
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

โครงกำรตำมยุทธศำสตรข์องกระทรวงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ีวว. ไดน้ ำ

โครงกำร Flagship ใหม่ซึง่เป็นโครงกำรต่อเนื่อง ในกลุ่มสำขำยุทธศำสตร ์ส ำหรับ

ปีงบประมำณ 2560 เขำ้ระบบจ ำนวน 4 เรือ่ง ดังนี้ 1. OTOP 2. Biodiversity 3. ปุ๋ ย

อนิทรยี ์4. ระบบรำง โดยควำมรว่มมอืกับสถำบันมำตรวทิยำแหง่ชำต ิ 

กำรแถลงผลกำรด ำเนนิงำนของรฐับำลรอบ 1 ปี ของ วว. เสนอเรื่องโครงกำร

ยกระดับขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผูป้ระกอบกำร 1 ต ำบล 1 ผลติภัณฑ ์ดว้ย 

วทน. 5 ภมูภิำค ซึง่เป็นโครงกำรที ่วว. ลงพืน้ที ่15 จังหวัด  โดยด ำเนนิกำรร่วมกับผูว้่ำ

รำชกำรจังหวัด และหน่วยงำนต่ำงๆ เชน่ ส ำนักงำนพัฒนำชมุชน พำณิชยจั์งหวัด และ

อุตสำหกรรมจังหวัด เป็นตน้ เพือ่พัฒนำผลติภัณฑ ์OTOP ใหก้ับชมุชนต่ำงๆ รวมถงึ

คัดเลือกผูป้ระกิบกำรที่มีศักยภำพ และมีควำมเขม้แข็งที่สำมำรถรับกำรถ่ำยทอด

เทคโนโลยไีด ้เช่น ถุงมอืยำง ปลำรำ้กอ้น น ้ำพรกิเห็ด และซอีิว้เห็ด เป็นตน้ โดยใน

กำรแถลงผลงำน วว. จะจัดนทิรรศกำรรว่มกับหน่วยงำนต่ำงๆ ไดแ้ก่ สวทช. วศ. สนช. 

และ ปส. เป็นตน้ 

กำรด ำเนนิกำรตำมขอ้ส ัง่กำรเรง่ดว่นของนำยกรฐัมนตร ี 

1. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี แจง้ว่ำ เมื่อวันที่ 20 

มกรำคม 2559 นำยกรัฐมนตร ีมขีอ้สั่งกำรเร่งด่วนให ้วท. แกไ้ขปัญหำกำรจัดกำร

ขยะชุมชน จึงไดม้อบหมำยให ้วว. เป็นเจำ้ภำพ โดยใหบู้รณำกำรกำรท ำงำน

ร่วมกับหน่วยงำนในชุมชน เพือ่หำแนวทำงแกไ้ขปัญหำกำรจัดกำรขยะในชมุชน

รว่มกัน  

2. กำรชว่ยเหลอืปัญหำรำคำยำงตกต ่ำ วว. ไดเ้ขำ้ร่วมแสดงนทิรรศกำร ณ ท ำเนียบ

รัฐบำล โดยไดน้ ำผลงำนวจัิยดำ้นแปรรูปผลติภัณฑ์จำกยำงพำรำมำร่วมแสดง 

ไดแ้ก ่ถงุมอืผำ้เคลอืบยำง ผลติภัณฑท์ีน่อนและหมอนยำงพำรำ และยำงรองรำง

รถไฟ เป็นตน้  

  

 

 

• กำรเบกิจำ่ยงบลงทนุไมเ่ป็นไปตำมเป้ำหมำย 
 

สงักดั: กระทรวงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ประธำนกรรมกำร:  พลโทถเกงิกำนต ์ ศรอี ำไพ 
กรรมกำรผูแ้ทน กค.: นำยสมชำย แสงรัตนมณีเดช 
ผูว้ำ่กำร: นำงลกัษม ีปลัง่แสงมำศ 
CFO: นำงชตุมิำ เอีย่มโชตชิวลติ  
จ ำนวนพนกังำน: 893 คน แบง่เป็น พนง. 613 คน ลกูจำ้ง 

ประจ ำ 59 คน ลกูจำ้งทั่วไป 190 คน และลกูจำ้งเฉพำะกจิ 31 คน 

Website: www.tistr.or.th 

ทีม่ำ : งบกำรเงนิปี 2558 และไตรมำส 1 ปี 2559 เบือ้งตน้ของ วว. กอ่น สตง. รับรอง 

  

