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สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 
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สงักดั : กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 

ประธานกรรมการ : นางกอบกาญจน ์วฒันวรางกรู 

กรรมการผูแ้ทน กค. : นายณพงศ ์ศริขินัตยกลุ 

CEO : นายสกล วรรณพงษ์  

CFO : นายสงัเวยีน บญุโต 

จ านวนพนกังาน :  601 คน ลกูจา้ง : 644 คน 

Website :  www.sat.or.th 

ทีม่า : งบการเงนิปี 58 และงบการเงนิ ไตรมาส 1 และไตรมาส 2  ปี 59 เป็นงบการเงนิเบือ้งตน้ 

สาขา 
สงัคมและเทคโนโลย ี

 

 

การกฬีาแหง่ประเทศไทย  
 

ประจ าไตรมาส 2 ปี 2558 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

SOD : มุง่พัฒนากฬีาอาชพีและกฬีาเพือ่ความเป็นเลศิ  พัฒนาองคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีา และมกีารก ากับดแูลและประเมนิผล   

         หน่วยงานทีไ่ดร้ับการสนับสนุนอยา่งเป็นระบบ 

หน่วย : ลบ. 

EBITDA  -427.30 ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

ก าไรสทุธ ิ -5.32 ลบ. 
หน่วย : ลบ. 

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 21.29 ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

การเตรยีมความพรอ้มนกักฬีาไทยไปแขง่ขนัโอลมิปิกเกมส ์2016 “รโิอเกมส”์  โดย กกท. 

ใชง้บประมาณประมาณ 230 ลา้นบาท โดยทัพนักกฬีาไทยไดโ้ควตา้จ านวน 16 กฬีา ไดแ้ก ่ยก

น ้าหนัก แบดมนิตนั มวยสากล เทควนัโด ยงิปืน ยงิเป้าบนิ กอลฟ์ เทเบลิเทนนสิ ยโูด ยงิธนู เรอืใบ 

เรอืพาย วนิดเ์ซริฟ์ กรฑีา และวา่ยน ้า โดยเป้าหมายในการแขง่ขันครัง้นี้  คอื เหรยีญทองโอลมิปิก

เกมส ์และจ านวนเหรยีญรวมตอ้งมากกวา่การแขง่ขันครัง้กอ่น โดยการเตรยีมนักกฬีา มกีารเตรยีม

ความพรอ้มตัง้แตจ่บการแขง่ขนัเอเชีย่นเกมส ์ครัง้ที ่17 ทีเ่กาหลใีต ้เมือ่ปี 2014 ซึง่ กกท. มกีารท า

แผนร่วมกับสมาคมกีฬาอย่างใกลช้ดิ น าวทิยาศาสตร์การกฬีาเขา้มาใชใ้นการเสรมิสรา้งความ

แข็งแรงใหนั้กกฬีา อกีทัง้ยังมเีรือ่งของ โภชนาการ จติวทิยา ชวีกลศาสตร ์ฯลฯ นอกจากนี้ กกท. 

ยังมีการเตรียมจัดตั ้ง “ไทยเฮา้ส์” เพี่อใหบ้ริการนักกีฬาไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย ์

นักจติวทิยา และนักกายภาพ รวมทัง้ใหบ้รกิารอาหารไทยส าหรับนักกฬีาและเจา้หนา้ทีท่ีเ่ขา้รว่มการ

แขง่ขนั พรอ้มมรีถรับสง่จากหมูบ่า้นนักกฬีามายังศนูยไ์ทยเฮา้สต์ลอดการแขง่ขนัดว้ย  

 

การเป็นเจา้ภาพโครงการจดั Air Race 1 ในงานมหกรรมทางเรอืนานาชาต ิณ พืน้ที ่

ฐานทพัเรอืสตัหบี และสนามบนิอูต่ะเภา จังหวัดชลบรุ ีโดยคณะรัฐมนตร ีมมีตเิห็นชอบในหลักการ

