
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 อ.อ.ป. ควรเรง่พฒันาทีด่นิทีม่อียูจ่ านวนมากเพือ่สรา้งรายไดอ้กี

ทางใหแ้ก ่อ.อ.ป. และสามารถแกไ้ขปัญหาสภาพคลอ่งในการ

ปลูกสรา้งสวนป่า นอกจากนี้แมว้า่ อ.อ.ป. จะมกีารจัดท าระบบ

สารสนเทศภมูศิาสตรส์วนป่าครบถว้น อยา่งไรก็ตาม อ.อ.ป. ควร

เร่งตดิตัง้ระบบขอ้มลูเครอืขา่ยผา่นอนิเตอรเ์น็ตเพือ่ใหท้กุสว่น

สามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้

สงักดั : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ประธำนกรรมกำร : นายวจิารย ์สมิาฉายา 

กรรมกำรผูแ้ทน กค. : นางวชริญา เพิม่ภศูร ี

ผูอ้ ำนวยกำร : นายพชิยั รจุโิรจนส์วุรรณ 

                     รองผอ. อ.อ.ป. รักษาการผอ. อ.อ.ป. 

จ ำนวนพนกังำน:  1,441  คน  

Website : www.fio.co.th 

  

ทีม่ำ :  งบการเงนิเบือ้งตน้ปี 2559 ของ อ.อ.ป. ทีย่ังไมไ่ดร้ับการรบัรองจาก สตง.  

ทรพัยำกรธรรมชำต ิ
 

 

 

องคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้(อ.อ.ป.) 
 

ประจ ำปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59) 

SOD :   เป็นองคก์รในการบรหิารจัดการทรัพยากรป่าไมท้ีม่ปีระสทิธภิาพและสรา้งมลูคา่เชงิพาณชิย ์เพือ่เพิม่รายไดใ้หแ้กอ่งคก์ร 

EBITDA 

รำยไดร้วมและก ำไร(ขำดทนุ)สทุธ ิ

เปรยีบเทยีบคำ่ใชจ้ำ่ยด ำเนนิงำนและคำ่ใชจ้ำ่ยพนกังำน 

หน่วย : ลา้นบาท 

 องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้เป็นรัฐวสิาหกจิสาขาทรัพยากรธรรมชาต ิเนน้บทบาทในการ

อนุรักษ์สิง่แวดลอ้มและบรกิารสังคม โดยแบ่งพืน้ทีส่วนป่าออกเป็น 3 ประการหลัก คอื 

พืน้ที่เพือ่การอนุรักษ์ พืน้ทีเ่พื่อท าสวนป่าเศรษฐกจิ และพื้นที่ส าหรับการท่องเทีย่ว 

เชงินเิวศน ์
 

พืน้ทีอ่นุรักษ์ อ.อ.ป. ด าเนินงานร่วมกับกรมป่าไม ้ในการตรวจสอบพืน้ทีโ่ครงการ 1-5 

ของ อ.อ.ป. ว่ามพีืน้ที่ทีเ่หมาะสมเพือ่การอนุรักษ์ขอ้มูลเบื้องตน้ทีส่ ารวจทุกสวนป่า 

มีจ านวน 163,527 ไร่ อยู่ในเขตสวนป่าเศรษฐกจิ และมีการตัง้เป้าหมาย เพิม่พื้นที่

อนุรักษ์เป็น 330,000 ไร่ เพือ่เป็นแหล่งศกึษาวจัิย ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มอยา่งย่ังยนื โดยเริม่ด าเนนิการจากก าหนดพืน้ทีก่ารอนุรักษ์โดยชมุชนมี

ส่วนร่วม แบ่งขอบเขตสวนป่าเพื่อการอนุรักษ์ จัดท าประเภทการอนุรักษ์ จัดท า

ฐานขอ้มูลสารสนเทศเชงิพืน้ที ่และสือ่สารภายในชุมชนทอ้งถิน่ พรอ้มทัง้ส ารวจและ

จัดท าฐานขอ้มลูความหลากหลายทางชวีภาพ 
 

 ปัจจุบัน อ.อ.ป. มสีวนป่าในความดูแล 238 สวนป่า พืน้ที ่1,152,793.69 ไร่ โดยจัดเป็น

