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           สาขา 
สงัคมและเทคโนโลย ี
 

ทีม่า : งบการเงนิส าหรับงวดสามเดอืนและเกา้เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2559 ของ อพวช. 

 

องคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ(อพวช.) 
ไตรมาสที ่3 ประจ าปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 30 ม.ิย. 59) 

SOD: พฒันาการบรหิารจดัการพพิธิภณัฑใ์หเ้ป็นแหลง่เรยีนรูท้างวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมทีม่ปีระสทิธภิาพ 

         และหลากหลายเพือ่พฒันาสูส่งัคมฐานความรู ้

 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

รายไดร้วม และ คา่ใชจ้า่ยรว่ม

หน่วย : ลบ. 

ผลการเบกิจา่ยงบด าเนนิการ 
 

สนิทรพัย ์หนีส้นิ และ สว่นทนุ 

              องคก์ารพพิธิภัณฑแ์หง่ชาต ิ(อพวช.) เป็นรัฐวสิาหกจิในสังกัดกระทรวงวทิยาศาสตร ์
จัดตัง้เมือ่วนัที ่30 มกราคม 2538 เพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนินีาถ เนื่อง
ในมหามงคลเฉลมิพระชนพรรษา 5 รอบ โดยมหีนา้ทีด่ าเนินงานบรหิาร พัฒนาโครงการจัดตัง้
พพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตร์ จัดกจิกรรม ตลอดจนการวจัิยและพัฒนาทีมุ่่งสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ 
และทศันคตทิกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์กส่งัคมไทย เพือ่สรา้งความเขา้ใจ และยกระดับ
ความเขา้ใจในเรือ่งวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้ม 

 
 

 
 

 
 
     
 
  
 
 

ปีงบประมาณ  (หน่วย: ลา้นบาท) Year x-1 Year x-1 Year x 

  2556 2557 2558 %Chg Q3/58 Q3/59 %Chg 

ฐานะทางการเงนิ       

เงนิสด 140.25 262.32 395.76 1 395.77 300.408 (0) 

สนิทรัพยร์วม 1,096.09 1,164.95 1,447.29 0 1,446.57 1680.285 0 

หนี้สนิรวม 365.79 927.76 1,233.81 0 1,233.02 1371.342 0 

ทนุรวม 730.29 237.19 213.48 (0) 328.20 308.94 (0) 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 720.29 227.19 203.48 (0) 318.20 298.94 (0) 

ผลการด าเนนิงาน       

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน  37.25 46.45 42.29 (0) 5.83 66.94  10 

รายไดร้วม  578.45 620.09 700.37 0 215.83           276.21  0 

คา่ใชจ้่ายจากการด าเนนิงาน  391.92 396.68 542.12 0 94.94 177.94  1 

คา่ใชจ้่ายรวม  555.78 526.11 721.10 0 117.56           201.51  1 

ก าไรจากการด าเนนิงาน  (354.67) (350.23) (499.83) 0 (89.11) (111.00) 0 

ดอกเบีย้จ่าย  0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00  0 

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล  0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00  0 

EBITDA (276.30) (267.41) (412.07) 34 75.65 51.14  34 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธ ิ 22.67 93.98 (20.72) (1) 98.27 74.70  (0) 

อืน่ๆ             

คา่ใชจ้่ายพนักงาน 85.50 82.60 91.22 0 22.17 24.71  0 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00  0 

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 78.36 82.82 87.76 0 22.62 23.57  0 

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00  0 

เงนิอดุหนุนจากงบประมาณ 522.83 556.69 641.99 0 205.76 204.63  (0) 

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 350.45 437.67 181.79 (1) 106.60 214.54 1 