ใหป้ระเทศไทยเป็นเจา้ภาพโครงการจัด Air Race 1  ในงานมหกรรมทางเรอืนานาชาต ิเมือ่วนัที ่10 

พฤษภาคม 2559 ใชเ้งนิงบประมาณในการด าเนนิงาน ทัง้สิน้ 266,000,000 บาท โดยจะขอรับการ

สนับสนุนจากภาครัฐ จ านวน 180,000,000 บาท ขอรับการสนับสนุจากภาคเอกชนจ านวน 

86,000,000 บาท โดยส านักงบประมาณเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณค่าใชจ้่าย ในวงเงิน 

360,000,000 บาทโดยมีขอ้สังเกตเพิ่มเติมเห็นควรใหก้ระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให ้

ภาคเอกชนมสีว่นรว่มเป็นผูส้นับสนุนการจัดการแขง่ขนัฯ สว่นคา่ใชจ้่ายนอกเหนือจากทีภ่าคเอกชน

ใหก้ารสนับสนุนใหก้ระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬาจัดท ารายละเอียดแผนการด าเนินงานและ

แผนการใชจ้า่ยเงนิเพือ่ขอรับการสนับสนุนจากกองทนุพฒันาการกฬีาแหง่ชาตติามความจ าเป็นและ

เหมาะสม  และประเทศทีจ่ะขอเป็นเจา้ภาพจะตอ้งเตรยีมการแขง่ขันการบนิ Air Race 1 แบบ Pre- 

Event ขึน้กอ่นลว่งหนา้ 1 ปี ในชว่งเดอืนพฤศจกิายน 2559 เพือ่ใหป้ระเทศไทยมคีวามพรอ้มส าหรับ

การขอเป็นเจา้ภาพจัดการแขง่ขนัสะสมคะแนนชงิแชมป์โลก 

 
รายไดร้วม  569.55 ลบ. 
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ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 3,090.25 2,555.36 3,667.44 43.52% 2,555.36 3,667.44 43.52% 3,345.01 9.64%

สนิทรัพย์รวม 10,308.77 9,653.97 11,044.73 14.41% 9,653.97 11,044.73 14.41% 10,638.82 3.82%

หนีส้นิรวม 3,881.94 3,326.38 4,703.79 41.41% 3,326.38 4,703.79 41.41% 4,292.61 9.58%

ทนุรวม 6,426.83   6,327.59 6,340.94 0.21% 6,327.59 6,340.94 0.21% 6,346.21 (0.08)%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 1,304.41 (43.39) (45.73) (5.39)% (43.39) (45.73) (5.39)% (1,341.81) 96.59%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 108.79 48.69 44.68 (8.24)% 24.01 21.29 (11.33)% 23.38 (8.94)%

รายไดร้วม 3,691.48 1,584.59 1,122.59 (29.16)% 510.62 569.55 11.54% 553.04 2.99%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 3,633.58 1,626.84 1,167.84 (28.21)% 538.78 574.51 6.63% 593.33 (3.17)%

คา่ใชจ้า่ยรวม 3,635.84 1,627.98 1,168.32 (28.23)% 539.32 574.87 6.59% 593.45 (3.13)%

ก าไรจากการด าเนนิงาน (3,524.79) (1,578.15) (1,123.16) 28.83% (514.77) (553.22) (7.47)% (569.95) 2.94%

ดอกเบีย้จา่ย - - - - - - - - -

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล - - - - - - - - -

EBITDA (3,107.86) (1,429.13) (922.05) 35.48% (442.22) (463.03) (4.71)% (459.03) (0.87)%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 55.64 (43.39) (45.73) (5.39)% (28.70) (5.32) 81.46% (40.41) 86.83%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 306.08 128.79 145.24 12.77% 65.17 73.84 13.30% 71.40 3.42%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น - - - - - - - - -

