
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

อสป. ควรทบทวนบทบาทการด าเนนิงานขององคก์ร 
เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไปในปัจจบุนั 
และควรมกีารหารอืรว่มกบักรมประมงหรอืหนว่ยงานที่
เกีย่วขอ้ง ควรเรง่ด าเนนิการบรหิารทรพัยส์นิทีย่งัไมไ่ด ้  
ใชป้ระโยชนใ์หม้ปีระสทิธภิาพเพือ่สรา้งรายไดเ้พิม่ให ้   
กบัองคก์ร 

สงักดั: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประธำนกรรมกำร: -  
กรรมกำรผูแ้ทน กค.:  -  
ผูอ้ ำนวยกำร: ผศ.มำนพ กำญจนบรุำงกรู 
CFO: นำงสำววรรณด ีวฒัยำทนิ 
จ ำนวนพนกังำน: 240 คน  
Website: www.fishmarket.co.th 

ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้ ปี 2559 ยังไมไ่ดรั้บการรับรองจาก สตง.  

หมายเหต ุ: %Chg ส าหรับงบดลุและงบก าไรขาดทนุเป็นการเปรยีบเทยีบระหวา่งงวดปี 2558 และปี 2559 

 

สำขำเกษตร 
 

 

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

SOD: บรหิารจัดการองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ และสง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการธรุกจิประมงและตลาดสตัวน์ ้าของประเทศ 

รำยไดร้วม ลบ. 

EBITDA ลบ. 

ขำดทนุสทุธ ิ ลบ. 

 อสป. ประสบปัญหาสภาวการณ์ประมงในบางพืน้ที ่เนือ่งจากมาตรการการท า

ประมงของประเทศเพือ่นบา้น เชน่  ประเทศพมา่และประเทศอนิโดนเีซยี  

     มมีาตรการปิดพืน้ทีก่ารท าประมง และเขม้งวดสัมปทานการท าประมง ท าให ้   

     ไมส่ามารถเขา้ไปท าการประมงได ้
 

 อสป. มแีผนการบรหิารทรัพยส์นิทีม่อียูเ่พือ่บรหิารจัดการใหเ้กดิรายไดม้าชว่ย

แกไ้ขปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงนิขององคก์ร 
 

 อสป. ด าเนนิการปรับปรงุสขุอนามัยสะพานปลาและทา่เทยีบเรอืประมง เพือ่ใหม้ี

บรกิารจัดการดา้นสขุอนามัยในสะพานปลาและทา่เทยีบเรอืประมงใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานสขุลักษณะทีด่ขีองสะพานปลา แพปลา ทา่เทยีบเรอืประมงและตลาด

กลางของกรมประมง ทัง้ยังเป็นการสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้ับสนิคา้สัตวน์ ้าทีข่นถา่ย

และจ าหน่ายผา่นองคก์ารดว้ย 
 

 องคก์ารสะพานปลาจัดสัมมนาเชงิปฏบัิตกิาร เรือ่ง การจัดการแกไ้ขการท าประมง

ผดิกฎหมาย และการรักษาสขุอนามัยในการขนถา่ยสนิคา้สัตวน์ ้าของสะพานปลา

และทา่เทยีบเรอืประมง 
 

 ทา่เทยีบเรอืประมงสงขลา 2 เริม่ทดลองใชเ้ครือ่งชัง่สัตวน์ ้าอัจฉรยิะ ชัง่จรงิ บันทกึ

ขอ้มลูจรงิ แมน่ย า เทีย่งตรง สะดวกรวดเร็ว  

 มแีผนการพัฒนาทา่เทยีบเรอืประมงสงขลา 2 เพือ่รองรับการขนถา่ยสัตวน์ ้าแชแ่ข็ง

ใชเ้ป็นวัตถดุบิใหก้ับผูผ้ลติและแปรรปูสัตวน์ ้า ซึง่จะเป็นการชว่ยสนับสนุน

กระบวนการแปรรปูสัตวน์ ้าและการสง่ออกสัตวน์ ้าของประเทศไทย อสป. ได ้

ประสานงานขอความรว่มมอื กรมเจา้ทา่ในการขดุลอกพืน้ทีบ่รเิวณดา้นหนา้ 

     ทา่เทยีบเรอื เพือ่ใหเ้รอืขนาดใหญเ่ขา้จอดเทยีบทา่ได ้

อตัรำกำรเบกิจำ่ยงบลงทนุ 

ทีม่า : ระบบ PFMS  

รายการ 3M/59 6M/59 9M/59 12M/59

แผนการเบิกจ่าย 48.85       80.98       143.55    205.91    

ผลการเบิกจ่าย 67.40       31.49       112.51    112.51    

ร้อยละการเบิกจ่าย 137.97% 38.89% 78.38% 54.64%

การเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2559

(Q1+Q2) หน่วย: ลา้นบาท

2557 2558 2559 %Chg

ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 30.52 37.15 52.12 40.30%

สนิทรัพย์รวม 748.91 899.19 1,006.91 11.98%

หนีส้นิรวม 597.55 745.21 858.16 15.16%

ทนุรวม 151.36 153.99 148.75 (3.40%)

