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สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

    
 
 
 

• อ.ต.ก. มแีนวโนม้ผลประกอบการขาดทนุตอ่เนือ่งจากการที่
รายไดห้ลักมาจากการด าเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล 
ซึง่มคีวามผนัผวนสงู จงึเห็นควรให ้อ.ต.ก. ปรับปรุงกลยุทธ์
หรือแผนธุรกจิโดยมุ่งเนน้การสรา้งรายไดจ้ากธุรกจิหลัก 
(Core business) และใชป้ระโยชน์จากสนิทรัพย์ใหเ้กดิ
ประโยชน์สูงสดุเพือ่เป็นการสรา้งรายไดใ้หก้ับองคก์รอย่าง
ยั่งยนื  

สงักดั : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประธำนกรรมกำร : นำยธรีภทัร  ประยรูสทิธ ิ
กรรมกำรผูแ้ทน กค. : นำยสมชำย แสงรตันมณีเดช 
ผูอ้ ำนวยกำร : นำงสำวธญัลกัษ ์เจรญิปร ุ 
                      รกัษำกำรในต ำแหนง่ผูอ้ ำนวยกำร 
CFO : นำงสำวสนุนัท ์ สนัธเิดช 
จ ำนวนพนกังำน : 389 คน 
Website : www.mof.or.th 

ทีม่า : งบการเงนิประจ าปี 2557 (สตง.รับรองแลว้) งบการเงนิประจ าปี 2558 ไตรมาสที ่1 ประจ าปี 2558 และ 
ไตรมาสที ่1 ประจ าปี 2559 เป็นงบการเงนิเบือ้งตน้ 

สำขำเกษตร 
 

 

องคก์ำรตลำดเพือ่เกษตรกร    
ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

SOD: เป็นตลาดกลางสนิคา้เกษตรคณุภาพแบบครบวงจร 

 ตามบันทึกขอ้ตกลงประเมินผลการด าเนินงานขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
(อ.ต.ก.) ประจ าปีบญัช ี2558 ก าหนดให ้อ.ต.ก. จัดท ารายงานสรปุผลการด าเนนิงานของ
แผนปรับบทบาท (พลกิฟ้ืน) องคก์รประจ าปีบัญช ี2558 ซึง่ อ.ต.ก. ไดร้ายงานสรุปผล                   
การด าเนนิงานของแผนปรับบทบาท (พลกิฟ้ืน) องคก์ร ประจ าปีบญัช ี2558 ดงันี ้
 - แผนงานบริหารตลาด อ.ต.ก. พหลโยธนิ: จัดเก็บค่าเช่าแผง/คูหา พื้นที่ว่าง                  
และค่าบรกิารลานจอดรถยนตบ์รเิวณตลาดพืน้ทีพ่หลโยธนิจ านวนเงนิ 118.58 ลบ. หรอืคดิเป็น 
รอ้ยละ 76.94 ของเป้าหมายทัง้ปี (เป้าหมายประจ าปี 2558 จ านวนเงนิ 154.12 ลบ.) 
 - แผนบรหิารตลาดกลางและสนิคา้ภูมภิาค: เปิดใหเ้ชา่คลังสนิคา้ 6 แหง่ ส าหรับเก็บ
รักษาสนิคา้และตลาดรา้นคา้ อ.ต.ก. จ. สงขลา จ านวนเงนิ 12.27 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
240.41 ของเป้าหมายทัง้ปี (เป้าหมายประจ าปี 2558 จ านวนเงนิ 6.55 ลบ.) 
 - แผนธรุกจิตลาดสนิคา้เกษตร: จ าหน่ายเมล็ดกาแฟกะลาใหแ้กผู่ป้ระกอบการทีจ่ะเขา้
ร่วมโครงการจ านวนเงิน 33.28 ลบ. หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.86 ของเป้าหมายทัง้ปี  
(เป้าหมายประจ าปี 2558 จ านวนเงนิ 3,879.10 ลบ.) 
 - แผนธุรกิจปัจจัยการผลิต: จ าหน่ายปัจจัยการผลิตใหแ้ก่ส่วนราชการจังหวัด
ก าแพงเพชร หนองบัวล าภู อุตรดติถ์ ยโสธร พระนครศรีอยุธยา พษิณุโลก กาฬสนิธุ ์             
และบุรีรัมย์ จ านวนเงิน 58.30 ลบ. หรือคิดเป็นรอ้ยละ 9.71 ของเป้าหมายทั ้งปี 
(เป้าหมายประจ าปี 2558 จ านวนเงนิ 600 ลบ.) และจ าหน่ายเครือ่งอปุโภคบรโิภคใหก้ับ
หน่วยงานของรัฐจ านวนเงนิ 576.91 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 77.80 ของเป้าหมายทัง้ปี 
(เป้าหมายประจ าปี 2558 จ านวนเงนิ 741.60 ลบ.) 
 - แผนงานโครงการขาย Franchise ตลาดสด อ.ต.ก. : อ.ต.ก. ยังไม่ไดม้ ี                 
การด าเนนิการในสว่นของการออกประกาศหลกัเกณฑก์ารใช ้Franchise และการรับสมคัร
การเขา้รว่ม Franchise ตลาด อ.ต.ก.  
 