พืน้ทีเ่ศรษฐกจิ ซึง่มกีารจัดการโดยมกีารน าไมอ้อกใชป้ระโยชนแ์ละปลูกทดแทนจ านวน 

905,061.08 ไร ่และมพีืน้ทีอ่นุรักษ์ในสวนป่าเศรษฐกจิประกอบดว้ย พืน้ทีส่องฝ่ังคลอง 

แนวป้องกันรอบนอกและแนวป้องกันระหว่างแปลง พืน้ทีแ่หล่งตน้น ้าล าธาร พืน้ทีค่วาม

ลาดชนัสงู 
 

 ด าเนนิการแปรรปูไมพ้ะยงูของกลางทีค่ดถีงึทีสุ่ดแลว้ และส่งมอบใหแ้ก่กองทัพบกและ

กรมศลิปากร เพือ่น าไปใชป้ระโยชนต์อ่ไป 

หน่วย: ลา้นบาท

2557 2558 2559 %Chg

ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 51.94 61.72 77.63 25.76%

สนิทรัพย์รวม 4,694.79 4,803.59 4,980.79 3.69%

หนีส้นิรวม 1,144.03 1,326.57 1,446.17 9.02%

ทนุรวม 3,550.76 3,477.02 3,534.63 1.66%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 3,530.44 3,456.70 3,514.31 1.67%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 1,510.98 1,742.46 2,033.21 16.69%

รายไดร้วม 2,095.47 2,045.95 2,370.80 15.88%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 1,742.86 1,991.95 2,218.25 11.36%

คา่ใชจ้า่ยรวม 1,817.28 2,125.63 2,275.38 7.04%

ก าไรจากการด าเนนิงาน (231.89) (249.50) (185.03) (25.84%)

ดอกเบีย้จา่ย 6.07 2.84 0.97 (65.89%)

EBITDA (233.08) (246.24) (180.04) (26.88%)

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 272.13 (82.52) 94.46 214.46%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 576.39 585.03 561.21 (4.07%)

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 4.87 6.10 5.96 (2.30%)

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 195.64 187.66 201.79 7.53%

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 557.91 654.97 601.25

งบลงทนุเบกิจา่ย 478.50 295.36 374.05

อัตราการเบกิจา่ย (%) 85.77% 45.10% 62.21%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA (%) 5.80% (1.72%) 1.90%

ROE (%) 7.66% (2.37%) 2.67%

D/E (เทา่) 0.32 38.15% 40.91%

Net Profit Margin (%) 12.99% (4.03%) 3.98%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

   

สรปุกำรด ำเนนิงำน 

1. ปลกูสรา้งสวนป่า คุม้ครองรักษาป่าไม ้และบรูณะป่าไมเ้พือ่ประโยชนแ์กก่ารป่าไม ้ 
ไมว่า่จะเป็นการด าเนนิการเองหรอืเป็นการด าเนนิการเพือ่ชว่ยเหลอืรฐั 

2. เผยแพรค่วามรู ้การปลกูฝังทศันคต ิและความส านกึในการคุม้ครองดแูลรักษาบรูณะ  
และพฒันาทรัพยากรป่าไม ้

3. ด าเนนิโครงการเสรมิสรา้งสวนป่ามาตรฐานการปลกูป่าเศรษฐกจิเพือ่เขา้สูป่ระชาคม
อาเซยีน และระบบการควบคมุการเคลือ่นยา้ยสนิคา้ไม ้(COC)  

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 

1. อ.อ.ป. ควรมกีารบรหิารจัดการความเสีย่งดา้นการบรหิารทรพัยส์นิ และการระดมเงนิทนุ
โดยจัดท าแผนงานเพิม่เตมิในการรองรบักรณีที ่อ.อ.ป. ไมส่ามารถด าเนนิการไดต้าม
แผนงานปกต ิ

2. อ.อ.ป. ควรมกีารวางแผนการตลาดเชงิรกุทัง้ในธรุกจิอตุสาหกรรมไม ้และธรุกจิบรกิาร 
เพือ่เป็นการชว่ยแกปั้ญหาสภาพคลอ่งของ อ.อ.ป. เนือ่งจากธรุกจิดงักลา่วใชเ้วลาคนืทนุ 
สัน้กวา่การปลกูสรา้งสวนป่า 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล 
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย(มาตรา85)รฐัตอ้งด าเนนิการตามแนวนโยบายดา้นทีด่นิทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ซึง่ อ.อ.ป. ไดม้โีครงการ ดงัตอ่ไปนี ้
-พืน้ทีป่่าเศรษฐกจิไดร้ับการบรหิารจัดการ เชน่ การจัดท าขอ้มลูความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีส่วนป่า จัดท าแปลงสาธติการปลกูบ ารงุไมเ้ศรษฐกจิ  
สง่เสรมิอาชพีปลกูป่าราษฎรและพฒันาชมุชนในพืน้ทีจั่งหวดัชายแดนภาคใต ้สง่เสรมิเกษตรกรปลกูป่าไมเ้ศรษฐกจิ พฒันาศนูยก์ารเรยีนรูด้า้ทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอ้ม และ อบรมเยาวชนเพือ่อนุรกัษ์และพฒันาป่าเศรษฐกจิอยา่งยั่งยนื 
-พืน้ทีป่่าอนุรักษณ์ เชน่ ดแูลฟ้ืนฟพูืน้ทีป่่าทีผ่า่นการบกุรกุ ท าไรเ่ลือ่นลอย และ ปลกูสรา้งสวนป่าและอนุรกัษ์ฟ้ืนฟพูืน้ทีป่่าตน้น ้าล าธาร 
-ชา้งเลีย้งเพือ่อนุรักษ์ เชน่ ดแูลชา้งส าคญัจากส านักพระราชวงั เป็นตน้ 
-แปรรปูไมพ้ะยงูของกลาง เพือ่สง่มอบใหแ้กก่ระทรวงกลาโหม ในการกอ่สรา้งพพิธิภัณฑไ์มด้มีคีา่ 

