
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 คณะรฐัมนตรรีบัทรำบมต ิ

 เมือ่วนัที ่30 ก.ค. 56 คณะรัฐมนตรมีมีตริับทราบ ผลการประชมุคณะกรรมการก ากับนโยบาย
ดา้นรัฐวสิาหกจิ (กนร.) ในคราวประชมุ ครัง้ที ่3/2556 เมื่อวันที ่16 พ.ค. 56 โดยมมีติ
รับทราบแผนยุทธศาสตร์ปรับบทบาทขององค์การตลาด (อต.) พ.ศ. 2556-2560            
ซึง่ อต. ปรับบทบาทจากการประกอบการเอง (Operator) เป็นผูบ้รหิารสัญญาและอ านวย
ความสะดวกใหแ้กผู่บ้รหิารโครงการในกจิการตา่งๆ ของ อต. (Facilitator) โดยจะมุง่เนน้การ
รว่มทนุ รว่มด าเนนิงาน หรอืท าสญัญาจา้งเหมากบัภาคเอกชนในการประกอบการทัง้ในธรุกจิ
เดมิอนัไดแ้ก ่การบรหิารตลาดและในธรุกจิใหม่ๆ   
 

 กำรด ำเนนิธุรกจิ 
 อต. ด าเนนิธรุกจิตลาดทัง้หมด 5 สาขา ไดแ้ก ่ 

 สาขาปากคลองตลาด ซึง่ อต. ไดใ้หเ้อกชนรว่มทนุ โดยรับผลตอบแทนจากการท าสัญญา
จ านวน 32 ลบ. และ อต. จะไดผ้ลตอบแ ทนปีละ 12 ลบ.  

 สาขาหนองมว่ง โดยเอกชนเชา่พืน้ทีม่รีายได ้0.96 ตอ่ปี  
 สาขาตลิง่ชนั อต. มผีูเ้ชา่แผง และอาคารพาณชิย ์ซึง่ประสบปัญหาการท าสญัญาเชา่    
และการช าระ 

 สาขาบางคลา้ เป็นตลาดกลางซือ้ขายสตัวน์ ้า ซึง่ปัจจบุนัประสบปัญหาเรือ่งประสทิธภิาพ
ในการใชง้านของระบบจัดการน ้าเสยี  

 สาขาล าพนู เป็นอาคาร 3 ชัน้ และแบง่เป็นแผงใหเ้ชา่ ซึง่ปัจจบุนัยังประสบปัญหาขาดทนุ 
เนือ่งจากอยูห่า่งไกลจากแหลง่ชมุชน 

 
 ธุรกจิอืน่ 

 อต. ด าเนนิการจัดส่งขา้วสารอาหารดบิและเชือ้เพลงิ (ไมฟื้น,แกลบ) ใหแ้กส่่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะกรมราชทัณฑ์ ซึง่กลายเป็นแหล่งรายไดท้ีท่ าให ้อต. ยังม ี      
ผลก าไร 

 อต. ไดด้ าเนินโครงการสรา้งความร่วมมอืกับกรมพัฒนาชมุชนในการน าสนิคา้ OTOP ไป
จ าหน่ายในโมเดริน์เทรด โดยน าสนิคา้ OTOP จากกรมพัฒนาชมุชนไปจัดวางจ าหน่ายที ่
เทสโก ้โลตสั จ านวน ๒๒ สาขา 

• องคก์รยังคงขาดการบรหิารจัดการทรัพยส์นิทีม่อียู่ให ้

เกดิมลูคา่สงูสดุ  

• การด าเนนิงานขาดทนุในธรุกจิทีด่ าเนนิกจิการเอง แต่

ยังคงมกี าไรในภาพรวม เนื่องจากการด าเนินงานจาก

ภารกจิรอง 

สงักดั: กระทรวงมหาดไทย 
 

ประธำนกรรมกำร: นายชยพล  ธติศิักดิ ์
 

กรรมกำรผูแ้ทน กค.: นายสนัต ิ อ ่าศรเีวยีง 
 

ผูอ้ ำนวยกำร: นายภาณุพล  รัตนกาญจนภัทร 
 

CFO: นางสาวอันธกิา  ทองน า 
 

จ ำนวนพนกังำน: 98 คน 
 

Website: www.market-organization.or.th 
 

ทีม่า : งบการเงนิประจ าปี 2559 งบไตรมาส 2/59 และงบไตรมาส 2/60 เป็นงบการเงนิเบือ้งตน้ของ อต. 

