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ทีม่า : สตง. รับรองงบการเงนิถงึปี 2556 และ ปี 2557 (รับรองแบบไม แสดง  ามเห็น) และ งบการเงนิ
เบือ้งต  นปี 2558 และ 2559 

สาขาเกษตร 
 

 

องคก์ารคลงัสนิคา้ (อคส.) 

ไตรมาส 3 ประจ าปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 31 ม.ิย. 59) 

 

SOD: บรหิาร ัดการ ลงัสนิ  า ไซโล ห  องเย็น ให  มปีระสทิธภิาพและได  มาตรฐาน ร มทัง้เพิม่ศกัยภาพในการแข งขนัทางธรุก ิ 

1.   ามสามารถในการบรหิารแผนการลงทนุ อ ส. สามารถเบกิ  ายงบ
ลงทนุในภาพร มต า่ก  าเป าหมาย เนือ่ง าก  ามล า  าในการ
ด าเนนิงานตามแผนงาน ส งผลต อเนือ่งท าให  ไม สามารถเบกิ  ายงบ
ลงทนุได  ตามก าหนด  

2. อ ส.ยัง งพึง่พารายได   ากการด าเนนิงานตามโ รงการของรัฐบาล
เป็นส  นใหญ   ถงึแม    ารายได   าก ลงัสนิ  าและห  องเย็น ร มทัง้  า 
occupancy rate  ะเป็นไปตามเป าแต ยัง งไม เพยีงพอต อ  าใ    ายใน
การด าเนนิงาน เนือ่ง าก อ ส. ม ี าใ    ายด  านบ ุลากรทีส่งู  

3. โ รงการใ  ประโย นพ์ืน้ที ่ลงัสนิ  าราษฎรบ์รูณะให   ุ  ม  าเ งิ
เศรษฐก ิ โดยมลีกู  าเ  าเต็มพืน้ที ่ในส  นของกรณีศกึษาการใ  

ประโย นพ์ืน้ที ่ลงัสนิ  า อ ส. ได  มกีารศกึษาข  อมลูเบือ้งต  นเพือ่
ก าหนดแน ทางในการพัฒนาพืน้ทีด่งักล า  

4. การด าเนนิงานเพือ่หารายได   าก ลงัสนิ  าและห  องเย็นของ อ ส. 
สามารถด าเนนิการได  ต อเนื่อง โดยมกีารด าเนนิงาน 2 ด  านหลกั  อื  
-ให  มกีารเ  า ลงัสนิ  าและสนิทรัพยข์อง อ ส. เพือ่หารายได  ให  
สามารถเลีย้งตนเองได   

- มกีาร ัดท าโ รงการเพิม่ประสทิธภิาพ ลงัสนิ  าเพือ่ให  สามารถหา
รายได  ได  อย างยั่งยนื 

 

มกี าไรสทุธ ิและก าไรสะสม  ากการด าเนนิโ รงการตาม
นโยบายรัฐอย างต อเนือ่ง อย างไรก็ตามรายได   ากธรุก ิ
หลกัยังไม สร  างรายได  เท าที ่ ร ในส  นของงบการเงนิร ม
ของ อ ส. ได  รับการรับรอง าก สตง. ถงึปี 2556 และปี 
2557 รับรองแบบไม แสดง  ามเห็น 
และปั  บุนั อ ส. ได  แต งตัง้ผู  อ าน ยการ อ ส. เรยีบร  อย
แล    
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ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 2,419.50 6,586.84 888.27 (86.51)% 6,586.84 888.27 (86.51)% 1,296.10 (31.47)%

สนิทรัพย์รวม 5,796.88 6,915.92 4,942.41 (28.54)% 6,915.92 4,942.41 (28.54)% 5,659.59 (12.67)%

หนีส้นิรวม 3,116.54 4,754.81 2,907.75 (38.85)% 4,754.81 2,907.75 (38.85)% 3,000.41 (3.09)%

ทนุรวม 2,680.34 2,567.20 2,034.66 (20.74)% 2,567.20 2,034.66 (20.74)% 2,659.18 (23.49)%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 1,731.31 1,624.15 1,091.67 (32.79)% 1,624.15 1,091.67 (32.79)% 1,716.18 (36.39)%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 1,982.00 1,816.75 246.62 (86.43)% 156.83 100.23 (36.09)% 80.08 25.15%

รายไดร้วม 2,179.25 1,903.58 301.44 (84.16)% 185.55 114.13 (38.49)% 114.70 (0.50)%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 1,582.53 1,376.95 265.00 (80.75)% 72.84 99.82 37.03% 114.11 (12.52)%

คา่ใชจ้า่ยรวม 1,618.92 1,456.40 326.78 (77.56)% 99.45 118.35 19.01% 142.74 (17.08)%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 399.47 439.80 (18.38) (104.18)% 83.99 0.41 (99.52)% (34.03) (101.20)%

