
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 เมือ่วันที ่30 ก.ค. 56 คณะรัฐมนตรมีมีตริับทราบผลการประชมุคณะกรรมการก ากับนโยบายดา้นรัฐวสิาหกจิ 
(กนร.) ในคราวประชุม ครัง้ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 56 โดยมีมตริับทราบแผนยุทธศาสตร์ปรับ
บทบาทขององคก์ารตลาด (อต.) พ.ศ. 2556 – 2560 ซึง่ อต. ปรับบทบาทจากการประกอบการเอง (Operator) 
เป็นผูบ้รหิารสญัญาและอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่บ้รหิารโครงการในกจิการต่างๆ ของ อต. (Facilitator) 
โดยจะมุง่เนน้การรว่มทนุ รว่มด าเนนิงาน หรอืท าสัญญาจา้งเหมากับภาคเอกชนในการประกอบการทัง้ใน
ธรุกจิเดมิอนัไดแ้กก่ารบรหิารตลาดสาขา และการสง่อาหารดบิ และในธรุกจิใหม่ๆ  

 การบรหิารดา้นการพัฒนาตลาดสาขา 1) อต. ไดด้ าเนนิการปรับปรุงตลาดสาขาปากคลองตลาด โดยให ้
เอกชนรว่มทนุ และไดรั้บผลตอบแทนเป็นคา่ตอบแทนการท าสัญญา 32 ลบ. และ อต. จะไดผ้ลตอบแทน
ปีละ 12 ลบ. 2) สาขาหนองมว่ง อต. ใหเ้อกชนเชา่พืน้ที ่โดยมรีายได ้0.96 ต่อปี 3) ส าหรับสาขาตลิง่ชัน 
อต. มีโครงการพัฒนาตลาดน ้ารมิคลองมหาสวัสดิ ์ซ ึง่ปัจจุบันอยู่ระหว่างอนุมัตแิบบโดยกรมธนารักษ์  
4) สาขาบางคลา้ เป็นตลาดกลางซือ้ขายสตัวน์ ้า ซึง่ปัจจบุันประสบปัญหาเรือ่งประสทิธภิาพในการใชง้าน
ของระบบจัดการน ้าเสยี 5) สาขาล าพูน เป็นอาคาร 3 ชัน้ และแบ่งเป็นแผงใหเ้ชา่ ซึง่ปัจจุบันยังประสบ
ปัญหาขาดทนุ 

 ธรุกจิอืน่ของ อต. ประกอบดว้ย 1) การด าเนนิการเกีย่วกับการขายขา้วสาร อาหารแหง้ อต. เป็นตัวกลาง
ในการจัดสง่ขา้วสารอาหารดบิใหแ้กส่่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดย อต. หักสว่นลดจากการจัด
จ าหน่ายในอตัรารอ้ยละ 3 ของมูลค่าสนิคา้ และหักสว่นลดในกรณีของการขายขา้วสารกระสอบละ 15 บาท 
2) การด าเนนิการรา้นคา้ชมุชนยิม้ และโครงการคาราวานสนิคา้: อต. ไดข้อยกเลกิสัญญากับบจก. ไอควิ ชอบฯ 
แลว้ เนื่องจากไมส่ามารถด าเนนิการไดต้ามทีต่กลงไวใ้นสัญญากับ อต. โดยเฉพาะประเด็นการจัดหาและ
การขนส่งสนิคา้ประเภทผักและผลไม ้3) โครงการคาราวานสนิคา้ซึง่เป็นโครงการที่เร ิม่ในปี 56 และยังไม่
สามารถสรา้งรายไดใ้ห ้อต. มากนัก 

