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กรรมการผูแ้ทน กค. : นางสาวชจูติต ์ธนภัณฑภ์าดา (สรรพากร) 
ผูอ้ านวยการ :  นายสธุรรม  เชือ่ประกอบกจิ 
CFO : นางสาวพรรณทพิย ์โรจนพ์พิฒัน ์
จ านวนพนกังาน : 420 คน 
Website: www.pwo.co.th 

ทีม่า : สตง. รับรองงบการเงนิถงึปี 2556 และ ปี 2557 (รับรองแบบไมแ่สดงความเห็น) และ งบการเงนิ
เบือ้งตน้ปี 2558 และ 2559 

สาขาเกษตร 
 

 

องคก์ารคลงัสนิคา้ (อคส.) 

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

 

SOD: บรหิารจัดการคลงัสนิคา้ ไซโล หอ้งเย็น ใหม้ปีระสทิธภิาพและไดม้าตรฐาน รวมทัง้เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัทางธรุกจิ 

1. อคส. สามารถปิดบญัช ีอคส. และ คชก. 2558 แลว้น าสง่ สตง.ในวนัที ่30 
พฤศจกิายน 2558 ภายใน 90 วนั กอ่นสิน้ปีบญัช ี(30 ธันวาคม 2558)   

2. ความสามารถในการบรหิารแผนการลงทนุ อคส. สามารถเบกิจา่ยงบ
ลงทนุในภาพรวมต า่กวา่เป้าหมาย เนือ่งจากความลา่ชา้ในการ
ด าเนนิงานตามแผนงาน สง่ผลตอ่เนือ่งท าใหไ้ม่สามารถเบกิจ่ายงบ
ลงทนุไดต้ามก าหนด  

3. อคส.ยังคงพึง่พารายไดจ้ากการด าเนนิงานตามโครงการของรัฐบาล
เป็นสว่นใหญ ่ ถงึแมว้า่รายไดจ้ากคลงัสนิคา้และหอ้งเย็น รวมทัง้คา่ 
occupancy rate จะเป็นไปตามเป้าแตยั่งคงไมเ่พยีงพอตอ่คา่ใชจ้า่ยใน
การด าเนนิงาน เนือ่งจาก อคส. มคีา่ใชจ้า่ยดา้นบคุลากรทีส่งู  

4. โครงการใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีค่ลงัสนิคา้ราษฎรบ์รูณะใหคุ้ม้คา่เชงิ
เศรษฐกจิ โดยมลีกูคา้เชา่เต็มพืน้ที ่ในสว่นของกรณีศกึษาการใช ้

ประโยชนพ์ืน้ทีค่ลงัสนิคา้ อคส. ไดม้กีารศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้เพือ่
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาพืน้ทีด่งักลา่ว 

5. การด าเนนิงานเพือ่หารายไดจ้ากคลงัสนิคา้และหอ้งเย็นของ อคส. 
สามารถด าเนนิการไดต้อ่เนื่อง โดยมกีารด าเนนิงาน 2 ดา้นหลกั คอื  
-ใหม้กีารเชา่คลงัสนิคา้และสนิทรัพยข์อง อคส. เพือ่หารายไดใ้ห ้
สามารถเลีย้งตนเองได ้

- มกีารจัดท าโครงการเพิม่ประสทิธภิาพคลงัสนิคา้เพือ่ใหส้ามารถหา
รายไดไ้ดอ้ยา่งยั่งยนื 

 

มกี าไรสทุธ ิและก าไรสะสม จากการด าเนนิโครงการตาม
นโยบายรัฐอยา่งตอ่เนือ่ง อยา่งไรก็ตามรายไดจ้ากธรุกจิ
หลกัยังไมส่รา้งรายไดเ้ทา่ทีค่วร ในสว่นของงบการเงนิรวม
ของ อคส. ไดร้ับการรับรองจาก สตง. ถงึปี 2556 และปี 
2557 รับรองแบบไมแ่สดงความเห็น 
และปัจจบุนั อคส. ไดแ้ตง่ตัง้ผูอ้ านวยการ อคส. เรยีบรอ้ย
แลว้ 
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ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 2,419.50 6,345.95 1,296.10 (79.58)% 6,345.95 1,296.10 (79.58)% 1,272.56 1.85%