สำขำอตุสำหกรรม  
และพำณชิยกรรม 

 
 

 

องคก์ำรตลำด  (อต.) 
ไตรมาสที ่2 ประจ าปี 2560 (1 ม.ค. 60 – 31 ม.ีค. 60) 

SOD: ก าหนดทศิทางขององคก์รทีเ่หมาะสมตามนโยบายรัฐบาล และเรง่พัฒนาการบรหิารจัดการทรัพยส์นิ 
 

รำยไดร้วม (ลบ.) 

คำ่ใชจ้ำ่ย (ลบ.) 

ก ำไรสทุธ ิ(ลบ.) 

ROA  

ปีงบประมาณ 

หน่วย: ลา้นบาท 2559

6M/59 

(ต.ค. 58 - 

ม.ีค. 59)

6M/60 

(ต.ค. 59 -

 ม.ีค. 60)

%Chg
ม.ค.-

ม.ีค. 59

ม.ค.-

ม.ีค. 60
%Chg

ต.ค.-

ธ.ค. 59
%Chg (QoQ)

ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 80.94 124.40 167.44 34.6% 124.40 167.44 34.6% 118.34 41.5%

สนิทรัพยร์วม 1,716.89 827.77 568.56 (31.3%) 827.77 568.56 (31.3%) 600.29 -5.3%

หนีส้นิรวม 1,508.10 577.58 328.47 (43.1%) 577.58 328.47 (43.1%) 372.58 -11.8%

ทุนรวม 208.79 250.19 240.09 (4.0%) 250.19 240.09 (4.0%) 227.71 5.4%

ก าไร(ขาดทุน)สะสม 206.79 244.19 215.30 (11.8%) 244.19 215.30 (11.8%) 225.71 -4.6%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 109.44 57.06 54.45 (4.6%) 29.14 25.85 (11.3%) 28.60 -9.6%

รายไดร้วม 133.40 69.78 63.58 (8.9%) 35.40 30.00 (15.2%) 33.58 -10.7%

คา่ใชจ้่ายจากการด าเนนิงาน 36.14 21.82 23.30 6.8% 11.50 12.11 5.3% 8.06 50.2%

คา่ใชจ้่ายรวม 69.62 32.55 34.28 5.3% 17.65 34.28 94.3% 15.29 124.3%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 73.30 37.23 31.15 (16.3%) 17.76 18.99 7.0% 20.53 (7.5%)

ดอกเบี้ยจ่าย  -    - -           -           - -        -          -         -               

ภาษีเงนิไดน้ติบิุคคล  -    - -           -           - -        -          -         -               

EBITDA 85.27 41.61 37.48 (9.9%) 20.76 16.94 (18.4%) 23.67 (28.4%)

ก าไร(ขาดทุน)สทุธิ 63.78 37.23 29.30 (21.3%) 17.76 11.01 (38.0%) 18.29 -39.8%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้่ายพนักงาน 33.33 14.77 15.25 3.3% 7.86 8.04 2.3% 7.21 11.4%

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น  -    - -           -           - -        -          -         -               

คา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจ าหน่าย 11.97 6.37 6.33 -0.7% 3.12 3.20 2.6% 3.13 2.0%

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

เงนิอดุหนุนจากงบประมาณ  -    - -           -           - -        -          -         -               

งบลงทุน (เป้าหมาย) 20.12 0.35 (100.0%) 0.33 (100.0%) 5.03 -               

งบลงทุนเบกิจ่าย 13.82 0.34 (100.0%) 0.01 (100.0%) 4.93 (100.0%)

