
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

สงักดั: กระทรวงการคลงั 
ประธำนกรรมกำร: นายธรรมศกัดิ ์ ลออเอีย่ม 
กรรมกำรผูแ้ทน กค.: นายไพศาล  ชืน่จติร 
ผูอ้ ำนวยกำร: นายเชาวรัตน ์ เชาวนช์วานลิ 
CFO: นายภาคภมู ิ เหมะรักษ์ 
จ ำนวนพนกังำน: 165 คน   ฝ่ายบรหิาร 78 คน  
                                     ฝ่ายโรงงาน 87 คน 
Website: www.liquor.or.th 

สำขำอตุสำหกรรม 
และพำณชิยกรรม 

 

 

องคก์ำรสรุำ กรมสรรพสำมติ (อส.) 
 ประจ ำไตรมำส 1 ปี 2559 (1 ต.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58) 

SOD: ปรบัสถำนะองคก์รเป็นนติบิคุคล และเตรยีมควำมพรอ้มเพือ่รองรบักำรเปิดกำรคำ้เสร ี

ทีม่า : งบการเงนิปี 2556  2557 และ 2558 เป็นงบการเงนิที ่สตง. ตรวจสอบและรับรองแลว้   

• ในไตรมำส 1/2559 อส. มลีกูคา้ทีซ่ ือ้แอลกอฮอลร์วมทัง้สิน้ 288 ราย มปีรมิาณซือ้รวมทัง้สิน้ 6.51 ลา้นลติร คดิ
เป็นรายไดจ้ากการขาย 288.78 ลา้นบาท หากแบง่กลุม่โดยใชร้ายไดจ้ากการขายจะไดผ้ลดังนี ้

            - รายไดจ้ากการขายประมาณรอ้ยละ 50 มาจากลกูคา้ 3 ราย 
            - รายไดจ้ากการขายประมาณรอ้ยละ 80 มาจากลกูคา้ 14 ราย 
            - รายไดจ้ากการขายประมาณรอ้ยละ 90 มาจากลกูคา้ 34 ราย 
            - รายไดจ้ากการขายประมาณรอ้ยละ 20 มาจากลกูคา้ 274 ราย         
• ควำมงบประมำณลงทนุปี ไตรมำส 1/2559 ของ อส. มวีงเงนิด าเนินการรวม 0.212 ลบ. 

และมวีงเงนิเบกิจ่ายรวม 0.197 ลบ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• เปรยีบเทยีบยอดขายแอลกอฮอล ์ไตรมาส 1/2559 เทยีบกบั 1/2558                                                               
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                    

                                                                                                                       

 

  

หน่วย : ลบ. 

รำยกำร วงเงนิเบกิจำ่ย (ลำ้นบำท) วงเงนิเบกิจำ่ยจรงิ (ลำ้นบำท) 

1.งบลงทนุเพือ่ขออนุมตัริำยปี 

   หมวดสิง่กอ่สรา้ง - - 

   หมวดเครือ่งจักร - - 

   หมวดยานพาหนะ - - 

   หมวดเครือ่งใชส้ านักงาน/เครือ่งมอื - - 

   หมวดส ารองราคา - - 

   หมวดส ารองกรณีจ าเป็นเรง่ดว่น - - 

2.งบลงทนุทีจ่ดัท ำแผนระยะยำว 

   -แผนเชา่ยานพาหนะ - 

  -แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    - โครงการจัดหาระบบความมั่นคงปลอดภัย

และเฝ้าระวังภัยระบบสารสนเทศ 

     - โครงการยกระดับขดีความสามารถบคุลากรดา้นไอซที ี

 

62,500 

 

150,000 

 

48,150 

 

148,730 

                     รวม 212,500 196,880 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

แนวทางการบรหิารความเสีย่งมกีารก าหนดเกณฑ ์
ระดบัความรนุแรงแยกรายปัจจัยเสีย่งยังไมส่มบรณ์ู  
ส่งผลใหก้ารก าหนดน ้าหนักแต่ละสาเหตุไม่สามารถ
อธบิายความสัมพันธข์องการเชือ่มโยงผลกระทบของ
สาเหตไุปสูส่าเหตไุดช้ดัเจน 

ณ ธันวาคม 2559               
หน่วย: ล้านบาท 2556 2557 2558  %Chg Q1/58 Q1/59  %Chg 

