าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน	 ส�าหรับค่าความนิยมจะมีการประมาณมูลค่า 
ที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน	
	 ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน	 ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 เว้นแต่เมื่อมีการ 
กลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่า 
ในเวลาต่อมา	ในกรณีนี้จะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การค�านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน
	 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน	 หมายถึง	 มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า	 ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์
จะประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต	 	 คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค�านึงถึงภาษีเงินได้ 
เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน	 ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงที่มีต่อสินทรัพย์	ส�าหรับสินทรัพย์
ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น	 จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ 
ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเก่ียวข้องด้วย
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การกลับรายการด้อยค่า
	 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ	 เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มข้ึนในภายหลัง	
และการเพิ่มข้ึนนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
	 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่น	 ๆ	 ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน	 ณ	 ทุกวัน
ที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าลดระดับลงหรือหมดไป	 ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ	 หากมีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน	ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกนิกว่ามลูค่าตามบัญชภีายหลงัหกัค่าเสือ่มราคาหรือค่าตดัจ�าหน่าย	เสมอืนหน่ึงไม่เคยมกีารบันทกึ
ขาดทนุจากการด้อยค่ามาก่อน

	 3.12	 ประมาณการหนี้สิน
	 กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้ว	และมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป	เพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น	และกลุ่มบริษัท
สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

	 3.13	 ผลประโยชน์ของพนักงาน
เงินกองทุนบ�าเหน็จส�าหรับผู้ปฏิบัติงานไปรษณีย์ไทย
	 กองทุนบ�าเหน็จส�าหรับผู้ปฏิบัติงานในบริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	ด�าเนินตามข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท	ไปรษณีย์
ไทย	จ�ากัด	ฉบับที่	6	ว่าด้วยกองทุนบ�าเหน็จส�าหรับผู้ปฏิบัติงานในบริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	พ.ศ.	2548	และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติมคร้ังที่	1	พ.ศ.	2549	วัตถุประสงค์ในการจัดให้มีกองทุนส�าหรับจ่ายสงเคราะห์เป็นบ�าเหน็จให้กับพนักงานและลูกจ้างที่ออก
จากงาน	โดยบริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนบ�าหน็จเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	10	ของเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานและจ่ายสมทบ
เพิ่มให้เท่ากับภาระผูกพันที่พึงจ่าย	 ณ	 วันสิ้นปีบัญชี	 ซ่ึงค�านวณโดยใช้เงินเดือน	 ณ	 วันสิ้นปีคูณด้วยอายุงานตามหลักเกณฑ์ที่
ก�าหนดในข้อบังคับของกองทุนบ�าเหน็จฯ
	 รายได้จากดอกผลของสินทรัพย์เงินกองทุนบ�าเหน็จฯ	รับรู้เป็นรายได้ของบริษัทและเงินจ่ายสมทบรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
งบก�าไรขาดทุนในงวดที่เกิดรายการ	ส่วนสินทรัพย์ของกองทุนบ�าเหน็จฯ	ได้รวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทแล้ว
กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ
	 เมือ่วันท่ี	28	สงิหาคม	2555	บรษัิทได้จดทะเบียนจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชีพ	โดยใช้ช่ือว่า	“กองทนุส�ารองเลีย้งชพีพนกังาน	 
บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว”	โดยรับโอนบรรดากิจการ	สิทธิ	หนี้	ความรับผิด	ทรัพย์สิน	กรรมการ	สมาชิก 
ของบริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	จากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน	บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	 (มหาชน)	และบริษัท	
ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว	มายังกองทุนส�ารองเล้ียงชีพพนักงาน	บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว
	 ทั้งนี้	พนักงานที่เริ่มท�างานก่อนวันที่	13	ธันวาคม	2539	สามารถเลือกเป็นสมาชิกของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	หรือกองทุน 
บ�าเหน็จฯ	ส�าหรับพนักงานที่เริ่มท�างานกับบริษัทตั้งแต่วันที่	13	ธันวาคม	2539	เป็นต้นไป	ต้องเป็นสมาชิกของกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ	เมื่อพนักงานและลูกจ้างออกจากงาน	หรือลาออกจากกองทุนโดยไม่ออกจากงาน	มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนตามหลัก
เกณฑ์ที่ก�าหนดในข้อบังคับของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพฯ	บริษัทไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย	หรือภาระผูกพันจากการอนุมาน
ที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมถ้าหากกองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายผลประโยชน์ทั้งหมดให้กับพนักงาน	ส�าหรับเงินที่บริษัทจ่าย
สมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเม่ือเกิดรายการ	ในรอบระยะวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น	 
สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท	 และบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
กรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์	จ�ากัด
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน	-	โครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้
	 ตามกฎหมายแรงงานภายใต้ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	เรื่องมาตรฐานข้ันต�่าของสภาพการจ้าง 
ในรัฐวิสาหกิจ	(ฉบับที่	4)	เมื่อนายจ้างให้พ้นสภาพโดยการให้ออกหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด	หากพนักงานและลูกจ้างท�างาน 
ติดต่อกันครบ	120	วันข้ึนไป	มีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากนายจ้าง	30	วัน	โดยมีอัตราสูงสุดเมื่อพนักงานและลูกจ้างท�างานติดต่อ 
กันครบ	 20	 ปี	 มีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากนายจ้าง	 400	 วัน	 ส�าหรับพนักงานและลูกจ้างที่พ้นสภาพเพราะเหตุเกษียณอาย ุ
ซ่ึงได้ปฏิบัติงานในช่วงเกษียณอายุติดต่อกันครบ	 5	 ปีข้ึนไป	 มีสิทธิได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการท�างาน	 180	 วัน 
โดยมีอัตราสูงสุดเมื่อพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงานในช่วงเกษียณอายุติดต่อกันครบ	 20	 ปี	 มีสิทธิได้รับเงินเพื่อตอบแทน 
ความชอบในการท�างาน	400	วัน
	 ทั้งนี้	การปรับปรุงเงินชดเชยและเงินตอบแทนความชอบในการท�างาน	เมื่อพนักงานและลูกจ้างที่พ้นสภาพนั้นปฏิบัติงาน
ติดต่อกันครบ	20	ปี	ให้มีสิทธิได้รับเงินจากเดิม	300	วัน	เป็น	400	วัน	มีผลบังคับแก่ลูกจ้างที่ต้องพ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตุ
เกษียณอายุตามข้อบังคับ	ข้อก�าหนด	หรือค�าสั่งของนายจ้างตั้งแต่วันที่	30	กันยายน	2562	เป็นต้นไป
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	 บริษัทและบริษัทย่อยค�านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน	โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย 
ที่ประมาณการไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)	โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
	 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 	 ต้นทนุบรกิารในอดตีทีเ่กีย่วข้องกบัการแก้ไขโครงการจะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุเมือ่การแก้ไขโครงการมผีลบังคับใช้
3.14	 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขาย
	 รายได้จากการขายสินค้า	จะรับรู้เมื่อการควบคุมสินค้าถูกโอนให้แก่ลูกค้าหรือท�าการส่งมอบสินค้าไปยังสถานที่ที่ลูกค้า
ก�าหนด	ลูกค้ามีอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้า	กลุ่มบริษัทรับรู้ลูกหน้ีการค้าเม่ือสินค้าได้ถูกส่งให้กับลูกค้า	โดยรับรู้รายได ้
ณ	เวลาที่กิจการปราศจากการควบคุมสินค้าในขณะที่เวลาที่เหลือ	มีไว้ส�าหรับการจ่ายช�าระเงินเท่านั้น
รายได้จากการบริการ           

 รายได้จากการบริการรับรู้	ณ	ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ให้บริการ
ดอกเบี้ยรับ            
	 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่าย           

 รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
	 3.15	 สัญญาเช่า

	 	 กลุม่บรษัิทน�า	TFRS	16	มาใช้ปฏบัิต	ิโดยใช้วธิปีรบัปรงุกบัก�าไรสะสมยกมาต้นงวด	และไม่ปรบัย้อนหลงักบัข้อมลูเปรยีบเทยีบ 
ที่แสดงตาม	TAS	17	ทั้งนี้รายละเอียดนโยบายการบัญชีของ	TAS	17	และ	TFRS	16	แสดงแยกดังต่อไปนี้
นโยบายที่ใช้ปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า
	 	 กลุ่มบริษัทประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	ณ	วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า	กลุ่มบริษัท 
รบัรูส้นิทรพัย์สทิธิการใช้และหนีส้นิตามสญัญาเช่าทีเ่กีย่วข้องกบัทกุข้อตกลงสญัญาเช่าทีเ่ป็นสญัญาเช่า	ยกเว้นสญัญาเช่าระยะสัน้ 
และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์มีมูลค่าต�่า	สัญญาเช่าเหล่านี้	กลุ่มบริษัทรับรู้การจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าเป็นค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน
ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า	 เว้นแต่เกณฑ์ที่เป็นระบบอื่นที่ดีกว่าซ่ึงเป็นตัวแทนของรูปแบบเวลาที่แสดงถึงประโยชน ์
เชิงเศรษฐกิจจากการใช้สินทรัพย์ที่เช่า
	 	 หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายช�าระ	 ณ	 วันนั้น	
โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า	แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถก�าหนดได้	กลุ่มบริษัทใช้อัตราดอกเบ้ียการกู้ยืม 
ส่วนเพิ่ม
การจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า	ประกอบด้วย	 	 	 	
-	 การจ่ายช�าระคงที่	(รวมถึง	การจ่ายช�าระคงที่โดยเนื้อหา)	หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าใด	ๆ		 	
-	 การจ่ายช�าระค่าเช่าผันแปรที่ข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออัตรา	ซ่ึงการวัดมูลค่าเริ่มแรกใช้ดัชนีหรืออัตรา	ณ	วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล
-	 จ�านวนเงินที่คาดว่าผู้เช่าจะจ่ายช�าระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
-	 ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือ	หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกนั้น
-	 การจ่ายช�าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า	 หากข้อก�าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผู ้เช่าจะใช้สิทธิเลือกในการ 
	 ยกเลิกสัญญาเช่า
หน้ีสินตามสัญญาเช่าแยกแสดงบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
	 	 การวัดมูลค่าภายหลังของหนี้สินตามสัญญาเช่า	 โดยการเพิ่มมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนดอกเบ้ียจากหนี้สินตามสัญญาเช่า 
(ใช้วิธีดอกเบ้ียที่แท้จริง)	และลดมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนการช�าระการจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าที่จ่ายช�าระ
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่	(โดยการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้อง)	เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
-	 มีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า	หรือมีเหตุการณ์ส�าคัญ	หรือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์	ที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง 
	 ในการประเมินสิทธิเลือกในการซ้ือสินทรัพย์อ้างอิง	 ในกรณีดังกล่าวหน้ีสินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าใหม่โดยคิดลด 
	 การจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุงโดยใช้อัตราคิดลดที่ปรับปรุง
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-	 มีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายช�าระตามสัญญาเช่า	เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงดัชนีหรืออัตรา	หรือการเปลี่ยนแปลงจ�านวนเงิน 
	 ที่คาดว่าจะต้องจ่ายช�าระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ	ในกรณีดังกล่าวหน้ีสินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าใหม่โดยคิดลด 
	 การจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าท่ีปรับปรุงโดยใช้อัตราคิดลดเดิม	 (เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงการจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าเป็นผล 
	 มาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียลอยตัว	ในกรณีดังกล่าวใช้อัตราคิดลดที่ปรับปรุง)
-	 มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าหรือและการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าไม่บันทึกเป็นสัญญาเช่าแยกต่างหาก	 ในกรณีนี้หนี้สิน 
	 ตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าใหม่ข้ึนอยู่กับอายุสัญญาเช่าของสัญญาเช่าที่เปลี่ยนแปลงโดยคิดลดการจ่ายช�าระตามสัญญาเช่า 
	 ที่ปรับปรุงด้วยอัตราคิดลดที่ปรับปรุง	ณ	วันที่การเปลี่ยนแปลงสัญญามีผล
กลุ่มบริษัทไม่มีรายการปรับใด	ๆ	ดังกล่าวในระหว่างปี
	 	 สนิทรพัย์สทิธกิารใช้ประกอบด้วย	การวดัมลูค่าเริม่แรกกบัหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทีเ่กีย่วข้อง	การจ่ายช�าระตามสญัญาเช่าใด	ๆ  
ที่จ่ายช�าระ	ณ	วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเริ่มมีผลหักสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใด	ๆ	และต้นทุนทางตรง 
เริ่มแรกใด	ๆ	การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยใช้ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการ 
ด้อยค่าสะสม
	 	 เมื่อกลุ ่มบริษัทมีประมาณการต้นทุนที่จะเกิดข้ึนในการรื้อและการขนย้ายสินทรัพย์ที่เช่า	การบูรณะสถานที่ตั้งของ 
สนิทรพัย์หรอืการบูรณะสนิทรพัย์อ้างองิให้อยูใ่นสภาพตามทีก่�าหนดไว้ในข้อตกลงและเง่ือนไขของสญัญาเช่า	ประมาณการดงักล่าว 
รับรู้และวัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	37	เรื่อง	ประมาณการหนี้สิน	หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน	 
(“TAS	 37”)	 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์สิทธิการใช้	 รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์	สิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้อง	 เว้นแต่ต้นทุน
เหล่านั้นเกิดข้ึนเพื่อผลิตสินค้าคงเหลือ
	 	 สินทรัพย์สิทธิการใช้คิดค่าเสื่อมราคาตลอดช่วงเวลาที่สั้นกว่าระหว่างอายุสัญญาเช่าและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
อ้างอิง	หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงหรือราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้	สะท้อนว่ากลุ่มบริษัทจะ
ใช้สิทธิเลือกซ้ือ	สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์อ้างอิง	โดยการคิด
ค่าเสื่อมราคาเริ่ม	ณ	วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล
	 	 สินทรัพย์สิทธิการใช้แยกแสดงเป็นอีกหนึ่งบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
	 	 กลุม่บรษัิทปฏบัิตติาม	TAS	36	เพือ่ประเมนิว่าสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ด้อยค่าหรอืไม่	และบันทกึผลขาดทนุจากการด้อยค่าใด	ๆ  
ที่ระบุได้ตามที่กล่าวในนโยบายเรื่อง	“ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์”
	 	 ค่าเช่าผันแปรที่ไม่ข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออัตราไม่ถูกรวมในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าและสินทรัพย์สิทธิการใช้	
การจ่ายช�าระท่ีเกี่ยวข้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับงวดที่มีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขการจ่ายช�าระเหล่าน้ันเกิดข้ึนและรวมอยู่ใน
งบก�าไรขาดทุน
กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า
	 	 TFRS	16	ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อการบันทึกบัญชีสัญญาเช่าทางด้านผู้ให้เช่า	ภายใต้	TFRS	16	ผู้ให้เช่า
ยังคงจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด�าเนินงานและบันทึกบัญชีส�าหรับสัญญาเช่าทั้งสองประเภท
แยกจากกัน
นโยบายที่ปฏิบัติใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญาเช่าด�าเนินงาน
	 	 สัญญาเช่าระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่าจะ
จัดเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน	เงินท่ีต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงาน	(สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า)	จะบันทึก 
เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
	 	 ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิข้ึนจากการยกเลกิสญัญาเช่าด�าเนนิงานก่อนหมดอายุการเช่า	เช่น	เบ้ียปรบัทีต้่องจ่ายให้กบัผูใ้ห้เช่า	จะบันทกึ 
เป็นค่าใช้จ่ายในระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดข้ึน
สัญญาเช่าการเงิน
	 	 กลุ่มบริษัทบันทึกสัญญาเช่าทางการเงินเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินรวมด้วยจ�านวนเท่ากับมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า	ณ	 วันเร่ิมต้นสัญญาเช่า	หรือมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินข้ันต�่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่
จ�านวนใดจะต�่ากว่า	ค่าเช่าที่จ่ายช�าระจะเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่ไปลดเป็นเงินต้น	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
จะปันส่วนไปสู่งวดต่าง	ๆ 	ตลอดอายุสัญญาเช่า	เพื่อให้ทราบอัตราดอกเบ้ียเมื่อเทียบยอดหนี้คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่
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	 3.16	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
	 	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยจ�านวนรวมของภาษีเงินได้ในปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ในปีปัจจุบัน
	 ภาษีเงินได้ที่ต้องช�าระในปีปัจจุบันค�านวณจากก�าไรทางภาษีส�าหรับปี	ก�าไรทางภาษีแตกต่างจากก�าไรที่แสดงในงบก�าไร
ขาดทุน	เนื่องจากก�าไรทางภาษีไม่ได้รวมรายการที่สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีในปีอื่น	ๆ 	และไม่ได้รวมรายการ
ที่ไม่สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี	 หนี้สินภาษีเงินได้ในปีปัจจุบันค�านวณโดยใช้อัตราภาษีที่บังคับใช้อยู่หรือ 
ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้	ณ	วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน 
กับมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่ใช้ในการค�านวณก�าไรทางภาษี	 (ฐานภาษี)	 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวทุกรายการ	 และรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่าง
ชั่วคราวเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว ่าก�าไรทางภาษีจะมีจ�านวนเพียงพอที่จะน�าผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้
ประโยชน์ได้	 โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชี	 ณ	 วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะ 
ถูกปรับลดลง	เมื่อก�าไรทางภาษีที่จะน�ามาใช้ประโยชน์ลดลง	การกลับรายการจะท�าเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัท
และบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีเพียงพอที่จะน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้
	 บริษัทและบริษัทย่อยค�านวณมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอัตราภาษีที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือในปีที่คาดว่าจะจ่ายช�าระหนี้สินภาษี	โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่
หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาที่รายงาน
	 ในงบการเงินรวม	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแยกพิจารณาของแต่ละ
บริษัทในกลุ ่มบริษัท	 และบริษัทจะน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของบริษัทย่อยมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีของบริษัทได้ก็ต่อเมื่อบริษัททั้งสองมีสิทธิตามกฏหมายที่จะจ่ายช�าระหรือรับคืนภาษีด้วยจ�านวนสุทธิจ�านวน
เดียวได้	 และบริษัททั้งสองตั้งใจที่จะจ่ายช�าระหรือรับคืนภาษีเงินได้ด้วยจ�านวนสุทธิจ�านวนเดียว	 และบริษัททั้งสองตั้งใจจะ 
รับช�าระสินทรัพย์หรือช�าระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

	 3.17	 รายการที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ
	 รายการท่ีมีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ	 บันทึกโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน	 ณ	 วันที่เกิดรายการ 
ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	ณ	 วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน	 แปลงค่าเป็น 
เงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันนั้น	ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าวทั้งที่เกิดข้ึนจริงและยังไม่เกิดข้ึนจริงแสดง
รวมไว้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนส�าหรับปี

	 3.18	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัท	หมายถึง	บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ�านาจควบคุมบริษัทถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่า
จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม	หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท	รวมถึงบริษัทที่ท�าหน้าที่ถือหุ้นบริษัทย่อย	และ
กิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน	นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซ่ึงถือ
หุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	 และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญกับบริษัท	 ผู้บริหารส�าคัญที่เป็นกรรมการ
หรือพนักงานของบริษัท	ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
	 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ	บริษัทค�านึงถึงเนื้อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
	 บริษัทถูกควบคุมโดยกระทรวงการคลังซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นเพียงผู้เดียวของบริษัท	บริษัทไม่ได้ถือรัฐวิสาหกิจอื่นเป็นกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน	แม้ว่ากระทรวงการคลังจะถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจนั้น
	 บริษัทได้จัดตั้ง	บริษัท	ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น	จ�ากัด	ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	22	ตุลาคม	2556	เพื่อบริหารจัดการ
เกี่ยวกับเส้นทางการขนส่ง	การจ่าหน้า	การบรรจุหีบห่อการจัดเก็บและกระจายสินค้า	รวมทั้งให้บริการเสริมอื่น	ๆ	ที่เก่ียวข้อง 
โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ	 100	 บริษัท	 ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น	 จ�ากัด	 มีทุนจดทะเบียนจ�านวน	 350	 ล้านบาท	 จดทะเบียน 
จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่	 9	 มกราคม	 2557	 และรับช�าระค่าหุ ้นครบร้อยละ	 100	 แล้ว	 เป็นเงินจ�านวน	 350	 ล้านบาท 
เมื่อวันที่	29	กันยายน	2557	
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	 3.19	 ก�าไรต่อหุ้น
	 ก�าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐานค�านวณโดยการหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก
ที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี	และก�าไรต่อหุ้นปรับลดค�านวณจากจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่รวมสมมติฐาน
ว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้ถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด

	 3.20	 การวัดมูลค่ายุติธรรม
	 มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์	 หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติ
ระหว่างผู้ร่วมตลาด	ณ	วันที่วัดมูลค่า	ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า	
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์หรือหนี้สินรายการใดรายการหนึ่ง	กลุ่มบริษัทพิจารณาถึงลักษณะของ
สินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นซ่ึงผู้ร่วมตลาดจะน�ามาพิจารณาในการก�าหนดราคาของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน	ณ	วันที่วัดมูลค่า	โดยการ
วัดมูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมนี้ใช้ตามเกณฑ์ตามที่กล่าว		
	 นอกจากนี้	การวัดมูลค่ายุติธรรมได้จัดล�าดับชั้นเป็นระดับที่	1	ระดับที่	2	และระดับที่	3	โดยแบ่งตามล�าดับข้ันของข้อมูล
ที่สามารถสังเกตได้	และตามล�าดับความส�าคัญของข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรม	ซ่ึงมีดังต่อไปนี้
-	 ระดับที่	 1	 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย	 (ไม่ต้องปรับปรุง)	 ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน 
	 และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น	ณ	วันที่วัดมูลค่า
-	 ระดับที่	 2	 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส�าหรับสินทรัพย์น้ันหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือ 
	 จากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในข้อมูลระดับ	1
-	 ระดับที่	3	เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส�าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