อตัราการเบกิจ่าย (%) 68.7% 96.0% 2.1% 98.0%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 14.9% 9.0% 20.6% 11.6% 4.3% 7.7% 3.46% 12.2% 9%

ROE 122.2% 29.8% 48.8% 19.1% 14.2% 18.3% 4.15% 32.1% 28%

D/E (เท่า) 7.2 2.3 1.4 (0.94) 2.31 1.37 -0.94 1.6 (0.27)

Net Profit Margin 47.8% 53.4% 46.1% (7.3%) 50.2% 36.7% -13.46% 54.5% 68%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

   

• รำยไดร้วมลดลง  

• อต. มรีายไดร้วมใน 6M/60 จ านวน 63.58 ลบ. เมือ่เทยีบกับ 6M/60 ลดลงจ านวน 6.19 ลบ. หรอื
รอ้ยละ 8.9 สาเหตุหลักมาจาก (1) รายไดอ้ื่นลดลงจ านวน 3.58 ลบ. หรอืรอ้ยละ 28.2 (2) รายได ้    
คา่ด าเนนิงานขา้วสารอาหารดบิลดลงจ านวน 2.02 ลบ. หรอืรอ้ยละ 3.9 (3) รายไดค้่าจัดงานมหกรรม
ผลติภัณฑช์มุชนลดลงจ านวน 0.32 ลบ. หรอืรอ้ยละ 42.1 (4) รายไดค้่าเชา่แผงลดลงจ านวน 0.22 ลบ. 
หรอืรอ้ยละ 11.4 และ (5) รายไดค้า่เชา่อาคารพาณชิยล์ดลงจ านวน 0.05 ลบ. หรอืรอ้ยละ 3.00 
 

•คำ่ใชจ้ำ่ยรวมเพิม่ขึน้  

• อต. มคีา่ใชจ้า่ยรวมใน 6M/60 จ านวน 34.28 ลบ. เพิม่ขึน้จาก 6M/59  จ านวน 1.73 ลบ. หรอืรอ้ยละ 5.3 
สาเหตหุลักมาจาก (1) คา่ตอบแทนผูบ้รหิารเพิม่ขึน้จ านวน 1.04 ลบ. หรอืรอ้ยละ 152.4 (2)ค่าใชจ้่าย
พนักงานเพิม่ขึน้ 0.48 ลบ. หรอืรอ้ยละ 3.3 (3) ค่าตอบแทนผูบ้รหิารเพิม่ขึน้ 0.25 ลบ. หรอืรอ้ยละ 2.3       
ทัง้นี ้อต. ไดม้ผีูบ้รหิารสงูสดุทีเ่วน้วา่งมานานรวมทัง้กรรมการ และพนักงานในแต่ละสาขาเพิม่ขึน้ท าให ้
คา่ใชจ้า่ยในภาพรวมเพิม่สงูขึน้ 
 

•สนิทรพัยร์วมลดลง 

•สนิทรัพยร์วมลดลง 259.21 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 31.3  เมื่อเทยีบกับ 6M/59 (827.77 ลบ.) 
สาเหตุหลักมาจาก (1) ลูกหนี้การคา้ลดลง 303.36 ลบ. หรอืรอ้ยละ 79.7 เนื่องจากลูกหนี้ค่าอาหาร
ดบิและเชือ้เพลงิลดลง (2) รายไดค้า้งรับลดลง 3.02 ลบ. หรอืรอ้ยละ 86.3 (3) สนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน
ลดลง 0.62 ลบ. หรอืรอ้ยละ 10.4 (4) อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุลดลง 0.36 ลบ. หรอืรอ้ยละ 0.7 
(6) สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่นลดลง 0.1 ลบ. หรือรอ้ยละ 3.2 และเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด
เพิม่ขึน้ 43.04 ลบ. หรอืรอ้ยละ 34.6 แตอ่ยา่งไรก็ไมส่ามารถชดเชยในสว่นอืน่ๆ ของสนิทรัพยท์ีล่ดลงได ้ 
 