ดอกเบีย้จา่ย 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%

EBITDA 433.18 461.72 3.64 (99.21)% 91.19 7.76 (91.49)% (26.66) (129.10)%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 560.33 447.18 (25.34) (105.67)% 86.10 (4.22) (104.90)% (28.03) (84.96)%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 237.67 122.77 134.33 9.41% 39.49 40.57 2.73% 71.00 (42.86)%

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

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 33.71 21.92 22.02 0.44% 7.20 7.35 2.05% 7.37 (0.24)%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล (376.20) - - - - -

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 478.00 57.22 6.68 23.60 4.99 1.06

งบลงทนุเบกิจา่ย 45.00 43.52 1.50 27.45 0.52 0.35

อัตราการเบกิจา่ย (%) 9.41% 76.0% 22.5% 116.32% 10.4% 33.0%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 9.67% 8.62% -0.68% 4.98% -0.34% -1.98%

ROE 20.91% 23.23% -1.66% 13.42% -0.83% -4.22%

D/E (เทา่) 1.16 1.85 1.43 1.85 1.43 1.13

Net Profit Margin 25.71% 23.49% -8.41% 46.40% -3.69% -24.44%



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 
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การด าเนินโ รงการ

รายได  อื่น

• โครงสรา้งรายไดข้อง อคส. ใน Q3 2559  อ ส. มรีายได  ร มทัง้สิน้ 114.13 
ลบ. (ไม ร มรายได   ากการด าเนนิโ รงการ  าน น  33.47 ลบ. ซึง่ ดิเป็นร  อยละ 30
ของรายได  ร ม) และมรีายได   ากสนิ  าโภ ภัณฑ ์ าน น 48.21 ลบ.  ดิเป็นร  อยละ 
42 รองลงมาเป็น  าเ  า ลัง ห  องเย็น 15.92 ลบ. หรอื ดิเป็นร  อยละ 14 รายได  อืน่
  าน น 13.91  ดิเป็นร  อยละ 12 ในขณะทีร่ายได   ากการขายข  า เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบ
กับ Q2/2559 เนือ่ง ากมกีารผลติและ  าหน ายข  า ถงุเพิม่ขึน้ 

 

• โครงสรา้งคา่ใชจ้า่ยของ อคส. ใน Q3/2559 อ ส. ม ี าใ    ายร มทัง้สิน้ 118.35 
ลบ. แบ งเป็นต  นทนุขายสนิ  าโภ ภัณฑ ์ าน น 46.85 ลบ.  ดิเป็นร  อยละ 42 เพิม่ขึน้
 าก Q2/2559 ซึง่สอด ล  องตามรายได   ากการขายข  า ทีเ่พิม่ขึน้ อย างไรก็ตาม 
  าใ    ายบ ุ ล  าน น 40.57 ลบ.  ดิเป็นร  อยละ 34  ของ  าใ    ายร ม ซึง่ลดลง
 าก Q2/2559  เนือ่ง ากเงนิสมทบกองทนุบ าเหน็  พนง. ลดลง และม ี าใ    าย
อ าน ยการ  าน น 13.91 เมือ่เทยีบกับ Q2/2559 ทีล่ดลงเ  นกัน เนือ่ง าก  าไฟฟ า 
  าใ    ายด าเนนิ ด ีและ  าภาษีโรงเรอืนและทีด่นิทีล่ดลง 

 

• ผลการด าเนนิงานของ อคส. ใน Q3/2559 อ ส. มผีลขาดทนุสทุธ ิ าน น -4.22 
ลบ. ขาดทนุน  อยลงเป็น  าน น 23.82 ลบ. เมือ่เทยีบกับ Q2 2559 และ EBITDA 
  าน น 7.75 ลบ. อย างไรก็ตาม โดยตั เลขรายได  และ  าใ    าย มแีน โน  มลดลงมาก
เมือ่เทยีบกับปีก อนอย างเห็นได   ดั เนือ่ง าก ในปี 2559 อ ส. มรีายได   ากการ
ด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลลดลงอย างมาก และไม มโี รงการนโยบายรัฐบาลใหม 
นอก ากโ รงการทีด่ าเนนิการต อเนือ่งอยู เดมิ  งึส งผลให  รายได   ร มถงึก าไรสทุธิ
ของ อ ส. ตดิลบ ซึง่ อ ส.  รเน  นการหารายได  เ งิพาณ ิยเ์พือ่ให  สามารถเลีย้ง
ตนเองได  โดยไม ต  องพึง่พารายได   ากโ รงการรัฐบาล  

 

• ดา้นการเบกิจา่ยงบลงทนุ อ ส. มอีัตราการเบกิ  ายงบลงทนุ  อนข  างต ่ามา
โดยตลอด โดยใน Q2/2559 อ ส. มงีบลงทนุเป าหมาย  าน น 4.99 ล  านบาท 
และ สามารถเบกิ  ายได  เพยีง 0.52 ลบ.  ดิเป็นร  อยละ 10.4 

