
 
 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

  ) 

สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

 อสป. ประสบปัญหาสภาวการณ์ประมงในบางพืน้ที ่เนื่องจากมาตรการการท าประมง
ของประเทศเพือ่นบา้น เนือ่งจากประเทศพมา่และประเทศอนิโดนเีซยี มมีาตรการ
ปิดพืน้ทีก่ารท าประมง และเขม้งวดสัมปทานการท าประมง ท าใหไ้ม่สามารถเขา้ไป
ท าการประมงได ้
 

 อสป. มีแผนการบรหิารทรัพยส์นิทีม่อียู่เพือ่บรหิารจัดการใหเ้กดิรายไดม้าช่วย
แกไ้ขปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงนิขององคก์ร 

 
 อสป. ด าเนนิการปรับปรงุสขุอนามัยสะพานปลาและท่าเทยีบเรอื เพือ่ใหม้บีรกิาร

จัดการดา้นสุขอนามัยในสะพานปลาและท่าเทยีบประมงเป็นไปตามมาตรฐาน
สขุลักษณะทีด่ขีองสะพานปลา แพปลา ทา่เทยีบเรอืประมงและตลาดกลาง ของ
กรมประมง ทั ้งยังเป็นการสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับสินคา้สัตว์น ้ าที่ขนถ่ายและ
จ าหน่ายผา่นองคก์ารดว้ย 
 

 องคก์ารสะพานปลาจัดสัมมนาเชงิปฏบัิตกิาร เรือ่ง การจัดการแกไ้ขการท าประมง
ผดิกฎหมาย และการรักษาสขุอนามัยในการขนถา่ยสนิคา้สัตวน์ ้าของสะพานปลา
และทา่เทยีบเรอืประมง 
 

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

อสป. ควรทบทวนบทบาทการด าเนนิงานขององคก์ร 
เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไปในปัจจบุนั
และควรมกีารหารอืรว่มกบักรมประมงหรอืหนว่ยงานที่
เกีย่วขอ้ง ควรเรง่ด าเนนิการบรหิารทรพัยส์นิทีย่งัไมไ่ดใ้ช ้

ประโยชนใ์หม้ปีระสทิธภิาพเพือ่สรา้งรายไดเ้พิม่ใหก้บั
องคก์ร 

สงักดั : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประธานกรรมการ : นายนวิตั ิสธุมีชียักลุ 
กรรมการผูแ้ทน กค. : นายณพงศ ์ ศริขินัตยกลุ 
ผูอ้ านวยการ : ผศ. มานพ  กาญจนบรุางกรู 
CFO : นางสาววรรณด ีวฒัยาทนิ 
จ านวนพนกังาน : 242 คน  
Website : www.fishmarket.co.th 

ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้ปี 2558 และไตรมาสที ่2 ปี 2559 

สาขาเกษตร 

 

องคก์ารสะพานปลา (อสป.) 

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

SOD:  

 

รายไดร้วม 

EBITDA 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธ ิ

อตัราการเบกิจา่ยงบลงทนุ 

SOD: บรหิารจัดการองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ และสง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการธรุกจิประมงและตลาดสตัวน์ ้าของประเทศ 

รายการ Q2/2559 6M/2559 2559

แผนการเบิกจ่าย 80.99 94.70 205.91

ผลการเบิกจ่าย 31.49 45.12 45.12

ร้อยละการเบิกจ่าย 38.88% 47.64% 21.91%

การเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2559

ทีม่า : ระบบ PFMS  

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 37.15 26.67 37.74 41.49% 26.67 37.74 41.5% 42.69 -11.61%

สนิทรัพย์รวม 899.19 768.22 909.95 18.45% 768.22 909.95 18.4% 884.44 2.88%

หนีส้นิรวม 745.21 622.29 759.28 22.01% 622.29 759.28 22.0% 733.30 3.54%

ทนุรวม 153.99 145.93 150.68 3.25% 145.93 150.68 3.3% 151.14 -0.31%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 93.12 86.39 89.79 3.93% 86.39 89.79 3.9% 90.25 -0.52%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 80.59 39.97 41.52 3.88% 19.11 21.41 12.0% 20.11 6.46%

รายไดร้วม 196.56 94.54 94.30 -0.25% 43.83 47.58 8.5% 46.72 1.84%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 169.80 86.36 84.15 -2.56% 44.21 41.59 -5.9% 42.56 -2.29%

คา่ใชจ้า่ยรวม 196.41 100.08 97.63 -2.45% 50.47 48.04 -4.8% 49.59 -3.12%

ก าไรจากการด าเนนิงาน -89.21 -46.39 -42.63 -8.11% -25.10 -20.18 -19.6% -22.45 -10.12%

