
 
 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

  ) 

สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

 อสป. ประสบปัญหาสภาวการณ์ประมงในบางพืน้ที ่เนือ่งจากมาตรการการท า

ประมงของประเทศเพือ่นบา้น เชน่  ประเทศพมา่และประเทศอนิโดนเีซยี  

     มมีาตรการปิดพืน้ทีก่ารท าประมง และเขม้งวดสัมปทานการท าประมง ท าให ้   

     ไมส่ามารถเขา้ไปท าการประมงได ้
 

 อสป. มแีผนการบรหิารทรัพยส์นิทีม่อียูเ่พือ่บรหิารจัดการใหเ้กดิรายไดม้าชว่ย

แกไ้ขปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงนิขององคก์ร 
 

 อสป. ด าเนนิการปรับปรงุสขุอนามัยสะพานปลาและทา่เทยีบเรอื เพือ่ใหม้บีรกิาร

จัดการดา้นสขุอนามัยในสะพานปลาและทา่เทยีบประมงเป็นไปตามมาตรฐาน

สขุลักษณะทีด่ขีองสะพานปลา แพปลา ทา่เทยีบเรอืประมงและตลาดกลาง ของ

กรมประมง ทัง้ยังเป็นการสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้ับสนิคา้สัตวน์ ้าทีข่นถา่ยและจ าหน่าย

ผา่นองคก์ารดว้ย 
 

 องคก์ารสะพานปลาจัดสัมมนาเชงิปฏบัิตกิาร เรือ่ง การจัดการแกไ้ขการท าประมง

ผดิกฎหมาย และการรักษาสขุอนามัยในการขนถา่ยสนิคา้สัตวน์ ้าของสะพานปลา

และทา่เทยีบเรอืประมง 
 

 องคก์ารสะพานปลา "จัดอบรมโครงการสง่เสรมิความรูก้ารท าประมงถกูกฎหมาย

และย่ังยนื" ณ ทา่เทยีบเรอืประมงสงขลา (ทา่สะอา้น)  อ.เมอืง จ.สงขลา 
 

 มแีผนการพัฒนาทา่เทยีบเรอืประมงสงขลา 2 เพือ่รองรับการขนถา่ยสัตวน์แชแ่ข็ง

ใชเ้ป็นวัตถดุบิใหก้ับผูผ้ลติและแปรรปูสัตวน์ ้า ซึง่จะเป็นการชว่ยสนับสนุน

กระบวนการแปรรปูสัตวน์ ้าและการสง่ออกสัตวน์ ้าของประเทศไทย อสป. ได ้

ประสานงานขอความรว่มมอื กรมเจา้ทา่ในการขดุลอกพืน้ทีบ่รเิวณดา้นหนา้ 

     ทา่เทยีบเรอื เพือ่ใหเ้รอืขนาดใหญเ่ขา้จอดเทยีบทา่ได ้

อสป. ควรทบทวนบทบาทการด าเนนิงานขององคก์ร 
เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไปในปัจจบุนั 
และควรมกีารหารอืรว่มกบักรมประมงหรอืหนว่ยงานที่
เกีย่วขอ้ง ควรเรง่ด าเนนิการบรหิารทรพัยส์นิทีย่งัไมไ่ด ้
ใชป้ระโยชนใ์หม้ปีระสทิธภิาพเพือ่สรา้งรายไดเ้พิม่ 
ใหก้บัองคก์ร 

สงักดั:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประธานกรรมการ : นายนวิตั ิสธุมีชียักลุ 
กรรมการผูแ้ทน กค. : นายณพงศ ์ ศริขินัตยกลุ 
ผูอ้ านวยการ : ผศ. มานพ กาญจนบรุางกรู 
CFO : นางสาววรรณด ีวฒัยาทนิ 
จ านวนพนกังาน : 251 คน 
Website : www.fishmarket.co.th 

ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้ของ อสป. ปี 2558 และไตรมาสที ่3 ปี 2559 

สาขาเกษตร 

 

องคก์ารสะพานปลา (อสป.) 

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

SOD:  

 

SOD: บรหิารจัดการองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ และสง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการธรุกจิประมงและตลาดสตัวน์ ้าของประเทศ 

อตัราการเบกิจา่ยงบลงทนุ 

หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย : ลา้นบาท 

2558

9M/58

(ต.ค. 57-

ม.ิย. 58)

9M/59

(ต.ค. 58-

ม.ิย. 59)

%Chg
เม.ย.-

ม.ิย. 58

เม.ย.-

ม.ิย. 59
%Chg

ม.ค.-

ม.ีค. 59
%Chg (QoQ)

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 37.15 30.15 38.18 26.64% 30.15 38.18 26.64% 37.74 1.17%

