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สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 

- อ.ส.ค. ไดร้ับรางวัลพัฒนาองคก์รดเีด่น ในงานมอบรางวัลรัฐวสิาหกจิดเีด่นประจ าปี 2559 
ดา้นการบรหิารจัดการสารสนเทศมกีารพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองคก์ร ตัง้แต่
พฒันาแผนแมบ่ทดา้นสารสนเทศ เปลีย่นแนวคดิของคนในองคก์ร ในการน าสารสนเทศมาใช ้

ในการท างาน รวมถงึการน าสารสนเทศมาตอ่ยอด เพือ่ใชก้ับผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ เกษตรกรผู ้
เลีย้งโคนม เพือ่อ านวยความสะดวกรวดเร็ว รวมถงึสามารถเพิม่ผลผลติน ้านมและมนี ้านมดบิที่
มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 

- อ.ส.ค. ไดน้ าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทางการบรหิารจัดการและการบญัช ีเพือ่รองรับการ
พฒันาระบบบรหิารทรพัยากรบคุคล (Enterprise Resource Planning : ERP) มาใชปิ้ดงบ
การเงนิ โดยปรับเปลีย่นแนวคดิของบคุลากรในองคก์รใหใ้ชส้ารสนเทศในการท างาน และน า
สารสนเทศมาตอ่ยอดเพือ่เชือ่มโยงกบัผูม้สีว้นไดเ้สยี เชน่เกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนม ดว้ย 
Application บนมอืถอืดว้ยระบบฐานขอ้มลูโคนมและน ้านมดบิ (e-Dairy) ทีส่ามารถอ านวย
ความสะดวกรวดเร็วระหวา่งเกษตรกรกบั อ.ส.ค. รวมถงึสามารถเพิม่ผลผลติน ้านม และมนี ้านม
ดบิทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 

- วนัที ่9 กนัยายน 2559 ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานเปิดการเสวนา ความรว่มมอืระหวา่ง 
ม.เกษตรศาสตรก์บั อ.ส.ค. เรือ่ง “TS 12.50 % ความทา้ทาย ของเกษตรกรโคนมไทย” โดย
มคีณะผูบ้รหิาร อ.ส.ค.  และคณบด ีคณะเกษตร รวมถงึผูท้รงคณุวฒุ ิจาก
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ และ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่นอกจากนีม้ี
ผูเ้ขา้รว่ม ซึง่มาจากสหกรณ์ เกษตรกร อาจารย ์นสิติ /นักศกึษา กรมปศสุตัว ์กรมสง่เสรมิ
สหกรณ์ และ อ.ส.ค. ณ หอ้งประชมุตกึวชริานุสรณ์ ม.เกษตรศาสตร ์
 

- อ.ส.ค. มแีผนเรง่การขยายผลติภณัฑน์มทัง้ในและตา่งประเทศ และมแีผนสง่เสรมิและขยาย   
สว่นแบง่ตลาดปัจจัยการเลีย้งโคนม ทัง้อาหารนม พรมีกิซ ์เครือ่งมอืและอปุกรณ์เกีย่วกบั 
การรดีนม แรธ่าต ุรวมถงึน ้าเชือ้แชแ่ข็ง เพือ่รองรับความตอ้งการของเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนม 
ทีม่แีนวโนม้เพิม่สงูขึน้ ส าหรับปัจจัยการเลีย้งโคนมทีไ่ดร้บัความนยิมมากคอื อาหารโคนม  
ทัง้ชนดิเม็ดและชนดิผง 
 

 

 
อสค. มีนโยบายการน าองคก์รสู่ “นมแห่งชาต”ิ ในปี 
2564 โดยมุ่งเนน้การน าองคก์รดว้ยหลักธรรมภิบาล 
สรา้งมลูคา่ และการลดตน้ทนุ 

สงักดั : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประธำนกรรมกำร : นายศกัดิช์ยั ศรบีญุซือ่  
(รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ)์ 
กรรมกำรผูแ้ทน กค. : นายชาญวทิย ์ นาคบรุ ี(สคร.) 