 ฐานะการเงิน               
   เงินสด 248.7 290.6 440.3 51.5% 376.0 478.2 27.2% 
   สินทรัพย์รวม 982.7 1,016.6 1,089.9 7.2% 1,020.1 1,079.8 5.8% 
   หนีส้ินรวม 139.5 143.5 189.3 31.9% 103.1 136.6 32.4% 
   ทนุรวม 843.1 873.1 900.6 3.1% 917.0 943.2 2.9% 
   ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 793.1 823.1 850.5 3.3% 866.9 893.1 3.0% 

 ผลการด าเนินงาน               
   รายได้จากการด าเนินงาน 883.3 969.6 1,141.7 17.8% 263.98 288.6 9.3% 
   รายได้รวม 891.8 980.0 1,155.8 17.9% 267.4 292.4 9.3% 
   คา่ใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 811.1 856.0 991.4 15.8% 223.5 245.2 9.7% 
   คา่ใช้จ่ายรวม 811.3 856.1 991.5 15.8% 223.6 245.2 9.7% 
   ก าไรจากการด าเนินงาน 72.2 113.5 150.3 32.4% 40.5 43.5 7.3% 
   ดอกเบีย้จ่าย 0 0 0   0 0   
   ภาษีเงินได้นิติบคุคล 0 0 0   0 0   
   EBITDA 115.7 157.1 193.5 23.2% 51.4 54.2 5.3% 
   ก าไรสทุธิ 80.4 123.9 164.3 32.6% 43.9 47.3 7.7% 

 อื่นๆ               
   คา่ใช้จ่ายพนกังาน 90.8 97.0 106.2 9.4% 25.8 25.1 (2.8%) 
   ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน 0 0 0   0 0   
   คา่เสื่อมราคา/คา่ตดัจ าหน่าย 43.5 43.6 43.2 (0.8%) 10.9 10.7 (1.9%) 
   เงินน าสง่/เงินปันผล 55 94.4 141.4   0 0   
   เงินอดุหนนุจากงบประมาณ 0 0 0 0.0% 0 0   
   งบลงทนุ (เป้าหมาย) 41.8 32.4 32.3 (0.4%) 0.6 0.212 (64.5%) 
   งบลงทนุเบิกจ่ายจริง 6.8 9.6 15.2 59.1% 0.5 0.197 (58.3%) 
   อตัราการเบิกจ่าย (%) 16.3% 29.5% 47.11%   79.06% 93%   

 อัตราส่วนทางการเงนิ               
   ROA 8.19% 12.19% 15.07%   17.20% 17.51%   
   ROE 9.54% 14.19% 18.24%   19.14% 20.04%   
   D/E (เท่า) 0.17 0.16 0.21   0.11 0.14    

   Net Profit Margin 9.02% 12.64% 14.21%   16.40% 16.16%   

รายได้รวม ค่าใช้จ่ายรวม ก าไรสุทธิ 

ปรมิำณ (ลติร) 
ไตรมำส 1/59 

ปรมิำณ (ลติร) 
ไตรมำส 1/58 

จ ำนวนเงนิ (บำท) 
ไตรมำส 1/59 

จ ำนวนเงนิ (บำท) 
ไตรมำส 1/58 

แอลกอฮอล์ผลิตเอง 4,365,578 3,705,726 199,285,845 171,327,560 

แอลกอฮอล์จ้างผลิต 2,149,000 2,130,000 89,498,909 62,743,051 

รวมยอดขายแอลกอฮอล์ 6,514,578 5,835,726 288,784,754 264,070,611 



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

   

● รำยไดร้วมของ อส.  เปรยีบเทยีบ Q1/2559 และ Q1/2558 เพิม่ขึน้ 25 ลบ. หรอืรอ้ยละ 
9.3 เนือ่งจากรายไดจ้ากการขายแอลกอฮอลผ์ลติเองและรายไดจ้ากการขายแอลกอฮอล์
จา้งผลติเพิม่ขึน้ สาเหตุหลักมาจากการจ าหน่ายแอลกอฮอลบ์รสิุทธิ ์95-96 ดกีรี และมี
ดอกเบีย้เงนิฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห ์และธนาคารออมสนิเพิม่ขึน้ ประกอบกับลกูหนี้
การคา้ของ อส. ไมม่ปัีญหาในการเก็บเงนิ 

 

● คำ่ใชจ้ำ่ยรวมของ อส. ใน Q1/2559 มจี านวน 245.2 ลบ. เพิม่ขึน้ 21.7 ลบ. หรอืรอ้ยละ 
9.7 จาก Q1/2558 เนื่องจากลกูคา้เพิม่ขึน้สง่ผลใหค้า่ขนสง่เพิม่ขึน้ตามปรมิาณขายดว้ย 

 

