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สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 

 องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.) ไดข้อใชพ้ืน้ทีพ่รอ้มโรงงานนมของกรม
ปศุสัตว ์จังหวัดเชยีงใหม่ ซึง่ปลูกสรา้งอยู่บนทีด่นิแปลงหมายเลขทะเบยีนที ่ชม. 41 ต าบล
ชา้งเผอืก อ าเภอหว้ยแกว้ (ทีร่าชพสัด)ุ เพือ่ด าเนนิการตามนโยบาย โดยกรมปศสุตัวไ์ดย้นิยอม
ให ้อ.ส.ค. ใชท้ีร่าชพสัดแุปลงดงักลา่วในเนือ้ทีป่ระมาณ 2.3 ไร ่ 
 

 ปัจจบุนั อ.ส.ค. อยูร่ะหวา่งการทดลองระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทางการบรหิารจัดการและ 
การบญัชเีพือ่รองรับการพฒันาระบบบรหิารทรัพยากรองคก์ร (ระบบ ERP) โดยระบบดังกลา่ว
จะมผีลท าใหก้ารปิดบญัชปีระจ าปีของ อ.ส.ค. มคีวามเป็นปัจจบุนัมากขึน้ และไดเ้ริม่มกีารจัด
ฝึกอบรมการใชง้านและการน าเขา้ขอ้มลูระบบ ERP เพือ่ใหแ้กพ่นักงานมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
และสามารถใชง้านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 

 อ.ส.ค. มแีผนเรง่การขยายผลติภัณฑน์มทัง้ในและตา่งประเทศ และมแีผนสง่เสรมิและขยาย
ส่วนแบ่งตลาดปัจจัยการเลีย้งโคนม ทัง้อาหารนม พรีมกิซ ์เครื่องมอืและอุปกรณ์เกีย่วกับ 
การรดีนม แร่ธาต ุรวมถงึน ้าเชือ้แชแ่ข็ง เพือ่รองรับความตอ้งการของเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนม 
ทีม่แีนวโนม้เพิม่สงูขึน้ ส าหรับปัจจัยการเลีย้งโคนมทีไ่ดร้ับความนิยมมากคอื อาหารโคนม  
ทัง้ชนดิเม็ดและชนดิผง 

 

 เมือ่วนัที ่2 ธนัวาคม 2558 อ.ส.ค. แถลงความรว่มมอืกบั บรษัิท แมคไทย จ ากัด จัดจ าหน่าย
นมพรอ้มดืม่ “ไทย-เดนมารค์” ในรา้นแมคโดนัลดท์กุสาขาทั่วประเทศ โดย ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์
วงศส์วุรรณ ผูอ้ านวย อ.ส.ค. เปิดเผยวา่ “เพือ่เป็นการสรา้งแบรนดไ์ทย-เดนมารค์ในกลุม่เด็ก
วยัรุน่ จงึตดัสนิใจเป็นคูค่า้กบัแมคโดนัลด ์เพือ่น าผลติภัณฑน์มพรอ้มดืม่ 3 รส ไดแ้ก ่รสจดื, 
รสหวาน และรสชอ็กโกแลต ปรมิาตร 200 ซซีตีอ่ขวด ไปวางจ าหน่ายในรา้นแมคทัว่ประเทศ”  
โดยม ีชนาธปิ สรงกระสนิธ ์นักเตะทมีชาตไิทยเป็นพรีเซนเตอร์เชญิชวนใหค้นไทยหันมา 
ดืม่นมเพือ่สขุภาพทีด่ ี
 

 เมือ่วนัที ่24 ธ.ค. 58 ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์วงศส์วุรรณ ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. รว่มเปิดรา้นนมไทย-
เดนมารค์ ซึง่เปิดจ าหน่ายผลติภัณฑน์มไทย-เดนมารค์ทกุชนดิ ณ อาคาร 5 ชัน้ตดิตลาด 
อ.ต.ก.  

