
 
 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

  ) 

สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

 เมือ่วันที ่30 ก.ค. 56 คณะรัฐมนตรีมมีตริับทราบ ผลการประชมุคณะกรรมการก ากับนโยบายดา้น
รัฐวสิาหกจิ (กนร.) ในคราวประชมุ ครัง้ที ่3/2556 เมือ่วันที ่16 พ.ค. 56 โดยมมีตริับทราบแผน
ยุทธศาสตรป์รับบทบาทขององคก์ารตลาด (อต.) พ.ศ. 2556 – 2560 ซึง่ อต. ปรับบทบาทจาก 
การประกอบการเอง (Operator) เป็นผูบ้รหิารสญัญาและอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่บ้รหิารโครงการ
ในกจิการต่างๆ ของ อต. (Facilitator) โดยจะมุ่งเนน้การร่วมทุน ร่วมด าเนินงาน หรือท าสัญญา 
จา้งเหมากบัภาคเอกชนในการประกอบการทัง้ในธรุกจิเดมิอันไดแ้กก่ารบรหิารตลาดสาขา และการ
สง่อาหารดบิ และในธรุกจิใหม่ๆ   

 การบรหิารดา้นการพัฒนาตลาดสาขา 1) อต. ไดด้ าเนนิการปรับปรุงตลาดสาขาปากคลองตลาด 
โดยใหเ้อกชนร่วมทนุ และไดร้ับผลตอบแทนเป็นคา่ตอบแทนการท าสัญญา 32 ลบ. และ อต. จะ
ไดผ้ลตอบแ ทนปีละ 12 ลบ. 2) สาขาหนองมว่ง อต. ใหเ้อกชนเชา่พืน้ที ่โดยมรีายได ้0.96 ตอ่ปี  
3) ส าหรับสาขาตลิง่ชนั อต. มโีครงการพัฒนาตลาดน ้ารมิคลองมหาสวัสดิ ์ซ ึง่ปัจจุบันอยู่ระหวา่ง
อนุมัตแิบบโดยกรมธนารักษ์ 4) สาขาบางคลา้ เป็นตลาดกลางซือ้ขายสัตวน์ ้า ซึง่ปัจจุบันประสบ
ปัญหาเรือ่งประสทิธภิาพในการใชง้านของระบบจัดการน ้าเสยี 5) สาขาล าพนู เป็นอาคาร 3 ชัน้ และ
แบง่เป็นแผงใหเ้ชา่ ซึง่ปัจจบุนัยังประสบปัญหาขาดทนุ 

 ส าหรับธรุกจิอืน่ของ อต. นัน้ อต. ด าเนนิการจัดสง่ขา้วสารอาหารดบิและเชือ้เพลงิ (ไมฟื้น,แกลบ) 
ใหแ้กส่ว่นราชการ หน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะ กรมราชทัณฑ ์ซึง่เป็นภารกจิเสรมิเพือ่หารายได ้
ใหแ้ก่องคก์ารตลาดฯ อีกส่วนหนึ่ง นอกเหนือจากการด าเนินการเกี่ยวกับตลาด ทัง้ยังเป็นการ
ส่งเสริมใหเ้กษตรกรในทอ้งถิ่นต่างๆ มีแหล่งจ าหน่ายผลผลิตของตนเพิม่มากขึ้น ทัง้นี้ อต.
ด าเนนิการจัดสง่ อาหารดบิ ขา้วสาร และเชือ้เพลงิใหแ้กเ่รอืนจ าฯ ทัณฑสถานของกรมราชทัณฑ์
ทัว่ประเทศ และสว่นราชการอืน่ๆ โดยในชว่งปีงบประมาณ 2515 - 2519 องคก์ารตลาดฯ ด าเนนิการ
จัดสง่อาหารดบิ และเชือ้เพลงิ โดยมตคิณะรัฐมนตร ีเป็นกรณีพเิศษ แตใ่นปีงบประมาณ 2532 เป็น
ตน้มา ไดม้กีารยกเลกิมตคิณะรัฐมนตรดีงักลา่วขา้งตน้ และให ้อต. ด าเนนิการเขา้ร่วมประกวดราคา
เพือ่เสนอราคาอาหารดบิและเชือ้เพลงิแข่งขันกันกับเอกชนและรัฐวสิาหกจิอืน่ๆ ขณะทีปั่จจุบัน 
การขายอาหารดบิใหก้รมราชทัณฑม์คีวามผันผวนมาก เนื่องจากกรมราชทัณฑไ์ดม้กีารเปลีย่นแปลง
การจัดซือ้อาหารดบิโดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส ์