	 3.21	 การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร
	 ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท	 ต้องอาศัยดุลยพินิจ
หลายประการในการก�าหนดนโยบายการบัญชี	การประมาณการ	และการตั้งข้อสมมติฐาน	ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจ�านวน
สินทรัพย์	 หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน	 ณ	 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 รวมท้ัง 
การแสดงรายได้	 และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี	 ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้
เหตุการณ์	ณ	ขณะนั้น	ผลที่เกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น
การใช้ดุลยพินิจที่ส�าคัญในการใช้ประมาณการทางบัญชีมีดังต่อไปนี้
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
	 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน	 ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 ซ่ึงต้อง
อาศัยข้อสมมติฐานต่าง	ๆ	ในการประมาณการนั้น	เช่น	อัตราคิดลด	อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต	อัตรามรณะ	และอัตรา
การเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน	เป็นต้น	
	 ต้นทุนบริการในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเมื่อการแก้ไขโครงการมีผล
บังคับใช้

4.	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน
	 เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท�าข้อมูลทางการเงิน	บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท	หากกลุ่ม
บริษัทมีอ�านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจ 
ทางการเงินและการบริหาร
	 ในระหว่างปี	บรษัิทและบรษัิทย่อยมรีายการธรุกจิทีส่�าคัญกบับุคคลหรือกจิการทีเ่ก่ียวข้องกนัรายการธรุกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข 
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น	ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ	
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รายการที่ส�าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	สรุปได้ดังนี้
หน่วย	:	ล้านบาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	 นโยบายการก�าหนดราคา
	 	 	 2563	 2562	 2563	 2562	

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย        
	 (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)	 	 	 	 	 	 	
รายได้ค่าบริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์	-	ลูกค้าธุรกิจ	 -	 -	 0.93	 0.60	 ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าใช้สถานที่และอุปกรณ์	 -	 -	 4.17	 2.96	 ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าสาธารณูปโภค	 -	 -	 1.90	 1.66	 ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค่าปรับผิดสัญญา	 -	 -	 0.12	 0.09	 ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้จากการด�าเนินงานอื่น	 -	 -	 -	 0.07	 ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าขนส่งถุงไปรษณีย์ในประเทศ	-	มีสัญญา	 -	 -	 -	 222.07	 ราคาตามสัญญา
ค่าขนส่งถุงไปรษณีย์ในประเทศ	-	ไม่มีสัญญา	 -	 -	 76.27	 25.55	 ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าขนส่งถุงไปรษณีย์	EMS	-	มีสัญญา	 -	 -	 -	 48.41	 ราคาตามสัญญา
ค่าจ้างช่วยงานด้านไปรษณีย์	 -	 -	 23.70	 12.89	 ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่าอาคารสถานที่	 -	 -	 0.33	 1.70	 ราคาตามสัญญา
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	 -	 -	 294.19	 -	 อัตราค่าเช่าตามสัญญา
ต้นทุนทางการเงิน	 -	 -	 77.95	 -	 อัตราค่าเช่าตามสัญญา

ยอดคงค้างที่ส�าคัญระหว่างบริษัทและกิจการที่เก่ียวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	มีดังนี้
	 	 	 	 	 	 	 หน่วย	:	ล้านบาท

	 	 	 	 งบการเงนิรวม	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ
	 	 	 2563	 2562	 2563	 2562

ลูกหน้ีอ่ืน	-	กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน	(ดูหมายเหตุข้อ	8)	 	 	 	 	 	
บริษัทย่อย	 	 	 -	 -	 1.38	 1.09
รายได้ค้างรับ       
บริษัทย่อย	 	 	 -	 -	 0.11	 0.14
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า       
บริษัทย่อย	 	 	 -	 -	 -	 62.46
สินทรัพย์สิทธิการใช้      
บริษัทย่อย	 	 	 -	 -	 53.28	 -
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน	-	ภาษีซื้อยังไม่ถึงก�าหนด		 	 	 	 	 	
บริษัทย่อย	 	 	 -	 -	 -	 0.38
เจ้าหน้ีอ่ืน	-	กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน	(ดูหมายเหตุข้อ	17)	 	 	 	 	 	
บริษัทย่อย	 	 	 -	 -	 3.30	 1.10
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย      
บริษัทย่อย	 	 	 -	 -	 46.09	 38.90	
หน้ีสินตามสัญญาเช่า      
บริษัทย่อย	 	 	 -	 -	 23.72	 -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน	-	ภาษีขายยังไม่ถึงก�าหนด	 	 	 	 	 	
บริษัทย่อย	 	 	 -	 -	 0.05	 0.08
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร	ดังต่อไปนี้
หน่วย	:	ล้านบาท

	 	 	 	 งบการเงนิรวม	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ

	 	 	 2563	 2562	 2563	 2562

ผลประโยชน์ระยะสั้น	 11.97	 8.91	 3.08	 1.97
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 0.18	 0.14	 -	 -
	 รวม	 	 	 12.15	 9.05	 3.08	 1.97

 
5.	 ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกระแสเงินสด
	 5.1	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท
	 	 	 	 งบการเงนิรวม	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ
	 	 	 2563	 2562	 2563	 2562

เงินสด	 	 215.22	 325.27	 214.93	 324.96
เงินฝากธนาคาร	 	 	 	 		
	 เงินฝากกระแสรายวัน	 17.79	 16.62	 17.79	 16.62
	 เงินฝากออมทรัพย์	 2,534.16	 2,116.63	 2,455.34	 2,014.97
	 เงินฝากประจ�าครบก�าหนดช�าระไม่เกิน	3	เดือน	 91.00	 772.63	 67.72	 762.69
	 	 รวม	 2,858.17	 3,231.15	 2,755.78	 3,119.24

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2563	เงินฝากธนาคารมอีตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ	0.25	-	0.93	ต่อปี	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	มอีตัราดอกเบ้ีย 
ร้อยละ	0.25	-	1.26	ต่อปี)	

	 5.2	 รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีสาระส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	มีดังนี้
	 	 หนี้สินจากการซ้ือสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท
	 	 	 	 งบการเงนิรวม	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ
	 	 	 2563	 2562	 2563	 2562

ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินจากการซ้ือสินทรัพย์ถาวร	 	 	 	 	 	
	 และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ณ	วันที่	1	มกราคม	 81.33	 106.12			 81.06	 106.10
บวก	 ซ้ือระหว่างปี	 2,202.95	 1,838.93	 2,199.15	 1,838.16
หัก	 สินทรัพย์รับบริจาคระหว่างปี	 (3.01)	 (75.81)	 (3.01)	 (75.81)
						 รวมซ้ือระหว่างปี	 2,199.94	 1,763.12			 2,196.14	 1,762.35
หัก	 ส่วนที่จ่ายเป็นเงินสด		 (2,115.19)	 (1,787.91)			 (2,112.75)	 (1,787.39)
ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินจากการซ้ือสินทรัพย์ถาวร	 	 	 	 	 	
	 และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 166.08	 81.33		 164.45	 81.06

 

	 5.3	 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หน่วย	:	ล้านบาท

	 งบการเงนิรวม

	 ยอด	ณ	วันที	่ กระแสเงนิสด	 การเปล่ียนแปลงทีไ่มใ่ชเ่งนิสด	 ยอด	ณ	วันที่
	 1	มกราคม	 จากกิจกรรม	 ผลกระทบจาก	 การเปล่ียน	 31	ธนัวาคม
	 2563	 จดัหาเงนิ	 การน�ามาตรฐาน	 แปลงอืน่(1)	 2563
	 	 	 การบัญชใีหมม่าใช	้ 	 	

หนี้สินตามสัญญาเช่า	 309.10	 (1,445.87)	 2,918.60	 5,834.97	 7,616.80
	 รวม	 309.10	 (1,445.87)	 2,918.60	 5,834.97	 7,616.80
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หน่วย	:	ล้านบาท
	 งบการเงนิรวม
	 ยอด	ณ	วันที	่ กระแสเงนิสด	 การเปล่ียนแปลง	 ยอด	ณ	วันที่
	 1	มกราคม	 จากกจิกรรม	 ทีไ่มใ่ชเ่งนิสด(1)	 31	ธนัวาคม
	 2562	 จดัหาเงนิ	 	 2562

หนี้สินตามสัญญาเช่า	 	 147.57	 (36.14)	 197.67	 309.10
	 รวม	 	 147.57	 (36.14)	 197.67	 309.10

หน่วย	:	ล้านบาท
	 งบการเงนิรวม
	 ยอด	ณ	วันที	่ กระแสเงนิสด	 การเปล่ียนแปลงทีไ่มใ่ชเ่งนิสด	 ยอด	ณ	วันที่
	 1	มกราคม	 จากกิจกรรม	 ผลกระทบจาก	 การเปล่ียน	 31	ธนัวาคม
	 2563	 จดัหาเงนิ	 การน�ามาตรฐาน	 แปลงอ่ืน(1)	 2563	 	
	 	 	 การบัญชใีหมม่าใช้

หนี้สินตามสัญญาเช่า	 -	 (1,342.81)	 2,582.28	 5,689.60	 6,929.07
	 รวม	 -	 (1,342.81)	 2,582.28	 5,689.60	 6,929.07
หมายเหตุ
(1)	 การเปลี่ยนแปลงอ่ืนเกิดจากดอกเบ้ียจ่ายรอตัดบัญชี

6.	 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและเงินลงทุนชั่วคราว
	 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	ประกอบด้วย หน่วย	:	ล้านบาท
	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 เงินฝากประจ�าธนาคารที่ถึงก�าหนดจ่ายคืนเกิน	6	เดือนแต่ไม่เกิน	12	เดือน	 4,016.10	 4,016.10
	 เงินฝากธนาคารระยะยาวที่จะครบก�าหนดใน	1	ปี	 	 3,147.59	 3,147.59
	 	 	รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน	 	 7,163.69	 7,163.69

	 เงินลงทุนชั่วคราว	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ประกอบด้วย หน่วย	:	ล้านบาท
	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 เงินฝากประจ�าธนาคารที่ถึงก�าหนดจ่ายคืนเกิน	3	เดือนแต่ไม่เกิน	6	เดือน	 1,302.88	 1,302.88
	 เงินฝากประจ�าธนาคารที่ถึงก�าหนดจ่ายคืนเกิน	6	เดือนแต่ไม่เกิน	12	เดือน	 6,521.70	 6,521.70
	 เงินฝากธนาคารระยะยาวที่จะครบก�าหนดใน	1	ปี	 	 814.11	 814.11
	 	 รวมเงินลงทุนชั่วคราว	 	 	 8,638.69	 8,638.69
	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2563	สนิทรพัย์ทางการเงินหมนุเวยีนอืน่มอีตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ	0.70	-	1.60	ต่อปี	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562 
เงินลงทุนชั่วคราวมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ	1.36	-	2.35	ต่อปี)

7.	 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน
	 เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย หน่วย	:	ล้านบาท
	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
	 2563	 2562

	 เงินฝากประเภทออมทรัพย์	(1)	 	 	 20.00	 20.00
	 เงินฝากประเภทประจ�าเกิน	6	เดือน	(2)	 	 	 50.20	 49.64
	 เงินฝากธนาคารกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	(3)	 	 	 367.20	 361.63
	 	 	 	 	 437.40	 431.27
หมายเหตุ
(1)	 มีภาระค�้าประกันการให้บริการธุรกิจโดยใช้เป็นหลักประกันกับธนาคารในการออกหนังสือค�้าประกันการให้บริการจ้างเหมาขนย้ายเหรียญกษาปณ์
(2)	 เป็นเงินฝากที่มีภาระผูกพันค�้าประกันเงินกู้โครงการต่าง	ๆ	ของกองทุนบ�าเหน็จ
(3)	 มีภาระผูกพันจ่ายให้พนักงานที่จะลาออกในอนาคตส�าหรับเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของพนักงานท่ีลาออกจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
	 แต่ยังไม่ได้ลาออกจากบริษัท
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8.	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
	 8.1	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท
	 	 	 	 งบการเงนิรวม	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ
	 	 	 2563	 2562	 2563	 2562