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 91.82 93.12 86.94 (6.64%)

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 89.88 80.59 85.20 5.72%

รายไดร้วม 190.67 196.56 194.29 (1.15%)

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 181.56 169.80 167.16 (1.56%)

คา่ใชจ้า่ยรวม 206.06 196.41 199.59 1.62%

ก าไรจากการด าเนนิงาน (91.68) (89.21) (81.96) (8.13%)

ดอกเบีย้จา่ย 0.00 0.06 0.04 (28.33%)

EBITDA (87.06) (66.87) (57.76) (13.62%)

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (15.39) 0.15 (5.31) (3759.31%)

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 105.40 106.56 101.97 (4.31%)

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 4.62 22.40 24.24 8.20%

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 78.23 244.81 205.91

งบลงทนุเบกิจา่ย 0.10 133.90 148.89

อัตราการเบกิจา่ย (%) 0.13% 54.69% 72.31%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA (%) -2.05% 0.02% -0.53%

ROE (%) -10.17% 0.09% -3.57%

D/E (เทา่) 3.95 4.84 5.77

Net Profit Margin (%) -8.07% 0.07% -2.73%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 
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• อสป. มรีายไดจ้ากการด าเนนิงานในปี 2559 จ านวน 85.20 ลบ. เพิม่ขึน้ปี 2558 
จ านวน 4.61 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 5.72 และ อสป. มรีายไดร้วมในปี 2559 จ านวน
194.29 ลบ. ลดลงจากปี 2558 จ านวน 2.27 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 1.15 เป็นผลมาจาก        
การประมงในประเทศซบเซา รวมทัง้ อสป. ยังไม่สามารถหารายไดม้าชดเชยการ
สญูเสยีรายไดจ้ากการซือ้ขายสนิคา้สตัวน์ ้ากบักรมราชทัณฑไ์ด ้

 

• อสป. มีค่าใชจ้่ายจากการด าเนนิงานในปี 2559 จ านวน 167.16 ลบ. ลดลงจาก 
ปี 2558 จ านวน 2.64 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 1.56 และ อสป. มีค่าใชจ้่ายรวมในปี 
2559 จ านวน 199.59 ลบ. เพิม่ขึน้จากปี 2558 จ านวน 3.18 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 
1.62 เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยการด าเนนิงานและคา่ใชจ้า่ยบคุลากรทีเ่พิม่สงูขึน้ 

 

• EBITDA ในปี 2559 จ านวน -57.76 ลบ. ขาดทุนลดลงจากปี 2558 จ านวน 9.11 ลบ. 
คดิเป็นรอ้ยละ 13.62 ซึง่รายไดส้่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่าอาคาร
และที่ดนิ สทิธกิารเช่าโอนเป็นรายได ้รายไดจ้ากการบรจิาค ค่าจ าหน่ายไฟฟ้า-
ประปา ตามล าดับ ประกอบกบัมรีายไดโ้ครงการซือ้ขายสนิคา้สตัวน์ ้าและผลติภัณฑ ์
แปรรปูเพิม่ขึน้ 

 

• ในปี 2559 อสป. มีผลขาดทุนสุทธ ิ5.31 ลบ. เนื่องจากมีรายไดล้ดลง และมี
ค่าใชจ้่ายรวมที่เพิม่สูงขึน้ ประกอบกับมีผลขาดทุนจากการประมาณภาระผูกพัน
ผลประโยชนข์องพนักงานเพิม่ขึน้มาก 

 

• ในปี 2559 อสป. มีการเบกิจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยสามารถ
เบกิจา่ยงบลงทนุไดเ้พยีงรอ้ยละ 54.64  

 

สรปุกำรด ำเนนิงำน  

1.ใหบ้รกิารตลาดสตัวน์ ้าทีม่คีณุภาพมาตรฐานถกูสขุอนามัยและเป็นธรรม 

2.สง่เสรมิฐานะสวสัดกิารของชาวประมง 

3.เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารฐานะการเงนิทีม่ั่นคงขององคก์ร 

