
 
 

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 : นายเกษมสนัต ์ จณิณวาโส 
 กรรมการผูแ้ทน กค. : นางวชริญา เพิม่ภศูร ี
ผูอ้ านวยการ : นายพพิฒัน ์ชนนิทยทุธวงศ ์
จ านวนพนกังาน:  1474  คน  
Website : www.fio.co.th 

  

ทีม่า :  งบการเงนิเบือ้งตน้ ปี 2558 งบการเงนิไตรมาสที ่1 ปี 2559 ของ อ.อ.ป. ทีย่ังไมไ่ดร้ับ 

การรับรองจาก สตง.  

ทรพัยากรธรรมชาต ิ
 

 

 

องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้(อ.อ.ป.) 
ไตรมาสที ่1 ประจ าปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

SOD :   เป็นองคก์รในการบรหิารจัดการทรพัยากรป่าไมท้ีม่ปีระสทิธภิาพและสรา้งมลูคา่เชงิพาณชิย ์เพือ่เพิม่รายไดใ้หแ้กอ่งคก์ร 

EBITDA 

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานและคา่ใชจ้า่ยรวม 

เปรยีบเทยีบรายไดร้วมและก าไรสทุธ ิ

หน่วย : ลา้นบาท 

 องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้เป็นรัฐวสิาหกจิสาขาทรัพยากรธรรมชาต ิเนน้บทบาทใน

การอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มและบรกิารสังคม โดยแบ่งพืน้ทีส่วนป่าออกเป็น 3 ประการ

หลัก คอื พืน้ทีเ่พือ่การอนุรักษ์ พืน้ทีเ่พือ่ท าสวนป่าเศรษฐกจิ และพืน้ทีส่ าหรับการ

ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศน ์

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

ของ อ.อ.ป. ว่ามพีืน้ทีท่ีเ่หมาะสมเพือ่การอนุรักษ์ขอ้มูลเบือ้งตน้ทีส่ ารวจทุกสวนป่า 

มจี านวน 163,527 ไร่ อยู่ในเขตสวนป่าเศรษฐกจิ และมกีารตัง้เป้าหมาย เพิม่พืน้ที่

อนุรักษ์เป็น 330,000 ไร ่เพือ่เป็นแหลง่ศกึษาวจัิย ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มอย่างย่ังยนื โดยเริม่ด าเนินการจากก าหนดพืน้ทีก่ารอนุรักษ์โดยชุมชน 

มสี่วนร่วม แบ่งขอบเขตสวนป่าเพื่อการอนุรักษ์ จัดท าประเภทการอนุรักษ์ จัดท า

ฐานขอ้มลูสารสนเทศเชงิพืน้ที ่และสือ่สารภายในชมุชนทอ้งถิน่ พรอ้มทัง้ส ารวจและจัดท า

ฐานขอ้มลูความหลากหลายทางชวีภาพ 

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

ปรับ เพิม่บทบาททางดา้นการอนุรักษ์ เนน้การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มใหเ้กดิมูลค่าทางเศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนพัฒนา 

องคค์วามรูเ้พือ่เป็นแหลง่เรยีนรูข้องประชาชน 

 อ.อ.ป. ไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนนิการแปรรปูไมม้คีา่เพือ่สง่มอบแก่กระทรวงกลาโหม

เพือ่น าไปสรา้งพพิธิภัณฑไ์มด้มีคีา่ 

 อ.อ.ป. มกีารจัดประชมุคณะท างานเพือ่ควบคุมและป้องกันโรคตดิเชือ้เฮอรปี์สไ์วรัส

ในชา้ง เมือ่วันที ่19 กมุภาพันธ ์2559 เพือ่แลกเปลีย่นความรูใ้นดา้นสถานการณ์ของ

โรคในปัจจับัน เทคนิคการตรวจวนิิจฉัยโรค และหาขอ้สรุปเพือ่เป็นแนวทางในการ

ป้องกันและเฝ้าระวังโรค ตลอดจนเพือ่หาแนวทางการรักษาทีเ่หมาะสมและเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกัน  

2556 2557 2558
ม.ค.-

ม.ีค. 58

ม.ค.-

ม.ีค. 59
%Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 21.85 51.94 61.72 31.09 47.15 51.65%

สนิทรัพย์รวม 4,431.51 4,694.79 4,803.59 4,652.75 4,775.66 2.64%

หนีส้นิรวม 1,152.87 1,144.03 1,326.57 1,094.54 1,251.68 14.36%

ทนุรวม 3,278.64 3,550.76 3,477.02 3,558.21 3,523.98 -0.96%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 3,258.32 3,530.44 3,456.70 3,537.89 3,503.66 -0.97%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 1,325.14 1,510.98 1,742.46 325.61 393.60 20.88%

รายไดร้วม 1,592.90 2,095.47 2,045.95 384.43 503.92 31.08%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 1,482.31 1,742.86 1,991.95 364.88 431.99 18.39%

คา่ใชจ้า่ยรวม 1,545.03 1,817.28 2,125.63 376.28 456.97 21.44%

ก าไรจากการด าเนนิงาน (157.17) (231.89) (249.50) (39.27) (38.39) -2.24%

ดอกเบีย้จา่ย 10.41 6.07 2.84 0.71 0.63 -10.99%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n.a.

