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สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

 

- อ.ส.ค. ไดร้ับรางวลัพัฒนาองคก์รดเีด่น ในงานมอบรางวัลรัฐวสิาหกจิดเีด่นประจ าปี 2559 ดา้นการบรหิาร
จัดการสารสนเทศมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นองค์กร ตัง้แต่พัฒนาแผนแม่บทดา้น
สารสนเทศ เปลี่ยนแนวคิดของคนในองค์กร ในการน าสารสนเทศมาใชใ้นการท างาน รวมถึงการน า
สารสนเทศมาตอ่ยอด เพือ่ใชก้ับผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ เกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนม เพือ่อ านวยความสะดวกรวดเร็ว 
รวมถงึสามารถเพิม่ผลผลติน ้านมและมนี ้านมดบิทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 

- อ.ส.ค. ไดน้ าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทางการบรหิารจัดการและการบัญช ีเพือ่รองรับการพัฒนาระบบ
บรหิารทรัพยากรบุคคล (Enterprise Resource Planning : ERP) มาใชปิ้ดงบการเงนิ โดยปรับเปลีย่น
แนวคดิของบคุลากรในองคก์รใหใ้ชส้ารสนเทศในการท างาน และน าสารสนเทศมาตอ่ยอดเพือ่เชือ่มโยงกับ
ผูม้สีว้นไดเ้สยี เชน่เกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนม ดว้ย Application บนมอืถอืดว้ยระบบฐานขอ้มูลโคนมและน ้านม
ดบิ (e-Dairy) ที่สามารถอ านวยความสะดวกรวดเร็วระหว่างเกษตรกรกับ อ.ส.ค. รวมถึงสามารถเพิ่ม
ผลผลติน ้านม และมนี ้านมดบิทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 

- เมื่อวันที่  26 ธันวาคม 2559   อ.ส.ค.  ได ล้งนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ
มหาวทิยาลัยขอนแก่น น าโดยผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ อ.ส.ค. พรอ้มดว้ยผูบ้รหิาร และมรีองศาสตราจารย ์พร
เทพ ถนนแกว้ คณบดคีณะเทคโนโลย ีและผูช้ว่ยศาสตราจารยป์รยีก์มล กลั่นฤทธิ ์รองคณบดฝ่ีายวชิาการ
และวเิทศสัมพันธ ์ภายใตค้วามร่วมมอืการวจัิยและการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนม ตลอดจนการสนับสนุน
และเพิม่พูนความรูแ้ก่บุคลากรในเขตพื้นทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือ เพือ่ใหป้ระเทศไทย เป็นศูนย์กลาง
ดา้นอตุสาหกรรมโคนมในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ณ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
 

- เมื่อวันที ่31 ธันวาคม 2559 ถงึ 4 มกราคม พ.ศ.2560 ฝ่ายท่องเที่ยวเชงิเกษตรของ อ.ส.ค.  น าโดย
ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค.ไดจั้ดตั ้งศูนย์บริการประชาชน ส่งความสุขปีใหม่ 2560 ตามนโยบายของ
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ ฝ่ายทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร อ.ส.ค. อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบรุ ีเพือ่อ านวยความสะดวกและบรกิารประชาชนทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่วในชว่งเทศกาลปีใหม่และมวีันหยุด
ยาวตอ่เนือ่งหลายวนั ไดพ้ักผอ่น พักรถ ดืม่น ้า นมไทย-เดนมารค์ฟร ีและชมฟารม์โคนมไทย-เดนมารค์ ใน
อัตราค่าบรกิารพเิศษครึ่งราคา และฟรีส าหรับผูสู้งอายุตัง้แต่วัย 60 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่น
ผลติภัณฑร์าคาพเิศษ พรอ้มของแถมน่ารักๆ และมเีกษตรกรน าผลผลติสดๆ จากไร่มาจ าหน่ายในราคา
พเิศษ จากการเปิดศนูยฯ์ ในครัง้นี ้ประชาชนใหค้วามสนใจเขา้รับบรกิาร จ านวนทัง้สิน้ 3,120 คน 