ลูกหนี้การค้า	-	อื่น	ๆ	 1,062.65	 1,237.10	 881.97	 1,134.52
ลูกหนี้อ่ืน	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(ดูหมายเหตุข้อ	4)	 -	 -	 1.38	 1.09
ลูกหนี้อ่ืน	-	อื่น	ๆ		 106.63	 100.72	 84.10	 78.24
ลูกหนี้ส่วนแบ่งไปรษณีย์ระหว่างประเทศ	 797.83	 525.32	 797.83	 525.32
รายได้ค้างรับ	 271.59	 329.85	 227.10	 309.43
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	 869.54	 739.82	 858.35	 788.72
	 รวมลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน	 3,108.24	 2,932.81	 2,850.73	 2,837.32

หน่วย	:	ล้านบาท
	 	 	 	 งบการเงนิรวม	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ
	 	 	 2563	 2562	 2563	 2562

ลูกหนี้การค้า	-	อื่น	ๆ      
ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ	 674.76	 600.94		 627.73	 568.95
ค้างช�าระ	 	 	 	 		
	 ไม่เกิน	3	เดือน	 377.36	 507.66	 250.68	 451.61
	 3	-	6	เดือน	 45.66	 133.90	 11.35	 123.06
	 6	-	12	เดือน	 20.78	 27.81	 7.93	 11.39
	 มากกว่า	12	เดือน	 125.85	 63.62	 79.14	 28.74
	 	 รวม	 1,244.41	 1,333.93	 976.83	 1,183.75
หัก:	 ค่าเผื่อผลขาดทุน/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (181.76)	 (96.83)	 (94.86)	 (49.23)
	 รวมลูกหนี้การค้า	 1,062.65	 1,237.10	 881.97	 1,134.52
ลูกหนี้อื่น      
ลูกหนี้อ่ืน	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -	 1.38	 1.09
ลูกหนี้อ่ืน	-	อื่น	ๆ	 182.11	 175.79	 159.57	 153.31
หัก:	ค่าเผื่อผลขาดทุน/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (75.48)	 (75.07)	 (75.47)	 (75.07)
รวมลูกหนี้อื่น	-	อื่น	ๆ	 106.63	 100.72	 84.10	 78.24
ลูกหนี้ส่วนแบ่งไปรษณีย์ระหว่างประเทศ	 797.83	 525.32	 797.83	 525.32
รายได้ค้างรับ	 271.59	 329.85	 227.10	 309.43
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	 869.54	 739.82	 858.35	 788.72
	 รวมลูกหนี้อื่น	 2,045.59	 1,695.71	 1,968.76	 1,702.80
	 รวมลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน	 3,108.24	 2,932.81	 2,850.73	 2,837.32
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9.	 สินค้าคงเหลือ
	 สินค้าคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท
	 	 	 	 งบการเงนิรวม	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ

	 	 	 2563	 2562	 2563	 2562

สินค้าไปรษณีย์	 228.94	 211.41	 228.94	 211.41
สิ่งสะสม		 85.79	 86.40	 85.79	 86.40
ตราไปรษณียากรเพื่อการสะสม	 68.65	 54.76	 68.65	 54.76
ตราไปรษณียากรทั่วไป	 21.27	 17.51	 21.27	 17.51
วัสดุสิ้นเปลือง	 148.88	 187.95	 148.88	 187.95
	 	 	 553.53	 558.03	 553.53	 558.03
หัก:	 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า	 (90.81)	 (87.55)	 (90.81)	 (87.55)
	 รวมสินค้าคงเหลือ	 462.72	 470.48	 462.72	 470.48

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย
หน่วย	:	ล้านบาท

	 	 	 	 งบการเงนิรวม	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ

	 	 	 2563	 2562	 2563	 2562

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
	 และได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย	 270.08	 259.79	 270.08	 259.79

รายการเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่วย	:	ล้านบาท

	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
	 2563	 2562

ยอด	ณ	วันที่	1	มกราคม		 	 	 87.55	 74.97
รายการปรับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับส�าหรับปี		 	 3.26	 12.58
ยอด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 	 	 90.81	 87.55

 
10.	เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพันไม่หมุนเวียน

	 เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันไม่หมุนเวียน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	จ�านวน	473.99	ล้านบาท	(ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562 
จ�านวน	478.64	ล้านบาท)	ในงบการเงินรวม	และ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	จ�านวน	473.99	ล้านบาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	
จ�านวน	 469.53	 ล้านบาท)	 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ	 เป็นเงินฝากธนาคารตามข้อตกลงสินเช่ือเพื่อการเคหะของผู้ปฏิบัติงานกับ
ธนาคาร	 โดยบริษัทต้องด�ารงเงินฝากไว้กับธนาคารไม่ต�่ากว่าจ�านวนเงินที่ผู้ปฎิบัติงานยังคงเป็นหนี้ค้างช�าระกับธนาคารซ่ึงเป็นระยะ
เวลาเกินกว่า	12	เดือน
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 บริษัทย่อยได้น�าสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์จ�านวน	 9.11	 ล้านบาท	 ไว้กับ
ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	เพื่อใช้เป็นหลักประกันในวงเงินเบิกเกินบัญชีและตามเง่ือนไขในสัญญาสินเชื่อ	โดยเงินฝากธนาคาร 
ดงักล่าวมข้ีอจ�ากดัในการเบิกใช้	เพือ่กนัไว้เป็นเงินส�ารองส�าหรบัจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบ้ีย	เดอืนมิถุนายน	2563	บรษัิทย่อยได้ด�าเนนิการ 
เปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีโดยถอนอายัดเงินฝากประเภทออมทรัพย์ข้างต้นเรียบร้อย
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11.	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 	 	 หน่วย	:	ล้านบาท

	 ทนุทีร่บัช�าระแลว้	 สดัสว่นเงินลงทนุ	(รอ้ยละ)	 ราคาทนุ	 เงินปนัผลรบั
	 ณ	วันที	่ ณ	วันที	่ ณ	วันที	่ ณ	วันที	่ ณ	วันที	่ ณ	วันที	่ ส�าหรบัปสีิน้สดุ
	 31	ธนัวาคม	 31	ธนัวาคม	 31	ธนัวาคม	 31	ธนัวาคม	 31	ธนัวาคม	 31	ธนัวาคม	 วันที	่31	ธนัวาคม
	 2563	 2562	 2563	 2562	 2563	 2562	 2563	 2562

	 	 ชื่อบริษัท	 	 	 	 	 	 	 	 	
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทโดยตรง	 	 	 	 	 	 	 	 	
บริษัท	ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น	จ�ากัด	 350	 350	 100	 100	 350	 350	 -	 -
			รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย		 	 	 	 	 350	 350	 -	 -
	 บริษัท	ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวช่ัน	จ�ากัด	ได้จัดต้ังข้ึนมาเมื่อวันที่	9	มกราคม	2557	ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	22	ตุลาคม	2556	
เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับเส้นทางการขนส่ง	การจ่าหน้า	การบรรจุหีบห่อ	การจัดเก็บและกระจายสินค้ารวมทั้งให้บริการเสริมอื่น	ๆ 
	ที่เก่ียวข้อง	โดยบริษัทถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท	ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น	จ�ากัด	ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	350	ล้านบาท

 
12.	สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นและเงินลงทุนระยะยาว
	 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท
	 งบการเงนิรวม	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ

เงินฝากประจ�าธนาคารที่ถึงก�าหนดจ่ายคืนมากกว่า	12	เดือนแต่ไม่เกิน	24	เดือน	 815.57	 815.57
เงินฝากประจ�าธนาคารที่ถึงก�าหนดจ่ายคืนมากกว่า	24	เดือนแต่ไม่เกิน	36	เดือน	 1,200.00	 1,200.00
เงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 21.93	 24.50
	 รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน		 	 2,037.50	 2,040.07

 
	 เงินลงทุนระยะยาว	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท
	 งบการเงนิรวม	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ

เงินฝากประจ�าธนาคารทีถึ่งก�าหนดจ่ายคืนมากกว่า	12	เดอืนแต่ไม่เกิน	24	เดอืน	 3,147.59	 3,147.59
เงินฝากประจ�าธนาคารทีถึ่งก�าหนดจ่ายคืนมากกว่า	24	เดอืนแต่ไม่เกิน	36	เดอืน	 200.00	 200.00
เงินลงทนุในตราสารทนุทีว่ดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน่	 21.93	 24.50
	 รวมเงินลงทุนระยะยาว	 	 	 3,369.52	 3,372.09

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นมีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ	1.40	-	2.00	ต่อปี	(ณ	วันที่	31	
ธันวาคม	2562	เงินลงทุนระยะยาวมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ	1.60	-	2.00	ต่อปี)
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14.	สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
	 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน	ประกอบด้วย
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563

หน่วย	:	ล้านบาท

 งบการเงนิรวม
	 ยอด	ณ	วันที	่ ผลกระทบจาก	 ยอด	ณ	วันที่
	 1	มกราคม	 การน�า	TFRS	16	 31	ธนัวาคม
	 2563	 มาใชค้รัง้แรก	 2563
	 	 (ดูหมายเหตุขอ้	15)	 	

ราคาทุน     
	 ยานพาหนะ	 359.83	 (359.83)	 -
	 	 รวมราคาทุน	 359.83	 (359.83)	 -
ค่าเส่ือมราคาสะสม	 	 	 	  
	 ยานพาหนะ	 (24.67)	 24.67	 -
	 	 รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	 (24.67)	 24.67	 -
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน	 335.16	 	 -
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

หน่วย	:	ล้านบาท
	 งบการเงนิรวม
	 ยอด	ณ	วันที	่ เพ่ิมขึน้	 ยอด	ณ	วันที่
	 1	มกราคม	 	 31	ธนัวาคม
	 2563	 	 2563

ราคาทุน     
ยานพาหนะ	 161.81	 198.02	 359.83
	 รวมราคาทุน	 161.81	 198.02	 359.83
ค่าเส่ือมราคาสะสม	 	 	 	  
ยานพาหนะ	 (9.88)	 (14.79)	 (24.67)
	 รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	 (9.88)	 (14.79)	 (24.67)
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน	 151.93	 	 335.16
ค่าเส่ือมราคาส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม     
	 2563	 	 ล้านบาท	 -
	 2562	 	 ล้านบาท	 14.79
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15.	สินทรัพย์สิทธิการใช้
	 สินทรัพย์สิทธิการใช้	ประกอบด้วย
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563

หน่วย	:	ล้านบาท
	 งบการเงนิรวม

	 ยอด	ณ	วันที	่ ผลกระทบ	 	 	 โอนเขา้	 ยอด	ณ	วันที่
	 1	มกราคม	 จากการน�า	 เพ่ิมขึน้	 ลดลง	 (ดูหมายเหตุ	 31	ธนัวาคม
	 2563		 TFRS	16	 	 	 ขอ้	14)	 2563
	 	 มาใชค้รัง้แรก	 	 	 	 	
	 	 (ดูหมายเหตุ	 	 	 	 	 	
	 	 ขอ้	2.7)	 	 	 	 	