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 416.93 149.02 201.11 34.96% 72.55 90.19 24.31% 110.92 (18.69)%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล - - - - - - - - -

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 2,783.03 1,458.73 920.01 - 463.49 411.49 - 508.51 -

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 1,880.53 433.08 458.70 95.00 255.27 176.89

งบลงทนุเบกิจา่ย 1,167.33 435.46 419.68 96.00 257.86 94.67

อัตราการเบกิจา่ย (%) 62.07% 100.55% 91.49% 101.05% 101.01% 53.52%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 0.01 (0.01) (0.01) (0.01) (0.00) (0.02)

ROE 0.01 (0.01) (0.01) (0.02) (0.00) (0.03)

D/E (เทา่) 0.60 0.53 0.74 0.53 0.74 0.68

Net Profit Margin 0.02 (0.03) (0.04) (0.06) (0.01) (0.07)
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นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 
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 รายได ้                                                                                                            

ในไตรมาส 2 ปี 2559 กกท. มรีายไดร้วม จ านวน 569.55 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส 1  

ปี 2558 จ านวน 16.50 ลบ. คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.98 เป็นผลมาจาก กกท. มรีายได ้

จากเงินสนับสนุนกฬีา จ านวน  92.04 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส 1 ปี 2559 ที่ไม่มี

รายไดจ้ากเงนิสนับสนุนกฬีา รายไดจ้ากสทิธปิระโยชน์ 31.82 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตร

มาส 1 ปี 2559 จ านวน 23.68 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 291.08 อย่างไรก็ตาม กกท. มี

รายไดจ้ากเงนิอดุหนุนงบประมาณ จ านวน 411.49 ลบ. ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2559 

จ านวน 97.02 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 19.08 รายไดจ้ากการด าเนนิงาน จ านวน 21.29 ลบ. 

ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2559 จ านวน 2.09 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 8.94 รายไดอ้ืน่ จ านวน 

12.90 ลบ. ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2559 จ านวน 0.11 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 0.83 

 คา่ใชจ้า่ย                                                                                                            
กกท. มคี่าใชจ้่ายรวม จ านวน  574.87 ลบ. ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2559 จ านวน 

18.57 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 3.13 เป็นผลมาจาก กกท. มคี่าใชจ้่ายเงนิอุดหนุนเพือ่

สง่เสรมิกฬีาจ านวน 253.72 ลบ. ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2559 จ านวน 113.68 ลบ. 

คดิเป็นรอ้ยละ 30.94 คา่เสือ่มราคาจ านวน 87.34 ลบ. ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2559 

จ านวน 19.98 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 18.61 ค่าใชจ้่ายจากกจิกรรมด าเนนิงาน จ านวน 

11.33 ลบ. ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2559 จ านวน 1.99 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 14.91  

คา่ตดัจ าหน่าย จ านวน 2.83 ลบ. ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2559 จ านวน 0.74 ลบ. คดิ

เป็นรอ้ยละ 20.81 แต่อย่างไรก็ตาม ค่าใชจ้่ายสนับสนุนกฬีา จ านวน 91.86 ลบ. 

เพิม่ขึน้จากไตรมาส 1 ปี 2559 จ านวน 89.20 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 3356.95 คา่ใชจ้่าย

สทิธปิระโยชน ์จ านวน 28.37 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส 1 ปี 2559 จ านวน 20.27 ลบ. 

คดิเป็นรอ้ยละ 250.54 คา่ใชจ้า่ยอืน่ จ านวน 0.37 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส 1 ปี 2559 

จ านวน 0.25 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 217.80 ส านักงานและอ านวยการ จ านวน 25.02 ลบ. 

