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นายภาณุ  อุทัยรัตน์

ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา

สารจากประธานกรรมการองค์การสะพานปลา

MESSAGE FROM THE CHAIRMAN

	 ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรมและการเมือง	องค์กร

ทุก	ๆ	แห่ง	ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ	หรือเอกชน	จำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับการบริหารความเปลี่ยนแปลง 

เพื่อให้องค์กรสามารถดำารงอยู่อย่างเข้มแข็ง	และสามารถดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 องค์การสะพานปลาเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดเล็กที่มีข้อจำากัดในการดำาเนินงานเช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจ

สาขาเกษตรหลายๆ	แห่ง	ท่ีมีภารกิจท้ังในด้านการหารายได้	และการสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน

ควบคู่กันไป	ในขณะที่กระแสความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทั้งในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และการเมือง	เริ่มส่ง

ผลกระทบกับการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจที่กำาหนดไว้แต่เดิม	ด้วยเหตุนี้	นโยบายขององค์การสะพานปลา

ในระยะ	2-3	ปีที่ผ่านมา	จึงให้ความสำาคัญกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำาเนินงาน	และการปรับบทบาท

องค์กร	จะเห็นได้จากการดำาเนินงานด้านธุรกิจ	และการปรับปรุงมาตรฐานสุขอนามัยของสะพานปลาท่าเทียบเรือ

ประมงต่างๆ	ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของประเทศคู่ค้า	โดยยังคงมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพประมง	และอุตสาหกรรมประมงตามเจตนารมณ์เดิมทุกประการ
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ข้อมูลกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา    ปีงบประมาณ 2555

ลำ�ดับ        ร�ยน�ม          ตำ�แหน่งปัจจุบัน       อ�ยุ        วุฒิก�รศึกษ�          ตำ�แหน่งอื่นหรือคว�มรู้คว�มชำ�น�ญเฉพ�ะท�ง

   1.        นายภาณุ  อุทัยรัตน์
             ประธานกรรมการ  

 - ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  
   ฝ่ายข้าราชการประจำา

56 ปี  - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์   
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาโท  
   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  -  ผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  -  กรรมการอิสระ การไฟฟ้านครหลวง
  -  กรรมการ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้านครหลวง 
  -  กรรมการอิสระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้านครหลวง
  -  กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
  -  กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 
  -  รองประธานกรรมการ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
  -  ปลัดอำาเภอระแงะ/แว้ง จังหวัดนราธิวาส
  -  จ่าจังหวัดนราธิวาส 
  -  ปลัดอำาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำากิ่งอำาเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
  -  นายอำาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
  -  นายอำาเภอเมืองสงขลา
  -  หัวหน้าสำานักงานจังหวัดสงขลา
  -  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
  -  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 
  -  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  -  ตำาแหน่งปัจจุบัน : ท่านได้รับการโปรดเกล้าฯ 
     (ประเภทนักบริหารระดับสูง เทียบเท่า ซี 10)
     สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  และดำารงตำาแหน่ง
     ผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

   2.       นายวิรัติ  ศักดิ์จิรพาพงษ์            
   กรรมการ  

  ที่ปรึกษาบริษัท เอ็ม เอ เอ 
  คอนซัลแตนท์ จำากัด

61 ปี   - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์      
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

  -  ผู้บริหารระดับสูง ในเครือบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด(มหาชน) 
  -  กรรมการการเคหะแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
     และประเทศเพื่อนบ้าน    
  -  กรรมการอำานวยการ สำานักงาน ธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคม      
     และสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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ลำ�ดับ        ร�ยน�ม          ตำ�แหน่งปัจจุบัน       อ�ยุ        วุฒิก�รศึกษ�          ตำ�แหน่งอื่นหรือคว�มรู้คว�มชำ�น�ญเฉพ�ะท�ง

  -  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  
     มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
  -  ปริญญาโท 
     รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  -  ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
  -  ผู้อำานวยการสำานักบริหารทรัพยากรบุคคล
  -  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดี (นิติกร 9 ชช.)

   5.      นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
           กรรมการ       
   

  รองอธิบดี กรมสรรพสามิต 55 ปี

  -  ปริญญาตรี สังคมศาสตร์
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  -  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต         
     มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

  -  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป 

  -  คณะกรรมการอำานวยการ กรรมการ สำานักงานธนานุเคราะห์
  -  หัวหน้าสำานักงานทนายความ

   6.      นายจิรายุส  เนาวเกตุ 
           กรรมการ               

   7.      นายสถาพร  อิ่มใจ 
           กรรมการ               

  เกษตรกร

  ประกอบธุรกิจส่วนตัว

62 ปี

62 ปี
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ลำ�ดับ        ร�ยน�ม          ตำ�แหน่งปัจจุบัน       อ�ยุ        วุฒิก�รศึกษ�          ตำ�แหน่งอื่นหรือคว�มรู้คว�มชำ�น�ญเฉพ�ะท�ง

   3.      นายศุภชัย  จงศิริ              
  กรรมการ  

  - ข้าราชการบำานาญ 
    อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

62 ปี   - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

  -  กรรมการการประปานครหลวง
  -  ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารออมสิน 
  -  ที่ปรึกษาคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารเพื่อการเกษตร
     และสหกรณ์การเกษตร 
  -  ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำาหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน ICT 
     (IT Strategy and Policy Committee)
  -  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาคอมพิวเตอร์ สำานักงาน ก.พ.
  -  คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
     กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  -  คณะกรรมการกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (ก.ย.ศ.)
  -  กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)
  -  กรรมการ ธนาคารกรุงไทยจำากัด (มหาชน)  

   4.      นายพงษ์พิสุทธิ์  จินตโสภณ              
  กรรมการ  

  - ธุรกิจส่วนตัว 57 ปี   - ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์      
    มหาวิทยาลัยราชภัฎ
    บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  - ปริญญาโท รัฐศาสตรบัณฑิต  
    มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
    

  -  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม กทม.  
  -  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 บางคอแหลม กทม. ปี 2548-2549 
  -  โฆษกคณะกรรมาธิการติดตามป้องกันปราบปรามยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร
  -  ประธานอนุกรรมาธิการกิจการพิเศษ(ในคณะ ป.ป.ส. สภาผู้แทนราษฎร) 
     เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 
  -  กรรมาธิการวิสามัญในสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ       
  -  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  -  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
     และความมั่นคงของมนุษย์
 -  เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

005-010_new
.indd   6

18/11/2558   23:25:55



รายงานประจำาปี องค์การสะพานปลา 25558

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ผู้อำานวยการ  

รองผู้อำานวยการ  ด้านบริหาร  

รองผู้อำานวยการ  ด้านธุรกิจ

รองผู้อำานวยการ  ด้านปฏิบัติการ

หัวหน้าสำานักงานอำานวยการ

ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  

ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีการเงิน

ผู้อำานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผู้อำานวยการฝ่ายธุรกิจ  1

ผู้อำานวยการฝ่ายธุรกิจ  2

ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ 1

ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ  2

หัวหน้าสำานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

หัวหน้าสำานักงานกฎหมาย  

หัวหน้าสำานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

นายวิรัช  เถื่อนยืนยงค์

นายสุรพงษ์  เย็นใจ

นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม

นายประมวล  รักษ์ใจ

นายวงศ์พิทวัส  โชคชัยวิชิตกุล

นายเริงโรจน์  เฉลิมโรจน์

นางสุชาดา  รัตนาคม

นางสาววรรณดี  วัฒยาทิน

นางวิภา  อัครวรทิฆัมพร

นางวิไลวรรณ  ภพประเสริฐ

นางศรีสุดา  เพลินจิตต์

นายนรัคค์  พรเลิศ

นายอภิชาติ  มาตรักษา

นางปรานี  เจริญสุข

นายอนันต์  ฤทธิรุตม์

นางอัฐพร  สงวนวิทย์

รายนามเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

   ลำ�ดับ                      ตำ�แหน่ง                                     ร�ยชื่อ

MANAGEMENT TEAM
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

หัวหน้าสำานักงานบัญชี 

หัวหน้าสำานักงานการเงิน

หัวหน้าสำานักงานบริหารการพัสดุ

หัวหน้าสำานักงานบริหารหนี้

หัวหน้าสำานักงานติดตามและประเมินผล

หัวหน้าสำานักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

หัวหน้าสำานักงานสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าสำานักงานส่งเสริมการประมง

หัวหน้าสำานักงานสินเชื่อการประมง

หัวหน้าสำานักงานพัฒนาธุรกิจทั่วไป

หัวหน้าสำานักงานซื้อ – ขายสัตว์นำาและผลิตภัณฑ์ประมง

หัวหน้าสำานักงานรวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์นำา

หัวหน้าสำานักงานปฏิบัติการ  1

หัวหน้าสำานักงานปฏิบัติการ  2

หัวหน้าสำานักงานสะพานปลากรุงเทพ

หัวหน้าสำานักงานสะพานปลาสมุทรสาคร 

นายวิศาล  ชัยโรจน์

นางปรานอม  คุโณปการวงศ์

นายสุธนต์  โรจนวิภาต

นางเพ็ญพิศ  ลี้ไพบูลย์

นายชาญชัย  สกาว์วัฒนานนท์

นางวิภา  อัครวรทิฆัมพร

นายดิเรก  คุโณปการวงศ์

นางวรวรรณ  พรเลิศ

นายโสพล  สมโสภณ

นางสาวทัศนาพร  พุ่มพวง

นางสมรัก  บุษปธำารง

         ว่าง

นายชัยพร  นภเวชวิชญ์

นางวนิดา  เย็นใจ

นายกุลธวัช  วรศาสตร์

นายมาโนชญ์  ไชยเกียรติกำาจร

   ลำ�ดับ                      ตำ�แหน่ง                                     ร�ยชื่อ

005-010_new.indd   9 18/11/2558   23:25:56



รายงานประจำาปี องค์การสะพานปลา 255510

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

หัวหน้าสำานักงานสะพานปลาสมุทรปราการ 

หัวหน้าสำานักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช

หัวหน้าสำานักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

หัวหน้าสำานักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

หัวหน้าสำานักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 

หัวหน้าสำานักงานท่าเทียบเรือประมงตราดและอ่างศิลา

หัวหน้าสำานักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหินและปราณบุรี

หัวหน้าสำานักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพรและหลังสวน

หัวหน้าสำานักงานท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี

หัวหน้าสำานักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง  

หัวหน้าสำานักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล 

หัวหน้าสำานักงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส

นายเสน่ห์  บุญส่ง

นายทรงศักดิ์  ศรีโพธิ์เผือก

นายชัยยุทธ  ถมกระจ่าง

นายอภิชาติ  มาตรักษา

นายสมเพียร  ชโลธร

นายโสพล  สมโสภณ

นางอาภรณ์  ฮึกหาญ

นายบุญลือ  ช่วยเกิด

นางดารณี  จินดาพันธ์

นายศุภชัย  ดาวัลย์

นางสาวจุติพร  ไชยมณี

นายช่อ  ประยูรวงศ์

   ลำ�ดับ                      ตำ�แหน่ง                                     ร�ยชื่อ
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ความเป็นมา
      ในอดีตการขนถ่ายและจำาหน่ายสินค้าสัตว์นำาเค็มของจังหวัดพระนครหรือกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน  

มีศูนย์รวมอยู่ท่ีถนนทรงวาด  อำาเภอสัมพันธวงศ์  การจำาหน่ายสัตว์นำาจืดมีศูนย์รวมอยู่ท่ีหัวลำาโพง ริมคลอง
ผดุงกรุงเกษม สถานท่ีท้ังสองแห่งดังกล่าวคับแคบและสกปรก ทำาให้การดำาเนินธุรกิจไม่สะดวก ในปี พ.ศ. 2491  

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  (FAO)  ได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาภาวะการประมง
ของประเทศไทยตามคำาร้องของรัฐบาล  ซึ่งคณะผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้เสนอว่าระบบตลาดปลาที่มีอยู่เดิม  

ยังขาดหลักการดำาเนินงานทางวิชาการและขาดการสงเคราะห์ในด้านสังคมและเศรษฐกิจ  สมควรท่ีรัฐบาล
จะต้องดำาเนินการแก้ไขปรับปรุงในด้านต่าง ๆ  6  ประการ  ดังนี้

 1.  บริการเกี่ยวกับการขนส่งสัตว์นำาไปสู่ตลาด  (การขนส่ง)
 2.  บริการเกี่ยวกับการเก็บสินค้าสัตว์นำาที่สะพานปลา  (ห้องเย็น)

 3.  การจัดระบบประมูลสินค้าสัตว์นำา  (ตลาดกลางหรือสะพานปลา)
 4.  จัดบริการให้ชาวประมงกู้ยืมเงินทุนและออมสิน  (สินเชื่อการเกษตร)

 5.  บริการเก่ียวกับให้สินเช่ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์การประมง  (เคร่ืองมือและอุปกรณ์การประมง)
 6.  บริการเกี่ยวกับการส่งเสริมการประมง  แนะนำาทางวิชาการและอื่น ๆ  ตลอดจนบริการ     

     เกี่ยวกับการเจ็บป่วย  (วิชาการและสวัสดิการ)
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รายงานประจำาปี องค์การสะพานปลา 255512

 เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจการประมงด้านการตลาด กรมประมง  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำาโครงการเสนอรัฐบาล เม่ือรัฐบาลรับหลักการและเห็นชอบให้ดำาเนิน
การแล้ว  กรมประมงจึงได้เร่ิมงานในการก่อสร้างสะพานปลาของรัฐข้ึนท่ีริมฝ่ังแม่นำาเจ้าพระยา ตำาบล
ยานนาวา อำาเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร ในปี พ.ศ. 2492 ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 เมื่อวันที่  21  มกราคม  2496  อันเป็นกฎหมายในการจัดตั้ง
องค์การสะพานปลา  องค์การสะพานปลาจึงได้ถือกำาเนิดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

การจัดตั้ง
 องค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัดอยู่ในสาขา 
เกษตร  โดยการจัดกลุ่มของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบกิจการแพปลา  พ.ศ.  2496  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้
 1.  จัดดำาเนินการและนำามาซ่ึงความเจริญของสะพานปลา  ตลาดสินค้าสัตว์นำาและอุตสาหกรรม
การประมง
 2.  จัดดำาเนินการ หรือควบคุม และอำานวยบริการซึ่งกิจการแพปลา การขนส่ง  และกิจการ
อื่น ๆ  อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา
 3.  จัดส่งเสริมฐานะ  สวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการประมง
 4.  จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง

วิสัยทัศน์
 เป็นองค์กรหลักด้านตลาดสินค้าสัตว์นำาและส่งเสริมธุรกิจประมง

พันธกิจ
 1.  ให้บริการตลาดสินค้าสัตว์นำาที่มีคุณภาพมาตรฐานถูกสุขอนามัย  และเป็นธรรม
 2.  ส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง  สนับสนุนและพัฒนาอาชีพการประมง
 3.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร
 4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  ทันสมัย  โปร่งใส  ตรวจสอบได้

ภารกิจ
     1.  การจัดบริการพื้นฐานทางการประมง
 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีติดทะเลตลอดแนวชายฝ่ังภาคใต้ท้ังสองฝ่ังและภาคตะวันออก  ทำาให้อาชีพ
ประมงจัดเป็นอาชีพสำาคัญอาชีพหนึ่งของประเทศไทย  เป็นแหลงรายไดและผลิตอาหารโปรตีน 
ของประเทศ  จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งต้องจัดให้มีบริการพื้นฐานเพื่อรองรับอาชีพประมง โดยเฉพาะ
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ท่าเทียบเรือประมงและตลาดสินค้าสัตว์นำาที่ได้มาตรฐาน  พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวกที่จำาเป็น  เพื่อป้องกัน
การผูกขาด  ปัจจุบันองค์การสะพานปลามีสำานักงานใหญ่ต้ังอยู่ท่ีริมฝ่ังแม่นำาเจ้าพระยา แขวงยานนาวา เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร ได้เปิดดำาเนินงานสะพานปลา 4 แห่ง ท่าเทียบเรือประมง 14 แห่ง ดังนี้
 
 1.  สะพานปลากรุงเทพ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นำาเจ้าพระยา เลขที่ 211 ถนนเจริญกรุง 58  แขวงยานนาวา  
เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  มีเน้ือท่ี 8 ไร่ 3 งาน 36.98 ตารางวา เปิดดำาเนินงานเม่ือวันท่ี  15 เมษายน 2496
 
 2.  สะพานปลาสมุทรสาคร  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นำาท่าจีน  เลขที่  1024  ถนนวิเชียรโชฎก  ตำาบลมหาชัย  
อำาเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  มีเน้ือท่ี  7  ไร่  3  งาน  28.2  ตารางวา  เปิดดำาเนินงานเม่ือวันท่ี  
15  เมษายน  2511
  
 3.  สะพานปลาสมุทรปราการ  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นำาเจ้าพระยา  เลขที่  340  หมู่ที่  6  
ถนนท้ายบ้าน  ตำาบลท้ายบ้าน  อำาเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  มีเนื้อที่  84  ไร่  
เปิดดำาเนินงานเมื่อวันที่  20  มิถุนายน  2525

 4.  สะพานปลานครศรีธรรมราช  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นำาปากพนัง  หมู่ที่  4  ตำาบลปากพนังฝั่งตะวันตก  
อำาเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีเน้ือท่ี  115  ไร่  เปิดดำาเนินงานเม่ือวันท่ี  22  กุมภาพันธ์  2534

     5. ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา  ตั้งอยู่ริมทะเล  หมู่ที่  4  ตำาบลอ่างศิลา  อำาเภอเมืองชลบุรี   
จังหวัดชลบุรี  มีเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา เปิดดำาเนินงานเมื่อวันที่  7  เมษายน  2501   
ปัจจุบันให้กลุ่มเกษตรกรทำาประมงอ่างศิลาดำาเนินการ

 6.  ท่าเทียบเรือประมงระนอง  ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองท่าด่าน ถนนสะพานปลา ตำาบลปากนำา  
อำาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เปิดดำาเนินงานเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม  2507  ปัจจุบันได้คืนพ้ืนท่ีบางส่วน 
ให้กรมธนารักษ์  คงเหลือเนื้อที่ 29  ไร่  2  งาน  64.5  ตารางวา

 7.  ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน   ตั้งอยู่ริมทะเล  ปลายถนนชมสินธุ์  ตำาบลหัวหิน   
อำาเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   มีเนื้อที่  3  ไร่  1 งาน  20 ตารางวา   เปิดดำาเนินงาน 
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  2508  
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     8.  ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 1  ต้ังอยู่ริมทะเลสาบสงขลา ถนนวิเชียรชม  ตำาบลบ่อยาง  
อำาเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  มีเนื้อที่  1  ไร่  90  ตารางวา  เปิดดำาเนินงานเมื่อวันที่  
10  กุมภาพันธ์  2509  ปัจจุบันใช้เป็นท่ีจอดพักเรือ ลงนำาแข็งและนำามันเช้ือเพลิงให้เรือประมงเท่าน้ัน
  
 9.  ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2  (ท่าสะอ้าน)  ต้ังอยู่ริมทะเลสาบสงขลา  บริเวณท่าสะอ้าน  
เลขที่  1  ถนนท่าเทียบเรือ  ตำาบลบ่อยาง  อำาเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  มีเนื้อที่  22 ไร่ 
3 งาน 1.75  ตารางวา

 10. ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี  ตั้งอยู่ริมทะเล ตำาบลปากนำาปราณบุรี  อำาเภอปราณบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีเนื้อที่  500  ตารางวา เปิดดำาเนินงานเมื่อวันที่  26  มกราคม  2510  
ปัจจุบันให้เอกชนเป็นผู้เช่าใช้พื้นที่  เนื่องจากเกิดสันดอนขวางทางเข้าออกของเรือประมง
   
 11.  ท่าเทียบเรือประมงตราด  ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่นำาตราด  ตำาบลวังกระแจะ  อำาเภอเมืองตราด  
จังหวัดตราด  มีเนื้อที่  27  ไร่  33  ตารางวา  เปิดดำาเนินงานเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2511

 12.  ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นำาตาปี  เลขที่  3/1  ถนนต้นโพธิ์   
ตำาบลตลาดล่าง  อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีเนื้อที่  2 ไร่  เปิดดำาเนินงาน
เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2512