 คณะกรรมการองค์การตลาดไดม้ีมตใินคราวประชุมครัง้ที ่1/2559 เมือ่วันที่ 28 มกราคม 2559 
เห็นชอบใหน้ายชยพล ธติศิักดิ ์ประธานกรรมการองคก์ารตลาดเป็นผูท้ าการแทนผูอ้ านวยการ
องคก์ารตลาด ซึง่เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา จัด้ตัง้องคก์ารตลาด พ.ศ. 2496 มาตรา 24  

 

ขาดการบริหารจัดการทรัพย์สนิทีม่ีอยู่ใหเ้กดิ

มูลค่าสูงสุด และมีผลประเมนิการด าเนินงาน

อยู่ในระดับต า่ นอกจากนี้ ถงึแมจ้ะยังคงมกี าไรสทุธิ

จากการด าเนนิงาน อย่างไรก็ด ีรายไดห้ลักยัง

มาจากภารกจิรองมใิชภ่ารกจิหลกั 

สงักดั: กระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการ: นายชยพล ธติศัิกดิ ์
กรรมการผูแ้ทน กค.: นายสันต ิอ ่าศรเีวยีง 
ผูอ้ านวยการ: - 
CFO: - 
จ านวนพนกังาน: 99 คน 
Website: www.market-organization.or.th 
 

ทีม่า : งบการเงนิประจ าปี 2557 เป็นงบการเงนิที ่สตง. ตรวจสอบและรับรองแลว้ งบการเงนิไตรมาส 1/58  
และไตรมาส 2/58 เป็นงบการเงนิเบือ้งตน้ของ อต. 

 

 

สาขาพาณชิย ์
และบรกิาร 

 
 

 

องคก์ารตลาด  (อต.) 
ไตรมาสที ่2 ประจ าปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

SOD: ก าหนดทศิทางขององคก์รทีเ่หมาะสมตามนโยบายรัฐบาล และเรง่พัฒนาการบรหิารจัดการทรัพยส์นิ 
 

รายไดร้วม (ลบ.) 

คา่ใชจ้า่ย (ลบ.) 

ก าไรสทุธ ิ(ลบ.) 

ROA  

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

หน่วย: ลา้นบาท 2558

6M/58 

(ต.ค. 57 -

 ม.ีค. 58)

6M/59 

(ต.ค. 58 -

 ม.ีค. 59)

%Chg
ม.ค.-

ม.ีค. 58

ม.ค.-

ม.ีค. 59
%Chg

ต.ค.-

ธ.ค. 58
%Chg (QoQ)

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 63.45 204.72 124.40 (39.2%) 204.72 124.40 (39.2%) 128.33 (3.1%)

สนิทรัพย์รวม 1,821.44 868.14 827.77 (4.7%) 868.14 827.77 (4.7%) 799.30 3.6%

หนีส้นิรวม 1,612.75 645.83 577.58 (10.6%) 645.83 577.58 (10.6%) 532.75 8.4%

ทนุรวม 208.68 222.30 250.19 12.5% 222.30 250.19 12.5% 266.55 -6.1%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 206.68 177.37 244.19 37.7% 177.37 244.19 37.7% 264.55 -7.7%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 125.59 59.60 57.06 (4.3%) 29.51 29.14 (1.3%) 27.77 4.9%