งบลงทนุเบกิจ่าย 28.10 13.55 46.85 2 16.10        55.476  2 

อัตราการเบกิจ่าย (%) 8.02% 3.10% 0.26   15.10% 25.86%   

อตัราสว่นทางการเงนิ             

ROA 2.07% 8.07% -1.43% 6.79% 4.45%   

ROE 3.10% 39.62% -9.71% 29.94% 24.18%   

D/E (เทา่) 0.50 3.91 5.78 3.76 4.44   

Net Profit Margin 3.92% 15.16% -2.96%   45.53% 27.05%   

รายงานการก ากบัดแูลการด าเนนิงาน 

1. โครงการพพิธิภัณฑพ์ระรามเกา้ 

            - งานกอ่สรา้งชิน้งานนทิรรศการ มคีวามคบืหนา้คดิเป็นรอ้ยละ 11.00 โดยมกีารตรวจ 
              รับงานในงวดที ่3 เรยีบรอ้ยแลว้ จากงวดงานทัง้หมด 11 งวดงาน 
            - มกีารพจิารณาปรับเปลีย่นเนือ้งานกอ่สรา้งชิน้งานใหเ้หมาะสมกบัการด าเนนิงาน   
              กอ่สรา้งอาคาร โดยคณะอนุกรรมการก ากบัดแูลการด าเนนิโครงการฯ ไดเ้ขา้รว่ม 
              ประชมุหารอืเพือ่พจิารณาปรบัเปลีย่นเนือ้งานรว่มกบัคณะกรรมการตรวจการจา้งผู ้  
              ควบคมุงาน และทีป่รกึษาควบคมุงาน 
            - งานกอ่สรา้งอาคาร มคีวามคบืหนา้ของการกอ่สรา้งอาคารคดิเป็นรอ้ยละ 12.18 โดย  
              อยูร่ะหวา่งสง่มอบงานในงวดที ่4 จากงวดงานทัง้หมด 31 งวดงาน 

2. โครงการพพิธิภัณฑน์วตักรรม (MEGA WORLD : Innovation Museum) 

            - บรษัิททีป่รกึษาจัดท าแผนแมบ่ทศกึษาความเป็นไปไดแ้ละออกแบบรายละเอยีด  
              โครงการฯ ไดส้ง่มอบงาน  และคณะกรรมการตรวจรับงานไดต้รวจรับงานในงวดที ่2   
              เรยีบรอ้ยแลว้ 
            - ผูบ้รหิาร อพวช. พรอ้มคณะไดช้ีแ้จงและใหข้อ้มลูรายละเอยีดแนวคดิการจัดท า 
              โครงการ พรอ้มรับฟังขอ้เสนอแนะ เพือ่น ามาปรับและเสนอการลงทนุโครงการตอ่ 
               สภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตใิหค้วามเห็นชอบตอ่ไป 

- การเบกิจา่ยงบลงทนุในโครงการขนาดใหญ ่ยังมี
ความคลาดเคลือ่นจากแผนงานทีก่ าหนดไว ้อพวช. 
ควรเรง่ด าเนนิการเบกิจา่ยใหเ้ป็นตามแผนงาน 

- การรายงานขอ้มลูสถานะการด าเนนิงานถอืเป็น
หลกัการธรรมาภบิาลทีด่ ีอพวช. ควรใหค้วามส าคญั
กบัรายละเอยีดของขอ้มลูทีน่ าเสนอ 

หน่วย : ลบ. 
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นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

   

ผูจั้ดท า: นางสาววชัราภรณ์  วายลม 
กอง : พฒันารัฐวสิาหกจิ 2 
ผูอ้ านวยการกองฯ : นางสาวรสา  กาญจนสาย 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880 ตอ่ 2159 
วนัทีจั่ดท า : 22 กนัยายน 2559 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล  
 

• สรา้ง พัฒนาชิน้งาน พพิธิภัณฑ ์ใหม้คีวามน่าสนใจตรงกับความตอ้งการของตลาด และสามารถสรา้งความตระหนักทางวทิยาศาสตรไ์ด ้
อยา่งแทจ้รงิโดยเนน้การพัฒนาจากภายในองคก์ร 

• จัดท าแผนประชาสัมพันธส์รา้งการรับรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง  
• สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืทางธุรกจิและวชิาการทัง้ในและตา่งประเทศอยา่งเป็นรปูธรรมและตอ่เนือ่ง 
• พัฒนาชอ่งทางในการสือ่สารทางวทิยาศาสตรใ์หม้คีวามน่าสนใจ และครอบคลมุกลุม่เป้าหมายทกุกลุม่  
• พัฒนาการบรหิารจัดการพพิธิภัณฑใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 

สาขา 
สงัคมและเทคโนโลย ี

 

องคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาตรแ์หง่ชาต ิ(อพวช.) 

ไตรมาสที ่3 ประจ าปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 30 ม.ิย. 59) 

จ านวนผูเ้ขา้ชมพพิธิภณัฑข์อง อพวช. 

หน่วย : คน 

        ตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2559 ไดก้ าหนดผลผลติการใหบ้รกิารของ อพวช. ไวร้วม 2 

ผลผลติ ประกอบดว้ย การใหบ้รกิารนทิรรศการวทิยาศาสตร ์และ การใหบ้รกิารกจิกรรมการเรยีนรู ้

วทิยาศาสตร ์ซึง่ในไตรมาส 3 มผีลการด าเนนิงานทีด่ขี ึน้และเป็นไปตามแผนงานทีก่ าหนดไว ้