 13.  ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี  ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่นำาปัตตานี  ตำาบลบานา  อำาเภอเมืองปัตตานี  
จังหวัดปัตตานี  มีเน้ือท่ี 93 ไร่ 3 งาน 1.45 ตารางวา  เปิดดำาเนินงานเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม  2515

 14.  ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นำาหลังสวน  ตำาบลปากนำาหลังสวน  
อำาเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  มีเนื้อที่ 7 ไร่  2  งาน 10 ตารางวา  เปิดดำาเนินงานเมื่อวันที่ 
7  ตุลาคม  2517 
 
 15.  ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  ต้ังอยู่ริมฝ่ังคลองท่าจีน หมู่ท่ี 1 ถนนศรีสุทัศน์ ตำาบลรัษฎา  
อำาเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต มีเนื้อที่ 371 ไร่  เปิดดำาเนินงานเมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  2522

 16.  ท่าเทียบเรือประมงสตูล  ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองบำาบัง ตำาบลตำามะลัง อำาเภอเมืองสตูล  
จังหวัดสตูล  มีเนื้อที่ 106  ไร่  เปิดดำาเนินงานเมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2524

 17.  ท่าเทียบเรือประมงชุมพร  ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่นำาท่าตะเภา เลขท่ี 400 หมู่ท่ี 8 ตำาบลปากนำา  
อำาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มีเนื้อที่ 140 ไร่  เปิดดำาเนินงานเมื่อวันที่  25  มกราคม  2528
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 18.  ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นำาบางนรา เลขที่ 56/7 ถนนตากใบ  
ตำาบลบางนาค อำาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ 17  ไร่ 1 งาน 25.5  ตารางวา  
เปิดดำาเนินงาน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2541

     2.  การพัฒนาการประมง
 การพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ในปัจจุบันการส่งออกสินค้าสัตว์นำา ทำารายได้ 
ให้กับประเทศกว่าปีละ 200,000 ล้านบาท แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะการแข่งขันทางการตลาดท่ีค่อนข้าง
รุนแรง  ประเทศผู้นำาเข้าได้ออกมาตรการกีดกันทางการค้ารูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะมาตรการ 
ด้านสุขอนามัย ซึ่งให้ความสำาคัญในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าสัตว์นำาทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอน
การจับสัตว์นำา  การขนถ่ายและจำาหน่ายสัตว์นำา  ไปจนถึงกระบวนการแปรรูป สำาหรับการขนถ่าย
และจำาหน่ายสัตว์นำาซ่ึงเป็นข้ันตอนท่ีเกิดข้ึนท่ีสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงได้มีการออกมาตรการ
ด้านสุขอนามัยหลายประการ  เพ่ือให้ความม่ันใจว่าสินค้าสัตว์นำาได้รับการดูแลอย่างถูกต้องในข้ันตอน
ดังกล่าว  ด้วยเหตุน้ีองค์การสะพานปลาจึงมีโครงการท่ีจะพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 
ท่ีอยู่ในความดูแลทุกแห่งให้ได้มาตรฐานท้ังในเร่ืองความสะอาด  ความสะดวกรวดเร็วในการขนถ่าย  
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการให้บริการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
     3.  การส่งเสริมการประมง
     การส่งเสริมการประมงดำาเนินงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือในการส่งเสริมฐานะ
สวัสดิการ การประกอบอาชีพของชาวประมงและบูรณะหมู่บ้านการประมง รวมถึงสนับสนุนเงินทุน 
ในการดำาเนินงานให้แก่สมาคมประมง สหกรณ์ประมง และกลุ่มเกษตรกรทำาประมงต่าง ๆ เงินทุน  
ท่ีนำามาช่วยเหลือดังกล่าวเรียกว่า เงินทุนส่งเสริมการประมง ซ่ึงได้กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
กิจการแพปลา  พ.ศ. 2496 มาตรา  20  โดยกำาหนดให้องค์การสะพานปลาแบ่งเงินค่าบริการ  
ที่องค์การสะพานปลาเรียกเก็บจากผู้ประกอบกิจการแพปลาไว้ร้อยละ  25 ของค่าบริการที่เก็บ 
ได้ท้ังหมดเพ่ือใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมง การบริหารเงินทุนส่งเสริมการประมงอยู่ในความดูแล 
ของคณะกรรมการส่งเสริมการประมงที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการองค์การสะพานปลา

011-022_new.indd   15 18/11/2558   23:31:50



รายงานประจำาปี องค์การสะพานปลา 255516

     4.  การดำาเนินธุรกิจการประมง
 การดำาเนินธุรกิจการประมงเป็นกิจกรรมสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือการดำาเนินงานแก่ชาวประมง  
ตลอดจนเป็นการเพิ่มรายได้แก่องค์การสะพานปลา  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานให้ดีขึ้น  ได้แก่

 4.1  การให้สินเชื่อ   เป็นการให้สินเชื่อแก่ชาวประมง เพื่อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทำาประมง  
เช่น อวน เคร่ืองยนต์ เกียร์ ฯลฯ รวมท้ังการให้สินเช่ือเพ่ือจัดหาอาหารสัตว์นำา การปรับปรุงเรือประมง  
และโครงการจำาหน่ายสัตว์นำา เพ่ือเปิดโอกาสให้ชาวประมงท่ีขาดแคลนเงินทุนสามารถพัฒนาเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ในการทำาประมง  เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวประมง     
 
  
 4.2  การจำาหน่ายสัตว์นำา องค์การสะพานปลามีโครงการจำาหน่ายสินค้าสัตว์นำา โดยทำาการ
รับซ้ือสัตว์นำาจากชาวประมง เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการซ้ือขายสัตว์นำาในลักษณะตลาดกลางภายใน
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงที่มีศักยภาพ  รวมทั้งมีการจำาหน่ายสินค้าสัตว์นำาสดและสินค้า
สัตว์นำาแปรรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้า  FMO  โดยการนำาสินค้าจากกลุ่มเกษตรกรมาจำาหน่าย 
เพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ทำาผลิตภัณฑ์ออกมา  และมีการจำาหน่ายสินค้าสัตว์นำาสด
จากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา ซึ่งทางองค์การสะพานปลาได้ไปร่วม
โครงการจำาหน่ายสินค้ากับกระทรวงพาณิชย์  ชมรมรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ 

 4.3  โครงการศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์นำา  องค์การสะพานปลาได้ดำาเนินโครงการ
ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์นำา  โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับราคาสินค้าสัตว์นำา  ซ่ึงนอกจาก
จะช่วยให้ชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์นำาจำาหน่ายสินค้าสัตว์นำาได้ในราคาท่ีสูงข้ึน ยังเป็นการช่วย 
ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีอยู่ไกลจากแหล่งผลิต ได้บริโภคสัตว์นำาท่ีสด  
สะอาด  คุณภาพดี  ในราคายุติธรรม  ทั้งนี้องค์การสะพานปลาตั้งเป้าหมายจัดตั้งศูนย์รวบรวม
และกระจายสินค้าสัตว์นำาในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการขนส่ง  โดยเริ่มดำาเนินการที่จังหวัดเชียงใหม่  
และจังหวัดนครพนม  ก่อนพิจารณาขยายไปยังจังหวัดอื่น ๆ  ต่อไป 

 4.4  โครงการจำาหน่ายสินค้าสัตว์นำาและผลิตภัณฑ์สัตว์นำาแปรรูปให้กับหน่วยงานราชการ     
องค์การสะพานปลาได้มีนโยบายในการปรับแนวทางด้านการดำาเนินธุรกิจ  โดยมุ่งเป้าหมายการตลาดไปยัง
ส่วนราชการท่ีมีความต้องการบริโภคสินค้าสัตว์นำาและผลิตภัณฑ์สัตว์นำาแปรรูป  ซ่ึงองค์การสะพานปลา 
สามารถตอบสนองความต้องการของส่วนราชการต่าง ๆ  ให้ได้รับสินค้าสัตว์นำาที่มีคุณภาพ  ในราคา 
ท่ีเหมาะสมหรือถูกกว่าท้องตลาดท่ัวไป  ซ่ึงจะทำาให้ส่วนราชการได้รับสินค้าท่ีมีคุณภาพดี  และประหยัด
งบประมาณค่าใช้จ่ายได้  สำาหรับหน่วยงานราชท่ีองค์การสะพานปลาต้ังเป้าหมายไว้  ได้แก่  โรงเรียน  
โรงพยาบาล  หน่วยงานทหาร  องค์การสวนสัตว์  เป็นต้น
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ผลงานเด่น ปี 2555
PROUD PERFORMANCE

1. โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงหัวหิน 

     1.1  โครงการตลาดสินค้าประมงและการท่องเที่ยว  ท่าเทียบเรือประมงหัวหินเป็นท่าเทียบเรือประมงขนาดเล็ก  
มีลักษณะเป็นสะพานยื่นลงไปในทะเล ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางการค้าของอำาเภอหัวหิน ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นแหล่งที่มีศักยภาพสามารถรองรับการลงทุน
ทั้งในด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมงและการท่องเที่ยว องค์การสะพานปลาจึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งตลาดสินค้าประมง
และการท่องเที่ยวขึ้นภายในท่าเทียบเรือประมงหัวหิน โดยจัดหาเอกชนผู้สนใจเข้ามาลงทุนปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นตลาด
สินค้าประมงท่ีได้มาตรฐานสุขอนามัย และมีความสวยงาม ในขณะท่ียังคงให้บริการขนถ่ายสัตว์นำาจากเรือประมง นอกจากน้ี 
ชาวประมงในพ้ืนท่ีจะมีช่องทางจำาหน่ายสัตว์นำาเพ่ิมข้ึน จากการจำาหน่ายสัตว์นำาให้กับนักท่องเท่ียว  โดยคาดว่าจะก่อสร้าง
แล้วเสร็จ และเปิดให้บริการได้ภายในปี 2556
     1.2 โครงการจำาหน่ายสัตว์นำาคุณภาพ   เป็นโครงการต่อเน่ืองจากโครงการตลาดสินค้าประมงและการท่องเท่ียว 
โดยมีเป้าหมายในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสัตว์นำาที่ได้จากการทำาประมงพื้นบ้าน  ด้วยการยกระดับคุณภาพ
จากกระบวนการดูแลรักษาสัตว์นำาที่ถูกต้องหลังการจับ  ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับชาวประมงแล้ว 
นักท่องเท่ียวยังมีโอกาสหาซ้ือสินค้าสัตว์นำาท่ีสด สะอาด ในราคาท่ีเหมาะสม ในสถานท่ีท่ีสะอาด  ถูกสุขลักษณะ สวยงาม

2. โครงการตรวจวัดมาตรฐานสุขลักษณะการดูแลรักษาคุณภาพสัตว์นำา ณ สะพานปลา ท่าเทียบเรือ และตลาดกลาง 
 โครงการนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์การสะพานปลา และกรมประมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความเช่ือม่ัน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการส่งออกสินค้าสัตว์นำา ด้วยการตรวจรับรองมาตรฐาน
สุขลักษณะสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา โดยเจ้าหน้าที่จากกองตรวจรับรองมาตรฐาน
คุณภาพสินค้าสัตว์นำาและผลิตภัณฑ์สัตว์นำา กรมประมง หากผลการตรวจเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำาหนด กรมประมงจะออก
ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์นำาและผลิตภัณฑ์สัตว์นำาให้กับสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมงน้ัน โดยการตรวจรับรองดังกล่าว 
จะดำาเนินการเป็นประจำาทุกปี สำาหรับในปี 2555 มีสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมงที่ได้รับใบรับรองรวม 9 แห่ง ได้แก่ 
สะพานปลาสมุทรปราการ  สะพานปลาสมุทรสาคร  สะพานปลานครศรีธรรมราช  ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี  
ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ท่าเทียบเรือประมงชุมพร ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส และท่าเทียบเรือ 
ประมงสตูล
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รายงานประจำาปี องค์การสะพานปลา 255518

ผลการดำาเนินงาน
MANAGEMENT REPORT

หมายเหตุ 1. ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา  มอบให้กลุ่มเกษตรกรทำาประมงอ่างศิลาเช่าใช้ประโยชน์       
    2. ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 1  ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี  และท่าเทียบเรือประมงตราดไม่มีการขนถ่ายสัตว์นำา

ข้อมูลด้านการให้บริการประจำาปีงบประมาณ  2555

1.  สะพานปลากรุงเทพ

2.  สะพานปลาสมุทรปราการ

3.  สะพานปลาสมุทรสาคร

4.  สะพานปลานครศรีธรรมราช

5. ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน

6.  ท่าเทียบเรือประมงชุมพร

7. ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี

8.  ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

9.  ท่าเทียบเรือประมงสตูล

10. ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

11. ท่าเทียบเรือประมงระนอง

12. ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2      

    (ท่าสะอ้าน)

13. ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส

14. ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน
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หน่วยงาน ปริมาณ
(ตัน)

มูลค่า
(ล้านบาท)

ยานพาหนะนำาเข้า
เรือประมง

(เที่ยว)
รถยนต์
(เที่ยว)

ผู้ประกอบธุรกิจเฉลี่ยต่อวัน
แพปลา
(ราย)

ผู้ซื้อ
(ราย)

งานให้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
 1.  ข้อมูลด้านการให้บริการ
     ปีงบประมาณ  2555  องค์การสะพานปลาได้ให้บริการสถานที่ขนถ่ายสินค้าสัตว์นำา  และ
จำาหน่ายสินค้าสัตว์นำาให้แก่ชาวประมง  และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการประมง  โดยมีเรือประมง
เข้ามาขนถ่ายสินค้าสัตว์นำาทั้งสิ้น 38,273 เที่ยว มีรถยนต์บรรทุกเข้ามาขนถ่ายสินค้าสัตว์นำาทั้งสิ้น   
69,168  เที่ยว ลดลงจากปีงบประมาณ 2554 เป็นจำานวน 0.072 % และ 12.462 % ตามลำาดับ  
สำาหรับปริมาณและมูลค่าสินค้าสัตว์นำาเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ  2554  เป็นจำานวน  3.438 %  
และ  10.061 %  ตามลำาดับ

สินค้าสัตว์นำา

รวมทั้งสิ้น                  473,222      17,262   38,273       69,168        130 2,100
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สะพานปลากรุงเทพ 14.06%
สะพานปลาสมุทรสาคร  15.92%
สะพานปลาสมุทรปราการ  2.44%
สะพานปลานครศรีธรรมราช  0.71%
ท่าเทียบเรือประมงระนอง     7.62%
ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน     0.88%
ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2              19.61%
ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี     0.48%
ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี  23.59%
ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน     0.28%
ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต     5.99%
ท่าเทียบเรือประมงสตูล     2.57%
ท่าเทียบเรือประมงชุมพร     4.33%
ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส     1.52%
ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา     0.00%
ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 1     0.00%
ท่าเทียบเรือประมงตราด     0.00%
ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี     0.00%

สะพานปลากรุงเทพ 9.79%
สะพานปลาสมุทรสาคร  6.87%
สะพานปลาสมุทรปราการ  5.13%
สะพานปลานครศรีธรรมราช 0.71%
ท่าเทียบเรือประมงระนอง        13.23%
ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน    0.27%
ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2               12.85%
ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี    0.16%
ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี   34.26%
ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน   0.08%
ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  10.78%
ท่าเทียบเรือประมงสตูล    2.43%
ท่าเทียบเรือประมงชุมพร   1.52%
ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส    1.91%
ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา    0.00%
ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 1    0.00%
ท่าเทียบเรือประมงตราด    0.00%
ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี    0.00%

ร้อยละของปริมาณสินค้าสัตว์นำาขนถ่ายผ่านหน่วยงานขององค์การสะพานปลา 
ประจำาปี งบประมาณ 2555

ร้อยละของมูลค่าสินค้าสัตว์นำาขนถ่ายผ่านหน่วยงานขององค์การสะพานปลา 
ประจำาปีงบประมาณ 2555
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หน่วย :  บาท

รายงานประจำาปี องค์การสะพานปลา 255520

2.  การลงทุนเพื่อขยายงานและซ่อมแซมบำารุงรักษาสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  ซึ่งใช้ขนถ่ายและจำาหน่ายสินค้าสัตว์นำา
 ปีงบประมาณ  2555  องค์การสะพานปลาได้จัดสรรงบประมาณเพื่อขยายงานและซ่อมแซมบำารุงรักษาสิ่งปลูกสร้าง
ของหน่วยงานต่าง  ๆ  ตามความเหมาะสม  มีรายละเอียดดังนี้

สรุปผลการดำาเนินงานการปล่อยสินเชื่อประจำาปี  2555

รวม      2,631,000.00              2,950,000.00        5,581,000.00

ประเภท/หน่วยงาน     งบลงทุน    งบซ่อมแซม           รวม

   1 สะพานปลากรุงเทพ

   2 สะพานปลาสมุทรปราการ

   3 สะพานปลาสมุทรสาคร

   4 ท่าเทียบเรือประมงตราด

   5 ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน

   6 ท่าเทียบเรือประมงชุมพร

   7 ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน

   8 ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี

   9 สำานักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช

  10 ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 1

  11 ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 

  12 ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

  13 ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส

  14 ท่าเทียบเรือประมงระนอง

  15 ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

  16 ท่าเทียบเรือประมงสตูล

  17 โครงการศูนย์รวบรวมฯ เชียงใหม่

  18 โครงการศูนย์รวบรวมฯ นครพนม

  19 ส่วนกลาง

-

47,000.00

720,000.00

-

40,000.00

-

-

87,000.00

-

-

158,000.00

167,000.00

-

-

900,000.00

512,000.00

-

-

-

200,000.00

100,000.00

50,000.00

100,000.00

50,000.00

50,000.00

20,000.00

100,000.00

70,000.00

-

200,000.00

300,000.00

10,000.00

300,000.00

200,000.00

200,000.00

-

200,000.00

800,000.00

200,000.00

147,000.00

770,000.00

100,000.00

90,000.00

50,000.00

20,000.00

187,000.00

70,000.00

-

358,000.00

467,000.00

10,000.00

300,000.00

1,100,000.00

712,000.00

200,000.00

800,000.00

   ประเภท 

อวน

กระบะ

เกียร์เรือ

ซ่อมแซม

ปรับปรุงเรือ

รวมทั้งสิ้น

  จำานวน

1

1

2

70

74

  มูลค่าสินเชื่อ

314,820

94,000

432,500

17,450,000

18,291,320

วงเงินกู้

200,000

75,200

248,000

17,450,000

17,973,200

เงินสมทบ

114,820

18,800

184,500

-

318,120
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ผลการดำาเนินงานธุรกิจ  ประจำาปีงบประมาณ 2555
 การดำาเนินธุรกิจการประมงเป็นกิจกรรมสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือการดำาเนินงานแก่ชาวประมง  ตลอดจนเป็นการ
เพิ่มรายได้แก่องค์การสะพานปลา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานให้ดีขึ้น  

งานส่งเสริมการประมง
 ปีงบประมาณ  2555  องค์การสะพานปลาได้จัดสรรเงินทุนส่งเสริมการประมง  เป็นเงินท้ังส้ิน  1,710,447.90  บาท  
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)  ดังนี้  

หน่วย :  ล้านบาท

ประเภท 

รายได้
(รวมดอกเบี้ย

เงินฝากธนาคาร)
รายจ่าย

กำาไร  
(ขาดทุน)  สุทธิ

1.  โครงการจำาหน่ายสินค้าสัตว์นำาที่สะพานปลา  

    นครศรีธรรมราช

2.  โครงการตลาดสินค้าสัตว์นำาและผลิตภัณฑ์   

    แปรรูป

3.  โครงการเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิง  LPG

4.  โครงการศูนย์รวบรวมฯ เชียงใหม่่

5.  โครงการศูนย์รวบรวมฯ นครพนม

6.  โครงการจำาหน่ายนำามันลดราคาฯ

7.  โครงการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

  รวม

1.  ส่งเสริมฐานะและสวัสดิการ

2.  ส่งเสริมอาชีพ

3.  เงินอุดหนุน

     3.1  ให้ทุนการศึกษาด้านการประมง

     3.2  เงินอุดหนุนการดำาเนินงานของสมาคม

           กลุ่มสหกรณ์ประมง

     3.3  เงินสมทบช่วยเหลือชาวประมงกรณีฉุกเฉิน

     3.4  เงินสมทบจัดพิมพ์เอกสาร/วารสาร/ข่าวสาร

           เกี่ยวกับการประมง

4.  ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมงผู้ประสบภัยทางทะเล

548,675                         

431,617.90

158,000

275,000

69,250

127,905

100,000

 19.69

 

