
 
 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 
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  ) 

สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

 องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.) ไดข้อใชพ้ืน้ทีพ่รอ้มโรงงานนมของกรมปศุสัตว ์
จังหวัดเชยีงใหม่ ซึง่ปลูกสรา้งอยู่บนที่ดนิแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม. 41 ต าบลชา้งเผือก 
อ าเภอหว้ยแกว้ (ทีร่าชพัสด)ุ เพือ่ด าเนนิการตามนโยบาย โดยกรมปศสุตัวไ์ดย้นิยอมให ้อ.ส.ค. ใชท้ี่
ราชพัสดแุปลงดังกลา่วในเนื้อทีป่ระมาณ 2.3 ไร ่ 
 

 ปัจจุบัน อ.ส.ค. อยู่ระหว่างการทดลองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบรหิารจัดการและ 
การบัญชเีพื่อรองรับการพัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรองคก์ร (ระบบ ERP) โดยระบบดังกล่าวจะมี
ผลท าใหก้ารปิดบัญชปีระจ าปีของ อ.ส.ค. มคีวามเป็นปัจจุบันมากขึน้ และไดเ้ร ิม่มกีารจัดฝึกอบรม
การใชง้านและการน าเขา้ขอ้มลูระบบ ERP เพื่อใหแ้กพ่นักงานมคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถใช ้

งานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 

 อ.ส.ค. มแีผนเร่งการขยายผลติภัณฑน์มทัง้ในและต่างประเทศ และมแีผนสง่เสรมิและขยายสว่น
แบ่งตลาดปัจจัยการเลี้ยงโคนม ทั ้งอาหารนม พรีม ิกซ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ เกี่ยวกับ 
การรีดนม แร่ธาตุ รวมถงึน ้ าเชื้อแช่แข็ง เพื่อรองรับความตอ้งการของเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคนม 
ที่มีแนวโนม้เพิ่มสูงขึ้น ส าหรับปัจจัยการเลี้ยงโคนมที่ไดรั้บความนิยมมากคือ อาหารโคนม  
ทัง้ชนดิเม็ดและชนดิผง 
 
 

 วันที ่10 มถิุนายน 2559 นายธรีภัทร ประยูรสทิธ ิปลัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ และประธาน
คณะกรรมการโคนมและผลติภัณฑน์ม (มลิคบ์อรด์) แถลงข่าวกับสือ่มวลชน ณ กระทรวงเกษตร
เเละสหกรณ์ เพื่อใหรั้บทราบความกา้วหนา้ในการด าเนนิงาน กรณีเด็กนักเรยีนประถมศกึษาของ
โรงเรยีนสนามบนิ กวา่ 80 คน ทอ้งเสยีหลังดืม่นมพักเทีย่ง และกรณีน านมโรงเรยีนไปจ าหน่ายใน
ประเทศกัมพูชา โดยมีผูท้ี่เกี่ยวขอ้งเเละหน่วยงานต่างๆ อาทิ นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รอง
ปลัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์วงศส์วุรรณ ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. ผูเ้เทนกรมปศุ
สตัว ์ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสขุ เป็นตน้ เขา้รว่มเเถลงขา่วดว้ย 
 

 วันที ่16 มถินุายน 2559 นายพงศก์านต ์หงสกลุ ประธานคณะอนุกรรมการ CG/CSR อ.ส.ค. นาย
ธนพพัิฒน์ ธ ารงสธุัญยุทธ ์อนุกรรมการ CG/CSR พรอ้มดว้ยหัวหนา้ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือ
ตอนบน และผูเ้กีย่วขอ้งตรวจเยยีมตัวแทนจ าหน่ายผลติภัณฑนมพาสเจอรไ์รส ์ในพืน้ที ่จ.เชยีงใหม่ 
จ านวน 3 ราย เพือ่รับทราบขอ้มลูการจ าหน่ายรวมทัง้ปัญหาอปุสรรค ในการจ าหน่ายผลติภัณฑน์ม 
เพือ่เตรยีมวางเเผนใหก้ารสนับสนุนเเละชว่ยเเกไ้ขปัญหาการด าเนนิงาน ใหส้ามารถด าเนนิธรุกจิได ้
ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
 

 
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 ่
“นมแห่งชาต”ิ ในปี 2564 โดยมุง่เนน้การน าองคก์รดว้ย
หลกัธรรมภบิาล สรา้งมลูคา่ และลดตน้ทนุ 

สงักดั : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประธานกรรมการ : นายศกัดิช์ยั ศรบีญุซือ่  
กรรมการผูแ้ทน กค. : นายชาญวทิย ์ นาคบรุ ี