สรปุการด าเนนิงาน  
•อ ส.ด าเนนิธรุก ิด  าน ลงัสนิ  า การ  า และบรกิารสนิ  าเกษตร แม   ะมกี าไรสทุธ ิแต ยัง ง
เป็นผลมา ากรายได   ากการด าเนนิโ รงการตามนโนบายรฐับาล นอก ากนีย้ังประสบปัญหา
การปิดบญั  ีซึง่ยังไม เป็นปั  บุนั แต ก็ดขี ึน้เป็นล าดบั ทัง้นี ้อ ส.อยู ระห  างการด าเนนิการ
ตามแผนฟ้ืนฟแูละปรบับทบาทอง ก์ร ซึง่ าด  าหากด าเนนิการได  ตามแผนฯ  ะส งผลให   
อ ส.มผีลการด าเนนิงานทีด่แีละมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
1. อ ส.   รมกีารทบท นบทบาทการด าเนนิงาน ให  ม ี าม ดัเ น และปรับโ รงสร  าง
อง ก์รให  เหมาะสมกบัภารก ิ 
2.   รมุ งเน  นการสร  างรายได  เ งิพาณ ิย ์ากการด าเนนิธรุก ิหลกั และให    ามส า ญักบั
การบรหิารสนิทรพัย ์( ลงัสนิ  า ทีด่นิ) เพือ่สร  างรายได  อย างเต็มที ่ 
3.   รก าหนดยทุธศาสตรเ์พือ่การบรหิาร ัดการอง ก์รของ อ ส. ให  สามารถตอบสนองต อ
ประเด็นปัญหาทีแ่ท   รงิของ อ ส. 
4.   รเร งด าเนนิการปิดบญั ใีห  เป็นปั  บุนั เพือ่ให  อง ก์รสามารถใ  ประโย น ์ากข  อมลู
ทางการเงนิ ซึง่เป็นข  อมลูพืน้ฐานได  อย างมปีระสทิธภิาพและพฒันาอง ก์รต อไป 
 

สาขาเกษตร 
 

องคก์ารคลงัสนิคา้ (อคส.) 

ไตรมาส 3 ประจ าปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 31 ม.ิย. 59) 

โครงสรา้งรายไดข้อง อคส. 

โครงสรา้งคา่ใชจ้า่ยของ อคส. 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล  
ในปี 2559 อ ส. มกีารด าเนนิงานตามโ รงการรัฐบาล ประกอบด   ย 3 โ รงการ  อื 1. โ รงการรับ  าน าข  า เปลอืกนาปี ปี 
55 56  2.โ รงการรับ  าน าข  า เปลอืกนาปี ปี 56 57 และ 3. โ รงการแทรกแซงตลาดมันส าปะหลงั ปี 55 56 อย างไรก็ตาม 
รายได   ากการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลในปี 2559 มมีลู  าลดลงอย างมากเมือ่เทยีบกบัในปี 2558 
 

ผูจ้ดัท า: นางสาวนนัทนษิฎ ์ วงศภ์กัด ี
ส านกั/กอง : กองพฒันารฐัวสิาหกจิ 3 
ผูอ้ านวยการส านกั /กอง:นางสาวสธุาวรรณ  ศกัดิโ์กศล 
โทรศพัท ์: 0 2298 5880-7 ตอ่ 2108 
วนัทีจ่ดัท า : 15 กนัยายน 2559  

ผลการด าเนนิงานประจ าปีครึง่ปี 2559 = 1.2656 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย คา่จรงิ

1. การด าเนนิงานตามนโยบาย

1.1 การด าเนนิการตามแผนฟ้ืนฟฐูานะทางการเงนิ 3.00 1.00

1.2 การปิดบัญชปีระจ าปี 3.00 1.00

1.3 ความสามารถในการบรหิารแผนลงทนุ

*รอ้ยละของภาพรวมการเบกิจา่ยทีเ่กดิขึน้จรงิในชว่งปี 90.00 1.00

*รอ้ยละความสามารถในการเบกิจา่ยตามแผน 90.00 1.00

2. ผลการด าเนนิงานของรฐัวสิาหกจิ

ตัวชีว้ดัทางการเงนิ

2.1 คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานตอ่รายไดร้วม 88.60 105.21

2.2 EBITDA ไม่รวมโครงการรัฐ -258.47 -169.10

2.3 การด าเนนิการตามแผนการทบทวนระบบการ

ควบคมุภายในของ อคส. และเพือ่รองรับโครงการ

รัฐบาล 3.00 1.00

2.4 โครงการศกึษาการใชป้ระโยชน์พืน้ทีค่ลังสนิคา้

ราชบรูณะและคลังธนบรุีใหคุ้ม้คา่เชงืเศรษฐศาสตร์และ

เกดิประโยชน์สงูสดุ 3.00 1.00


