
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 
 องค์การตลาด (อต.) เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทพาณิชย์และบรกิาร เมื่อวันที ่       

๑๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งองค์การตลาด พ.ศ. 
๒๔๙๖ วัตถุประสงคข์องการจัดตัง้ เพือ่จัดสรา้งตลาดสาธารณะใหเ้พยีงพอแก่
ความตอ้งการ ปรับปรงุตลาดสาธารณะทีม่อียูแ่ลว้ใหถ้กูสขุลักษณะ และทันสมัย 
สง่เสรมิตลาดเอกชน จัดและส่งเสรมิการผลติโภคภัณฑใ์หพ้อแก่ความตอ้งการ
ของตลาด จัดการขนส่งโภคภัณฑไ์ปสู่ตลาดใหเ้ป็นไปโดยสะดวก และอ านวย
บรกิารเกีย่วกับตลาดขององคก์ร 
 
 

 อต. ด าเนินกจิการตลาด 5 แห่ง โดย (1) สาขาปากคลองตลาด อต. จะได ้
ผลตอบแทนปีละ 12 ลบ. (2) สาขาหนองม่วง อต. ใหเ้อกชนเชา่พืน้ที ่โดยมี
รายได ้0.96 ต่อปี (3) ส าหรับสาขาตลิง่ชัน อต. มโีครงการพัฒนาตลาดน ้ารมิ
คลองมหาสวัสดิ ์ซ ึง่ปัจจุบันอยู่ระหว่างอนุมัตแิบบโดยกรมธนารักษ์ (4) สาขา
บางคลา้ เป็นตลาดกลางซื้อขายสัตว์น ้ า ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาเรื่อง
ประสทิธภิาพในการใชง้านของระบบจัดการน ้าเสยี (5) สาขาล าพูน เป็นอาคาร 
3 ชัน้ และแบง่เป็นแผงใหเ้ชา่ ซึง่ปัจจุบันยังประสบปัญหาขาดทนุ 
 
 

 ธุรกจิอืน่ทีส่ าคัญของ อต. ไดแ้ก่ การจ าหน่ายขา้วสาร อาหารดบิ อต. เป็น
ตัวกลางในการจัดส่งขา้วสารอาหารดบิใหแ้ก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
โดย อต. หักสว่นลดจากการจัดจ าหน่ายในอัตรารอ้ยละ 3 ของมูลค่าสนิคา้ และ
หักสว่นลดในกรณีของการขายขา้วสารกระสอบละ 15 บาท โดยรายไดจ้ากการ
จ าหน่ายขา้วสาร อาหารดิบเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 75.74 ของรายได ้
ทัง้หมด  

 
 

 

การด าเนินงานทีส่รา้งรายไดห้ลักมใิช่ภารกจิ

หลกัขององคก์ร 

 

สงักดั: กระทรวงมหาดไทย 
ประธำนกรรมกำร: นายชยพล ธติศิกัดิ ์
กรรมกำรผูแ้ทน กค. : นายสนัต ิอ า่ศรเีวยีง 
ผูอ้ ำนวยกำร: นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร 
CFO: - 
จ ำนวนพนกังำน: 99 คน 
Website: www.market-organization.or.th 

ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้ของ อต. 

สำขำ 
สำขำอตุสำหกรรม 
และพำณชิยกรรม 

 
 

 

องคก์ำรตลำด 
ประจ ำไตรมำส 1/2560 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 59) 

SOD:ก าหนดทศิทางขององคก์รทีเ่หมาะสมตามนโยบายรัฐบาล และเรง่พัฒนาการบรหิารจัดการทรัพยส์นิ 

ปีงบประมาณ 

รำยไดร้วม (ลบ.) 

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม (ลบ.) 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิ(ลบ.) 

