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สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 องคก์ำรสวนสตัว ์ในพระบรมรำชูปถมัภ ์(อสส.) ผสมเทยีมเสอืลายเมฆส าเร็จ ครัง้แรกในประเทศไทย 
โดยนักวจัิยไทยและอเมรกิันตามโครงการความรว่มมอืในการอนุรักษ์เสอืลายเมฆในประเทศไทยไดลู้กเสอืลาย
เมฆ 2 ตัว ณ สวนสตัวเ์ปิดเขาเขยีว จ.ชลบรุ ีนับวา่เป็นความส าเร็จกา้วส าคัญของประเทศไทยทีลู่กเสอืลายเมฆ
จากการผสมเทยีมไดถ้อืก าเนดิเป็นครัง้แรกในประเทศไทย ภายหลังความพยายามครัง้ที ่2 ในการน าวธิกีารผสม
เทยีมเขา้มาชว่ยในการจัดการดา้นการเพาะขยายพันธุป์ระชากรเสอืลายเมฆในประเทศไทย โดยนักวจัิยไทยและ
อเมรกิันตามโครงการความร่วมมอืในการอนุรักษ์เสอืลายเมฆในประเทศไทยร่วมกับภาค ี(Thailand Clouded 
Leopard Consortium) อันประกอบดว้ยองคก์ารสวนสัตว ์ร่วมกับ หน่วยงานจากประเทศสหรัฐอเมรกิา ไดแ้ก ่
สถาบันสมธิโซเนียน (Smithsonian Conservation Biology Institute & National Zoological Park) สวนสัตว์
แนชวลิล ์(Nashville Zoo) และ สวนสัตวพ์อยทเ์ดอไฟแอนส ์(Point Defiance Zoo & Aquarium) รวมถงึ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลัย ที่เป็นผูร้่วมและผูส้นับสนุนวจัิยในโครงการนี้จนประสบ
ความส าเร็จ คณะวจัิยไดใ้ชว้ธิใีนการผสมเทยีมดว้ยการปลอ่ยน ้าเชือ้เขา้บรเิวณทอ่น าไขด่ว้ยเทคนคิการสอ่งผ่าน
กลอ้ง ซึ่งเป็นวิธีการที่ใชจ้ านวนน ้ าเชื้อนอ้ยลงเมื่อเปรียบเทียบกับวธิีการแรก เนื่องจากพบการตกไข่ในทั ้ง  
2 ขา้งของรังไข่ ประกอบกับจ านวนน ้าเชือ้ทีไ่ดจ้ากการรีดเก็บมีจ านวนนอ้ย ดังนัน้คณะวจัิยจงึไดท้ าการผสม
เทยีมโดยใชน้ ้าเชือ้แชเ่ย็นจากเสอืตัวผู ้2 ตัว ดว้ยน ้าเชือ้ 5 ลา้นตัว เขา้สูท่่อน าไข่ขา้งซา้ย และอกีหนึง่ตัวดว้ย
น ้าเชือ้ 8 ลา้นตัว เขา้สูท่อ่น าไขข่า้งขวาและเมือ่ วนัที ่9 มถินุายน 2558 มลีูกเสอืคลอดจากแม่ทีไ่ดร้ับการผสม
เทยีมจ านวน 2 ตัว เป็นเพศผู ้1 ตัว และเพศเมยี 1 ตัว ซึง่มสีขุภาพแข็งแรงสมบรูณ์ดทีัง้คู ่
 

 อสส. ไดร้บัรำงวลัสภำวจิยัแหง่ชำต ิประเภทรำงวลัระดบัดเีดน่ จากผลงานประดษิฐเ์รือ่ง  
“ความส าเร็จในการผลติละมั่งสตัวป่์าใกลส้ญูพันธุต์ัวแรกของโลกจากการปฏสินธภิายนอกรา่งกาย” 

 
 

 ไดร้บัรำงวลัเหรยีญทองแดงในงาน “41 st International Exhibition of Inventions of Geneva”   
ณ นครเจนวีา สหพันธรัฐสวสิ 

 

 สวนสตัวเ์ปิดเขาเขยีว ไดร้ับการโหวตจากประชาชนทีร่ว่มโหวตใหก้ับเว็ปไซต ์Tripadvisor ซึง่เป็นเว็ปไซต ์
ท่องเทีย่วทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกจากประเทศสหรัฐอเมรกิา ใหส้วนสัตวเ์ปิดเขาเขยีวเป็น 1 ใน Top 25 The best 
Zoo in the World 