• หนีส้นิรวม 

• หนีส้นิรวมของ อต. อยู่ที ่328.47 ลบ. ลดลงเมือ่เทยีบกับ M6/59 (577.58 ลบ.) จ านวน 249.11 ลบ. 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 43.13 สาเหตุหลักมาจาก(1) เจา้หนี้การคา้ลดลง 277.44 ลบ. หรอืรอ้ยละ 70.18  
(2) ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายลดลง 30.14 ลบ. หรอืรอ้ยละ 49.93 (3) เจา้หนี้ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิลดลง 
23.17 ลบ. หรอืรอ้ยละ 89.68 (4) ค่าชดใชผ้ดิสัญญา SME BANK ลดลง 4.82 ลบ. หรอืรอ้ยละ 33.33 
(5) รายไดส้ทิธลิงทุนพัฒนาก่อสรา้งรอการรับรูล้ดลง 2.80 ลบ. หรอืรอ้ยละ 10.29 อย่างไรก็ดหีนี้สนิ
หมนุเวยีนอืน่และเงนิประกันสัญญาเพิม่ขึน้ 45.80 ลบ.และ 40.69 ลบ. หรอืรอ้ยละ 2132.97 และรอ้ยละ 
195.47 
 

• กำรเบกิจำ่ยงบลงทนุ 

 ใน Q2/60 อต. สามารถเบกิจ่ายงบลงทุนไดท้ัง้ส ิน้ 5.03ลบ. จากวงเงนิตามแผนเบกิจ่าย จ านวน 7.12 ลบ. 
ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 70 ของเป้าหมายการเบกิจ่ายงบลงทุนและคดิเป็นรอ้ยละ 41 เมือ่เปรียบเทียบกับ
งบประมาณลงทนุประจ าปี 60 

 

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
อต. รับผดิชอบตลาดจ านวน 5 แห่ง ซึง่ผลการด าเนนิการบรหิารตลาดที ่อต. บรหิารจัดการเอง (สาขา

ตลิง่ชนั ตลาดสาขาบางคลา้ และตลาดสาขาล าพนู) มผีลการด าเนนิงานขาดทนุ  

 

 อต. มีโครงการร่วมมือกับกรมพัฒนาชุมชนและเอกชนเพื่อน าสนิคา้ OTOP ไปจ าหน่ายใน

หา้งสรรพสนิคา้ซึง่เพิง่เริม่ด าเนนิงาน และทัง้นีย้ังมแีผนการเป็นศนูยก์ลางในการกระจายสนิคา้มากขึน้  

 

รายไดห้ลักขององค์กรยังมาจากการขายขา้วสารและอาหารดิบใหก้ับเรือนจ า ซึง่ไม่เป็นไปตาม

วตัถปุระสงคใ์นการจัดตัง้องคก์ร และมคีวามเสีย่งสงู เนื่องจากรายไดจ้ากการขายขา้วสารอาหารดบิมี

สดัสว่นมากกวา่รายไดจ้ากการด าเนนิงานตลาดมาก หากเกดิการเปลีย่นแปลงในธรุกจิดังกลา่วจะสง่ผล

ใหอ้งคก์รประสบปัญหาทางการเงนิได ้ 

 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
 อต. ควรพจิารณาก าหนดแนวทางทีช่ดัเจนในการพลกิฟ้ืนและพัฒนาตลาดที ่อต. บรหิารจัดการเอง และ

พัฒนาการบริหารจัดการสัญญาที่ร่วมกับเอกชน รวมถึงควรพัฒนาตลาดทัง้หมดใหไ้ดร้ับการรับรอง

มาตรฐานดา้นสขุอนามัย 

 