EBITDA (162.96) (233.08) (246.24) (37.95) (35.38) -6.80%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 37.46 272.12 (82.52) 7.44 46.33 522.41%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 585.85 576.39 585.03 136.51 133.76 -2.01%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n.a.

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 4.62 4.87 6.10 1.32 3.02 129.10%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n.a.

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 158.31 195.64 187.66 46.00 40.03 -12.98%

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 340.00 557.91 654.97 157.83 211.37

งบลงทนุเบกิจา่ย 242.00 478.50 295.36 52.00 148.51

อัตราการเบกิจา่ย (%) 71.18% 85.77% 45.10% 32.94% 70.26%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 0.85% 5.80% (1.72%) 0.64% 3.88%

ROE 1.14% 7.66% (2.37%) 0.84% 5.26%

D/E (เทา่) 0.35 0.32 38.15% 0.31 0.36

Net Profit Margin 2.35% 12.99% (4.03%) 1.94% 9.19%

หน่วย: ลา้นบาท



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 
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สรปุการด าเนนิงาน 

1. ประกอบธุรกจิเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป่าไม ้เชน่ เกีย่วกับการท าไมแ้ละเก็บหาของป่า  

แปรรปูไม ้และธรุกจิทีต่อ่เนือ่งคลา้ยคลงึกนั รวมทัง้อตุสาหกรรมอืน่ใดทีเ่กีย่วกบัไม ้

2. ปลกูสรา้งสวนป่า คุม้ครองรักษาป่าไม ้และบรูณะป่าไมเ้พือ่ประโยชน์แกก่ารป่าไม ้ไมว่า่

จะเป็นการด าเนนิการเองหรอืเป็นการด าเนนิการเพือ่ชว่ยเหลอืรัฐ 

3. วจัิย คน้ควา้ และทดลองเกีย่วกบัปลติผล และผลติภัณฑใ์นดา้นอตุสาหกรรมป่าไม ้

4. ด าเนินกจิการเกีย่วกับการเผยแพร่ความรู ้การปลูกฝังทัศนคต ิและความส านึกในการ

คุม้ครองดแูลรักษาบรูณะ และพฒันาทรัพยากรป่าไม ้

5. ด าเนนิการแปรรปูไมม้คีา่เพือ่สง่มอบแกก่ระทรวงกลาโหมน าไปสรา้งพพิธิภัณฑไ์มด้มีคีา่ 

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 

1. อ.อ.ป. ควรมกีารบรหิารจัดการความเสีย่งดา้นการบรหิารทรัพยส์นิ และการระดมเงนิทุนโดย

จัดท าแผนงานเพิม่เตมิในการรองรับกรณีที ่อ.อ.ป. ไมส่ามารถด าเนนิการไดต้ามแผนงานปกต ิ

2. อ.อ.ป. ควรมกีารวางแผนการตลาดเชงิรกุทัง้ในธรุกจิอตุสาหกรรมไม ้และธรุกจิบรกิารเพือ่

เป็นการชว่ยแกปั้ญหาสภาพคลอ่งของ อ.อ.ป. เนือ่งจากธรุกจิดงักลา่วใชเ้วลาคนืทนุสัน้กวา่

การปลกูสรา้งสวนป่า 

3. อ.อ.ป. ควรมกีารส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้ วเิคราะหแ์นวโนม้ความตอ้งการผลติภัณฑไ์ม ้ 

ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ เพือ่เป็นขอ้มลูในการทบทวนแผนยทุธศาสตร ์แผนปฏบิตัิ

การประจ าปี และควรด าเนนิธรุกจิในเชงิรุกโดยหาพันธมติรในภาคเอกชน เพือ่เพิม่ชอ่งทาง

ในการจ าหน่ายและสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีนการผลดิสนิคา้จากแหลง่วตัถดุบิของ อ.อ.ป. 