 

 
ปัจจุบัน อ.ส.ค. มีผูด้ ารงต าแหน่ง ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. 
เรียบรอ้ยแลว้ (17 พ.ย. 58) หลังจากเวน้ว่างมาตัง้แต ่ 
1 ตลุาคม 2553 โดย ผอ. อสค. มนีโยบายการน าองคก์รสู ่
“นมแหง่ชาต”ิ โดยมุง่เนน้การน าองคก์รดว้ยหลกัธรรมภบิาล 
สรา้งมลูคา่ และลดตน้ทนุ 

สงักดั : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประธำนกรรมกำร :นายศกัดิช์ยั ศรบีญุซือ่  
(รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
กรรมกำรผูแ้ทน กค. : นายชาญวทิย ์ นาคบรุ ี 
ผูอ้ ำนวยกำร : นายณรงคฤ์ทธิ ์วงศส์วุรรณ          

CFO : นางนธิมิา ตนัตระกลู   

จ ำนวนพนกังำน : 1,074 คน  

Website : www.dpo.go.th 

ทีม่า : งบการเงนิปี  2557  สตง. รับรองแลว้ งบการเงนิปี 2558 และ ไตรมาส 1 ปี 2558 และ ปี 2559 เป็นงบการเงนิ   

           เบือ้งตน้ 

   

 

สำขำเกษตร 

 

องคก์ำรสง่เสรมิกจิกำรโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

SOD: สรา้งเสถยีรภาพใหก้บัตลาดน ้านมดบิ เสรมิสรา้ง ขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางธรุกจิ รวมทัง้พฒันาและสง่เสรมิการเลีย้งโคนมอยา่งมปีระสทิธภิาพ
และไดม้าตรฐาน 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมำณ Year x-2 Year x-1

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

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

ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 437 427 253 (40.72%) 379 390 2.98%

สนิทรัพย์รวม 2,212 2,957 2,353 (20.43%) 2,253 3,036 34.75%

หนีส้นิรวม 1,720 2,419 1,544 (36.17%) 1,631 2,291 40.46%

ทนุรวม 492 538 809 50.36% 622 745 19.86%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม (159) (113) 24 121.41% (30) 94 (413.33%)

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 6,770 7,165 7,948 10.93% 1,830 1,908 4.25%

รายไดร้วม 6,817 7,212 7,980 10.65% 1,840 1,915 4.07%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 6,627 7,098 7,681 8.21% 1,741 1,776 2.03%

คา่ใชจ้า่ยรวม 6,638 7,138 7,718 8.13% 1,749 1,817 3.88%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 143 67 267 301.15% 90 132 47.43%

ดอกเบีย้จา่ย 1 39 0 0.00% 0 0 0.00%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%

EBITDA 186 193 302 56.19% 90 115 28.20%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 178 35 262 647.52% 91 98 7.78%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 787 850 815 (4.17%) 127 114 (10.36%)

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 43 127 35 (72.40%) 8 21 155.94%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 207 110 0 0.00% 0 0 0.00%

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 10 0 0 0.00% 0 0 0.00%

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 114 157 204 219 215

งบลงทนุเบกิจา่ย 102 154 187 22 7

อัตราการเบกิจา่ย (%) 89.0% 98.0% 92.1% 10.2% 3.3%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 8.04% 3.02% 11.13% 16.14% 12.91%

ROE 36.14% 12.04% 32.39% 58.51% 52.62%

D/E (เทา่) 3.49 2.99 1.91 2.62 3.08

Net Profit Margin 2.61% 0.93% 3.28% 4.94% 5.12%

รำยได ้

คำ่ใชจ้ำ่ย 

ก ำไร 



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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 รายไดจ้ากการด าเนนิงานในไตรมาสที ่1 ปี 2559 เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีที่
แลว้ จ านวน 78 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.25 เป็นผลจากรายไดจ้ากการจ าหน่าย
ผลติภัณฑน์มซึง่เป็นรายไดห้ลกัซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 96.9 ของรายไดท้ัง้หมด มยีอดขาย
เพิม่ขึน้จ านวน 54 ลบ. จาก 1,795 ลบ. ในไตรมาสที ่1 ปี 2558 เป็น 1,849 ลบ. ใน 
ไตรมาส 1 ปี 2559 ซึง่รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการจ าหน่ายผลติภัณฑน์มเป็นผลมาจาก
การเพิม่ชอ่งทางทางการตลาดของ อ.ส.ค. โดยเนน้การออกแบบผลติภัณฑใ์หม่ๆ 
และการรกุตลาดประเทศเพือ่นบา้นเพือ่รองรับการเขา้สู ่AEC  

 