สนิทรัพย์รวม 5,796.88 7,122.97 5,659.59 (20.54)% 7,122.97 5,659.59 (20.54)% 5,692.96 (0.59)%

หนีส้นิรวม 3,116.54 4,668.13 3,000.41 (35.73)% 4,668.13 3,000.41 (35.73)% 3,005.73 (0.18)%

ทนุรวม 2,680.34 2,454.84 2,659.18 8.32% 2,454.84 2,659.18 8.32% 2,687.23 (1.04)%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 1,731.31 1,538.05 1,716.18 11.58% 1,538.05 1,716.18 11.58% 1,744.22 (1.61)%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 1,982.00 1,659.92 146.39 (91.18)% 1,516.85 80.08 (94.72)% 66.31 20.77%

รายไดร้วม 2,179.25 1,718.04 187.30 (89.10)% 1,549.40 114.70 (92.60)% 72.60 57.99%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 1,582.53 1,304.10 165.13 (87.34)% 1,237.95 114.11 (90.78)% 51.02 123.65%

คา่ใชจ้า่ยรวม 1,618.92 1,356.95 208.43 (84.64)% 1,271.60 142.74 (88.78)% 65.69 117.29%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 399.47 355.82 (18.74) (105.27)% 278.90 (34.03) (112.20)% 15.29 322.55%

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 433.18 370.54 (4.05) (101.09)% 286.33 (26.66) (109.31)% 22.61 (217.92)%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 560.33 361.09 -21.13 (105.85)% 277.79 -28.03 (110.09)% 6.91 (505.70)%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 237.67 89.08 93.76 5.25% 39.49 71.00 79.79% 22.76 0.00%

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 14.72 14.69 (0.22)% 7.43 7.37 (0.81)% 7.32 0.70%

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) 478.00 193.00 1.69 185.00 1.06 0.63

งบลงทนุเบกิจา่ย 45.00 16.00 0.98 0.03 0.35 0.63

อัตราการเบกิจา่ย (%) 9.41% 8.3% 58.0% 0.0% 33.0% 100.00%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 9.67% 10.14% -0.75% 15.60% -1.98% 0.49%

ROE 20.91% 29.42% -1.59% 45.26% -4.22% 1.03%

D/E (เทา่) 1.16 1.90 1.13 1.90 1.13 1.12

Net Profit Margin 25.71% 21.02% -11.28% 17.93% -24.44% 9.52%
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การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 
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• โครงสรา้งรายไดข้อง อคส. ใน Q2 2559  อคส. มรีายไดร้วมทัง้สิน้ 114.70 
ลบ. (ไมร่วมรายไดจ้ากการด าเนนิโครงการจ านวน  33.21 ลบ. ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 29
ของรายไดร้วม) และมรีายไดอ้ืน่จ านวน 34.62 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 30 รองลงมาเป็น
สนิคา้โภคภัณฑ ์27.85 ลบ. รายไดค้า่เชา่คลังสนิคา้และหอ้งเย็นจ านวน 17.55 ลบ. 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 16 ในขณะทีร่ายไดจ้ากการขายขา้วลดลง เนือ่งจากรัฐบาลมี
นโยบายใหช้ะลอการผลติและจ าหน่ายขา้วถงุ 

 

• โครงสรา้งคา่ใชจ้า่ยของ อคส. ใน Q2/2559 อคส. มคีา่ใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 
142.74 ลบ. แบง่เป็นคา่ใชจ้่ายบคุคลสงูถงึจ านวน 71.04 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 50  
ของคา่ใชจ้่ายรวม เนือ่งจากมคีา่ใชจ้่ายเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จ พนง. และเงนิ
สมทบกองทนุเลีย้งชพีทีส่งูขึน้เป็นจ านวนมากเมือ่เปรยีบเทยีบกับ Q1/2559 และ
ตน้ทนุขายสนิคา้โภคภัณฑแ์ละคา่ใชจ้่ายอ านวยการมมีลูค่าใกลเ้คยีงกัน ทีร่อ้ยละ 
19 และรอ้ยละ 15 ตามล าดับ 

 