รายไดร้วม 149.93 72.43 69.78 (3.7%) 35.70 35.40 (0.8%) 32.65 8.4%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 45.25 19.15 21.82 13.9% 9.77 11.50 17.7% 9.58 20.0%

คา่ใชจ้า่ยรวม 72.63 31.68 32.55 2.7% 16.20 17.65 8.9% 15.26 15.6%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 80.34 40.75 37.23 (8.6%) 19.50 17.76 (8.9%) 18.19 (2.4%)

ดอกเบีย้จา่ย -         -            - -         -         - -         -        -                

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล -         -            - -         -         - -         -        -                

EBITDA 89.14 46.02 41.61 (9.6%) 22.55 20.76 (7.9%) 21.09 (1.6%)

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 77.30 40.75 37.23 (8.6%) 19.50 17.76 (8.9%) 17.39 2.1%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 33.20 12.65 14.77 16.7% 6.49 7.86 21.1% 6.53 20.3%

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น -         -            - -         -         - -         -        -                

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 8.80 5.57 6.37 14.3% 2.81 3.12 11.1% 2.90 7.4%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล -         -            - -         -         - -         -        -                

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ -         -            - -         -         - -         -        -                

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 25.62 7.34 0.35 (95.2%) 3.67 0.33 (90.9%) 0.02 -                

งบลงทนุเบกิจา่ย 13.82 7.32 0.34 (95.4%) 1.29 0.01 (99.5%) 0.33 (97.9%)

อัตราการเบกิจา่ย (%) 53.9% 99.7% 96.0% 35.2% 2.1% 1660.0%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 4.2% 9.4% 9.0% 9.0% 4.3% 8.7%

ROE 37.0% 36.7% 29.8% 35.1% 14.2% 26.1%

D/E (เทา่) 7.7 2.9 2.3 2.91 2.31 2.0

Net Profit Margin 51.6% 56.3% 53.4% 54.6% 50.2% 53.3%



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 
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• ดา้นรายได ้อต. มรีายไดร้วมใน 6M/59 จ านวน 69.78 ลบ. 2.65 ลบ. หรอืรอ้ยละ 3.7 จาก 
6M/58 สาเหตหุลักมาจาก (1) รายไดค้า่ด าเนนิงานขา้วสารอาหารดบิลดลงจ านวน 3.05 
ลบ. หรอืรอ้ยละ 5.63  เนื่องจากใน 6M/59 (2) รายไดค้า่เชา่อาคารพาณิชยล์ดลงจ านวน 
0.036 ลบ. รวมถงึ รายไดค้า่เชา่ทีด่นิตลาดสาขาปากคลองตลาด ลดลง จ านวน 0.4  ลบ. 
หรอืรอ้ยละ 58.82 

• ดา้นคา่ใชจ้า่ย อต. มคีา่ใชจ้่ายรวมใน 6M/59 จ านวน 32.55 ลบ. ลดลง 0.87 ลบ. หรอื
รอ้ยละ 2.7 จาก 6M/59 สาเหตหุลักมาจาก (1) คา่ใชจ้่ายพนักงานเพิม่ขึน้ 2.11 ลบ. หรอื
รอ้ยละ 16.68 เนื่องจากเงนิเดอืนและคา่จา้งประจ าเพิม่ขึน้ รวมถงึคา่เบีย้เลีย้งและเงนชว่ย
เหลอืพนักงานดา้นตา่งๆ เพิม่ขึน้ (2) คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้ 0.80 ลบ. หรอื
รอ้ยละ 14.34 