สำขำ 
สงัคมและเทคโนโลย ี

 
 

 

สถำบนัวจิยัวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.) 
ประจ ำไตรมำส 1 ปี 2559  (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

SOD: มุง่เนน้กำรสรำ้งเอกลกัษณ์และควำมช ำนำญดำ้นกำรวจัิยและพฒันำนวตักรรมและน ำผลงำนไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพำณชิย ์รวมทัง้ถำ่ยทอดองคค์วำมรู ้

         เพือ่น ำไปสูก่ำรพฒันำประเทศทัง้ในดำ้นกำรเรยีนรูแ้ละกำรใหบ้รกิำรตอ่ประชำชน 

รำยไดร้วม 390.10 ลบ. 

รำยไดส้งูกวำ่คำ่ใชจ้ำ่ย 151.61 ลบ. 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 23.59 ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลำ้นบำท 2556 2557 2558 %Chg Q1 2558 Q1 2559 %Chg

ฐานะการเงนิ

เงนิสด 219.09       366.08         315.91        -13.7% 426.46      368.13      17%

สนิทรัพย์รวม 3,538.01     3,767.14      4,251.74     13% 3,916.80   4,273.37    1%

หนีส้นิรวม 2,361.42     2,506.72      2,964.46     18% 2,499.85   2,834.48    -4%
ทนุรวม 1,176.59     1,260.42      1,287.28     2% 1,416.95   1,438.89    12%

ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม 1,176.59    1,260.42      1,287.28     2% 1,416.95   1,438.89   12%

ผลการด าเนนิงาน

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 75.97         79.77          72.83         -9% 18.66       23.59        26%

รำยไดร้วม 1,054.42     1,115.06      1,072.15     -4% 371.19      390.10      5%

คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน 788.95       838.79         881.87        5% 182.10      196.70      8%

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 931.17       1,031.23      1,045.29     1% 230.29      238.49      4%

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน (712.98)      (759.02)       (809.04)      7% (163.44)    (173.11)     6%

ดอกเบีย้จำ่ย - - - - - - -

ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล - - - - - - -

EBITDA (570.77)      (612.86)       (645.62)      5% (115.25)    (131)         14%

ก ำไรสทุธิ 123.25       83.83          26.86         -68% 140.90     151.61      8%

อืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน 487.18       536.87 520.30 -3% 127.23 126.90 0%

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอัตรำแลกเปลีย่น - - - - - - -

คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตัดจ ำหน่ำย 142.21       146.16         163.42 12% 48.19 41.79 -13%

เงนิน ำสง่/เงนิปันผล - - - - -

เงนิอุดหนุนจำกงบประมำณ 899.92       963.08        931.33       333.08 349.42

งบลงทนุ (เป้ำหมำย) 244.05       265.53        674.18       22.81 196.64

งบลงทนุเบกิจำ่ย 232.06       119.61        355.50       5.48 23.55

อัตรำกำรเบกิจำ่ย (%) 95.09% 45.05% 52.73% 24% 12%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 3.48% 2.23% 0.63% 14.39% 14.19%

ROE 10.48% 6.65% 2.09% 39.78% 42.15%

D/E (เทำ่) 2.01          1.99 2.3 1.8 2.0

Net Profit Margin 11.69% 7.52% 2.51% 37.96% 38.86%

Q1/2558 Q1/2559

371.19

390.10

Q1/2558 Q1/2559

140.90

151.61

Q1/2558 Q1/2559

18.66

23.59



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 
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• รำยไดร้วม ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2559 วว. มรีำยไดร้วมจ ำนวน 390.10 ลบ. เพิม่ขึน้จำก 
ไตรมำส 1 ปี 2558 จ ำนวน 18.91 ลบ. คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.09 ซึง่เป็นผลมำจำก
รำยไดเ้งนิอดุหนุนจ ำนวน 349.42 ลบ. เพิม่ขึน้จ ำนวน 16.34 ลบ. คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
4.91 รำยไดจ้ำกกำรบรกิำรงำนวจัิยจ ำนวน 23.59 ลบ. เพิม่ขึน้จ ำนวน 4.93 ลบ. คดิเป็น
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 26.41 อย่ำงไรก็ตำม รำยไดด้อกเบีย้จ ำนวน 10.66 ลบ. ลดลงจ ำนวน 
1.68 ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 13.65 รำยไดอ้ืน่ๆ จ ำนวน 6.43 ลบ. ลดลงจ ำนวน 0.68 
ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 9.58 

