
 
 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

  ) 

สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

 อ.อ.ป. ควรเรง่พฒันาทีด่นิทีม่อียูจ่ านวนมากเพือ่สรา้งรายไดอ้กี

ทางใหแ้ก ่อ.อ.ป. และสามารถแกไ้ขปัญหาสภาพคลอ่งในการ

ปลูกสรา้งสวนป่า นอกจากนี้แมว้า่ อ.อ.ป. จะมกีารจัดท าระบบ

สารสนเทศภมูศิาสตรส์วนป่าครบถว้น อยา่งไรก็ตาม อ.อ.ป. ควร

เร่งตดิตัง้ระบบขอ้มลูเครอืขา่ยผา่นอนิเตอรเ์น็ตเพือ่ใหท้กุสว่น

สามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้

สงักดั : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ประธานกรรมการ : นางมิง่ขวญั วชิยารังสฤษดิ ์

 กรรมการผูแ้ทน กค. : นางวชริญา เพิม่ภศูร ี

ผูอ้ านวยการ : นายพพิฒัน ์ชนนิทยทุธวงศ ์

จ านวนพนกังาน:  1471  คน  

Website : www.fio.co.th 

  

ทีม่า :  งบการเงนิเบือ้งตน้ ปี 2558 งบการเงนิไตรมาสที ่2 ปี 2559 ของ อ.อ.ป. ทีย่ังไมไ่ดร้ับ 

การรับรองจาก สตง.  

ทรพัยากรธรรมชาต ิ
 

 

 

องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้(อ.อ.ป.) 
ไตรมาสที ่2 ประจ าปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 30 ม.ิย. 59) 

SOD :   เป็นองคก์รในการบรหิารจัดการทรพัยากรป่าไมท้ีม่ปีระสทิธภิาพและสรา้งมลูคา่เชงิพาณชิย ์เพือ่เพิม่รายไดใ้หแ้กอ่งคก์ร 

EBITDA 

รายไดร้วมและก าไร(ขาดทนุ)สทุธ ิ

เปรยีบเทยีบรายไดร้วมและก าไรสทุธ ิ

หน่วย : ลา้นบาท 

 องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้เป็นรัฐวสิาหกจิสาขาทรัพยากรธรรมชาต ิเนน้บทบาทใน

การอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มและบรกิารสังคม โดยแบง่พืน้ทีส่วนป่าออกเป็น 3 สว่น คอื 

พืน้ทีเ่พือ่การอนุรักษ์ พืน้ทีเ่พือ่ท าสวนป่าเศรษฐกจิ และพืน้ทีส่ าหรับการทอ่งเทีย่ว

เชงินเิวศน ์
 

พืน้ทีอ่นุรักษ์ อ.อ.ป. ด าเนนิงานรว่มกับกรมป่าไม ้ในการตรวจสอบพืน้ทีโ่ครงการ 1-5 

ของ อ.อ.ป. วา่มพีืน้ทีท่ีเ่หมาะสมเพือ่การอนุรักษ์ขอ้มลูเบือ้งตน้ทีส่ ารวจทกุสวนป่า 

มจี านวน 163,527 ไร ่อยูใ่นเขตสวนป่าเศรษฐกจิ และมกีารตัง้เป้าหมาย เพิม่พืน้ที่

อนุรักษ์เป็น 330,000 ไร ่เพือ่เป็นแหลง่ศกึษาวจัิย ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มอยา่งย่ังยนื โดยเริม่ด าเนนิการจากก าหนดพืน้ทีก่ารอนุรักษ์โดยชมุชน 

มสีว่นรว่ม แบง่ขอบเขตสวนป่าเพือ่การอนุรักษ์ จัดท าประเภทการอนุรักษ์ จัดท า

ฐานขอ้มลูสารสนเทศเชงิพืน้ที ่และสือ่สารภายในชมุชนทอ้งถิน่ พรอ้มทัง้ส ารวจและจัดท า

ฐานขอ้มลูความหลากหลายทางชวีภาพ 
 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ทส.) ไดก้ าหนดนโยบายให ้อ.อ.ป. 