4.พัฒนาระบบบรหิารจัดการใหม้ปีระสทิธภิาพทันสมยั โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 

1.อสป. ควรก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานทีเ่พือ่ด าเนนิกจิการใหช้ดัเจน 

2.อสป. ควรปรับปรงุสะพานปลา ทา่เทยีบเรอืประมง ใหไ้ดม้าตรฐานสขุอนามัย และไดม้าตรฐาน

ขอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งประเทศ 

3.จัดท าแผนธรุกจิเพือ่ด าเนนิการเชงิพาณชิยใ์หม้ผีลตอบแทนในระดับทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบั

วัตถปุระสงคก์ารจัดตัง้ รวมทัง้ ศกึษาบทบาทและทศิทางการด าเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย

รัฐบาลและเหมาะสมกบัสถานการณปั์จจบุัน 

4.อสป. ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิหรอืรว่มมอืกบัสถาบันการเงนิทีม่คีวามเชีย่วชาญในการบรหิารสนิเชือ่ 

5.อสป. ควรพจิารณาความส าคัญและความจ าเป็นในการด าเนนิกจิการของสะพานปลาแตล่ะแหง่ 

ผูจ้ดัท ำ: น.ส. ชนำทปิ  เปลีย่นสกลุ  
ส ำนกั : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ 3  
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : น.ส. สธุำวรรณ  ศกัด ิโ์กศล 
โทรศพัท ์:  02-298 5880 ตอ่ 2110 
วนัทีจ่ดัท ำ : 6 ธนัวำคม 2559 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
- จัดตัง้ Tuna Hub ทีจั่งหวัดภเูก็ต ผลักดันใหป้ระเทศไทยกา้วขึน้สูก่ารเป็น ASEAN Seafood Hub 
- การป้องกัน ยับยัง้ และขจัดการประมง IUU โดยรว่มกับกรมประมง ในการจัดท าขอ้มลูเบือ้งตน้ จากสะพานปลา ทา่เทยีบเรอืประมง อสป. 

ซึง่ปัจจุบันไดด้ าเนนิการ จัดท าเอกสาร MCPD ตามทีไ่ดร้ับมอบหมายจากกรมประมง  
- โครงการจัดเก็บขอ้มลูการท าประมงดว้ย FMO Mobile Application 
 

สำขำเกษตร 

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

เปรยีบเทยีบโครงสรำ้งรำยไดข้อง 2558 และ 2559 

เปรยีบเทยีบรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนและรำยไดอ้ืน่ 2559 

ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้ของ อสป. ประจ าปี 2559 

หน่วย : ลบ.

โครงสร้างรายได้ 2558 2559 %Chq Portion (%)

รายไดจ้ากการจ าหน่ายสตัวน์ ้า 0.98 0.00 -100.00 0.00%

รายไดจ้ากโครงการซ้ือขายสินคา้สตัวน์ ้าและผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้าแปรรูป 4.06 6.97 71.63 3.59%

รายไดจ้ากคา่บริการและคา่ธรรมเนียม 75.55 78.23 3.56 40.27%

รายไดก้องทุนสวสัดิการ 1.74 1.87 7.77 0.96%

รายไดอ่ื้น 113.24 107.21 -5.32 55.18%

รวมรายได้ 195.57 194.29

โครงสร้างค่าใช้จ่าย 2558 2559 %Chq Portion (%)

ตน้ทุนจ าหน่ายสินคา้สตัวน์ ้า 0.97 0.00 -100.00 0.00%

ตน้ทุนโครงการซ้ือขายสินคา้สตัวน์ ้าและผลิตภณัฑฯ์ 3.33 6.20 86.44 3.17%

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานและการบริหาร 163.00 158.67 -2.66 81.07%

เงินโอนเป็นทุนส่งเสริมการประมง 2.42 2.29 -5.57 1.17%

คา่ใช้จ่ายกงอทุนสวสัดิการ 1.04 0.79 -24.18 0.40%

ดอกเบ้ียจ่าย 0.06 0.04 -28.33 0.02%

คา่เส่ือมราคา 21.61 23.44 8.51 11.98%

คา่เส่ือมราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 0.80 0.80 0.00 0.41%

คา่ใช้จ่ายอ่ืน 3.19 3.48 9.19 1.78%

รวมค่าใช้จ่าย 196.41 195.71