● ก ำไรสทุธ ิใน Q1/2559 ของ อส. มกี าไรสทุธ ิ47.3 ลบ. เพิม่ขึน้จาก Q1/2558 จ านวน 3.4 ลบ. 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.7 เนื่องจากราคากากน ้าตาลเป็นวัตถดุบิส าคัญในการผลติมรีาคาถกู
และมคีณุภาพด ีประกอบกับ อส. สามารถซือ้กากน ้าตาลไดใ้นเดอืนมกราคม 2559 (ซึง่
เป็นชว่งฤดูเปิดหบีเดอืน ธันวาคม 2558 – พฤษภาคม 2559) ส่งผลใหต้น้ทุนขายมี
สดัสว่นตอ่รายไดต้ า่ลงท าใหม้กี าไรสงูขึน้  

 

● ประสทิธภิำพกำรผลติเฉลีย่ในปี 2558 ของ อส.  หากพจิารณารอ้ยละของปรมิาตรแอลกอฮอล์
ทีผ่ลติไดจ้รงิเฉลีย่ 95 ดกีรี ต่อปรมิาตรแอลกอฮอลท์ี่ควรผลติไดต้ามทฤษฎีที ่95 ดกีรี พบว่า
ประสทิธภิาพการผลติปรับขึน้เล็กนอ้ยจากปี 2557 ทีม่จี านวนรอ้ยละ 76.67 เป็นรอ้ยละ 76.79 
เนื่องจาก อส. มีการซือ้เครื่องจักรใหม่ ประกอบกับกากน ้าตาลมีคุณภาพดี จึงส่งผลให ้
ประสทิธภิาพการผลติมคีณุภาพดขีึน้ 

 

● กลยทุธด์ำ้นกำรตลำด อส. มกีารเพิม่วงเงนิซือ้เชือ่ใหแ้กล่กูคา้รายใหญ่ โดยเพิม่ยอดขาย
ใหก้บัลกูคา้ประมาณ 30 ราย ทีส่รา้งสดัสว่นรายไดจ้ากการขายรอ้ยละ 90 ประกอบกับ อส. มี
ความใกลช้ดิกบัลกูคา้ จงึทราบการด าเนนิงานของลกูคา้แตล่ะรายอยู่เสมอ โดยเฉพาะลกูคา้
รายใหญ่และรายย่อยจะมีการตดิตามความพงึพอใจต่อการขายการบริการลูกคา้อยู่เสมอ
ตลอดจน อส. ไดศ้กึษาภาพรวมของตลาดเพือ่เป็นขอ้มลูส าคัญวา่ตลาดแอลกอฮอลม์กีีก่ลุม่ 
ราคาคูแ่ขง่ขนัเป็นใคร เก็บเกีย่วขอ้มลูธรุกจิและตลาดใหม้คีวามสมบรณ์ู เพือ่ใชเ้ป็นประโยชน์
ในการวางแผนและก าหนดกลยทุธต์อ่ไป 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
     อส. มกี าไรสทุธ ิจ านวน 47.3 ลา้นบาท อันเป็นผลมาจากการเตบิโตของรายไดจ้ากการด าเนนิงานอยู่
ในระดับที่ดีขึน้ ส่วนใหญ่มาจากการขายแอลกอฮอล์ 95 และ 96 ดีกรี เนื่องจากในไตรมาส 1/2559 
ปรมิาณการขายแอลกอฮอลท์กุประเภทเพิม่ขึน้ 
     สว่นงบลงทุนไตรมาส 1/2559 อส. ตัง้งบเบกิจ่าย จ านวน 0.213 ลบ. เบกิจ่ายจรงิ จ านวน 0.197 ลบ.    
ซึง่เป็นการเบกิจ่ายเพื่อใชด้ าเนินการแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนต่อเนื่อง) เกี่ยวกับโครงการ
จัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยและเฝ้าระวังภัยระบบสารสนเทศ และโครงการยกระดับขีดความสามารถ
บคุลากรดา้นไอซที ี
 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
 
 

ผูจ้ดัท ำ : นางสาวชญัญาดา  ปรธิสิาร 
ส ำนกั : กองพัฒนารัฐวสิาหกจิ 1 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นายภมูศิักดิ ์อรัญญาเกษมสขุ 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-9 ตอ่ 2152 
วนัทีจ่ดัท ำ : 9 เมษายน 2559 