ราคาทุน	        
	 ที่ดิน	 -	 27.36		 	3,720.07		 (1.98)	 -	 3,745.45
	 อาคารสถานที่	 -	 	354.35		 	431.72		 -	 -	 786.07	
	 ยานพาหนะ	 -	 2,080.51	 1,447.22		 -	 359.83	 3,887.56	
	 เคร่ืองใช้ส�านักงาน	 -	 432.74		 0.94		 -	 -	 433.68	
	 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์	 -	 23.63		 12.57		 -	 -	 36.20	
	 	 รวมราคาทุน	 -	 2,918.59	 5,612.52		 (1.98)	 359.83	 8,888.96
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ที่ดิน	 	 -	 -	 (241.35)	 0.33	 -	 (241.02)
อาคารสถานที่	 -	 -	 (183.82)	 -	 -	 (183.82)
ยานพาหนะ	 -	 -	 (859.38)	 -	 (24.67)	 (884.05)
เครื่องใช้ส�านักงาน	 -	 -	 	(1.43)	 -	 -	 	(1.43)
เครื่องจักรและอุปกรณ์	 -	 -	 	(66.93)	 -	 -	 	(66.93)
	 รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	 -	 -	 	(1,352.91)	 	0.33	 (24.67)	 (1,377.25)
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้		 -	 	 	 	 	 7,511.71
ค่าเส่ือมราคาส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2563	 	 	 	 ล้านบาท	 1,374.61
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หน่วย : ล้านบาท
	 งบการเงนิเฉพาะกจิการ

	 	 ยอด	ณ	วันที	่ ผลกระทบ	 	 	 ยอด	ณ	วนัที่
	 	 1	มกราคม	 จากการน�า	 เพ่ิมขึน้	 ลดลง	 31	ธันวาคม
	 	 2563		 TFRS	16	 	 	 2563
	 	 	 มาใชค้ร้ังแรก	 	 	 	 	
	 	 	 (ดูหมายเหตุ	 	 	 	 	
	 	 	 ขอ้	2.7)	 	 	 	

ราคาทุน	       
 ที่ดิน - 27.36   3,718.09  - 3,745.45 
 อาคารสถานที่ - 179.75  421.37  - 601.12 
 ยานพาหนะ - 1,924.20  1,275.90  - 3,200.10 
 เครื่องใช้ส�านักงาน - 429.80 - - 429.80
 เครื่องจักรและอุปกรณ์ - 21.17  - - 21.17 
  รวมราคาทุน - 2,582.28  5,415.36  -  7,997.64  
ค่าเสื่อมราคาสะสม       
 ที่ดิน - -  (241.02) - (241.02)
 อาคารสถานที่ - - (121.80) - (121.80)
 ยานพาหนะ - -  (779.35) - (779.35)
 เครื่องใช้ส�านักงาน - - (52.74) - (52.74)
 เครื่องจักรและอุปกรณ์ - - (7.72) -  (7.72)
  รวมค่าเสื่อมราคาสะสม - - (1,202.63) - (1,202.63) 

 รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้		 -	 	 	 	 6,795.01

	 ค่าเส่ือมราคาส�าหรับปีส้ินสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	 	 	 	ล้านบาท	 1,199.66

 ในระหว่างปี 2563 ผู้ให้เช่าได้ลดค่าเช่าแก่บริษัทจ�านวน 3.35 ล้านบาท ตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�าหรับทางเลือกเพิ่ม
เติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้ปรับปรุงส่วนลดค่าเช่าโดยลดบัญชีค่าเสื่อมราคาของ
สินทรัพย์สิทธิการใช้จ�านวน 2.97 ล้านบาท และดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าจ�านวน 0.66 ล้านบาท และบันทึกผลต่างที่เกิดขึ้น
ในก�าไรหรือขาดทุน 0.28 ล้านบาท กลุ่มบริษัทเช่าสินทรัพย์หลายประเภทประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร ยานพาหนะ และเครื่องจักร 
อายุสัญญาเช่าอยู่ระหว่าง 2 - 15 ปี

 

16.	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ประกอบด้วย

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : ล้านบาท

	 งบการเงนิรวม

	 	 ยอด	ณ	วันที	่	 เพ่ิมขึน้	 ตัดจ�าหน่าย	 โอน	 ยอด	ณ	วนัที่	
	 	 1	มกราคม	 	 	 เขา้/ออก	 31	ธันวาคม
	 	 2563	 	 	 	 2563

ราคาทุน	       
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 811.28 16.39 (0.17) 42.34 869.84
  รวมราคาทุน 811.28 16.39 (0.17) 42.34 869.84
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม       
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (270.89)  (77.73) 0.16 - (348.46)
  รวมค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (270.89) (77.73) 0.16 - (348.46)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างติดตั้ง - 42.34* - (42.34) -
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	 540.39	 	 	 	 521.38
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ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562 หน่วย	:	ล้านบาท
	 งบการเงนิรวม

	 	 ยอด	ณ	วันที	่	 เพ่ิมขึน้	 ตัดจ�าหนา่ย	 โอน	 ยอด	ณ	วันที่	
	 	 1	มกราคม	 	 	 เขา้/ออก	 31	ธนัวาคม
	 	 2562	 	 	 	 2562

ราคาทุน	       
	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 478.78	 40.75	 (0.04)	 291.79	 811.28
	 	 รวมราคาทุน	 478.78	 40.75	 (0.04)	 291.79	 811.28
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม       
	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 (212.09)	 (58.83)	 0.03	 -	 (270.89)
	 	 รวมค่าตัดจ�าหน่ายสะสม	 (212.09)	 (58.83)	 0.03	 -	 (270.89)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างติดตั้ง	 -	 291.79*	 -	 	(291.79)	 -
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน	 266.69	 	 	 	 540.39

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม  
	 2563	 	 	 	 ล้านบาท	 77.73
	 2562	 	 	 	 ล้านบาท	 58.83
 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563
หน่วย	:	ล้านบาท

	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ

	 	 ยอด	ณ	วันที	่	 เพ่ิมขึน้	 ตัดจ�าหนา่ย	 โอน	 ยอด	ณ	วันที่	
	 	 1	มกราคม	 	 	 เขา้/ออก	 31	ธนัวาคม
	 	 2563	 	 	 	 2563

ราคาทุน	       
	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 790.79	 14.62	 (0.17)	 42.34	 847.58
	 	 รวมราคาทุน	 790.79	 14.62	 (0.17)	 42.34	 847.58
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม       
	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 (259.82)	 (73.62)	 0.16	 -	 (333.28)
	 	 รวมค่าตัดจ�าหน่ายสะสม	 (259.82)	 (73.62)	 0.16	 -	 (333.28)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างติดตั้ง	 -	 42.34*	 -	 (42.34)	 	 -
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน	 530.97	 	 	 	 514.30
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ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562
หน่วย	:	ล้านบาท

	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ

	 	 ยอด	ณ	วันที	่	 เพ่ิมขึน้	 ตัดจ�าหนา่ย	 โอน	 ยอด	ณ	วันที่	
	 	 1	มกราคม	 	 	 เขา้/ออก	 31	ธนัวาคม
	 	 2562	 	 	 	 2562

ราคาทุน	       
	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 458.29	 40.75	 (0.04)	 291.79	 790.79
	 	 รวมราคาทุน	 458.29	 40.75	 (0.04)	 291.79	 790.79
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม       
	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 (205.12)	 (54.73)	 0.03	 -	 (259.82)
	 	 รวมค่าตัดจ�าหน่ายสะสม	 (205.12)	 (54.73)	 0.03	 -	 (259.82)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างติดตั้ง	 -	 291.79*	 -	 (291.79)	 -
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน	 253.17	 	 	 	 530.97
ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม  
	 2563	 	 	 	 ล้านบาท	 73.62
	 2562	 	 	 	 ล้านบาท	 54.73

*	 ในระหว่างปี	 2563	 และ	 2562	 บริษัทรับโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างติดตั้งจ�านวน	 42.34	 ล้านบาท	 และ 
	 291.79	ล้านบาท	ตามล�าดับ	จากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	(ดูหมายเหตุข้อ	13)

 

17.	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท
	 	 	 	 งบการเงนิรวม	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ

	 	 	 2563	 2562	 2563	 2562
เงินธนาณัติในประเทศค้างจ่าย	 163.12	 176.88	 163.12	 176.88
เจ้าหนี้บริการตัวแทน	 51.13	 208.46	 51.13	 208.46
เจ้าหนี้การค้าในประเทศ	-	อ่ืนๆ	 478.95	 408.27	 420.26	 354.53
เจ้าหนี้การค้าระหว่างประเทศ	 330.26	 728.01	 330.26	 728.01
เจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(ดูหมายเหตุข้อ	4)	 -	 -	 3.30	 1.10
เจ้าหนี้อื่น	-	อื่นๆ	 42.62	 46.38	 38.18	 42.57
เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพย์	(ดูหมายเหตุข้อ	5.2)	 166.08	 81.33	 164.45	 81.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 1,470.45	 1,816.81	 1,446.44	 1,805.90
รายได้รับล่วงหน้า	 165.63	 169.91	 165.63	 169.91
	 รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน	 2,868.24	 3,636.05	 2,782.77	 3,568.42
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18.	หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย
   หน่วย	:	ล้านบาท

	 	 	 	 งบการเงนิรวม	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ
	 	 	 2563	 2562	 2563	 2562

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพรอจ่าย	 371.34	 363.76	 371.34	 363.76
ค่าอากรพัสดุต่างประเทศค้างน�าส่ง	 74.21	 75.33	 74.21	 75.33
เงินกองทุนค่าตอบแทนพิเศษโครงการสลากฯ	 0.06	 7.45	 0.06	 7.45
ภาษีขายยังไม่ถึงก�าหนด	 6.84	 6.13	 1.14	 2.08
เงินรับล่วงหน้าค่าธนาณัติระหว่างประเทศ	 -	 0.32	 -	 0.32
เจ้าหนี้เงินประกันหมุนเวียน		 23.56	 139.96	 23.56	 139.96
อื่น	ๆ	 	 	 	 49.75	 22.49	 48.20	 20.42
	 รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน	 525.76	 615.44	 518.51	 609.32

 
19.	ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน
	 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท
	 	 	 	 งบการเงนิรวม	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ
	 	 	 2563	 2562	 2563	 2562

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์
	 พนักงานตามกฎหมายแรงงาน	 5,501.72	 5,451.40	 5,496.37	 5,447.85
เงินกองทุนบ�าเหน็จส�าหรับผู้ปฏิบัติงานไปรษณีย์ไทย	 113.81	 108.08	 113.81	 108.08
	 รวมประมาณการหน้ีสินไม่หมนุเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนกังาน	 5,615.53	 5,559.48	 5,610.18	 5,555.93

19.1 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายแรงงาน
	 	 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายแรงงาน 
	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	มีดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท
	 	 	 	 งบการเงนิรวม	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ
	 	 	 2563	 2562	 2563	 2562

ยอดต้นงวด	ณ	วันท่ี	1	มกราคม	 5,451.40	 4,286.36	 5,447.85	 4,284.82
ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:	 	 	 	 		
	 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน		 274.19	 281.66	 272.39	 280.15
	 ต้นทุนดอกเบ้ีย		 146.09	 148.89	 146.09	 148.86
	 ต้นทุนบริการในอดีต	 -	 1,233.07	 -	 1,232.20
ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:	 	 	 	 		
	 (ก�าไร)	ขาดทุนจากการประมาณการตาม
	 	 หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 179.91	 33.17	 179.91	 33.17
ผลประโยชน์ที่จ่าย	 (549.87)	 (531.75)	 (549.87)	 (531.35)
ยอดปลายงวด	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม 5,501.72	 5,451.40	 5,496.37	 5,447.85

