
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 มต ิครม. รบัทรำบกำรปรบับทบำทของ อต.  

o เมือ่วันที ่30 ก.ค. 56 คณะรัฐมนตรมีมีตริับทราบ ผลการประชมุคณะกรรมการก ากับนโยบาย
ดา้นรัฐวสิาหกิจ (กนร.) ในคราวประชุม ครัง้ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 56  โดยม ี          
มตริับทราบแผนยุทธศาสตร์ปรับบทบาทขององค์การตลาด (อต.) พ.ศ. 2556 – 2560     
โดย อต. ปรับบทบาทจากการประกอบการเอง (Operator) เป็นผูบ้ริหารสัญญา      
และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูบ้รหิารโครงการในกจิการต่างๆ ของ อต. (Facilitator) 
โดยจะมุ่งเนน้การร่วมทุน ร่วมด าเนินงาน หรือท าสัญญาจา้งเหมากับภาคเอกชน        
ในการประกอบการทัง้ในธุรกจิเดมิอันไดแ้ก่การบรหิารตลาดสาขา การส่งอาหารดบิ 
และในธุรกจิใหม่ๆ   

 กำรบรหิำรดำ้นกำรพฒันำตลำดสำขำ  
o สาขาปากคลองตลาด อต. ไดด้ าเนินการปรับปรุงตลาดโดยใหเ้อกชนร่วมทุนและมี
รายไดจ้ากการร่วมทนุดังกล่าว จ านวน 32 ลบ.  

o สาขาหนองมว่ง อต. ใหเ้อกชนเชา่พืน้ทีโ่ดยมรีายได ้0.96 ตอ่ปี  
o สาขาตลิง่ชนั อต. มโีครงการพัฒนาตลาดน ้ารมิคลองมหาสวัสดิซ์ ึง่ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การศกึษาขอ้มลูโครงการ  

o สาขาบางคลา้ เป็นตลาดกลางซื้อขายสัตว์น ้ าซึ่งปัจจุ บันประสบปัญหาเรื่อง
ประสทิธภิาพในการใชง้านของระบบจัดการน ้าเสยี  

o สาขาล าพนู เป็นอาคาร 3 ชัน้แบง่เป็นแผงใหเ้ชา่ ซึง่ปัจจุบันยังประสบปัญหาขาดทนุ 
จากการบรหิารจัดการตลาดดังกลา่ว พบว่า อต. ควรมกีารบรหิารจัดการตลาดเชงิรุกมาก
ยิง่ขึน้ เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาการใชพ้ืน้ทีต่ลาดอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

 ธุรกจิอืน่ๆ  
o อต. ด าเนินการจัดส่งขา้วสารอาหารดบิและเชือ้เพลงิใหแ้ก่ส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ โดยเฉพาะกรมราชทัณฑ ์ซึง่กลายเป็นภารกจิทีส่รา้งรายไดห้ลักใหแ้ก่ อต. 
โดยมตคิณะรัฐมนตร ีเป็นกรณีพเิศษ แต่ในปีงบประมาณ 2532 เป็นตน้มา ไดม้กีาร
ยกเลกิมตคิณะรัฐมนตรดีังกล่าว จงึท าให ้อต. ตอ้งด าเนินการเขา้ร่วมประกวดราคา
เพือ่เสนอราคาอาหารดบิและเชือ้เพลงิแขง่ขันกันกับเอกชนและรัฐวสิาหกจิอืน่ๆ 

รายไดร้อ้ยละ 75.3 เป็นรายไดท้ีม่ใิช่ภารกจิหลัก

ของการจัดตัง้องคก์ร การบรหิารจัดการทรัพยส์นิยัง

ไมเ่กดิมลูคา่สงูสดุ 

สงักดั: กระทรวงมหาดไทย 
ประธำนกรรมกำร: นายชยพล ธติศัิกดิ ์
กรรมกำรผูแ้ทน กค. : นายสันต ิอ ่าศรเีวยีง 
ผูอ้ ำนวยกำร: นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร 
CFO: นางสาวอันธกิา ทองน า  
จ ำนวนพนกังำน: 98 คน 
Website: www.market-organization.or.th 
 

ทีม่า : งบการเงนิปี 57 และปี 58 สตง. รับรองแลว้ 

สำขำอตุสำหกรรม  
และพำณชิยกรรม 

 
 

 

องคก์ำรตลำด  (อต.) 
ประจ าปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)  

SOD : ก าหนดทศิทางขององคก์รทีเ่หมาะสมตามนโยบายรัฐบาล และเร่งพัฒนาการบรหิารจัดการทรัพยส์นิ 

รำยไดร้วม (ลบ.) 

คำ่ใชจ้ำ่ย (ลบ.) 

ก ำไรสทุธ ิ(ลบ.) 