ดอกเบีย้จา่ย 0.00 0.03 0.03 0.00% 0.02 0.02 0.0% 0.00 -100.00%

EBITDA -66.81 -35.42 -31.01 -12.47% -19.46 -14.35 -26.2% -17.13 -16.20%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 0.15 -5.58 -3.34 -40.18% -6.64 -0.47 -93.0% -2.87 -83.73%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 106.56 52.66 49.66 -5.71% 26.60 25.47 -4.3% 24.19 5.28%

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 22.40 10.97 11.62 5.97% 5.64 5.83 3.3% 5.33 9.43%

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 244.81 53.60 94.70 77% 31.76 80.98 155% 13.72 490.36%

งบลงทนุเบกิจา่ย 133.90 53.60 45.12 -16% 31.76 31.49 -1% 13.63 131.11%

อัตราการเบกิจา่ย (%) 54.70% 100.0% 47.64% 100.0% 38.89% 99.34%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 0.02% -1.45% -0.73% -3.46% -0.21% -1.30%

ROE 0.10% -7.64% -4.43% -18.19% -1.24% -7.60%

D/E (เทา่) 4.84 4.26 5.04 4.26 5.04 4.85

Net Profit Margin 0.08% -5.90% -3.54% -15.14% -0.98% -6.15%



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

   

  

 
 
   
 
 

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 : 4 กรกฎาคม 2559 

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

โครงสรา้งรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยของ Q2/58 และ Q2/59 

เปรยีบเทยีบรายไดจ้ากการด าเนนิงานและรายไดอ้ืน่ Q2/2559 
 

ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้ของ อสป. ประจ าไตรมาส 2/2559 

สรปุการด าเนนิงาน  

1.ใหบ้รกิารตลาดสตัวน์ ้าทีม่คีณุภาพมาตรฐานถกูสขุอนามัยและเป็นธรรม 

2.สง่เสรมิฐานะสวสัดกิารของชาวประมง 

3.เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารฐานะการเงนิทีม่ั่นคงขององคก์ร 

4.พัฒนาระบบบรหิารจัดการใหม้ปีระสทิธภิาพทันสมยั โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 

1.อสป. ควรก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานทีเ่พือ่ด าเนนิกจิการใหช้ดัเจน    

2.จัดท าแผนปรับปรงุสะพานปลาใหไ้ดม้าตรฐานสขุอนามยัและมาตรฐานขอ้ตกลงทางการคา้ 

   ระหวา่งประเทศครบทกุแหง่ 

3.จัดท าแผนธรุกจิเพือ่ด าเนนิการเชงิพาณชิยใ์หม้ผีลตอบแทนในระดับทีเ่หมาะสม สอดคลอ้ง 

   กบัวัตถปุระสงคก์ารจัดตัง้องคก์ร รวมทัง้ ศกึษาบทบาทและทศิทางด าเนนิงานใหส้อดคลอ้ง 

   กบันโยบายรัฐบาลและเหมาะสมกบัสถานการณปั์จจบุัน 

4.อสป. ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิหรอืรว่มมอืกบัสถาบนัการเงนิทีม่คีวามเชีย่วชาญ 

   ในการบรหิารสนิเชือ่ 

 

 อสป. มรีายไดจ้ากการด าเนนิงาน Q2/59 จ านวน 21.41 ลบ. เพิม่ขึน้จาก Q2/58 
จ านวน 2.30 ลบ. หรือเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.03 และมีรายไดร้วม Q2/59 จ านวน 
47.58 ลบ. เพิม่ขึน้จาก Q2/58 จ านวน 3.75 ลบ. หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.54 เป็น
ผลมาจากมีสัตวน์ ้าผ่านท่าเทียบเรือประมงเพิม่มากขึน้ อีกทัง้ยังมีรายไดจ้าก
โครงการตลาดสนิคา้สัตวน์ ้าและผลติภัณฑส์ัตวน์ ้าแปรรูปเพิม่สงูขึน้ ประกอบกับ 
มรีายไดค้่าบรกิารค่าธรรมเนียม ค่าเชา่อาคารและที่ดนิ ค่าเช่าทีจ่ าหน่ายน ้าแข็ง
และตัง้เครือ่งโม่ ค่าธรรมเนียมการใชส้ถานทีเ่พิม่ขึน้ เป็นผลให ้Q2/59 อสป. มี
รายไดร้วมเพิม่ขึน้จาก Q2/58 
 