 38.25 

 0.20 

 0.33 

 0.18 

 -   

 -   

 58.65 

19.90

38.69

0.12

0.05

0.03

0.01

0.48

 59.28 

 (0.21

)

 (0.44

)

 0.08 

 0.28 

 0.15 

 (0.01)

 (0.48)

 (0.63)

ประเภทงาน  จำานวน (บาท)  
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สรุปผลการดำาเนินงานในรอบ  5 ปี
ขององค์การสะพานปลา 
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เสนอ   คณะกรรมการองค์การสะพานปลา
     สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบแสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2555 เบ็ดเสร็จ 

งบแสดงก�รเปล่ียนแปลงส่วนของทุน และงบกระแสเงินสด สำ�หรับปีส้ินสุดวันเดียวกันขององค์ก�รสะพ�นปล�ซ่ึงผู้บริห�ร

ขององค์ก�รสะพ�นปล�เป็นผู้รับผิดชอบต่อคว�มถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบก�รเงินเหล่�นี้  ส่วนสำ�นักง�น 

ก�รตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในก�รแสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินดังกล่�วจ�กผลก�รตรวจสอบของสำ�นักง�น

ก�รตรวจเงินแผ่นดิน

 สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำ�หนด

ให้สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินต้องว�งแผนและปฏิบัติง�นเพ่ือให้ได้คว�มเช่ือม่ันอย่�งมีเหตุผลว่� งบก�รเงินแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่ ก�รตรวจสอบรวมถึงก�รใช้วิธีก�รทดสอบหลักฐ�นประกอบร�ยก�รทั้งที่

เป็นจำ�นวนเงินและก�รเปิดเผยข้อมูลในงบก�รเงิน ก�รประเมินคว�มเหม�ะสมของหลักก�รบัญชีที่ใช้และประม�ณก�ร

เกี่ยวกับร�ยก�รท�งก�รเงินที่เป็นส�ระสำ�คัญซึ่งผู้บริห�รเป็นผู้จัดทำ�ขึ้น ตลอดจนก�รประเมินถึงคว�มเหม�ะสมของ

ก�รแสดงร�ยก�รท่ีนำ�เสนอในงบก�รเงินโดยรวม  สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินเช่ือว่�ก�รตรวจสอบดังกล่�วให้ข้อสรุป 

ที่เป็นเกณฑ์อย่�งเหม�ะสมในก�รแสดงคว�มเห็นของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน

 สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่�งบก�รเงินข้�งต้นนี้แสดงฐ�นะก�รเงิน  ณ วันที่  30  กันย�ยน  2555 

ผลก�รดำ�เนินง�น  และกระแสเงินสด  สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีขององค์ก�รสะพ�นปล� โดยถูกต้อง 

ต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป

                                     (น�งส�วถนอม สุรวงศ์ตระกูล)

         ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักตรวจสอบก�รเงินที่ 10

             (น�งส�วรัชนีย์บูลย์ เฟื่องขจร)

                            ผู้อำ�นวยก�รกลุ่ม

สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน

Office of the auditor general

วันที่ 5 กรกฎ�คม 2555 

 

รายงานของผู้สอบบัญชี
AUDITOR’S REPORT
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รายงานประจำาปี องค์การสะพานปลา 255524

งบดุล
BALANCE SHEET

ณ วันที่ 30 กันย�ยน  2555 และวันที่ 30 กันย�ยน  2554

หน่วย : บ�ท
หมายเหตุ 2555 2554

  สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

     เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

     ลูกหนี้เงินกู้โครงก�รพัฒน�ก�รประมง-สุทธิ

     ลูกหนี้ค่�จำ�หน่�ยสินค้�สัตว์นำ�-สุทธิ

     ลูกหนี้โครงก�รตล�ดสินค้�สัตว์นำ�และผลิตภัณฑ์สัตว์นำ�แปรรูป-สุทธิ

     ลูกหนี้เงินกู้กองทุนสวัสดิก�ร

     เงินลงทุนระยะสั้น

     วัสดุคงเหลือ

     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

     เงินลงทุนระยะย�ว   

     ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์สุทธิ   

     อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน - สุทธิ   

     เงินประกันและเงินมัดจำ�   

      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 50,407,141.62 

 15,343,462.06 

 594,306.22 

 10,821,292.82 

 30,557,825.00 

 72,619,022.68 

 404,926.60 

 29,335,620.73 

 210,083,597.73

 

139,950,063.25 

 378,001,237.34 

 25,828,261.67 

 661,635.62 

 544,441,197.88 

 754,524,795.61 

 

122,257,237.51 

 5,391,380.06 

 598,850.21 

 48,857,142.79 

 28,522,466.00 

 50,697,420.61 

 453,671.67 

 24,842,439.27 

 281,620,608.12 

 143,544,926.67 

 394,923,011.15 

 26,625,561.67 

 661,635.62 

 565,755,135.11 

 847,375,743.23 

023-056_new.indd   24 18/11/2558   23:28:10



FMO  ANNUAL REPORT 2012 25

งบดุล
BALANCE SHEET

ณ วันที่ 30 กันย�ยน  2555 และวันที่ 30 กันย�ยน  2554

หน่วย : บ�ท
หมายเหตุ 2555 2554

  หนี้สินและส่วนของทุน

หนี้สินหมุนเวียน

     เจ้�หนี้ก�รค้�  

     ร�ยได้รับล่วงหน้�  

     ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย  

     เงินรับฝ�ก  

     หนี้สินหมุนเวียนอื่น  

 รวมหนี้สินหมุนเวียน 

 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

     ร�ยได้รอก�รรับรู้   

     ร�ยได้จ�กก�รรับบริจ�ครอก�รรับรู้   

     กองทุนสงเคร�ะห์ผู้ปฎิบัติง�น   

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  

รวมหนี้สิน

ส่วนของทุน

 ทุน  

 กองทุนสวัสดิก�ร  

 กำ�ไรสะสม  

รวมส่วนของทุน   

รวมหนี้สินและส่วนของทุน   

13

14

15

16

17

18

19

20

21

  18,410,882.91 

2,197,585.16 

 27,689,098.40 

 5,393,508.21 

 26,655,615.19 

 80,346,689.87 

 25,515,968.96 

 275,158,740.84 

 148,727,619.75 

 39,572,661.00 

 488,974,990.55 

 569,321,680.42 

 16,758,479.28 

 42,500,226.75 

 125,944,409.16 

 185,203,115.19 

 754,524,795.61 

 

 65,869,075.40 

 -   

 27,661,322.19 

 10,637,489.63 

 26,767,762.33 

 130,935,649.55 

 24,457,734.50 

 289,688,931.81 

 165,063,779.45 

 -   

 479,210,445.76 

 610,146,095.31 

 16,758,479.28 

 42,120,436.50 

 178,350,732.14 

 237,229,647.92 

 847,375,743.23 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำาปี องค์การสะพานปลา 255526

งบกำาไรขาดทุน
INCOME STATMENT

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันย�ยน  2555  และ  2554

หน่วย : บ�ท
หมายเหตุ 2554 2553

รายได้

     ร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยสินค้�สัตว์นำ�    

     ร�ยได้จ�กโครงก�รจำ�หน่�ยนำ�มันลดร�ค�เพื่อช่วยเหลือช�วประมง 

     ร�ยได้จ�กโครงตล�ดสินค้�สัตว์นำ�และผลิตภัณฑ์สัตว์นำ�แปรรูป  

     ร�ยได้จ�กโครงก�รจำ�หน่�ยเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิง  LPG  

     ร�ยได้จ�กค่�บริก�รและค่�ธรรมเนียม   

     ร�ยได้กองทุนสวัสดิก�ร    

     ร�ยได้อื่น    

 รวมร�ยได้   

ค่าใช้จ่าย     

     ต้นทุนจำ�หน่�ยสินค้�สัตว์นำ�    

     ต้นทุนโครงก�รจำ�หน่�ยนำ�มันลดร�ค�เพื่อช่วยเหลือช�วประมง  

     ต้นทุนโครงก�รตล�ดสินค้�สัตว์นำ�และผลิตภัณฑ์สัตว์นำ�แปรรูป  

     ต้นทุนโครงก�รจำ�หน่�ยเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิง LPG   

     ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นและก�รบริห�ร    

     เงินโอนเป็นทุนส่งเสริมก�รประมง    

     ค่�ใช้จ่�ยกองทุนสวัสดิก�ร    

     ค่�เสื่อมร�ค�อ�ค�รและอุปกรณ์    

ค่�เสื่อมร�ค�อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน   

ค่�ใช้จ่�ยอื่น    

 รวมค่�ใช้จ่�ย   

กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิสำ�หรับปี    

กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น    

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   

 

   

   

22

23

24

25

22

23

26

11

12

27

 

19,883,257.22 

 -   

 38,324,817.37 

 117,000.00 

 84,223,860.91 

 1,626,090.29 

 95,945,614.04 

 240,120,639.83 

 19,686,393.24 

 -   

 33,258,611.51 

 105,000.00 

 174,968,495.35 

 3,290,173.18 

 952,943.21 

 20,524,521.25 

 797,300.00 

 1,985,929.11 

 255,569,366.85 

 (15,448,727.02)

 -   

 (15,448,727.02)

 

 19,417,306.17 

 338,691.59 

 148,396,607.74 

 183,000.00 

 82,508,287.73 

 1,426,247.14 

 97,458,864.72 

 349,729,005.09 

 19,225,056.25 

 332,803.74 

 135,741,058.38 

 165,000.00 

 170,959,648.58 

 3,588,156.47 

 977,299.18 

 20,695,260.15 

 797,300.00 

 2,148,873.94 

 354,630,456.69 

 (4,901,451.60)

 -   

 (4,901,451.60)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2555 และ 2554

หน่วย : บ�ท
กำาไรสะสม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2553   

กองทุนสวัสดิก�ร   

ร�ยได้แผ่นดินค้�งนำ�ส่ง   

กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2554   

กองทุนสวัสดิก�ร   

ลดร�ยได้แผ่นดินค้�งนำ�ส่ง   

ภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�นระยะย�ว  

กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2555  

 

 

    

 41,512,776.90 

 22,767.00 

 (393,251.38)

 (4,901,451.60) 

236,240,840.92 

 84,349.29 

 300,000.00 

(35,973,348.00) 

(15,448,727.02) 

185,203,115.19 

 183,121,970.42  

(476,535.30)

 (393,251.38)

 (4,901,451.60)

177,350,970.42  

 (284,274.96)

300,000.00  

(35,973,348.00)

 (15,448,727.02)

125,944,409.16

 41,632,327.20 

 499,302.30 

 42,131,629.50 

 368,597.25

 42,500,226.75 

  16,758,479.28 

 16,758,479.28

 

  16,758,479.28 

ทุน กองทุนสวัสดิการ
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รายงานประจำาปี องค์การสะพานปลา 255528

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด 
STATEMENT OF CASH FLOWS

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2554 และ 2553
หน่วย : บ�ท

2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
     กำ�ไร(ข�ดทุน)สุทธิ   
     ร�ยก�รปรับกระทบกำ�ไร(ข�ดทุน)สุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่�ย)  
     จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น   
      ค่�เสื่อมร�ค�อ�ค�รและอุปกรณ์
      ค่�เสื่อมร�ค�อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน
      (กำ�ไร) ข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์ 
      หนี้สงสัยจะสูญ  
      สิทธิก�รเช่�โอนเป็นร�ยได้ 
      ร�ยได้จ�กก�รก�รรับบริจ�ครอก�รรับรู้โอนเป็นร�ยได้ 
      ต้นทุนบริก�ร - ภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�นระยะย�ว  
      ต้นทุนดอกเบี้ย -ภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�นระยะย�ว  
     กำ�ไร(ข�ดทุน)สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนก�รเปลี่ยนแปลง  
     ในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินก�ร   
 ลูกหนี้เงินกู้โครงก�รพัฒน�ก�รประมง (เพิ่มขึ้น) ลดลง  
 ลูกหนี้ค่�จำ�หน่�ยสินค้�สัตว์นำ� ลดลง  
 ลูกหนี้ค่�สินค้�สัตว์นำ�และสินค้�แปรรูปสุทธิลดลง 
 ลูกหนี้เงินกู้กองทุนสวัสดิก�รเพิ่มขึ้น  
 วัสดุคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง  
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง  
 เงินประกันและเงินมัดจำ�เพิ่มขึ้น  
 เจ้�หนี้ก�รค้� เพิ่มขึ้น (ลดลง)  
 ตั๋วเงินจ่�ยลดลง  
 ร�ยได้รับล่วงหน้�เพิ่มขึ้น (ลดลง)  
 เงินค้�งจ่�ย เพิ่มขึ้น   
 ร�ยได้รอก�รรับรู้เพิ่มขึ้น   
 ร�ยได้จ�กก�รบริจ�ครอก�รรับรู้เพิ่มขึ้น
 เงินรับฝ�กเพิ่มขึ้น (ลดลง)
 หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
 กองทุนสงเคร�ะห์ผู้ปฏิบัติง�นลดลง
 ร�ยได้แผ่นดินค้�งนำ�ส่งเพิ่มขึ้น (ลดลง)
 กองทุนสวัสดิก�รเพิ่มขึ้น
      เงินสดสุทธิได้ม� (ใช้ไป) จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น  
  

 
(15,448,727.02)

 20,524,521.25 
 797,300.00 

 (1,214,135.41)
 7,628,160.32 

 (2,588,165.54)
 (14,408,935.34)

 2,300,381.00 
 1,298,932.00 

  (1,110,668.74)
 (9,615,337.53)

4,543.99
38,035,849.97

 (2,035,359.00)
 48,745.07 

 (12,458,086.25)
 -   

 (47,458,192.49)
 -   

 67,809.86 
 27,776.21 

 2,896,400.00 
 -   

 (3,364,206.12)
 (112,147.14)

 (16,324,966.70)
 300,000.00 
 84,349.29 

 (51,013,489.58)

 
(4,901,451.60)

 20,695,260.15 
 797,300.00 

 (1,971,124.45)
 37,500.00 

 (1,984,322.51)
 (14,397,324.94)

 -   
 -   

 (1,724,163.35)
 3,496,600.96 

 (1,557.73)
 44,670,814.76 
 (284,121.81)
 (52,899.92)

 1,369,897.72 
 (11,435.62)

 2,091,207.32 
 (18,270,000.00)

 2,129,775.30 
 3,754,104.83 
 1,459,116.67 

 237,472.00 
 2,657,290.49 
 (603,433.85)

 (9,498,416.08)
 (393,251.38)

 22,767.00 
 31,049,767.31
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด 
STATEMENT OF CASH FLOWS

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2555 และ 2554

หน่วย : บ�ท

2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  
 เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์ 
 เงินลงทุนในเงินฝ�กประจำ�เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี เพิ่มขึ้น 
 เงินลงทุนในเงินฝ�กประจำ�เกิน 1 ปี ลดลง 
 ลงทุนเพิ่มในที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ - สุทธิ 
     เงินสดสุทธิได้ม� (ใช้ไป) จ�กกิจกรรมลงทุน
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)  
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันต้นปี  
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันสิ้นปี  
    

 
 1,976,826.81 

 (21,921,602.07)
 3,594,863.42 

 (4,486,694.47)
 (20,836,606.31)
 (71,850,095.89)
 122,257,237.51 
 50,407,141.62 

 2,104,220.34 
 (5,242,470.66)
 14,599,800.00 
 (2,597,265.67)
 8,864,284.01 

 39,914,051.32 
 82,343,186.19 

 122,257,237.51 
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รายงานประจำาปี องค์การสะพานปลา 255530

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2555

1. การจัดตั้งและวัตถุประสงค์

     องค์ก�รสะพ�นปล�เป็นหน่วยง�นรัฐวิส�หกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งโดยพระร�ชบัญญัติจัดระเบียบกิจก�ร

แพปล� พ.ศ. 2496 และจัดอยู่ในส�ข�เกษตร  โดยก�รจัดกลุ่มของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1.1 จัดดำ�เนินก�รและนำ�ม�ซึ่งคว�มเจริญของสะพ�นปล� ตล�ดสินค้�สัตว์นำ�และอุตส�หกรรมก�รประมง

 1.2 จัดดำ�เนินก�ร  หรือควบคุม และอำ�นวยบริก�รซึ่งกิจก�รแพปล� ก�รขนส่งและกิจก�รอื่น ๆ อันเกี่ยวกับกิจก�รแพปล�

 1.3 จัดส่งเสริมฐ�นะ  สวัสดิก�ร  หรืออ�ชีพของช�วประมง  และบูรณะหมู่บ้�นก�รประมง

 1.4 จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสม�คมก�รประมง

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 2.1  มาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรือ 

 ปรับปรุงใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

  มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554

  ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 1  (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง  ก�รนำ�เสนองบก�รเงิน

  ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 2  (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง  สินค้�คงเหลือ

  ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 7  (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง  งบกระแสเงินสด

  ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 8  (ปรับปรุง 2552)   เรื่อง  นโยบ�ยก�รบัญชี เปล่ียนแปลงประม�ณก�ร 

         ท�งบัญชีและข้อผิดพล�ด

  ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง  เหตุก�รณ์ภ�ยหลังรอบระยะเวล�ร�ยง�น

  ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง  สัญญ�ก่อสร้�ง

  ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง  ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์

  ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง  สัญญ�เช่�

  ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง  ร�ยได้

  ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 19   เรื่อง  ผลประโยชน์ของพนักง�น

  ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง  ต้นทุนก�รกู้ยืม

  ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง  ก�รเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจก�ร 

         ที่เกี่ยวข้องกัน

  ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 26   เรื่อง  ก�รบัญชีและร�ยง�นโครงก�รผลประโยชน์ 

         เมื่อออกจ�กง�น

  ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง  งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

  ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง  เงินลงทุนในบริษัทร่วม

  ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 29                              เรื่อง  ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินในสภ�พเศรษฐกิจที่ 

         เงินเฟ้อรุนแรง

  ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง  ส่วนได้เสียในก�รร่วมค้�

  ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง  กำ�ไรต่อหุ้น

  ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง  งบก�รเงินระหว่�งก�ล

  ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง  ก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์
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  รายการ           อัตราค่าเสื่อมราคา (ร้อยละ)

 อ�ค�รและสิ่งปลูกสร้�ง        2.5

 อุปกรณ์  

  - คอมพิวเตอร์        20  

      - เครื่องใช้สำ�นักง�นอื่น ๆ       10 

 ย�นพ�หนะ         15 

  ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)           เรื่อง  ประม�ณก�รหนี้สิน หนี้สินที่อ�จเกิดขึ้นและ 

         สินทรัพย์ที่อ�จเกิดขึ้น

  ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง  อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

 2.2  การรับรู้รายได้

  2.2.1  ร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยสินค้�  รับรู้เป็นร�ยได้เมื่อส่งมอบสินค้�ให้กับลูกค้�

  2.2.2  ร�ยได้จ�กก�รให้บริก�ร  รับรู้เป็นร�ยได้เมื่อให้บริก�รแล้วเสร็จ

  2.2.3  ดอกเบี้ยรับ  รับรู้ต�มเกณฑ์สัดส่วนของเวล�โดยคำ�นึงถึงอัตร�ผลตอบแทนที่แท้จริง

 2.3  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  2.3.1  ลูกหนี้เอกชนที่ค้�งชำ�ระเกิน  1  ปี  จะตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำ�นวน

  2.3.2  ลูกหน้ีเงินกู้โครงก�รพัฒน�ก�รประมง จะต้ังค่�เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ โดยประม�ณจ�กลูกหน้ีท่ีค�ดว่�จะเรียกเก็บเงิน

          ไม่ได้ ซึ่งคำ�นวณจ�กก�รจัดกลุ่มลูกหนี้จำ�แนกต�มอ�ยุหนี้  ซึ่งมีอัตร�ก�รตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้

 

 2.4  สินค้าคงเหลือ        

    แสดงด้วยร�ค�ทุนต�มวิธีเข้�ก่อนออกก่อน หรือมูลค่�สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ร�ค�ใดจะตำ�กว่�

 2.5 วัสดุคงเหลือ 

    แสดงด้วยร�ค�ทุนต�มวิธีเข้�ก่อนออกก่อน

 2.6  ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

  2.6.1  แสดงต�มร�ค�ทุน ณ วันที่ได้ม�หรือก่อสร้�งแล้วเสร็จหักค่�เสื่อมร�ค�สะสม และจะแสดงเป็นสินทรัพย์ 