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2563	ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อยประมาณ	13.65	ปี	และ	12.75	ปี	ตามล�าดับ
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สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	สรุปได้ดังนี้
	 	 	 	 งบการเงนิรวม	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ
	 	 	 2563	 2562	 2563	 2562
	 	 	 รอ้ยละ	 รอ้ยละ	 รอ้ยละ	 รอ้ยละ

อัตราคิดลด	 1.72	-	1.78	 1.72	-	2.81	 1.78	 2.81
อัตราเงินเฟ้อระยะยาว	 2.75	 2.75	 2.75	 2.75
อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต	 3.00	-	6.00	 3.00	-	6.00	 6.00	 6.00
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	(ข้ึนกับช่วงอายุ)	 0	-	11	 0	-	11	 0.89	-	1.75	 0.19	-	1.72
อัตรามรณะ	 ตามตารางมรณะไทย	พ.ศ.	2560

	 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เพิ่ม	(ลด)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	สรุปได้ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท
	 	 	 	 งบการเงนิรวม	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ
	 	 	 2563	 2562	 2563	 2562

อัตราคิดลด    
	 อัตราคิดลด	-	ลดลงร้อยละ	1	 474.21	 482.92		 473.36		 482.33	
	 อัตราคิดลด	-	เพิ่มข้ึนร้อยละ	1	 (407.95)	 (415.47)	 (407.26)	 414.99
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต    
	 อัตราการเติบโตของเงินเดือน	-	ลดลงร้อยละ	1	 (1,032.96)	 (957.47)		 (1,032.23)	 (957.00)	
	 อัตราการเติบโตของเงินเดือน	-	เพิ่มข้ึนร้อยละ	1	 1,360.67	 1,249.76	 1,359.80	 1,249.19
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน    
	 อัตราหมุนเวียนของพนักงาน	-	ลดลงร้อยละ	1	 76.14		 68.72		 75.75		 68.44	
	 อัตราหมุนเวียนของพนักงาน	-	เพิ่มข้ึนร้อยละ	1	 (74.25)	 (67.04)	 (73.52)	 66.53

19.2	 เงินกองทุนบ�าเหน็จส�าหรับผู้ปฏิบัติงานไปรษณีย์ไทย
	 	 ความเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส�าหรับเงินกองทุนบ�าเหน็จส�าหรับผู้ปฏิบัติงานไปรษณีย์ไทย 
	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	มีดังนี้
 หน่วย	:	ล้านบาท

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
	 2563	 2562

ยอดต้นงวด	ณ	วันที่	1	มกราคม	 	 	 108.08	 98.80
เพิ่มข้ึนระหว่างปี		 	 	 9.36	 9.28
จ่ายระหว่างปี	 	 	 (3.63)	 -
ยอดปลายงวด	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	 	 	 113.81	 108.08
 

19.3	 กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ
	 บริษัทและบริษัทย่อย	และพนักงานของบริษัทดังกล่าวได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	กลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุน
เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	2	-	15	ของเงินเดือนเท่ากันทั้งสองปี	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนกรุงไทย	จ�ากัด	และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์	จ�ากัด	และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออก
จากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	บริษัทและบริษัทย่อย
ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ�านวน	735.26	ล้านบาท	และ	734.63	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ในงบการเงินรวม	และบริษัทได้จ่าย
เงินสมทบกองทุนเป็นจ�านวน	733.14	ล้านบาท	และ	732.83	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
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20.	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย
   หน่วย	:	ล้านบาท
	 	 	 	 งบการเงนิรวม	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ
	 	 	 2563	 2562	 2563	 2562

เจ้าหนี้เงินประกันไม่หมุนเวียน	(ดูหมายเหตุข้อ	28)	 253.08	 131.69	 231.68	 111.45
อื่น	ๆ	 	 	 	 7.16	 6.51	 7.16	 6.51
	 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน	 260.24	 138.20	 238.84	 117.96

21.	ทุนส�ารองตามกฎหมายและเงินปันผลจ่าย
	 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผล	บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส�ารองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ
ส่วนของจ�านวนผลก�าไร	 ซ่ึงบริษัทได้รับจากกิจการของบริษัทจนกว่าทุนส�ารองนั้นจะมีจ�านวนถึงหนึ่งในสิบของจ�านวนทุนของบริษัท	
ทุนส�ารองนี้จะน�ามาจัดสรรจ่ายปันผลไม่ได	้
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	ทุนส�ารองตามกฎหมายของบริษัทมีจ�านวนถึงหนึ่งในสิบของจ�านวนทุนของบริษัทแล้ว
เมื่อวันที่	19	สิงหาคม	2563	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทวาระพิเศษ	ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มเติมจาก
ก�าไรสะสมให้แก่กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทส�าหรับปีงบประมาณ	2563	เป็นจ�านวนเงิน	1,500	ล้านบาท	ซ่ึงได้จ่าย
ช�าระแล้วเมื่อวันที่	18	กันยายน	2563
	 เมื่อวันที่	19	ตุลาคม	2563	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท	ครั้งที่	10/2563	ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
งวดที่	1	ให้แก่กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท	เป็นจ�านวนเงิน	346	ล้านบาท	ซ่ึงได้จ่ายช�าระแล้วเมื่อวันที่	30	ตุลาคม	2563 
	 เมื่อวันที่	28	สิงหาคม	2562	ประกาศกระทรวงการคลัง	เรื่อง	มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2562	ได้มีมติอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี	2561	งวดครึ่งปีหลัง	ให้แก่กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท	เป็นจ�านวน	613.78	ล้านบาท	
ซ่ึงได้จ่ายช�าระแล้วเมื่อวันที่	24	ตุลาคม	2562
	 เมื่อวันที่	18	ตุลาคม	2562	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท	ครั้งที่	10/2562	ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
งวดที	่1	ให้แก่กระทรวงการคลงัในฐานะผูถื้อหุน้ของบรษัิท	เป็นจ�านวนเงิน	420.30	ล้านบาท	ซ่ึงได้จ่ายช�าระแล้วเมือ่วนัที	่31	ตลุาคม	2562

22.	รายได้จากการขายและให้บริการ
	 รายได้จากการขายและให้บริการ	ณ	ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย
 หน่วย	:	ล้านบาท
	 	 	 	 งบการเงนิรวม	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ
	 	 	 2563	 2562	 2563	 2562

รายได้จากการขาย      
กลุ่มธุรกิจค้าปลีก	 699.10	 705.55	 699.10	 705.55
รายได้จากการให้บริการ      
กลุ่มบริการขนส่งและโลจิสติกส์	 12,604.72	 13,391.76	 12,104.96	 13,022.17
กลุ่มบริการไปรษณียภัณฑ์	 7,133.05	 8,405.88	 7,133.04	 8,405.88
กลุ่มบริการระหว่างประเทศ			 2,732.13	 3,861.85	 2,732.13	 3,861.85
กลุ่มธุรกิจการเงิน	 495.24	 325.69	 495.24	 325.69
กลุ่มธุรกิจอื่น	ๆ		 160.24	 159.35	 166.85	 163.51
	 รวมรายได้จากการให้บริการ	 23,125.38	 26,144.53	 22,632.22	 25,779.10
	 	 รวมรายได้จากการขายและให้บริการ	 23,824.48	 26,850.08	 23,331.32	 26,484.65
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	 การจ�าแนกรายได้จากการขายและให้บริการให้แก่ลูกค้าส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	มีรายละเอียดดังนี้
    หน่วย	:	ล้านบาท
	 	 	 	 งบการเงนิรวม	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ
	 	 	 2563	 2562	 2563	 2562

ณ	ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง	 23,824.48	 26,850.08	 23,331.32	 26,484.65
	 รวม	 	 	 23,824.48	 26,850.08	 23,331.32	 26,484.65

 
23.	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
	 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่มีสาระส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	มีดังต่อไปนี้

หน่วย	:	ล้านบาท
	 	 	 	 งบการเงนิรวม	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ
	 	 	 2563	 2562	 2563	 2562

ค่าใช้จ่ายพนักงาน	 14,121.44	 15,400.24	 13,896.03	 15,276.92
ค่าเช่า		 	 	 427.54	 2,290.71	 415.81	 2,158.51
ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานอ่ืน	 2,027.52	 2,148.28	 1,855.98	 2,012.99
ค่าขนส่งไปรษณีย์	 1,128.47	 1,781.03	 1,017.72	 1,889.96
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	 2,410.68	 1,345.26	 2,546.70	 1,321.98
ค่าส่วนแบ่งไปรษณีย์และบริการการเงิน	 802.81	 1,123.42	 802.81	 1,123.42
ค่าใช้จ่ายไปรษณีย์	 961.81	 870.28	 961.13	 866.34
ค่าสาธารณูปโภค	 488.61	 515.87	 481.31	 501.92
ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา	 531.56	 497.02	 523.01	 489.06
ต้นทุนสินค้าที่ขาย	 289.74	 269.87	 289.74	 269.87
ค่าใช้จ่ายเผยแพร่และส่งเสริมการตลาด	 185.70	 199.47	 183.71	 199.32
ต้นทุนทางการเงิน	 227.59	 4.27	 277.69	 -
ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	 	 16.59	 65.97	 16.45	 62.66
	 รวม	 	 	 23,620.06	 26,511.69	 23,268.09	 26,172.95

24.	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	สรุปได้ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท
	 	 	 	 งบการเงนิรวม	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ

	 	 	 2563	 2562	 2563	 2562

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน	 	 	 	 	
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี	 266.01	 508.65	 249.85	 508.65
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 	 	 	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง	 	 	 	 	
	 ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	 (60.48)	 (233.86)	 (43.50)	 (233.86)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน	 205.53	 274.79	 206.35	 274.79
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จ�านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	สรุปได้ดังนี	้
  หน่วย	:	ล้านบาท

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
	 2563	 2562

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เก่ียวข้องกับผลขาดทุนจากการประมาณการ	 	 	
	 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 	 	 35.98	 6.63
	 	 รวม	 	 	 35.98	 6.63

รายการกระทบยอดระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และก�าไรทางบัญชีส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	มีดังนี้
หน่วย	:	ล้านบาท

	 	 	 	 งบการเงนิรวม	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ

	 	 	 2563	 2562	 2563	 2562

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้	 590.88	 894.18	 444.40	 863.94
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	 20%	 20%	 20%	 20%
ภาษีเงินได้	 	 	 118.18	 178.84	 88.88	 172.79
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี	 192.28	 476.62	 184.82	 476.62
รายได้ที่ไม่ถือเป็นรายได้	 (0.30)	 (0.52)	 (0.30)	 (0.52)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษี	 (44.15)	 (140.24)	 (23.55)	 (140.24)
ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน	 266.01	 514.70	 249.85	 508.65
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว	 (60.48)	 (233.86)	 (43.50)	 (233.86)
ผลกระทบจากตัดรายการกับบริษัทย่อย	 -	 (6.05)	 -	 -
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบก�าไรขาดทุน	 205.53	 274.79	 206.35	 274.79
อัตราภาษีที่แท้จริง	 34.78%	 30.73%	 46.43%	 31.81%
 
