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• อ.ต.ก. มแีนวโนม้ผลประกอบการขาดทนุตอ่เนื่อง จากการที ่
ไมม่รีายไดจ้ากโครงการตามนโยบายรัฐบาล จงึเห็นควรให ้
อ.ต.ก. วเิคราะหส์ถานะการด าเนินธุรกจิ ความคุม้คา่ของ
การด าเนนิงานในอนาคต รวมถงึจัดท าแผนการบรหิารให ้
องคก์รอยู่รอด ในกรณีทีต่อ้งมกีารจ่ายค่าเชา่ทีด่นิใหก้ับ 
ร.ฟ.ท. เพิม่มากขึน้ถงึเท่าตัว เพือ่ป้องกันปัญหาการขาด
สภาพคลอ่งทีจ่ะก าลงัจะเกดิขึน้ 

สงักดั : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประธำนกรรมกำร : นำยธรีภทัร  ประยรูสทิธ ิ
กรรมกำรผูแ้ทน กค. : นำยสมชำย แสงรตันมณีเดช 
    รองอธบิดกีรมสรรพำกร 
ผูอ้ ำนวยกำร : นำยกมลวศิว ์แกว้แฝก 
CFO : นำงสำวสนุนัท ์ สนัธเิดช 
จ ำนวนพนกังำน : 389 คน 
Website : www.mof.or.th 

ทีม่า : งบการเงนิประจ าปี 2557 และปี 2558 (สตง.รับรองแลว้) และ งบการเงนิประจ าปี 2559 เป็นงบการเงนิ
เบือ้งตน้ 

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

SOD: เป็นตลาดกลางสนิคา้เกษตรคณุภาพแบบครบวงจร 

 รายงานผลการด าเนนิงานโครงการรับจ าน าขา้วเปลอืกตามนโยบายรัฐบาล ณ วนัที ่
31 สงิหาคม 2559 รวมทัง้สิน้ 7 โครงการฯ เก็นรักษาในคลังสนิคา้ 281 หลัง ใน 32 
จังหวดั ปรมิาณ 26,329,616 กระสอบ น ้าหนักสทุธ ิ2,700,785.038 ตนั น ้าหนักเนือ้ขา้ว
รวมกระสอบ 2,672,141.294 ตนั ในระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2559 มกีารจ าหน่ายขา้วสาร
ใหแ้ก่ผูซ้ ือ้ตามสัญญาซือ้ขายขา้วสาร จงึท าใหป้รมิาณขา้วสารลดลง จ านวน 794,379 
กระสอบหรอืประมาณ 79,437.90 ตนั 
 

 อ.ต.ก. ไดเ้ชา่พืน้ทีบ่รเิวณยา่นพหลโยธนิจากการรถไฟแหง่ประเทศไทย (รฟท.)  
ประมาณ 39 ไร่เศษ โดยสัญญาเช่าจะสิน้สุดลงในปี 2560 และเพื่อใหก้ารเช่าพื้นที ่
มคีวามตอ่เนือ่ง สามารถพฒันาในระยะยาวได ้อ.ต.ก. จงึไดข้อตอ่อายสุัญญาเชา่ทีด่นิกับ 
รฟท. ซึง่ รฟท. ไดแ้จง้ผลการพจิารณาการขอตอ่อายสุญัญาเชา่ทีด่นิยา่นพหลโยธนิของ 
อ.ต.ก. โดยให ้อ.ต.ก. ตอ่อายสุญัญามกี าหนดระยะเวลา 10 ปี โดยมรีายละเอยีดดงันี ้
     1) พืน้ทีส่ านักงาน อาคารโครงการหลวง พืน้ที ่16,774.88 ตารางเมตร คดิคา่เชา่ปีแรก 
25.95 ลบ. และมอีตัราปรับเพิม่ 5% ทกุปี 
     2) พืน้ทีเ่พือ่หาประโยชนจ์ านวน 46,659.64 ตารางเมตร คดิคา่เชา่ปีแรก 96.24 ลบ.
และมกีารปรับเพิม่ 5% ทกุปี 
      ทัง้นี ้อตัราคา่เชา่มกีารปรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 128 จากเดมิ 53 ลบ./ปี ปรับเป็น 122 ลบ /ปี   
   

 การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการด าเนนิธรุกจิรปูแบบใหมข่อง อ.ต.ก. ในปี 2559 –  
2563 โดยใชแ้นวคดิของการจัดท าแมแ่บบโมเดลธรุกจิ (The Business Model Canvas) 
จ านวน 6 รปูแบบ ประกอบดว้ย 
     1) การจัดตัง้หน่วยธรุกจิของ อ.ต.ก. 
     2) การพฒันาพืน้ทีข่อง อ.ต.ก. 
     3) ตลาดกลางสนิคา้เกษตรเสมอืนจรงิ 
     4) ตลาดกลางกลว้ยไม ้
     5) การทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 
     6) ศนูยก์ลางการจัดจ าหน่ายปัจจัยการผลติ 
ทัง้นี ้ในปี 2559 -2560 อ.ต.ก. มแีผนทีจ่ะด าเนนิการจัดตัง้บรษัิทลกูและตลาดเสมอืนจรงิ
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการด าเนนิงาน 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย : ลา้นบาท 

รำยได ้คำ่ใชจ้ำ่ย จำกกำรด ำเนนิงำน  

รำยไดร้วม คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิ

หน่วย: ลา้นบาท (Q1 to Q4) (Q1+Q2) (Q1+Q2)

2557 2558 2559 %Chg

ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 1,757.61 2,885.79 1,813.14 (62.83)%

สนิทรัพย์รวม 118,241.70 95,565.49 77,452.42 (18.95)%

หนีส้นิรวม 118,086.46 95,503.78 77,502.62 (18.85)%

ทนุรวม 155.24 61.70 (50.19) (181.35)%

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม (118.26) (211.79) (323.69) (52.84)%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 837.27 679.30 627.81 (7.58)%

รายไดร้วม 2,945.41 2,420.93 1,942.73 (19.75)%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 2,859.65 2,414.29 1,995.99 (17.33)%

คา่ใชจ้า่ยรวม 2,887.22 2,454.59 2,021.48 (17.64)%

ก าไรจากการด าเนนิงาน (2,022.38) (1,734.99) (1,368.18) 21.14%

ดอกเบีย้จา่ย 87 83 29

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0

EBITDA (2,003.22) (1,710.13) (1,342.69) 21.49%

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิ (29.11) (116.45) (107.75) 7.47%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 266.32 231.05 224.33 (2.91)%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 0.04 0 0

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 19.16 24.86 25.49 2.53%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 0 0 0

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 0 0 0 0.00%

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 140.00 32.18 3.00 (90.68)%

งบลงทนุเบกิจา่ย 79.00 32.18 2.98 (90.75)%

อัตราการเบกิจา่ย (%) 56.43% 100.00% 99.17%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA (0.02)% (0.12)% (0.14)%

ROE (18.75)% (188.73)% 214.66%

D/E (เทา่) 76067.03% 154787.33% (154406.14)%

Net Profit Margin (0.99)% (4.81)% (5.55)%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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สรปุกำรด ำเนนิงำน  
 อ.ต.ก. มภีารกจิการด าเนนิงานหลกั แบง่ออกไดเ้ป็น  ประเภทคอื 
       1) การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล เชน่ โครงการรับจ าน าขา้วเปลอืก 
       2) การด าเนนิงานเชงิธรุกจิ ซึง่มกีารด าเนนิกจิกรรมหลายประเภท เชน่ การจัดการ
ตลาดกลาง อ.ต.ก.  
  เนือ่งจาก อ.ต.ก. ตอ้งด าเนนิงานทัง้ดา้นนโยบายและงานเชงิธรุกจิ ซึง่การด าเนนิงาน 
ตามนโยบายรัฐบาลนัน้ มกัมกีารเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ สง่ผลให ้อ.ต.ก. มปัีญหาดา้นการ
ด าเนนิงาน กลา่วคอื 
       1) ในกรณีที ่อ.ต.ก. ไดร้ับมอบหมายใหด้ าเนนิงานดา้นนโยบาย ท าใหม้ปัีญหาดา้นการ
จัดการบคุลากรทีม่อียูจ่ ากดั และท าใหก้ารด าเนนิงานเชงิธรุกจิบางสว่นตอ้งหยดุชะงักและ
ขาดความตอ่เนือ่ง 
       2) การทีร่ายไดห้ลกัของ อ.ต.ก. นัน้มาจากการด าเนนิงานตามนโยบายรฐั ในชว่งที่
นโยบายไมต่อ่เนือ่ง หรอืมคีวามไมช่ดัเจนในการด าเนนิงานนัน้ จะท ามผีลกระทบตอ่ฐานะ
ทางการเงนิของ อ.ต.ก. อยา่งมนัียส าคญั 
ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
  อ.ต.ก. ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการจัดตัง้รปูแบบธรุกจิใหม ่(Business Model) ใหเ้หมาะสมกบัภารกจิ 
ของ อ.ต.ก. โดยปรับบทบาทในการด าเนนิงานเชงิพาณชิยเ์พือ่เพิม่ศกัยภาพในการท าก าไร 
รวมถงึศกึษาความเป็นไปไดใ้นการหาพนัธมติรทางธรุกจิเพือ่เพิม่ชอ่งทางในการหารายได ้
  อ.ต.ก. ควรวเิคราะหแ์ละจัดท าแผนบรหิารอตัราก าลงั รวมทัง้จัดท าแผนการสบืทอด 
ต าแหน่งอยา่งเต็มรปูแบบเพือ่รองรบัการขาดบคุลากรในระดบับรหิารจากการเกษียณอายงุาน 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