ผูอ้ ำนวยกำร : นายณรงคฤ์ทธิ ์วงศส์วุรรณ 
CFO : นางนธิมิา ตนัตระกลู   

จ ำนวนพนกังำน : 1,074 คน  

Website : www.dpo.go.th 

ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้ของปี 2559 

หมายเหต ุ: % Chg ส าหรับงบดลุและงบก าไรขาดทนุ เป็นการเปรยีบเทยีบระหวา่ง 2558 และ 2559 

 

สำขำเกษตร 

 

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

SOD: สรา้งเสถยีรภาพใหก้บัตลาดน ้านมดบิ เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางธรุกจิ รวมทัง้พฒันาและสง่เสรมิการเลีย้งโคนมอยา่งมปีระสทิธภิาพ
และไดม้าตรฐาน 

 

 

ปีงบประมำณ Year x-2 Year x-1 Year x-1

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

2557 2558 2559 %Chg

ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 427 275 507 84.26%

สนิทรัพย์รวม 2,957 2,979 3,183 6.84%

หนีส้นิรวม 2,419 2,294 2,217 (3.37%)

ทนุรวม 538 685 966 41.03%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม (113) 34 315 (828.75%)

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 7,165 7,946 8,334 4.88%

รายไดร้วม 7,212 7,989 8,367 4.73%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 7,098 7,697 7,848 1.96%

คา่ใชจ้า่ยรวม 7,138 7,751 8,062 4.01%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 67 249 486 95.42%

ดอกเบีย้จา่ย 22 54 44 0.00%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0 0.00%

EBITDA 193 429 655 52.65%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 73 238 306 28.32%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 850 815 743 (4.17%)

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 0 0 0 0.00%

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 127 181 170 42.62%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล (110) (152) 0 0.00%

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 0 0 0 0.00%

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 157 204 166

งบลงทนุเบกิจา่ย 154 187 103

อัตราการเบกิจา่ย (%) 98.0% 92.1% 61.9%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 2.48% 7.99% 9.60%

ROE 13.66% 34.75% 31.62%

D/E (เทา่) 4.50 3.35 2.29

Net Profit Margin 1.02% 2.98% 3.65%

รำยได ้

หน่วย : ล้านบาท 

คำ่ใชจ้ำ่ย 

ก ำไร 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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- รายไดจ้ากการด าเนนิงานใน 2559 เพิม่ขึน้จากปี 2558 รอ้ยละ 4.54 เป็นผลจากรายได ้
จากการจ าหน่ายผลติภัณฑน์มซึง่เป็นรายไดห้ลกัของ อ.ส.ค. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 98.11 
ของรายไดท้ัง้หมด มยีอดขายเพิม่ขึน้จ านวน 370.51 ลบ. จาก 7,806.29 ลบ.ใน 2558 
เป็น 8,176.80 ลบ. ในปี 2559 โดยรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการจ าหน่ายผลติภัณฑน์มเป็น
ผลมาจากการท าการตลาดของ อ.ส.ค. ทีเ่นน้การออกผลติภัณฑใ์หม่ รวมถงึการจัด
รายการส่งเสรมิการขายภายในประเทศทัง้แบบ Modren Trade และ Traditional 
Trade และการรุกตลาดประเทศเพือ่นบา้นเพือ่รองรับการเขา้สู ่AEC ท าใหม้ยีอดการ
จ าหน่ายนมพาณชิยเ์พิม่ขึน้ สว่นนมโรงเรยีนมโีควตา้การจ าหน่ายลดลงเล็กนอ้ย 

 -  คา่ใชจ้า่ยรวมในปี 2559 มมีลูคา่ 8,062 ลา้นบาท สงูกวา่ในปี 2558 จ านวน 310 ลา้นบาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 4.10 โดยคา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้จากตน้ทุนขายเพิม่ขึน้ 75.61 ลา้นบาท  
คดิเป็นรอ้ยละ 1.15 สว่นใหญเ่ป็นคา่น ้านมดบิ,คา่วสัดกุารบรรจแุละหบีหอ่,คา่ไฟฟ้า,คา่
เชา่เครือ่งจักร และคา่ซอ่มแซมเครือ่งจักร คา่ใชจ้า่ยสว่นของการบรหิารเพิม่ขึน้ 154.27 
ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 17.57 

 -  ก าไรสทุธใินปี 2559  มมีลูคา่ 306 ลา้นบาท สว่นก าไรในปี 2558 มมีลูคา่ 238 ลา้นบาท 
โดยผลก าไรสทุธขิองปี 2559 สงูกวา่ปี 2558 เป็นมลูคา่ 68 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ  
28.32   และมีก าไรจากการด าเนินงานจ านวน 486 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2558 
จ านวน 237 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 95.42 ส่วนใหญ่เพิม่ขึ้นจาก การขาย
ผลติภัณฑน์ม 