 

 สวนสตัวใ์นสงักัด อสส. จ านวน 5 แหง่ ไดแ้ก ่สวนสตัวด์สุติ สวนสตัวเ์ปิดเขาเขยีว สวนสตัวเ์ชยีงใหม ่สวนสตัว ์
นครราชสมีา และสวนสัตวส์งขลา ไดร้ับการรับรอง “ระบบบรหิารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001” และ
ด าเนนิการรักษาระบบคณุภาพอยา่งตอ่เนือ่ง 
 

 องคก์ำรสวนสตัวเ์ป็นเจำ้ภำพกำรประชุมวชิำกำรของสมำคมสวนสตัวแ์ละอควำเรยีมโลก World  
Association for Zoos and Aquariums (WAZA) คร ัง้ที ่73 ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยไดร้ับ
คัดเลอืกใหเ้ป็นเจา้ภาพการประชมุใหญแ่ละประชมุวชิาการของสมาคมสวนสัตว ์ซึง่ตอ้งอาศัย ความร่วมมอืจาก
หน่วยงานของไทยในหลายภาคสว่น ทัง้ภาครัฐและเอกชนมาเขา้รว่มเป็นคณะท างาน  

 

อสส. สามารถปฏบิัตงิานไดต้ามภารกจิ แต่ยังประสบปัญหาการ
ด าเนินงานทางการเงินและดา้นบุคลากร ส่วนการด าเนินงานปี 
2558 ยังมผีลการด าเนนิงานในบางหัวขอ้ต ่ากวา่คา่เกณฑม์าตรฐาน
ตามที่ สคร. ก าหนด อสส. ควรมีการบริหารความเสี่ยง พรอ้ม
ตดิตามและรายงานผลการประเมนิความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ 
ที่เกี่ยวขอ้ง และการพัฒนาบุคลากรยังขาดการติดตามและ
ประเมนิผลหลังการฝึกอบรม รวมทัง้การบรหิารจัดการสารสนเทศ
ยังไมไ่ดร้ับความรว่มมอืจากพนักงานในการใชง้านระบบตา่งๆ 

สงักดั: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ประธำนกรรมกำร: พลเอก ภัทรนิทร ์ ลลีายทุธ 
กรรมกำรผูแ้ทน กค.: นางสาวพรวลิยั เดชอมรชยั 
ผูอ้ ำนวยกำร: นายเบญจพล นาคประเสรฐิ  
CFO: นางบญุนาค  พงษ์ภมร  
จ ำนวนพนกังำน: 1,786 คน 
 (พนักงาน 1,042 คน  ลกูจา้ง 744 คน) 
Website: www.zoothailand.org  

สำขำ 
ทรพัยำกรธรรมชำต ิ

 

 

องคก์ำรสวนสตัว ์ในพระบรมรำชูปถมัภ ์(อสส.) 
ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ธ.ค. 58) 

SOD: เป็นองคก์รดำ้นอนุรกัษ ์เรยีนรูด้ำ้นสตัวป่์ำและใหบ้รกิำรองคค์วำมรูด้ำ้นสตัวป่์ำ และเป็นแหลง่พกัผอ่นหยอ่นใจทีไ่ดร้บัมำตรฐำนระดบัสำกล 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

ทีม่า : งบการเงนิปี  2557  สตง. รับรองแลว้ และงบการเงนิปี 2558 และ ไตรมาส 1 ปี 2559 เป็นงบการเงนิเบือ้งตน้ 

รำยไดร้วม คำ่ใชจ้ำ่ยรวม EBITDA และก ำไร (ขำดทนุ) สุทธ ิ

สดัสว่นของรำยได ้

Net Profit Margin 

ปีงบประมาณ

หน่วย: ลา้นบาท

2556 2557 2558 %Chg Q1/2558 Q1/2559     %Chg

ฐานะการเงนิ

เงนิสด 281.30 321.53 448.17 (139.39)% 427.80 486.77 13.78%

สนิทรัพย์รวม 3,757.42 4,083.45 4,671.80 14.41% 4,200.90 4,723.41 12.44%

หนีส้นิรวม 612.64 1,427.69 2,339.48 63.86% 1,549.27 2,381.36 53.71%

ทนุรวม 3,144.79 2,655.76 2,332.31 (12.18)% 2,651.63 2,342.05 (11.68%)