ผูอ้ านวยการ :นายณรงคฤ์ทธิ ์วงศส์วุรรณ  
CFO : นางนธิมิา ตนัตระกลู   

จ านวนพนกังาน : 1,074 คน  

Website : www.dpo.go.th 

ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้ของปี 2558 และไตรมาสที ่3/2558 และไตรมาสที ่3/2559 

หมายเหต ุ: % Chg ส าหรับงบดลุและงบก าไรขาดทนุ เป็นการเปรยีบเทยีบระหวา่งไตรมาสที ่3/2558 และไตรมาสที ่3/2559 

   

 

สาขาเกษตร 

 

องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
ไตรมาสที ่3 ประจ าปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 30 ม.ิย. 59) 

SOD: สรา้งเสถยีรภาพใหก้บัตลาดน ้านมดบิ เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางธรุกจิ รวมทัง้พฒันาและสง่เสรมิการเลีย้งโคนมอยา่งมปีระสทิธภิาพ
และไดม้าตรฐาน 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 

รายได ้
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ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 274.99 291.22    411.98      41.47% 291.22    411.98    41.47% 340.03    21.16%

สนิทรัพย์รวม 2,982.36 2,534.73 3,392.41   33.84% 2,534.73 3,392.41 33.84% 3,299.56 2.81%

หนีส้นิรวม 2,302.78 1,751.40 2,369.16   35.27% 1,751.40 2,369.16 35.27% 2,389.29 (0.84%)

ทนุรวม 679.58 783.34    1,023.25   30.63% 783.34    1,023.25 30.63% 910.27    12.41%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 28.21 81.92      371.88      353.96% 81.92      371.88    353.96% 258.90    43.64%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 7,946.28 5,772.39 6,082.71   5.38% 1,876.67 2,002.72 6.72% 2,171.99 (7.79%)

รายไดร้วม 7,989.71 5,797.45 6,116.16   5.50% 1,883.91 2,019.77 7.21% 2,181.85 (7.43%)

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 7,693.51 5,532.52 5,505.85   (0.48%) 1,792.88 1,684.98 (6.02%) 2,044.87 (17.60%)

คา่ใชจ้า่ยรวม 7,747.23 5,557.78 5,808.99   4.52% 1,801.99 1,925.97 6.88% 2,066.73 (6.81%)

ก าไรจากการด าเนนิงาน 252.77   239.87    576.86      140.49% 83.79      317.74    (279.21%) 127.12    149.96%

ดอกเบีย้จา่ย -        0.95       2.33         145.32% 0.41       1.25       204.46% 1.08       15.34%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล -        -         -         -         -         

EBITDA 301.99 265.13    646.63      143.89% 92.48      345.74    273.85% 2.03       16962.32%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 242.48 238.72    307.17      28.67% 81.92      93.80      14.50% 115.12    (18.52%)

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 814.61 346.29    604.16      74.47% 118.35    366.16    209.39% 124.01    195.27%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น -        -         -           -         -         -         -

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 34.99 25.26      69.77       176.22% 8.69       27.99      222.15% 20.78      34.73%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล -        -         -           -         -         -         

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ -        -         -           -         -         -         

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 203.65 100.74    249.72      147.89% 51.18      57.74      12.82% 29.54      95.44%

งบลงทนุเบกิจา่ย 187.47 84.50      114.78      35.83% 36.44      13.42      (63.17%) 26.93      (50.17%)

อัตราการเบกิจา่ย (%) 92.1% 83.88% 45.96% 71.20% 23.24% 91.16%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 11.13% 12.56% 12.07% 12.93% 11.06% 13.96%

ROE 32.39% 40.63% 40.03% 41.83% 36.67% 50.59%

D/E (เทา่) 1.91 2.24 2.32 2.24 2.32 2.62

Net Profit Margin 3.28% 4.12% 5.02% 4.35% 4.64% 5.28%

คา่ใชจ้า่ย 

หน่วย : ล้านบาท 

ก าไร 

หน่วย : ล้านบาท 



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 
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- รายไดจ้ากการด าเนนิงานใน Q3/2559 เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ รอ้ยละ 
41.47 เป็นผลจากรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภัณฑน์มซึง่เป็นรายไดห้ลักของ อ.ส.ค. 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 98.50 ของรายไดท้ัง้หมด และในไตรมาสนี้ อ.ส.ค. มรีายไดร้วม
ทัง้หมดจ านวน 2,019.77 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมาจ านวน 
135.86 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.21 รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ในปี Q3/2558 เป็นรายไดท้ีม่า
จากการจ าหน่ายผลติภัณฑ ์ซึง่ อ.ส.ค. เนน้การด าเนนิการดา้นการตลาดและการออก
ผลติภัณฑใ์หมร่วมถงึการขยายตลาดไปยังประเทศเพือ่นบา้นเพือ่รองรับการเขา้สู ่AEC  