 อ.ต.ก. มผีลขาดทนุสทุธเิพิม่ขึน้จาก -29.11ลบ. ในปี 2557 เป็น -116.45 ลบ. ในปี 
2558 โดยขาดทนุเพิม่ขึน้จ านวน 87.34 ลบ. หรอืขาดทุนเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 79.09 
ซึง่มสีาเหตหุลกัมาจากรายไดจ้ากการขายและหรอืการใหบ้รกิารปรับลดลงจาก 837 ลบ. 
ในปี2557 เหลอื 679 ลบ. โดยปรับลดลงจ านวน 158 ลบ. หรอืปรับลดลงคดิเป็นประมาณ
รอ้ยละ 19 

หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย : ลา้นบาท 

ปีงบประมำณ Year x-3 Year x-2 Year x-1 Year x-1 Year x

หน่วย: ลา้นบาท (Q1 to Q4) (Q1 to Q4) (Q1 to Q4) (Q2) (Q2)

2556 2557 2558 %Chg Q1/2558 Q1/2559 %Chg

ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 2,436.46 1,757.61 2,885.79 64.19% 2,517.23 2,261.28 (10.17)%

สนิทรัพย์รวม 144,469.18 118,981.02 95,565.49 (19.68)% 115,318.61 89,199.00 (22.65)%

หนีส้นิรวม 144,287.31 118,826.51 95,503.78 (19.63)% 115,184.75 89,160.43 (22.59)%

ทนุรวม 181.87 154.51 61.70 (60.07)% 133.86 38.57 (71.18)%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม (91.62) (118.99) (211.80) 78.00% (139.64) (139.64) 0.00%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 2,919.81 2,731.35 679.30 (75.13)% 116.43 129.87 11.54%

รายไดร้วม 3,225.44 2,967.56 2,420.93 (18.42)% 267.69 535.93 100.20%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 3,065.15 2,898.42 2,414.29 (16.70)% 282.84 466.94 65.09%

คา่ใชจ้า่ยรวม 3,162.12 2,997.39 2,439.15 (18.62)% 288.26 546.31 89.52%

ก าไรจากการด าเนนิงาน (145.34) (167.08) (1,734.99) 938.43% (166.41) (337.06) 102.55%

ดอกเบีย้จา่ย 0 0 0 N/A 0 0 N/A

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0 N/A 0 0 N/A

EBITDA (126.84) (147.91) (1,710.13) 1056.16% (161.81) (330.94) 104.52%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 63.33 (29.83) (18.22) (38.92)% (20.57) (10.38) (49.54)%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 386.29 357.05 231.05 (35.29)% 51.98 51.53 (0.88)%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 0.00 0.00 0 N/A 0.00 0.00 N/A

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 18.50 19.16 24.86 29.72% 4.59 6.12 33%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 0.00 0.00 0 N/A 0.00 0.00 N/A

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 0.00 0.00 0 N/A 0.00 0.00 N/A

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 57.15 139.89 32.18 22.46 4.00 N/A

งบลงทนุเบกิจา่ย 55.27 78.52 32.18 21.49 0.00 N/A

อัตราการเบกิจา่ย (%) 96.71% 56.13% 100.00% 95.71% 0.02%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 0.00 (0.00) (0.02)% (0.00) (0.00)

ROE 0.35 (0.19) (29.53)% (0.61) (1.08)

D/E (เทา่) 793.34 769.06 154787.33% 860.51 2,311.50

Net Profit Margin 0.02 (0.01) (0.75)% (0.08) (0.02)