 
อสค. มนีโยบายการน าองคก์รสู ่“นมแหง่ชาต”ิ ในปี 2564 
โดยมุง่เนน้การน าองคก์รดว้ยหลักธรรมภบิาล สรา้งมลูค่า 
และการลดตน้ทนุ โดย อ.ส.ค. มกีารพัฒนาผลติภัณฑน์ม
มูลค่าสูงเป็นนมออร์แกนิคออกจ าหน่ายในปี 2559 และ
ก าลงัพฒันาเป็นผลติภัณฑใ์หมเ่พิม่เตมิในปี 2560 อ.ส.ค. 
มผีลการด าเนนิงานทีร่ะดบัคะแนน 3.7922 

สงักดั : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประธานกรรมการ :นายศกัดิช์ยั ศรบีญุซือ่  
กรรมการผูแ้ทน กค. : นายวรวรรธน ์ ภญิโญ 
ผูอ้ านวยการ : นายณรงคฤ์ทธิ ์วงศส์วุรรณ          

CFO : นายสชุาต ิจรยิาเลศิศกัดิ ์

จ านวนพนกังาน : 1,074 คน  

Website : www.dpo.go.th 

ทีม่า : งบการเงนิปี  2557 , 2558  สตง. รับรองแลว้ งบการเงนิปี 2559  และ ไตรมาส 1 ปี 2560 เป็นงบการเงนิ เบือ้งตน้ 

   

 

สาขาเกษตร 

 

องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
ไตรมาสที ่1 ประจ าปี 2560 (1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59) 

SOD: สรา้งเสถยีรภาพใหก้บัตลาดน ้านมดบิ เสรมิสรา้ง ขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางธรุกจิ รวมทัง้พฒันาและสง่เสรมิการเลีย้งโคนมอยา่งมปีระสทิธภิาพ
และไดม้าตรฐาน 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 

รายได ้

คา่ใชจ้า่ย 

ก าไร 

ปีงบประมาณ Year x-2 Year x-1

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

2557 2558 2559 %Chg Q1/2559 Q1/2560 %Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 427 253 507 100.28% 390 488 25.12%

สนิทรัพย์รวม 2,957 2,353 3,183 35.29% 3,036 3,209 5.71%

หนีส้นิรวม 2,419 1,544 2,217 43.58% 2,291 2,285 (0.27%)

ทนุรวม 538 809 966 19.46% 745 925 24.10%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม (113) 24 315 (1198.77%) 94 273 190.65%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 7,165 7,948 8,334 4.86% 1,908 2,013 5.50%

รายไดร้วม 7,212 7,980 8,367 4.85% 1,915 2,022 5.62%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 7,098 7,681 7,848 2.18% 1,776 1,890 6.41%

คา่ใชจ้า่ยรวม 7,138 7,718 8,062 4.45% 1,816 1,908 5.08%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 67 267 486 81.93% 132 123 (6.68%)

ดอกเบีย้จา่ย 39 0 44 0.00% 0 0 0.00%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%

EBITDA 193 302 655 117.04% 132 123 (6.52%)

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 35 262 306 16.62% 98 114 15.72%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 850 815 743 (8.82%) 114 122 7.37%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 127 35 170 384.99% 21 18 (12.09%)

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 110 0 0 0.00% 0 0 0.00%

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 157 204 166 215 9

งบลงทนุเบกิจา่ย 154 187 103 7 8

อัตราการเบกิจา่ย (%) 98.04% 92.05% 61.86% 3.31% 85.83%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 3.02% 11.13% 9.60% 12.94% 14.17%