 อต. ควรใหค้วามส าคัญในการก ากับและตดิตามการปรับปรุงการบรหิารจัดการองคก์รในทุกดา้นใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปลงอยา่งชดัเจนและเป็นรปูธรรม เนือ่งจากผลประเมนิดา้นการบรหิารจัดการองคก์รตามหลักเกณฑ์

การประเมนิผลงานรัฐวสิาหกจิของ อต. ยังคงอยูใ่นระดับต ่า ทัง้นี ้เพือ่ใหเ้กดิการปรับปรุงประสทิธภิาพ และ

ประสทิธผิลการด าเนนิงานขององคก์รอยา่งยั่งยนื 

ผูจ้ดัท ำ: นางสาวนษิฐา  สมหนองบัว 
ส ำนกั :อตุสาหกรรมและพาณชิยกรรม 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นางนัทวีรรณ  สมีาเงนิ 
โทรศพัท ์: 02-298-5880-7 ตอ่ 2302 
วนัทีจ่ดัท ำ :     มถินุายน  2560 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
 

            อต. เป็นรัฐวสิาหกจิที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ด าเนินการเกี่ยวกับตลาดบรหิารตลาดสาธารณะใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน          
ใชง้บประมาณของหน่วยงานและน าสง่เงนิรายไดแ้ผน่ดนิตอ่ปีรอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธ ิฃ 
            ในปีบัญช ี2560 อต. ไดร้ับอนุมัตแิผนลงทนุจ านวน 13.370 ลบ. และในครึง่ปีบัญช ี2560 นี้ อต. สามารถเบกิจ่ายไดจ้ านวน 5.033 ลบ. ทัง้นี ้            
งบลงทุนส่วนมากเป็นการลงทุนเพือ่ปรับปรุงอาคารส านักงานใหญ่ และการวางระบบบ าบัดน ้าเสยีของตลาดสาขาปากคลองตลาด เพือ่สรา้งมาตรฐาน        
ดา้นสขุอนามยัของตลาด และเป็นการสนับสนุนการลงทนุของภาครัฐเพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิในสว่นหนึง่ 

สำขำอตุสำหกรรม
และพำณชิยกรรม 

องคก์ำรตลำด  (อต.) 

ไตรมำสที ่2 ประจ ำปี 2560 (1 ม.ค. 60 – 31 ม.ีค. 60) 

 

โครงสรำ้งรำยได ้

•หมายเหต:ุ ผลการด าเนนิงานโดยรวมของ อต. ในชว่ง 6 เดอืนแรก
ของปีบัญช ี2560 (ต.ค. 59 - ม.ีค. 60) 
• ประมาณการโดยมสีมมตฐิานวา่ผลการด าเนนิงานสม ่าเสมอตลอด
ทัง้ปีบัญช ีโดยจะท าการประเมนิตามผลการด าเนนิงานจรงิในชว่ง
สรปุผลปลายปีอกีครัง้หนึง่ 

 
 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนครึง่ปี 2560 

ผลกำรด ำเนนิงำนแตล่ะสำขำ 

โครงสรำ้งคำ่ใชจ้ำ่ย 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย
ผลการ

ด าเนนิงาน
คะแนน

ทางการเงนิ 

1. ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนตลำด ก่อนหกั

คำ่เสือ่มและดอกเบีย้ (เฉพำะตลำดทีด่ ำเนนิกำรเอง) (EBITDA) 

(ลบ.)

-2.50 -2.72 1.0000

2. ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรคำ่ใชจ้ำ่ยด ำเนนิงำน -6.00 -13.98 5.0000

ไมใ่ช่ทางการเงนิ 

1. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำตลำด

เพือ่ใหไ้ดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนสขุอนำมัย

3.00 1.00 1.0000

2. กำรจัดท ำแผนวสิำหกจิขององคก์ำรตลำดปีงบประมำณ 

2561-2564 และแผนปฏบัิตกิำร ประจ ำปี 2560 รวมทัง้กำร

ด ำเนนิงำนตำมแผนปฏบัิตกิำร ประจ ำปีบญัช ี2560

3.00 1.00 1.0000