 
 

• คำ่ใชจ้ำ่ยรวม ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2559 วว. มจี ำนวน 238.49 ลบ.  เพิม่ขึน้จำกไตรมำส 1
ปี 2558 จ ำนวน  8.20 ลบ. คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.56 เนื่องมำจำกมคีำ่ใชจ้่ำยบรหิำร
ทั่วไปและอืน่ๆ จ ำนวน 55.42 ลบ. เพิม่ขึน้จ ำนวน 10.21 ลบ. คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
22.58 คำ่จำ้งท ำงำนวจัิยจ ำนวน 14.37 ลบ. เพิม่ขึน้จ ำนวน 4.71 ลบ. คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 48.75 อยำ่งไรก็ตำม วว. มคีำ่ใขจ้ำ่ยบคุลำกร จ ำนวน 126.90 ลบ. ลดลงจ ำนวน 0.32 
ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 0.26 และคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตัดจ ำหน่ำยจ ำนวน 41.79 ลบ. 
ลดลงจ ำนวน 6.40 ลบ. คดิเป็นรัอยละ 13.27 

 
 

• รำยไดสู้งกว่ำค่ำใชจ้่ำย ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2559 วว. มรีำยไดสู้งกว่ำค่ำใชจ้่ำย 
จ ำนวน 151.61 ลบ. เพิม่ขึน้จำกไตรมำส 1 ปี 2558 จ ำนวน 10.71 ลบ. คดิเป็นเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 7.60 เนื่องมำจำกเงินอุดหนุน รำยไดจ้ำกกำรบริกำรงำนวิจัย เพิ่มขึน้ และ
คำ่ใชจ้่ำยเกีย่วกับบคุคลำกร และคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตัดจ ำหน่ำยลดนอ้ยลง ในขณะที ่
EBITDA  มคีำ่ตดิลบมำกขึน้ เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 1 ปี 2558 

 
• ควำมสำมำรถในกำรบรหิำรแผนลงทนุ ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2559 วว. มเีป้ำหมำยกำร
เบกิจ่ำยงบลงทุน จ ำนวน 196.64 ลบ. สำมำรถเบกิจ่ำยไดจ้ ำนวน 23.55 ลบ. คดิเป็น
เบกิจำ่ยไดร้อ้ยละ 12 ซึง่ลดนอ้ยลงจำกไตรมำส 1 ปี 2558 ทีเ่บกิจำ่ยงบลงทนุไดร้อ้ยละ 
24 
 

 

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
 

• วว. เป็นรัฐวสิำหกจิสงักดักระทรวงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ีมวีัตถปุระสงคท์ีจ่ะด ำเนนิ
งำนวจัิย พัฒนำ และใหบ้รกิำรวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี  เพือ่ประโยชน์ในกำรพัฒนำ 
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

• กำรวจัิยและพฒันำ เนน้ดำ้นอำหำร เครือ่งมอืแพทย ์พลังงำนทดแทน ผลติภัณฑส์ขุภำพ 
และสิง่แวดลอ้ม  

 
ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
 

• วว. ควรด ำเนนิกำรสรำ้งเครอืขำ่ยควำมรว่มมอืทัง้หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน  
  เพือ่ผลกัดนักำรน ำผลงำนวจัิยและพฒันำไปใชป้ระโยชนท์ัง้ในเชงิสงัคม และเชงิพำณชิย ์
• วว. ควรมรีวบรวมงำนวจัิยและพฒันำผลติภัณฑ ์และเทคโนโลยทีีม่อียู ่และพจิำรณำควำม
ตอ้งกำรของตลำด เพือ่ก ำหนดเป้ำหมำยทำงกำรวจัิยทีช่ดัเจน เพือ่ประโยชน์ทัง้ในเชงิ
พำณชิยแ์ละสงัคม 

• วว. ควรเรง่กำรเบกิจำ่ยงบลงทนุใหเ้ป็นไปตำมแผนงำน 
 ผูจ้ดัท ำ: พรทพิย ์ อำชำพทิกัษ์ 

กอง :  กองพฒันำรัฐวสิำหกจิ 2 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นำงสำวรสำ  กำญจนสำย 
โทรศพัท ์: 0 2298 5880-7 ตอ่ 2167 
วนัทีจ่ดัท ำ : 21 เมษำยน 2559 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
 

