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• อ.ต.ก. มแีนวโนม้ผลประกอบการขาดทนุตอ่เนื่อง จากการ
ทีไ่มม่รีายไดจ้ากโครงการตามนโยบายรัฐบาล จงึเห็นควรให ้
อ.ต.ก. วเิคราะหส์ถานะการด าเนนิธรุกจิ ความคุม้คา่ของการ
ด าเนนิงานในอนาคต รวมถงึจัดท าแผนการบรหิารใหอ้งคก์ร
อยู่รอด ในกรณีที่ตอ้งมีการจ่ายค่าเช่าที่ดนิใหก้ับ ร.ฟ.ท. 
เพิม่มากขึน้ถงึเท่าตัว เพื่อป้องกันปัญหาสภาพคล่องที่จะ
ก าลงัจะเกดิขึน้ 

สงักดั : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประธานกรรมการ : นายธรีภทัร  ประยรูสทิธ ิ
กรรมการผูแ้ทน กค. : นายสมชาย แสงรตันมณีเดช 
    รองอธบิดกีรมสรรพากร 
ผูอ้ านวยการ : นายกมลวศิว ์แกว้แฝก 
CFO : นางสาวสนุนัท ์ สนัธเิดช 
จ านวนพนกังาน : 389 คน 
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ทีม่า : งบการเงนิประจ าปี 2557 (สตง.รับรองแลว้) งบการเงนิประจ าปี 2558 ไตรมาสที ่3 ประจ าปี 2558 และ 
ไตรมาสที ่3 ประจ าปี 2559 เป็นงบการเงนิเบือ้งตน้ 

สาขาเกษตร 
 

 

องคก์ารตลาดเพือ่เกษตรกร    
ไตรมาสที ่3 ประจ าปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 30 ม.ิย. 59) 

SOD: เป็นตลาดกลางสนิคา้เกษตรคณุภาพแบบครบวงจร 

 รายงานผลการด าเนนิงานโครงการรับจ าน าขา้วเปลอืกตามนโยบายรัฐบาล ณ วนัที ่
30 มถิุนายน 2559 รวมทัง้สิน้ 7 โครงการฯ เก็นรักษาในคลังสนิคา้ 288 หลัง ใน 32 
จังหวดั ปรมิาณ 27,674,006 กระสอบ น ้าหนักสทุธ ิ2,777,041.366 ตนั น ้าหนักเนือ้ขา้ว
รวมกระสอบ 2,806,353.480 ตนั ในระหวา่งเดอืนมถินุายน 2559 มกีารจ าหน่ายขา้วสาร
ใหแ้ก่ผูซ้ ือ้ตามสัญญาซือ้ขายขา้วสาร จงึท าใหป้รมิาณขา้วสารลดลง จ านวน 589,872 
กระสอบหรอืประมาณ 58,987 ตนั 
 

 อ.ต.ก. ไดเ้ชา่พืน้ทีบ่รเิวณยา่นพหลโยธนิจากการรถไฟแหง่ประเทศไทย (รฟท.)  
ประมาณ 39 ไร่เศษ โดยสัญญาเช่าจะสิน้สุดลงในปี 2560 และเพื่อใหก้ารเช่าพื้นที ่
มคีวามตอ่เนือ่ง สามารถพฒันาในระยะยาวได ้อ.ต.ก. จงึไดข้อตอ่อายสุัญญาเชา่ทีด่นิกับ 
รฟท. ซึง่ รฟท. ไดแ้จง้ผลการพจิารณาการขอตอ่อายสุญัญาเชา่ทีด่นิยา่นพหลโยธนิของ 
อ.ต.ก. โดยให ้อ.ต.ก. ตอ่อายสุญัญามกี าหนดระยะเวลา 10 ปี โดยมรีายละเอยีดดงันี ้
     1) พืน้ทีส่ านักงาน อาคารโครงการหลวง พืน้ที ่16,774.88 ตารางเมตร คดิคา่เชา่ปีแรก 
25.95 ลบ. และมอีตัราปรับเพิม่ 5% ทกุปี 
     2) พืน้ทีเ่พือ่หาประโยชนจ์ านวน 46,659.64 ตารางเมตร คดิคา่เชา่ปีแรก 96.24 ลบ.
และมกีารปรับเพิม่ 5% ทกุปี 
      ทัง้นี ้อตัราคา่เชา่มกีารปรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 128 จากเดมิ 53 ลบ./ปี ปรับเป็น 122 ลบ /ปี   
   

 การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการด าเนนิธรุกจิรปูแบบใหมข่อง อ.ต.ก. ในปี 2559 –  
2563 โดยใชแ้นวคดิของการจัดท าแมแ่บบโมเดลธรุกจิ (The Business Model Canvas) 
จ านวน 6 รปูแบบ ประกอบดว้ย 
     1) การจัดตัง้หน่วยธรุกจิของ อ.ต.ก. 
     2) การพฒันาพืน้ทีข่อง อ.ต.ก. 
     3) ตลาดกลางสนิคา้เกษตรเสมอืนจรงิ 
     4) ตลาดกลางกลว้ยไม ้
     5) การทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 
     6) ศนูยก์ลางการจัดจ าหน่ายปัจจัยการผลติ 
ทัง้นี ้ในปี 2559 -2560 อ.ต.ก. จะด าเนนิการจัดตัง้บรษัิทลกูและตลาดเสมอืนจรงิเพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพการด าเนนิงาน 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายได ้คา่ใชจ้า่ย จากการด าเนนิงาน  

รายไดร้วม คา่ใชจ้า่ยรวม 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ

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

2558

9M/58 

(ต.ค. 57 -

 ม.ิย. 58)

9M/59 

(ต.ค. 58 -

 ม.ิย. 59)
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เม.ย.-
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ม.ค.-
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(QoQ)

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 2,886 2,812 2,024 (28.02%) 2,812 2,024 (28.02%) 2,167 -6.60%

สนิทรัพย์รวม 95,565 105,323 82,977 (21.22%) 105,323 82,977 (21.22%) 84,997 (2.38%)

หนีส้นิรวม 95,504 105,257 83,001 (21.14%) 105,257 83,001 (21.14%) 84,986 (2.34%)

ทนุรวม 62 66 (24) (135.73%) 66 (24) (135.73%) 11 (314.39%)

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม (212) (208) (297) 42.83% (208) (297) 42.83% (262) 13.39%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 679 513 465 (9.38%) 166 320 92.69% 145 120.60%

รายไดร้วม 2,421 1,895 1,520 (19.79%) 629 1,092 73.62% 428 155.15%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 2,414 511 1,562 205.72% 166 1,039 526.05% 523 98.71%

คา่ใชจ้า่ยรวม 2,455 1,923 1,603 (16.62%) 650 1,136 74.84% 467 143.36%

ก าไรจากการด าเนนิงาน (1,735) 2 (1,097) (54968.50%) 0 (719) #DIV/0! (378) 90.31%

ดอกเบีย้จา่ย 83 60 23 N/A 24 (50) N/A 0 N/A

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

EBITDA (1,710) 20 (1,079) (5495.41%) 9 (707) (7957.80%) (372) 90.17%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (34) (28) (83) 197.89% (21) (44) 111.47% (39) 13.87%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 231 167 163 (2.19%) 58 106 83.35% 57 86.57%

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

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 25 18 18 1.60% 9 12 35.20% 6 98.82%

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

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 0 25 0 (100.00%) 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 32 28 3 (89.29%) 9 3 (66.67%) 3 0.00%

งบลงทนุเบกิจา่ย 32 22 0.119 (99.46%) 7 0.102 (98.54%) 0.009 1033.33%

อัตราการเบกิจา่ย (%) 100.0% 78.6% 4.0% 77.8% 3.4% 0.3%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA (0.04%) (0.05%) (0.20%) (0.08%) (0.21%) (0.18%)

ROE (54.55%) (84.85%) 707.37% (127.27%) 753.24% (1418.18%)

D/E (เทา่) 1,547.87 1,594.80 -3,519.52 1,594.80 -3,519.52 7,726.00

Net Profit Margin (1.39%) (1.48%) (5.49%) (3.34%) (4.07%) (9.11%)



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 
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สรปุการด าเนนิงาน  
 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 
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
  อ.ต.ก. ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการจัดตัง้รปูแบบธรุกจิใหม ่(Business Model) ใหเ้หมาะสมกบัภารกจิ 
ของ อ.ต.ก. โดยปรับบทบาทในการด าเนนิงานเชงิพาณชิยเ์พือ่เพิม่ศกัยภาพในการท าก าไร 
รวมถงึศกึษาความเป็นไปไดใ้นการหาพนัธมติรทางธรุกจิเพือ่เพิม่ชอ่งทางในการหารายได ้
  อ.ต.ก. ควรวเิคราะหแ์ละจัดท าแผนบรหิารอตัราก าลงั รวมทัง้จัดท าแผนการสบืทอด 
ต าแหน่งอยา่งเต็มรปูแบบเพือ่รองรบัการขาดบคุลากรในระดบับรหิารจากการเกษียณอายงุาน 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

ผูจ้ดัท า: นายเจนณรงค ์การะเกษ 
ส านกั/กอง : กองพฒันารฐัวสิาหกจิ 3 
ผูอ้ านวยการส านกั/กอง : นางสาวสธุาวรรณ ศกัดิโ์กศล 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7 ตอ่ 2109 
วนัทีจ่ดัท า : 30 สงิหาคม 2559 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล 
      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 

 

 

   

สาขาเกษตร 
 

องคก์ารตลาดเพือ่เกษตรกร    

ไตรมาสที ่3 ประจ าปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 30 ม.ิย. 59) 