ผูจ้ดัท ำ: นำยเจนณรงค ์กำระเกษ 
ส ำนกั/กอง : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ 3 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั/กอง : นำงสำวสธุำวรรณ ศกัดิโ์กศล 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7 ตอ่ 2109 
วนัทีจ่ดัท ำ : 30 พฤศจกิำยน 2559 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล 
      ตามทีค่ณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมือ่วันที ่3 มนีาคม 2558 รับทราบผลการรายงานของรัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดร้่วมกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจัดงานตลาดนัดกลว้ยไมค้ณุภาพและการพัฒนาตลาดกลว้ยไม ้ณ รมิคลองผดงุกรงุเกษม ขา้งท าเนียบรัฐบาลตัง้แตว่ันที ่๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ถงึวันที ่
๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยในระยะต่อไปไดม้ีแนวทางการพัฒนาตลาดกลว้ยไมโ้ดยจะมกีารจัดตลาดนัดกลว้ยไมถ้าวร ณ ตลาดองคก์ารตลาดเพื่อเกษตรกร การจัดตัง้อาคารตลาด
กลว้ยไมข้อง อ.ต.ก. การพัฒนาคุณภาพกลว้ยไมเ้พื่อการสง่ออกและการสง่เสรมิการตลาดและภาพลักษณ์กลว้ยไมไ้ทย นัน้ อ.ต.ก. ไดร้ับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ใหด้ าเนนิการจัดตลาดกลว้ยไม ้ไมด้อกไมป้ระดับ สบืตอ่เนื่องจากงานตลาดนัดกลว้ยไมค้ณุภาพขา้งท าเนียบรัฐบาลในรปูแบบตลาดนัดกึง่ถาวร เพื่อเป็นการสง่เสรมิ
กจิกรรมดา้นการตลาดกลว้ยไมค้ณุภาพใหแ้กเ่กษตรกร ผูเ้พาะเลีย้งกลว้ยไม ้โดยก าหนดจัดงานในสปัดาหแ์รกของทกุเดอืนคราวะละ 4 วัน (พฤหัสบด ี– อาทติย)์ ณ บรเิวณ
ดา้นหนา้อาคารกลว้ยไม ้ไมด้อกไมป้ระดับ (ลานโพธิ)์ ตลาด อ.ต.ก. ยา่ยพหลโยธนิ ไดแ้ก ่วันที ่2 – 5 เมษายน 2558 7 – 10 พฤษภาคม 2558 และ 4 – 7 มถินุายน 2558 
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 ก ำไรสทุธ ิ
      ใน Q4 ปี 2559 อ.ต.ก. มผีลขาดทนุสทุธจิ านวน 107.75 ลา้นบาท ขาดทนุลดลง
ประมาณ 8.7 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7.47 จากปีกอ่น โดยการด าเนนิโครงการเชงิสังคม 
(นโยบายรัฐ) มกี าไรสุทธ ิ0.576 ลา้นบาท สว่นโครงการเชงิพาณิชยม์ผีลขาดทุน 
108.325 ลา้นบาท 
 