ROE 12.04% 32.39% 31.62% 52.75% 49.19%

D/E (เทา่) 2.99 1.91 2.29 3.08 2.47

Net Profit Margin 0.93% 3.28% 3.65% 5.13% 5.62%



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 
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 รายไดจ้ากการด าเนนิงานในไตรมาสที ่1 ปี 2560 มจี านวน 2,013 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จากไตรมาสเดยีวกันของปีทีแ่ลว้ จ านวน 105 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.50 ซึง่เป็น
ผลจากการจ าหน่ายผลติภัณฑน์มซึง่จัดเป็นรายไดห้ลักจากการด าเนนิงานมยีอดขาย
เพิม่ขึน้จ านวน 135 ลบ. จาก 1,849 ลบ. ในไตรมาสที ่1 ปี 2559 เป็น 1,983 ลบ. ใน 
ไตรมาส 1 ปี 2560 คดิเป็นรอ้ยละ 99  ของรายไดท้ัง้หมด โดยจ าหน่ายนมพาณิชย์
ไดเ้พิม่ขึน้ แต่ยอดจ าหน่ายนมโรงเรียนลดลง ซึง่รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการจ าหน่าย
ผลติภัณฑน์มนัน้เป็นผลมาจากการเพิม่ชอ่งทางทางการตลาดของ อ.ส.ค. โดยเนน้
การออกแบบผลติภัณฑใ์หม่ๆ  และการรกุตลาดประเทศเพือ่นบา้นเพือ่รองรับการเขา้สู ่
AEC  

 

 รายจ่ายของ อ.ส.ค. ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 มแีนวโนม้ทีสู่งขึน้ โดยที ่อ.ส.ค.  
มคีา่ใชจ้า่ยรวมและคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.41 และ รอ้ยละ 5.08 
ตามล าดบั เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคา่ใชจ้า่ยในไตรมาสเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ ซึง่คา่ใชจ้่าย
หลักของ อ.ส.ค. คือตน้ทุนขายมีจ านวน 1,605 ลบ. หรือคิดเป็นรอ้ยละ 85  
ของค่าใชจ้่ายทัง้หมด เนื่องจาก อ.ส.ค. มหีนา้ทีช่ ่วยเหลอืเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนม  
โดยการรับซือ้น ้านมดบิจากเกษตรกรในราคาทีร่ัฐบาลก าหนด ดังนั้น อ.ส.ค. จงึมี
ตน้ทนุในสว่นดงักลา่วเป็นจ านวนมากซึง่ไมส่ามารถหลกีเลีย่งได ้และตน้ทนุขายยังมี
ทศิทางทีส่ัมพันธก์ับรายไดข้อง อ.ส.ค. อกีดว้ย นอกจากนี้เมือ่พจิารณาค่าใชจ้่าย 
ดา้นอืน่ๆ ของ อ.ส.ค. พบวา่มคีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารเป็นจ านวน 220 ลบ. หรอิคดิเป็น
รอ้ยละ 12  

 

 ก าไรสทุธขิอง อ.ส.ค. ในไตรมาสที ่1 ปี 2560 มจี านวน 114 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตร
มาสเดยีวกันของปีทีแ่ลว้ จ านวน 15 ลบ. หรือคดิเป็นรอ้ยละ 15.72 อย่างไรก็ตาม
ถงึแมร้ายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภัณฑข์อง อ.ส.ค. จะเพิม่มากขึน้ ในขณะเดยีวกัน
คา่ใชจ้า่ยในสว่นตา่งๆ เพิม่ขึน้ดว้ย ไดแ้ก ่การปรับอตัราจา้งตามมตคิณะรัฐมนตร ีการ
ลงทนุเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ ฯลฯ รวมถงึการปรับเพิม่ราคาน ้านมดบิซึง่สง่ผล
กระทบตอ่ก าไรของ อ.ส.ค. ประกอบกบั อ.ส.ค. ไมไ่ดม้กีารปรับราคาผลติภัณฑน์มมา
ประมาณ 4-5 ปี ท าใหถ้งึแมจ้ะมยีอดการจ าหน่ายเพิม่สงูขึน้ แตผ่ลก าไรในภาพรวม
ยังคงเพิม่ขึน้ไมม่ากนัก ดังนัน้ อ.ส.ค. ควรจะตอ้งมกีารบรหิารจัดการตน้ทนุการผลติ
และเพิม่ชอ่งทางการตลาดเพือ่จัดจ าหน่ายเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท าก าไรและ
เพิม่ยอดขายใหม้ากขึน้รวมถงึพฒันานมประเภทมลูคา่สงูใหม้หีลากหลายชนดิขึน้ 

 

 

สรปุการด าเนนิงาน  
•  อ.ส.ค. เป็นกลไกของรัฐในการส่งเสรมิการเลีย้งโคนม โดยการรับซือ้น ้านมดบิจาก
เกษตรกรในราคาทีเ่หมาะสม รวมถงึใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกร เพือ่พัฒนาอุตสาหกรรม 
โคนมไทยใหม้คีณุภาพ และสรา้งความเขม้แข็งใหอ้าชพีการเลีย้งโคนม รวมถงึผลติและ
จ าหน่ายผลติภัณฑน์มทีไ่ดม้าตรฐาน 