 อสป. มีค่าใชจ้่ายจากการด าเนนิงาน Q2/59 จ านวน 41.59 ลบ. ลดลงจาก 
Q2/58 จ านวน 2.62 ลบ. หรอืลดลงรอ้ยละ 5.92 และมคี่าใชจ้่ายรวม Q2/59 
จ านวน 48.04 ลบ. ลดลงจาก Q2/58 จ านวน 2.43 ลบ. หรอืลดลงรอ้ยละ 4.81 
เนื่องจาก มีค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงานและการบรหิารลดลง ค่าใชจ้่ายกองทุน
สวสัดกิารลดลง ประกอบกับไม่มตีน้ทุนการจ าหน่ายสัตวน์ ้าใน Q2/59 เป็นผลให ้
Q2/59 จงึท าใหม้คีา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานและคา่ใชจ้า่ยรวมลดลงจาก Q2/58 

 

 อสป. มลีูกหนี้เงนิกูโ้ครงการพัฒนาการประมง Q2/59 จ านวน 30.92 ลบ. และ   
ไดต้ัง้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ านวน 25.73 ลบ. ซึง่ไดม้ ีการแกไ้ขปัญหา          
หนี้ส ูญแลว้ โดยม ีการตดิตามและเร่งรัดการจัดเก็บหนี้ใหเ้ร็วขึน้  รวมถงึ  
การพจิารณาการปล่อยเงนิกูแ้ก่ชาวประมง คงเหลือลูกหนี้เงนิกูโ้ครงการ
พัฒนาการประมงสุทธจิ านวน 5.19 ลา้นบาท 

 

 EBITDA ใน Q2/59 ตดิลบจ านวน 14.35 ลบ. ตดิลบลดลง Q2/58 จ านวน 5.11 ลบ.             
หรือรอ้ยละ 26.24 ซึง่รายไดส้่วนใหญ่มาจาก ค่าเช่าอาคารและที่ดนิ รายไดจ้ากการ
บรจิาค คา่จ าหน่ายไฟฟ้า-ประปา สทิธกิารเชา่โอนเป็นรายได ้ตามล าดับ 
 

 ผลการด าเนนิงานของ อสป. Q2/59 มรีายไดเ้พิม่ขึน้จากชว่งเดยีวกันในปี 2558 
จ านวน 3.75 ลบ. หรือเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.54 ขณะทีค่่าใชจ้่ายลดลงจ านวน 2.43 ลบ. 
หรือลดลงรอ้ยละ 4.81 ท าให ้Q2/59 อสป. มีขาดทุนสุทธจิ านวน 0.47 ลบ. 
ขาดทุนลดลงจากช่วยเดียวกันในปี 58 จ านวน  6.17 ลบ. หรือขาดทุนลดลง 
รอ้ยละ 92.96  

รายได้ Q2/58 Q2/59 %Chq portion

รายไดจ้ากโครงการตลาดสินคา้สตัวน์ ้าและผลิตภณัฑฯ์ 0.80         1.11         39.45% 2.33%

รายไดจ้ากคา่บริการและคา่ธรรมเนียม 18.32       20.30       10.83% 42.67%

รายไดก้องทุนสวสัดิการ 0.43         0.46         6.02% 0.96%

รายไดอ่ื้น 24.29       25.71       5.85% 54.04%

รายไดร้วม 43.83       47.57       8.54% 100.00%

คา่ใช้จ่าย Q2/58 Q2/59 %Chq portion

ตน้ทุนโครงการตลาดสินคา้สตัวน์ ้าและผลิตภณัฑ์ 0.65         0.96         47.55% 2.00%

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานและการบริหาร 43.07       40.05       -7.01% 83.35%

เงินโอนเป็นทุนส่งเสริมการประมง 0.48         0.58         22.32% 1.21%

คา่ใช้จ่ายกองทุนสวสัดิการ 0.07         0.03         -52.86% 0.07%

ดอกเบ้ียจ่าย 0.02         0.02         0.00% 0.03%

คา่เส่ือมราคา 5.44         5.63         3.44% 11.72%

คา่เส่ือมราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 0.20         0.20         0.00% 0.41%

คา่ใช้จ่ายอ่ืน 0.55         0.58         5.28% 1.20%

คา่ใช้จ่ายรวม 50.47       48.04       18.71% 100.00%

หัวข้อการประเมนิ น า้หนัก(ร้อยละ) คะแนน

1. การด าเนินการตามนโยบาย 10 2.3181

2. ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 55 2.7003

3. การบริหารจดัการองคก์ร 35 2.4598

     3.1 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสหากิจ 6 2.6961

     3.2 การบริหารความเส่ียง 7 1.9000

     3.3 การควบคุมภายใน 4 3.1000

     3.4 การตรวจสอบภายใน 6 2.6932

     3.5 การบริหารจดัการสารสนเทศ 6 2.1533

     3.6 การบริหารทรัพยากรบคุคล 6 2.5230

2.5779

ประจ าปีบัญชี 2558

คะแนนรวม