1. โครงกำรศนูยต์น้แบบระบบผลติเชือ้เพลงิสงัเครำะหจ์ำกชวีมวล เพือ่เป็นศนูยว์จัิยและพฒันำองคค์วำมรูร้ะดบัสงู และถำ่ยทอดเทคโนโลยทีำงดำ้นกำรเปลีย่น 

    ชวีมวลเป็นน ้ำมนัสงัเครำะหห์รอืกำ๊ซสงัเครำะห ์โดยปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่งกำรเตรยีม Facility Utility ในกำรตดิตัง้ระบบผลติน ้ำมนัดเีซลสงัเครำะหแ์ละระบบผลติ  

    Dimethyl Ether และอยูร่ะหวำ่งจัดจำ้งสรำ้งระบบผลติกำ๊ซชวีมวล สว่นระบบท ำควำมสะอำดกำ๊ซสงัเครำะหอ์ยูร่ะหวำ่งรอเสนอรำคำจำกตำ่งประเทศ 

2. โครงกำรหนึง่อ ำเภอหนึง่โรงปุ๋ ยมกีำรจัดฝึกอบรมกลุม่เกษตรกร 12 ครัง้ ใน 9 จังหวดั และมกีลุม่เกษตรกรสำมำรถน ำเทคโนโลยไีปใชป้ระโยชน ์10 กลุม่ 

3. โครงกำรภำคบีณัฑติ วว. ไดล้งนำมควำมรว่มมอืกบัมหำวทิยำลยั และสถำบนัอดุมศกึษำของรฐัทีเ่ป็นสมำชกิของทีป่ระชมุอธกิำรบดแีหง่ประเทศไทย   

4. โครงกำรผลติน ้ำมนัจำกสำหรำ่ยเป็นโครงกำรวจัิยและพฒันำกำรผลติน ้ำมนัเพือ่เป็นพลงังำนจำกสำหรำ่ยทีม่ศีกัยภำพ 

สำขำ 
สงัคมและเทคโนโลย ี

 

สถำบนัวจิยัวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.) 

ประจ ำไตรมำส 1 ปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

ตวัชีว้ดั เป้ำหมำย คำ่จรงิ 

ทำงกำรเงนิ 

1.  รอ้ยละรำยไดจ้ำกงำนบรกิำรวจัิยและ
พัฒนำทีไ่ดรั้บจำกภำคเอกชนและชมุชน
ตอ่งบประมำณดำ้นวจัิยและพัฒนำ 

2. รอ้ยละรำยไดจ้ำกงำนบรกิำร ว. และ ท. 
แกภ่ำคเอกชนตอ่รำยไดจ้ำกงบประมำณ 

3.  รอ้ยละคำ่ใชจ้่ำยตอ่รำยได ้

 

13 

 
 

29 

 

81 

 

13.28 

 
 

33.71 

 

81.66 

ไมใ่ชท่ำงกำรเงนิ 

1. จ ำนวนผลผลติกำรวจัิยและพัฒนำดำ้น
อำหำร เครือ่งมอืแพทย ์พลังงำน
ทดแทน ผลติภัณฑส์ขุภำพ และ
สิง่แวดลอ้ม 

2. จ ำนวนสทิธบิัตรและอนุสทิธบิัตร ทีย่ืน่จด 

3. รอ้ยละกำรตอ่ยอดงำนวจัิยและพัฒนำสู่

กำรสรำ้งสรรคน์วัตกรรมของภำคเอกชน
ทีไ่ดรั้บกำรถำ่ยทอดควำมรู ้/เทคโนโลย ี

 

52 

 
 

 

16.28 

 

51.61                     

 

 

54 

 
 

 

17.05 

 

47.83 

 

โครงสรำ้งรำยได ้ประจ ำไตรมำส 1 ปี 2559 

โครงสรำ้งคำ่ใชจ้ำ่ย ประจ ำไตรมำส 1 ปี 2559 

ทีม่ำ : ผลกำรประเมนิ ปีบัญช ี2558 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

ค่ำใชจ่้ำยเก ีย่วกับ

บุคคลำกร

53 ค่ำใชจ่้ำยบริหำร

ท่ัวไปและอ ืน่ ๆ

23 

ค่ำจำ้งท ำงำนวจัิย

6 

ค่ำเส ือ่มรำคำและ

ค่ำตัดจ ำหน่ำย

18 

รำยไดเ้งนิอุดหนุน

89 

รำยไดจ้ำกกำร

บริกำรงำนวจัิย

6 

รำยไดด้อกเบีย้

3 
รำยไดอ้ ืน่ ๆ 

2 