ROA  

ปีงบประมาณ 

หน่วย: ลา้นบาท 2557 2558 2559 %Chg 

ฐำนะทำงกำรเงนิ       

เงนิสด 864.31 101.03 80.94 (19.9%) 

สนิทรัพยร์วม 2,049.75 1,856.32 1,716.89 (7.5%) 

หนีส้นิรวม 1,870.16 1,643.71 1,508.10 (8.3%) 

ทนุรวม 179.59 212.61 208.79 (1.8%) 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 177.37 210.61 206.79 (1.8%) 

ผลกำรด ำเนนิงำน       

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน  113.55 115.99 109.44 (5.7%) 

รายไดร้วม  139.36 141.84 133.40 (5.9%) 

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน  45.95 36.35 36.14 (0.6%) 

คา่ใชจ้า่ยรวม  75.17 72.16 69.62 (3.5%) 

ก าไรจากการด าเนนิงาน  67.60 79.64 73.30 (8.0%) 

ดอกเบีย้จา่ย              -                -                -                -    

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล              -                -                -                -    

EBITDA 76.32 91.53 85.27 (6.8%) 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธ ิ 64.19 69.69 63.78 (8.5%) 

อืน่ๆ         

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 32.11 33.92 33.33 (1.7%) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น             -                -                -      

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 8.72 11.89 11.97 0.7% 

เงนิน าสง่/เงนิปันผล             -                -                -      

เงนิอดุหนุนจากงบประมาณ             -                -                -      

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 41.4        25.62         20.12  (21.5%) 

งบลงทนุเบกิจา่ย 22.8        13.82         13.82  0.0% 

อัตราการเบกิจา่ย (%) 54.9% 53.9% 68.67% 27.3% 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ         

ROA 3% 15.0% 14.9% (1.0%) 

ROE 35.74% 131.1% 122.2% (6.8%) 

D/E (เทา่) 1041.35% 773.1% 722.3% (6.6%) 

Net Profit Margin 46.1% 49.1% 47.8% (2.7%) 



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 
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• รำยไดร้วมลดลง  

อต. มรีายไดร้วมในปี 59 จ านวน 133.40 ลบ. เปรยีบเทยีบกับปี 58 แลว้รายไดร้วมลดลงจ านวน 
8.4 ลบ. หรือรอ้ยละ 5.9 จากปี 58 สาเหตุหลักมาจากรายไดจ้ากการขายขา้วสารอาหารดบิลดลง
จ านวน 7.27 ลบ. หรอืรอ้ยละ 6.93 รายไดค้่าเชา่อาคารพาณิชยล์ดลงจ านวน 1.74 ลบ. หรอืรอ้ยละ 
1.63 และรายไดอ้ืน่ๆ ลดลง จ านวน 1.88 ลบ. หรอืรอ้ยละ 1.79 

• คำ่ใชจ้ำ่ยรวมลดลง  

o อต. มคีา่ใชจ้า่ยรวมในปี 59 จ านวน 69.62 ลบ. เมือ่เทยีบกับปี 58 แลว้ลดลงจ านวน 2.54 ลบ. หรอื
รอ้ยละ 3.5  โดยคา่ใชง้านพนักงานลดลง 0.59 ลบ. หรอืรอ้ยละ 1.74 ส าหรับค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ลดลง 
2.40 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 10.04 

• สนิทรพัยร์วมลดลง 

o ณ วันที ่30 ก.ย. 59 อต. มสีนิทรัพยร์วมจ านวน 1,716.89 ลบ. เมือ่เทยีบกับสิน้ปี 58 (1,856.32 
ลบ.) ลดลงจ านวน 139.43 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.51 % สาเหตหุลักมาจาก  

  อต. ไมม่เีงนิลงทุนชัว่คราว (ปี 58 เงนิลงทุนชัว่คราวเทา่กับ 210.73 ลบ.) 

  ลกูหนีก้ารคา้ลดลง 127.34 ลบ. หรอืรอ้ยละ 8.86 (3) ราย 

  รายไดค้า้งรับลดลง 1.70 หรอืรอ้ยละ 18.84  

  อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ ลดลง 3.01 ลบ. หรอืรอ้ยละ 5.79  

  ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ลดลง 2.75 ลบ. หรอืรอ้ยละ 9.07 

  สนิทรัพยไ์ม่มตีัวตนลดลง 1.18 ลบ. หรอืรอ้ยละ 16.54 อย่างไรก็ตาม เงนิลงทุนระยะยาว
เพิม่ขึน้ 227.57 ลบ. สง่ผลใหส้นิทรัพยห์มุนเวยีนเพิม่ขึน้ 220.52 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
225.33 แตก็่ไมส่ามารถชดเชยในสว่นอืน่ๆ ของสนิทรัพยท์ีล่ดลงได ้

• หนีส้นิรวมลดลง 

o ณ วันที่ 30 ก.ย. 59 หนี้ส ินรวมของ อต. เป็นจ านวน 1,508.09 ลบ. เมื่อเทียบกับสิน้ปี 58 
(1,643.71 ลบ.) ลดลงจ านวน 135.61  ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.25 สาเหตหุลักมาจาก 

 เจา้หนีก้ารคา้ลดลง  129.29  ลบ. หรอืรอ้ยละ  9.22 

 เจา้หนีภ้าษีโรงเรอืนและทีด่นิลดลง 8.88 ลบ. หรอืรอ้ยละ 53.36 

 คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยลดลง  4.86 ลบ. หรอืรอ้ยละ 14.40  

 ชดใชก้ารผดิสัญญา SME BANK ลดลง 4.82 ลบ. หรอืรอ้ยละ 25.00 เนื่องจากมกีารจ่าย
ช าระหนี ้SME BANK ประจ าปีๆ ละ 4.0 ลบ. (ทกุเดอืน ม.ีค.)  