ROA 

หน่วย: ลา้นบาท 2557 2558 2559 %Chg 
ต.ค. - 
ธ.ค. 58 

ต.ค. - 
ธ.ค. 59 

%Chg 

ฐำนะทำงกำรเงนิ         

เงนิสด 864.31 101.03 80.94 (19.9%) 182.27 118.34 (35.1%) 

สนิทรัพยร์วม 2,049.75 1,856.32 1,716.89 (7.5%) 813.11 600.29 (26.2%) 

หนี้สนิรวม 1,870.16 1,643.71 1,508.10 (8.3%) 582.42 372.58 (36.0%) 

ทนุรวม 179.59 212.61 208.79 (1.8%) 230.69 227.71 (1.3%) 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 177.37 210.61 206.79 (1.8%) 228.69 225.71 (1.3%) 

ผลกำรด ำเนนิงำน           

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน  113.55 115.99 109.44 (5.7%) 27.96 28.60 2.3% 

รายไดร้วม  139.36 141.84 133.40 (5.9%) 34.14 33.58 (1.6%) 

คา่ใชจ้่ายจากการด าเนนิงาน  45.95 36.35 36.14 (0.6%) 8.47 8.06 (4.8%) 

คา่ใชจ้่ายรวม  75.17 72.16 69.62 (3.5%) 15.96 15.29 (4.2%) 

ก าไรจากการด าเนนิงาน  67.60 
          

79.64  73.30 (8.0%) 19.48 20.53 5.4% 

ดอกเบีย้จ่าย              -                  -               -               -               -               -               -   

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล              -                  -               -               -               -               -               -   

EBITDA 76.32 
          

91.53  85.27 (6.8%) 22.74 23.67 4.1% 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธ ิ 64.19 69.69 63.78 (8.5%) 18.18 18.29 0.6% 

อืน่ๆ               

คา่ใชจ้่ายพนักงาน 32.11 33.92 33.33 (1.7%) 8.31 7.21 (13.2%) 

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

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 8.72 11.89 11.97 0.7% 3.25 3.13 (3.7%) 

เงนิน าสง่/เงนิปันผล             -                  -               -               -               -               -                -   

เงนิอดุหนุนจากงบประมาณ             -                  -               -               -               -               -                -   

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 41.4 25.6 7.438 (71.0%) 0.332 5.03 1,415.1% 

งบลงทนุเบกิจ่าย 22.8 13.8 0.339 (97.5%) 0.332 4.927 1,384.0% 

อัตราการเบกิจ่าย (%) 54.9% 53.9% 4.56% (91.5%) 100% 97.95% (2.1%) 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ             

ROA 3.1% 3.8% 4.1% 8.9% 12.2%   

ROE 35.7% 37.0% 30.5% 31.5% 32.1%   

D/E (เทา่) 10.4 7.7 7.2 252.5% 163.6%   

Net Profit Margin 46.1% 49.1% 47.8%   53.3% 54.5%   
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นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

   

 ดำ้นรำยได ้อต. มรีายไดร้วมใน Q1/60 จ านวน 33.58 ลบ. ลดลงจาก Q1/59 
0.56 ลบ. หรอืรอ้ยละ 1.63% เนื่องจาก (1) รายไดอ้ืน่ลดลง 1.20 ลบ. หรอืรอ้ยละ 
19.37 (2) รายไดค้่าจัดงานมหกรรมผลติภัณฑช์มุชนลดลง 0.08 ลบ. หรอืรอ้ยละ 
26.67 (3) รายไดค้า่เชา่แผงลดลง  0.07 ลบ. หรอืรอ้ยละ 7.18 และ (4) รายไดค้่า
เชา่อาคารพาณชิยล์ดลง 0.05 ลบ. หรอืรอ้ยละ 6.12  

 

