
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

สงักดั : กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 

ประธำนกรรมกำร : นางกอบกาญจน ์วฒันวรางกรู 

กรรมกำรผูแ้ทน กค.: นายณพงศ ์ศริขินัตยกลุ 

CEO : นายสกล  วรรณพงษ์  

CFO : นายสงัเวยีน บญุโต 

จ ำนวนพนกังำน :  601 คน  

จ ำนวนลกูจำ้ง :  644 คน 

Website :  www.sat.or.th 

ทีม่า : งบการเงนิปี 55 และปี 56 เป็นงบการเงนิทีผ่า่นการรับรองจาก สตง. แลว้ 

       : งบการเงนิปี 58 ไตรมาส 1 และ ปี 59 ไตรมาส 1 เป็นงบการเงนิเบือ้งตน้ 

สำขำ 
สงัคมและเทคโนโลย ี

 

 

กำรกฬีำแหง่ประเทศไทย  
 

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

SOD : มุง่พัฒนากฬีาอาชพีและกฬีาเพือ่ความเป็นเลศิ  พัฒนาองคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีา และมกีารก ากับดแูลและประเมนิผล   

         หน่วยงานทีไ่ดร้ับการสนับสนุนอยา่งเป็นระบบ 

รำยไดร้วม  553.04 ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

EBITDA  -459.03ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

ก ำไรสทุธ ิ -40.41 ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 593.45 ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

 

กำรด ำเนนิงำนของคณะกรรมกำรกำรกฬีำแห่งประเทศไทย มมีตเิห็นชอบการเสนอ 
ของบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ กกท. วงเงนิรวม 4,052,198,300 
บาท งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองทุนส่งเสรมิกีฬาอาชพี 
วงเงนิ 90,000,000 บาท และใหค้วามเห็นชอบขอ้เสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 
ตามระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยงบลงทนุของรัฐวสิาหกจิ วงเงนิ 1,261,218,200 บาท 
ประกอบดว้ยงบลงทนุ วงเงนิ 1,214,218,200 บาท และเงนิส ารองกรณีจ าเป็นเร่งดว่น วงเงนิ 
20,000,000 บาท  
 
ควำมคบืหนำ้ในกำรกำรคดัเลอืกกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒ ิในคณะกรรมกำรบรหิำร
กองทุนพฒันำกำรกฬีำแห่งชำต ิตามมาตรา 43 (6) ผูแ้ทนสมาคมกฬีาทีใ่ชค้ าวา่ “แห่ง
ประเทศไทย” ซึง่มาจากการเลอืกกันเองของนายกสมาคมกฬีาทีใ่ชค้ าวา่ “แหง่ประเทศไทย” 
ซึง่ผูท้ ีไ่ดร้ับเลอืกคอื นายสมพร ใชบ้างยาง นายกสมาคมกฬีาวอลเลย่บ์อลแหง่ประเทศไทย 
และตามมาตรา 43 (7) ผูแ้ทนสมาคมกฬีาแห่งจังหวัดซึง่มาจากการเลอืกกันเองของนายก
สมาคมกฬีาแหง่จังหวดั ซึง่ผูท้ ีไ่ดร้ับเลอืกคอื นางจันทรเ์พ็ญ ประเสรฐิศร ีนายกสามาคมกฬีา
แหง่จังหวดัอ านาจเจรญิ  
 
สรปุผลกำรด ำเนนิกำรจดักำรแขง่ขนักฬีำเยำวชนแหง่ชำต ิคร ัง้ท ี ่32 “สพุรรณบรุเีกมส”์ 
ซึง่แขง่ขนัระหวา่งวนัที ่9-19 มนีาคม 2559 โดย นักกฬีากทม. เป็นจา้วเหรยีญทองสมัยที ่31 
ดว้ยผลงาน 124 เหรียญทอง 92 เหรียญเงิน 126 เหรียญทองแดง โดยตลอดการแข่งขัน 
กกท. ไดเ้ก็บสถติใินการลงแขง่ขนั โดยมนัีกกฬีาหนา้ใหมค่วา้แชมป์ได ้78 เปอรเ์ซ็นต ์ขณะที่
นักกฬีาทั่วไปชนะทมีชาต ิ22 เปอรเ์ซ็นต ์สว่นสถติกิฬีาดกีว่าครัง้กอ่น 45 เปอร์เซ็นต ์ และ
ท าลายสถติ ิ19 รายการ ซึง่นายณัฐวุฒ ิเรืองเวส รองผูว้า่การ กกท. ฝ่ายกฬีาเป็นเลศิ และ
วทิยาศาสตรก์ารกฬีา กลา่วถงึนโยบายของ กกท. ในการจัดการแขง่ขนักฬีาระดับชาตคิอื ตอ้ง
จัดใหไ้ดม้าตรฐาน และตอ้งเป็นการจัดกีฬาเพื่อพัฒนานักกีฬาของแต่ละจังหวัดดว้ย โดย
หลังจากนี้กองทุนพัฒนากฬีาแห่งชาตจิะเขา้มาชว่ยสนับสนุน ดูแลค่าใชจ้่ายในการพัฒนา
นักกีฬาเพื่อส่งแข่งขันกีฬาระดับชาต ิเพิม่เตมิจากเดมิที่ใชง้บประมาณของจังหวัดในการ
ด าเนนิการ 