• ควำมสำมำรถในกำรเบกิจำ่ย 

การเบกิจ่ายงบลงทุน: ในปี 59 อต. สามารถเบกิจ่ายงบลงทุนไดท้ัง้ส ิน้ 0.339 ลบ. จากวงเงนิ
ตามแผนเบกิจ่าย จ านวน 7.438 ลบ. ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ  4.56  ของเป้าหมายการเบกิจ่ายงบลงทุนในปี 
59 

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
     ในปี 2559 อต. มผีลก าไรจากการด าเนนิงานลดลงเนื่องจากหลักมาจากรายไดจ้ากการ

ขายขา้วสารอาหารดบิลดลง โดยรายไดจ้ากการด าเนนิงานดังกลา่วไมส่อดคลอ้งกับภารกจิ
หลักขององค์กร ซึง่ อต. ควรมกีารปรับเปลี่ยนบทบาทการด าเนินงานขององค์กร ตาม

นโยบายของ คนร.  

 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
 
  อต. ควรพจิารณาทศิทาง และบทบาทของการด าเนนิการขององคก์รอยา่งชดัเจน 

 
  อต. ยังคงพึง่พารายไดจ้ากการเป็นตัวกลางในการจัดสง่ขา้วสารและอาหารดบิ ซึง่ไม่

เป็นไปตามกฎหมายการจัดตัง้ประกอบกับหากมกีารพจิารณาทบทวนมตคิณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2553 โดยยกเลกิสิทธพิเิศษในการจ าหน่ายข่าวสารและสนิคา้

ประเภทเครือ่งอปุโภคและบรโิภคของ อต. ย่อมจะสง่ผลกระทบตอ่สถานะทางการเงนิ 

และสถานะความคงอยูข่อง อต. ในอนาคต 
ผูจ้ดัท ำ: นางสาวนษิฐา สมหนองบวั 
ส ำนกั : กพส. 1 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นางนัทวีรรณ สมีาเงนิ 
โทรศพัท ์: 02-298-5880-7 ตอ่ 2302 
วนัทีจ่ดัท ำ : 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
 
    เนือ่งจาก อต. มไิดม้นีโยบายการด าเนนิงานจากรัฐบาลโดยตรง การด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกับนโยบายรัฐ คอื การด าเนนิงานตามระเบยีบ
การจัดตัง้ ซึง่อต. ไดด้ าเนนิการตลาด 5 แหง่ คอื 1) ตลาดสาขาปากคลองตลาด กทม. 2) ตลาดสาขาหนองมว่ง จ. ลพบรุ ี3) ตลาดสาขา
ล าพนู จ. ล าพนู 4) ตลาดสาขาบางคลา้ จ. ฉะเชงิเทรา 5) ตลาดสาขาตลิง่ชนั กทม. รวมทัง้การด าเนนิงานตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย เป็นศนูยก์ลางในการกระจายสนิคา้ชมุชน 

สำขำอตุสำหกรรม  
และพำณชิยกรรม 

 

องคก์ำรตลำด  (อต.) 

ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) 

 

โครงสรำ้งรำยได ้

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนปี 2559 

ผลกำรด ำเนนิงำนแตล่ะสำขำ 

73% ขา้วสาร
อาหารดบิและ

อืน่ๆ 

3% คา่เชา่
แผง 

3% คา่เชา่
อาคารพาณชิย ์

2% คา่เชา่
แฟลต 

1%  
ผลติภัณฑ์

ชมุชน 

18% รายได ้
อืน่ 

คา่ตอบแทน
ผูบ้รหิาร 
4% 

คา่ใชจ้า่ย
พนักงาน 
48% 

คา่เสือ่มราคา
และคา่ตัด
จ าหน่าย 

17% 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ 
31% 

โครงสรำ้งคำ่ใชจ้ำ่ย 

ตัวชีว้ดั คะแนนทีไ่ด ้

1. การด าเนนิการตามนโยบาย 0.897

2. ผลการด าเนนิงานของรัฐวสิาหกจิ 2.0522

3. การบรหิารจัดการองคก์ร 2.3141

3.1 บทบาทของคณะกรรมการรับวสิาหกจิ 2.5518

3.2 การบรหิารความเสีย่ง 1.9000

3.3 การควบคมุภายใน 2.8500

3.4 การตรวจสอบภายใน 2.9795

3.5 การบรหิารจัดการสารสนเทศ 1.8542

3.6 การบรหิารทรัพยากรบคุคล 1.9969

รวม 2.0861


