
 
 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

  ) 

สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

 อสป. ประสบปัญหาสภาวการณ์ประมงในบางพืน้ที ่เนื่องจากมาตรการการท า
ประมงของประเทศเพือ่นบา้น เนื่องจากประเทศพม่าและประเทศอนิโดนีเซยี        
มมีาตรการปิดพืน้ทีก่ารท าประมง และเขม้งวดสัมปทานการท าประมง ท าใหไ้ม่
สามารถเขา้ไปท าการประมงได ้
 

 อสป. มีแผนการบรหิารทรัพยส์นิทีม่อียู่เพือ่บรหิารจัดการใหเ้กดิรายไดม้าช่วย
แกไ้ขปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงนิขององคก์ร 
 

 อสป. ไดรั้บการสนับสนุนโครงการศกึษาพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วภาคกลางจาก
กรมการท่องเทีย่ว กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา โดยพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว
ภาคกลางตอ่เนือ่งอ่าวไทย ใหไ้ดรั้บการส่งเสรมิการกระตุน้ใหก้ารท่องเทีย่วและ
การลงทุนเพิม่ขึน้ และยกระดับใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงระดับภูมภิาค 
ไดร้ับการพัฒนาอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม และมกีารพัฒนาอยา่งย่ังยนื 
 

 อสป. ด าเนนิการปรับปรงุสขุอนามัยสะพานปลาและท่าเทยีบเรอื เพือ่ใหม้บีรกิาร
จัดการดา้นสุขอนามัยในสะพานปลาและท่าเทยีบประมงเป็นไปตามมาตรฐาน
สขุลักษณะทีด่ขีองสะพานปลา แพปลา ทา่เทยีบเรอืประมงและตลาดกลาง ของ
กรมประมง ทั ้งยังเป็นการสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับสินคา้สัตว์น ้ าที่ขนถ่ายและ
จ าหน่ายผา่นองคก์ารดว้ย 
 

 อสป. มีการปิดซ่อมสะพานท่าเทียบเรือประมงหัวหิน ท าใหร้ายไดจ้ากการ
ด าเนนิงานของ อสป. ลดลง 

อสป. ควรทบทวนบทบาทการด าเนนิงานขององคก์ร 
เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไปในปัจจบุนั
และควรมกีารหารอืรว่มกบักรมประมงหรอืหนว่ยงานที่
เกีย่วขอ้ง ควรเรง่ด าเนนิการบรหิารทรพัยส์นิทีย่งัไมไ่ดใ้ช ้

ประโยชนใ์หม้ปีระสทิธภิาพเพือ่สรา้งรายไดเ้พิม่ใหก้บั
องคก์ร 

สงักดั : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประธานกรรมการ : นายนวิตั ิสธุมีชียักลุ 
กรรมการผูแ้ทน กค. : นายณพงศ ์ ศริขินัตยกลุ 
ผูอ้ านวยการ : ผศ. มานพ  กาญจนบรุางกรู 
CFO : นางสาววรรณด ีวฒัยาทนิ 
จ านวนพนกังาน : 242 คน  
Website : www.fishmarket.co.th 

ทีม่า : งบการเงนิที ่สตง. รับรองแลว้ถงึปี 2557 และงบการเงนิเบือ้งตน้ปี 2558 และไตรมาสที ่1 ปี 2559 

 

 

สาขาเกษตร 

 

องคก์ารสะพานปลา (อสป.) 

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

SOD:  

 

รายไดร้วม 

EBITDA 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธ ิ

มลูคา่และปรมิาณสตัวน์ า้ท ีผ่า่น อสป.  
ใน Q1/2558 และ Q1/2559 

 หน่วย : ลบ. หน่วย : ตัน 

SOD: บรหิารจัดการองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ และสง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการธรุกจิประมงและตลาดสตัวน์ ้าของประเทศ 

2556 2557 2558 %Chg Q1/58 Q1/59 %Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 24.09 30.520 37.15      26.70% 29.64 42.69 44.05%

สนิทรัพย์รวม 704.68 748.913 899.19    6.28% 735.96 884.44 20.17%

หนีส้นิรวม 533.82 597.552 745.21    11.94% 583.37 733.30 25.70%

ทนุรวม 170.86 151.361 153.99    (11.41%) 152.60 151.14 (0.96%)

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 111.41 91.824 93.12      (17.58%) 93.06 90.25 (3.02%)

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 101.25 89.883 80.59      (11.23%) 21.31 20.11 (5.64%)