สนิทรัพย์รวม 899.19 836.73 972.65 16.24% 836.73 972.65 16.24% 909.95 6.89%

หนีส้นิรวม 745.21 692.26 823.41 18.95% 692.26 823.41 18.95% 759.28 8.45%

ทนุรวม 153.99 144.47 149.24 3.30% 144.47 149.24 3.30% 150.68 -0.95%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 93.12 84.94 88.29 3.95% 84.94 88.29 3.95% 89.79 -1.67%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 80.59 58.05 63.81 9.93% 18.08 20.59 13.90% 21.41 -3.83%

รายไดร้วม 196.56 138.97 143.84 3.51% 44.43 49.55 11.52% 47.58 4.14%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 169.80 125.65 127.87 1.77% 39.29 43.72 11.28% 41.59 5.11%

คา่ใชจ้า่ยรวม 196.41 145.97 148.68 1.85% 45.89 51.05 11.24% 48.04 6.25%

ก าไรจากการด าเนนิงาน -89.21 -67.60 -64.06 -5.24% -21.21 -23.13 9.04% -20.18 14.61%

ดอกเบีย้จา่ย 0.00 0.05 0.04 -6.52% 0.02 0.01 -18.75% 0.02 -13.33%

EBITDA -66.81 -50.77 -47.24 -6.94% -15.34 -17.54 14.31% -14.55 20.53%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 0.15 -7.00 -4.83 -30.98% -1.46 -1.50 2.75% -0.47 220.56%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 106.56 79.49 76.05 -4.33% 26.83 26.39 -1.63% 25.46 3.66%

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 22.40 16.83 16.81 -0.12% 5.87 5.59 -4.74% 5.63 -0.71%

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 244.81 96.310 143.553 42.711 48.85 80.98

งบลงทนุเบกิจา่ย 133.90 72.891 112.512 19.292 67.40 31.49

อัตราการเบกิจา่ย (%) 54.70% 75.7% 78.38% 45.2% 137.97% 38.89%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 0.02% -0.63% -0.37% -0.35% -0.31% -0.21%

ROE 0.10% -3.64% -2.43% -2.02% -2.01% -1.24%

D/E (เทา่) 4.84 4.79 5.52 4.79 5.52 5.04

Net Profit Margin 0.08% -5.04% -3.36% -3.28% -3.02% -0.98%

ทีม่า : ระบบ PFMS  

รายการ Q3/2559 9M/2559 2559

แผนการเบิกจ่าย 48.85 143.55 205.91

ผลการเบิกจ่าย 67.40 112.51 112.51

ร้อยละการเบิกจ่าย 137.97% 78.38% 54.64%

การเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2559



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 
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การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล 
 

- จัดตัง้ Tuna Hub ทีจั่งหวดัภเูก็ต ผลกัดนัใหป้ระเทศไทยกา้วขึน้สูก่ารเป็น ASEAN Seafood Hub ภายในปี 2558  
- การป้องกนั ยับยัง้ และขจัดการประมง IUU โดยรว่มกบักรมประมง ในการจัดท าขอ้มลูเบือ้งตน้ จากสะพานปลา ทา่เทยีบเรอืประมง อสป. ซึง่ปัจจบุนัได ้

ด าเนนิการ จัดท าเอกสาร MCPD ตามทีไ่ดร้ับมอบหมายจากกรมประมง  
- โครงการจัดเก็บขอ้มลูการท าประมงดว้ย FMO Mobile Application 

สาขาเกษตร 
 

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

เปรยีบเทยีบโครงสรา้งรายไดข้อง Q3/58 และ Q3/59 

สรปุการด าเนนิงาน  

1. ให้บริการตลาดสัตว์น ้าที่มคีุณภาพมาตรฐานถูกสุขอนามัยและเป็นธรรม 

2. ส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 

1. อสป. ควรก าหนดแนวทางการพฒันาสถานทีเ่พือ่ด าเนนิกจิการใหช้ดัเจน 

2. ควรปรับปรงุสะพานปลา ทา่เทยีบเรอืประมง ใหไ้ดม้าตรฐานถกูสขุอนามยั  

ไดม้าตรฐานทางการคา้ระหวา่งประเทศ 

3. จัดท าแผนธรุกจิเพือ่ด าเนนิการเชงิพาณชิยซ์ ึง่ใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม

สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารจัดตัง้ รวมทัง้ ศกึษาบทบาทและทศิทาง 

การด าเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายรฐับาลและสถานการณ์ปัจจบุนั 

4. อสป. ควรแยกบรหิารตน้ทนุและศนูยก์ าไรในแตล่ะสะพานปลา 4 แหง่ และ 

ทา่เทยีบเรอืประมงทัง้ 14 แหง่ เพือ่พจิารณาถงึความส าคญัและความจ าเป็นใน

การด าเนนิกจิการในแตล่ะแหง่ของสะพานปลา 

 