รายไดส้งู(ต า่)กวา่คา่ใชจ้า่ยสะสม (2,425.87) (2,843.82) (3,132.60) (10.15)% (2,865.18) (3,122.80) 8.99%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 393.21 479.41 576.02 20.15% 151.20 143.95 (4.79%)

รายไดร้วม 889.72 1,041.99 1,227.77 17.83% 301.86 317.47 5.17%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 1,106.21 930.14 1,006.10 8.17% 241.72 270.17 11.77%

คา่ใชจ้า่ยรวม 1,106.21 1,261.17 1,447.68 14.79% 290.09 323.12 11.38%

ก าไรจากการด าเนนิงาน (713.00) (450.73) (430.09) 4.58% (90.52) (126.22) 39.43%

ดอกเบีย้จา่ย 0 0 0 0 0

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0 0 0

EBITDA (483.31) (114.27) (60.17) 47.34% (44.93) (73.27) 63.05%

รายไดส้งู(ต า่)กวา่คา่ใชจ้า่ยสทุธิ (216.50) (219.18) (219.91) (0.33)% 11.77 (5.65) (148.00%)

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 312.86 382.90 434.78 13.55% 95.15 98.49 3.51%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 0 0 0 0 0

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 229.69 337.61 369.92 9.57% 45.59 52.95 16.15%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 0 0 0 0 0

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 427.47 504.41 567.35 12.48% 132.88 165.12 24.26%

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 422.26 396.26 404.84 2.17% 140.17 82.86

งบลงทนุเบกิจา่ย 76.11 159.21 310.38 94.95% 1.29 44.32

อัตราการเบกิจา่ย (%) 18.02% 40.18% 76.67% 0.92% 53.49%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA (5.76%) (5.47)% (4.71)% 1.12% (0.48%)

ROE (6.88%) (8.55)% (9.43)% 1.78% (0.96%)

D/E (เทา่) 0.19 0.54 1.00 0.58 1.02

Net Profit Margin (24.33%) (21.62)% (17.91)% 3.90% (1.78%)

http://www.zoothailand.org/


นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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● รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนของ อสส. มจี านวน 143.95 ลบ. ลดลงจากไตรมาสที ่1 ปี 
2558 จ านวน 7.24 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 4.79  ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายไดใ้นการ
จ าหน่ายบัตรลดลง จ านวน 6.28 ลบ. และรายไดค้่าเชา่สถานทีล่ดลงเล็กนอ้ย จ านวน 
0.95 ลบ. เนื่องจาก ประชาชนใหค้วามสนใจในการเขา้เยืย่มนอ้ยลง เอกชนเขา้มาร่วม
ลงทนุในการเชา่สถานทีล่ดนอ้ยลง ซึง่สาเหตหุลักอาจเกดิจากการไดร้ับผลกระทบจาก
สภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั จงึท าใหร้ายไดใ้นสว่นนีล้ดลง 

● คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำนของ อสส. มจี านวน 270.17 ลบ. ซึง่เพิม่ขึน้จากไตรมาส
ที ่1 ปี 2558 จ านวน 28.48 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 11.77 เนื่องจาก อสส. มคีา่ใชจ้่ายสว่น
ของคา่ใชส้อย 27.13 ลบ. ซึง่ประกอบดว้ยคา่ใชจ้า่ยสนับสนุนโครงการวจัิยสตัวป่์า 17.97 
ลบ. คา่เชา่ทีด่นิส านักงานทรัพยส์นิฯ 9.01 ลบ. และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ อกี 0.15 ลบ.   