•สนิทรพัยร์วมของ อต. ณ วนัที ่31 ม.ีค. 59 อยู่ที ่827.77 ลบ. ลดลง 1,033.76 ลบ. หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 55.53 เมือ่เทยีบกับสิน้ปี 58 (1,763.64 ลบ.) สาเหตหุลักมาจาก (1) ณ วันที ่31 
ม.ีค. 59 อต. ไมม่เีงนิลงทุนชัว่คราว (2) ลกูหนีก้ารคา้ลดลง 1,061.19 ลบ. หรอืรอ้ยละ 73.59 
(3) รายไดค้า้งรับลดลง 5.55 หรอืรอ้ยละ 61.34 (4) อสังหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ ลดลง 
1.23 ลบ. หรอืรอ้ยละ 2.39 (5) ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ลดลง 2.75 ลบ. หรอืรอ้ยละ 8.92 
(6) สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตนลดลง 1.16 ลบ. หรอืรอ้ยละ 16.16 อย่างไรก็ตาม เงนิลงทนุระยะ
ยาวเพิม่ขึน้ 225.57 ลบ. หรอืรอ้ยละ 4,511.42 สง่ผลใหส้นิทรัพยห์มนุเวยีนเพิม่ขึน้ 220.31 
ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 225.06 แตก่็ไมส่ามารถชดเชยในสว่นอืน่ๆ ของสนิทรัพยท์ีล่ดลงได ้
ท าใหส้นิทรัพยร์วมลดลง 

• หนีส้นิรวมของ อต. ณ วนัที ่31 ม.ีค. 59 อยูท่ี ่577.58 ลบ. ลดลง 1,070.70 ลบ. หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 64.96 เมือ่เทยีบกับสิน้ปี 58 (1,648.28 ลบ.) สาเหตหุลักมาจาก(1) เจา้หนี้การคา้ลดลง 
1,012.38 ลบ. หรอืรอ้ยละ  71.92 (2) คา่ชดใชผ้ดิสัญญา SME BANK ลดลง 4.82 ลบ. หรอืรอ้ย
ละ 25 เนื่องจากมกีารจ่ายช าระหนี้ SME BANK ประจ าปี  ๆละ 4.0 ลบ. (ทกุเดอืน ม.ีค.) (3)  เงนิ
ประกันสัญญา ลดลง 77.69 ลบ. หรอืรอ้ยละ 96.50 (4) หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ ลดลง 28.68 ลบ. หรอื
รอ้ยละ 93.12 อยา่งไรก็ด ีเจา้หนีภ้าษีโรงเรอืนและทีด่นิเพิม่ขึน้ 9.19 ลบ. หรอืรอ้ยละ และภาระ
ผกูพนัผลประโยชนพ์นักงาน เพิม่ขึน้ 0.15 ลบ. หรอืรอ้ยละ 2.84 

สรปุการด าเนนิงาน  
 อต. มหีนา้ทีใ่นการจัดตัง้ตลาดสาธารณะเพือ่ใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการ สง่เสรมิตลาดและการผลติโภค
ภัณฑใ์หเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการของตลาด 

 ปัจจบุัน อต. มตีลาดในความรับผดิชอบจ านวน 5 แหง่ ไดแ้ก ่สาขาปากคลองตลาด สาขาหนองมว่ง 

สาขาล าพนู สาขาตลิง่ชนั และสาขาบางคลา้ ซึง่ผลการด าเนนิการบรหิารตลาดที ่อต. บรหิารจัดการเอง 

(สาขาตลิง่ชนั ตลาดสาขาบางคลา้ และตลาดสาขาล าพนู) มผีลขาดทนุ สว่นการขายขา้วสารอาหารดบิซึง่

เป็นภารกจิรองมผีลก าไร 

 รายไดห้ลักมาจากการขายขา้วสารและอาหารดบิใหก้ับเรอืนจ า ซึง่ถอืเป็นภารกจิรอง และขณะนีม้ผีูจั้ด