 คณะกรรมการประเมนิผลงานรัฐวสิาหกจิ ในคราวประชมุครัง้ที ่2/2559 เมือ่วันที ่29 มกราคม 2559 
ไดม้มีตเิห็นชอบผลการประเมนิผลการด าเนนิงานประจ าปีบัญช ี2558 ของ อต. (เบือ้งตน้กอ่นการ
รับรองงบการเงนิของส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ) ทีร่ะดบัคะแนน 2.1389  เพิม่ขึน้จากปี 2557  เทา่กับ 
0.2435 (ผลประเมนิผลการด าเนนิงาน ประจ าปี  2557 อต. ไดค้ะแนน 1.8954)  โดยมคีะแนนการด าเนนิการ
ตามนโยบาย  2.3369 คะแนนผลการด าเนินงานของรัฐวสิาหกจิ 2.0468  และคะแนนการบรหิาร
จัดการองคก์ร 2.1857  

 อต. ไดอ้อกประกาศคณะกรรมการสรรหาผูอ้ านวยการ อต. แลว้ เมือ่วันที ่24 ม.ีค. 58 (ผูอ้ านวยการ 
อต. เดมิหมดวาระเมื่อเดือนพ.ย. 57) ทัง้นี้ มีประกาศรับสมัครจนถงึวันที่ 24 เม.ย. 58 และ
คณะกรรมการ อต. ไม่ไดม้กีารประชมุตัง้แต่เดอืน ก.ค. 58 เป็นตน้มา เนื่องจากมอีงคป์ระกอบไม่
ครบถว้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้องค์การตลาด พ.ศ. 2496 ทัง้นี้ ณ ธ.ค. 58 ประธาน
กรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ โดยไดร้ับมอบอ านาจจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิได ้
เห็นชอบรายชือ่บุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการ อต. 
(เพิม่เตมิ) ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยเสนอ อยา่งไรก็ด ีจนถงึปัจจบุนั อต. ก็ยังไมม่ผีูบ้รหิารสงูสดุ 

ขาดการบริหารจัดการทรัพย์สนิทีม่ีอยู่ใหเ้กดิ

มูลค่าสูงสุด และมีผลประเมนิการด าเนินงาน

อยู่ในระดับต า่ นอกจากนี้ ถงึแมจ้ะยังคงมกี าไรสทุธิ

จากการด าเนนิงาน อย่างไรก็ด ีรายไดห้ลักยัง

มาจากภารกจิรองมใิชภ่ารกจิหลกั 

 

สงักดั : กระทรวงมหาดไทย 

ประธำนกรรมกำร : นายชยพล ธติศิกัดิ ์

กรรมกำรผูแ้ทน กค. : นายสนัต ิอ า่ศรเีวยีง 

CEO : - 

CFO : - 

จ ำนวนพนกังำนและลกูจำ้ง: 99 คน 

Website : www.market-organization.or.th 

ทีม่ำ : งบการเงนิประจ าปี 2556 - 2557 เป็นงบการเงนิที ่สตง. ตรวจสอบและรับรองแลว้ งบการเงนิไตรมาส 1/58 เป็นงบการเงนิ

ที ่สตง. สอบทานแลว้ ส าหรับไตรมาส 1/59 เป็นงบการเงนิเบือ้งตน้ของ อต. 

สำขำ 
สำขำพำณชิยแ์ละบรกิำร 

 
 

 

องคก์ำรตลำด 
ประจ ำไตรมำส 1/2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

SOD: ก าหนดทศิทางขององคก์รทีเ่หมาะสมตามนโยบายรัฐบาล และเรง่พัฒนาการบรหิารจัดการทรัพยส์นิ 

ปีงบประมาณ 

รำยไดร้วม (ลบ.) 

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม (ลบ.) 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิ(ลบ.) 