หน่วย : ลบ. 
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หน่วย : ลา้นบาท 2556 2557 2558 %Chg Q1 2558 Q1 2559 %Chg

ฐานะการเงนิ

เงนิสด 2,614.58     2,249.00     3,090.25    37.41% 2,454.06    3,345.01    8.24%

สนิทรัพย์รวม 9,140.48     9,207.54     10,308.77  11.96% 9,534.13    10,638.82  3.20%

หนีส้นิรวม 2,588.67     2,836.62     3,881.94    36.85% 3,177.89    4,292.61    10.58%
ทนุรวม 6,551.81     6,370.92     6,426.83    0.88% 6,356.24    6,346.21    -1.25%

ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม (1,206.61)    (1,357.14)    (1,301.41)  4.11% (1,371.83)  (1,341.81)  3.10%

ผลการด าเนนิงาน

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 106.22        108.85        108.79       -0.06% 24.68        23.38        -5.27%

รำยไดร้วม 3,443.97     3,291.56     3,691.48    12.15% 1,073.97    553.04       -48.51%

คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน 3,388.48     3,348.09     3,633.58    8.53% 1,088.06    593.33       -45.47%

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 3,567.99     3,430.14     3,635.84    6.00% 1,088.66    593.45       -45.49%

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน (3,282.26)    (3,239.24)    (3,524.79)  -8.82% (1,063.38)  (569.95)     46.40%

ดอกเบีย้จำ่ย - - - - - - -

ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล - - - - - - -

EBITDA (2,909.25)    (2,924.83)    (3,107.86)  -6.26% (986.91)     (459.03)     53.49%

ก ำไรสทุธิ (124.02)      (138.58)      55.64        140.15% (14.69)       (40.41)       -175.09%

อืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน 267.81 281.75 306.08 8.64% 63.62 71.40 12.23%

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอัตรำแลกเปลีย่น - - - - - - -

คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตัดจ ำหน่ำย 373.01        314.41 416.93 32.61% 76.47 110.92 45.05%

เงนิน ำสง่/เงนิปันผล - - - - - -

เงนิอุดหนุนจำกงบประมำณ 2,977.77     2,810.62     2,783.03    995.24 508.51

งบลงทนุ (เป้ำหมำย) 881.39        1,543.00     1,880.53    293.22 176.89

งบลงทนุเบกิจำ่ย 737.86        911            1,167        293.22 94.67

อัตรำกำรเบกิจำ่ย (%) 84% 59% 62% 100% 54%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA -1.36% -1.51% 0.54% -0.62%

ROE -1.89% -2.18% 0.87% -0.92%

D/E (เทำ่) 0.40 0.4 0.6 0.5

Net Profit Margin -3.60% -4.21% 1.51% -1.37%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

   

 

 รำยได ้                                                                                                                       

 กกท. มรีายไดร้วม จ านวน 553.04 ลบ. ลดลงจาก ไตรมาส 1 ปี 2558 จ านวน 520 .93 

ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 48.51 เป็นผลมาจาก กกท. ไดร้ับเงนิอดุหนุนจากงบประมาณ 

จ านวน  508.51 ลบ. ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2558 จ านวน 486.73 ลบ. คดิเป็นลดลง

รอ้ยละ 48.91 รายไดส้ทิธปิระโยชน์ จ านวน 8.14 ลบ. ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2558 

จ านวน 9.42 ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 53.66 รายไดอ้ืน่ จ านวน 13.01 ลบ. ลดลงจาก

ไตรมาส 1 ปี 2558 จ านวน 23.49 ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 64.36 ลบ. รายไดจ้ากการ

ด าเนนิงาน จ านวน 23.38 ลบ. ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2558 จ านวน 1.30 ลบ. คดิเป็น

ลดลงรอ้ยละ 5.25 
 

 

 คำ่ใชจ้ำ่ย                                                                                                            

กกท. มีค่าใชจ้่ายรวม จ านวน 593.45 ลบ. ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2558 จ านวน 

495.21 ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 45.49 เป็นผลมาจาก กกท. มเีงนิอุดนหนุนเพื่อ

สง่เสรมิกฬีา จ านวน 367.40 ลบ. ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2558 จ านวน 538.03 ลบ. 

คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 59.42 คา่ใชจ้่ายสทิธปิระโยชน์ จ านวน 8.09 ลบ. ลดลงจากไตร

มาส 1 ป่ี 2558 จ านวน 9.47 ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 53.92 ค่าใชจ้่ายอืน่ จ านวน 

0.12 ลบ. ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2558 จ านวน 0.46 ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 80.82 

ถงึแมว้า่ กกท. จะมคีา่ใชจ้า่ย ผลประโยชนพ์นักงาน คา่ใชจ้า่ยส านักงานและอ านวยการ 

คา่ใชจ้า่ขจากกจิกรรมด าเนนิงาน คา่เสือ่มราคา คา่ตดัจ าหน่าย และคา่ใชจ้่ายสนับสนุน

กฬีาเพิม่มากขึน้ก็ตาม   
 

 ผลกำรด ำเนนิงำน                                                                                                      

 จากรายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในไตรมาส 1 ปี 2559 พบวา่ กกท. มผีลการด าเนนิงาน

เป็นรายไดต้ ่ากว่าค่าใชจ้่าย จ านวน 40.40 ลบ. ซึง่เพิม่ขึน้จากไตรมาส 1 ปี 2558 

จ านวน 25.72 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 175.15 
 

 งบลงทนุ                                                                                                                   

 กกท. มแีผนการเบกิจา่ยบลงทนุในไตรมาส 1 ปี 2559 จ านวน 176.89 ลบ. ซึง่ กกท. 

สามารถเบกิจา่ยงบลงทนุไดจ้ านวน 94.67 ลบ. คดิเป็นเบกิจา่ยงบลงทนุไดร้อ้ยละ 54 

สรปุกำรเนนิงำนโดยรวม 

 กกท. ท าหนา้ทีใ่นการส่งเสรมิการกฬีา การพัฒนากฬีาเพือ่ความเป็นเลศิ เพือ่

การอาชพี และวทิยาศาสตร์การกฬีา และควบคุมการด าเนินกจิการกฬีา โดย

ไดรั้บงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากรัฐบาล เพือ่เป็นค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิ

กฬีา และมกีารด าเนนิงานตามภารกจิของกองทนุภายใต ้กกท.  ดังนี ้  

1. กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาต ิ(พรบ. กกท. พ.ศ. 2558) โดยกองทุนไดร้ับ

อ านาจจัดเก็บเงนิบ ารุงกองทุนจากผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีตามกฎหมายว่าดว้ยสุรา

และกฎหมายวา่ดว้ยยาสบู ในอัตรารอ้ยละ 2  

2. กองทนุกฬีามวย (พรบ. กฬีามวย พ.ศ. 2542)  

3. กองทนุสง่เสรมิกฬีาอาชพี (พรบ. สง่เสรมิกฬีาอาชพี พ.ศ. 2556) 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 

 เนือ่งจากการด าเนนิงานของ กกท. พึง่พาเงนิงบประมาณเป็นหลัก ดังนัน้ กกท. 