จ าหน่ายเอกชนในตลาดจ านวนมาก 

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
 อต. ยังคงพึง่พารายไดจ้ากการเป็นตัวกลางในการจัดสง่ขา้วสารและอาหารดบิ ซึง่ไม่ใชธ่รุกจิการบรหิารตลาด

สาขาทีเ่ป็นภารกจิหลักของ อต. ประกอบกับหากมกีารพจิารณาทบทวนมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่25 พ.ย. 2553 

โดยยกเลกิสทิธพิเิศษในการจ าหน่ายขา่วสารและสนิคา้ประเภทเครือ่งอุปโภคและบรโิภคของ อต. ย่อมจะสง่ผล

กระทบต่อผลการด าเนินงาน สถานะทางการเงิน และสถานะความคงอยู่ของ อต. ในอนาคต นอกจากนี้ ร่าง

พระราชบัญญัตกิารแข่งขันทางการคา้ พ.ศ. …. มบีทบัญญัตทิีอ่าจสง่ผลกระทบต่อรัฐวสิาหกจิ (รวมถงึ อต.) ที่

อาจตอ้งเตรียมความพรอ้มต่อการปฏบิัตงิานเดมิทีไ่ดร้ับยกเวน้ใหต้อ้งกลับมาถือปฏบิัตติามกฎหมาย อันอาจ

สง่ผลตอ่สถานการณ์ด าเนนิกจิการ 

อต. ควรพิจารณาก าหนดแนวทางที่ชัดเจนในการพลิกฟ้ืนและพัฒนาตลาดที่ อต. บริหารจัดการเอง ซึง่ม ี

ผลการด าเนนิงานขาดทนุอยา่งตอ่เนือ่ง รวมถงึควรพัฒนาตลาดทัง้หมดใหไ้ดร้ับการรับรองมาตรฐานดา้นสขุอนามัย 

อต. ควรใหค้วามส าคัญในการก ากับและตดิตามการปรับปรุงการบรหิารจัดการองค์กรในทุกดา้นใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปลงอยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม เนื่องจากผลประเมนิดา้นการบรหิารจัดการองคก์รตามหลักเกณฑก์าร

ประเมนิผลงานรัฐวสิาหกจิของ อต. ยังคงอยู่ในระดับต ่ามาก ทัง้นี้ เพื่อใหเ้กดิการปรับปรุงประสทิธภิาพ และ

ประสทิธผิลการด าเนนิงานขององคก์รอยา่งยั่งยนื 

ผูจ้ดัท า: นางสาวเบญจวรรณ ชุม่ชบูญุ 
ส านกั :อตุสาหกรรมและพาณชิยกรรม 
ผูอ้ านวยการส านกั : นายภมูศิกัดิ ์อรัญญาเกษมสขุ 
โทรศพัท ์: 02-298-5880-7 ตอ่ 2217 
วนัทีจ่ดัท า : 29 กนัยายน 2559 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล  

• การเบกิจา่ยงบลงทนุ: ใน Q2/59 อต. สามารถเบกิจา่ยงบลงทนุไดท้ัง้ส ิน้ 0.34 ลบ. จากวงเงนิตามแผนเบกิจา่ย จ านวน 0.35 ลบ. ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 96 ของ
เป้าหมายการเบกิจา่ยงบลงทนุใน Q2/59 และคดิเป็นรอ้ยละ 0.21 เมือ่เปรยีบเทยีบกบังบประมาณลงทนุประจ าปี 59 (4.789ลบ.) 