รายไดร้วม 197.99 190.673 196.56    (3.69%) 50.70 46.72 (7.86%)

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 190.50 181.564 169.80    (4.69%) 42.15 43.15 2.37%

คา่ใชจ้า่ยรวม 216.64 206.061 196.41    (4.88%) 49.62 49.59 (0.05%)

ก าไรจากการด าเนนิงาน (89.25) (91.681) (89.220) 2.72% (20.84) (23.04) 10.55%

EBITDA (67.85) (70.447) (66.87)     3.82% (15.52) (17.23) 11.05%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (18.65) (15.388) 0.15         (17.50%) 1.09 (2.87) (363.54%)

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 103.74 105.407 106.56    1.61% 26.07 24.49 (6.06%)

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 21.40 21.234 22.40      (0.78%) 5.33 5.80 8.81%

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 4.52 8.160 244.81    0.73 13.63

งบลงทนุเบกิจา่ย 1.36 1.010 133.90    0.73 13.63

อัตราการเบกิจา่ย (%) 30.12% 12.38% 54.69% 100% 100.05%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA -2.65% -2.05% 0.02% 0.6% -1.3%

ROE -10.92% -10.17% 0.10% 2.9% -7.6%

D/E (เทา่) 3.12 3.95 4.84 3.82 4.85

Net Profit Margin -9.42% -8.07% 0.08% 2.1% -6.1%



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 
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ผูจ้ดัท า: น.ส. ชนาทปิ  เปลีย่นสกลุ 
ส านกั : กองพฒันารฐัวสิาหกจิ 3 
ผูอ้ านวยการส านกั : น.ส. ปิยวรรณ  ลา่มกจิจา 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880 ตอ่ 2110 
วนัทีจ่ดัท า : 25 มนีาคม 2559 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล 
 

- การจัดตัง้ Tuna Hub ทีจั่งหวดัภเูก็ต ผลกัดนัใหป้ระเทศไทยกา้วขึน้สูก่ารเป็น ASEAN Seafood Hub ภายในปี 2558  
- การป้องกนั ยับยัง้ และขจัดการประมง IUU โดยรว่มกบักรมประมง ในการจัดท าขอ้มลูเบือ้งตน้ จากสะพานปลา ทา่เทยีบเรอืประมง อสป. ซึง่ปัจจบุนัได ้

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

สาขาเกษตร 
 

องคก์ารสะพานปลา (อสป.) 
ไตรมาสที ่1 ประจ าปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

เปรยีบเทยีบโครงสรา้งรายไดข้อง Q1/58 และ Q1/59 

ลกูหนีโ้ครงการพฒันาการประมง 
หน่วย : ลบ 

เปรยีบเทยีบรายไดจ้ากการด าเนนิงานและรายไดอ้ืน่ Q1/2559 
 

ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้ของ อสป. ประจ าไตรมาส 1/2559 

สรปุการด าเนนิงาน  

1.ใหบ้รกิารตลาดสตัวน์ ้าทีม่คีณุภาพมาตรฐานถกูสขุอนามัยและเป็นธรรม 

2.สง่เสรมิฐานะสวสัดกิารของชาวประมง 

3.เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารฐานะการเงนิทีม่ั่นคงขององคก์ร 

4.พัฒนาระบบบรหิารจัดการใหม้ปีระสทิธภิาพทันสมยั โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 

1.อสป. ควรก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานทีเ่พือ่ด าเนนิกจิการใหช้ดัเจน 

2.จัดท าแผนปรับปรงุสะพานปลาใหไ้ดม้าตรฐานสขุอนามยัและมาตรฐานขอ้ตกลง  

   ทางการคา้ระหวา่งประเทศครบทกุแหง่ 

3.จัดท าแผนธรุกจิเพือ่ด าเนนิการเชงิพาณชิยใ์หม้ผีลตอบแทนในระดับทีเ่หมาะสม  

   สอดคลอ้งกบัวัตถปุระสงคก์ารจดัตัง้องคก์ร รวมทัง้ ศกึษาบทบาทและทศิทาง     

   ด าเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาลและเหมาะสมกบัสถานการณปั์จจบุัน 

4.อสป. ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิหรอืรว่มมอืกบัสถาบนัการเงนิทีม่คีวามเชีย่วชาญ 

   ในการบรหิารสนิเชือ่ 

 