ROA   ROE  D/E และ Net Profit Margin 

หน่วย: ลา้นบาท 2556 2557 2558 %Chg
ต.ค. - 

ธ.ค. 57

ต.ค. - 

ธ.ค. 58
%Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 229.66 864.31 63.45 (92.7%) 274.64 128.33 (53.3%)

สนิทรัพยร์วม 1,388.56 2,049.75 1,821.44 (11.1%) 853.08 799.30 (6.3%)

หนีส้นิรวม 1,235.37 1,870.16 1,612.75 (13.8%) 652.44 532.75 (18.3%)

ทนุรวม 153.19 179.59 208.68 16.2% 200.64 266.55 32.8%

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม 151.30 177.37 206.68 16.5% 198.63 264.55 33.2%

ผลการด าเนนิงาน

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 80.20 113.55 125.59 10.6% 30.08 27.77 (7.7%)

รำยไดร้วม 105.98 139.36 149.93 7.6% 36.73 32.65 (11.1%)

คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน 38.60 45.95 45.25 (1.5%) 9.39 9.58 2.0%

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 72.35 75.17 72.63 (3.4%) 15.48 15.26 (1.4%)

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 41.60 67.60 80.34 18.8% 20.69 18.19 (12.1%)

ดอกเบีย้จำ่ย -      -        -      -        -         -         -        

ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล -      -        -      -        -         -         -        

EBITDA 48.70 76.32 89.14 16.8% 23.46 21.09 (10.1%)

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิ 33.63 64.19 77.30 20.4% 21.25 17.39 (18.2%)

อืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน 26.58 32.11 33.20 3.4% 6.17 6.53 5.8%

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลีย่น -      -        -      -        -         -         -        

คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตดัจ ำหน่ำย 7.10 8.72 8.80 0.9% 2.77 2.90 4.7%

เงนิน ำสง่/เงนิปันผล -      -        -      -        -         -         -        

เงนิอดุหนุนจำกงบประมำณ -      -        -      -        -         -         -        

งบลงทนุ (เป้ำหมำย) 40.3 41.4 25.62 10.35 0.02

งบลงทนุเบกิจำ่ย 17.2 22.8 13.82 2.27 0.33

อตัรำกำรเบกิจำ่ย (%) 42.6% 54.9% 53.9% 21.9% 1660.0%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 2.4% 3.1% 4.2% 10.0% 8.7%

ROE 22.0% 35.7% 37.0% 42.4% 26.1%

D/E (เทำ่) 8.1 10.4 7.7 3.3 2.0

Net Profit Margin 31.7% 46.1% 51.6% 57.9% 53.3%

36.73 32.65 
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นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

   

 ดำ้นรำยได ้อต. มรีายไดร้วมใน Q1/59 จ านวน 32.65  ลบ. ลดลงจาก Q1/58 4.08 ลบ. 
หรอืรอ้ยละ 11 เนื่องจาก (1) รายไดค้่าด าเนนิงานขา้วสาร อาหารดบิ และอืน่ๆ ลดลง 
2.33 ลบ. หรอืรอ้ยละ 8.50 สาเหตุหลักมาจากมีการต่อสัญญาจากเรอืนจ าลดลง  
(2) รายไดอ้ืน่ลดลง 1.75 ลบ. สาเหตุหลักมาจาก อต. ยังไม่ไดรั้บรูร้ายไดด้อกเบีย้เงนิ
ฝากธนาคารใน Q1/59 อย่างไรก็ด ีอต. มรีายไดจ้ากการจัดงานมหกรรมผลติภัณฑช์มุชน
เพิม่ขึน้ 0.06 ลบ. หรอืรอ้ยละ 25 เนือ่งจากใน Q1/59 อต. มกีารจัดงานมหกรรมผลติภัณฑ์
ชมุชนเพิม่ขึน้ 