         สำ�หรับร�ยก�รที่มีร�ค�หน่วยละ  20,000  บ�ท  ขึ้นไป

    2.6.2  สินทรัพย์จ�กก�รรับบริจ�คจะบันทึกคู่กับบัญชีร�ยได้จ�กก�รรับบริจ�ครอก�รรับรู้และจะทยอยรับรู้ร�ยได้ 

         จ�กก�รรับบริจ�ครอก�รรับรู้เป็นร�ยได้ต�มมูลค่�ของค่�เสื่อมร�ค�สินทรัพย์จ�กก�รรับบริจ�คนั้น

    2.6.3  ค่�เสื่อมร�ค�คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยุก�รใช้ง�นโดยประม�ณของสินทรัพย์แต่ละประเภท    

         โดยมีร�ยละเอียดดังนี้ 

 ระยะเวลาที่หนี้ค้างชำาระ    อัตราร้อยละ

      เกินกว่�  6 เดือน - 1 ปี           50

  เกินกว่�  1 ปี ขึ้นไป           100
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 2.7  การรับรู้ผลประโยชน์ของพนักงาน

  2.7.1   รับรู้ต้นทุนดอกเบ้ีย ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนระหว่�งงวดของมูลค่�ปัจจุบันของภ�ระผูกพันต�มโครงก�รผลประโยชน์พนักง�น

  2.7.2  รับรู้บวกผลกำ�ไรหรือหักผลข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�ตร์ประกันภัยในงวดที่เกิดทันที

          ในกำ�ไรหรือข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 2.8  รายได้รอการรับรู้      

  เป็นร�ยได้จ�กก�รให้สิทธิต�มสัญญ�เช่�อ�ค�รพ�ณิชย์ ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นร�ยได้ต�มอ�ยุสัญญ�เช่� ยกเว้นสิทธิ 

 ต�มสัญญ�เช่�ที่ตำ�กว่� 50,000 บ�ท จะรับรู้เป็นร�ยได้ภ�ยในงวดบัญชีที่เกิดร�ยก�ร

3.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4. ลูกหนี้เงินกู้โครงการพัฒนาการประมง - สุทธ ิ 

 เงินสด 

 เงินฝ�กธน�ค�ร   -  กระแสร�ยวัน

                      -  ออมทรัพย์

                      -  ประจำ�  (ไม่เกิน 3 เดือน) 

                                             รวม

 ลูกหนี้เงินกู้โครงก�รพัฒน�ก�รประมง

 ดอกเบี้ยค้�งรับ

 รวมลูกหนี้และดอกเบี้ยค้�งรับ

 หัก  ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ลูกหนี้เงินกู้โครงการพัฒนาการประมง - สุทธิ 

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

2555

2555

2554

2554

  0.18

  1.53

95.03

25.52

122.26

21.44

  9.16

30.60

25.21

  5.39

0.09

0.80

43.11

6.41

50.41

30.88

9.34

40.22

24.88

15.34

 เงินฝ�กธน�ค�รประเภทออมทรัพย์ ณ  วันที่ 30 กันย�ยน 2555 และ 2554 ได้รวมเงินฝ�กธน�ค�รของกองทุนสงเคร�ะห์

ผู้ปฏิบัติง�น จำ�นวน 0.79 ล้�นบ�ท และ 12.36 ล้�นบ�ท และของกองทุนสวัสดิก�ร จำ�นวน 1.63 ล้�นบ�ท และ 1.59 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ

 เงินฝ�กธน�ค�รประเภทประจำ�ไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2555 และ 2554 ได้รวมเงินฝ�กธน�ค�รของกองทุน

สงเคร�ะห์ผู้ปฏิบัติง�น จำ�นวน 6.41 ล้�นบ�ท และ 9.47 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ

 เป็นลูกหนี้ช�วประมงที่องค์ก�รสะพ�นปล�ให้คว�มช่วยเหลือ โดยให้ช�วประมงกู้ยืมเงินในอัตร�ดอกเบี้ยตำ�เพื่อเป็นค่�ต่อเรือ  

ค่�เครื่องยนต์เรือ  ค่�อุปกรณ์ก�รประมง  และค่�อ�ห�รกุ้ง  องค์ก�รสะพ�นปล�ได้เริ่มให้กู้ต�มโครงก�รฯ ตั้งแต่ ปี 2521 เป็นต้น

ม�จนถึงปัจจุบัน  มีดังนี้
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5.  ลูกหนี้ค่าจำาหน่ายสินค้าสัตว์นำา - สุทธิ    ประกอบด้วย

 ท่�เทียบเรือประมงนครศรีธรรมร�ช

 หัก  ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ลูกหนี้ค่าจำาหน่ายสินค้าสัตว์นำา - สุทธิ  

หน่วย : ล้�นบ�ท
2555 2554

3.08

2.48

  0.60

3.08

2.48

0.60

6.  ลูกหนี้โครงการตลาดสินค้าสัตว์นำาและผลิตภัณฑ์สัตว์นำาแปรรูป - สุทธิ  ประกอบด้วย

7.  ลูกหนี้เงินกู้กองทุนสวัสดิการ  ประกอบด้วย

 ลูกหนี้โครงก�รตล�ดสินค้�สัตว์นำ�และผลิตภัณฑ์สัตว์นำ�แปรรูปฯ

 หัก  ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ลูกหนี้โครงการตลาดสินค้าสัตว์นำาและผลิตภัณฑ์สัตว์นำาแปรรูป - สุทธิ      

 ลูกหนี้กู้ยืมต�มอ�ยุก�รทำ�ง�น

 ลูกหนี้กู้เพื่อซื้อรถยนต์ และจักรย�นยนต์

 ลูกหนี้กู้เพื่อกรณีอื่น ๆ  

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

2555

2555

2554

2554

48.86

-

48.86

28.38

-

0.14

28.52

30.35

0.09

0.12

30.56

10.82

-

10.82

8.  เงินลงทุนระยะสั้น  ประกอบด้วย

 เงินฝ�กธน�ค�รประเภทประจำ�เกินกว่� 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

         ส่วนกล�ง และท่�เทียบเรือต่�ง ๆ

        โครงก�รนำ�มันฯ

         กองทุนสงเคร�ะห์

         กองทุนสวัสดิก�ร

                       รวม

หน่วย : ล้�นบ�ท
2555 2554

  

23.94

    0.01

23.16

3.59

50.70

43.42

    0.01

26.60

2.59

72.62

 เงินฝ�กธน�ค�รประเภทประจำ�เกินกว่� 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ณ วันท่ี 30 กันย�ยน 2555 และ 2554 จำ�นวน 72.62 ล้�นบ�ท 

และ 50.70 ล้�นบ�ท ได้รวมเงินฝ�กธน�ค�รของกองทุนสงเคร�ะห์ผู้ปฏิบัติง�น จำ�นวน 26.60 ล้�นบ�ท และจำ�นวน 23.16 ล้�นบ�ท 

และเป็นของกองทุนสวัสดิก�ร จำ�นวน 2.59 ล้�นบ�ท และจำ�นวน 3.59 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ
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 เงินฝ�กธน�ค�รประเภทประจำ�เกินกว่� 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ณ วันท่ี 30 กันย�ยน 2555 และ 2554 จำ�นวน 72.62 ล้�นบ�ท 

และ 50.70 ล้�นบ�ท ได้รวมเงินฝ�กธน�ค�รของกองทุนสงเคร�ะห์ผู้ปฏิบัติง�น จำ�นวน 26.60 ล้�นบ�ท และจำ�นวน 23.16 ล้�นบ�ท 

และเป็นของกองทุนสวัสดิก�ร จำ�นวน 2.59 ล้�นบ�ท และจำ�นวน 3.59 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ

9.  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย

10.  เงินลงทุนระยะยาว   ประกอบด้วย

11.  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

     ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์  ณ วันที่  30  กันย�ยน  2555 และ  2554 ร�ยละเอียดดังนี้       

 เงินยืมทดรอง

 เงินค้�งรับอื่น ๆ - สุทธิ 

 ลูกหนี้ - กรมสรรพ�กร

 ดอกเบี้ยเงินฝ�กธน�ค�รค้�งรับ

 เงินจ่�ยล่วงหน้�

                       รวม

 เงินฝ�กธน�ค�รประเภทประจำ�เกินกว่� 12 เดือน

         ส่วนกล�ง และท่�เทียบเรือต่�ง ๆ

         กองทุนสงเคร�ะห์

         กองทุนสวัสดิก�ร

                       รวม

ราคาทุน

ณ 30 กันย�ยน 2554

จัดประเภทร�ยก�ร

อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

เพิ่มขึ้นระหว่�งงวด

ลดลงระหว่�งงวด

ณ 30 กันย�ยน 2555

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

2555

2555

2554

2554

 2.69

18.44

-

  1.15

  2.56

24.84

  24.83     

118.71

-

143.54

  3.62

19.63

  0.09

  1.15

  4.84

29.33

24.84

114.01

1.10

139.95

ที่ดิน อาคารและ 
สิ่งปลูกสร้าง

ครุภัณฑ์และ
เครื่องมือ
เครื่องใช้

ยาน

พาหนะ

รวม

26.86

-

26.86

-

-

26.86

   908.86

(31.89)

    876.97       

2.74    

(11.92)

   867.79

      

38.17

 -

38.17       

1.10      

(0.65)

     38.62

4.03

-

4.03

 0.65

      -

4.68

  977.92

   (31.89)

  946.03

     4.49

   (12.57)

  937.95

หน่วย : ล้�นบ�ท
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หน่วย : ล้�นบ�ท

ค่าเสื่อมราคาสะสม 

ณ 30 กันย�ยน 2554

จัดประเภทร�ยก�ร

อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

ค่�เสื่อมร�ค�ประจำ�งวด

ค่�เสื่อมร�ค�สะสมเพิ่ม(ลด)

ณ 30 กันย�ยน 2555

ราคาตามบัญชีสุทธิ 30 ก.ย.2555

ราคาตามบัญชีสุทธิ 30 ก.ย.2554

ที่ดิน อาคารและ 
สิ่งปลูกสร้าง

ครุภัณฑ์และ
เครื่องมือ
เครื่องใช้

ยาน

พาหนะ

รวม

-

-

-

-

-

-

 26.86

26.86

521.83

(5.26)

516.57

19.04

(11.12)

524.49

343.30

360.40

     

30.79

-

     30.79      

1.31      

(0.56)

     31.54

     7.08

     7.38

3.75

-

3.75

0.17

-

3.92

0.76

0.28

    556.37

    (5.26)

 551.11

   20.52

   (11.68)

 559.95

378.00

394.92

 ค่�เส่ือมร�ค�ประจำ�ปี 2555 จำ�นวน 20.52 ล้�นบ�ท เป็นค่�เส่ือมร�ค�ของสินทรัพย์จ�กก�รรับบริจ�ค จำ�นวน 13.61 ล้�นบ�ท 

และค่�เส่ือมร�ค�ของสินทรัพย์ของกองทุนสวัสดิก�ร จำ�นวน 0.16 ล้�นบ�ท และค่�เส่ือมร�ค�ท่ีเหลือ จำ�นวน 6.75 ล้�นบ�ท เป็นค่�เส่ือม

ร�ค�ของสินทรัพย์ท่ีองค์ก�รสะพ�นปล�ได้ม�หรือซ้ือม�

 อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนเป็นอ�ค�รที่ได้รับบริจ�คและองค์ก�รสะพ�นปล�ได้นำ�ไปให้เช่� มีค่�เสื่อมร�ค�ประจำ�ปี 2555 

จำ�นวน 0.80 ล้�นบ�ท 

12.  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน   

ณ วันที่  30  กันยายน  2555 และ  2554 

รายละเอียดดังนี้       

     ร�ค�ทุน

 หัก ค่�เสื่อมร�ค�สะสม

     ราคาตามบัญชีสุทธิ

30 กันยายน 
2554

เพิ่มขึ้น
ระหว่างงวด

ลดลง 

ระหว่าง

30 กันยายน 

2555

     

31.89

      5.26

    26.63

-

     0.80

-

-

  31.89

      

6.06

  25.83

13.  เจ้าหนี้การค้า  ประกอบด้วย

 เจ้�หนี้ - โครงก�รตล�ดสินค้�สัตว์นำ�และผลิตภัณฑ์สัตว์นำ�แปรรูป

 เจ้�หนี้ - โครงก�รจำ�หน่�ยเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิง LPG

  รวม

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

2555 2554

65.80

0.07

65.87

18.41

-

18.41
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 เป็นเงินค่�สิทธิในก�รให้บุคคลภ�ยนอกเช่�อ�ค�รพ�ณิชย์ จะทยอยรับรู้เป็นร�ยได้ต�มอ�ยุสัญญ� ในงวดน้ี  มีก�รเปล่ียนแปลง  ดังน้ี

14.  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ประกอบด้วย

15.  เงินรับฝาก  ประกอบด้วย

16.  หนี้สินหมุนเวียนอื่น   ประกอบด้วย

17. รายได้รอการรับรู้      

 ค่�เช่�ที่ร�ชพัสดุ

 ค่�ตอบแทน

 กองทุนสงเคร�ะห์ผู้ปฏิบัติง�น

 ร�ยได้แผ่นดินค้�งนำ�ส่ง

 อื่น ๆ

  รวม

 เงินสมทบเครื่องมืออุปกรณ์ก�รประมง

 เงินรับฝ�กกรรมกรนอก

 เงินรับฝ�กต่�ง ๆ 

  รวม

 เงินประกัน 

 ภ�ษีหัก ณ ที่จ่�ยค้�งนำ�ส่ง

 อื่นๆ

  รวม

 ยอดยกม�ต้นงวด

 เพิ่ม  ระหว่�งงวด

 หัก รับรู้เป็นร�ยได้ประจำ�งวด

  ยอดคงเหลือสิ้นงวด

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

2555

2555

2555

2555

2554

2554

2554

2554

  10.96

  8.29

  2.07

0.64

  5.70

27.66

  10.24

0.50

8.02

8.76

24.77

  0.35

  1.65

26.77

25.73

1.46

27.19

  1.98

25.21

7.26

5.75

4.72

-

9.96

27.69

0.25

0.65

4.49

5.39

25.43

0.24

0.98

26.65

25.21

2.90

28.11

2.59

25.52
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 เป็นสินทรัพย์จ�กก�รรับบริจ�ค ซ่ึงองค์ก�รสะพ�นปล�จะรับรู้ไว้ในบัญชีท่ีดิน อ�ค�ร อุปกรณ์ และอสังห�ริมทรัพย์เพ่ือก�รลงทุน   

คู่กับบัญชีร�ยได้จ�กก�รรับบริจ�ครอก�รรับรู้  และรับรู้เป็นร�ยได้จ�กก�รรับบริจ�คต�มนโยบ�ยก�รบัญชี ข้อ 2.6.2 มีก�รเปล่ียนแปลง ดังน้ี                                           

18. รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้    

 ยอดยกม�ต้นงวด

 บวก รับบริจ�คเพิ่มระหว่�งงวด

 หัก  ค่�เสื่อมร�ค�ประจำ�งวด

            ตัดจำ�หน่�ย

  ยอดคงเหลือสิ้นงวด

หน่วย : ล้�นบ�ท

2555 2554

25.73

1.46

27.19

  1.98

25.21

25.21

2.90

28.11

2.59

25.52

 กองทุนสงเคร�ะห์ผู้ปฏิบัติง�นเป็นกองทุนท่ีต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกันเงินไว้จ่�ยให้กับพนักง�นท่ีออกจ�กง�น ซ่ึงเป็นไปต�ม 

ข้อบังคับองค์ก�รสะพ�นปล�ว่�ด้วยกองทุนสงเคร�ะห์ (ฉบับท่ี 5)  พ.ศ.2521 เงินสมทบกองทุนสงเคร�ะห์ดังกล่�วม�จ�กดอกผลของกองทุนเอง 

ห�กมีจำ�นวนไม่พอให้องค์ก�รฯ จ่�ยสมทบในส่วนท่ีข�ดต�มข้อบังคับองค์ก�รสะพ�นปล�ว่�ด้วยกองทุนสงเคร�ะห์ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2534 ข้อ 5 

ก�รเปลี่ยนแปลงเงินกองทุนสงเคร�ะห์มีดังนี้

19. กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน

 ยอดยกม�ต้นงวด

 บวก   ดอกผลจ�กกองทุนสงเคร�ะห์

                องค์ก�รสะพ�นปล�จ่�ยสมทบ

                เงินทุนส่งเสริมก�รประมงจ่�ยสมทบ

 หัก    จ่�ยให้พนักง�นที่ออกจ�กง�น

          โอนให้องค์ก�รสะพ�นปล�

          เงินสมทบกองทุนฯ ของผู้ไม่มีสิทธิได้รับโอนเข้�กองทุนสวัสดิก�ร

 ยอดคงเหลือสิ้นงวด (ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ให้พนักงาน)

หน่วย : ล้�นบ�ท

2555 2554

165.05

3.72

14.11

0.28

183.16

30.63

3.72

0.08

148.73

 174.55

     3.32

  14.96

0.28

  193.11

    24.72

     3.32

     0.02

 165.05

 องค์ก�รสะพ�นปล�รับรู้ภ�ระหน้ีสินท่ีเกิดจ�กผลประโยชน์พนักง�นหลังออกจ�กง�น (เงินชดเชยกรณีเกษียณอ�ยุ)  ณ วันท่ี 30 

กันย�ยน 2555 ประกอบด้วย

20.  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาว

 เงินกองทุนต้นงวด

 บวก  เงินสมทบของผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับจ�กกองทุนสงเคร�ะห์

                ร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ย 

  เงินกองทุนสิ้นงวด

หน่วย : ล้�นบ�ท

2555 2554

35.97

2.30

1.30

39.57

 

-

-

-

-
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 จัดตั้งขึ้นต�มข้อบังคับองค์ก�รสะพ�นปล�ว่�ด้วยกองทุนสวัสดิก�ร พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือให้ ผู้ปฏิบัติง�นกู้

ในกรณีจำ�เป็นและเพื่อจ่�ยสวัสดิก�รให้แก่ผู้ปฏิบัติง�น กองทุนสวัสดิก�รมีก�รเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

 ร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยสินค้�สัตว์นำ� และต้นทุนจำ�หน่�ยสินค้�สัตว์นำ�ของโครงก�รจำ�หน่�ยสัตว์นำ� สำ�หรับงวดปี 2555 และ 

2554   มีดังนี้

 เป็นร�ยได้และต้นทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยสินค้�สัตว์นำ�และผลิตภัณฑ์สัตว์นำ�แปรรูปในโครงก�รตล�ดสินค้�สัตว์นำ�และผลิตภัณฑ์

สัตว์นำ�แปรรูป สำ�หรับงวดปี 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

21.  กองทุนสวัสดิการ     

24.  รายได้จากค่าบริการและค่าธรรมเนียม   ประกอบด้วย    

22.  รายได้จากการจำาหน่ายสินค้าสัตว์นำา และต้นทุนจำาหน่ายสินค้าสัตว์นำา  

23. รายได้จากโครงการตลาดสินค้าสัตว์นำาและผลิตภัณฑ์สัตว์นำาแปรรูป และต้นทุนโครงการตลาดสินค้าสัตว์นำาและผลิตภัณฑ์

สัตว์นำาแปรรูป

 ผลสะสมจ�กก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักง�น

 โดยปรับกับกำ�ไรสะสมต้นปี

 บวก    ต้นทุนบริก�ร

         ต้นทุนดอกเบี้ย

  คงเหลือสิ้นงวด

 ค่�บริก�รสัตว์นำ�

 ค่�ธรรมเนียมสัตว์นำ�ผ่�นท่�

 ค่�ธรรมเนียมรถผ่�นท่�

 ค่�ธรรมเนียมก�รใช้สถ�นที่

 ค่�เช่�ที่จำ�หน่�ยนำ�แข็งและตั้งเครื่องโม่

 อื่นๆ

  รวม

 ท่�เทียบเรือประมงนครศรีธรรมร�ช

  รวม

 ส่วนกล�ง

  รวม

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

2555

2555

2555

2555

2555

2555

2554

2554

2554
รายได้

รายได้

ต้นทุนจำาหน่าย

ต้นทุนจำาหน่าย
2554

2554

2554

42.13

0.08

0.29

42.50

13.16

28.70

16.33

15.00

1.30

9.73

84.22

19.88

19.88

42.13

19.69

19.69

42.13

 

41.63

  0.02

  0.48

42.13

14.35

26.53

15.28

15.58

  1.79

8.98

82.51

  19.42

19.42

 

41.63

19.23

19.23

 