• EBITDA ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2559 นี ้มจี านวน 73.27 ลบ. โดยมคีา่ตดิลบเพิม่ขึน้เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 1 ปี 2558 จ านวน 28.33 ลบ. หรอืรอ้ยละ 28.33 เนือ่งจาก อสส. 
มรีายไดจ้ากการด าเนนิงานลดลง 

• โครงสรำ้งของรำยได ้ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2559 อสส. มโีครงสรา้งรายไดท้ีป่ระกอบดว้ย 
เงนิอดุหนุนจากรัฐบาล คดิเป็นรอ้ยละ  53.43 รองลงมาเป็น รายไดจ้ากการจ าหน่ายบตัร
เขา้ชมสวนสตัว ์คดิเป็นรอ้ยละ 40.00 รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้และบรกิาร คดิเป็นรอ้ย
ละ 2.95 รายไดจ้ากคา่เชา่สถานที ่คดิเป็นรอ้ยละ 1.94 และรายไดจ้ากคา่ตอบแทนตาม
สญัญา คดิเป็นรอ้ยละ 1.69 ตามล าดบั 

• Net Profit Margin ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2559 มคีา่ตดิลบทีร่อ้ยละ 1.78 โดยมคีา่ลดลง
เมือ่เปรยีบเทยีบกบั ไตรมาส 1 ปี 2558 ซึง่มคีา่รอ้ยละ 3.90 แสดงใหเ้ห็นวา่ อสส. ยังไมม่ี
ประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน 

• กำรเบกิจำ่ยงบลงทนุ ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2559 อสส.ไดร้ับงบลงทนุจ านวน 82.86 ลบ. 
แตส่ามารถเบกิจา่ยเพยีง 44.32 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 53.49  

• อตัรำสว่น ROA และ ROE ในไตรมาส 1 ปี 2559 อสส.มอีตัราสว่น ROA และ ROE โดย
มคีา่ตดิลบทีร่อ้ยละ 0.48 และ 0.96 ตามล าดบั โดยเพิม่ขึน้จากไตรมาส 1 ปี 2558 ซึง่ม ี
ROA ตดิลบทีร่อ้ยละ 1.12 และ ROE ตดิลบทีร่อ้ยละ 1.78 แสดงวา่การลงทนุในทรัพยส์นิ
ยังไมก่อ่ใหเ้กดิรายไดเ้พิม่ 

 

 

 

 

 

 

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
 

● ผลการด าเนนิงานในไตรมาส 1 ปี 2559 อสส. มรีายไดร้วมจ านวน 317.47 ลบ. สว่นใหญเ่ป็น 
รายไดท้ีม่าจากการอดุหนุนของรัฐบาลจ านวน 165.12 ลบ. และมคี่าใชจ้่ายรวมจ านวน 323.12 
ลบ. สว่นใหญเ่ป็นคา่ใชจ้า่ยทีม่าจากคา่ใชจ้า่ยบรหิาร จ านวน 309.07 สง่ผลใหไ้ตรมาส 1 ปี 2559 
มรีายไดต้ ่ากวา่คา่ใชจ้า่ยสทุธ ิจ านวน 5.65 ลบ. โดยรวมจะปรับตัวลดลงกว่าไตรมาส 1 ปี 2558 
ซึง่มรีายไดส้งูกวา่คา่ใชจ้า่ย 
● ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
    อสส. ควรก าหนดกลยุทธต์ัวชีว้ัดในแต่ละรายสวนสัตว ์แนวทางการตลาด และแนวทางการ
บรหิารคา่ใชจ้า่ย ภายใตร้ายรับทีอ่งคก์รสามารถจัดหาไดเ้องเพิม่เตมิระหวา่งปี โดยอาจสรา้งความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท่องเทีย่วทัง้ภาครัฐและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการหาเงนิ
บรจิาค และการประชาสัมพันธส์วนสัตวต์่างๆใหเ้ป็นทีรู่จั้กกวา้งขวางมากขึน้ รวมทัง้ควรก าหนด
แผนสนับสนุน สง่เสรมิการตลาดทีส่ามารถรองรับความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะสม
กับ อสส. นอกจากนี้ควรสรา้งศูนย์การเรียนรูแ้หล่งท่องเที่ยวเชงินิเวศส าหรับการกา้วเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีนอยา่งตอ่เนื่อง 
 