ปรับ เพิม่บทบาททางดา้นการอนุรักษ์ เนน้การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มใหเ้กดิมลูคา่ทางเศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนพัฒนา 

องคค์วามรูเ้พือ่เป็นแหลง่เรยีนรูข้องประชาชน 
 

 อ.อ.ป. ไดร้ับมอบหมายใหด้ าเนนิการแปรรปูไมพ้ะยงูของกลางทีค่ดถีงึทีส่ดุแลว้ 

เพือ่สง่มอบแกก่ระทรวงกลาโหมเพือ่น าไปสรา้งพพิธิภัณฑไ์มด้มีคีา่ตอ่ไป 

หน่วย : ลา้นบาท 
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ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 61.72 39.06 18.37 -52.97% 39.06 18.37 -52.97% 47.15 -61.04%

สนิทรัพย์รวม 4803.59 4695.27 4772.71 1.65% 4695.27 4772.71 1.65% 4775.66 -0.06%

หนีส้นิรวม 1326.57 1143.70 1294.06 13.15% 1143.70 1294.06 13.15% 1251.68 3.39%

ทนุรวม 3477.02 3551.57 3478.65 -2.05% 3551.57 3478.65 -2.05% 3523.98 -1.29%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 3456.70 3531.25 3458.33 -2.06% 1367.00 3458.33 152.99% 3503.66 -1.29%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 1742.46 618.24 691.72 11.89% 292.63 298.12 1.88% 393.60 -24.26%

รายไดร้วม 2045.95 764.51 895.96 17.19% 380.08 392.03 3.15% 503.92 -22.20%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 1991.95 739.62 857.41 15.93% 372.14 425.42 14.32% 431.99 -1.52%

คา่ใชจ้า่ยรวม 2125.63 762.00 893.36 17.24% 385.72 437.02 13.30% 456.97 -4.37%

ก าไรจากการด าเนนิงาน -249.50 -121.38 -165.69 36.51% -79.52 -127.29 60.09% -38.39 231.58%

ดอกเบีย้จา่ย 2.84 1.70 0.97 -42.97% 1.00 0.34 -66.13% 0.63 -46.51%

EBITDA -246.24 -118.77 -159.68 34.45% -78.23 -124.30 58.90% -35.37 251.42%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ -82.52 0.81 1.63 101.73% -6.64 -45.33 582.74% 46.32 -197.86%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 585.03 282.96 276.76 -2.19% 146.45 143.00 -2.36% 133.76 6.91%

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 6.10 2.61 6.01 130.07% 1.29 3.00 132.40% 3.02 -0.73%

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 187.66 99.28 115.12 15.95% 53.28 75.09 40.93% 40.03 87.58%

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 654.97 377.81 143.55 219.98 388.13 211.37

งบลงทนุเบกิจา่ย 295.36 138.41 112.51 86.41 231.65 148.51

อัตราการเบกิจา่ย (%) 45.10% 36.63% 78.38% 39.28% 59.68% 70.26%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 1.72% 0.03% 0.07% -0.57% -3.80% 3.88%

ROE 2.37% 0.05% 0.09% -0.75% -5.21% 5.26%

D/E (เทา่) 38.15 0.32 0.37 0.32 0.37 0.36

Net Profit Margin -4.03% 0.11% 0.18% -1.75% -11.56% 9.19%



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 
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สรปุการด าเนนิงาน 

1. ปลกูสรา้งสวนป่า คุม้ครองรักษาป่าไม ้และบรูณะป่าไมเ้พือ่ประโยชนแ์กก่ารป่าไม ้ 
ไมว่า่จะเป็นการด าเนนิการเองหรอืเป็นการด าเนนิการเพือ่ชว่ยเหลอืรฐั 

2. เผยแพรค่วามรู ้การปลกูฝังทศันคต ิและความส านกึในการคุม้ครองดแูลรักษาบรูณะ  
และพฒันาทรัพยากรป่าไม ้

3. ด าเนนิโครงการเสรมิสรา้งสวนป่ามาตรฐานการปลกูป่าเศรษฐกจิเพือ่เขา้สูป่ระชาคม
อาเซยีน และระบบการควบคมุการเคลือ่นยา้ยสนิคา้ไม ้(COC)  

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 

1. อ.อ.ป. ควรมกีารบรหิารจัดการความเสีย่งดา้นการบรหิารทรพัยส์นิ และการระดมเงนิทนุ
โดยจัดท าแผนงานเพิม่เตมิในการรองรบักรณีที ่อ.อ.ป. ไมส่ามารถด าเนนิการไดต้าม
แผนงานปกต ิ