รำยได ้คำ่ใชจ้ำ่ย จำกกำรด ำเนนิงำน  

รำยไดร้วม คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิ



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 
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สรปุกำรด ำเนนิงำน  
 อ.ต.ก. มภีารกจิการด าเนนิงานหลกั แบง่ออกไดเ้ป็น  ประเภทคอื 
       1) การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล เชน่ โครงการรับจ าน าขา้วเปลอืก 
       2) การด าเนนิงานเชงิธรุกจิ ซึง่มกีารด าเนนิกจิกรรมหลายประเภท เชน่ การจัดการ
ตลาดกลาง อ.ต.ก.  
  เนือ่งจาก อ.ต.ก. ตอ้งด าเนนิงานทัง้ดา้นนโยบายและงานเชงิธรุกจิ ซึง่การด าเนนิงาน 
ตามนโยบายรัฐบาลนัน้ มกัมกีารเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ สง่ผลให ้อ.ต.ก. มปัีญหาดา้นการ
ด าเนนิงาน กลา่วคอื 
       1) ในกรณีที ่อ.ต.ก. ไดร้ับมอบหมายใหด้ าเนนิงานดา้นนโยบาย ท าใหม้ปัีญหาดา้นการ
จัดการบคุลากรทีม่อียูจ่ ากดั และท าใหก้ารด าเนนิงานเชงิธรุกจิบางสว่นตอ้งหยดุชะงักและ
ขาดความตอ่เนือ่ง 
       2) การทีร่ายไดห้ลกัของ อ.ต.ก. นัน้มาจากการด าเนนิงานตามนโยบายรฐั ในชว่งที่
นโยบายไมต่อ่เนือ่ง หรอืมคีวามไมช่ดัเจนในการด าเนนิงานนัน้ จะท ามผีลกระทบตอ่ฐานะ
ทางการเงนิของ อ.ต.ก. อยา่งมนัียส าคญั 
ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
  อ.ต.ก. ควรทบทวนบทบาทและทศิทางขององคก์ร ในการด าเนนิงานตามนโยบายและ 
ในเชงิธรุกจิ ซึง่การวางบทบาททีช่ดัเจนนัน้ จะสง่ผลใหก้ารวางแผนธรุกจิ และการวาง
แผนการจัดการบคุลากรของ อ.ต.ก. เป็นไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
  อ.ต.ก. ควรน านวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั มาปรับใชใ้นการยกระดบั 
คณุภาพสนิคา้แบะกระตุน้งานดา้นบรกิาร เชน่ ในการพฒันาระบบขอ้มลูสนิคา้เกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

ผูจ้ดัท ำ: นำยเจนณรงค ์กำระเกษ 
ส ำนกั/กอง : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ 3 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั/กอง : นำงสำวปิยวรรณ ลำ่มกจิจำ 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7 ตอ่ 2109 
วนัทีจ่ดัท ำ : 31 มนีำคม 2559 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล 
      ตามทีค่ณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมือ่วันที ่3 มนีาคม 2558 รับทราบผลการรายงานของรัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดร้่วมกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจัดงานตลาดนัดกลว้ยไมค้ณุภาพและการพัฒนาตลาดกลว้ยไม ้ณ รมิคลองผดงุกรงุเกษม ขา้งท าเนียบรัฐบาลตัง้แตว่ันที ่๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ถงึวันที ่
๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยในระยะต่อไปไดม้ีแนวทางการพัฒนาตลาดกลว้ยไมโ้ดยจะมกีารจัดตลาดนัดกลว้ยไมถ้าวร ณ ตลาดองคก์ารตลาดเพื่อเกษตรกร การจัดตัง้อาคารตลาด
กลว้ยไมข้อง อ.ต.ก. การพัฒนาคุณภาพกลว้ยไมเ้พื่อการสง่ออกและการสง่เสรมิการตลาดและภาพลักษณ์กลว้ยไมไ้ทย นัน้ อ.ต.ก. ไดร้ับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ใหด้ าเนนิการจัดตลาดกลว้ยไม ้ไมด้อกไมป้ระดับ สบืตอ่เนื่องจากงานตลาดนัดกลว้ยไมค้ณุภาพขา้งท าเนียบรัฐบาลในรปูแบบตลาดนัดกึง่ถาวร เพื่อเป็นการสง่เสรมิ
กจิกรรมดา้นการตลาดกลว้ยไมค้ณุภาพใหแ้กเ่กษตรกร ผูเ้พาะเลีย้งกลว้ยไม ้โดยก าหนดจัดงานในสปัดาหแ์รกของทกุเดอืนคราวะละ 4 วัน (พฤหัสบด ี– อาทติย)์ ณ บรเิวณ
ดา้นหนา้อาคารกลว้ยไม ้ไมด้อกไมป้ระดับ (ลานโพธิ)์ ตลาด อ.ต.ก. ยา่ยพหลโยธนิ ไดแ้ก ่วันที ่2 – 5 เมษายน 2558 7 – 10 พฤษภาคม 2558 และ 4 – 7 มถินุายน 2558 

 

 

   

สำขำเกษตร 
 

องคก์ำรตลำดเพือ่เกษตรกร    
ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

 

