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STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 อ.ส.พ. ควรก ำหนดทิศทำงหรือเป้ ำหมำยที่ ชัดเจน 
ในกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ และกำรด ำเนินงำนดำ้นอื่น  ๆ
เพื่อใหก้ำรปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงำนในองค์กำรเป็นไป 
อย่ำงบูรณำกำร และสะทอ้นถงึจุดเด่นของ อ.ส.พ. ทีแ่ตกต่ำง
จำกสวนพฤกษศำสตร์อื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
อยำ่งเป็นรปูธรรม 

  

ทีม่ำ :  งบกำรเงนิของ อ.ส.พ. ไตรมำส 1 ปี 2559 เบือ้งตน้ ยังไมไ่ดร้ับกำรรบัรองจำก สตง.  

ทรพัยำกรธรรมชำต ิ
 

 

 

องคก์ำรสวนพฤกษศำสตร ์
ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

SOD :   เป็นสวนพฤกษศำสตรช์ัน้น ำในภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 

คำ่ใชจ้ำ่ยพนกังำน VS คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน 

ทีม่ำ : งบกำรเงนิปี 2558 เป็นงบกำรเงนิเบือ้งตน้ทีย่ังไมไ่ดรั้บรองจำก สตง.   

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน VS รำยไดร้วม 

หน่วย : ลำ้นบำท 

หน่วย : ลำ้นบำท 

สงักดั : กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 
รกัษำกำรประธำนกรรมกำร : นำงสำวอำนุสรำ จติตม์ติรภำพ 

กรรมกำรผูแ้ทน กค. : นำงสำวเยำวนุช  วยิำภรณ์ 
ผูอ้ ำนวยกำร : นำงสญุำณี  เวสสบตุร 
CFO:  นำยประมขุ  เพ็ญสตุ 
จ ำนวนพนกังำน:  544 คน  
Website : www.qsbg.org 

ตอบสนองกำรด ำเนนิงำนนโยบำยรัฐบำล  กำรพัฒนำและสง่เสรมิกำรใชป้ระโยชน์จำก
วทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวจัิยและพัฒนำและนวัตกรรม  กำรศกึษำวจัิยและพัฒนำองค์
ควำมรูท้ำงดำ้นพชืและควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ โดยจ ำแนกได ้4 กจิกรรม ดังนี้ ส ำรวจ
และรวบรวมขอ้มลู ด ำเนนิกำรส ำรวจและจัดท ำตวัอยำ่งพรรณไมใ้นประเทศไทย โดยเฉพำะ ใน
พืน้ทีเ่ขำหนิปนูภำคเหนอื จ.สโุขทยั, เชยีงรำย, ล ำปำง/ส ำรวจพรรณไมใ้นภำคตะวนัออก/ 

ศกึษำและทบทวนอนุกรมวธิำนพืชบำงวงศ์ของประเทศไทย/ศกึษำพฤกษศำสตร์
พื้นฐำนของกลุ่มชำติพันธุ์/ศกึษำควำมหลำกหลำย ของแมลงและหิง่หอ้ย โดยก ำหนด
เป้ำหมำยของกำรรวบรวมตวัอยำ่งพรรณไม ้ 

ศกึษำวจัิยเพือ่กำรอนุรกัษ์และฟ้ืนฟทูรพัยำกรธรรมชำต ิด ำเนนิกำร 2 โครงกำร คอื 
โครงกำรอนุรักษ์กลว้ยไมแ้บบบรูณำกำร/โครงกำรฟ้ืนฟปูระชำชนของพรรณไมท้ีเ่สีย่งตอ่กำร
สญูพนัธุ ์ ศกึษำวจัิยเพือ่กำรพฒันำ ด ำเนนิกำร 2 โครงกำร คอืกำรปรับปรงุสำยพนัธุเ์พือ่
พฒันำศกัยภำพดำ้นเศรษฐกจิ (กลว้ยไมด้อกหอม) และศกึษำองคป์ระกอบทำงเคมฤีทธิท์ำง
ชวีภำพ (พชืกลุม่มหำหงษ์ เพือ่พฒันำเป็นเครือ่งส ำอำง บรหิำรจัดกำรงำนวจัิย เพือ่กำรดแูล
หอ้งปฏบิตักิำรและกำรตรวจสอบรบัรองสิง่แวดลอ้ม ISO14001 

  
 