2. อ.อ.ป. ควรมกีารวางแผนการตลาดเชงิรกุทัง้ในธรุกจิอตุสาหกรรมไม ้และธรุกจิบรกิาร 
เพือ่เป็นการชว่ยแกปั้ญหาสภาพคลอ่งของ อ.อ.ป. เนือ่งจากธรุกจิดงักลา่วใชเ้วลาคนืทนุ 
สัน้กวา่การปลกูสรา้งสวนป่า 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(มาตรา85)รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นทีด่นิทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ซึง่ อ.อ.ป. ไดม้โีครงการ
ดงัตอ่ไปนี ้
-พืน้ทีป่่าเศรษฐกจิไดร้ับการบรหิารจัดการ เชน่ การจัดท าขอ้มูลความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีส่วนป่า จัดท าแปลงสาธติการปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 
ส่งเสริมอาชีพปลูกป่าราษฎรและพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้ส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าไมเ้ศรษฐกิจ พัฒนาศูนย์การเรียนรูด้า้น
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม และ อบรมเยาวชนเพือ่อนุรักษ์และพฒันาป่าเศรษฐกจิอยา่งยั่งยนื 
-พืน้ทีป่่าอนุรักษณ์ เชน่ ดแูลฟ้ืนฟพูืน้ทีป่่าทีผ่า่นการบกุรกุ ท าไรเ่ลือ่นลอย และ ปลกูสรา้งสวนป่าและอนุรักษ์ฟ้ืนฟพูืน้ทีป่่าตน้น ้าล าธาร 
-ชา้งเลีย้งเพือ่อนุรักษ์ เชน่ ดแูลชา้งส าคญัจากส านักพระราชวงั เป็นตน้ 
-แปรรปูไมพ้ะยงูของกลาง เพือ่สง่มอบใหแ้กก่ระทรวงกลาโหม ในการกอ่สรา้งพพิธิภัณฑไ์มด้มีคีา่ 

สาขาทรพัยากรธรรมชาต ิ

 

องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้(อ.อ.ป.) 
ไตรมาสที ่2 ประจ าปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 30 ม.ิย. 59) 

 
• ฐานะทางการเงนิของ อ.อ.ป. ในไตรมาสที ่2  ปี 2559 มีสนิทรัพย์หมุนเวียน

ประเภทเงนิสด ลดลงจากปี 2558 ในไตรมาสเดยีวกัน จ านวน 20.69 ลบ. หรอืคดิเป็น
ลดลงรอ้ยละ 52.97 ส่วนสนิทรัพยร์วมเพิม่ขึน้จ านวน 77.44 ลบ. หรอืคดิเป็นเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 1.65 
 

• โครงสรา้งรายไดร้วม  ประกอบดว้ย รายไดค้า่ขาย จ านวน 266.66 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 
68.02 รายไดผ้ลติน ้ายางพารา จ านวน 24.64 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.28 รายไดจ้าก
การใหบ้รกิาร จ านวน 6.82 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.74  รายไดอ้ืน่  ๆจ านวน 93.91 ลบ. 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 23.95 
 

• โครงสรา้งค่าใช้จ่ายด าเนนิงาน ประกอบดว้ย ตน้ทุนขาย จ านวน 201.96 ลบ.  
คดิเป็นรอ้ยละ 46.21 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารทั่วไปและอื่น ๆ  จ านวน 172.42 ลบ.  
คดิเป็นรอ้ยละ 39.45 ค่าใชจ้่ายผลติน ้ายางพารา จ านวน 28.63 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 
6.55 ค่าใชจ้่ายในการขาย จ านวน 12.00 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 2.75 ค่าใชจ้่ายจากการ
ใหบ้รกิาร จ านวน 10.41 คดิเป็นรอ้่ยละ 2.38 ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่าย จ านวน 
3.00  ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 0.69 และค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ  จ านวน 8.60 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 
1.97 
 

• ผลการด าเนนิงานของ อ.อ.ป. ไตรมาสที ่2 ปี 2559  มรีายไดจ้ากการด าเนนิงาน
เพิม่ขึน้จากไตรมาสที ่2  ปี 2558 จ านวน 5.50 ลบ. หรอืคดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.88  
มคี่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานเพิม่ขึน้จากไตรมาสที ่2  ปี 2558 จ านวน 53.27 หรอื 
คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.32  ในขณะที่ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 อ.อ.ป. มีรายไดอ้ื่น
เพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการชดเชยพืน้ทีส่วนป่า จ านวน 53.61  ลบ. รายไดค้่าขนส่ง 
จ านวน 4.22 ลบ. รายไดค้่าเช่า จ านวน 5.75 ลบ. รายไดเ้งนิอุดหนุนรัฐบาล จ านวน 
115.12 ลบ. รายไดเ้งนิอุดหนุนรัฐบาลเบกิจ่ายแทนกัน จ านวน 15.49 ลบ. และรายได ้
อืน่ ๆ  10.05 ลบ.  ส่งผลให ้อ.อ.ป.  มกี าไรสุทธ ิจ านวน 1.63 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 
2558 ในไตรมาสเดยีวกันจ านวน  46.96 ลบ. 
 

 

โครงสรา้งรายได ้

โครงสรา้งคา่ใชจ้า่ยการด าเนนิงาน 

ผูจ้ดัท า:  นางสาวชนาทปิ  เปลีย่นสกลุ 
ส านกั : กองพฒันารัฐวสิาหกจิ 3 
ผูอ้ านวยการส านกั : นางสาวสธุาวรรณ  ศกัดิโ์กศล 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7 ตอ่ 2110 
วนัทีจ่ดัท า : 15 กนัยายน 2559 