 ก ำไรสทุธ ิ
      ใน Q1 ปี 2559 อ.ต.ก. มผีลขาดทนุสทุธจิ านวน 10.38 ลา้นบาท ขาดทนุลดลง
ประมาณ 10.19 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 49.54 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน โดยการ
ด าเนนิโครงการเชงิสังคม (นโยบายรัฐ) มกี าไรสทุธ ิ1.04 ลา้นบาท ส่วนโครงการ
เชงิพาณชิยม์ผีลขาดทนุ 23.13 ลา้นบาท 
 

 รำยไดร้วม 
      ใน Q1 ปี 2559 อ.ต.ก. มรีายไดร้วม 535.93 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 268.24 ลา้นบาท  
หรือรอ้ยละ 100.20 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น  ซึง่รายไดส้่วนใหญ่เกดิจากผลการ
ด าเนนิโครงการตามนโยบายของรัฐ โดยมรีายไดเ้ชงิสงัคมจ านวน 357.44 ลา้นบาท 
เป็นรายไดท้ีเ่กดิจากเงนิชดเชยค่าใชจ้่าย ที ่อ.ต.ก. ไดร้ับจากรัฐบาลเพือ่ชดเชย
ค่าใชจ้่ายจ านวน 347.50 ลา้นบาท ส าหรับรายไดจ้ากการด าเนินโครงการ 
เชงิพาณชิยข์อง อ.ต.ก. ใน Q1 ปี 2559 มจี านวน 178.49 ลา้นบาท โดยเป็นรายได ้
จากการขายและหรอืการใหบ้รกิารรวม 129.87 ลา้นบาท 
 

 คำ่ใชจ้ำ่ย 
      ใน Q1 ปี 2559 อ.ต.ก. มคี่าใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 546.31 ลา้นบาท แบ่งเป็น
คา่ใชจ้่ายจากการด าเนินงานเชงิพาณิชย์ 201.62 ลา้นบาท และคา่ใชจ้่ายจากการ
ด าเนนิงานเชงิสงัคม 344.69 ลา้นบาท โดยคา่ใชจ้า่ยรวมของ อ.ต.ก. เพิม่ขึน้จากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนจ านวน 258.05 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 89.52 ซึง่เป็นผล 
มาจากตน้ทนุขายหรอืตน้ทนุการใหบ้รกิารและคา่ใชจ้า่ยการขายทีเ่พิม่ขึน้ 
 

 สนิทรพัยร์วม  
      ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 อ.ต.ก. มสีนิทรัพย์รวม 89,199 ลา้นบาท ลดลง 
26,119.61 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 22.65 จากไตรมาสที ่1 ของปีทีแ่ลว้ รวมทัง้มี
สนิคา้คงเหลอืจ านวน 198.46 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากปีทีแ่ลว้ เป็นผลมาจากการ
ระบายสนิคา้เกษตรตามโครงการของรัฐบาลทีล่ดลง 
 

 หนีส้นิและทนุรวม  
      ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 อ.ต.ก. มหีนี้สนิรวม 89,160.43 ลา้นบาท ลดลง 
26,024.32 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 22.59 จากไตรมาสเดยีวกันของปีทีแ่ลว้ ในสว่น
ของทุนรวมของ อ.ต.ก. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวน 38.57 ลา้นบาท 
ลดลง 95.29 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 71.18 จากไตรมาสแรกของปี 2558 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย : ลา้นบาท 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย คา่จรงิ

ทางการเงนิ

1. ก าไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 6 -116.45

ไมใ่ช่ทางการเงนิ

1 การด าเนนิงานตามแผนพลกิฟ้ืนองคก์ร (ระดับ) 3 3

2. การจัดท าแผนเตรียมความพรอ้ม กรณีการไม่ไดค้อ่สัญญาและเชา่พืน้ที่

ตลาดกลางและส านักงานใหญพ่หลโยธนิ กับการรถไฟแหง่ประเทศไทย   

ในปี 2560 (ระดับ)

3 3

3. ความพงึพอใจของผูป้ระกอบการ/ผูบ้รโิภค

- การด าเนนิงานตามแผนปรับปรุงความพงึพอใจ (ระดับ) 3 5

- ระดับความพงึพอใจของผูป้ระกอบการ/ผูบ้รโิภคทีใ่ชต้ลาดกลาง (ระดับ) 3 4.75

- ระดับความพงึพอใจของผูป้ระกอบการ/ผูบ้รโิภคทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการจัด

ตลาดสนิคา้เกษตรระดับพืน้ทีฯ่ (ระดับ)
3 4.09

หมายเหต ุ: คะแนนปี 2558 เบือ้งตน้

ผลกำรประเมนิประจ ำบญัช ี2558 

ผลกำรเบกิจำ่ยงบลงทนุ 

สดัสว่นของรำยได ้