เป้าหมายผูใ้ชบ้รกิารรวมท ัง้ปี 2559 จ านวน 3,971,000 คน 

ณ สิน้ไตรมาส 3 มผีูใ้ชบ้รกิารรวมทัง้สิน้ จ านวน 2,889,920 คน ประกอบดว้ย 

         - ผูเ้ขา้ชมนทิรรศการ จ านวน 770,573 คน  

         - ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม จ านวน 2,119,347 คน 

           ซึง่สงูกวา่ในชว่งเวลาของปีกอ่นจ านวน 932,276 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 47.62 เป็นผลมาจาก

ยอดสะสมของจ านวนผูใ้ชบ้รกิารงานมหกรรมวทิยาศาสตรฯ์ ทีเ่ลือ่นมาจัดในชว่งเดอืนพฤศจกิายน 2558 

ซึง่เป็นชว่งไตรมาสที ่1/2559 และการจัดนทิรรศการนอกสถานทีใ่นตา่งจังหวดั 

ขอ้เสนอแนะ 

           - อพวช. ควรระมัดระวงัอยา่ใหก้ารกอ่สรา้งนทิรรศการลา่ชา้ เพราะจะท าใหน้ทิรรศการที ่ 

             ออกแบบไวก้ลายเป็นเรือ่งทีล่า้สมัยและไมใ่ชน่วตักรรมทีเ่กดิขึน้ใหม ่

สรปุงบการเงนิไตรมาส 3/2559 

รายไดร้วม เทา่กับ 508.604 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลมาจาก  

           -รายไดด้ าเนินงานสะสมถึงไตรมาสที่ 3 /2559 จ านวน 90.994 ลา้นบาท  เพิ่มขึ้นจาก 

            ชว่งเวลาเดยีวกันของปีกอ่นจ านวน 67.807 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 292.440 เป็นผลมา 

            จากการรายไดจ้ากการรับจา้งจัดท านทิรรศการศูนยก์ารเรยีนรูว้ทิยาศาสตรก์ับการตา้นยาเสพตดิ  

            (Science and Anti-drug Learning Center) ใหก้ับศนูยศ์กึษาวทิยาศาสตร ์

           -รายไดอ้ืน่ สะสมถงึไตรมาสที่ 3/2559 จ านวน 9.456 ลา้นบาท ลดลงจากชว่งเวลาเดยีวกัน 

            ของปีกอ่นจ านวน 3.922 ลา้นบาทหรอืลดลงเป็นรอ้ยละ 29.32 โดยมรีายละเอยีด ดังนี ้

                        1.รายไดค้า่ปรับจากการจัดซือ้จัดจา้งปี 2559 เพิม่ขึน้จากปี 2558 จ านวน 0.443 ลา้นบาท 

                        2.รับเงนิคืนจากกองทุนส ารองเลีย้งชพีพนักงงานทีล่าออกก่อนอายุงานทีจ่ะมสีทิธ ิ                  

                          ไดร้ับเงนิกองทนุจ านวน 0.381 ลา้นบาท 

                        3.คา่ปรับจากการผดิสญัญา รับหลักประกันจ านวน 0.182 ลา้นบาท 

                        4.รายไดจ้ากการขายแบบกอ่สรา้งเพิม่ขึน้จ านวน 0.622 ลา้นบาท 

คา่ใชจ้่ายรวม เท่ากับ 412.653 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากชว่งเวลาเดียวกันของปีก่อนจ านวน 52.342 

ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 14.530 ซึง่เป็นผลมาจาก  

            -การจัดงาน Startup Thailand 2016 ในวนัที ่28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559  

ผลการด าเนนิงานเบกิจา่ยงบประมาณ 

        งบประมาณปี 2559 จ านวน 717.463 ลา้นบาท 

         - แผนการเบกิจา่ย จ านวน 406.034 ลา้นบาท 

         - ผลการเบกิจา่ย จ านวน 280.402 ลา้นบาท  

           (ต ่ากวา่แผน 125.632 ลา้นบาท หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 30.94 ของแผนการเบกิจา่ย) 

 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย คา่จรงิ 

ทางการเงนิ 

1.คา่ใชจ้่ายพนักงาน/รายไดด้ าเนนิงาน  
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136.603 

 

ไมใ่ชท่างการเงนิ 

2. จ านวนผูเ้ขา้ชมพพิธิภัณฑข์อง อพวช. 

3. จ านวนนทิรรศการหรอืกจิกรรมทีพั่ฒนา            
    ขึน้ใหม ่และจัดแสดงภายในประเทศ 

4. ความส าเร็จของการด าเนนิกจิกรรมในระดับ 
    นานาชาต ิ 

5. จ านวนเครอืขา่ยพันธมติรทางธรุกจิ 

6. ระดับความพงึพอใจของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
    กับองคก์ารพพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ
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ผู้ เข้าชมนิทรรศการ 

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 

หน่วย : ลบ. 