• ผลการด าเนนิงานของ อคส. ใน Q2/2559 อคส. มผีลขาดทนุสทุธจิ านวน -28.03 
ลบ. ลดลงเป็นจ านวน 305.82 ลบ. เมือ่เทยีบกับ Q2 2559 และ EBITDA ตดิลบ 
จ านวน -26.66 ลบ. อยา่งไรก็ตาม โดยตัวเลขรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย มแีนวโนม้ลดลง
มากเมือ่เทยีบกับปีกอ่นอยา่งเห็นไดช้ดั เนือ่งจาก ในปี 2559 อคส. มรีายไดจ้ากการ
ด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลลดลงอยา่งมาก และไมม่โีครงการนโยบายรัฐบาลใหม่
นอกจากโครงการทีด่ าเนนิการตอ่เนือ่งอยูเ่ดมิ จงึสง่ผลใหร้ายได ้รวมถงึก าไรสทุธิ
ของ อคส. ตดิลบ ซึง่ อคส.ควรเนน้การหารายไดเ้ชงิพาณชิยเ์พือ่ใหส้ามารถเลีย้ง
ตนเองไดโ้ดยไมต่อ้งพึง่พารายไดจ้ากโครงการรัฐบาล  

 

• ดา้นการเบกิจา่ยงบลงทนุ อคส. มอีัตราการเบกิจ่ายงบลงทนุคอ่นขา้งต ่ามา
โดยตลอด โดยใน Q2/2559 อคส. มงีบลงทนุเป้าหมายจ านวน 1.06 ลา้นบาท 
และ สามารถเบกิจ่ายไดเ้พยีง 0.35 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 33 

สรปุการด าเนนิงาน  
•อคส.ด าเนนิธรุกจิดา้นคลงัสนิคา้ การคา้ และบรกิารสนิคา้เกษตร แมจ้ะมกี าไรสทุธ ิแตย่ังคง
เป็นผลมาจากรายไดจ้ากการด าเนนิโครงการตามนโนบายรฐับาล นอกจากนีย้ังประสบปัญหา
การปิดบญัช ีซึง่ยังไมเ่ป็นปัจจบุนั แตก่็ดขี ึน้เป็นล าดบั ทัง้นี ้อคส.อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ
ตามแผนฟ้ืนฟแูละปรบับทบาทองคก์ร ซึง่คาดวา่หากด าเนนิการไดต้ามแผนฯ จะสง่ผลให ้
อคส.มผีลการด าเนนิงานทีด่แีละมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
1. อคส. ควรมกีารทบทวนบทบาทการด าเนนิงาน ใหม้คีวามชดัเจน และปรับโครงสรา้ง
องคก์รใหเ้หมาะสมกบัภารกจิ 
2. ควรมุง่เนน้การสรา้งรายไดเ้ชงิพาณชิยจ์ากการด าเนนิธรุกจิหลกั และใหค้วามส าคญักบั
การบรหิารสนิทรพัย ์(คลงัสนิคา้ ทีด่นิ) เพือ่สรา้งรายไดอ้ยา่งเต็มที ่ 
3. ควรก าหนดยทุธศาสตรเ์พือ่การบรหิารจัดการองคก์รของ อคส. ใหส้ามารถตอบสนองตอ่
ประเด็นปัญหาทีแ่ทจ้รงิของ อคส. 
4. ควรเรง่ด าเนนิการปิดบญัชใีหเ้ป็นปัจจบุนั เพือ่ใหอ้งคก์รสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลู
ทางการเงนิ ซึง่เป็นขอ้มลูพืน้ฐานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและพฒันาองคก์รตอ่ไป 
 

สาขาเกษตร 
 

องคก์ารคลงัสนิคา้ (อคส.) 

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

โครงสรา้งรายไดข้อง อคส. 

โครงสรา้งคา่ใชจ้า่ยของ อคส. 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล  
ในปี 2559 อคส. มกีารด าเนนิงานตามโครงการรัฐบาล ประกอบดว้ย 3 โครงการ คอื 1. โครงการรับจ าน าขา้วเปลอืกนาปี ปี 
55 56  2.โครงการรับจ าน าขา้วเปลอืกนาปี ปี 56 57 และ 3. โครงการแทรกแซงตลาดมันส าปะหลงั ปี 55 56 อยา่งไรก็ตาม 
รายไดจ้ากการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลในปี 2559 มมีลูคา่ลดลงอยา่งมากเมือ่เทยีบกบัในปี 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 : 3 สงิหาคม 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