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

หน่วย	:	ล้านบาท
	 	 	 	 งบการเงนิรวม	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ
	 	 	 2563	 2562	 2563	 2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 	 	 		
	 ค่าเผื่อผลขาดทุน	/	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 17.38	 -	 -	 -
	 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	 18.19	 17.51	 18.19	 17.51
	 สินทรัพย์สิทธิการใช้	 65.59	 -	 64.18	 -
	 ประมาณการหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน	 1,103.46	 1,089.57	 1,102.38	 1,089.57
	 เงินกองทุนบ�าเหน็จส�าหรับผู้ปฏิบัติงานไปรษณีย์ไทย	 20.00	 18.85	 20.00	 18.85
	 อื่น	ๆ	 	 	 22.17	 21.32	 21.98	 21.32
	 	 	 	 1,246.79	 1,147.25	 1,226.73	 1,147.25
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดข้ึนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	มีดังนี้
2563

หน่วย	:	ล้านบาท
	 งบการเงนิรวม

	 	 ยอด	ณ	วันที	่ ผลกระทบ	 รายการที	่ รายการที	่ ณ	วันที่
	 	 1	มกราคม	 จากการน�า	 รบัรูใ้นก�าไร	 รบัรูใ้นก�าไร	 31	ธนัวาคม
	 	 2563		 TFRS	9	 ขาดทนุ	 ขาดทุน	 2563
	 	 	 มาใชค้รัง้แรก	 	 เบ็ดเสรจ็อ่ืน	 	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 	 	 	 		
	 ค่าเผื่อผลขาดทุน	 -	 3.08	 14.30	 -	 17.38
	 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	 17.51	 -	 0.68	 -	 18.19
	 สินทรัพย์สิทธิการใช้	 -	 -	 65.59	 -	 65.59
	 ประมาณการหนี้สินส�าหรับผล
	 	 ประโยชน์พนักงาน	 1,089.57	 -	 (22.09)	 35.98	 1,103.46
 เงนิกองทนุบ�าเหน็จส�าหรบัผู้ปฏิบัติงานไปรษณีย์ไทย	 18.85	 -	 1.15	 -	 20.00
	 อื่น	ๆ	 21.32	 -	 0.85	 -	 22.17
	 	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 1,147.25	 3.08	 60.48	 35.98	 1,246.79
 

2562
หน่วย	:	ล้านบาท

	 งบการเงนิรวม

	 	 	 ณ	วันที	่ รายการที	่ รายการที	่ ณ	วันที่
	 	 	 1	มกราคม	 รบัรูใ้นก�าไร	 รบัรูใ้นก�าไร	 31	ธนัวาคม
	 	 	 2562	 ขาดทนุ	 ขาดทนุ	 2562
	 	 	 	 	 เบ็ดเสรจ็อ่ืน	 	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 	 	 		
	 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	 14.99	 2.52	 -	 17.51
	 ประมาณการหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน	 856.97	 225.97	 6.63	 1,089.57
	 เงินกองทุนบ�าเหน็จส�าหรับผู้ปฏิบัติงานไปรษณีย์ไทย	 16.99	 1.86	 -	 18.85
	 อื่น	ๆ	 	 17.81	 3.51	 -	 21.32
	 	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 906.76	 233.86	 6.63	 1,147.25

2563 หน่วย	:	ล้านบาท
	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ

	 	 	 ณ	วันที	่ รายการที	่ รายการที	่ ณ	วันที่
	 	 	 1	มกราคม	 รบัรูใ้นก�าไร	 รบัรูใ้นก�าไร	 31	ธนัวาคม
	 	 	 2563	 ขาดทนุ	 ขาดทนุ	 2563
	 	 	 	 	 เบ็ดเสรจ็อ่ืน	 	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 	 	 		
	 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	 17.51	 0.68	 -	 18.19
	 สินทรัพย์สิทธิการใช้	 -	 64.18	 -	 64.18
	 ประมาณการหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน	 1,089.57	 (23.17)	 35.98	 1,102.38
	 เงินกองทุนบ�าเหน็จส�าหรับผู้ปฏิบัติงานไปรษณีย์ไทย	 18.85	 1.15	 -	 20.00
	 อ่ืน	ๆ	 	 21.32	 0.66	 -	 21.98
	 	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 1,147.25	 43.50	 35.98	 1,226.73
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2562 หน่วย	:	ล้านบาท
	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ

	 	 	 ณ	วันที	่ รายการที	่ รายการที	่ ณ	วันที่
	 	 	 1	มกราคม	 รบัรูใ้นก�าไร	 รบัรูใ้นก�าไร	 31	ธนัวาคม
	 	 	 2562	 ขาดทนุ	 ขาดทนุ	 2562
	 	 	 	 	 เบ็ดเสรจ็อ่ืน	 	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 	 	 		
	 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	 14.99	 2.52	 -	 17.51
	 ประมาณการหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน	 856.97	 225.97	 6.63	 1,089.57
	 เงินกองทุนบ�าเหน็จส�าหรับผู้ปฏิบัติงานไปรษณีย์ไทย	 16.99	 1.86	 -	 18.85
	 อ่ืน	ๆ	 	 17.81	 3.51	 -	 21.32
	 	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 906.76	 233.86	 6.63	 1,147.25

25.	ก�าไรต่อหุ้น
	 	 ก�าไรต่อหุน้ข้ันพืน้ฐานค�านวณโดยการหารก�าไรส�าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท	(ไม่รวมก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่)	ด้วยจ�านวน 
	 ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างป	ี
	 ก�าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	แสดงการค�านวณได้ดังนี้
    งบการเงนิรวม	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ

	 	 	 2563	 2562	 2563	 2562

ก�าไรส�าหรับปี	(ล้านบาท)	 385.35	 619.39	 238.05	 589.16
จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	(ล้านหุ้น)	 125.00	 125.00	 125.00	 125.00
ก�าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน	(บาท/หุ้น)	 3.08	 4.96	 1.90	 4.71

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	บริษัทไม่มีรายการที่ก่อให้เกิดก�าไรต่อหุ้นปรับลด	
 
26.	การวัดมูลค่ายุติธรรม
	 	 รายการสินทรัพย์ทางการเงินบางรายการของบริษัทและบริษัทย่อยมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน	ณ 
	 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	โดยตารางต่อไปนี้แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว	

	 สนิทรพัย	์ งบการเงนิรวม	 งบการเงนิเฉพาะกิจการ	 ล�าดับช้ัน	 เทคนคิการประเมนิมูลค่า	และ
	 ทางการเงนิ	 มลูค่ายติุธรรม	(พันบาท)	 มลูค่ายติุธรรม	(พันบาท)	 มลูค่ายติุธรรม	 ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวัดมลูค่า
	 2563	 2562	 2563	 2562	 ยติุธรรม 

	 เงินฝากประจ�าที่มีก�าหนด	 7,163.69	 8,638.69	 7,163.69	 8,638.69	 ล�าดับ	3	 ราคาทุนตัดจ�าหน่าย	และวิธี	
	 ระยะเวลามากกว่า	3	เดือน	 	 	 	 	 	 ดอกเบี้ยที่แท้จริง
	 แต่ไม่เกิน	12	เดือน

	 เงินฝากประจ�าที่มีก�าหนด	 2,201.30	 3,369.52	 2,040.07	 3,372.09	 ล�าดับ	3	 ราคาทุนตัดจ�าหน่าย	และวิธี
	 ระยะเวลามากกว่า	12	-	36	เดือน	 	 	 	 	 	 ดอกเบี้ยที่แท้จริง

	 ตราสารทุนที่ไม่อยู่	 21.93	 21.93	 24.50	 24.50	 ล�าดับ	2	 ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้	
	 ในความต้องการของตลาด		 	 	 	 	 	 ของสินทรัพย์หรือหนี้สินไม่ว่า
	 	 	 	 	 	 	 จะเป็นข้อมลูทางตรงหรือทางอ้อม
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27.	คดีความและภาระผูกพัน
	 27.1	 คดีความที่บริษัทเป็นโจทก์

	 บริษัทเป็นโจทก์ในคดีพิพาทกับบุคคลและกิจการต่าง	ๆ 	ส่วนใหญ่ในเรื่องเก่ียวกับคดีผิดสัญญาจัดซ้ือสัญญาจ้างก่อสร้าง
และสัญญาจ้างแรงงาน	ทุนทรัพย์ที่ฟ้อง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	จ�านวน	343.18	ล้านบาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	
จ�านวน	150.21	ล้านบาท)	โดยมีคดีความที่ส�าคัญ	ดังนี้
27.1.1	 บริษัท	วี-สมาร์ท	จ�ากัด	ในคดีผิดสัญญาจ้างพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรขององค์กร	(ERP)	ทุนทรัพย์ที่ฟ้องจ�านวน	 
	 	 55.72	ล้านบาท	อยู่ระหว่างการด�าเนินคดีในศาลชั้นต้น
27.1.2	 นางเพญ็ศิร	ิอรรถจนิต์	กบัพวกรวม	8	คน	ในคดผีดิสญัญาจ้างแรงงาน	ทจุรติเงิน	ทนุทรพัย์ทีฟ้่องจ�านวน	53.96	ล้านบาท 
	 	 อยู่ระหว่างบังคับคดี
27.1.3	 บริษัท	ไชน่า	ไทย	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	ในคดีค้างช�าระค่าบริการส่งต่อสิ่งของทางไปรษณีย์ไปยังปลายทางต่างประเทศ	 
	 	 ทุนทรัพย์ที่ฟ้องจ�านวน	48.63	ล้านบาท	อยู่ระหว่างเตรียมคดี
27.1.4	 นายวีรชัย	ไกรสีเทา	ในคดีผิดสัญญาจ้างแรงงาน	ทุจริตเงิน	ปณ.สว่างแดนดิน	ทุนทรัพย์ท่ีฟ้องจ�านวน	29.40	ล้านบาท	 
	 	 อยู่ระหว่างบังคับคดี
27.1.5	 บริษัท	ไดมอนด์ฮิลล์	จ�ากัด	ในคดีผิดสัญญาผิดสัญญา	กรณี	ปณท	เป็นตัวแทนเปิดรับเช่าบูชา	“พระสมเด็จเหนือหัว”	 
	 	 ให้แก่บริษัท	ไดมอนด์	ฮิลล์	จ�ากัด	แต่บริษัท	ไดมอนด์	ฮิลล์	จ�ากัด	ไม่ช�าระ	ทุนทรัพย์ที่ฟ้องจ�านวน	28.64	ล้านบาท	 
	 	 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติยุติเรื่อง

