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สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

 

 องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.) ไดข้อใชพ้ืน้ทีพ่รอ้มโรงงานนมของกรม
ปศุสัตว ์จังหวัดเชยีงใหม่ ซึง่ปลูกสรา้งอยู่บนทีด่นิแปลงหมายเลขทะเบยีนที ่ชม. 41 ต าบล
ชา้งเผอืก อ าเภอหว้ยแกว้ (ทีร่าชพสัด)ุ เพือ่ด าเนนิการตามนโยบาย โดยกรมปศสุตัวไ์ดย้นิยอม
ให ้อ.ส.ค. ใชท้ีร่าชพสัดแุปลงดงักลา่วในเนือ้ทีป่ระมาณ 2.3 ไร ่ 
 

 ปัจจบุนั อ.ส.ค. อยูร่ะหวา่งการทดลองระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทางการบรหิารจัดการและ 
การบญัชเีพือ่รองรับการพฒันาระบบบรหิารทรัพยากรองคก์ร (ระบบ ERP) โดยระบบดังกลา่ว
จะมผีลท าใหก้ารปิดบญัชปีระจ าปีของ อ.ส.ค. มคีวามเป็นปัจจบุนัมากขึน้ และไดเ้ริม่มกีารจัด
ฝึกอบรมการใชง้านและการน าเขา้ขอ้มลูระบบ ERP เพือ่ใหแ้กพ่นักงานมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
และสามารถใชง้านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 

 อ.ส.ค. มแีผนเรง่การขยายผลติภัณฑน์มทัง้ในและตา่งประเทศ และมแีผนสง่เสรมิและขยาย
ส่วนแบ่งตลาดปัจจัยการเลีย้งโคนม ทัง้อาหารนม พรีมกิซ ์เครื่องมอืและอุปกรณ์เกีย่วกับ 
การรดีนม แร่ธาต ุรวมถงึน ้าเชือ้แชแ่ข็ง เพือ่รองรับความตอ้งการของเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนม 
ทีม่แีนวโนม้เพิม่สงูขึน้ ส าหรับปัจจัยการเลีย้งโคนมทีไ่ดร้ับความนิยมมากคอื อาหารโคนม  
ทัง้ชนดิเม็ดและชนดิผง 
 

 วันที ่21 มนีาคม 2559 โดยนายนพดล ตันวเิชยีร รองผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. หารอืกับชมุนุม
สหกรณ์โคนมแหง่ประเทศไทย จ ากัด เพือ่พจิารณาแนวทางการแกไ้ขปัญหาน ้านมดบิของ
เกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมทัว่ประเทศ อ.ส.ค. ทีม่นี ้านมดบิเกนิกวา่ MOU ไมม่ทีีจ่ าหน่ายในขณะนี้
โดยผลการประชมุ มสีหกรณ์โคนมทีข่อใหช้ว่ยเหลอืคอืภาคเหนอื คอื 

      1. สหกรณ์การเกษตรไชยปราการ 15 ตนั/วนั  
      2. ภาคอสีาน ไดแ้ก ่สหกรณ์โคนมขอนแกน่ หนองบวัล าภ ูโคกกอ่ ศรสีะเกษ สอยดาว รวม  
          20.5 ตนั/วนั  
      3. ภาคใต/้ตะวนัตก ไดแ้ก ่สหกรณ์โคนมก าแพงแสน 6 ตนั/วนั รวมทกุภาค 41.5 ตนั/วนั  
      ซึง่ อ.ส.ค. จะไดม้กีารน าขอ้มลูนีไ้ปเจรจากบัโรงงานนมผูร้ับซือ้ตอ่ไป โดยมหีลายสหกรณ์ที ่ 
       อ.ส.ค. ไดช้ว่ยเหลอืรับซือ้เพิม่เตมิอยูแ่ลว้ 

 
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”ิ โดยมุ่งเนน้การน าองคก์รดว้ยหลักธรรมภิ
บาล สรา้งมลูคา่ และลดตน้ทนุ 

สงักดั : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประธานกรรมการ :นายศกัดิช์ยั ศรบีญุซือ่  
(รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
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 ่2/2558 และไตรมาสที ่2/2559 

หมายเหต ุ: % Chg ส าหรับงบดลุและงบก าไรขาดทนุ เป็นการเปรยีบเทยีบระหวา่งไตรมาสที ่2/2558 และไตรมาสที ่2/2559 

   

 

สาขาเกษตร 

 

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

SOD: สรา้งเสถยีรภาพใหก้บัตลาดน ้านมดบิ เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางธรุกจิ รวมทัง้พฒันาและสง่เสรมิการเลีย้งโคนมอยา่งมปีระสทิธภิาพ
และไดม้าตรฐาน 
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ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 253 331.42     340.03     2.60% 331.42     340.03     2.60% 390 14.70%