41.63

 ในงวดบัญชีปี 2555 และ 2554 กองทุนสวัสดิก�รมีร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ยเป็นจำ�นวนเท่�กับ 0.51 ล้�นบ�ท และ  0.28 ล้�นบ�ท 

ต�มลำ�ดับ ร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ยของกองทุนสวัสดิก�รจำ�นวนดังกล่�วจะแสดงรวมอยู่ใน กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ ประจำ�ปีขององค์ก�รสะพ�นปล� 

ซ่ึงจะต้องมีก�รขออนุมัติกระทรวงก�รคลังเพ่ือจัดสรรกำ�ไรสุทธิเฉพ�ะส่วนดังกล่�วเข้�กองทุนสวัสดิก�รต่อไป  
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 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นและก�รบริห�รสำ�หรับงวดปี 2555 และ 2554 จำ�นวน 174.97 ล้�นบ�ท และ  170.96 ล้�นบ�ท 

ประกอบด้วย

      องค์ก�รสะพ�นปล�ถูกฟ้องฐ�นผิดสัญญ�จ้�งแรงง�นจำ�นวน 2 คดี จ�กศ�ลแรงง�นกล�ง  คือ

 คดีที่ 1 ศ�ลฏีก�มีคำ�พิพ�กษ�เมื่อวันที่ 27 กันย�ยน 2555 ให้องค์ก�รสะพ�นปล�จ่�ยค่�เสียห�ยเป็นเงิน 4.23 ล้�นบ�ท 

แยกเป็นเงินต้นประม�ณ 2.73 ล้�นบ�ท และดอกเบี้ยอัตร�ร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นเงินประม�ณ 1.50 ล้�นบ�ท ซึ่งองค์ก�รสะพ�นปล�

จ่�ยเงินทั้งหมดต�มศ�ลสั่งแล้วในปี 2556 (วันที่ 24 เมษ�ยน 2556)

 คดีที่ 2 องค์ก�รสะพ�นปล�ถูกฟ้องให้ชดใช้ค่�เสียห�ยเป็นเงินประม�ณ 13.46 ล้�นบ�ท ศ�ลมีคำ�พิพ�กษ�ยกฟ้อง เมื่อวันที่ 

24 กุมภ�พันธ์ 2555 ซึ่งโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 10 พฤษภ�คม 2555 ขณะนี้อยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของศ�ลฎีก� 

25. รายได้อื่น  ประกอบด้วย

26.  ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานและการบริหาร

 ดอกเบี้ยรับเงินฝ�กธน�ค�ร

 ค่�จำ�หน่�ยไฟฟ้� นำ�ประป�

 ค่�เช่�

 สิทธิก�รเช่�โอนเป็นร�ยได้

 ร�ยได้จ�กก�รรับบริจ�ค

 อื่นๆ

  รวม

 ค่�ใช้จ่�ยบุคคล

 ค่�ใช้จ่�ยสำ�นักง�น

  รวม

หน่วย : ล้�นบ�ท

หน่วย : ล้�นบ�ท

2555

2555 2555 2555

2554

2554
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน ค่าใช้จ่ายการบริหาร รวม

2554 2554

5.75

12.15

51.67

6.04

14.41

5.93

95.95

56.58

55.90

112.48

56.23

6.26

62.49

112.81

  62.16

174.97

    5.01

 11.35

 49.23

8.94

  14.41

8.52

97.46

    56.47

 45.97

102.44

62.70

  5.82

68.52

119.17

51.79

170.96

27. ผลการดำาเนินงาน กำาไร (ขาดทุน) สุทธิสำาหรับปี  ประกอบด้วย

28.  หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น   

 องค์ก�รสะพ�นปล�

 กองทุนสวัสดิก�รพนักง�น

           รวม

หน่วย : ล้�นบ�ท

2555 2554

  (5.18)    

   0.28

  (4.90)    

(15.96)

  0.51

(15.45)
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การดำาเนินงานตามหลักเกณฑ์และ
  แนวทางการกำากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ

CORPERATE GOVERNANCE
 ในปีงบประม�ณ  2555  องค์ก�รสะพ�นปล�และคณะกรรมก�รองค์ก�รสะพ�นปล�ได้ดำ�เนินก�รต�มหลักเกณฑ์และแนวท�ง

กำ�กับดูแลที่ดีในรัฐวิส�หกิจ  โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

 1. คณะกรรมก�รองค์ก�รสะพ�นปล� 

    ในปีงบประม�ณ 2555 คณะกรรมก�รองค์ก�รสะพ�นปล� ประกอบด้วย ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รอื่น อีก 6 ท่�น  

รวมเป็น 7 ท่�น ต�มประก�ศสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีลงวันที่  15  พฤษภ�คม  2555 และวันที่  17 เกันย�ยน  2555  โดยมีร�ยละเอียด

ก�รดำ�เนินง�นดังนี้

     1.1  ก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รองค์ก�รสะพ�นปล�

          ค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�รองค์ก�รสะพ�นปล�เป็นไปต�มหนังสือกระทรวงก�รคลัง  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  กค.0805/1666   

ลงวันที่  24  พฤษภ�คม  2547  เรื่อง  ก�รปรับปรุงอัตร�เบี้ยกรรมก�รรัฐวิส�หกิจ  โดยกำ�หนดเบี้ยกรรมก�รขององค์ก�รสะพ�นปล�

เป็นเงินไม่เกิน 6,000 บ�ทต่อเดือน  ให้ประธ�นได้รับสูงกว่�กรรมก�รร้อยละ  25

     1.2  ร�ยละเอียดก�รเข้�ประชุมของคณะกรรมก�รองค์ก�รสะพ�นปล�

  ในปีงบประม�ณ  2555  คณะกรรมก�รองค์ก�รสะพ�นปล�  ได้มีก�รประชุมทั้งสิ้น 9  ครั้ง  ดังนี้

 กรรมก�รที่ไม่ได้เข้�ร่วมประชุมในแต่ละครั้งของปีงบประม�ณ  2555

   ครั้งที่  10/2554    น�งสมหญิง  เปี่ยมสมบูรณ์  และเรือตรีปรีช�  เพ็ชรวงศ์

   ครั้งที่  11/2554    น�ยวิรัติ  ศักดิ์จิรพ�พงษ์

   ครั้งที่   3/2555    น�ยวิรัติ  ศักดิ์จิรพ�พงษ์ 

   ครั้งที่   6/2555    น�ยธรรมศักดิ์  ลออเอี่ยม  

   ครั้งที่   7/2555    น�ยพงษ์พิสุทธิ์  จินตโสภณ  และน�ยธรรมศักดิ์  ลออเอี่ยม

 หม�ยเหตุ     1.  กรรมก�รที่ไม่ได้เข้�ร่วมประชุม  ครั้งที่  10/2554 และ 11/2554 เป็นกรรมก�ร

                         ที่หมดว�ระเมื่อวันที่ 16 พฤศจิก�ยน  2554  และได้มีประก�ศสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

                         ลงวันที่  15  พฤษภ�คม 2555  แต่งตั้งประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รอื่น 

       ในคณะกรรมก�รองค์ก�รสะพ�นปล�  จำ�นวน  6  คน  ตั้งแต่วันที่  8  พฤษภ�คม  2555

            2.  ได้มีประก�ศสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี  ลงวันที่  17  กันย�ยน  2555  แต่งตั้ง 

                            น�ยสถ�พร  อิ่มใจ  ดำ�รงตำ�แหน่ง  กรรมก�รอื่นในคณะกรรมองค์ก�รสะพ�นปล�เพิ่มเติม   

       ตั้งแต่วันที่  11  กันย�ยน  2555  เป็นต้นไป

ประชุมครั้งที่

กรรมก�ร

ที่เข้�ประชุม

กรรมก�รทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ

10/54

5

7

71.43%

11/54

6

7

85.71%

1/55

6

6

100%

2/55

6

6

100%

3/55

5

6

83.33%

4/55

6

6

100%

5/55

6

6

100%

6/55

5

6

83.33%

7/55

5

7

71.43%

 ต.ค.54 พ.ย.54 พ.ค.55 พ.ค.55 มิ.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55   ก.ย.55   
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      1.3  คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รองค์ก�รสะพ�นปล�ในก�รพิจ�รณ�ก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รเงิน ดังนี้
  1.3.1  เรื่องเพื่อทร�บ
    (1)  กระแสเงินสดขององค์ก�รสะพ�นปล�  ประจำ�เดือนสิงห�คม  2554
    (2)  ร�ยง�นผลก�รเบิกจ่�ยงบลงทุนสะสมถึงไตรม�ส  4  ของปีงบประม�ณ  2554
    (3)  ร�ยง�นก�รใช้จ่�ยงบลงทุนประเภทเงินสำ�รอง  ประจำ�ปีงบประม�ณ  2554  ขององค์ก�รสะพ�นปล�
    (4)  ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นกำ�ไรเชิงเศรษฐศ�สตร์  (EP)  ในรอบ  ๙  เดือน  ขององค์ก�รสะพ�นปล�  ต้ังแต่  1   
         ตุล�คม  2553 – 30  มิถุน�ยน  2554  ปีงบประม�ณ  2554
    (5)  ผลก�รพิจ�รณ�งบประม�ณประจำ�ปี  2555  ขององค์ก�รสะพ�นปล�
    (6)  กระแสเงินสดขององค์ก�รสะพ�นปล�  ประจำ�เดือนกันย�ยน  2554
    (7)  ขอคว�มอนุเคร�ะห์งบประม�ณเงินทุนส่งเสริมก�รประมงขุดลอกร่องนำ�บริเวณท่�เทียบเรือประมงสงขล�
    (8)  ขอคว�มสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมก�รประมง  เพื่อใช้ในโครงก�รจัดทำ�ลูกบอลจุลินทรีย์ชีวภ�พ  (EM  BALL)
    (9)  ขออนุมัติงบประม�ณประจำ�ปี  2556  ขององค์ก�รสะพ�นปล�
    (10)  ร�ยง�นผลก�รเบิกจ่�ยงบลงทุนไตรม�ส  1 – 2  ของปีงบประม�ณ  2555
    (11)  ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นกำ�ไรเชิงเศรษฐศ�สตร์  (EP)  ในรอบ  3  เดือน  (1  ตุล�คม  -  31  ธันว�คม  2554) 
                  และรอบ  6  เดือน  (1  ตุล�คม  2554 – 31  มีน�คม  2555)  ขององค์ก�รสะพ�นปล�  ปีงบประม�ณ  2555
    (12)  กระแสเงินสดขององค์ก�รสะพ�นปล�  ประจำ�เดือนตุล�คม  2554 – กุมภ�พันธ์  2555
    (13)  ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นเบ้ืองต้นขององค์ก�รสะพ�นปล�  เปรียบเทียบกับเป้�หม�ยต�มงบประม�ณปี  2555 
                           ในรอบ  3  เดือน  ตั้งแต่  1  ตุล�คม  -  30  ธันว�คม  2554
    (14)  ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นเบ้ืองต้นขององค์ก�รสะพ�นปล�  เปรียบเทียบกับเป้�หม�ยต�มงบประม�ณปี  2555 
                            ในรอบ  6  เดือน  ตั้งแต่  1  ตุล�คม  2554  -  31  มีน�คม  2555
    (15)  ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นเบ้ืองต้นขององค์ก�รสะพ�นปล�  เปรียบเทียบกับเป้�หม�ยต�มงบประม�ณปี  2555 
                   ในรอบ  12  เดือน  ตั้งแต่  1  ตุล�คม  2553 -  30  กันย�ยน  2554
    (16)  กระแสเงินสดขององค์ก�รสะพ�นปล�  ประจำ�เดือนมีน�คม  -  เมษ�ยน  2555
    (17)  กระแสเงินสดขององค์ก�รสะพ�นปล�  ประจำ�เดือนพฤษภ�คม  2555
    (18)  ร�ยง�นผลก�รเบิกจ่�ยงบลงทุนไตรม�ส  3  ของปีงบประม�ณ  2555
    (19)  ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นกำ�ไรเชิงเศรษฐศ�สตร์ (EP) ในรอบ 9 เดือน (1  ตุล�คม  2554 - 30  มิถุน�ยน 2555) 
                     และรอบ  6  เดือน  (1  ตุล�คม  2554  -  31  มีน�คม  2555)  ขององค์ก�รสะพ�นปล�  ปีงบประม�ณ  2555
    (20)  กระแสเงินสดขององค์ก�รสะพ�นปล�  ประจำ�เดือนมิถุน�ยน  2555
    (21)  ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นเบ้ืองต้นขององค์ก�รสะพ�นปล�  เปรียบเทียบกับเป้�หม�ยต�มงบประม�ณปี  2555 
                          ในรอบ  9  เดือน  ตั้งแต่  1  ตุล�คม  2554  -  30  มิถุน�ยน  2555
    (22)  กระแสเงินสดขององค์ก�รสะพ�นปล�  ประจำ�เดือนกรกฎ�คม  2555

  1.3.2  เรื่องเพื่อพิจ�รณ�
    (1)   ขออนุมัติงบประม�ณทำ�ก�รเพ่ิมเติมระหว่�งปี  2555  เพ่ือเป็นค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นของสหภ�พแรงง�น 
          รัฐวิส�หกิจองค์ก�รสะพ�นปล� พร้อมอนุมัติแก้ไขปรับปรุงงบประม�ณทำ�ก�รประจำ�ปี 2555 ขององค์ก�ร 
                 สะพ�นปล�ในภ�พรวม
    (2)   ขออนุมัติงบประม�ณทำ�ก�รเพิ่มเติมระหว่�งปี  2555  เพื่อเป็นค่�ใช้จ่�ย ค่�อ�ค�รและที่ดินของสำ�นักง�น 
                   ท่�เทียบเรือประมงสงขล�  2  (ท่�สะอ้�น)  พร้อมอนุมัติแก้ไขปรับปรุงงบประม�ณทำ�ก�รประจำ�ปี  2555 
                   ขององค์ก�รสะพ�นปล�โดยภ�พรวม
    (3)   ก�รยืมเงินองค์ก�รสะพ�นปล�  เพื่อดำ�เนินก�รโครงก�รพัฒน�ก�รประมง  (โครงก�ร  14)
    (4)   ขออนุมัติใช้เงินทุนหมุนเวียนและถัวงบประม�ณปี  2555  จ�กโครงก�รซื้อข�ยสินค้�สัตว์นำ�และผลิตภัณฑ์ 
          สัตว์นำ�แปรรูป
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รายงานประจำาปี องค์การสะพานปลา 255542

 2.  คณะกรรมก�รที่เป็นอิสระ
     2.1  ในปีงบประม�ณ  2555  องค์ก�รสะพ�นปล�  มีกรรมก�รอิสระอยูในคณะกรรมก�รองค์ก�รสะพ�นปล�  จำ�นวน  7  ท่�น  
ต�มประก�ศสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีลงวันที่  15 พฤษภ�คม  2555  และอีก  1  ท่�น  ลงวันที่  17  กันย�ยน  2555  ดังนี้  
   1.  น�ยภ�ณุ  อุทัยรัตน์     
   2.  น�ยวิรัติ  ศักดิ์จิรพ�พงษ์
   3.  น�ยศุภชัย  จงศิริ 
   4.  น�ยพงษ์พิสุทธิ์  จินต์โสภณ        
   5.  น�ยธรรมศักดิ์  ลออเอี่ยม
   6.  น�ยจิร�ยุส  เน�วเกตุ
   7.  น�ยสถ�พร  อิ่มใจ
     2.2  บทบ�ทของกรรมก�รอิสระ
          ในปีงบประม�ณ  2555  กรรมก�รอิสระ  ได้ตรวจสอบข้อมูลท�งก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นด้�นต่�ง ๆ  ของ
องค์ก�รสะพ�นปล�  ตลอดจนก�รใช้ดุลยพินิจอย่�งเป็นอิสระในก�รตัดสินใจและให้คำ�แนะนำ�ก�รดำ�เนินง�นขององค์ก�รสะพ�นปล�
อย่�งต่อเนื่องสมำ�เสมอในก�รประชุมคณะกรรมก�รองค์ก�รสะพ�นปล�ทุกครั้ง

 3.  ร�ยน�มคณะกรรมก�รองค์ก�รสะพ�นปล�ที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในรัฐวิส�หกิจอื่น

       1.  น�ยภ�ณุ  อุทัยรัตน์  เป็น กรรมก�รธน�ค�รอิสล�ม

   2.  น�ยวิรัติ  ศักด์ิจิรพ�พงษ์  เป็น  กรรมก�รธน�ค�รเพ่ือก�รเกษตรและสหกรณ์ก�รเกษตร

   3.  น�ยศุภชัย  จงศิริ   เป็น  กรรมก�รก�รประป�นครหลวง

   4.  น�ยพงษ์พิสุทธ์ิ  จินต์โสภณ   ไม่มีก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในรัฐวิส�หกิจอ่ืนๆ

   5.  น�ยธรรมศักด์ิ  ลออเอ่ียม  เป็น  รองประธ�นกรรมก�รโรงง�นไพ่

        และรองประธ�นกรรมก�รองค์ก�รสุร�

   6.  น�ยจิร�ยุส  เน�วเกตุ   ไม่มีก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในรัฐวิส�หกิจอ่ืนๆ 

   7.  น�ยสถ�พร  อ่ิมใจ  เป็น กรรมก�รสำ�นักง�นธน�นุเคร�ะห์

 4.  ร�ยละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์สำ�คัญที่กรรมก�รถือครองที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิส�หกิจระหว่�งปีบัญชี 2555
     คณะกรรมก�รองค์ก�รสะพ�นปล�  ในปีบัญชี 2555  ไม่มีก�รถือครองหลักทรัพย์สำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับองค์ก�รสะพ�นปล�
ระหว่�งปีบัญชี  2555

  5.  ร�ยก�รท่ีเก่ียวโยงกัน (Connected transactions) ของกรรมก�รหรือผู้บริห�รระดับสูงท่ีมีต่อรัฐวิส�หกิจระหว่�งปีบัญชี 2555
     องค์ก�รสะพ�นปล�ไม่มีร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันของกรรมก�รหรือผู้บริห�รระดับสูงที่มีต่อองค์ก�รสะพ�นปล�ระหว่�งปีบัญชี 
2555

 6.  คณะกรรมก�รตรวจสอบในรัฐวิส�หกิจ
     ในปีงบประม�ณ  2555  คณะกรรมก�รตรวจสอบขององค์ก�รสะพ�นปล� ที่ปฏิบัติหน้�ที่ได้รับก�รแต่งตั้งต�มคำ�สั่ง
องค์ก�รสะพ�นปล�ที่ 105/2555  ลงวันที่ 11  พฤษภ�คม 2555  ประกอบด้วย
    1.  น�ยธรรมศักดิ์  ลออเอี่ยม  ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
   2.  น�ยพงษ์พิสุทธิ์  จินต์โสภณ  เป็นกรรมก�ร
   3.  น�ยจิร�ยุส  เน�วเกตุ    เป็นกรรมก�ร
   4.  ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักตรวจสอบภ�ยใน  เป็นเลข�นุก�ร
    ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  18 พฤษภ�คม  2555  เป็นต้นไป
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 7.  ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
     ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงขององค์ก�รสะพ�นปล�  ประจำ�ปีงบประม�ณ  2555  ได้มีก�รพัฒน�ระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
ให้มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล  ต�มตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงก�รประเมินผลในก�รดำ�เนินง�นของรัฐวิส�หกิจ  หัวข้อก�รบริห�ร
จัดก�รองค์กร  ดังนี้
  1.  พัฒน�ก�รดำ�เนินก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
   1.1  วิเคร�ะห์ค้นห�ปัจจัยเสี่ยง  โดยพิจ�รณ�จ�กแหล่งที่ม�ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร  SWOT 
ขององค์กร ตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นรัฐวิส�หกิจปีบัญชี 2555 โครงก�รในแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี 2555  
กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�น  และสถ�นก�รณ์ก�รดำ�เนินง�นในปัจจุบัน
   1.2  ปรับปรุงก�รจัดทำ�   Risk Map ปี  2555  ให้มีคว�มถูกต้องและสมบูรณ์
   1.3  วิเคร�ะห์คว�มสัมพันธ์ของผลกระทบใน  Risk Map  โดยวิเคร�ะห์ระดับคว�มรุนแรง  และนำ�หนัก 
ของผลกระทบใน  3  มิติ  คือ  ส�เหตุต่อปัจจัยเส่ียง  ปัจจัยเส่ียงต่อปัจจัยเส่ียง  และส�เหตุต่อส�เหตุ  เพ่ือนำ�ผลวิเคร�ะห์คว�มสัมพันธ์
ม�บริห�รจัดก�รระดับคว�มรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงทุกประเภทที่มีอยู่ให้ลดลงในระดับที่องค์กรยอมรับได้
   1.4  ปรับปรุงรูปแบบและก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นภ�ยหลังก�รบริห�รคว�มเสี่ยงให้ชัดเจนขึ้น