 ดำ้นคำ่ใชจ้ำ่ย อต. มคีา่ใชจ้่ายรวมใน Q1/59 จ านวน 15.26 ลบ. ลดลงจาก Q1/578 0.22 ลบ. 
หรอืรอ้ยละ 1.42 เนื่องจาก (1) ค่าตอบแทนผูบ้รหิารลดลง 0.29 ลบ. หรอืรอ้ยละ 
64.30 สาเหตุหลักมาจากในช่วงเวลาดังกล่าว อต. ไม่ตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให ้
คณะกรรมการ อต. เพราะคณะกรรมการ อต. ยังไมไ่ดรั้บการแต่งตัง้ รวมทัง้ผูอ้ านวยการ 
อต. หมดสัญญาตัง้แต่ส ิน้เดอืน พ.ย. 57 และจนถงึ Q1/59  (2) ค่าใชจ้่ายอืน่ลดลง 
0.42 ลบ. หรอืรอ้ยละ 7.0 สาเหตหุลักมาจาก อต. มกีารโฆษณาประชาสมัพันธล์ดลง 

 สนิทรพัยร์วมของ อต. ณ วันที ่31 ธ.ค. 58 อยู่ที ่799.30 ลบ. ลดลง 1,022.14 ลบ. 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 56.12 เมือ่เทยีบกบัสิน้ปี 58 (1,821.44 ลบ.) สาเหตุหลักมาจาก 
(1) ลูกหนี้การคา้ลดลง 1,077.24 ลบ. หรอืรอ้ยละ 74.80 เนื่องจากไดรั้บช าระหนี้
ค่าอาหารดบิจากลูกหนี้เรือนจ า (2) รายไดค้า้งรับลดลง 7.85 ลบ. หรอืรอ้ยละ 74.10 
เนื่องจากสามารถเรียกเก็บเงินค่าภาษีมูลค่าเพิม่ที่ออกใหต้ัวแทนอาหารดบิกลับมา  
(3) เงนิลงทุนระยะยาวลดลง 5 ลบ. หรอืรอ้ยละ 100 เนื่องจากเงนิฝากประจ ากับ
ธนาคารกรงุไทยสาขาทา่เตยีนครบก าหนด อย่างไรก็ด ีเงนิสดและรายการเทยีบเท่า
เงนิสดเพิม่ขึน้ 64.88 ลบ. หรอืรอ้ยละ 102.30 เนื่องจากมกีารรับช าระหนี้ค่าอาหารดบิ
จากเรอืนจ า นอกจากนี ้อสังหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทุนเพิม่ขึน้ 0.88 ลบ. เนื่องจากมี
การปรับปรงุตลาดชัน้เดยีวสาขาตลิง่ชนั 

 หนีส้นิรวมของ อต. ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58 อยู่ที ่532.75 ลบ. ลดลงจ านวน 1,080 
ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 66.97 เมือ่เทยีบกบัสิน้ปี 58 (1,612.75 ลบ.) สาเหตุหลักมา
จาก (1) เจา้หนีก้ารคา้ลดลงจ านวน 1,046.88 ลบ. หรอืรอ้ยละ 74.40 สว่นใหญ่เป็น
การลดลงจากการจ่ายช าระหนี้ค่าอาหารดบิใหก้ับตัวแทน (2) เจา้หนี้ภาษีโรงเรอืน
และทีด่นิลดลง 7.44 ลบ. หรอืรอ้ยละ 39.60 เนื่องจากมกีารจ่ายคนืค่าภาษีโรงเรอืน
ใหก้ับกรมธนารักษ์ (3) ค่าชดใชผ้ดิสัญญา SME BANK ลดลง 0.82 หรอืรอ้ยละ 
4.10 เนือ่งจากปีที ่6 อต. จะตอ้งชดใชเ้พิม่ขึน้จาก 4.00 ลบ. เป็น 4.82 ลบ. 

