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สถำนะกำรด ำเนนิงำน 
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ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

    
 
 
 

• อ.ต.ก. มผีลประกอบการขาดทนุอย่างตอ่เนื่องตัง้แตม่กีารยุติ
โครงการรับจ าน าขา้วและการด าเนนิงานเชงิพาณิชยไ์มเ่ป็นไป
ตามเป้าหมาย อ.ต.ก.จงึควรวเิคราะหส์ถานะการด าเนนิธรุกจิ
และความคุม้คา่ของการด าเนนิงานในอนาคต รวมถงึจัดท า
แผนการบรหิารใหอ้งคก์รอยู่รอดจากการทีต่อ้งจ่ายคา่เชา่
ที่ดินใหก้ับ ร.ฟ.ท. เพิ่มมากขึ้นถงึเท่าตัว เพื่อป้องกัน
ปัญหาการขาดสภาพคลอ่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

สงักดั : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประธำนกรรมกำร : นำยเลศิวโิรจน ์โกวฒันะ 
กรรมกำรผูแ้ทน กค. : นำยไพโรจน ์เจอืประทมุ 
รองอธบิดกีรมสรรพำกร 
ผูอ้ ำนวยกำร : นำยกมลวศิว ์แกว้แฝก 
CFO : นำงสำวสนุนัท ์ สนัธเิดช 
จ ำนวนพนกังำน : 389 คน 
Website : www.mof.or.th 

ทีม่า : งบการเงนิประจ าปี 2558 และ 2559 ไดร้ับการตรวจสอบและรับรองโดย สตง.  

         งบการเงนิประจ าปี 2560 เป็นงบการเงนิบือ้งตน้ 

สำขำเกษตร 
 

 

องคก์ำรตลำดเพือ่เกษตรกร    

ประจ ำปี 2560 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

 

SOD: เป็นตลาดกลางสนิคา้เกษตรคณุภาพแบบครบวงจร 

 รายงานผลการด าเนนิงานโครงการรับจ าน าขา้วเปลอืกตามนโยบายรัฐบาล ณ วนัที ่
30 กันยายน 2560 รวมทั ้งสิ้น 6 โครงการฯ เก็บรักษาในคลังสินคา้ 183 หลัง               
ใน 25 จังหวัด ปรมิาณ 15,272,151 กระสอบ น ้าหนักสุทธ ิ1,549,842.773618 ตัน 
น ้าหนัก เนื้อขา้วรวมกระสอบ 1,566,642.139718 ตัน ในระหว่างเดอืนกันยายน 2560               
มกีารจ าหน่ายขา้วสารใหแ้กผู่ซ้ ือ้ตามสัญญาซือ้ขายขา้วสาร จงึท าใหม้ปีรมิาณขา้วสาร
ลดลงจ านวน 1,303,845 กระสอบ หรอืประมาณ 130,384 ตนั 
 อ.ต.ก. ไดเ้ชา่พืน้ทีบ่รเิวณยา่นพหลโยธนิจากการรถไฟแหง่ประเทศไทย (รฟท.)  
ซึง่สัญญาเชา่ไดส้ ิน้สุดลงในวันที ่29 พฤษภาคม 2560 และ รฟท. ไดต้กลงใหต้อ่อายุ
สัญญาเชา่ทีด่นิมกี าหนดอายุสัญญา 10 ปี นับตัง้แตว่ันที ่30 พฤษภาคม 2560 ถงึวันที ่
29 พฤษภาคม 2570 โดยมีการส ารวจพื้นที่ที่ อ.ต.ก.ใชป้ระโยชน์จริงรวมทัง้สิ้น 
61,748.89 ตรม. (ลดลงจากพืน้ทีเ่ชา่เดมิ 1,685.63 ตรม.) ก าหนดคา่เชา่ปีแรกจ านวน 
104,348,106 บาท และปรับคา่เชา่เพิม่ขึน้ปีละ 5% ซึง่มกี าหนดลงนามสัญญาเชา่ทีด่นิ
พรอ้มช าระเงินค่าเช่าและค่าใชจ้่ายต่างๆ ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ส าหรับ        
พืน้ทีเ่ชา่ทีด่นิมรีายรายละเอยีดดงันี ้
     1) พืน้ทีส่รา้งอาคารส านักงานโครงการหลวง 44,622.71 ตรม. คดิคา่เชา่ปีแรก ตรม.ละ 1,546.88 บาท 
     2) พืน้ทีจั่ดหาประโยชน ์17,125.88 ตรม. คดิคา่เชา่ปีแรก ตรม.ละ 2,062.50 บาท 
      ทัง้นี ้อตัราคา่เชา่ดงักลา่วมกีารปรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 96 จากเดมิปีละ 53 ลบ.เป็น 104 ลบ. 
 ความคบืหนา้ในการจ าหน่ายขา้วสารในสต็อกของรัฐเขา้สูอ่ตุสาหกรรม 

หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย : ลา้นบาท 

รำยได ้คำ่ใชจ้ำ่ย จำกกำรด ำเนนิงำน  

รำยไดร้วม คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิ

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

2558 2559 2560 %Chg

ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 2,885.79 1,813.15 2,244.30 (123.78)%

สนิทรัพย์รวม 95,570.17 77,207.98 51,056.23 (33.87)%

หนีส้นิรวม 95,510.66 77,257.93 51,197.27 (33.73)%

ทนุรวม 59.51 (49.95) (141.04) 182.35%

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม (213.98) (323.45) (414.54) (28.16)%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 679.30 627.81 559.04 (10.95)%

รายไดร้วม 2,403.56 1,942.75 1,596.88 (17.80)%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 2,439.87 2,021.51 1,681.46 (16.82)%

คา่ใชจ้า่ยรวม 2,522.78 2,050.26 1,684.97 (17.82)%

ก าไรจากการด าเนนิงาน (1,760.57) (1,393.70) (1,122.43) 19.46%

ดอกเบีย้จา่ย 82.92 28.74 3.51

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0.00 0.00 0.00

EBITDA (1,735.70) (1,368.21) (1,096.97) 19.82%

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิ (119.23) (107.51) (88.09) 18.06%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 231.05 224.33 213.23 (4.95)%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 0.00 0.00 0.00

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 24.87 25.49 25.46 (0.13)%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 0.00 0.00 0.00

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 0.00 0.00 0.00 0.00%

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 32.18 3.00 9.80 226.67%

งบลงทนุเบกิจา่ย 32.18 2.98 3.71 24.77%

อัตราการเบกิจา่ย (%) 100.00% 99.17% 37.88%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA (0.12)% (0.14)% (0.17)%

ROE (200.33)% 215.22% 62.46%

D/E (เทา่) 160487.05% (154664.33)% (36299.57)%

Net Profit Margin (4.96)% (5.53)% (5.52)%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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สรปุกำรด ำเนนิงำน  
 อ.ต.ก. มภีารกจิการด าเนนิงานหลกั แบง่ออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคอื 
       1) การด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล เชน่ โครงการรับจ าน าขา้วเปลอืก เป็นตน้ 
       2) การด าเนนิงานเชงิพาณิชย ์ซึง่มกีารด าเนนิกจิกรรมหลายประเภท เชน่ การจัดการ
ตลาดกลาง อ.ต.ก. เป็นตน้ 
  เนื่องจาก อ.ต.ก. ตอ้งด าเนินงานทั ้งดา้นนโยบายและงานเชิงธุรกิจ ซึ่งการด าเนินงาน 
ตามนโยบายรัฐบาลนัน้ มกัมกีารเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ สง่ผลให ้อ.ต.ก. มปัีญหาการด าเนนิงาน กลา่วคอื 
       1) ในกรณีที่ อ.ต.ก. ไดร้ับมอบหมายใหด้ าเนินงานดา้นนโยบาย ท าใหม้ีปัญหา       
ดา้นการจัดการบุคลากรที่มีอยู่จ ากัด และท าใหก้ารด าเนินงานเชิงธุรกิจบางส่วน             
ตอ้งหยดุชะงักและขาดความตอ่เนือ่ง 
       2) การทีร่ายไดห้ลักของ อ.ต.ก. นัน้มาจากการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐ ในชว่งที่
นโยบายไม่ต่อเนื่องหรือไม่มีความชัดเจนในการด าเนินงาน จะส่งผลกระทบต่อฐานะ        
ทางการเงนิของ อ.ต.ก. อยา่งมนัียส าคญั 
 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
  อ.ต.ก. ควรศกึษาความเป็นไปไดใ้นการจัดตัง้รูปแบบธุรกจิใหม่ (Business Model)       
ใหเ้หมาะสมกับภารกจิของ อ.ต.ก. และมกีารเชือ่มโยงกับตลาดเกษตรกร โดยด าเนนิงาน      
ในเชงิพาณิชย์เพิม่ขึน้เพือ่เพิม่ศักยภาพในการท าก าไร รวมทัง้การศกึษาความเป็นไปได ้    
ในการหาพนัธมติรทางธรุกจิเพือ่เพิม่ชอ่งทางในการหารายได ้ 
  อ.ต.ก. ควรจัดท าแผนการบริหารจัดการค่าใชจ้่ายและแผนการหารายไดเ้ชงิธุรกิจ      
เพือ่ใหม้รีายไดท้ีเ่พยีงพอตอ่การด าเนนิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