  2.  ก�รจัดทำ�แผนบริห�รคว�มเส่ียง ปีงบประม�ณ 2555 องค์ก�รสะพ�นปล�มีปัจจัยเส่ียงท่ีสำ�คัญ 3 ปัจจัยเส่ียง  ดังน้ี
   2.1  คว�มเสี่ยงด้�นก�รเงิน  (Financial  Risk)  1  ปัจจัยเสี่ยง  คือ กำ�ไร  EBITDA  ตำ�กว่�เป้�หม�ย
   2.2  คว�มเสี่ยงด้�นก�รดำ�เนินง�น  (Operational   Risk)  2  ปัจจัยเสี่ยง
        1.  โครงก�รพัฒน�สะพ�นปล�กรุงเทพยังไม่มีคว�มชัดเจนในเร่ืองของก�รขอใช้สถ�นท่ีกับกรมธน�รักษ์
        2.  โครงก�รบริห�รทรัพย์สินยังไม่มีคว�มชัดเจนในก�รใช้แหล่งเงินลงทุนจ�กภ�ยนอก
   2.3  คว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์  (Strategy  Risk)  1  ปัจจัยเสี่ยง คือ
        ก�รดำ�เนินก�รท�งธุรกิจใหม่อ�จไม่เป็นไปต�มเป้�หม�ย
   2.4  คว�มเสี่ยงด้�นกฎหม�ย / กฎระเบียบ  (Compliance  Risk)  2  ปัจจัยเสี่ยง
        1.  สะพ�นปล�และท่�เทียบเรือประมงต้องมีก�รพัฒน�ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
        2.  สะพ�นปล�และท่�เทียบเรือประมงต้องมีก�รพัฒน�ให้ได้ม�ตรฐ�นสุขอน�มัย
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ  
(Statement  of  Directions : SODs)
ที่มีต่อองค์การสะพานปลา
 กระทรวงก�รคลังได้ประส�นกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐ�นะกระทรวงเจ้�สังกัด  และหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง  เช่น  สำ�นักง�น

คณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ (สศช.) ฯลฯ เพ่ือสรุปแนวนโยบ�ยผู้ถือหุ้นภ�ครัฐ (Statement of Directions : SODs)  

ที่มีต่อองค์ก�รสะพ�นปล�ที่จะใช้เป็นแนวท�งในก�รกำ�กับดูแลและชี้ประเด็นที่องค์ก�รสะพ�นปล�ควรให้คว�มสำ�คัญ และเร่งดำ�เนินก�ร  

รวมถึงก�รใช้เป็นแนวท�งในก�รกำ�หนดตัวชี้วัดสำ�หรับก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นขององค์ก�รสะพ�นปล�ต่อไป  ซึ่ง  SODs  ที่มีต่อ

องค์ก�รสะพ�นปล�มี  3  ระดับ  ดังนี้

 แนวนโยบ�ยสำ�หรับรัฐวิส�หกิจในภ�พรวม

1.  เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ท�งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพื้นฐ�นก�รดำ�เนินง�นที่มีประสิทธิภ�พต�มหลักธรรมม�ภิบ�ล

 แนวนโยบ�ยสำ�หรับรัฐวิส�หกิจในส�ข�เกษตรและทรัพย�กรธรรมช�ติ
2.  เป็นเครื่องมือของภ�ครัฐในก�รยกระดับคุณภ�พชีวิตของเกษตรกร

 แนวนโยบ�ยผู้ถือหุ้นภ�ครัฐที่มีต่อองค์ก�รสะพ�นปล�
3.  ปรับบทบ�ทองค์กรเพื่อดำ�เนินก�รในเชิงพ�ณิชย์ในก�รเป็นเครื่องมือของรัฐด้�นก�รประมงและตล�ดสัตว์นำ�

 จ�ก  SODs  ข้�งต้น  เพ่ือให้ส�ม�รถแปลงไปสู่ก�รปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมม�กย่ิงข้ึน  จึงได้กำ�หนดหลักก�รและแนวท�งก�รดำ�เนินง�น
ต�ม  SODs  ดังน้ี

 หลักก�รและแนวท�งก�รดำ�เนินง�นต�ม  SODs

1.  กำ�หนดแนวท�งก�รพัฒน�สถ�นที่เพื่อดำ�เนินกิจก�รให้ชัดเจน
2.  จัดทำ�แผนปรับปรุงสะพ�นปล�ให้ได้ม�ตรฐ�นสุขอน�มัย  และม�ตรฐ�นข้อตกลงท�งก�รค้�ระหว่�งประเทศครบทุกแห่ง
3.  จัดทำ�แผนธุรกิจเพื่อดำ�เนินก�รเชิงพ�ณิชย์ให้มีผลตอบแทนในระดับที่เหม�ะสม  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ก�รจัดตั้งองค์กร

023-056_new.indd   44 18/11/2558   23:28:15



FMO  ANNUAL REPORT 2012 45

 ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ
 1) ปัจจัยก�รผลิตท่ีมีปัจจัยร�ค�สูงข้ึน  เช่น  ร�ค�นำ�มัน  แม้ว่�ในช่วงปี  2554-2555 ร�ค�นำ�มันค่อนข้�งเสถียร ไม่มีคว�มเคล่ือนไหว

ม�กนัก  และรัฐบ�ลมีก�รตรึงร�ค�นำ�มันก็ต�ม แต่ก็นับว่�ยังสูงกว่�ประเทศเพื่อนบ้�น  นอกจ�กนี้ก�รข�ดแคลนทรัพย�กรสัตว์นำ�ทำ�ให้
ช�วประมงประสบปัญห�ก�รข�ดทุน รวมท้ังสถ�นก�รณ์เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำ�ให้มีก�รชะลอปริม�ณก�รส่ังซ้ือลง ส่งผลให้ร�ค�สัตว์นำ�

ที่จับได้ลดลง
 2) ปัญห�ก�รข�ดแคลนแรงง�น  และปัญห�แรงง�นต่�งด้�วในภ�คประมงยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน  เช่น ก�รขึ้นทะเบียนของ

แรงง�นต่�งด้�ว และก�รที่ประเทศไทยอยู่ในบัญชีระดับ  3 (Tier) ของประเทศสหรัฐอเมริก�  เป็นต้น
 3) ก�รประมงนอกน่�นนำ�  นอกจ�กปัญห�ปัจจัยก�รผลิตที่มีร�ค�สูง  และก�รข�ดแคลนแรงง�นแล้ว  ยังมีปัญห�เกี่ยวกับ

ข้อตกลงในก�รประมงร่วมที่อ�จเป็นไปได้ย�กในท�งปฏิบัติ
 4) ก�รทำ�ประมงนำ�จืด  มีปัญห�ก�รพัฒน�อย่�งรวดเร็วของอุตส�หกรรมและประมงเชิงพ�ณิชย์ในแหล่งนำ�จืด  และก�รขย�ยตัว

ของชุมชนเมือง มีส่วนทำ�ให้แหล่งนำ�จ�กธรรมช�ติเสื่อมโทรมและลดลง
 5) ก�รเพ�ะเล้ียงสัตว์นำ�ช�ยฝ่ัง  มีปัญห�เก่ียวกับก�รเล้ียงกุ้ง  เช่น ปัญห�โรคต�ยด่วนในพ้ืนท่ีเล้ียงในภ�คตะวันออก  ก�รข�ดแคลน

ลูกพันธุ์คุณภ�พ ปัญห�ร�ค�กุ้งตกตำ�ในช่วงเดือน เม.ย.– มิ.ย. และปัญห�ก�รกีดกันท�งก�รค้�  เช่น  ปัญห�แรงง�นในอุตส�หกรรมกุ้ง  
ก�รพิจ�รณ�ไม่ให้สิทธิพิเศษท�งภ�ษี (GSP) ของผลิตภัณฑ์กุ้งไทยในตล�ดสหภ�พยุโรปสำ�หรับปี 2557 เป็นต้นไป และปัญห�ก�รส่งออก

กุ้งกุล�ดำ�มีชีวิตไปจีน  เป็นต้น
 6) ก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ�จืด  ปัญห�ก�รข�ดแคลนลูกพันธุ์คุณภ�พของกุ้งก้�มกร�ม ปัญห�ทุนต้นก�รผลิตสูงในก�รเพ�ะเลี้ยง

ปล�นิล ทำ�ให้ก�รส่งออกไม่ส�ม�รถแข่งขันได้ และปัญห�สภ�พอ�ก�ศแปรปรวน  ส่งผลให้อัตร�ก�รเจริญเติบโตช้�  จึงใช้เวล�ในก�ร
เพ�ะเล้ียงน�นข้ึน  นอกจ�กน้ีก�รท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นร�ยย่อยทำ�ให้ไม่ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งเงินทุน  และข�ดกำ�ลังก�รต่อรองด้�นร�ค�

 7) อุตส�หกรรมแปรรูปและก�รส่งออกและก�รค้�สินค้�ประมงระหว่�งประเทศ ก�รข�ดแคลนวัตถุดิบทำ�ให้โรงง�นมีกำ�ลังผลิต 
ส่วนเกิน และข�ดประสิทธิภ�พในก�รควบคุมคุณภ�พวัตถุดิบ เป็นปัญห�ในอุตส�หกรรมแปรรูป  สำ�หรับโรงง�นขน�ดเล็ก  ก�รพัฒน�สัตว์นำ�

และผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ยังอยู่ในวงจำ�กัด เนื่องจ�กก�รข�ดเทคโนโลยีก�รผลิตที่เหม�ะสม  ตลอดจนก�รข�ดแหล่งสินเชื่อ  นอกจ�กนี้
ก�รกีดกันท�งก�รค้�ที่มิใช่ภ�ษี  เป็นปัญห�หลักที่เป็นอุปสรรคต่อก�รค้�สินค้�ประมงระหว่�งประเทศ

 8) ปัจจัยภัยธรรมช�ติที่เกิดประจำ�ในรอบ 5 ปีที่ผ่�นม�  เนื่องจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศโลก  ส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตภ�คก�รประมง

 สถานการณ์เศรษฐกิจการประมง ปี 2555 และ 2556
 1) ก�รผลิต
    ค�ดก�รณ์ผลผลิตรวมปี  2555  เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจ�กปี 2554 ร้อยละ 1.24 เฉลี่ยมีผลผลิตรวม ประม�ณ 3.03 ล้�นตัน  
แยกเป็นผลผลิตที่ได้จ�กก�รจับจ�กธรรมช�ติทั้งจ�กก�รทำ�ประมงทะเล  1.59  ล้�นตัน  คิดเป็นร้อยละ  52.59  ลดลงจ�กปี  2554  
ร้อยละ  1.25  และก�รทำ�ประมงนำ�จืด  0.211 ล้�นตัน  คิดเป็นร้อยละ 7 นั้น  ลดลงจ�กปี  2554 ร้อยละ 6.8 เช่นกัน  ซึ่งเกิดจ�ก
ปัญห�ก�รเสื่อมโทรมของทรัพย�กรประมงและปัญห�อุกภัย  ทำ�ให้ปริม�ณผลผลิตส่วนหนึ่งไม่ถูกบันทึกผ่�นระบบตล�ด แต่ผลผลิต 
ท่ีได้จ�กก�รเพ�ะเล้ียงสัตว์นำ�จืดประม�ณก�รว่�มีผลผลิต 0.430 ล้�นตัน  ซ่ึงมีสัดส่วนของผลผลิตประม�ณร้อยละ 14.22 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 27  
ห�กไม่มีปัญห�อุทกภัยเกิดขึ้นและจ�กก�รเลี้ยงสัตว์นำ�ช�ยฝั่ง 0.792 ล้�นตัน  หรือร้อยละ 26.21  กลับลดลงเล็กน้อยจ�กปี  2554  
ร้อยละ 2.33  อ�จจะได้รับผลกระทบจ�กกก�รใช้ม�ตร� 9 ในก�รเพ�ะเลี้ยงกุ้งข�วแวนน�ไม

 2) ก�รส่งออก
    จ�กข้อมูลสถิติก�รประมง กลุ่มวิจัยและวิเคร�ะห์สถิติก�รประมง ศูนย์ส�รสนเทศ กรมประมง  โดยค�ดว่�แนวโน้มมูลค่�
ก�รส่งออกสินค้�ประมงเพ่ิมข้ึนอย่�งต่อเน่ือง  ประเทศไทยส่วนใหญ่พ่ึงพ�วัตถุดิบภ�ยในประเทศ  จะเห็นได้จ�กแผนภูมิท่ีมีมูลค่�ก�รนำ�เข้� 
ตำ�กว่�มูลค่�ก�รส่งออก ทำ�ให้ประเทศไทยได้เปรียบในดุลก�รค้�จ�กก�รส่งออกสินค้�ประมง  โดยแนวโน้มในปี  2556  ก�รผลิตและส่งออก

ขย�ยตัวต�มตล�ดหลักท่ีมีต่อเน่ือง  ยกเว้นกุ้งแช่แข็ง  แปรรูป  และอ�ห�รทะเลกระป๋อง  ท่ีลดลงต�มปริม�ณวัตถุดิบและคว�มต้องก�รท่ีลดลง 
ต�มภ�วะเศรษฐกิจทั้งในและต่�งประเทศ 
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 (ข้อมูลจ�กธน�ค�รแห่งประเทศไทย  สรุปภ�พรวมภ�วะเศรษฐกิจและธุรกิจ  ไตรม�สที่ 2 และแนวโน้มไตรม�สที่ 3 ปี 2556)
 อุตส�หกรรมอ�ห�รทะเลกระป๋อง  ก�รผลิตและส่งออกอุตส�หกรรมอ�ห�รทะเลกระป๋อง ไตรม�สท่ี 2 ลดลงจ�กไตรม�สเดียวกัน

ของปีก่อน เนื่องจ�กร�ค�วัตถุดิบปรับสูงขึ้น ประกอบกับคว�มต้องก�รของตล�ดตะวันออกกล�ง ญี่ปุ่น และอเมริก� ลดลงจ�กวิกฤต
เศรษฐกิจโลก  ทำ�ให้ผู้ประกอบก�รบ�งร�ยต้องปรับตัว โดยก�รขย�ยตล�ดในประเทศ  และพัฒน�ผลิตภัณฑ์ให้หล�กหล�ยโดยก�รใช้วัตถุดิบ  

เช่น ผักหรือแป้ง เป็นองค์ประกอบเพ่ิมข้ึน เพ่ือสร้�งมูลค่�เพ่ิม รวมท้ังก�รเพ่ิมตร�สินค้�ใหม่ เพ่ือเจ�ะกลุ่มตล�ดมุสลิมม�กข้ึน ส่วนด้�นร�ค�ข�ย
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนต�มร�ค�วัตถุดิบ  อุตส�หกรรมสัตว์นำ�แช่แข็ง  แปรรูป  ก�รผลิต และก�รส่งออกอ�ห�รทะเลแช่แข็งและแปรรูป  โดยเฉพ�ะกุ้ง

ไตรม�สที่ 2 ลดลงจ�กไตรม�สเดียวกันของปีก่อน  ต�มปริม�ณวัตถุดิบที่ลดลงจ�กปัญห�โรคระบ�ด EMS ประกอบกับคว�มต้องก�ร
ของตล�ดหลัก (ญี่ปุ่น) ชะลอตัว  เป็นผลจ�กวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น  ทำ�ให้พฤติกรรมก�รบริโภคเปลี่ยนไป  โดยเน้นร�ค�

ม�กกว่�คุณภ�พของสินค้�  จึงทำ�ให้คว�มต้องก�รบริโภคอ�ห�รทะเลลดลง  ด้�นร�ค�ข�ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ไม่ส�ม�รถชดเชยกับต้นทุน
ที่เพิ่มขึ้นได้  ทำ�ให้ Margin ลดลงได้

 มูลค่าการส่งออก – นำาเข้าสินค้าประมงของไทยปี 2550-2555

         

ปริมาณและมูลค่าส่งออกสินค้าประมงของไทยปี 2553 - 2556  (ม.ค.-มิ.ย.)
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หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน     คณะกรรมก�รตรวจเงินแผ่นดิน
            .............องค์ก�รสะพ�นปล�..........ได้ประเมินผลก�รควบคุมภ�ยในสำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี...30...เดือน....กันย�ยน....พ.ศ....2555....

ด้วยวิธีก�รที่.............องค์ก�รสะพ�นปล�............กำ�หนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจอย่�งสมเหตุสมผลว่�ก�รดำ�เนินง�น 
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของก�รควบคุมภ�ยในด้�นประสิทธิผลและประสิทธิภ�พของก�รดำ�เนินง�นและก�รใช้ทรัพย�กรซึ่งรวมถึงก�รดูแล

รักษ�ทรัพย์สิน  ก�รป้องกันหรือลดคว�มผิดพล�ด  คว�มเสียห�ย  ก�รรั่วไหล  ก�รสิ้นเปลือง  หรือก�รทุจริตด้�นคว�มเชื่อมั่นได้
ของร�ยง�นท�งก�รเงินและก�รดำ�เนินง�นและด้�นก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบ�ยซ่ึงรวมถึง

ระเบียบปฏิบัติของฝ่�ยบริห�ร
 จ�กผลก�รประเมินดังกล่�วเห็นว่�ก�รควบคุมภ�ยในของ..............องค์ก�รสะพ�นปล�..............สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่........30........