สำขำทรพัยำกรธรรมชำต ิ

 

องคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้(อ.อ.ป.) 
 

ประจ ำปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59) 

 

• ฐำนะทำงกำรเงนิของ อ.อ.ป.  ปี 2559 มสีนิทรัพยห์มุนเวยีนประเภทเงนิสดเพิม่ขึน้

จากปี 2558 ในไตรมาสเดยีวกัน จ านวน 15.90 ลบ. หรอืคดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 25.76  

สว่นสนิทรัพยร์วมเพิม่ขึน้จ านวน 177.21 ลบ. หรอืคดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.69 

• โครงสรำ้งรำยไดร้วม  ประกอบดว้ย รายไดค้่าขาย จ านวน 1,746.07 ลบ. คดิเป็น 

รอ้ยละ 73.65 รายไดผ้ลติน ้ายางพารา จ านวน 249.54 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.53 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร จ านวน 37.59 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.58 รายไดเ้งนิอุดหนุน

รัฐบาล จ านวน 201.79 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.51 รายไดเ้งนิอุดหนุนรัฐบาลเบกิจ่าย

แทนกัน จ านวน  17.32 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.73 รายไดอ้ืน่  ๆจ านวน 118.47 ลบ. 

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.00 

• โครงสรำ้งค่ำใชจ้่ำยด ำเนนิงำน ประกอบดว้ย ตน้ทุนขาย จ านวน 1,335.10 ลบ.  

คดิเป็นรอ้ยละ 58.68 คา่ใชจ้่ายผลติน ้ายางพารา จ านวน 195.86 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

8.61 ค่าใชจ้่ายจากการใหบ้รกิาร จ านวน 45.64 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.00 ค่าใชจ้่าย 

ในการขาย จ านวน 48.56 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.13 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารทั่วไป 

จ านวน 391.56 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 17.21 ค่าใชจ้่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล จ านวน 

201.52 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.86 ค่าเสือ่มราคา จ านวน 5.96 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

0.26 ค่าใชจ้่ายเงนิอุดหนุนรัฐบาลเบกิจ่ายแทนกัน จ านวน 17.32 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

0.76 และคา่ใชจ้่ายอืน่  ๆจ านวน 33.85 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 1.49 

• ผลกำรด ำเนนิงำนของ อ.อ.ป. ปี 2559  มีรายไดจ้ากการด าเนินงานเพิ่มขึ้น 

จากปี 2558 จ านวน 290.75 ลบ. หรือคดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.69 มคี่าใชจ้่ายจาก 

การด าเนนิงานเพิม่ขึน้จากปี 2558 จ านวน 226.29 ลบ. หรอืคดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.36 

ในขณะที่ อ.อ.ป. มีรายไดอ้ื่นเพิ่มขึ้น ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการชดเชยพื้นที่สวนป่า  

จ านวน 53.61  ลบ. รายไดค้่าขนส่ง จ านวน 10.47 ลบ. รายไดค้่าเชา่ จ านวน 12.59 ลบ. 

ประกอบกับมคี่าใชจ้่ายอืน่ ๆ  ทีล่ดลงมาก ส่งผลใหปี้ 2559 อ.อ.ป. มกี าไรสุทธิ

จ านวน 82.52 ลบ. 

 

 

โครงสรา้งรายได ้

โครงสรา้งคา่ใชจ้า่ย 

ผูจ้ดัท ำ:  นางสาวชนาทปิ  เปลีย่นสกลุ 
ส ำนกั : กองพฒันารัฐวสิาหกจิ 3 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นางสาวสธุาวรรณ  ศกัดิโ์กศล 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7 ตอ่ 2110 
วนัทีจ่ดัท ำ : 14 มนีาคม 2560 