• การด าเนินการเกีย่วกับตลาด อต. จัดสรา้งตลาดสาธารณะใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการของประชาชน ใชง้บประมาณของหน่วยงาน และน าสง่เงนิรายได ้
แผน่ดนิตอ่ปีรอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธ ิโดยปัจจบุนัจัดตัง้ตลาดสาธารณะ ใหบ้รกิารประชาชน 5 แหง่ คอื 1) ตลาดสาขาปากคลองตลาด กทม. เนื้อที ่5 ไร่ 3 
งาน 1 ตรว. กรรมสทิธิท์ีด่นิเป็นของ อต.  2) ตลาดสาขาหนองมว่ง จ. ลพบรุ ีเนือ้ที ่4 ไร ่2 งาน กรรมสทิธิท์ีด่นิเป็นของ อต. 3) ตลาดสาขาล าพนู จ. ล าพนู 
เนือ้ที ่3 ไร ่เป็นทีด่นิราชพสัดขุองกรมธนารกัษ์ 4) ตลาดสาขาบางคลา้ จ. ฉะเชงิเทรา เนือ้ที ่15 ไร ่กรรมสทิธิท์ีด่นิเป็นของ อต. 5) ตลาดสาขาตลิง่ชนั กทม. 
เนือ้ที ่21 ไร ่3 งาน เป็นทีด่นิราชพสัดขุองกรมธนารักษ์  

 

สาขาพาณชิย ์
และบรกิาร 

 

องคก์ารตลาด  (อต.) 

ไตรมาสที ่2 ประจ าปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

 

โครงสรา้งรายได ้และคา่ใชจ้า่ย 

•หมายเหต:ุ  ผลการด าเนนิงานโดยรวมของ อต. ในชว่ง 6 เดอืนแรกของ
ปีบัญช ี   2559 (ต.ค. 58 - ม.ีค. 59) 
• ประมาณการโดยมสีมมตฐิานวา่ผลการด าเนนิงานสม ่าเสมอตลอดทัง้ปี
บัญช ีและก าหนดคะแนนเบือ้งตน้ที ่"ระดับ 1"  ส าหรับตัวชีว้ัดทีอ่ยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ โดยจะท าการประเมินตามผลการด าเนินงานจริงในช่วง
สรปุผลปลายปีอกีครัง้หนึง่ 
 
 
•ต 

การประเมนิผลการด าเนนิงานครึง่ปี 2559 

ผลการด าเนนิงานแตล่ะสาขา 

ต.ค .58 - ม.ีค. 59 ต.ค .57 - ม.ีค. 58

ส านกังานใหญ่ 34,184,744.34    39,996,484.78    -14.5%

สาขาปากคลองตลาด 5,906,691.38      5,074,925.43      16.4%

ตลาดกลางเกษตรกร - หนองมว่ง 347,337.89 17,307.04            1906.9%

ตลาดกลางเกษตรกร - บางคลา้ (102,271.23) (409,312.71) (75.0%)

ตลาดกลางเกษตรกร - ตลิง่ชนั (2,383,854.94) (3,478,604.73) -31.5%

ตลาดกลางเกษตรกร - ล าพูน (724,234.55) (451,372.44) 60.5%

รวม 37,228,412.89 40,749,427.37 

ผลการด าเนนิงาน
ก าไร (ขาดทนุ)

เพิม่ข ึน้/(ลดลง)

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนนิงาน
คะแนน

ทางการเงนิ 

1. ก าไรจากการด าเนินงานตลาด กอ่นหัก

ค่าเสือ่มและดอกเบีย้ (เฉพาะตลาดที่

ด าเนินการเอง) (EBITDA) (ลบ.)

-2.3 -2.95 1.0000

2. ประสทิธภิาพในการบรหิารค่าใชจ้่าย

ด าเนินงาน
-6.0 -13.98 5.0000

ไมใ่ชท่างการเงนิ 

1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาตลาด

เพือ่ใหไ้ดรั้บการรับรองมาตรฐานสุขอนามยั

3.00 1.00 1.0000

2. การจัดท าแผนวสิาหกจิขององคก์าร

ตลาดปีงบประมาณ 2559-2563 และ

แผนปฏบัิตกิาร ประจ าปี 2559 รวมทัง้การ

ด าเนินงานตามแผนปฏบัิตกิาร ประจ าปีบัญชี

 2559

3.00 1.00 1.0000