	 27.2		 คดีความที่บริษัทเป็นจ�าเลย
	 บริษัทถูกฟ้องในคดีพิพาทกับบุคคลและกิจการต่างๆ	โดยส่วนใหญ่ถูกฟ้องในคดีผิดสัญญาจัดซ้ือ	สัญญาจ้างก่อสร้างและ
สัญญาจ้างแรงงาน	ทุนทรัพย์ที่ถูกฟ้อง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	จ�านวน	843.33	ล้านบาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	
จ�านวน	826.83	ล้านบาท)	โดยมีคดีความที่ส�าคัญ	ดังนี้
27.2.1	 บริษัท	วี-สมาร์ท	จ�ากัด	และบริษัท	ไอซีอี	คอนซัลติ้ง	จ�ากัด	ในคดีบริษัทบอกเลิกสัญญาว่าจ้างให้ร่วมกันท�าการพัฒนา 
	 	 ระบบวางแผนทรัพยากรขององค์กร	(ERP)	ทุนทรัพย์ที่ถูกฟ้องจ�านวน	432.32	ล้านบาท	อยู่ระหว่างด�าเนินคดีในศาล 
	 	 ชั้นต้น
27.2.2	 บริษัท	ไอดีล	ซีสเต็มส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ในคดีผิดสัญญาจ้างด�าเนินการพัฒนาและติดตั้งระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย ์
	 	 อัตโนมัติ	(CA	POS)	ทุนทรัพย์ที่ถูกฟ้องจ�านวน	150.02	ล้านบาท	อยู่ระหว่างด�าเนินคดีในศาลชั้นต้น	ทั้งนี้	บริษัทได ้
	 	 รับรู้ภาระหนี้สินดังกล่าวไว้จ�านวน	133.65	ล้านบาท
27.2.3	 นายนิพันธ์	เจริญการ	ในคดีขอให้ศาลเพิกถอนค�าสั่งเลิกจ้างหรือไล่ออก	ให้รับโจทก์กลับเข้าท�างานในต�าแหน่งหัวหน้า 
	 	 ที่ท�าการไปรษณีย์เหมือนเดิมจ�านวน	68.41	ล้านบาท	อยู่ระหว่างด�าเนินคดีในศาลฎีกา
27.2.4	 นางสาวจันทิมา	เรืองรัตนตรัย	ในคดีเหตุระเบิดจากพัสดุไปรษณีย์ในพื้นที่ที่ท�าการไปรษณีย์จังหวัดตราด	ทุนทรัพย์ที ่
	 	 ถูกฟ้อง	จ�านวน	64.07	ล้านบาท	ศาลชั้นต้นมีค�าสั่งให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหาย	จ�านวน	0.11	ล้านบาท	อยู่ระหว่างอุทธรณ์
27.2.5	 นายอิทธิกร	ศรีทอง	ในคดีเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมกรณีกระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง	ทุนทรัพย์ที่ถูกฟ้อง	จ�านวน	19.53	 
	 	 ล้านบาท	อยู่ระหว่างด�าเนินคดีในศาลฎีกา
27.2.6	 นางสาวกนกพร	 วานิชยานนท์	 กับพวกรวม	 5	 คน	 ในคดีละเมิดขับรถยนต์บรรทุกสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่ปรากฏ 
	 	 ตราสัญลักษณ์ของ	ปณท	ชนรถยนต์ซ่ึงภรรยาโจทก์โดยสารมาด้วยเสียชีวิต	ทุนทรัพย์ที่ถูกฟ้องจ�านวน	12.36	ล้านบาท 
	 	 ศาลข้ันต้นมีค�าสั่งยกฟ้องโจทก์อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ	์
27.2.7	 นายอดิศักดิ์	สิงห์เค้า	ในคดีขอให้ศาลเพิกถอนค�าสั่งเลิกจ้างหรือไล่ออก	ให้รับโจทก์กลับเข้าท�างาน	ทุนทรัพย์ที่ถูกฟ้อง 
	 	 จ�านวน	14.22	ล้านบาท	อยู่ระหว่างด�าเนินคดีศาลฎีกา
27.2.8	 นายเกียรติ	จันไธสง	ในคดีขอให้ศาลเพิกถอนค�าสั่งเลิกจ้างหรือไล่ออก	ให้รับโจทก์กลับเข้าท�างาน	ทุนทรัพย์ที่ถูกฟ้อง 
	 	 จ�านวน	14.04	ล้านบาท	อยู่ระหว่างขออนุมัติยุติเรื่อง
27.2.9	 บริษัท	 กสท	 โทรคมนาคม	จ�ากัด	 (มหาชน)	 ในคดีศาลปกครองกลางมีค�าสั่งเรียกบริษัทเข้ามาเป็นคู่กรณี	 และให้ท�า 
	 	 ค�าให้การกรณี	บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	ฟ้อง	บริษัท	ทรู	มูฟ	จ�ากัด	ให้ช�าระค่าเช่าพ้ืนที่เสาอากาศ 
	 	 ทุนทรัพย์ที่ถูกฟ้องจ�านวน	12.48	ล้านบาท	อยู่ระหว่างพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานรัฐ
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	 27.3	 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน	ซ่ึงมีจ�านวนเงินข้ันต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตส�าหรับค่าเช่าที่ดิน	อาคาร	เครื่องจักร	 
	 	 เครื่องใช้ส�านักงาน	และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	ที่ไม่สามารถยกเลิกได	้
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญา	ดังนี้ หน่วย	:	ล้านบาท

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภายใน	1	ปี	 271.72	 270.52
เกินกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี	 304.97	 304.87
	 	 	 576.69	 575.39

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2563	 บริษัทรับรู้ค่าเช่าจ่ายในงบก�าไรขาดทุนส�าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ	จ�านวน	437.14	ล้านบาท	และ	425.41	ล้านบาท	ตามล�าดับ

27.4		 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	บริษัทมีหนังสือค�้าประกันที่ออกโดยธนาคารส�าหรับการใช้เป็นหลักประกันกับธนาคาร 
	 ในการออกหนังสือค�้าประกันและการให้บริการจ้างเหมาขนย้ายเหรียญกษาปณ์	จ�านวน	20	ล้านบาท	(ดูหมายเหตุข้อ	7)

 
28.	การจัดประเภทรายการใหม่

	 รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้อง
กับการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และรายการบางรายการในงบก�าไรขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่	 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในงบก�าไรขาดทุนส�าหรับ 
ปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	ดังนี้

	 	 	 หน่วย	:	ล้านบาท

	 รายการ	 การแสดงรายการทีแ่สดงไวเ้ดิม	 จดัประเภทใหม	่ งบการเงนิ	 งบการเงนิ
	 	 	 	 รวม	 เฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562

เช็คจ่ายที่ยังคงอยู่กับบริษัท	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น	 (27.31)	 (27.31)
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีภาระผูกพัน	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	 20.00	 20.00
เงินฝากประจ�าธนาคารไม่เกิน		 เงินลงทุนชั่วคราว	 เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
	 1	ปีที่มีภาระผูกพัน	 	 	 	 ไม่หมุนเวียน	 411.27	 411.27
เงินฝากธนาคาร	 ลูกหน้ีการค้าในประเทศ	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 139.33	 139.33
ลูกหน้ีการค้าในประเทศ	 ลูกหน้ีการค้าในประเทศ	 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน	 1,233.60	 1,131.02
ลูกหน้ีการค้าระหว่างประเทศ	 ลูกหน้ีการค้าระหว่างประเทศ	 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น	 528.81	 528.81
เงินฝากธนาคาร	 ลูกหน้ีอื่น	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 0.14	 0.14
ลูกหน้ีอ่ืน	 ลูกหน้ีอื่น	 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น	 103.96	 79.33
ลูกหน้ีพนักงาน	 ลูกหน้ีอื่น	 ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอื่น	 123.88	 123.88
เงินรอเรียกเก็บ-ค่าปรับ	 ลูกหน้ีอื่น	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 3.23	 -
รายได้ค้างรับ	 รายได้ค้างรับ	 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น	 329.85	 309.43
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น	 739.82	 788.72
วัสดุสิ้นเปลือง	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 สินค้าคงเหลือ	 187.95	 187.95
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น	 (4.59)	 (4.59)
เงินลงทุนระยะยาว	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 เงินลงทุนระยะยาว	 21.93	 24.50
เงินธนาณัติในประเทศค้างจ่าย	 เงินธนาณัติในประเทศค้างจ่าย	 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น	 176.88	 176.88
เจ้าหน้ีบริการตัวแทน	 เจ้าหน้ีบริการตัวแทน	 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น	 208.46	 208.46
เจ้าหน้ีการค้าในประเทศ	 เจ้าหน้ีการค้าในประเทศ	 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น	 462.29	 408.28
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	 	 	 หน่วย	:	ล้านบาท

	 รายการ	 การแสดงรายการทีแ่สดงไวเ้ดิม	 จดัประเภทใหม	่ งบการเงนิ	 งบการเงนิ
	 	 	 	 รวม	 เฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562
เจ้าหน้ีการค้าระหว่างประเทศ	 เจ้าหน้ีการค้าระหว่างประเทศ	 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น	 728.01	 728.01
เจ้าหน้ีอื่น	 เจ้าหน้ีอื่น	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ีอื่น	 63.24	 51.84
เจ้าหน้ีเงินประกันหมุนเวียน	 เจ้าหน้ีอื่น	 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น	 139.96	 139.96
เจ้าหน้ีเงินประกันไม่หมุนเวียน	 เจ้าหน้ีอื่น	 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น	 131.69	 111.45
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น	 1,812.21	 1,801.31
รายได้รับล่วงหน้า	 รายได้รับล่วงหน้า	 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น	 169.91	 169.91
รายได้รอการตัดบัญชี	 รายได้รอการตัดบัญชี	 เจ้าหน้ีไม่หมุนเวียนอื่น	 27.84	 27.84
หน้ีสินตามสัญญาเช่า	 หน้ีสินตามสัญญาเช่า	 ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่ถึง
	 	 	 	 	 ก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี	 36.52	 -
เงินกองทุนบ�าเหน็จส�าหรับ	 เงินกองทุนบ�าเหน็จส�าหรับ		 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
	 ผู้ปฏิบัติงาน	ปณท	 	 ผู้ปฏิบัติงาน	ปณท	 	 ส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน	 108.08	 108.08
งบก�าไรขาดทุนส�าหรับปีส้ินสุด
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562
รายได้จากการขาย	 รายได้จากการขายและให้บริการ	 รายได้จากการขาย	 831.15	 831.15
รายได้จากการให้บริการ	 รายได้จากการขายและให้บริการ	 รายได้จากการให้บริการ	 26,144.53	 25,780.00
รายได้จากธนาณัติ	 รายได้จากการขายและให้บริการ	 รายได้อื่น	 23.19	 23.19
ต้นทุนขาย	 ต้นทุนขายและให้บริการ	 ต้นทุนขาย	 247.21	 247.21
ต้นทุนสินค้าฝากขาย	 ต้นทุนขายและให้บริการ	 รายได้จากการขาย	 125.60	 125.60
ต้นทุนการให้บริการ	 ต้นทุนขายและให้บริการ	 ต้นทุนการให้บริการ	 23,080.71	 22,827.72
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ	 ค่าใช้จ่ายในการขาย	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 45.38	 15.21
ค่าสินค้าช�ารุดล้าสมัยตัดบัญชี	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 ต้นทุนขาย	 12.59	 12.59
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 ค่าใช้จ่ายในการขาย	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 40.49	 -
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุน	 ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุน	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 2.57	 -
	 ในบริษัทร่วม	 	 ในบริษัทร่วม	 	

29.	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึน
	 เมื่อวันที่	11	กุมภาพันธ์	2564	บริษัทย่อยได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มส�าหรับปี	2559	และ	2560	จ�านวนภาษี
และเบ้ียปรับเงินเพิ่มรวม	63.63	ล้านบาท	จากเจ้าพนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร	9	และ
	 เมื่อวันที่	8	มีนาคม	2564	บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ภาษีอากรต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์เพื่อคัดค้านการประเมินเจ้าพนักงาน	
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอค�าวินิจฉัยอุทธรณ์

30.	การอนุมัติงบการเงิน
	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	เมื่อวันที่	26	เมษายน	2564
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