• ธรุกจิที ่อ.ส.ค. ด าเนนิการอยูส่ามารถแบง่ไดด้งันี ้
   1.นมพาณชิย:์ นม UHT, นมพาสเจอรไ์รส,์ นมเปรีย้ว, โยเกริต์, วปิป้ิงครมี และอืน่ๆ 
   2.จ าหน่ายน ้านมดบิ 3.นมโรงเรยีน 4.อาหารสตัว ์5.บรกิารสตัวแพทยแ์ละผสมเทยีม 
   และ 6. การขายโค  
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
• อ.ส.ค. ควรเร่งจัดท าแผนธุรกิจเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน ทั ้งดา้นการ
ประชาสมัพนัธ ์การตลาดและบคุคลากร เพือ่พรอ้มรับการแขง่ขันจากตา่งประเทศ และ
ป้องกนัการไหลออกของแรงงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

• ควรเพิม่ความหลากหลายของผลติภัณฑเ์พือ่ใหค้รอบคลุมกลุ่มผูบ้รโิภค เชน่ ขยาย
ตลาดในการเป็น supplier นมพาสเจอร์ไรส ์ใหแ้ก่ อุตสาหกรรมรา้นกาแฟ โรงแรม  
เบเกอรี ่เป็นตน้ 

• อ.ส.ค. ควรจัดท าแผนระยะสัน้และแผนระยะยาวในการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ เชน่ 
จัดท าแผนรองรับในกรณีเกดิเหตกุารณ์ตา่งๆ แผนพัฒนาโรงงานและเครือ่งจักรทีผ่ลติ 
รวมถงึสนับสนุนการวจัิยและพัฒนาเพือ่ใหเ้กษตรกรและโคนมมผีลติภาพทีส่งูขึน้ ทัง้นี้
เพือ่ที ่อ.ส.ค. จะไดเ้ป็นกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพของรัฐและสามารถท าก าไรไดด้ว้ยตวัเอง 

 
 
 
 
 
   
 
 

ผูจ้ดัท า: นางชมพูนทุ ตกุชูแสง 
ส านกั : กองพฒันารฐัวสิาหกจิ 3 
ผูอ้ านวยการส านกั : นางสาวสธุาวรรณ ศกัดิโ์กศล 
โทรศพัท ์: 02-298-5880-7 ตอ่ 2301 
วนัทีจ่ดัท า :  15 มนีาคม 2560 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล  
•  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 

 

สาขาเกษตร 
องคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย 

ไตรมาสที ่1 ประจ าปี 2560 (1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59) 

ผลการด าเนนิงานประจ าปี 2559  

หน่วย : ตนั 

ปรมิาณการรบัซือ้น า้นมดบิ 

หน่วย : ตนั 

ปรมิาณการผลติ จ าหนา่ยผลติภณัฑน์ม 

ตัวชีว้ดั เป้าหมาย คา่จรงิ

การด าเนนิการตามนโยบาย 3.6564

1.ความสามารถในการบรหิารแผนลงทนุ 3.0000 1.0000

2.ระดับของการน าระบบ EVM มาใช ้ 3.0000 3.1250

3. ระดับความส าเร็จการพัฒนาผลติภัณฑน์มทีม่มีูลคา่สงู 3.0000 4.5750

ผลการด าเนนิงานของรฐัวสิาหกจิ

ตัวชีว้ดัทางการเงนิ

1.EBIDA 440 589.97

2. ROA 11.88 11.54

3.การสรา้งคา่ EP เทยีบกับเป้าหมาย 0 -37.02

ตัวชีว้ดัทีไ่ม่ใชก่ารเงนิ

1.ความส าเร็จของการยกระดับมาตรฐานฟาร์มของเกษตรกรโคนม 3.0000 4.8765

2.ความส าเร็จในการพัฒนาฟาร์มตัวอย่างประสทิธภิาพสงู 3.0000 4.7334

การบรหิารจัดการองคก์ร 3.0000 3.2693

รวม 3.7922