คณะกรรมกำรองคก์ำรสวนพฤกษศำสตร ์มมีตใินกำรประชมุครัง้ที ่8/2558 เมือ่วันที ่
28 ตลุำคม 2558 เห็นควรยกเลกิกำรจัดตัง้สวนพฤกษศำสตรเ์กำะระ จ.พังงำ ตำมขอ้เสนอ
ขององคก์ำรฯ เนือ่งจำกหำกพจิำรณำถงึกจิกรรมหลักดำ้นกำรอนุรักษ์และกำรสง่เสรมิกำร
ใชป้ระโยชน์จำกทรัพยำกรพชือย่ำงยั่งยืนของประเทศ ในรูปแบบของสวนพฤกษศำสตร์
แลว้ กำรสรำ้งสวนพฤกษศำสตรบ์นเกำะระมคีวำมไมเ่หมำะสม กำรจัดกำรในรปูแบบอทุยำน
แห่งชำตจิะเหมำะสมกว่ำ ซึง่ทำงกรมอุทยำนฯมคีวำมพรอ้มในกำรแกปั้ญหำเชงิพื้นที่
มำกกว่ำ และสำมำรถท ำแหลง่เรียนรูไ้ดอ้กีดว้ย แตส่ิง่ทีส่วนพฤกษศำสตรค์วรด ำเนนิกำร 
คือ สนับสนุนงำนดำ้นวชิำกำรร่วมกับกรมอุทยำนฯในกำรรักษำควำมหลำกหลำยทำง
ชวีภำพบนเกำะ 

ปีงบประมำณ

หน่วย: ลา้นบาท (Q1+Q2) (Q1+Q2)

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

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 109.49 150.80 179.51 19.04% 225.11 251.88 11.89%

สนิทรัพย์รวม 544.75 584.44 610.60 4.47% 641.15 669.12 4.36%

หนีส้นิรวม 461.79 464.80 471.76 1.50% 517.60 519.94 0.45%

ทนุรวม 82.96 119.64 138.83 16.04% 123.55 149.17 20.74%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 12.96 49.64 68.83 38.66% 53.55 79.17 47.86%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 16.56 16.69 12.97 (22.33%) 4.35 9.54 119.19%

รายไดร้วม 228.49 240.04 227.50 (5.22%) 48.70 55.20 13.35%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 161.99 164.54 169.93 3.28% 35.65 37.11 4.09%

คา่ใชจ้า่ยรวม 204.16 202.14 206.98 2.39% 44.78 47.56 6.20%

ก าไรจากการด าเนนิงาน (145.43) (147.84) (156.96) 6.17% (31.30) (27.57) (11.91%)

ดอกเบีย้จา่ย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EBITDA (103.26) (110.24) (119.92) (0.27) (22.17) (17.13) (22.75%)

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 24.33 37.90 20.53 (45.85%) 3.98 7.645 92.04%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 92.55 95.23 99.38 4.36% 22.03 25.62 16.28%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 42.17 37.60 37.04 (1.50%) 9.13 10.45 14.42%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 208.70 220.48 210.24 (4.65%) 43.26 44.94 3.89%

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 48.00 24.00 117.00 387.50% 43.07 33.78 (21.57%)

งบลงทนุเบกิจา่ย 9.00 17.00 93.39 449.35% 27.66 10.34 (62.63%)

อัตราการเบกิจา่ย (%) 18.75% 70.83% 79.82% 12.69% 64.21% 30.60% (52.35%)

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 4.47% 6.49% 3.36% 0.62% 1.14%

ROE 29.33% 31.68% 14.78% 12.9% 20.5%

D/E (เทา่) 5.57 3.88 3.40 419.0% 348.5%

Net Profit Margin 10.65% 15.79% 9.02% 8.2% 13.8%

องคก์ำรสวนพฤกษศำสตร์

หน่วย : ลำ้นบำท 



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 
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สรปุกำรด ำเนนิงำน 
- อ.ส.พ. มีงบประมำณที่จ ำกัดจำกกำรเป็นรัฐวสิำหกจิในกลุ่มที่รัฐบำลใหก้ำรสนับสนุน

งบประมำณส ำหรับกำรด ำเนนิงำนในองคก์รทัง้หมด จงึสง่ผลให ้อ.ส.พ. ยังไมส่ำมำรถพัฒนำ
และเสรมิสรำ้งองคป์ระกอบของสวนพฤกษศำสตรแ์ละพัฒนำระบบกำรบรหิำรจัดกำรพืน้ฐำนที่
ส ำคัญขององคก์รไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพและเกดิประสทิธผิลสงูสดุ 