 

 -  คา่ใชจ้า่ยรวมของ อ.ส.ค. ในไตรมาสนีม้แีนวโนม้เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกัน
ของปีทีผ่า่นมา จ านวน 123.98 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.88 โดยคา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้
สว่นใหญ่เป็นคา่ใชจ้่ายในสว่นของตน้ทนุขาย และในไตรมาสที ่Q3/2559 อ.ส.ค. มี
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานลดลงจ านวน 107.90 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.02 เมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าใชจ้่ายในไตรมาสเดียวกันของปีที่แลว้ โดยค่าใชจ้่ายหลักของ 
อ.ส.ค. คอืตน้ทุนขายซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 85.67 เนื่องจาก อ.ส.ค. มหีนา้ทีช่ว่ยเหลอื
เกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนม โดยการรับซือ้น ้านมดบิจากเกษตรกรในราคาทีร่ัฐก าหนด ดังนัน้ 
อ.ส.ค. จงึมตีน้ทุนในส่วนนี้มากซึง่ไมส่ามารถหลกีเลีย่งได ้อย่างไรก็ตาม คา่ใชจ้่าย
เกีย่วกับตน้ทุนการใหบ้รกิาร (สว่นสง่เสรมิโคนม) รอ้ยละ 3.16 และค่าใชจ้่ายในการ
บรหิารรอ้ยละ 11.16 

 

 -  ก าไรสทุธขิอง อ.ส.ค. ใน Q3/2558 มจี านวน 93.80 ลบ. เพิม่ขึน้จ านวน 11.88 ลบ.     
หรอืคดิเป็น 14.50 จากไตรมาสเดยีวกันของปี 58 เนื่องจาก อ.ส.ค. มรีายไดจ้ากการ
ขายผลติภัณฑน์มทีเ่พิม่มากขึน้ อยา่งไรก็ตามถงึแมร้ายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภัณฑ์
ของ อ.ส.ค. จะเพิม่ขึน้  แตส่ัดสว่นคา่ใชจ้่ายในสว่นตา่งๆ ยังคงมสีัดสว่นทีสู่งเชน่กัน 
ประกอบกับการปรับเพิม่ราคาน ้านมดบิสง่ผลกระทบตอ่ก าไรของ อ.ส.ค. ในชว่งทีผ่า่น
มา ซึง่ อ.ส.ค. ไมไ่ดม้กีารปรับราคาผลติภัณฑน์มมาประมาณ 4-5 ปี ท าใหถ้งึแมจ้ะมี
ยอดการจ าหน่าย เพิม่สูงขึน้ แต่ผลก าไรในภาพรวมกลับเพิ่มขึน้ไม่มากนัก ดังนั้น 
อ.ส.ค. ควรจะตอ้งมกีารบรหิารจัดการตน้ทนุการผลติ เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการท า
ก าไรเพิม่มากขึน้ 

 

 

สรปุการด าเนนิงาน  
•  อ.ส.ค. เป็นกลไกของรัฐในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม โดยการรับซื้อน ้านมดิบจาก
เกษตรกรในราคาทีเ่หมาะสม รวมถงึใหค้วามรูแ้กเ่กษตรกร เพือ่พัฒนาอตุสาหกรรมโคนม
ไทยใหม้คีุณภาพ และสรา้งความเขม้แข็งใหอ้าชพีการเลีย้งโคนม นอกจากนี้ อ.ส.ค. ยัง
ผลติและจ าหน่ายผลติภัณฑน์มทีไ่ดม้าตรฐาน 

• ธรุกจิที ่อ.ส.ค. ด าเนนิการอยูส่ามารถแบง่ไดด้งันี ้
   1.นมพาณชิย:์ นม UHT, นมพาสเจอรไ์รส,์ นมเปรีย้ว, โยเกริต์, วปิป้ิงครมี และอืน่ๆ 
   2.จ าหน่ายน ้านมดบิ 3.นมโรงเรยีน 4.อาหารสตัว ์5.บรกิารสตัวแพทยแ์ละผสมเทยีม 
   และ 6. การขายโค  
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
• อ.ส.ค. ควรเร่งจัดท าแผนธรุกจิเพือ่รองรับการเปิดเสรอีาเซยีน ทัง้ดา้นการประชาสัมพันธ ์
การตลาดและบคุคลากร เพือ่พรอ้มรับการแขง่ขนัจากตา่งประเทศ และป้องกันการไหลออก
ของแรงงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