เพิม่ขึน้จากไตรมาส 1 ปี 2559 จ านวน 5.66 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 28.94                                                                                        

 ผลการด าเนนิงาน                                                                                                

จากรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในไตรมาส 2 ปี 2559 พบวา่ กกท. มผีลการด าเนนิงาน

เป็นรายไดต้ า่กวา่คา่ใชจ้า่ย จ านวน 5.32 ลบ. ซึง่ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2559 จ านวน 

35.08 ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 86.82 

สรปุการด าเนนิงานโดยรวม 

 กกท. ท าหนา้ทีใ่นการสง่เสรมิการกฬีา ควบคมุการด าเนนิกจิการกฬีา โดยไดรั้บ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากรัฐบาล เพือ่เป็นค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิกฬีา 

และมุง่เนน้การพัฒนากฬีาเพือ่ความเป็นเลศิและกฬีาเพือ่การอาชพี 

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 

 กกท. ควรเรง่การด าเนนิงานในการปรับปรงุหลักเกณฑ ์และขอ้บังคับภายใน

ตา่งๆ ของ กกท. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ พรบ.กกท. ฉบับใหม ่ 

 การด าเนนิงานของ กกท. เป็นการด าเนนิงานภายใต ้พรบ. 4 ฉบับ ไดแ้ก่ พรบ. 

กกท. พรบ.ส่งเสรมิกฬีาอาชพี พรบ.ควบคุมการใชส้ารตอ้งหา้มฯ พรบ. กฬีา

มวย จงึควรสรา้งกระบวนการในการด าเนินงานภายใต ้พรบ. ทัง้ 4 ฉบับใหม้ี

ประสทิธภิาพ เพือ่ไมใ่หเ้กดิความซ ้าซอ้นในการด าเนนิงาน และควรวางแผนการ

ด าเนนิงานตาม พรบ. ตา่ง ๆ ภายใตย้ทุธศาสตรเ์ดยีวกัน  

 การด าเนนิงานของ กกท. พึง่พาเงนิงบประมาณเป็นหลัก ดังนัน้ กกท. จงึควรมี

การตรวจสอบดแูลการใชจ้่ายเงนิในโครงการตา่งๆ รวมทัง้ประเมนิผลโครงการ

นัน้ๆ ดว้ย นอกจากนีใ้นสว่นของสนามกฬีาที ่กกท.ไดด้ าเนนิการโอนใหก้ับ

ทอ้งถิน่ไปบรหิารนัน้ กกท. ควรมกีารตดิตามประเมนิผลดว้ยเชน่กัน 
 
 

ผูจ้ดัท า : นางสาวพรทพิย ์อาชาพทิกัษ ์
ส านกั : กองพฒันารฐัวสิาหกจิ 2  
ผูอ้ านวยการกอง : นางสาวจฑุารสา กาญจนสาย 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7 ตอ่ 2167 
วนัทีจ่ดัท า : 8 สงิหาคม 2559 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล  
       ตามทีร่ัฐบาลมนีโยบายสง่เสรมิและพฒันาการกฬีา ทัง้ในระดบักฬีาขัน้พืน้ฐาน ระดบัความเป็นเลศิ และระดบัอาชพี โดยจัดหาและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
ดา้นการกฬีาใหเ้พยีงพอ สง่เสรมิและสนับสนุนใหเ้ด็กและเยาวชนทีม่คีวามสามารถทางการกฬีา ไดร้ับการพฒันาความสามารถทางการกฬีาใหถ้งึขัน้สงูสดุ      
น าวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกฬีามาใชใ้นการพฒันากฬีา พฒันาผูฝึ้กสอนและผูต้ดัสนิใหไ้ดร้บัมาตรฐานสากล สง่เสรมิใหภ้าคเอกชนมสีว่นรว่มในการ
ลงทนุและการบรจิาคเพือ่การพฒันาการกฬีา ยกระดบัมาตรฐานการกฬีาของชาตใิหส้งูขึน้ในทกุๆ ดา้น   ประสบความส าเร็จในการสง่นักกฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนั
ระดบันานาชาตทิกุระดบั ดงันัน้ กกท. จงึไดด้ าเนนิการตอบสนองตามนโยบายดงักลา่ว ดงันี ้
    - สง่เสรมิใหป้ระเทสไทยเป็นศนูยก์ลางกฬีาของภมูภิาคและของโลก  
    - จัดหาและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการกฬีาใหเ้พยีงพอ  
    - จัดใหม้ทีนุการศกึษาและทนุสนับสนุนแกเ่ด็กและเยาวชนทีม่คีวามสามารถและมแีนวโนม้วา่จะเป็นผูม้คีวามสามารถสงูดา้นกฬีาพฒันากฬีาเพือ่ความเป็นเลศิ  