- อ.ส.พ. ประสบปัญหำขำดอัตรำก ำลังของนักวิจัยและนักวิชำกำรดำ้นพฤกษศำสตร ์ 
เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพันธกจิที่ไดร้ับมอบหมำย รวมทัง้ ขำดบุคลำกรดำ้น
กำรตลำดและประชำสัมพันธ ์เพื่อสนับสนุนกำรสรำ้งควำมเตบิโตของรำยไดใ้นระยะยำว 
นอกจำกนี้ กำรก ำหนดบุคลำกรส ำหรับต ำแหน่งงำนยังไม่ตรงตำมควำมรูค้วำมสำมำรถและ
ควำมเชีย่วชำญทีแ่ทจ้รงิของบคุลำกร 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
- อ.ส.พ. ควรจัดใหม้กีำรศกึษำและวเิครำะหโ์ครงสรำ้งอตัรำก ำลังทีเ่หมำะสม เพือ่ก ำหนดจ ำนวนบุคลำกรทีท่ี

ควำมรูค้วำมเชีย่วชำญ และประสบกำรณ์ที่เพียงพอและตรงกับทศิทำงกำรพัฒนำขององคก์รในอนำคต 
โดยเฉพำะนักวจัิย นักวชิำกำร รวมถงึบคุลำกรดำ้นกำรตลำดและกำรประชำสมัพันธ ์

- อ.ส.พ. ควรน ำแผนงำน/โครงกำรตำมแผนแมบ่ทของ อ.ส.พ. ทีก่ ำหนดทศิทำงระยะยำวขององคก์ำร เพื่อไปสู่

กำรเป็นสวนพฤกษศำสตรช์ัน้น ำในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้มำด ำเนนิกำรใหบ้รรลุตำมเป้ำประสงคแ์ละกรอบ
ระยะเวลำทีก่ ำหนดไว ้

- อ.ส.พ. ควรเนน้สรำ้งควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน ที่มีประสบกำรณ์
ควำมรูแ้ละควำมสำมำรถในดำ้นตำ่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง และประสำนเพือ่ขอกำรสนับสนุนทรัพยำกร
ทัง้ดำ้นกำรเงนิและไมใ่ชก่ำรเงนิทีจ่ ำเป็นตอ่กำรพัฒนำองคก์ำรตำมแผนแมบ่ทฯ ทีก่ ำหนด 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
• โครงการสร้างเครือข่ายการวิจัยและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านทรัพยากรพืช และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 

• ต่อยอดองค์ความรู้ด้านพรรณไม้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้มากข้ึน 

• ขยายและพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ให้มีนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อขยายขอบเขตองค์ความรู้ที่ เกี่ยวเนื่องหรือต่อยอด ความรู้                           

ทางด้านพฤกษศาสตร์  

• การอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ 

สำขำทรพัยำกรธรรมชำต ิ

 

องคก์ำรสวนพฤกษศำสตร ์
ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2558 (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57) 

รำยงำสรปุผลกำรประเมนิของ อ.ส.พ. 

ฐำนะทำงกำรเงนิของ อ.ส.พ. ไตรมำส 1 ปี 2559 
 โครงสรำ้งรำยไดร้วม  
ประกอบดว้ยเงนิอดุหนุนจำกรัฐบำล จ ำนวน 44.94 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 81.43 
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 9.93 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 17.99 รำยไดห้ลักของ อ.ส.พ. มำ
จำกเงนิอดุหนุนจำกทำงรัฐบำลรองลงมำคอื รำยไดจ้ำกกำรเขำ้ชมสวน 
 
รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนของ อ.ส.พ. ปีบญัช ี2558  
โดยภำพรวมอยูใ่นระดบั 2.8468(คะแนนเบือ้งตน้)  
 ดำ้นนโยบำย อ.ส.พ.ด ำเนินกำรเบกิจ่ำยงบลงทุนไดต้ ่ำกว่ำเป้ำหมำย อ.ส.พ.มกีำร
จัดท ำแผนแมบ่ทและแผนงำนประจ ำปีในกำรพฒันำเพิม่เสรมิสรำ้งให ้อ.ส.พ.เป็นแหลง
เรียนรู ้แต่ยังไม่สำมำรถระบุองคป์ระกอบหลักทีมุ่่งเนน้ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำในปี 
2558 อ.ส.พ.สำมำรถจัดท ำแผนงำนและด ำเนนิกำรตำมแผนในกำรจัดเก็บพรรณไมไ้ด ้
แลว้เสร็จและมกีำรด ำเนนิงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย 