ผูจ้ดัท ำ: นำงสำวพรพรรณ ชยัสุขภริมย ์
ส ำนกั/กอง : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ 3 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั/กอง : นำงสำวสุธำวรรณ ศกัด ิโ์กศล 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7 ตอ่ 2127 
วนัทีจ่ดัท ำ : 16 มกรำคม 2561 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล 

1 โครงกำรตลำดสนิคำ้เกษตรในระดบัพืน้ที ่ เป็นโครงการทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให ้อ.ต.ก. เป็นกลไกหลักในการขับเคลือ่นและเชือ่มโยงระบบตลาด สรา้งชอ่งทาง 
การจ าหน่ายส าหรับสนิคา้เกษตรทีม่คีณุภาพจากเกษตรกร และองคก์รเกษตรกร ซึง่เป็นผูผ้ลติโดยตรง ดว้ยการจัดกจิกรรมตลาดสนิคา้เกษตรคณุภาพระดบัพืน้ที ่หมนุเวยีนไปตามภมูภิาคตา่งๆ 
ทั่วประเทศ เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการเชือ่มโยงสนิคา้เกษตรระหวา่งเกษตรกรผูผ้ลติกบัผูข้ายสูร่ะบบตลาด โดยไมผ่า่นพอ่คน้คนกลางและสรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้กส่นิคา้เกษตรคณุภาพอยา่งตอ่เนือ่ง 

2.โครงกำรเมอืงเกษตรสเีขยีว มเีป้าหมายใน 6 จังหวดั (เชยีงใหม ่ศรสีะเกษ จันทบรุ ีราชบรุ ีพัทลงุ และหนองคาย ทีม่คีวามโดดเดน่ในการผลติสนิคา้เกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร ทีเ่ป็นมติร 
กับสิง่แวดลอ้มสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ซึง่ อ.ต.ก. จัดอยูใ่นกลุม่ที ่3 กลุม่ปลายน ้า สง่เสรมิการเป็นเมอืงเกษตรสเีขยีว เชือ่มโยงตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ 

3.โครงกำรตลำดกลว้ยไมคุ้ณภำพ เป็นโครงการจัดตัง้ขึน้เพือ่รองรับนโยบายของนายกรัฐมนตร ี(พลเอก ประยทุธ ์จันทรโ์อชา) ในการยกระดับคณุภาพชวีติของเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้ง 
กลว้ยไม ้โดย อ.ต.ก. ไดร้ับมอบหมายใหด้ าเนนิการจัดพืน้ทีร่องรับผูเ้พาะเลีย้งกลว้ยไม ้ส าหรับการจัดแสดงกลว้ยไม ้นวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับกลว้ยไมแ้ละการคา้ปลกี  

 

   

สำขำเกษตร 
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 ก ำไรสทุธ ิ
      ใน Q4 ปี 2560 อ.ต.ก. มผีลขาดทุนสทุธจิ านวน 88.09 ลา้นบาท ขาดทนุลดลง
ประมาณ 19.42 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 18.06 จากปีก่อน โดยการด าเนินโครงการ         
เชงิสังคม (นโยบายรัฐ) ขาดทุนสุทธิ 2.908 ลา้นบาท ส่วนโครงการเชงิพาณิชย ์         
มผีลขาดทนุสทุธ ิ85.185 ลา้นบาท  
 

 รำยไดร้วม 
      ใน Q4 ปี 2560 อ.ต.ก. มรีายไดร้วม 1,596.88 ลา้นบาท ลดลง 345.87 ลา้นบาท 
หรือรอ้ยละ 17.80 จากปีก่อน ซึง่รายไดส้่วนใหญ่เกดิจากผลการด าเนินโครงการตาม
นโยบายของรัฐ โดยมีรายไดเ้ชงิสังคมรวมจ านวน 1,213.24 ลา้นบาท เป็นรายได ้         
ที่เกิดจากเงินชดเชยค่าใชจ้่ายที่ อ.ต.ก. ไดร้ับจากรัฐบาลเพื่อชดเชยค่าใชจ้่าย           
จากการด าเนนิโครงการรัฐบาลจ านวน 722.26 ลา้นบาท ส าหรับรายไดจ้ากการด าเนิน
โครงการเชงิพาณชิยข์อง อ.ต.ก. มจี านวน 778.31 ลา้นบาท โดยเป็นรายไดจ้ากการขาย
และหรอืการใหบ้รกิารจ านวน 559.04 ลา้นบาท 
 

 คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 
      ใน Q4 ปี 2560 อ.ต.ก. มคีา่ใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 1,681.46 ลา้นบาท แบ่งเป็นคา่ใชจ้่าย
จากการด าเนนิงานเชงิสงัคม 817.96 ลา้นบาท และคา่ใชจ้่ายจากการด าเนนิงานเชงิพาณิชย ์
863.50 ลา้นบาท โดยคา่ใชจ้่ายรวมของ อ.ต.ก. ลดลงจากปีกอ่นจ านวน 365.29 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 17.82 ซึง่เป็นผลมาจาก อ.ต.ก. มกีจิกรรมการด าเนนิงานทีล่ดลง 
 

 สนิทรพัยร์วม  
     ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 อ.ต.ก. มีส ินทรัพย์รวม 51,056.23 ลา้นบาท ลดลง 
26,151.75 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 33.87 จากปีกอ่น รวมทัง้มสีนิคา้คงเหลอืจ านวน 201.85 
ลา้นบาท ซึง่ลดลงจากปีทีแ่ลว้จ านวน 2.13 ลา้นบาท 
 

 หนีส้นิและทนุรวม  
     ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 อ.ต.ก. มีหนี้ส ินรวม 51,197.27 ลา้นบาท ลดลง 
26,060.66 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 33.73 จากปีก่อน ในส่วนของทุนรวมของ อ.ต.ก.      
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีจ านวน -141.04 ลา้นบาท ลดลง 91.09 ลา้นบาท  
หรอืลดลงรอ้ยละ 182.35 จากปีกอ่น 
 

 ผลกำรเบกิจำ่ยงบลงทนุ 
     ใน Q4 ปี 2560 อ.ต.ก. มผีลการเบกิจ่ายงบลงทุนจ านวน 3.712 ลา้นบาท จาก
เป้าหมายการเบกิจา่ยทัง้ปี 9.80 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 37.88 ของแผนการเบกิจา่ย 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย : ลา้นบาท 

ผลกำรประเมนิครึง่ปีบญัช ี2560 

ผลกำรเบกิจำ่ยงบลงทนุ 

สดัสว่นของรำยได ้

ตัวชีว้ดั เป้าหมาย คา่จรงิ

ทางการเงนิ

1.ก าไรสทุธ ิ (ลา้นบาท)

   1.1.ก าไรสทุธเิชงิสังคม (ลา้นบาท) 5 1.0000

   1.2.ก าไรสทุธเิชงิพาณชิย ์ (ลา้นบาท) 5 1.0000

   1.3.คา่ใชจ้า่ยบรหิารตอ่รายได ้ (ลา้นบาท) 5 1.0000

ไม่ใชท่างการเงนิ

1.การด าเนนิงานในการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงาน

เชงิพาณชิย์ (ระดับ)
12 1.0000

2.การปรับโครงสรา้งองคก์รเพือ่จัดตัง้หน่วยธรุกจิ 
(Business Unit) (ระดับ)

5 1.0000

3.การบรหิารตลาดกลางสนิคา้เกษตรเสมอืนจรงิ. 5 3.0000

4. การจัดท าแผนบรหิารทางเลอืกการด าเนนิงาน 
(Contigency plan)

8 1.0000

5. ความพงึพอใจของผูป้ระกอบการ/ผูบ้รโิภค

    5.1 การด าเนนิงานตามแผนปรับปรุงความพงึพอใจ 
(ระดับ)

1.6 2.0000

    5.2 ระดับความพงึพอใจของผูป้ระกอบการ/ผูบ้รโิภคที่

ใชต้ลาดกลาง (ระดับ)
3.2 1.0000

    5.3 ระดับความพงึพอใจของผูป้ระกอบการ/ผูบ้รโิภคที่

เขา้ร่วมกจิกรรมการจัดตลาดสนิคา้เกษตรระดับพืน้ทีฯ่ 
(ระดับ)

3.2 1.0000

หมายเหตุ

  1. ประมาณการโดยมสีมมตฐิานวา่ผลการด าเนนิงานสม า่เสมอตลอดทัง้ปี

  2. ก าหนดคะแนนเบือ้งตน้ที ่ "ระดับ 1"  โดยจะประเมนิผลจรงิในชว่งสรุปผลปลายปี