• ควรเพิม่ความหลากหลายของผลติภัณฑเ์พือ่ใหค้รอบคลมุกลุม่ผูบ้รโิภค เชน่ ขยายตลาดใน
การเป็น supplier นมพาสเจอรไ์รส ์ใหแ้ก ่อตุสาหกรรมรา้นกาแฟ โรงแรม เบเกอรี ่เป็นตน้ 

• อ.ส.ค. ควรจัดท าแผนระยะสัน้และแผนระยะยาวในการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ เช่น 
จัดท าแผนรองรับในกรณีเกดิเหตุการณ์ต่างๆ แผนพัฒนาโรงงานและเครื่องจักรที่ผลติ 
รวมถงึสนับสนุนการวจัิยและพฒันาเพือ่ใหเ้กษตรกรและโคนมมผีลติภาพทีส่งูขึน้ ทัง้นีเ้พือ่ที ่
อ.ส.ค. จะไดเ้ป็นกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพของรัฐและสามารถท าก าไรไดด้ว้ยตวัเอง 

ผูจ้ดัท า:  นางชมพูนุท ตกุชูแสง 
ส านกั : กองพฒันารฐัวสิาหกจิ 3 
ผูอ้ านวยการส านกั : นางสาวสธุาวรรณ ศกัดิโ์กศล
โทรศพัท ์: 02-298-5880-7 ตอ่ 2301 
วนัทีจ่ดัท า : 14 กนัยายน 2559 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล  
 โครงการอาหารเสรมิ(นม)โรงเรยีนเป็นโครงการทีร่ัฐบาลจัดตัง้ขึน้ ตัง้แตปี่ 2535 โดยรัฐบาลมนีโยบายสง่เสรมิการเลีย้งโคนมของเกษตรกรตลอดจนการ

ชว่ยเหลอืเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมใหส้ามารถขายน ้านมดบิได ้จงึสง่เสรมิและสนับสนุนใหเ้ด็กนักเรยีนไดด้ืม่นมอยา่งจรงิจัง ปัจจบุนัองคก์ารสง่เสรมิกจิการ
โคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นหน่วยงานหลกัรับผดิชอบโครงการอาหารเสรมิ (นม)โรงเรยีนภายใตก้ารก ากบัดแูลเชงินโยบายของคณะกรรมการ
โคนมและผลติภัณฑน์ม 

 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 

 
 

สาขาเกษตร 
องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย 

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

สดัสว่นของรายได ้

หน่วย : ล้านบาท 

สดัสว่นของคา่ใชจ้า่ย 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลการด าเนนิงานประจ าครึง่ปีบญัช ี 2559 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย คา่จรงิ

การด าเนนิการตามนโยบาย

1.ความสามารถในการบรหิารแผนลงทนุ

  1.1 รอ้ยละของภาพรวมการเบกิจา่ยทีเ่กดิขึน้จรงิในชว่งปี 90 20.51

  1.2 รอ้ยละความสามารถในการเบกิจา่ยตามแผน 90 67.11

2.ระดับของการน าระบบบรหิารจัดการเพือ่สรา้งมูลคา่เชงิเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช ้ 3 1.0000

3.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผลติภัณฑน์มทีม่มีูลคา่สงู (High Value Added Product) 3 1.0000

ผลการด าเนนิงานของรฐัวสิาหกจิ

 ตัวชีว้ดัทางการเงนิ

1. EBITDA  (ลา้นบาท) 440 302.33

2. ROA 11.88 อยู่ระหวา่งการด าเนนิการ

3. การสรา้งคา่ EP เทยีบกับเป้าหมาย 3 อยู่ระหวา่งการด าเนนิการ

 ตัวชีว้ดัทีไ่ม่ใชท่างการเงนิ

1. ความส าเร็จของการด าเนนิการสง่เสรมิกจิการโคนม (ระดับ)

   1.1 ความส าเร็จของการยกระดับมาตรฐานฟาร์มของเกษตรกรโคนม 3 อยู่ระหวา่งการด าเนนิการ

   1.2 ความส าเร็จในการพัฒนาฟาร์มตัวอย่างประสทิธภิาพสงู 3 อยู่ระหวา่งการด าเนนิการ