 ดำ้นกำรด ำเนนิงำน อ.ส.พ.มกีำรด ำเนนิงำนตำมภำรกจิขององคก์ร ผำ่นทำงกำรอนุรักษ์
พรรณไมใ้กลสู้ญพันธุ์ใหอ้ยู่อย่ำงยั่งยืน โดยมีกำรวำงแนวทำงและรูปแบบที่เป็น
มำตรฐำนและเผยแพรใ่หก้บับคุลำกรทีเ่กีย่วขอ้งในองคก์รรวมถงึมกีำรด ำเนนิกำรในกำร
ขยำยพันธุ์ไม ้กำรเผยแพร่ผลงำนวชิำกำรและกำรน ำผลงำนทำงพฤกษศำสตร์ไป
ถำ่ยทอดใหเ้กดิประโยชน์ในเชงิสังคมและเชงิพำณิชย ์ขยำยกลุม่ผูเ้ขำ้ถงึควำมรูท้ำง
พฤกษศำสตรผ์ำ่นกจิกรรมกำรใหค้วำมรูแ้ละผูเ้ขำ้เยีย่มชมสวนพฤกษศำสตร ์

 อ.ส.พ. ประสบปัญหำดำ้นอัตรำก ำลังของนักวจัิยและนักวชิำกำรดำ้นพฤกษศำสตร ์       
ทีไ่มเ่พยีงพอส ำหรับสนับสนุนกำรด ำเนนิงำนตำมพนัธกจิทีไ่ดร้ับมอบหมำย 

 ปัญหำสมองไหลและกำรขำดแคลนนักวจัิยและนักวชิำกำรดำ้นพฤกษศำสตร ์ ขำดนัก
ประชำสัมพันธแ์ละกำรตลำด  โดยเฉพำะในดำ้นพฤกษศำสตรซ์ ึง่ปัจจุบันเป็นสำขำที่
ชำดแคลนของประเทศ โดยที่ค่ำตอบแทนในปัจจุบันยังไม่จูงใจใหบุ้คลำกรเพิ่ม
ประสทิธภิำพในกำรด ำเนนิงำนและรักษำบคุลำกรทีม่คีวำมเชีย่วชำญและควำมช ำนำญ
ไวก้บัองคก์ำรฯ ได ้

  ขำดทีป่รกึษำดำ้นกำรปรบัปรงุโครงสรำ้งและอตัรำก ำลงัขององคก์ำรสวนพฤกษศำสตร์
ใหร้องรับภำรกจิทีข่ยำยตวัเพิม่ขึน้ 

 

หน่วย : ลา้นบาท

รายได้ Q1/58 Q1/59

รายไดจ้ากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 43.26 44.94

รายไดจ้ากการด าเนินงาน 5.14 9.93

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 0.29 0.32

รายได้รวม 48.69 55.19

ผูจ้ดัท ำ:  นำงสำวสกลสภุำ  ออ๋งสวุรรณ 
ส ำนกั : กองพฒันำรัฐวสิำหกจิ 3 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นำงสำวปิยวรรณ  ลำ่มกจิจำ 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7   ตอ่ 2220 
วนัทีจ่ดัท ำ : 25 มนีำคม 2559 
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2556 2557 2558 
1.                        3.1796 1.7022 2.8762 
2.                               5.0000 3.9340 4.5972 
3.                       
   -                               
   -                     
   -                
   -                 
   -                         
   -                        

2.7025 
3.0133 
2.7000 
2.8143 
2.6969 
2.5351 
2.4931 

2.6257 
2.2775 
2.6000 
3.0350 
2.8819 
2.5417 
2.5590 

2.7914 
2.8991 
2.9000 
3.2057 
2.7345 
2.4803 
2.6487 

         3.6498 3.0298 3.5865 
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  Q1/59 (  ) 
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58,544 126,904 

                          
                         .         

3,315 5,139 

                    
 .      

18,349 24,185 
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1,049 777 

                        
 .        

- - 

    81,257 157,005 
 