 
 ดำ้นคำ่ใชจ้่ำย อต. มีค่าใชจ้่ายรวมใน Q1/60 จ านวน 15.29 ลบ. ลดลงจาก 

Q1/59  จ านวน 0.67 ลบ. หรอืรอ้ยละ 4.22 เนื่องจาก (1) ค่าใชจ้่ายพนักงานลดลง 
1.10 ลบ. หรอืรอ้ยละ 13.24 (2)คา่ใชจ้า่ยอืน่ลดลง 0.14 ลบ. หรอืรอ้ยละ 3.42 (3) 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่ายลดลง 0.12 ลบ. หรอืรอ้ยละ 3.66 

 
 
 สนิทรพัยร์วมของ อต. อยูท่ี ่600.29 ลบ. ลดลง 212.82  ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
26.17 เมือ่เทยีบกับไตรมาส 1 ปี 59 (813.11 ลบ.) สาเหตุหลักมาจาก (1) เงนิ
ลงทุนชั่วคราวลดลง 210.73 ลบ. (2) ลูกหนี้การคา้ลดลง 144.55 ลบ. หรอืรอ้ยละ 
47.17 เนื่องจากไดรั้บช าระหนี้ค่าอาหารดบิจากลูกหนี้เรือนจ า (3) เงนิสดและ
ร า ย ก า ร เ ที ย บ เ ท่ า เ งิ น ส ด ล ด ล ง  6 3 . 9 2  ล บ . ห รื อ ร ้อ ย ล ะ  3 5 . 0 7  
 

 
 หนีส้นิรวมของ อต. ณ วันที ่31 ธ.ค. 59 อยู่ที ่372.58 ลบ. ลดลงจ านวน 209.84 
ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 36.03 เมือ่เทยีบกับไตรมาส 1 ปี 59 (582.42 ลบ.) สาเหตุ
หลักมาจาก (1) เจา้หนี้การคา้ลดลงจ านวน 203.18  ลบ. หรอืรอ้ยละ 57.25 สว่น
ใหญ่เป็นการลดลงจากการจ่ายช าระหนี้ค่าอาหารดิบใหก้ับตัวแทน (2) รายได ้
แผน่ดนิคา้งน าสง่ลดลง 27.14 ลบ. หรอืรอ้ยละ 33.71 (3) เจา้หนี้ภาษีโรงเรอืนและ
ทีด่นิลดลง 10.31 หรอืรอ้ยละ 72.91 

 

 
สรปุกำรด ำเนนิงำน  
 
 อต. มหีนา้ทีใ่นการจัดตัง้ตลาดสาธารณะเพือ่ใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการ สง่เสรมิตลาดและ  

การผลติโภคภัณฑใ์หเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการของตลาด 
 ปัจจุบัน อต. มตีลาดในความรับผดิชอบจ านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ สาขาปากคลองตลาด สาขา

หนองมว่ง สาขาล าพนู สาขาตลิง่ชนั และสาขาบางคลา้ ซึง่ผลการด าเนนิการบรหิารตลาดที ่อต. 

บรหิารจัดการเอง (สาขาตลิง่ชัน ตลาดสาขาบางคลา้ และตลาดสาขาล าพนู) มผีลขาดทุน สว่น
การขายขา้วสารอาหารดบิซึง่เป็นภารกจิรองมผีลก าไร 

 รายไดห้ลกัมาจากการขายขา้วสารและอาหารดบิใหก้บัเรอืนจ า ซึง่ถอืเป็นภารกจิรอง 
 

 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
 
อต. ควรพจิารณาก าหนดทศิทางและบทบาทการด าเนนิงานขององคก์รทีช่ดัเจน 

อต. ควรบรหิารจัดการทรัพยากรทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ ตลอดจนพัฒนาตลาดแตล่ะ

สาขาเพือ่สรา้งรายไดใ้หเ้พิม่มากขึน้ 
อต. ควรปรับเปลีย่นแนวทางในการด าเนินงานของตลาดใหเ้หมาะสมกับสภาพแวดลอ้ม 

และการลงทนุ 
 

 
 