- ผลการด าเนนิการดา้นการลงทนุ ในปี 2559 อ.ส.ค. สามารถด าเนนิการลงทนุไดเ้พยีง 
รอ้ยละ 61.86 เมือ่เทยีบกบัแผนทีก่ าหนดไว ้เนือ่งจากในบางโครงการทีย่ังไมส่ามารถ
เบกิจากไดใ้นปีงบประมาณไดด้ าเนินการขออนุมัตเิป็นงบเหลือ่มปีเพือ่เบกิจ่ายในปี
ถดัไป 

- อัตราการหมุนเวยีนสนิคา้คงคลัง ระยะเวลาในการจ าหน่ายสนิคา้ ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายเนือ่งจากในชว่งปิดภาคเรยีนไดม้กีารรับน ้านมดบิเกนิ MOU แตป่รมิาณการ
จ าหน่ายยังคงเท่าเดมิท าใหม้สีต็อกสะสมซึง่จะตอ้งเร่งด าเนนิการระบายสนิคา้เพือ่
เพิม่อัตราหมุนเวยีนสนิคา้ ซึง่จะชว่ยเพิม่รายไดแ้ละลดตน้ทุนในการเก็บสนิคา้ ซึง่
ปัจจบุนัพบวา่ รับน ้านมดบิทีเ่กนิ MOU เริม่ลดลงเนือ่งจากมกีารจัดการสง่เสรมิการขาย
เพือ่ระบายสต็อก 

 

 

 

 สรปุกำรด ำเนนิงำน  
•  อ.ส.ค. เป็นกลไกของรัฐในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม โดยการรับซื้อน ้านมดิบจาก
เกษตรกรในราคาทีเ่หมาะสม รวมถงึใหค้วามรูแ้กเ่กษตรกร เพือ่พัฒนาอตุสาหกรรมโคนม
ไทยใหม้คีุณภาพ และสรา้งความเขม้แข็งใหอ้าชพีการเลีย้งโคนม นอกจากนี้ อ.ส.ค. ยัง
ผลติและจ าหน่ายผลติภัณฑน์มทีไ่ดม้าตรฐาน 

• ธรุกจิที ่อ.ส.ค. ด าเนนิการอยูส่ามารถแบง่ไดด้งันี้ 
   1.นมพาณชิย:์ นม UHT, นมพาสเจอรไ์รส,์ นมเปรีย้ว, โยเกริต์, วปิป้ิงครมี และอืน่ๆ 
   2.จ าหน่ายน ้านมดบิ 3.นมโรงเรยีน 4.อาหารสตัว ์5.บรกิารสตัวแพทยแ์ละผสมเทยีม 
   และ 6. การขายโค  
ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
• อ.ส.ค. ควรเร่งจัดท าแผนธรุกจิเพือ่รองรับการเปิดเสรอีาเซยีน ทัง้ดา้นการประชาสัมพันธ ์
การตลาดและบคุคลากร เพือ่พรอ้มรับการแขง่ขนัจากตา่งประเทศ และป้องกันการไหลออก
ของแรงงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

• ควรเพิม่ความหลากหลายของผลติภัณฑเ์พือ่ใหค้รอบคลมุกลุม่ผูบ้รโิภค เชน่ ขยายตลาดใน
การเป็น supplier นมพาสเจอรไ์รส ์ใหแ้ก ่อตุสาหกรรมรา้นกาแฟ โรงแรม เบเกอรี ่เป็นตน้ 

• อ.ส.ค. ควรจัดท าแผนระยะสัน้และแผนระยะยาวในการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ เช่น 
จัดท าแผนรองรับในกรณีเกดิเหตุการณ์ต่างๆ แผนพัฒนาโรงงานและเครื่องจักรที่ผลติ 
รวมถงึสนับสนุนการวจัิยและพฒันาเพือ่ใหเ้กษตรกรและโคนมมผีลติภาพทีส่งูขึน้ ทัง้นีเ้พือ่ที ่
อ.ส.ค. จะไดเ้ป็นกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพของรัฐและสามารถท าก าไรไดด้ว้ยตวัเอง 