จงึควรมกีารตรวจสอบและประเมนิความคุม้คา่การใชจ้่ายเงนิในโครงการตา่งๆ 

 การด าเนนิงานตามกองทนุภายใตค้วามรับผดิขอบของ กกท. นัน้ ควรด าเนนิการ

แบบบรูณาการเพือ่ไม่ใหเ้กดิความซ ้าซอ้นส าหรับการสนับสนุนการด าเนินการ

ตามกจิกรรมทางการกฬีาดังกลา่ว 
 

ผูจ้ดัท ำ : นำงสำวพรทพิย ์ อำชำพทิกัษ ์
ส ำนกั : ส ำนกัพฒันำรฐัวสิำหกจิ 2 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นำงสำวรสำ  กำญจนสำย  
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7 ตอ่ 2167 
วนัทีจ่ดัท ำ : 18 เมษำยน 2559 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
       ตามทีร่ัฐบาลมนีโยบายสง่เสรมิและพฒันาการกฬีา ทัง้ในระดบักฬีาขัน้พืน้ฐาน ระดบัความเป็นเลศิ และระดบัอาชพี โดยจัดหาและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
ดา้นการกฬีาใหเ้พยีงพอ สง่เสรมิและสนับสนุนใหเ้ด็กและเยาวชนทีม่คีวามสามารถทางการกฬีา ไดร้ับการพฒันาความสามารถทางการกฬีาใหถ้งึขัน้สงูสดุ      
น าวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกฬีามาใชใ้นการพฒันากฬีา พฒันาผูฝึ้กสอนและผูต้ดัสนิใหไ้ดร้บัมาตรฐานสากล สง่เสรมิใหภ้าคเอกชนมสีว่นรว่มในการ
ลงทนุและการบรจิาคเพือ่การพฒันาการกฬีา ยกระดบัมาตรฐานการกฬีาของชาตใิหส้งูขึน้ในทกุๆ ดา้น   ประสบความส าเร็จในการสง่นักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนั
ระดบันานาชาตทิกุระดบั ดงันัน้ กกท. จงึไดด้ าเนนิการตอบสนองตามนโยบายดงักลา่ว ดงันี ้
    - สง่เสรมิใหป้ระเทสไทยเป็นศนูยก์ลางกฬีาของภมูภิาคและของโลก  
    - จัดหาและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการกฬีาใหเ้พยีงพอ  
    - จัดใหม้ทีนุการศกึษาและทนุสนับสนุนแกเ่ด็กและเยาวชนทีม่คีวามสามารถและมแีนวโนม้วา่จะเป็นผูม้คีวามสามารถสงูดา้นกฬีาพฒันากฬีาเพือ่ความเป็นเลศิ  

สำขำ 
สงัคมและเทคโนโลย ี

 

กำรกฬีำแหง่ประเทศไทย  
ประจ ำไตรมำส 1 ปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

เปรยีบเทยีบโครงสรำ้งรำยได ้Q1 ปี 58 และ Q1 ปี 59 

เปรยีบเทยีบโครงสรำ้งคำ่ใชจ้ำ่ย Q1 ปี 58 และQ1 ปี 59 

โครงสรา้งรายได ้ ไตรมาส 1 ปี 58ไตรมาส 1 ปี 59 รอ้ยละ

รายไดจ้ากเงนิอดุหนุนงบประมาณ 995.24 508.51 -48.91%

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 24.68 23.38 -5.27%

รายไดส้ทิธปิระโยชน์ 17.56 8.14 -53.64%

รายไดอ้ืน่ 36.5 13.01 -64.36%

โครงสรา้งรายได ้ ไตรมาส 1 ปี 58 ไตรมาส 1 ปี 59 รอ้ยละ

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชนพ์นักงาน 63,618,666.37 71,401,366.69 12.23%

คา่ใชจ้า่ยส านักงานและอ านวยการ 17,661,354.80 19,546,331.19 10.67%

คา่ใชจ้า่ยจากเงนิส ารอง - -  - 

คา่ใชจ้า่ยจากกจิกรรมด าเนนิงาน 7,320,205.14 13,313,623.76 81.88%

เงนิอดุหนุนเพื่อสง่เสรมิกฬีา 905,429,953.76 367,401,623.94 -59.42%

คา่เสือ่มราคา 73,759,229.32 107,340,025.35 45.53%

ตา่ตดัจ าหน่าย 2,709,577.55 3,578,140.77 32.06%

คา่ใชจ้า่ยสทิธปิระโยชน ์ 17,560,300.29 8,092,263.47 -53.92%

คา่ใชจ้า่ยสนับสนุนกฬีา  - 2,657,149.50 #VALUE!

คา่ใชจ้า่ยอืน่ 600,556.02 115,205.52 -80.82%

ตวัชีว้ดั เป้ำหมำย คำ่จรงิ 

กำรด ำเนนิกำรตำมนโยบำย 

1. ความสามารถในการบรหิารแผนลงทนุ 

2. ระดับของการน าระบบบรหิารจัดการเพือ่การ
สรา้งมลูคา่เชงิเศรษฐศาสตร ์(EVM) มาใช ้ 

3. ระดับความส ารในการพัฒนานักกฬีา โดยการ
บรหิารจัดการการเก็บตัวฝึกซอ้มใหไ้ด ้
มาตรฐาน (NTC) 
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ไมใ่ชท่ำงกำรเงนิ 

1. ความส าเร็จของการพัฒนากฬีาเพือ่ความเป็นเลศิ  

2. ความส าเร็จของการพัฒนากฬีาเพือ่เขา้สูก่าร
เป็นกฬีาอาชพี 

3. การวจัิยและพัฒนาองคค์วามรู ้ ทาง
วทิยาศาสตรก์ารกฬีา 

4. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการกฬีาแหง่
ประเทศไทยสูก่ารเป็นองคก์รสมรรถนะสงู 
(HPO) 
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ทีม่า : ผลการประเมนิ ปีบัญช ี2558 