สนิทรัพย์รวม 2,353 2,412.76  3,299.56  36.75% 2,412.76  3,299.56  36.75% 3,036 (7.99%)

หนีส้นิรวม 1,544 1,712.37  2,389.29  39.53% 1,712.37  2,389.29  39.53% 2,291 (4.11%)

ทนุรวม 809 700.40     910.27     29.96% 700.40     910.27     29.96% 745 (18.16%)

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 24 49.03       258.90     428.06% 49.03       258.90     428.06% 94 (63.69%)

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 7,948 3,895.72  4,079.99  4.73% 2,065.44  2,171.99  5.16% 1,908 (12.15%)

รายไดร้วม 7,980 3,913.53  4,096.85  4.68% 2,073.49  2,181.85  5.23% 1,915 (12.23%)

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 7,681 3,739.63  3,820.87  2.17% 1,998.89  2,044.87  2.30% 1,776 (13.15%)

คา่ใชจ้า่ยรวม 7,718 3,756.74  3,883.73  3.38% 2,007.62  2,066.73  2.94% 1,817 (12.08%)

ก าไรจากการด าเนนิงาน 267 156.08     259.12     66.01% 66.55       127.12     91.02% 132 3.84%

ดอกเบีย้จา่ย -            0.54          1.08          100.42% 0.37          1.08          194.10% -            (100.00%)

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล -            -            -            N/A -            -            N/A -            N/A

EBITDA 302 (197.41) (94.92) (51.92%) (159.60) 2.03          (101.27%) 132 6414.30%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 262 156.80     213.12     35.92% 65.87       115.12     74.77% 98 (14.87%)

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 815 352.95     352.95     0.00% 225.78     124.01     (45.08%) 114 (8.07%)

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

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 35 16.57       16.57       0.00% 8.36          20.78       148.52% 21 1.06%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล -            -            -            -            -            -            

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ -            -            -            -            -            -            

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 204 70.11       70.11       35.85       29.54       40

งบลงทนุเบกิจา่ย 187 48.06       48.06       25.64       26.93       7

อัตราการเบกิจา่ย (%) 92.1% 68.6% 68.6% 71.52% 91.16% 3.3%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 11.13% 13.00% 12.92% 10.92% 13.96% 12.91%

ROE 32.39% 44.77% 46.83% 37.62% 50.59% 52.62%

D/E (เทา่) 1.91 2.44 2.62 2.44 2.62 3.08

Net Profit Margin 3.28% 4.01% 5.20% 3.18% 5.28% 5.12%



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 
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- รายไดจ้ากการด าเนินงานใน Q2/2559 เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกันของปีทีแ่ลว้ 
จ านวน 106.55 ลบ. หรอืรอ้ยละ 5.16 เป็นผลจากรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภัณฑน์ม
ซึง่เป็นรายไดห้ลักของ อ.ส.ค. หรือคิดเป็นรอ้ยละ 99.19 ของรายไดท้ัง้หมด มี
ยอดขายเพิม่ขึน้จ านวน 107.48 ลบ. จาก 2,029.97 ลบ. ใน Q2/2558 เป็น 2,137 
ลบ. ในปี Q2/2559 โดยรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการจ าหน่ายผลติภัณฑน์มเป็นผลมาจาก
การท าการตลาดของ อ.ส.ค. ทีเ่นน้การออกผลติภัณฑใ์หมแ่ละการรุกตลาดประเทศ
เพือ่นบา้นเพือ่รองรับการเขา้สู ่AEC  

 

 -  รายจ่ายของ อ.ส.ค. ใน Q2/2559 อ.ส.ค. มีค่าใชจ้่ายรวมและค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงานเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.30 และ รอ้ยละ 2.94 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ
คา่ใชจ้า่ยในไตรมาสเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ โดยคา่ใชจ้า่ยหลกัของ อ.ส.ค. คอืตน้ทนุขาย
ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 83.0 ของค่าใชจ้่ายทัง้หมด ทัง้นี้เพราะ อ.ส.ค. มหีนา้ทีช่ว่ยเหลอื
เกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนม โดยการรับซือ้น ้านมดบิจากเกษตรกรในราคาทีร่ัฐก าหนด ดังนัน้ 
อ.ส.ค. จงึมตีน้ทนุในสว่นนีม้ากและไมส่ามารถหลกีเลีย่งได ้นอกจากนี้ตน้ทนุขายยังมี
ทศิทางทีส่มัพนัธก์บัรายไดข้อง อ.ส.ค. อกี 

 