เดือน...กันย�ยน....พ.ศ..2555...เป็นไปต�มระบบก�รควบคุมภ�ยในท่ีกำ�หนดไว้มีคว�มเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของก�รควบคุมภ�ยใน  
ต�มที่กล่�วในวรรคแรก

            ล�ยมือชื่อ...........................................................
               (น�ยวิรัช  เถื่อนยืนยงค์)
                     ตำ�แหน่ง....ผู้อำ�นวยก�รองค์ก�รสะพ�นปล�)
             วันที่...22....เดือน...พฤศจิก�ยน...พ.ศ....2555
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   น�ยภ�ณุ  อุทัยรัตน์       น�ยวิรัติ  ศักดิ์จิรพ�พงษ์์       น�ยศุภชัย  จงศิริ     น�ยอำ�น�จ โชติชัย     น�ยพงษ์พิสุทธิ์  จินตโสภณ    น�ยธรรมศักดิ์  ลออเอี่ยม    น�ยจิร�ยุส  เน�วเกตุ

ร�ยละเอียดค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�รองค์ก�รสะพ�นปล�มีร�ยละเอียดดังนี้

- ประธ�นกรรมก�ร     
  องค์ก�รสะพ�นปล�
  1 ครั้ง /เดือน 
  7,500 บ�ท

-  กรรมก�รองค์ก�ร
สะพ�นปล� 1 ครั้ง/
เดือน  6,000 บ�ท
-  ประธ�นกรรมก�ร
คณะอนุกรรมก�ร 
ด้�นยุทธศ�สตร์
ก�รบริห�รขององค์ก�ร
สะพ�นปล� 1 ครั้ง/เดือน 
7,500 บ�ท
- กรรมก�รคณะ
กรรมก�รตรวจสอบของ
องค์ก�รสะพ�นปล� 
1 ครั้ง/เดือน 6,000 บ�ท
-  อนุกรรมก�รคณะ
อนุกรรมก�รด้�นก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 
และด้�นก�รแสดง
คว�มรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์ก�ร
สะพ�นปล� 1 ครั้ง/
เดือน  6,000 บ�ท

-  กรรมก�รองค์ก�ร 
สะพ�นปล� 1 ครั้ง/เดือน  
6,000 บ�ท
เป็น อนุกรรมก�รคณะ
อนุกรรมก�รด้�นยุทธศ�สตร์
ก�รบริห�รขององค์ก�ร
สะพ�นปล�  1 ครั้ง/เดือน 
6,000 บ�ท
-  ประธ�นคณะอนุกรรมก�ร
คณะอนุกรรมก�รด้�นก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และ
ด้�นก�รแสดงคว�มรับผิด
ชอบต่อสังคมขององค์ก�ร
สะพ�นปล� 1 ครั้ง/เดือน  
7,500 บ�ท
-  อนุกรรมก�ร คณะ
อนุกรรมก�รบริห�รคว�ม
เสี่ยงองค์ก�รสะพ�นปล� 
1 ครั้ง/เดือน  6,000 บ�ท
-  ประธ�นคณะ
อนุกรรมก�ร 
คณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�
กำ�หนดผลตอบแทนผู้อำ�นวย
ก�รองค์ก�รสะพ�นปล� 1 
ครั้ง/เดือน  7,500 บ�ท

-  กรรมก�รองค์ก�ร
สะพ�นปล� 1 ครั้ง/เดือน  
6,000 บ�ท
-  กรรมก�รคณะ
กรรมก�รตรวจสอบของ
องค์ก�รสะพ�นปล� 1 
ครั้ง/เดือน  6,000 บ�ท
-  ประธ�นคณะ
อนุกรรมก�ร คณะ
อนุกรรมก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงองค์ก�ร
สะพ�นปล� 1 ครั้ง/เดือน  
7,500 บ�ท

-  กรรมก�รองค์ก�ร
สะพ�นปล� 1 ครั้ง/เดือน  
6,000 บ�ท
-   ประธ�นคณะ
กรรมก�รตรวจสอบของ
องค์ก�รสะพ�นปล�  
1 ครั้ง/เดือน  7,500 บ�ท
-  อนุกรรมก�ร คณะ
อนุกรรมก�รบริห�ร   
คว�มเสี่ยงองค์ก�ร
สะพ�นปล� 1 ครั้ง/เดือน  
6,000 บ�ท

-  กรรมก�รองค์ก�ร
สะพ�นปล� 1 ครั้ง/เดือน  
6,000 บ�ท
-  ประธ�นกรรมก�ร คณะ
กรรมก�รกิจก�รสัมพันธ์
องค์ก�รสะพ�นปล�  
1 ครั้ง/เดือน  7,500 บ�ท
- ประธ�นกรรมก�ร คณะ
กรรมก�รส่งเสริม
ก�รประมง  1 ครั้ง/เดือน   
7,500 บ�ท

-  กรรมก�รองค์ก�ร
สะพ�นปล� 1 ครั้ง/เดือน  
6,000 บ�ท
-  อนุกรรมก�ร คณะ
อนุกรรมก�รด้�น
ยุทธศ�สตร์ก�รบริห�ร
และกลั่นกรองง�นของ
องค์ก�รสะพ�นปล�  
1 ครั้ง/เดือน  6,000 บ�ท
-  ประธ�นคณะ
อนุกรรมก�ร คณะ
อนุกรรมก�รพิจ�รณ�
กำ�หนดผลตอบแทน
ผู้อำ�นวยก�รองค์ก�ร
สะพ�นปล� 1 ครั้ง/เดือน
7,500 บ�ท

หมายเหตุ   กระทรวงก�รคลังกำ�หนดให้คณะกรรมก�รรัฐวิส�หกิจได้รับค่�ตอบแทนเพียง 2 คณะ ใน 1 เดือน  ยกเว้นคณะกรรมก�รตรวจสอบให้ได้รับทุกเดือน

023-056_new
.indd   48

18/11/2558   23:28:16



รายนามคณะกรรมการส่งเสริมการประมงขององค์การสะพานปลา    ปีงบประมาณ 2555

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
ในคณะกรรมการส่งเสริมการประมง ตามคำาสั่งองค์การสะพานปลาที่ 104/2555  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555
โดยมีนายจิรายุส  เนาวเกตุ  กรรมการองค์การสะพานปลาเป็นประธานกรรมการส่งเสริมการประมง
คณะกรรมการชุดนี้มีการประชุมในปีงบประมาณ 2555 จำานวน  4  ครั้ง ดังนี้

ประชุมครั้งที่

กรรมการที่เข้า

กรรมการทั้งหมด

%  กรรมการที่เข้า

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/2555

1

1

100%

2/2555

1

1

100%

3/2555

1

1

100%

4/2555

1

1

100%
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4
9

หมายเหตุ   คำ�สั่งองค์ก�รสะพ�นปล�ที่ 223/2555 ลงวันที่ 28 กันย�ยน 2555 แต่งตั้งน�ยกสม�คมสม�พันธ์ช�วประมงพื้นบ้�นแห่งประเทศไทย (น�ยสะมะแอ  เจ๊ะมูดอ) 
      เป็นกรรมก�รส่งเสริมก�รประมงเพิ่มเติม

ต.ค.54    พ.ย.54    ธ.ค.54    ม.ค.55     ก.พ.55    มี.ค.55    เม.ย.55    พ.ค.55    มิ.ย.55    ก.ค.55    ส.ค.55    ก.ย.55

ผู้อำ�นวยก�ร
องค์ก�รสะพ�นปล�

น�ยเปรมสันต์  ศิลป น�ยเปรมสันต์  ศิลป

น�ยจิร�ยุส  เน�วเกตุ
ประธ�นกรรมก�ร

ประธ�นสม�คมก�รประมง
แห่งประเทศไทย

หรือผู้แทน              

น�ยกสม�คมอ�ห�ร
แช่เยือกแข็งไทย

หรือผู้แทน

น�ยรักษ�  ไม้ง�ม       รองผู้อำ�นวยก�ร 
องค์ก�รสะพ�นปล�

ด้�นธุรกิจ      

รองผู้อำ�นวยก�ร 
องค์ก�รสะพ�นปล�

ด้�นปฏิบัติก�ร      

รองผู้อำ�นวยก�ร 
องค์ก�รสะพ�นปล�

ด้�นบริห�ร      

น�ยกสม�คมสม�พันธ์  
ช�วประมงพื้นบ้�น 
แห่งประเทศไทย 
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โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา     ปีงบประมาณ 2555

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  
ในคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา ประจำาปีงบประมาณ 2555

ประชุมครั้งที่

เมื่อวันที่

กรรมการที่เข้า

กรรมการทั้งหมด

%  กรรมการ

1/2555

15 มิ.ย. 55

3

3

100%

3/2555

28 ส.ค. 55

3

3

100%

2/2555

30 มิ.ย. 55

3

3

100%

4/2255

27 ก.ย. 55

3

3

100%

( พฤษภาคม 2555 - กันยายน  2555 )

รายงานประจำาปี องค์การสะพ
าน

ป
ลา 2

5
5
5

5
0

น�ยเริงโรจน์  เฉลิมโรจน์
เลข�นุก�ร

น�ยพงษ์พิสุทธ์  จินตโสภณ
คณะกรรมก�รตรวจสอบ

น�ยจิร�ยุส  เน�วเกตุ
คณะกรรมก�รตรวจสอบ

น�ยธรรมศักดิ์   ลออเอี่ยม
ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  

ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา  ประจำาปีงบประมาณ  2555
ตามคำาสั่งองค์การสะพานปลา  ที่  155/2555  ลงวันที่  17  กรกฎาคม  2555

ประชุมครั้งที่

กรรมการที่เข้า

กรรมการทั้งหมด

%  กรรมการที่เข้า

1/55

2

3

67%

2/55

2

3

67%

ต.ค.54    พ.ย.54    ธ.ค.54    ม.ค.55     ก.พ.55    มี.ค.55    เม.ย.55    พ.ค.55    มิ.ย.55    ก.ค.55    ส.ค.55    ก.ย.55
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5
1

น�ยศุภชัย
จงศิริ

อนุกรรมก�ร

น�ยพงษ์พิสุทธิ์  จินตโสภณ
ประธ�นคณะอนุกรรมก�ร

น�ยธรรมศักดิ์
ลออเอี่ยม 

อนุกรรมก�ร

น�ยวิรัช
เถื่อนยืนยงค์
อนุกรรมก�ร

น�ยสุรพงษ์
เย็นใจ

อนุกรรมก�ร

น�ยประมวล
รักษ์ใจ

อนุกรรมก�ร

น�ยภูมิจิตต์
พงษ์พันธุ์ง�ม
อนุกรรมก�ร

น�ยรักษ�
ไม้ง�ม

อนุกรรมก�ร

น�งส�วปิยวรรณ  
แก้วกล้�

เลข�นุก�ร

โครงสร้างคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา      ปีงบประมาณ 2555
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โครงสร้างคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำานวยการองค์การสะพานปลา    ปีงบประมาณ 2555

รายงานประจำาปี องค์การสะพ
าน

ป
ลา 2

5
5
5

5
2

น�ยศุภชัย  จงศิริ
ประธ�นกรรมก�ร

น�ยธรรมศักดิ์  ลออเอี่ยม
กรรมก�ร

น�ยสุรพงษ์  เย็นใจ
เลข�นุก�ร

น�ยวิรัติ  ศักดิ์จิรพ�พงษ์
กรรมก�ร
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  

ในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ 2555
ตามคำาสั่งองค์การสะพานปลา ที่ 106/2555 ลงวันที่ 18  พฤษภาคม  2555

ประชุมครั้งที่

กรรมการที่เข้า

กรรมการทั้งหมด

%  กรรมการที่เข้า

 10/54

1

1

100%

11/54

1

1

100%

12/54

1

1

100%

1/55

1

1

100%

2/55

1

1

100%

3/55

1

1

100%

4/55

1

1

100%

5/55

1

1

100%

6/55

1

1

100%

7/55

1

1

100%

8/55

1

1

100%

9/55

1

1

100%

ต.ค.54    พ.ย.54    ธ.ค.54    ม.ค.55     ก.พ.55    มี.ค.55    เม.ย.55    พ.ค.55    มิ.ย.55    ก.ค.55    ส.ค.55    ก.ย.55

โครงสร้างคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา      ปีงบประมาณ 2555

       ตามคำาสั่งองค์การสะพานปลา ที่ 106/2555  ลงวันที่ 1  มิถุนายน  2555  
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3

น�ยจิร�ยุส  เน�วเกตุ
ประธ�นกรรมก�รกิจก�รสัมพันธ์

องค์ก�รสะพ�นปล�

กรรมก�รฝ่�ยน�ยจ้�ง
1.  นายวิรัช  เถื่อนยืนยงค์
    ผู้อำานวยการองค์การสะพานปลา
2.. นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม
    รองผู้อำานวยการองค์การสะพานปลา ด้านธุรกิจ
3.  นายประมวล  รักษ์ใจ
    รองผู้อำานวยการองค์การสะพานปลา ด้านปฏิบัติการ
4.  นายสุรพงษ์  เย็นใจ
    รองผู้อำานวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร
5.  นางสุชาดา  รัตนาคม
    ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

กรรมก�รฝ่�ยลูกจ้�ง
1.  นายชาญชัย   โชติชูทิพย์    
    ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา     
2.  นายคำารน  สุวรรณะ
    รองประธานสหภาพแรงงานฯ
3.  นางสาวอารีย์  อุดมสิน
    เหรัญญิก/กรรมการฝ่ายสตรีสัมพันธ์
4.  นายอนันต์  ยอดมณี
    กรรมการฝ่ายกฎหมายแรงงาน
5.  นายอารีด  อิสมาแอล 
    นายทะเบียน/กรรมการดูแลทรัพย์สิน
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  
ในคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารขององค์การสะพานปลา ประจำาปีงบประมาณ 2555

ประชุมครั้งที่
เมื่อวันที่

กรรมการที่เข้า

กรรมการทั้งหมด

%  กรรมการ

1/2555
สิงหาคม 2555

2

2

100%

3/2555

กันยายน  2555

2

2

100%

2/2555

สิงหาคม 2555

2

2

100%

รายงานประจำาปี องค์การสะพ
าน

ป
ลา 2

5
5
5

5
4

นางภัสฐาปนี มหาวรสินธรณ์
กรรมการองค์การสะพานปลา 

อนุกรรมการฯ

นายวิรัช เถื่อนยืนยงค์
ผู้อำานวยการองค์การสะพานปลา 

อนุกรรมการฯ

นายรักษา ไม้งาม
รองผู้อำานวยการ ด้านบริหาร

อนุกรรมการฯ

นายประมวล รักษ์ใจ
รองผู้อำานวยการ ด้านปฏิบัติการ

อนุกรรมการฯ

นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม
รองผู้อำานวยการ ด้านธุรกิจ

อนุกรรมการฯ

นายราชันย์  วงษ์ศิริ
ที่ปรึกษาคณะทำางานโครงการ
พัฒนาสะพานปลากรุงเทพ 

อนุกรรมการฯ

นายจรูญเดช  เจนจรัสสกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อนุกรรมการฯ

นายสุเมธ  ชัยเลิศวณิชกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อนุกรรมการฯ

นายวิรัติ ศักดิ์จิรพาพงษ์
กรรมการองค์การสะพานปลา 

ประธานอนุกรรมการฯ

นางสุชาดา  รัตนาคม
ผู้อำานวยการสำานักผู้อำานวยการ

เลขานุการฯ

โครงสร้างคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารขององค์การสะพานปลา      ปีงบประมาณ  2555

หมายเหตุ  ในปีงบประม�ณ  2555  คณะกรรมก�รองค์ก�รสะพ�นปล�ได้ครบว�ระ  เมื่อวันที่  16 พฤศจิก�ยน  2554  และมีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รชุดใหม่

  เมื่อวันที่ 8 พฤษภ�คม  2555  โดยเริ่มมีก�รประชุมครั้งที่ 1 ในเดือนสิงห�คม  2555
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โครงสร้�งด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี (CG)
และด้�นก�รแสดงคว�มรับผิดชอบ (CSR)

ขององค์ก�รสะพ�นปล�

คณะกรรมการ
ตรวจสอบของ

องค์การสะพานปลา

คณะกรรมการ
ด้านการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี  และด้านการแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การสะพานปลา

คณะทำางานเพื่อศึกษาแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสารสื่อสารขององค์การสะพานปลา 

ปี 2555-2559 
และศึกษารายละเอียดโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารขององค์การสะพานปลา ที่เสนอขอใช้
งบประมาณแผ่นดินปีงบประมาน  2556

คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในองค์การสะพานปลา

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการประมง

คณะกรรมการ
สรรหาผู้อำานวยการ
องค์การสะพานปลา

คณะอนุกรรมการ
การบริหารความเสี่ยง
องค์การสะพานปลา

คณะอนุกรรมการ
ด้านยุทธศาสตร์การ 

บริหารและกลั่นกรองงาน
ขององค์การสะพานปลา

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์

องค์การสะพานปลา

คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผู้อำานวยการ
องค์การสะพานปลา

คณะกรรมการ
องค์การสะพานปลา
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นโยบายและแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี (CG)      
  และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
  ขององค์การสะพานปลา
1  การกำากับดูแลกิจการที่ดี  (Good Governance)
2  ให้มีการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  (Fair  Operation  Pratices)
3  ให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  (Human  Rights)
4  ให้มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  (Consumer  Issues)
5  ให้มีการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  (Community  Involvement  and  Development)
6  ให้มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  (The  Environment)
7  ให้มีการจัดทำารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  (Corporation  Social  Responsibiliity  Report)
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กิจกรรมการดำาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบ    
  ต่อสังคม ประจำาปีงบประมาณ  2555

[Corporate Social Responsibility : CSR]

 ในปีงบประมาณ  2555  สำานักงานส่งเสริมการประมง ได้ช่วยเหลือและอุดหนุนสถาบันการประมงและชาวประมง 
เป็นเงินท้ังส้ิน 1,710,447.90 บาท (หน่ึงล้านเจ็ดแสนหน่ึงหม่ืนส่ีร้อยส่ีสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)  ซ่ึงได้ดำาเนินการไปแล้ว ดังน้ี

1. งานส่งเสริมสถานะและสวัสดิการ จำานวนเงินทั้งสิ้น 548,675 บาท 
(ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)  ประกอบด้วย

 1.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของลูกเรือประมง
ร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์อภิบาล
ผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์)  เพื่อให้บริการเชิงรุก 
ในการให้คำาแนะนำาปรึกษา และให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรคเอดส์ 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ท้ังบนฝ่ังและบนเรือ ตลอดจน 
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล งบประมาณในการ
ดำาเนินการ 100,000.00  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 1.2 โครงการจัดทำาลูกบอลจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM Ball) 
เพื่อผลิตลูกบอลจุลินทรีย์ชีวภาพ เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกร
ผู้เพาะเล้ียงสัตว์นำาท่ีประสบภัยนำาท่วม ซ่ึงเกิดอุทกภัยร้ายแรงข้ึน
ในหลายจังหวัดของประเทศ จำานวนเงิน 248,675.00  บาท 
(สองแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 

 1.3 อุปกรณ์กู้ภัยทางทะเล เป็นเงินสมทบจัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยทางทะเลเพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือเบื้องต้น 
แก่ชาวประมงผู้ประสบภัยทางทะเล โดยมอบให้แก่สมาคมชาวประมงร่วมใจปากนำาชุมพร จำานวนเงิน  200,000.00 บาท  
(สองแสนบาทถ้วน) 
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2. ส่งเสริมอาชีพ  จำานวนเงินทั้งสิ้น  431,617.90  บาท 
(สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)

 2.1 โครงการส่งเสริมการอบรมฝึกฝนอาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนชาวประมง ปีละ 2 คร้ัง จำานวนเงิน  
100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)           

ครั้งที่ 1  ร่วมกับชมรมประมงพื้นบ้านเรือเล็ก จังหวัดระยอง 
และ วิทยาลัยเทคนิคระยอง  หลักสูตร “ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
สัตว์นำา การทำาข้าวเกรียบปลาและกุนเชียงปลา” เมื่อวันที่  
6  มีนาคม  2555   ณ. ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคระยอง 
ถนนตากสินมหาราช ตำาบลกุนเชียงปลา อำาเภอเมือง จังหวัด
ระยอง  มีผู้เข้ารับการอบรม  จำานวน  28  คน  งบประมาณ
ดำาเนินการ   50,000.00  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

คร้ังท่ี 2  ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรทำาประมงสิชลและกรมประมง  
หลักสูตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ สัตว์นำา การทำาปลาหวาน 
ลูกช้ินปลา ปลาแผ่น และข้าวเกรียบกุ้ง ปลา เม่ือวันท่ี 18 - 19  
กรกฎาคม 2555 ณ สำานักงานกลุ่มเกษตรกรทำาประมงสิชล 
หมู่ที่  3 ตำาบลสิชล อำาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช   
มีผู้เข้ารับการอบรม จำานวน 40 คน งบประมาณดำาเนินการ  
50,000.00  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
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 2.2   โครงการส่งเสริมการอบรมความรู้ด้านสุขอนามัยแก่ชาวประมง และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการประมง  
ปีละ 2  คร้ัง จำานวนเงิน  31,617.90  บาท  (สามหม่ืนหน่ึงพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)    

คร้ังท่ี 1  ร่วมกับกรมประมง ในหลักสูตร “ความรู้ด้านสุขลักษณะ
การดูแลรักษาคุณภาพสัตว์นำาตามมาตรฐานสากล” เมื่อวันที่  
3 – 4  เมษายน 2555 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น ตำาบลมะขามเต้ีย   
อำาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีผู้เข้าร่วมประชุม  50  คน 
งบประมาณในการดำาเนินการ 17,871.90 บาท (หน่ึงหม่ืนเจ็ดพัน 
แปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)

คร้ังท่ี 2  ร่วมกับกรมประมง ในหลักสูตร “ความรู้ด้านสุขลักษณะการดูแลรักษาคุณภาพสัตว์นำา และการดูแลสุขอนามัย
แก่ชาวประมง” เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2555 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงพ้ืนบ้านปากคลองปราณ ตำาบลปากนำาปราณ 
อำาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีผู้เข้าร่วมประชุม  55  คน งบประมาณในการดำาเนินการ 13,746.00  บาท 
(หน่ึงหม่ืนสามพันเจ็ดร้อยส่ีสิบหกบาทถ้วน)

 2.3  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การเก็บรักษาความสดของสัตว์นำา
ให้ยืนยาวและการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้นำาแข็งเหลว) ร่วมกับศูนย์พัฒนาการประมง
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อพัฒนาเครื่องทำานำาแข็งเหลว  (ICE SLURRY  GENERATOR)  เพื่อนำามาใช้
เป็นอุปกรณ์ส่งเสริมการเก็บรักษาคุณภาพสัตว์นำาอย่างถูกสุขอนามัยบนเรือประมง  ระบบนำาแข็งเหลวเพื่อใช้ในด้าน 
การประหยัดพลังงาน โดยใช้พลังงานท่ีมีมาจากการขับเคล่ือนเคร่ืองจักรใหญ่ ท้ังน้ีเพ่ือส่งเสริมให้เกิดประโยชน์จากนำามัน
อย่างคุ้มค่าระหว่างท่ีเรือว่ิงไป-กลับจากแหล่งทำาการประมง หรือขณะทำาการประมงนำาแข็งเหลวน้ีจะถูกผลิต และเก็บสะสม 
ในถังหรือห้องเก็บปลาไว้เพ่ือพร้อมใช้งาน  ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายสำาหรับ
การเก็บรักษาคุณภาพสัตว์นำา เพ่ิมความสะดวกสบาย ประหยัดแรงงาน  งบประมาณในการดำาเนินการ 100,000.00  บาท  
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)   
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 2.4 การขุดร่องนำา เป็นเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการขุดร่องนำาบริเวณหน้าท่าเทียบเรือประมงสงขลา โดยมอบให้แก่
สมาคมประมงสงขลา จำานวนเงิน 200,000 บาท  (สองแสนบาทถ้วน)