 

 ก าไรสทุธ ิ
      ใน Q3 ปี 2559 อ.ต.ก. มผีลขาดทุนสุทธจิ านวน 39 ลา้นบาท ขาดทุนเพิม่ขึน้
ประมาณ 23 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 111.47 จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดยการด าเนนิ
โครงการเชงิสังคม (นโยบายรัฐ) มกี าไรสุทธ ิ1.020 ลา้นบาท ส่วนโครงการเชงิ
พาณชิยม์ผีลขาดทนุ 84.429 ลา้นบาท 
 

 รายไดร้วม 
      ใน Q3 ปี 2559 อ.ต.ก. มรีายไดร้วม 1,092 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 463 ลา้นบาท  
หรือรอ้ยละ 73.62 จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน  ซึง่รายไดส้่วนใหญ่เกดิจากผลการ
ด าเนินโครงการตามนโยบายของรัฐ โดยมรีายไดเ้ชงิสังคมจ านวน 875 ลา้นบาท 
เป็นรายไดท้ีเ่กดิจากเงนิชดเชยค่าใชจ้่าย ที ่อ.ต.ก. ไดร้ับจากรัฐบาลเพือ่ชดเชย
คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิโครงการรัฐบาล ส าหรับรายไดจ้ากการด าเนนิโครงการเชงิ
พาณิชยข์อง อ.ต.ก. ใน Q3 ปี 2559 มจี านวน 465 ลา้นบาท โดยเป็นรายไดจ้าก
การขายและหรอืการใหบ้รกิาร 
 

 คา่ใชจ้า่ยรวม 
      ใน Q3 ปี 2559 อ.ต.ก. มคี่าใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 1,136 ลา้นบาท แบ่งเป็น
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานเชงิสังคม 871 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายจากการ
ด าเนนิงานเชงิพาณชิย ์691 ลา้นบาท โดยคา่ใชจ้่ายรวมของ อ.ต.ก. เพิม่ขึน้จากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนจ านวน 486 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 74.84 ซึง่เป็นผลมาจาก 
อ.ต.ก. มกีจิกรรมการด าเนนิงานทีเ่พิม่มากขึน้ 
 

 สนิทรพัยร์วม  
      ณ วันที ่30 มถิุนายน 2559 อ.ต.ก. มสีนิทรัพย์รวม 82,977 ลา้นบาท ลดลง 
22,346 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 21.22 จากชว่งเวลาเดยีวกันของปีทีแ่ลว้ รวมทัง้มี
สนิคา้คงเหลอืจ านวน 204.31 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากปีทีแ่ลว้จ านวน 33.35 ลา้นบาท 
เป็นผลมาจากการระบายสนิคา้เกษตรตามโครงการของรัฐบาลทีล่ดลง 
 

 หนีส้นิและทนุรวม  
      ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2559 อ.ต.ก. มีหนี้สนิรวม 83,001 ลา้นบาท ลดลง 
22,250 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 21.14  จากไตรมาสเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ ในสว่นของ
ทนุรวมของ อ.ต.ก. ณ วันที ่30 มถินุายน 2559 มจี านวน -24 ลา้นบาท ลดลง 90 
ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 135.73 จากไตรมาสเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย : ลา้นบาท 

ผลการประเมนิครึง่ปีบญัช ี2559 

ผลการเบกิจา่ยงบลงทนุ 

สดัสว่นของรายได ้

ตัวชีว้ดั เป้าหมาย คา่จรงิ

ทางการเงนิ

1. ก าไรสทุธ ิ (ลา้นบาท) 6 1.0000

ไม่ใชท่างการเงนิ

1.การด าเนนิงานเชงิพาณชิย์ (ระดับ) 3 1.0000

2.การศกึษาการจัดตัง้รูปแบบธรุกจิใหม่ 
(Business Model) (ระดับ)

3 1.0000

3. ความพงึพอใจของผูป้ระกอบการ/

ผูบ้รโิภค

  - การด าเนนิงานตามแผนปรับปรุงความ

พงึพอใจ (ระดับ)
3 2.0000

  - ระดับความพงึพอใจของ

ผูป้ระกอบการ/ผูบ้รโิภคทีใ่ชต้ลาดกลาง

(ระดับ)

3 1.0000

  - ระดับความพงึพอใจของ

ผูป้ระกอบการ/ผูบ้รโิภคทีเ่ขา้ร่วม

กจิกรรมการจัดตลาดสนิคา้เกษตรระดับ

พืน้ทีฯ่ (ระดับ)

3 1.0000

หมายเหตุ

  * อยู่ระหวา่งรวบรวมขอ้มูลจงึก าหนดคะแนนเบือ้งตน้ที่ 1.0000 โดยจะท าการประเมนิผลจรงิอกีครัง้หนึง่