 -  ก าไรสุทธขิอง อ.ส.ค. ใน Q2/2559 มจี านวน 115.21 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส
เดยีวกันของปีทีแ่ลว้ จ านวน 49.25 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 74.77 อย่างไรก็ตามถงึแม ้
รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภัณฑ์ของ อ.ส.ค. จะเพิม่มากขึน้ ในขณะเดียวกันก็มี
ค่าใชจ้่ายในส่วนต่างๆ เพิ่มขึ้นดว้ย เช่น การปรับอัตราจา้ง การลงทุนเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการผลติ ฯลฯ รวมถงึการปรับเพิม่ราคาน ้านมดบิสง่ผลกระทบตอ่ก าไรของ 
อ.ส.ค. ในช่วงทีผ่่านมามแีนวโนม้ลดลง ประกอบกับ อ.ส.ค. ไม่ไดม้กีารปรับราคา
ผลติภัณฑน์มมาประมาณ 4-5 ปี ท าใหถ้งึแมจ้ะมยีอดการจ าหน่ายเพิม่สูงขึน้ แต่ผล
ก าไรในภาพรวมกลับเพิม่ขึน้ไม่มากนัก ดังนัน้ อ.ส.ค. ควรจะตอ้งมกีารบรหิารจัดการ
ตน้ทนุการผลติเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท าก าไรใหเ้พิม่มากขึน้ 

 

 

สรปุการด าเนนิงาน  
• อ.ส.ค. เป็นกลไกของรัฐในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม โดยการรับซือ้น ้านมดบิจาก
เกษตรกรในราคาทีเ่หมาะสม รวมถงึใหค้วามรูแ้กเ่กษตรกร เพือ่พัฒนาอตุสาหกรรมโคนม
ไทยใหม้คีณุภาพ 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 
   6. ขายโค  
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
• อ.ส.ค. ควรเรง่จัดท าแผนธรุกจิเพือ่รองรับการเปิดเสรอีาเซยีน ทัง้ดา้นการประชาสมัพนัธ ์
การตลาดและบคุคลากร เพือ่พรอ้มรับการแขง่ขันจากตา่งประเทศ และป้องกันการไหล
ออกของแรงงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
• อ.ส.ค. ควรจัดท าแผนระยะสัน้และแผนระยะยาวในการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ เชน่ 
จัดท าแผนรองรับในกรณีเกดิเหตุการณ์ต่างๆ แผนพัฒนาโรงงานและเครื่องจักรทีผ่ลติ 
รวมถงึสนับสนุนการวจัิยและพัฒนาเพือ่ใหเ้กษตรกรและโคนมมผีลติภาพทีส่งูขึน้ ทัง้นี้
เพือ่ที ่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 :  3 สงิหาคม 2559 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล  
•  โครงการอาหารเสรมิ(นม)โรงเรยีนเป็นโครงการทีร่ฐับาลจัดตัง้ขึน้ ตัง้แตปี่ 2535 โดยรัฐบาลมนีโยบายสง่เสรมิการเลีย้งโคนมของเกษตรกรตลอดจน

การชว่ยเหลอืเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมใหส้ามารถขายน ้านมดบิได ้จงึสง่เสรมิและสนับสนุนใหเ้ด็กนักเรยีนไดด้ืม่นมอยา่งจรงิจัง ปัจจบุนัองคก์ารสง่เสรมิ
กจิการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นหน่วยงานหลกัรับผดิชอบโครงการอาหารเสรมิ (นม)โรงเรยีนภายใตก้ารก ากบัดแูลเชงินโยบายของ
คณะกรรมการโคนมและผลติภัณฑน์ม 

• 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 ่2 ประจ าปี 2558 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

ตัวชีว้ดั เป้าหมาย คา่จรงิ

การด าเนนิการตามนโยบาย 3.2515

1.ความส าเร็จในการจัดท าแผนประจ าปี 2559 3.0000 4.0000

(แผนธรุกจิและแผนสง่เสรมิกจิการโคนม)

2.ระดับความส าเร็จของการวจัิยและพัฒนา 3.0000 4.5000

ผลการด าเนนิงานของรฐัวสิาหกจิ 3.6742

ตัวชีว้ดัทางการเงนิ

1.EBIDA 300 4.1421

2.การสรา้งคา่ EP เทยีบกับเป้าหมาย 0 3.0884

ตัวชีว้ดัทีไ่ม่ใชก่ารเงนิ

1.ความส าเร็จของการด าเนนิงานดา้นอุตสาหกรรม 3.0000 3.1626

2.ความส าเร็จของการด าเนนิการสง่เสรมิกจิการโคนม 3.0000 4.2652

การบรหิารจัดการองคก์ร 3.0000 3.1766

รวม 3.1455

ผลการด าเนนิงานประจ าปี 2558  

สดัสว่นของรายได ้

สดัสว่นของคา่ใชจ้า่ย 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 