 อสป. มรีายไดจ้ากการด าเนนิงาน Q1/59 จ านวน 20.11 ลบ. ลดลงจาก Q1/58 
จ านวน 1.20 ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 5.64 และมีรายไดร้วม Q1/59 จ านวน 
46.72 ลบ. ลดลงจาก Q1/58 จ านวน 3.99 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 7.86 เป็นผลมา
จากภาวะประมงซบเซาอย่างต่อเนื่อง และการปิดซอ่มท่าเทยีบเรอืประมงหัวหนิ  
ท าใหร้ายไดจ้ากการด าเนนิงานลดลง ประกอบกับ อสป. มรีายไดใ้นการจ าหน่าย
ค่าไฟฟ้า น ้าประปา ค่าเช่าอาคารและที่ดนิ สทิธกิารเช่าโอนเป็นรายได ้และ
รายไดอ้ืน่ๆ ลดลง เป็นผลให ้Q1/59 อสป. มรีายไดร้วมลดลงจาก Q1/58 
 

 อสป. มีค่าใชจ้่ายจากการด าเนนิงาน Q1/59 จ านวน 43.15 ลบ. เพิม่ขึน้จาก 
Q1/58 จ านวน 1.00 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 2.37 และมีค่าใชจ้่ายรวม Q1/59 
จ านวน 49.59 ลบ. ลดลงจาก Q1/58 จ านวน 0.03 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 0.05 
เนือ่งจาก ไมม่ตีน้ทนุการจ าหน่ายสตัวน์ ้าใน Q1/59 เป็นผลให ้Q1/59 จงึท าใหม้ี
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานและคา่ใชจ้า่ยรวมลดลงจาก Q1/58 

 

 อสป. มลีูกหนี้เงนิกูโ้ครงการพัฒนาการประมง Q1/59 จ านวน 33.75 ลบ. และ   
ไดต้ัง้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ านวน 24.25 ลบ. ซึง่ไดม้ ีการแกไ้ขปัญหา          
หนี้สูญแลว้ โดยมีการตดิตามและเร่งรัดการจัดเก็บหนี้ใหเ้ร็วขึน้ รวมถงึการ
พจิารณาการปล่อยเงนิกูแ้ก่ชาวประมง  

 

 EBITDA ใน Q1/59 ตดิลบจ านวน 17.23 ลบ. ตดิลบเพิม่ขึน้ Q1/58 จ านวน 1.71 ลบ.             
คดิเป็นรอ้ยละ 11.05 ซึง่รายไดส้่วนใหญ่มาจาก ค่าเช่าอาคารและที่ดนิ รายไดจ้าก
การบริจาค ค่าจ าหน่ายไฟฟ้า-ประปา และดอกเบี้ยรับจากกองทุนสงเคราะห ์
ตามล าดับ 
 

 ผลการด าเนนิงานของ อสป. Q1/59 มรีายไดล้ดลงจากชว่งเดยีวกันในปี 2558 
จ านวน 3.99 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 7.86 ขณะที่ค่าใชจ้่ายลดลงจ านวน 
0.03 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.05 ท าใหไ้ตรมาส 1 ปี 2559  อสป. มผีลขาดทุน
สุทธ ิ2.87 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดียวกันในปี 2558 จ านวน 1.71 ลา้นบาท  
คดิเป็นรอ้ยละ 11.05 

รายได้ Q1/58 Q1-59 %Chq Portion

รายไดจ้ากการจ าหน่ายสตัวน์ ้า 0.98 -           -100.00% 0.00%

รายไดจ้ากโครงการซ้ือขายสินคา้สตัวน์ ้าและผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้าแปรรูป 0.78 1.98         153.30% 4.23%

รายไดจ้ากคา่บริการและคา่ธรรมเนียม 19.1 18.14       -5.05% 38.82%

รายไดก้องทนุสวสัดิการ 0.45 0.43         -5.56% 0.91%

รายไดอ่ื้น 29.39 26.18       -10.92% 56.04%

รายไดร้วม 50.70       46.72       -7.86% 100.00%

Q1/58 Q1/59

ลูกหน้ีเงินกูโ้ครงการพฒันาการประมง 52.25 33.75

หัก คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 21.43 24.25

ลูกหน้ีเงินกูโ้ครงการพฒันาการประมงสุทธิ 30.82 9.5

เกณฑ์วดัการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

1. การด าเนินการตามนโยบาย 2.3181

2. ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 2.7003

3. การบริหารจดัการองค์กร 2.4598

ภาพรวม 2.5779
* คะแนนเบ้ืองตน้

ตารางแสดงผลการประเมินของ อสป. ปีบญัชี 2558