 รำยไดร้วม 
      ใน Q4 ปี 2559 อ.ต.ก. มรีายไดร้วม 1,942.73 ลา้นบาท ลดลง 478.20 ลา้นบาท  
หรอืรอ้ยละ 19.75 จากปีกอ่น  ซึง่รายไดส้ว่นใหญ่เกดิจากผลการด าเนนิโครงการตาม
นโยบายของรัฐ โดยมรีายไดเ้ชงิสงัคมจ านวน 1,098.94 ลา้นบาท เป็นรายไดท้ีเ่กดิ
จากเงนิชดเชยคา่ใชจ้่าย ที ่อ.ต.ก. ไดร้ับจากรัฐบาลเพือ่ชดเชยคา่ใชจ้่ายจากการ
ด าเนินโครงการรัฐบาล ส าหรับรายไดจ้ากการด าเนินโครงการเชงิพาณิชย์ของ 
อ.ต.ก. ใน Q4 ปี 2559 มจี านวน 843.79 ลา้นบาท โดยเป็นรายไดจ้ากการขายและ
หรอืการใหบ้รกิาร 
 

 คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 
      ใน Q4 ปี 2559 อ.ต.ก. มคีา่ใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 2,021.48 ลา้นบาท แบง่เป็น
คา่ใชจ้่ายจากการด าเนนิงานเชงิสังคม 1,071.83 ลา้นบาท และคา่ใชจ้่ายจากการ
ด าเนนิงานเชงิพาณชิย ์949.65 ลา้นบาท โดยคา่ใชจ้า่ยรวมของ อ.ต.ก. ลดลงจากปีกอ่น
จ านวน 433.11 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 17.64 ซึง่เป็นผลมาจาก อ.ต.ก. มกีจิกรรม
การด าเนนิงานทีล่ดลง 
 

 สนิทรพัยร์วม  
      ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 อ.ต.ก. มสีนิทรัพยร์วม 77,452.42 ลา้นบาท ลดลง 
18,113.07 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 18.95 จากปีกอ่น รวมทัง้มสีนิคา้คงเหลอืจ านวน 
203.98 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากปีที่แลว้จ านวน 33.01 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการ
ระบายสนิคา้เกษตรตามโครงการของรัฐบาลทีล่ดลง 
 

 หนีส้นิและทนุรวม  
      ณ วันที ่30 กันยายน 2559 อ.ต.ก. มหีนี้สนิรวม 77,502.62 ลา้นบาท ลดลง 
18,001.16 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 18.85  จากปีกอ่น ในสว่นของทนุรวมของ อ.ต.ก. 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีจ านวน -50.19 ลา้นบาท ลดลง 111.89 ลา้นบาท  
หรอืลดลงรอ้ยละ 181.35 จากปีกอ่น 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย : ลา้นบาท 

ผลกำรประเมนิครึง่ปีบญัช ี2559 

ผลกำรเบกิจำ่ยงบลงทนุ 

สดัสว่นของรำยได ้

ตัวชีว้ดั เป้าหมาย คา่จรงิ

ทางการเงนิ

1. ก าไรสทุธ ิ (ลา้นบาท) 6 1.0000

ไม่ใชท่างการเงนิ

1.การด าเนนิงานเชงิพาณชิย์ (ระดับ) 3 1.0000

2.การศกึษาการจัดตัง้รูปแบบธรุกจิใหม่ 
(Business Model) (ระดับ)

3 1.0000

3. ความพงึพอใจของผูป้ระกอบการ/

ผูบ้รโิภค

  - การด าเนนิงานตามแผนปรับปรุงความ

พงึพอใจ (ระดับ)
3 2.0000

  - ระดับความพงึพอใจของ

ผูป้ระกอบการ/ผูบ้รโิภคทีใ่ชต้ลาดกลาง

(ระดับ)

3 1.0000

  - ระดับความพงึพอใจของ

ผูป้ระกอบการ/ผูบ้รโิภคทีเ่ขา้ร่วม

กจิกรรมการจัดตลาดสนิคา้เกษตรระดับ

พืน้ทีฯ่ (ระดับ)

3 1.0000

หมายเหตุ

  * อยู่ระหวา่งรวบรวมขอ้มูลจงึก าหนดคะแนนเบือ้งตน้ที่ 1.0000 โดยจะท าการประเมนิผลจรงิอกีครัง้หนึง่