3. เงินอุดหนุน  จำานวนเงินทั้งสิ้น  630,155.00 บาท  
(หกแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)

 3.1 ให้ทุนการศึกษาด้านการประมง จำานวน 16 ทุน 
              เป็นเงิน 158,000.00 บาท (หน่ึงแสนห้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) ดังน้ี
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำานวน  3  ทุน ๆ ละ  12,000  บาท
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จำานวน  2  ทุน ๆ ละ 12,000  บาท
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำานวน  2  ทุน ๆ ละ 12,000  บาท
     มหาวิทยาบูรพา   จำานวน  1  ทุน ๆ ละ 12,000  บาท
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้   จำานวน  1  ทุน ๆ ละ 12,000  บาท
     วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำานวน  1 ทุน ๆ ละ  12,000  บาท
     วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  จำานวน  4 ทุน ๆ ละ  6,500  บาท
     วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม จำานวน  2 ทุน ๆ ละ  6,000  บาท
 3.2 เงินอุดหนุนการดำาเนินงานของสมาคม กลุ่ม สหกรณ์ประมง  เป็นเงินอุดหนุนช่วยเหลือการดำาเนินงานของสมาคม
การประมงแห่งประเทศไทย และเงินอุดหนุนสมาคมการประมง กลุ่มเกษตรกรทำาประมง ตลอดจนสหกรณ์ประมง เป็นเงิน    
275,000.00  บาท  (สองแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)
   3.3 เงินสมทบช่วยเหลือชาวประมงกรณีฉุกเฉิน เป็นเงินสมทบช่วยเหลือเบาเทาความเดือดร้อนเบ้ืองต้นท่ีเรือประมง
ประสบภัยธรรมชาติ  จำานวนเงิน  69,250.00  บาท  (หกหม่ืนเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
 3.4 เงินสมทบจัดพิมพ์เอกสาร/วารสาร/ข่าวสาร เก่ียวกับการประมง รวมเป็นเงิน 127,905.00บาท (หน่ึงแสนสองหม่ืน
เจ็ดพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน)
  - สมทบการจัดพิมพ์วารสารการประมง กรมประมง  จำานวนเงิน  30,000.00  บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน)  
  - จัดพิมพ์รายงานประจำาปีองค์การสะพานปลา ประจำาปี  2554  จำานวนเงิน  97,905.00  บาท (เก้าหม่ืน 
    เจ็ดพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน) 

4. ทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมงผู้ประสบภัยทางทะเล จำานวน ๘ ทุน 
รวมเป็นเงิน 100,000.00 บาท  (หน่ึงแสนบาทถ้วน)  โดยแยกตามระดับช้ันได้ 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ทุนละ     10,000   บาท  จำานวน   1  ทุน
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทุนละ    12,000   บาท  จำานวน   4  ทุน
  ระดับปริญญาตรี   ทุนละ   14,000   บาท  จำานวน  3  ทุน
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รายงานประจำาปี องค์การสะพานปลา 255562

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขององค์การสะพานปลา ประจำาปีงบประมาณ 2555

เสนอ  คณะกรรมการองค์การสะพานปลา
  ในปีงบประมาณ 2555 คณะกรรมการตรวจสอบองค์การสะพานปลา ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีได้รับการแต่งต้ัง
ตามคำาส่ังองค์การสะพานปลาท่ี 105/2555 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2555 ประกอบด้วย
  1. นายธรรมศักด์ิ   ลออเอ่ียม  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  2. นายพงษ์พิสุทธ์ิ  จินตโสภณ  เป็นกรรมการ
  3. นายจิรายุส       เนาวเกตุ  เป็นกรรมการ
  4. ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นกรรมการ
  ท้ังน้ีต้ังแต่วันท่ี  11  พฤษภาคม  2555  เป็นต้นไป

  คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา  มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร
ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา พ.ศ. 2553  
ในปีงบประมาณ 2555  คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา มีการประชุมรวม 4 ครั้ง สรุปสาระสำาคัญ 
ดังนี้
  1  สอบทานความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
        1.1 สอบทานและพิจารณารายงานงบการเงินและผลการดำาเนินงานขององค์การสะพานปลา
           1.1.1.  สอบทานและพิจารณารายงานงบการเงินและผลการดำาเนินงานขององค์การสะพานปลา 
                  ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ประจำาปีงบประมาณ 2554 
   1.1.2.  สอบทานและพิจารณารายงานงบการเงินและผลการดำาเนินงานขององค์การสะพานปลา 
          ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจำาปีงบประมาณ 2554
   1.1.3.  สอบทานและพิจารณารายงานงบการเงินและผลการดำาเนินงานขององค์การสะพานปลา 
           ไตรมาสที่ 3 ประจำาปีงบประมาณ 2554
         1.2  สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินขององค์การสะพานปลา ของสำานักงาน 
   การตรวจเงินแผ่นดินประจำาปีงบประมาณ 2553 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีข้อสังเกต 
   และข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไขเฉพาะในส่วนของลูกหนี้เงินกู้โครงการพัฒนา
   การประมง  ดังนี้
 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

 พบว่า องค์การสะพานปลามียอดลูกหนี้โครงการ

พัฒนาการประมงและดอกเบ้ียค้างรับ จำานวน 35.09 ล้านบาท  

ต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไว้ จำานวน 26.16 ล้านบาท  คงเหลือ

ลูกหน้ีโครงการพัฒนาการประมง สุทธิ จำานวน  8.93 ล้านบาท

     ผู้บริหาร  ควรกำาชับให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเร่งรัดให้มี

การชำาระหนี้โดยเร็วนับแต่วันครบกำาหนดชำาระ และติดตามผล

ของการดำาเนินคดีอย่างต่อเนื่องอย่าให้ขาดอายุความ
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

 การต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเป็นจำานวนมาก ดังกล่าว

ได้ประมาณการจากลูกหนี้ที ่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้นโยบาย 

การบัญชีข้อ  2.2 และเป็นหน้ีท่ีค้าง  ชำาระเกิน 1 ปี อาจส่งผล

สภาพคล่องทางการเงินขององค์สะพานปลาได้

63

  คณะกรรมการตรวจสอบฯ  มีความเห็นว่าควรรายงานหนี้ของโครงการฯ  ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
องค์การสะพานปลา พิจารณา เน่ืองจากเป็นหน้ีท่ีมีจำานวนมากถึง 35.09 ล้านบาท และมีการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ไว้ถึง  26.16 ล้านบาท  มีผลต่อฐานะการเงินและสภาพคล่อง ขององค์การสะพานปลา โดยรายงานเกี่ยวกับสัญญา
ว่าเป็นอย่างไร วงเงินการปล่อยสินเช่ือเท่าไหร่ หลักเกณฑ์การปล่อยสินเช่ือ โครงการฯ น้ีเป็นอย่างไร อาศัยกฎระเบียบ 
อำานาจใดในการพิจารณา ทำาไมถึงติดตามหน้ีไม่ได้  ถ้าอยู่ระหว่างฟ้องร้องสถานการณ์ดำาเนินคดีเป็นอย่างไร มีหลักประกัน
ที่สามารถเรียกเก็บแทนเงินได้หรือไม่
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ผู้อำานวยการองค์การสะพานปลา สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทำารายละเอียดข้อมูลของลูกหนี้โครงการพัฒนาการประมง จำานวน 35.09 ล้านบาท (เช่น สัญญาเป็นอย่างไร  
วงเงินการปล่อยสินเชื่อเท่าไหร่ หลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อโครงการฯ นี้เป็นอย่างไร อาศัยกฎระเบียบ อำานาจใด
ในการพิจารณา) และหากเป็นหนี้ที่อยู่ระหว่างดำาเนินคดี และหรือมีการสอบสวนพนักงาน ให้รายงานสถานการณ์
ดำาเนินคดีที่ฟ้องร้อง โดยมอบให้สำานักงานบริหารหนี้ดำาเนินการและได้นำาเสนอให้คณะกรรมการองค์การสะพานปลา
พิจารณาดำาเนินการแล้ว
  2. สอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา พบว่ามีหน่วย 
     รับตรวจบางหน่วยงาน มีการจัดทำาระบบควบคุมภายในโดยจัดทำาเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ 
     บางหน่วยงานยังไม่มีการจัดทำาข้ันตอนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานและจัดทำาเป็นคู่มือ 
     การปฏิบัติงาน ควรปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา 
     ได้มีมติไว้
  3. สอบทานการกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ คำาส่ัง และนโยบายท่ีเก่ียวข้อง 
     พบว่า หน่วยรับปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ องค์การสะพานปลา และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องไม่ถูกต้อง 
     อาทิ เช่น
     -  ชื่อสถานที่ประกอบการทางภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถูกต้อง เช่น หลักฐานการเบิกค่าใช้บริการ ADSL 
                และหลักฐานการเบิกค่านำาประปา
     -  การจัดซื้อจัดจ้างทำาความสะอาด ผู้ควบคุมงานกรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วน แบบบันทึก
        การควบคุมงานฯ ไม่ครอบคลุมเง่ือนไขท่ีสำาคัญ  กรรมการการจ้างลงลายมือช่ือเป็นผู้ควบคุมงาน 
        ไม่เป็นไปตามคำาสั่ง องค์การสะพานปลา 79/2552
     -  การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง ผู้เบิกเงินแนบเอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน
     -  การเบิกค่าใช้บริการ ADSL  บันทึกรายจ่ายผิดประเภท
     -  การเบิกค่านำามันเชื้อเพลิงจักรยานยนต์ส่วนตัว ไม่ได้ใช้แบบฟอร์ม กง. 58 ก. ตามที่ องค์การ 
        สะพานปลา กำาหนด
     -  หน้ีค้างชำาระของโครงการพัฒนาการประมง ซ่ึงบางรายมีหน้ีค้างชำาระหลายปี อาจขาดอายุความได้

057-064_new.indd   63 18/11/2558   23:33:59



รายงานประจำาปี องค์การสะพานปลา 255564

  

  4.  สอบทานการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่สำานักงานท่าเทียบเรือ 
            ประมงระนอง  โครงการซ้ือขายสินค้าสัตว์นำาและผลิตภัณฑ์สัตว์นำาแปรรูปให้แก่กรมราชทัณฑ์และ 
      โครงการเครื่องสูบนำาใช้เชื้อเพลิง LPG
  5.  เรื่องอื่นๆ 
      5.1  ให้ความเห็นชอบการสอบทานกฎบัตร ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อำานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
   ของคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา พ.ศ. 2553
     5.2  ให้ความเห็นชอบให้ยกเลิกกฎบัตร ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อำานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
   ของสำานักตรวจสอบภายใน พ.ศ.2551 และเห็นชอบให้ใช้กฎบัตร ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อำานาจ  
   หน้าที่ และความรับผิดชอบของสำานักตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2554 แทน
     5.3  อนุมัติ แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-2560 และแผน
   การตรวจสอบภายในประจำาปีงบประมาณ  2556
     5.4  อนุมัติแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำานักตรวจสอบภายใน 
          ประจำาปีงบประมาณ  2556
     5.5  ให้ความเห็นชอบคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ขององค์การสะพานปลา พ.ศ. 2555
     5.6  อนุมัติแผนการฝึกอบรม/สัมมนา ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำาปีงบประมาณ 2556
     5.7  ให้ความเห็นชอบการปรับแผนการตรวจสอบภายใน ประจำาปีงบประมาณ 2556 ในไตรมาสท่ี 4
     5.8  ให้ความเห็นชอบรายงานประจำาปีงบประมาณ 2555 ของฝ่ายตรวจสอบภายใน
     5.9  ให้ความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ขององค์การสะพานปลา ประจำาปี 
           งบประมาณ 2555   
     5.10 ให้ความเห็นชอบการเลื่อนระดับตำาแหน่งของนางปุญชรัสมิ์  วิสุทธิ์เสรีวงศ์ จากเจ้าหน้าที่
   ตรวจสอบภายในระดับ 5 เป็นระดับ 6 และเห็นชอบให้เลื่อนขั้นเงินเดือนผู้ตรวจสอบภายใน 
   ปีงบประมาณ  2555 คนละ 1 ขั้น รวม 3 คน
     5.11 รับทราบรายงานประเมินผลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ประจำาบัญชี 2554 
   ของบริษัท ทริสคอร์ปอเรชั่น จำากัด

(ลงนาม).......................................................................................... 
      (นายธรรมศักดิ์   ลออเอี่ยม)  
      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
        ขององค์การสะพานปลา
                  วันที่  25  เดือน ตุลาคม  2554
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แผนงานปี 2556
ANNUAL PLAN

แผนงานและโครงการที่สำาคัญในปีงบประมาณ 2556
	 แผนงานปี		2556		องค์การสะพานปลาได้จัดทำาโครงการต่าง	ๆ		ภายใต้กลยุทธ์ตามแผนวิสาหกิจ		ปี		2556	-	2560		
ซึ่งในแผนปฏิบัติการจะประกอบด้วย		โครงการ		14		โครงการ		ใน	4		กลยุทธ์		ดังน ี ้ 

 กลยุทธ์ที่ 1		พัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์นำาให้ได้มาตรฐานและเป็นธรรม		ประกอบด้วย		3		โครงการ		คือ
	 1)		โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
	 2)		โครงการปรับปรุงสำานักงานเป็นอาคารตลาดจำาหน่ายสินค้าสัตว์นำา		ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
	 3)		โครงการผลิตนำาสะอาดสำาหรับล้างสัตว์นำา		ท่าเทียบเรือประมงระนอง

 กลยุทธ์ที่  2		เพิ่มประสิทธิภาพในการทำารายได้		ประกอบด้วย		2		โครงการ		คือ
	 1)		โครงการซื้อขายสินค้าสัตว์นำาและผลิตภัณฑ์สัตว์นำาแปรรูปคุณภาพ
	 2)		โครงการสนับสนุนและพัฒนาการประมง

 กลยุทธ์ที่  3		เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง		
	 1)		โครงการอบรมฝึกฝนอาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนประมง
	 2)		โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	 3)		โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของลูกเรือประมง
	 4)		โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา

 กลยุทธ์ที่  4		เพิ่มขีดความสามารถในการบริการจัดการ		
	 1)		โครงการนำาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
	 2)		โครงการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ
	 3)		โครงการปรับปรุงการกำาหนดทักษะ	ความรู้ความสามารถ	และคุณลักษณะที่จำาเป็นต่องาน	(Competency)	
	 				ในตำาแหน่งต่าง	ๆ
	 4)		โครงการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
	 5)		โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากร
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สะพานปลากรุงเทพ
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นำาเจ้าพระยา
เลขที่	149	ซอยเจริญกรุง	58		
ถนนเจริญกรุง	แขวงยานนาวา	
เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์		0-2211-4394
โทรสาร		0-2212-4690

		เลขที่	149		ซอยเจริญกรุง		58					
		ถนนเจริญกรุง	แขวงยานนาวา					
			เขตสาทร		กรุงเทพมหานคร						
					โทรศัพท์	:	0	2211	7300					
					โทรสาร	:	0	2212	5899

สะพานปลานครศรีธรรมราช
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นำาปากพนัง

หมู่ที่	4	ตำาบลปากพนังฝั่งตะวันตก		
อำาเภอปากพนัง

จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์		0-7544-4033-4		
โทรสาร		0-7544-4039

ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา
ตั้งอยู่ริมทะเล	หมู่ที่		4

ตำาบลอ่างศิลา		อำาเภอเมืองชลบุรี		 
จังหวัดชลบุร	ี

โทรศัพท์/โทรสาร		0-3951-1176		
ปัจจุบันให้กลุ่มเกษตรกร

ทำาประมงอ่างศิลาดำาเนินการ

ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี
ตั้งอยู่ริมทะเล

ตำาบลปากนำาปราณบุรี
อำาเภอปราณบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		
ปัจจุบันให้เอกชนเป็นผู้เช่าใช้พื้นที่		
เน่ืองจากเกิดสันดอนขวางทาง

เข้าออกของเรือประมง		 

ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นำาหลังสวน
ตำาบลปากนำาหลังสวน

อำาเภอหลังสวน		
จังหวัดชุมพร

โทรศัพท์		0-7752-1122
โทรสาร		0-7752-1130

ท่าเทียบเรือประมงชุมพร
เลขที่	400	หมู่ที่	8

ตำาบลปากนำา	อำาเภอเมือง		
จังหวัดชุมพร

โทรศัพท์		0-7752-1122
โทรสาร		0-7752-1130

ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองท่าจีน

หมู่ที่	1	ถนนศรีสุทัศน์	ตำาบลรัษฎา		 
	อำาเภอเมืองภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์		0-7661-4151-4		
โทรสาร		0-7661-4151

ท่าเทียบเรือประมงสงขลา	1
ตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลา

ถนนวิเชียรชม	ตำาบลบ่อยาง	
อำาเภอเมืองสงขลา	จังหวัดสงขลา		

โทรศัพท์		0-7431-1444
โทรสาร		0-7431-3606
ปัจจุบันใช้เป็นที่จอดพักเรือ
ลงนำาแข็งและนำามันเช้ือเพลิง

ให้เรือประมง

ท่าเทียบเรือประมงสตูล
ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองบำาบัง

ตำาบลตำามะลัง		อำาเภอเมืองสตูล						
จังหวัดสตูล

โทรศัพท์		0-7471-0633
โทรสาร		0-7471-0634

ที่ตั้งหน่วยงาน
OFFICES LOCATIONS
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สะพานปลาสมุทรสาคร
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นำาท่าจีน

เลขที่	1024	ถนนวิเชียรโชฎก
ตำาบลมหาชัย	อำาเภอเมืองสมุทรสาคร		

จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท์	0-3442-2803
โทรสาร	0-3482-0320

	สะพานปลาสมุทรปราการ
ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่นำาเจ้าพระยา
เลขท่ี	340	หมู่ท่ี	6	ถนนท้าย

บ้านตำาบลท้ายบ้าน
อำาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ	

โทรศัพท์		0-2173-9046-7
โทรสาร		0-2173-9051

ท่าเทียบเรือประมงตราด
ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่นำาตราด

ตำาบลวังกระแจะ
อำาเภอเมืองตราด		
จังหวัดตราด

โทรศัพท์/โทรสาร	0-3951-1176

ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน
ตั้งอยู่ริมทะเล

ปลายถนนชมสินธุ์	ตำาบลหัวหิน		
อำาเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์/โทรสาร	0-3251-1178		

ท่าเทียบเรือประมงระนอง
ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองท่าด่าน

ถนนสะพานปลา	ตำาบลปากนำา	
อำาเภอเมืองระนอง	จังหวัดระนอง		

โทรศัพท์		0-7781-6224
โทรสาร		0-7781-6223

ท่าเทียบเรือประมง
สุราษฎร์ธานี

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นำาตาปี
เลขที่		3/1		ถนนตลาดล่าง		

ตำาบลตลาด		 
อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์		0-7727-2545
โทรสาร		0-7728-1545		

ท่าเทียบเรือประมงสงขลา	2
(ท่าสะอ้าน)

ตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลา
บริเวณท่าสะอ้าน	เลขที่	1

ถนนท่าเทียบเรือ		ตำาบลบ่อยาง
อำาเภอเมืองสงขลา		จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์		0-7432-4853
โทรสาร		0-7432-4856		

ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นำาปัตตานี

ตำาบลบานา	อำาเภอเมืองปัตตานี		
จังหวัดปัตตาน	ี

โทรศัพท์		0-7341-4112
โทรสาร		0-7341-4115

ท่าเทียบเรือประมง
นราธิวาส

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นำาบางนรา
เลขที่	56/7	ถนนตากใบ	ตำาบลบางนาค		

อำาเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส

โทรศัพท์		0-7352-2162
โทรสาร		0-7352-2161
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