 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  

• การเบกิจา่ยงบลงทนุ: ใน Q1/60 อต. สามารถเบกิจา่ยงบลงทนุไดท้ัง้ส ิน้ 4.927  ลบ. จากวงเงนิตามแผนเบกิจา่ย จ านวน 5.03  ลบ. ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ   
97.95  ของเป้าหมายการเบกิจา่ยงบลงทนุใน Q1/60 

• การด าเนินการเกีย่วกับตลาด อต. จัดสรา้งตลาดสาธารณะใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการของประชาชน ใชง้บประมาณของหน่วยงาน และน าสง่เงนิรายได ้
แผน่ดนิตอ่ปีรอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธ ิโดยปัจจบุนัจัดตัง้ตลาดสาธารณะ ใหบ้รกิารประชาชน 5 แหง่ คอื 1) ตลาดสาขาปากคลองตลาด กทม. เนื้อที ่5 ไร่ 3 
งาน 1 ตรว. กรรมสทิธิท์ีด่นิเป็นของ อต.  2) ตลาดสาขาหนองมว่ง จ. ลพบรุ ีเนือ้ที ่4 ไร ่2 งาน กรรมสทิธิท์ีด่นิเป็นของ อต. 3) ตลาดสาขาล าพนู จ. ล าพนู 
เนือ้ที ่3 ไร ่เป็นทีด่นิราชพสัดขุองกรมธนารกัษ์ 4) ตลาดสาขาบางคลา้ จ. ฉะเชงิเทรา เนือ้ที ่15 ไร ่กรรมสทิธิท์ีด่นิเป็นของ อต. 5) ตลาดสาขาตลิง่ชนั กทม. 
เนือ้ที ่21 ไร ่3 งาน เป็นทีด่นิราชพสัดขุองกรมธนารักษ์  

 

สำขำ 
สำขำอุตสำหกรรม 
และพำณชิยกรรม 

องคก์ำรตลำด 
ประจ ำไตรมำส 1/2560 (1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 60) 

ผูจ้ดัท ำ : นางสาวนษิฐา สมหนองบวั 
กลุม่ : อตุสาหกรรมและพาณชิยกรรม 
ผอ. กพส. 1 : นางนัทวีรรณ สมีางาม 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7 ตอ่ 2302 
วนัทีจ่ดัท ำ : 

โครงสรำ้งรำยไดแ้ละคำ่ใชจ้ำ่ย ประจ ำปี Q1/2560 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน ปี 2560 

รายไดค้า่
ด าเนนิงาน

ขา้วสารอาหาร
ดบิและอืน่ๆ, 

0.87 

รายไดค้า่เชา่
แผง, 0.84 

รายไดค้า่
เชา่อาคาร

พาณชิย,์ 
0.77 

 รายไดค้า่
ด าเนนิการรา้น

ชมุชนยิม้, 
0.22 

 รายไดค้า่จัด
งานมหกรรม

ผลติภัณฑ์
ชมุชน, 4.98 

รายไดอ้ืน่, 
33.58 

คา่ตอบแทน

ผูบ้รหิาร, 
0.85 

คา่ใชจ้า่ย

พนักงาน, 
7.21 

คา่เสือ่ม

ราคาและคา่
ตัดจ าหน่าย, 

3.13 

คา่ใชจ้า่ยอืน่

, 4.09 

หน่วย : ลา้นบาท 

ตัวชีวั้ด เป้าหมาย ผลการ
ด าเนนิงาน 

คะแนน 

ทางการเงนิ       

1. ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงาน
ตลาด EBITDA 

-2.5   N/A 

2. ประสทิธภิาพในการบรหิารคา่ใชจ้่าย
ด าเนนิงาน  

-6.0   N/A 

ไมใ่ชท่างการเงนิ     N/A 

1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาตลาด 3.0   N/A 

2. การจัดท าแผนวสิาหกจิขององคก์าร
ตลาด 

3.0   N/A 