 อสป. มรีายไดจ้ากการด าเนนิงาน Q3/59 จ านวน 20.59 ลบ. เพิม่ขึน้จาก Q3/58 
     จ านวน 2.51 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 13.90 และ อสป. มรีายไดร้วม Q3/59 จ านวน 49.55 

ลบ. เพิม่ขึน้จาก Q3/58 จ านวน 5.12 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 11.52 เป็นผลจากมรีายได ้
การจ าหน่ายสตัวน์ ้าและคา่บรกิารและคา่ธรรมเนยีมเพิม่ขึน้ และจากการจ าหน่าย
น ้าประปาและไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ 

 
 อสป. มคีา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน Q3/59 จ านวน 43.72 ลบ. เพิม่ขึน้จาก Q3/58 
     จ านวน 4.43 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 11.28 และ อสป. มคีา่ใชจ้า่ยรวม Q3/59 จ านวน   
     51.05 ลบ. เพิม่ขึน้จาก Q3/58 จ านวน 5.16 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 11.24 เนือ่งจาก 
     มตีน้ทนุโครงการตลาดสนิคา้สตัวน์ ้าและผลติภัณฑฯ์ และคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน 
     และการบรหิารทีเ่พิม่ขึน้ จงึท าใหม้คีา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานเพิม่ขึน้ 
 
 EBITDA ใน Q3/59 จ านวน -17.54 ลบ. ขาดทนุเพิม่ขึน้จาก Q3/58 จ านวน 2.20 ลบ. 

คดิเป็นรอ้ยละ 14.31  เป็นผลมาจากก าไรจากการด าเนนิงานทีเ่พิม่ขึน้นอ้ยกวา่ 
     การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 

 
 รายไดห้ลกัของ อสป. มาจากรายไดจ้ากคา่บรกิารและคา่ธรรมเนยีม ไดแ้ก ่

คา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที ่คา่ธรรมเนยีมสตัวน์ ้าผา่นทา่ คา่บรกิารสตัวน์ ้าเค็ม/จดื  
     คา่เชา่ทีจ่ าหน่ายน ้าแข็ง(เครือ่งโม)่ คา่ธรรมเนมีรถผา่นทา่ เป็นตน้ 

 
 คา่ใชจ้า่ยหลกัของ อสป. มาจากคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานและการบรหิาร ไดแ้ก ่ 
     คา่ไฟฟ้า คา่ประปา คา่จา้งท าความสะอาดทา่ เงนิเดอืนพนักงาน เป็นตน้ 
 
 ใน Q3/59 อสป. มผีลประกอบการขาดทนุสทุธ ิ1.50 ลบ. ขาดทนุเพิม่ขึน้จาก Q3/58 

จ านวน 0.04 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.75 เนือ่งจากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ในสดัสว่นทีส่งู
กวา่รายได ้ 

 

เปรยีบเทยีบรายไดจ้ากการด าเนนิงานและรายไดอ้ืน่ Q3/59 

ผูจ้ดัท า: น.ส. ชนาทปิ  เปลีย่นสกลุ 
ส านกั : กองพฒันารฐัวสิาหกจิ 3 
ผูอ้ านวยการส านกั : น.ส. สธุาวรรณ ศกัด ิโ์กศล 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880 ตอ่ 2110 
วนัทีจ่ดัท า : 15 กนัยายน 2559 

หน่วย : ลบ.

โครงสร้างรายได้ Q3/58 Q3/59 %Chq Position

รายไดจ้ากโครงการตลาดสินคา้สตัวน์ ้าและผลิตภณัฑฯ์ 0.67         1.70         154.26% 3.43%

รายไดจ้ากคา่บริการและคา่ธรรมเนียม 17.41       20.59       18.29% 41.55%

รายไดก้องทุนสวสัดิการ 0.43         0.47         9.09% 0.94%

รายไดอ่ื้น 25.93       26.79       3.33% 54.07%

รวมรายได้ 44.43       49.55       

โครงสร้างค่าใช้จ่าย Q3/58 Q3/59 %Chq Position

ตน้ทุนโครงการตลาดสินคา้สตัวน์ ้าและผลิตภณัฑฯ์ 0.61         1.50         146.47% 2.94%

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานและการบริหาร 38.22       41.68       9.05% 81.66%

เงินโอนเป็นทุนส่งเสริมการประมง 0.45         0.54         18.10% 1.05%

คา่ใช้จ่ายกองทุนสวสัดิการ 0.09         0.12         36.47% 0.23%

ดอกเบ้ียจ่าย 0.02         0.01         -18.75% 0.03%

คา่เส่ือมราคา 5.87         5.79         -1.31% 11.34%

คา่ใช้จ่ายอ่ืน 0.65         1.41         116.80% 2.76%

รวมค่าใช้จ่าย 45.90       51.04       