 รายจ่ายของ อ.ส.ค. ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 มีแนวโนม้ที่สูงขึน้ โดยที่ อ.ส.ค.  
มคีา่ใชจ้า่ยรวมและคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.84 และ รอ้ยละ 2.03 
ตามล าดบั เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคา่ใชจ้า่ยในไตรมาสเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ ซึง่คา่ใชจ้่าย
หลักของ อ.ส.ค. คือตน้ทุนขายมจี านวน 1,551 ลบ. หรือคดิเป็นรอ้ยละ 86.43  
ของค่าใชจ้่ายทัง้หมด เนื่องจาก อ.ส.ค. มหีนา้ทีช่ ่วยเหลอืเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนม  
โดยการรับซือ้น ้านมดบิจากเกษตรกรในราคาทีร่ัฐบาลก าหนด ดังนั้น อ.ส.ค. จงึมี
ตน้ทนุในสว่นดงักลา่วเป็นจ านวนมากซึง่ไมส่ามารถหลกีเลีย่งได ้และตน้ทนุขายยังมี
ทศิทางทีส่ัมพันธก์ับรายไดข้อง อ.ส.ค. อกีดว้ย นอกจากนี้เมือ่พจิารณาค่าใชจ้่าย 
ดา้นอืน่ๆ ของ อ.ส.ค. พบวา่มคีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารเป็นจ านวน 243 ลบ. หรอิคดิเป็น
รอ้ยละ 13.57 

 

 ก าไรสทุธขิอง อ.ส.ค. ในไตรมาสที ่1 ปี 2559 มจี านวน 98 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส
เดยีวกันของปีทีแ่ลว้ จ านวน 7 ลบ. หรือคดิเป็นรอ้ยละ 8.06 อย่างไรก็ตามถงึแม ้
รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ อ.ส.ค. จะเพิ่มมากขึน้ ในขณะเดียวกัน
ค่าใชจ้่ายในส่วนต่างๆ เพิม่ขึน้ดว้ย ไดแ้ก่ การปรับอัตราจา้ง การลงทุนเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการผลติ ฯลฯ รวมถงึการปรับเพิม่ราคาน ้านมดบิซึง่สง่ผลกระทบตอ่ก าไร
ของ อ.ส.ค. พบวา่ในชว่งทีผ่า่นมามแีนวโนม้ลดลง ประกอบกับ อ.ส.ค. ไมไ่ดม้กีาร
ปรับราคาผลติภัณฑน์มมาประมาณ 4-5 ปี ท าใหถ้งึแมจ้ะมยีอดการจ าหน่ายเพิม่สงูขึน้ 
แตผ่ลก าไรในภาพรวมยังคงเพิม่ขึน้ไมม่ากนัก ดังนัน้ อ.ส.ค. ควรจะตอ้งมกีารบรหิาร
จัดการตน้ทุนการผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อจัดจ าหน่ายเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการท าก าไรและเพิม่ยอดขายใหม้ากขึน้ 

 

 

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
 อ.ส.ค. เป็นกลไกของรัฐในการส่งเสรมิการเลี้ยงโคนม โดยการรับซื้อน ้ านมดิบจาก

เกษตรกรในราคาทีเ่หมาะสม รวมถงึใหค้วามรูแ้กเ่กษตรกร เพื่อพัฒนาอตุสาหกรรมโคนม
ไทยใหม้คีุณภาพ และสรา้งความเขม้แข็งใหอ้าชพีการเลีย้งโคนม นอกจากนี้ อ.ส.ค. ยัง
ผลติและจ าหน่ายผลติภัณฑน์มทีไ่ดม้าตรฐาน 

 ธรุกจิที ่อ.ส.ค. ด าเนนิการอยูส่ามารถแบง่ไดด้ังนี้ 
      1.นมพาณชิย:์ นม UHT, นมพาสเจอรไ์รส,์ นมเปรีย้ว, โยเกริต์, วปิป้ิงครมี และอืน่ๆ 
      2.จ าหน่ายน ้านมดบิ 
      3.นมโรงเรยีน 
      4.อาหารสตัว ์
      5.บรกิารสตัวแพทยแ์ละผสมเทยีม 
      6.จ าหน่ายโค  
 
ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
 อ.ส.ค. ควรเร่งจัดท าแผนธุรกจิเพื่อรองรับการเปิดเสรอีาเซยีน ทัง้ดา้นการประชาสัมพันธ ์

การตลาดและบคุคลากร เพือ่พรอ้มรับการแขง่ขันจากตา่งประเทศ และป้องกนัการไหลออก
ของแรงงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 อ.ส.ค. ควรจัดท าแผนระยะสัน้และแผนระยะยาวในการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ เช่น 
จัดท าแผนรองรับในกรณีเกดิเหตุการณ์ต่างๆ แผนพัฒนาโรงงานและเครื่องจักรที่ผลติ 
รวมถงึสนับสนุนการวจิัยและพัฒนาเพื่อใหเ้กษตรกรและโคนมมผีลติภาพที่สูงขึน้ ทัง้นี้
เพือ่ที ่อ.ส.ค. จะไดเ้ป็นกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพของรัฐและสามารถท าก าไรไดด้ว้ยตัวเอง 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

ผูจ้ดัท ำ:  นำงชมพูนุท ตกุชูแสง 
ส ำนกั : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ 3 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นำงสำวปิยวรรณ  ลำ่มกจิจำ 
โทรศพัท ์: 02-298-5880-7 ตอ่ 2108 
วนัทีจ่ดัท ำ :  22 เมษำยน 2559 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
•  โครงการอาหารเสรมิ(นม)โรงเรยีนเป็นโครงการทีร่ฐับาลจัดตัง้ขึน้ ตัง้แตปี่ 2535 โดยรัฐบาลมนีโยบายสง่เสรมิการเลีย้งโคนมของเกษตรกรตลอดจน

การชว่ยเหลอืเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมใหส้ามารถขายน ้านมดบิได ้จงึสง่เสรมิและสนับสนุนใหเ้ด็กนักเรยีนไดด้ืม่นมอยา่งจรงิจัง ปัจจบุนัองคก์ารสง่เสรมิ
กจิการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นหน่วยงานหลกัรับผดิชอบโครงการอาหารเสรมิ (นม)โรงเรยีนภายใตก้ารก ากบัดแูลเชงินโยบายของ
คณะกรรมการโคนมและผลติภัณฑน์ม 

• คณะกรรมการพจิารณาสทิธพิเิศษของหน่วยงานและรัฐวสิาหกจิ ไดม้มีตใินคราวประชมุเมือ่วนัที ่17 ตลุาคม 2556 ขยายอายกุารใหส้ทิธพิเิศษในการจ าหน่าย
อาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนแก ่อ.ส.ค. ออกไปอกี 2 ปีนับตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2556 ถงึ 30 กนัยายน 2558 ซึง่ปัจจบุนั อ.ส.ค. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ไดเ้สนอเรือ่งสง่เขา้ ครม. และ ครม. ไดม้มีตเิห็นชอบในการขยายสทิธพิเิศษดงักลา่วแลว้ 

 

สำขำเกษตร 
องคก์ำรสง่เสรมิกจิกำรโคนมแหง่ประเทศไทย 

ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2558 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

ผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปี 2558  

ตัวชีว้ดั เป้าหมาย คา่จรงิ

กำรด ำเนนิกำรตำมนโยบำย 3.2515

1.ความส าเร็จในการจัดท าแผนประจ าปี 2559 3.0000 4.0000

(แผนธรุกจิและแผนสง่เสรมิกจิการโคนม)

2.ระดับความส าเร็จของการวจัิยและพัฒนา 3.0000 4.5000

ผลกำรด ำเนนิงำนของรฐัวสิำหกจิ 3.6742

ตัวชีว้ดัทางการเงนิ

1.EBIDA 300 4.1421

2.การสรา้งคา่ EP เทยีบกับเป้าหมาย 0 3.0884

ตัวชีว้ดัทีไ่ม่ใชก่ารเงนิ

1.ความส าเร็จของการด าเนนิงานดา้นอุตสาหกรรม 3.0000 3.1626

2.ความส าเร็จของการด าเนนิการสง่เสรมิกจิการโคนม 3.0000 4.2652

การบรหิารจัดการองคก์ร 3.0000 3.1766

รวม 3.1455

หน่วย : ลา้นบาท 

สดัสว่นของรำยได ้

หน่วย : ลา้นบาท 

สดัสว่นของคำ่ใชจ้ำ่ย 