 

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
 อต. มหีนา้ทีใ่นการจัดตัง้ตลาดสาธารณะเพื่อใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ สง่เสรมิตลาดและการผลติ

โภคภัณฑใ์หเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการของตลาด 
 ปัจจบุัน อต. มตีลาดในความรับผดิชอบจ านวน 5 แหง่ ไดแ้ก ่สาขาปากคลองตลาด สาขาหนองม่วง 

สาขาล าพูน สาขาตลิง่ชนั และสาขาบางคลา้ ซึง่ผลการด าเนนิการบรหิารตลาดที ่อต. บรหิารจัดการเอง 
(สาขาตลิง่ชนั ตลาดสาขาบางคลา้ และตลาดสาขาล าพูน) มผีลขาดทุน สว่นการขายขา้วสารอาหารดบิ

ซึง่เป็นภารกจิรองมผีลก าไร 
 รายไดห้ลักมาจากการขายขา้วสารและอาหารดบิใหก้บัเรอืนจ า ซึง่ถอืเป็นภารกจิรอง 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
อต. ควรพจิารณาก าหนดแนวทางทีช่ดัเจนในการพลกิฟ้ืนและพัฒนาตลาดที ่อต. บรหิารจัดการเอง ซึง่มี

ผลการด าเนนิงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดย อต. ควรพจิารณาผสมผสานรูปแบบ วธิกีาร และแนวทางในการพัฒนา 

เชน่ การรว่มมอืกับภาครัฐและเอกชน ควบคู่ไปกับการใชพ้ืน้ทีใ่หเ้กดิประโยชน์เต็มประสทิธภิาพ เป็นตน้ 

รวมทัง้อาจพจิารณาก าหนดแผนการบรหิารความเสีย่งในกรณีที่ผลการด าเนนิงานทางดา้นการเงนิไม่

เป็นไปตามประมาณการทีต่ัง้ไว ้เพือ่มใิหส้ง่ผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงนิของ อต. ในอนาคต 

อต. ควรจัดท าแผนการด าเนนิงานและแผนการบรหิารความเสีย่งทีช่ดัเจนส าหรับกรณีการทบทวนมตคิณะรัฐมนตรี

เมือ่วันที ่25 พ.ย. 53 การด าเนนิกจิกรรมดา้นตลาดและโครงการที่มคีวามส าคัญ รวมทัง้ตดิตามการบรหิาร

จัดการของเอกชนที่เขา้ร่วมด าเนินงานอย่างใกลช้ดิ นอกจากนี้ ควรมีการประเมนิผลการด าเนินงาน

กิจกรรมและโครงการดังกล่าว เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไวไ้ดอ้ย่างมีประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลสงูสดุ 

อต. ควรใหค้วามส าคัญในการก ากับและตดิตามการปรับปรุงการบรหิารจัดการองคก์รในทุกดา้นใหเ้กดิ

การเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เนื่องจากผลประเมนิดา้นการบรหิารจัดการองค์กรตาม

หลักเกณฑก์ารประเมนิผลงานรัฐวสิาหกจิของ อต. ยังคงอยูใ่นระดับต ่ามาก ทัง้นี้ เพือ่ใหเ้กดิการปรับปรุง

ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลการด าเนนิงานขององคก์รอยา่งยั่งยนื 

 
 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  

• การเบกิจา่ยงบลงทนุ: ใน Q1/59 อต. สามารถเบกิจา่ยงบลงทนุไดท้ัง้ส ิน้ 0.33 ลบ. จากวงเงนิตามแผนเบกิจา่ย จ านวน 0.02 ลบ. ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ  1,660 
ของเป้าหมายการเบกิจา่ยงบลงทนุใน Q1/59 และคดิเป็นรอ้ยละ 4.46 เมือ่เปรยีบเทยีบกบังบประมาณลงทนุประจ าปี 59 (7.44 ลบ.) 