ผูจ้ดัท า:  นางสาวชนาทปิ  เปลีย่นสกลุ 
ส านกั : กองพฒันารัฐวสิาหกจิ 3 
ผูอ้ านวยการส านกั : นางสาวสธุาวรรณ  ศกัดิโ์กศล 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7 ตอ่ 2110 
วนัทีจ่ดัท า : 1 กรกฎาคม 2559 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล 
ซึง่ อ.อ.ป. ไดม้โีครงการดงัตอ่ไปนี ้
-พืน้ทีป่่าเศรษฐกจิไดร้ับการบรหิารจัดการ เชน่ การจัดท าขอ้มูลความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีส่วนป่า จัดท าแปลงสาธติการปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ 
ส่งเสริมอาชีพปลูกป่าราษฎรและพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้ส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าไมเ้ศรษฐกิจ พัฒนาศูนย์การเรียนรู ้
ดา้นทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม และ อบรมเยาวชนเพือ่อนุรักษ์และพฒันาป่าเศรษฐกจิอยา่งยั่งยนื 
-พืน้ทีป่่าอนุรักษ์ เชน่ ดแูลฟ้ืนฟพูืน้ทีป่่าทีผ่า่นการบกุรกุ ท าไรเ่ลือ่นลอย และ ปลกูสรา้งสวนป่าและอนุรักษ์ฟ้ืนฟพูืน้ทีป่่าตน้น ้าล าธาร 
-ชา้งเลีย้งเพือ่อนุรักษ์ เชน่ ดแูลชา้งส าคญัจากส านักพระราชวงั เป็นตน้ 
-แปรรปูไมพ้ะยงูของกลาง เพือ่สง่มอบใหแ้กก่ระทรวงกลาโหม ในการกอ่สรา้งพพิธิภัณฑไ์มด้มีคีา่ 

สาขาทรพัยากรธรรมชาต ิ

 

องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้(อ.อ.ป.) 

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

 
• ฐานะทางการเงนิของ อ.อ.ป. ในไตรมาสที ่1  ปี 2559 มีสนิทรัพย์หมุนเวียน

ประเภทเงนิสด เพิม่ขึน้จากปี 2558 ในไตรมาสเดยีวกัน จ านวน 16.06 ลบ. หรอืเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 51.66 สว่นสนิทรัพยร์วมเพิม่ขึน้จ านวน 122.91 ลบ. หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.64 
 

• โครงสรา้งรายไดร้วม  ประกอบดว้ย รายไดค้า่ขาย จ านวน 346.92 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 
68.84 รายไดผ้ลติน ้ายางพารา จ านวน 36.48 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.24 รายไดจ้าก
การใหบ้รกิาร จ านวน 10.20 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.02  รายไดอ้ืน่  ๆจ านวน 110.33 
ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 21.89 
 

• โครงสรา้งค่าใช้จ่ายด าเนนิงาน ประกอบดว้ย ตน้ทุนขาย จ านวน 279.61 ลบ.  
คดิเป็นรอ้ยละ 61.27 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารทั่วไปและอื่น ๆ  จ านวน 129.38 ลบ.  
คดิเป็นรอ้ยละ 28.35 ค่าใชจ้่ายในการขาย จ านวน 12.61 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 2.76 
ค่าใชจ้่ายจากการใหบ้รกิาร จ านวน 10.39 คดิเป็นรอ้่ยละ 2.28 ค่าเสื่อมราคาและ 
ค่าตัดจ าหน่าย จ านวน 3.02 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 0.66 และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ  จ านวน 
21.32 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 4.67 
 

• ผลการด าเนนิงานของ อ.อ.ป. ไตรมาสที ่1 ปี 2559 มรีายไดจ้ากการด าเนินงาน
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ปี 2558 จ านวน 67.99 ลบ. หรือเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 20.88 
มคี่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานเพิม่ขึน้จากไตรมาสที ่1  ปี 2558 จ านวน 67.11 หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.39 ในขณะที่ อ.อ.ป. มีรายไดอ้ื่นเพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการ
ชดเชยพืน้ทีส่วนป่า 46.77 ลา้นบาท รายไดเ้งนิอุดหนุนรัฐบาล  40.03 ลบ. รายไดค้่า
ขนส่ง 2.57 ลบ. รายไดค้่าเชา่ 2.72 ลบ. และรายไดอ้ืน่ ๆ  18.24 ลบ.  ส่งผลใหใ้นไตร
มาสที ่1 ประจ าปี 2559  อ.อ.ป. มกี าไรสุทธ ิจ านวน 46.96  ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 
2558 ในไตรมาสเดยีวกันจ านวน 39.51 ลบ. 
 

 

โครงสรา้งรายได ้

โครงสรา้งคา่ใชจ้า่ย 

หัวข้อการประเมนิ น า้หนัก(ร้อยละ) คะแนน
1. การด าเนินการตามนโยบาย 12 2.6998

2. ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 53 2.5899

3. การบริหารจดัการองคก์ร 35 2.8149

   3.1 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 6 3.1304

   3.2 การบริหารความเส่ียง 7 2.3500

   3.3 การควบคุมภายใน 4 3.2700

   3.4 การตรวจสอบภายใน 6 2.9455

   3.5 การบริหารจดัการสารสนเทศ 6 2.2244

   3.6 การบริหารทรัพยากรบคุคล 6 3.1980

คะแนนรวม 2.6818

ประจ าปีบัญชี 2558