สาขา 
สงัคมและเทคโนโลย ี

 

การกฬีาแหง่ประเทศไทย  
ประจ าไตรมาส 2 ปี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ม.ีค. 58) 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย คา่จรงิ 

การด าเนนิการตามนโยบาย 

1.  ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ
ทอ่งเทีย่วเชงิกฬีา (Sport tourism) 

 

3 

 
N/A 

ไมใ่ชท่างการเงนิ 

1. ความส าเร็จของการพัฒนากฬีาเพือ่ความเป็นเลศิ 

2. ความส าเร็จของการจัดท ากฎหมายล าดับ
รองตาม พ.ร.บ. สง่เสรมิกฬีาอาชพี 

3. การตดิตามผลเงนิสนับสนุน 

4. รอ้ยละของบคุลากรทางการกฬีาทีไ่ดป้ฎบิัติ
หนา้ที่ในระดับชาติและระดับนานาชาต ิ
ประจ าปีบัญช ี2559 หลังจากที่ไดร้ับการ
พัฒนาในปีบัญช ี2558 

5. การวิ จั ยและพัฒนาองค์ความรู ้ทาง
วทิยาศาสตรก์ารกฬีา 

6. ระดับความส าเร็จในการพัมนา กกท. สูก่ารเป็น
องคก์รสมรรถนะสงู  
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5 

5 

90 

 
 

 

5 
 

5 

 
N/A 

N/A 

2 

44.11 
 
 

 

 

N/A 
 
1 

เปรยีบเทยีบโครงสรา้งรายได ้Q1 ปี 59 และ Q2 ปี 59 

เปรยีบเทยีบโครงสรา้งคา่ใชจ้า่ย Q1 ปี 59 และQ2 ปี 59 

โครงสรา้งรายได ้ ไตรมาส 1 ปี 59 ไตรมาส 2 ปี 59 %Ch

รายไดจ้ากเงนิอดุหนุนงบประมาณ 508.51 411.49 -19.08%

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 23.38 21.29 -8.94%

รายไดส้ทิธปิระโยชน์ 8.14 31.82 290.91%

รายไดเ้งนิสนับสนุนกฬีา 0 92.04 #DIV/0!

รายไดอ้ืน่ 13.01 12.90 -0.85%

โครงสรา้งคา่ใชจ้า่ย  ไตรมาส 1 ปี 59 ไตรมาส 2 ปี 59 %Ch

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชนพ์นักงาน 71.40 73.84 3.42%

คา่ใชจ้า่ยส านักงานและอ านวยการ 19.55 25.02 27.98%

คา่ใชจ้า่ยจากกจิกรรมด าเนนิงาน 13.31 11.33 -14.88%

เงนิอดุหนุนเพื่อสง่เสรมิกฬีา 367.40 253.72 -30.94%

คา่เสือ่มราคา 107.34 87.36 -18.61%

คา่ตดัจ าหน่าย 3.58 2.83 -20.95%

คา่ใชจ้า่ยสทิธปิระโยชน ์ 8.09 28.37 250.68%

คา่ใชจ้า่ยสนับสนุนกฬีา 2.66 91.86 3353.38%

คา่ใชจ้า่ยอืน่ 0.12 0.37 208.33%