• การด าเนินการเกีย่วกับตลาด อต. จัดสรา้งตลาดสาธารณะใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการของประชาชน ใชง้บประมาณของหน่วยงาน และน าสง่เงนิรายได ้
แผน่ดนิตอ่ปีรอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธ ิโดยปัจจบุนัจัดตัง้ตลาดสาธารณะ ใหบ้รกิารประชาชน 5 แหง่ คอื 1) ตลาดสาขาปากคลองตลาด กทม. เนื้อที ่5 ไร่ 3 
งาน 1 ตรว. กรรมสทิธิท์ีด่นิเป็นของ อต.  2) ตลาดสาขาหนองมว่ง จ. ลพบรุ ีเนือ้ที ่4 ไร ่2 งาน กรรมสทิธิท์ีด่นิเป็นของ อต. 3) ตลาดสาขาล าพนู จ. ล าพนู 
เนือ้ที ่3 ไร ่เป็นทีด่นิราชพสัดขุองกรมธนารกัษ์ 4) ตลาดสาขาบางคลา้ จ. ฉะเชงิเทรา เนือ้ที ่15 ไร ่กรรมสทิธิท์ีด่นิเป็นของ อต. 5) ตลาดสาขาตลิง่ชนั กทม. 
เนือ้ที ่21 ไร ่3 งาน เป็นทีด่นิราชพสัดขุองกรมธนารักษ์  

 

สำขำ 
สำขำพำณชิยแ์ละบรกิำร 

องคก์ำรตลำด 
ประจ ำไตรมำส 1/2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

ผูจ้ดัท ำ : นางสาวพลอยงาม รัศมเีฟ่ือง 
กลุม่ : อตุสาหกรรมและพาณชิยกรรม 
ผอ. กพส. 1 : นายภมูศิกัดิ ์อรัญญาเกษมสขุ 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7 ตอ่ 2149 
วนัทีจ่ดัท ำ :  29 กมุภาพนัธ ์2559 

โครงสรำ้งรำยไดแ้ละคำ่ใชจ้ำ่ย ประจ ำปี Q1/2559 

ผลกำรด ำเนนิงำนของตลำดรำยสำขำ (ลบ.) 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน ปี 2558 

หมายเหต:ุ ผลการด าเนนิงานโดยรวมของ บอท. ทัง้นี้ งบการเงนิยังไมไ่ดรั้บการรับรอง
จาก สตง. 

   

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย คา่จรงิ คะแนน

ทางการเงนิ 

1. ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนตลำด กอ่นหกั

คำ่เสือ่มรำคำ และดอกเบีย้ (EBITDA) (ลบ.)

12.5 6.59 1.00

2. ก ำไรจำกำรด ำเนนิงำนธรุกจิอำหำรดบิ 

ขำ้วสำร และอืน่ๆ  กอ่นหกัคำ่เสือ่มรำคำ และ

ดอกเบีย้ (EBITDA) (ลบ.)

67.0 63.17 2.23

3. รำยไดส้ทุธจิำกกำรด ำเนนิธรุกจิอืน่ๆ (ลบ.) 6.50 10.89 5.00

ไมใ่ชท่างการเงนิ 

1. จ ำนวนตลำดไดรั้บมำตรฐำนดำ้นสขุอนำมัย 1.00 ไมม่ตีลำด

ไดรั้บมำตรฐำน
1.00

2.ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิโครงกำร

ชมุชนยิม้ (จ ำนวนสำขำ)

34.00 ยกเลกิตัวชีว้ดั 0.00

3.ระดับควำมพงึพอใจโครงกำรชมุชนยิม้ 3.00 1.00 1.00

รำยได้

ค่ำตัวกลำง

76.6%

ค่ำเช่ำแผง

2.6%

ค่ำเช่ำอำคำร

2.6%

ค่ำเช่ำแ ลต

2.4%

ค่ำจัดงำน

0.9%
รำยได้อ่ืน

15.0%

ค่ำตอบแทน

ผู้บริหำร

1.0%

ค่ำใช้จ่ำย

พนักงำน

42.8%

ค่ำเส่ือมรำคำ

19.0%

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน

37.2%

ส ำนกังำน
ใหญ่

สำขำ
ปำกคลอง
ตลำด

สำขำ
หนองม่วง

สำขำบำง
คล้ำ

สำขำตล่ิง
ชัน

สำขำ
ล ำพนู

2558 15.804 2.686 0.102 (0.173) (0.843) (0.183)

2557 20.316 3.041 (0.001) (0.097) (1.789) (0.221)
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