ผูจ้ดัท ำ:  นำงชมพูนุท ตกุชูแสง 
ส ำนกั : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ 3 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นำงสำวสธุำวรรณ ศกัดิโ์กศล
โทรศพัท ์: 02-298-5880-7 ตอ่ 2301 
วนัทีจ่ดัท ำ : 15 ธนัวำคม 2559 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
 โครงการอาหารเสรมิ (นม)โรงเรยีนเป็นโครงการทีร่ฐับาลจัดตัง้ขึน้ ตัง้แตปี่ 2535 โดยรัฐบาลมนีโยบายสง่เสรมิการเลีย้งโคนมของเกษตรกรตลอดจน

การชว่ยเหลอืเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมใหส้ามารถขายน ้านมดบิได ้จงึสง่เสรมิและสนับสนุนใหเ้ด็กนักเรยีนไดด้ืม่นมอยา่งจรงิจัง ปัจจบุนัองคก์ารสง่เสรมิ
กจิการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นหน่วยงานหลกัรับผดิชอบโครงการอาหารเสรมิ (นม)โรงเรยีนภายใตก้ารก ากบัดแูลเชงินโยบายของ
คณะกรรมการโคนมและผลติภัณฑน์ม 

 คณะกรรมการพจิารณาสทิธพิเิศษของหน่วยงานและรัฐวสิาหกจิ ไดม้มีตใินคราวประชมุเมือ่วนัที ่17 ตลุาคม 2556 ขยายอายกุารใหส้ทิธพิเิศษในการจ าหน่าย
อาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนแก ่อ.ส.ค. ออกไปอกี 2 ปีนับตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2556 ถงึ 30 กนัยายน 2558 ซึง่ปัจจบุนั อ.ส.ค. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ไดเ้สนอเรือ่งสง่เขา้ ครม. และ ครม. ไดม้มีตเิห็นชอบในการขยายสทิธพิเิศษดงักลา่วแลว้ 

 

สำขำเกษตร 
องคก์ำรสง่เสรมิกจิกำรโคนมแหง่ประเทศไทย 

ประจ ำปี 2558 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) 

เปรยีบเทยีบรายไดจ้ากการด าเนนิงาน 2558 และ 2559 

เปรยีบเทยีบคา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 2558 และ 2559 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย คา่จรงิ

การด าเนนิการตามนโยบาย

1.ความสามารถในการบรหิารแผนลงทนุ

  1.1 รอ้ยละของภาพรวมการเบกิจา่ยทีเ่กดิขึน้จรงิในชว่งปี 90 20.51

  1.2 รอ้ยละความสามารถในการเบกิจา่ยตามแผน 90 67.11

2.ระดับของการน าระบบบรหิารจัดการเพือ่สรา้งมูลคา่เชงิเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช ้ 3 1.0000

3.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผลติภัณฑน์มทีม่มีูลคา่สงู (High Value Added Product) 3 1.0000

ผลการด าเนนิงานของรฐัวสิาหกจิ

 ตัวชีว้ดัทางการเงนิ

1. EBITDA  (ลา้นบาท) 440 302.33

2. ROA 11.88 อยู่ระหวา่งการด าเนนิการ

3. การสรา้งคา่ EP เทยีบกับเป้าหมาย 3 อยู่ระหวา่งการด าเนนิการ

 ตัวชีว้ดัทีไ่ม่ใชท่างการเงนิ

1. ความส าเร็จของการด าเนนิการสง่เสรมิกจิการโคนม (ระดับ)

   1.1 ความส าเร็จของการยกระดับมาตรฐานฟาร์มของเกษตรกรโคนม 3 อยู่ระหวา่งการด าเนนิการ

   1.2 ความส าเร็จในการพัฒนาฟาร์มตัวอย่างประสทิธภิาพสงู 3 อยู่ระหวา่งการด าเนนิการ

ผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำครึง่ปีบญัช ี 2559 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 2558 2559 % Chq Potion

การขายผลติภัณฑน์ม 7,806.29   8,176.80   4.75% 98.11%

การขายน ้านมดบิ 14.50        14.79        2.00% 0.18%

การขายอาหารสัตว์ 102.99     87.22       (15.31%) 1.05%

การใหบ้รกิารสัตวแพทย์และผสมเทยีม 22.59       29.01       28.43% 0.35%

การขายโค 30.44       26.30       (13.61%) 0.32%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 2558 2559 %Chg Potion

ตน้ทนุขาย 6,592.78   6,668.39   1.15% 85.83%

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิาร 210.38      147.63      (29.83%) 1.88%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 878.09      1,032.36   17.57% 13.15%