Statement of Direction (SODs) 
• แผนระยะส ัน้ 
     1) ปรับสถานะเป็นนติบิคุคล  2) สรา้งความชดัเจนในการด าเนนิธรกุจิ  3) ปรับปรงุประสทิธภิาพการผลติ ซอ่มแซมเครือ่งจักรเกา่ และตดิตัง้เครือ่งจักรใหม ่
ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการสรา้งโรงงานแหง่ใหม ่โดยค านงึถงึความคุม้คา่ในการลงทนุ  4) จัดท าโครงสรา้งราคาจ าหน่าย ม ีCost & Margin Structure ทีช่ดัเจน 
 
• แผนระยะยำว 
     1) ยา้ยโรงงานแหง่ใหม ่
     2) เตรยีมแผนรองรบัการเปิดเสรกีารคา้ 
 

สำขำอตุสำหกรรม 
และพำณชิยกรรม 

 

องคก์ำรสรุำ กรมสรรพสำมติ (อส.) 
 ประจ ำไตรมำส 1 ปี 2559 (1 ต.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58) 

ตวัชีว้ดั เป้ำหมำย คำ่จรงิ 

ทำงกำรเงนิ 
1. ก าไรสทุธ ิ(ลบ.) 
2. คา่ใชจ้า่ยในการขายและการบรหิารตอ่รายไดจ้าก
การด าเนนิงาน (รอ้ยละ) 
 

 
124 
10.95 

 

 
164.27 
9.80 

ไมใ่ชท่ำงกำรเงนิ 
1. ปรมิาณจ าหน่ายแอลกอฮอล ์
2. ประสทิธภิาพการผลติ 
3. ระดับความส าเร็จการด าเนนิงานตาม
แผนปฏบิัตกิาร (ระดับ) 

 
21.50 
76.50 
80 

 
25.40 
76.79 
3.23 

กำรบรหิำรจดักำรองคก์ำร 
1. บทบาทของคณะกรรมการรัฐวสิาหกจิ 
2. การบรหิารความเสีย่ง 
3. การควบคมุภายใน 
4. การตรวจสอบภายใน 
5. การบรหิารจัดการสารสนเทศ 
6. การบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล 

 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

 
3.4702 
2.5000 
3.3350 
3.6773 
3.2259 
2.8245 

ลูกค้าส าคัญไตรมาส 1/2559 
ปริมาณขาย 

(ลิตร) 

รายได้จาการ

ขาย (บาท) 

บริษัท ขายยาเพ็ญภาค 1,207,000 58,261,890 

บริษัท แอลเอฟ บิวตี ้ 1,417,942 57,894,452 

บริษัท จอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั 735,000 31,814,916 

องค์การเภสชักรรม 464,200 19,462,900 

บริษัท ไทยเทพรส 255,000 10,608,000 

บริษัท ไทย สพิริท อินดสัทรี 228,000 11,233,560 

บริษัท สยามคิงส์ 180,000 7,560,000 

    จากผลการบรหิารความเสีย่ง อส. มคีะแนนประเมนิผลในดา้นการวเิคราะหร์ะดบัความรนุแรง 
แยกรายปัจจัยเสีย่งยังไมค่รอบคลมุเพยีงพอทีจ่ะประเมนิผลส าเร็จของปัยจัยเสีย่งได ้อส. จงึมี
คะแนนอยู่ในระดับต ่า โดยมรีะดับคะแนนนอ้ยกว่า 3.000 ดังนัน้ อส. ควรบรหิารความเสีย่ง Risk Map 
โดยเชือ่มโยงแผนงานแตล่ะแผนใหส้อดคลอ้งกนั เพือ่การบรหิารจัดการใหเ้กดิความถกูตอ้งแมน่ย า 
ครอบคลมุปัจจัยเสีย่งไดห้ลายดา้น และสรา้งมลูค่าเพิม่ แสวงหาโอกาสธรุกจิไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ  
     อส. ควรพฒันาประสทิธภิาพในการผลติและจ าหน่ายแอลกอฮอลอ์ยา่งครบวงจร เพือ่เพิม่ปรมิาณ 
การจ าหน่ายแอลกอฮอล ์โดยการบรหิารจัดการวตัถดุบิใหม้ปีรมิาณเพยีงพอ และมตีน้ทนุ
ทีเ่หมาะสมเสมอ ทัง้ยังควรใหค้วามส าคญักบัการท าการตลาดเชงิรกุเพือ่พฒันาศกัยภาพในการแขง่ขัน 
นอกจากนีค้วรใหค้วามส าคญักบัการพฒันาแอลกอฮอลแ์ละผลติภัณฑต์อ่เนือ่งทีต่อบสนองและ
กา้วทนักบัความตอ้งการของตลาด เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการจ าหน่ายแอลกอฮอล ์
 