    คณะกรรมการ อสส. ควรใหค้วามส าคัญ สรา้งความตระหนัก หารอืรว่มกนัระหวา่งฝ่ายงาน เพือ่
คน้หาปัจจัยเสี่ยง และควรก าหนดแผนงาน ใหส้อดคลอ้งกับความเสี่ยงขององคก์ร และควร
ก าหนดแผนปฏบิัตกิารประจ าปีใหแ้ลว้เสร็จกอ่นเริม่ปีบัญช ีเพื่อใหอ้งคก์รน าไปใชเ้ป็นกรอบการ
ด าเนนิงานตัง้แต่ตน้ปี  รวมทัง้ควรมกีารอบรมดา้นการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ การสือ่สาร 
และผลประโยชน์กับผูบ้รหิารระดับสูง เพี่อน าองคค์วามรูม้าชว่ยในการพัฒนาองคก์ร และไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัทศิทาง วสิยัทัศน ์ภารกจิและแผนนโยบายขององคก์ร 
 
 

ผูจ้ดัท ำ : นางชมพูนุท  ตกุชแูสง 
ส ำนกั : พัฒนารัฐวสิาหกจิ 3 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นางสาวปิยวรรณ ลา่มกจิจา 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7 ตอ่ 2108 
วนัทีจ่ดัท ำ : 29 มนีาคม 2559 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
• ความส าเร็จในการรกัษาระบบคณุภาพมาตรฐาน WAZA เพือ่ยกระดบัสวนสตัวเ์ขา้สูม่าตรฐานสากล อสส. จะตอ้งมกีารบรหิารจัดการสวนสตัว ์ในเรือ่งการดแูล 
สตัวป่์าทีมุ่ง้เนน้มนุษยธรรม และสวสัดภิาพสตัว ์โดยใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสมาคมสวนสตัวเ์อเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้(SEAZA) ซึง่เป็นมาตรฐานเดยีวกบั World 
Association of Zoo and Aquariums (WAZA) ที ่อสส.เป็นสมาชกิอยู ่
• นโยบายเกีย่วกบัการพฒันาองคก์ารสวนสตัวโ์ดยมุง่เนน้การใหบ้รกิารสูร่ะดบัสากลอยา่งยั่งยนื และพฒันาองคค์วามรูด้า้นการอนุรักษ์และวจัิยสตัวป่์า 
แบบบรูณาการ รวมทัง้สง่เสรมิคณุภาพชวีติทีด่ขีองสตัวป่์านอกเขตป่าธรรมชาต ิควบคูไ่ปกบัการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตรท์ีม่มีาตรฐานเทยีบเคยีงกบันานาประเทศ 
และสอดแทรกความรูต้า่งๆ ในรปูแบบทีน่่าสนใจใหแ้กผู่เ้ขา้ชม เพือ่เพิม่พนูความรูใ้หแ้กเ่ยาวชนของไทย และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วซึง่สามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว
เขา้เยีย่มชมสวนสตัวไ์ดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

สำขำ 
ทรพัยำกรธรรมชำต ิ

 

องคก์ำรสวนสตัว ์ในพระบรมรำชูปถมัภ ์(อสส.) 
ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ธ.ค. 58) 

หน่วย : ลบ. 

จ ำนวนผูเ้ขำ้ชม ปี 2558 (แยกรำยสวนสตัว)์  

หน่วย : ลา้นคน 

สดัสว่นของคำ่ใชจ้ำ่ย Q1/2559 

ผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปี 2558  

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย คา่จรงิ

ทางการเงนิ

1. รายไดน้อกงบประมาณ (ลา้นบาท) 560 646.62

2. คา่ใชจ้า่ยพนักงานตอ่รายไดจ้ากการด าเนนิงาน (รอ้ยละ) 67.24 61.32

3. การบรหิารรายไดค้า่ตอบแทนตามสัญญา (รอ้ยละ) 20 25.26

ไมใ่ช่ทางการเงนิ

1. การด าเนนิงานในการรักษาคณุภาพมาตรฐาน WAZA (ระดับ) 3 5

2. การด าเนนิงานในการพัฒนาสวนสัตวโ์ดยใชส้วนสัตวเ์ขาเขยีว           

   เป็นตน้แบบ (ระดับ)
3 3

3.ระดับคะแนนงานวชิาการทีเ่ผยแพร่และน าเสนอผลงานวจัิย (คะแนน) 98 106

4. จ านวนสัตวป่์าหายากทีม่กีารขยายพันธุ ์(ชนดิ) 3 5

5. การปรับปรุงฐานขอ้มูลทีเ่ป็นระบบสารสนเทศ (ระดับ) 3 3

หมายเหต ุ: คะแนนปี 2558 เบือ้งตน้


