
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

• วว. ไดม้กีำรจดัท ำหนงัสอืประชำสมัพนัธ ์เผยแพร่นวัตกรรมเครื่องจักรดา้นอาหารและ

นวตักรรมเครือ่งจักรดา้นการเกษตร จ านวน 2 เลม่ คอื 1.หนังสอืนวตักรรมเครือ่งจักรดา้นอาหาร

เป็นขอ้มูลนวัตกรรมเครือ่งจักรดา้นอาหาร ที ่วว. วจัิยและพัฒนา ไดแ้ก่ เครื่องขัดผวิมันฝรั่ง

อัตโนมัต ิเครื่องทอดสุญญากาศ เครื่องปอกกระเทยีม เครื่องผนึกสุญญากาศและเตมิแก๊ส 

เครือ่งสกดัน ้าผลไม ้เครือ่งตดัขนมขบเคีย้ว เครือ่งผลติน ้ามะขามเขม้ขน้ เครือ่งขึน้รูปขนมกวน 

เครือ่งหัน่ผกัและผลไม ้เครือ่งหัน่แหว้ เครือ่งป่ันและเหวีย่งแยกน ้า และเมล็ดผลไมพ้ืน้บา้น และ

เครื่องบรรจุซอสปรุงรส เป็นตน้ 2. หนังสือนวัตกรรมเครื่องจักรดา้นการเกษตร เป็นขอ้มูล

นวตักรรมเครือ่งจักรดา้นการเกาตร ที ่วว. วจัิยและพัฒนา ไดแ้ก ่เครือ่งลดความชืน้ขา้วเปลอืก

ระดับเกษตร เครื่องคัดขนาดล าไยสดตัดขัว้ เครื่องลา้งและปลิดขัว้ลองกอง เครื่องลา้ง

เครือ่งเทศ เครือ่งลา้งมะนาว เครือ่งลา้งผลไมค้รบวงจร หุ่นยนตส์ุ่มตัวอย่างวัตถดุบิเพือ่ผลติ

อาหารสตัวแ์บบ GANTRY ROBOT ชนดิควบคมุอตัโนมตั ิแขนกลหยบิตะกรา้ลา้งมะมว่ง เครือ่ง

ฉีดพ่นและตัดใบมะพรา้ว เครื่องบรรจุวัสดุเพาะเห็ดแบบอัตโนมัต ิและรถกระเชา้ส าหรับเก็บ

ล าไย เป็นตน้ 

• Technology Roadmap วว. ปี 2560 กรอบทศิทางในแต่ละสาขา มสีาขาอาหาร สาขา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร สาขานวัตกรรมวัสดุ สาขาพลังงานและ

สิง่แวดลอ้ม และสาขาเครือ่งมอื เครือ่งจักร และกระบวนการ  

• แผนบรหิำรควำมเสีย่ง วว. ไดด้ าเนนิการปรับปรงุแนวทางและกจิกรรมภายใตแ้ผนบรหิารความเสีย่ง 

พ.ศ. 2560 แลว้ โดยมปัีจจัยเสีย่งทีต่อ้งบรหิารจัดการทัง้สิน้ 4 ดา้น 5 ปัจจัยเสีย่ง ดังนี้ 1) ความ

เสีย่งจากกลยุทธก์ารแข่งขัน เรือ่งการน าผลการวจัิยและพัฒนาไปใชใ้นเชงิพาณิชยไ์ม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 2) ความเสีย่งดา้นการเงนิ ดา้นการลงทุน R&D โดยการมสี่วนร่วมของภาคเอกชนและ

ชมุชนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และสัดสว่นรายไดจ้ากการบรกิารงาน วจัิยและเทคโนโลยตี่อรายได ้

จากงบประมาณไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 3) ความเสีย่งดา้นการด าเนนิการ เรือ่งการพัฒนาศนูยค์วาม

เชีย่วชาญในสาขาเป้าหมายไมส่ามารถด าเนนิงานไดต้ามเป้าหมาย 4) ความเสีย่งดา้นการปฏบิัตติาม

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง การด าเนนิงานสรา้งสรรคน์วัตกรรม ขององคก์รไม่สอดคลอ้งกับกฎ ระเบยีบ 

สญัญาขอ้ตกลง ขอ้บงัคบั วธิปีฏบิตัขิองหน่วยงาน ก ากบัดแูล ภาครัฐ หรอืมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง  

สงักดั: กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ประธำนกรรมกำร:  พลโทถเกงิกานต ์ ศรอี าไพ 
กรรมกำรผูแ้ทน กค.:  - 
ผูว้ำ่กำร: นางลกัษม ีปลัง่แสงมาศ 
CFO: - 
จ ำนวนพนกังำน:  916 คน แบง่เป็น พนง.621 คน ลกูจา้ง 
ประจ า 60 คน ลกูจา้งทั่วไป 235 คน 

Website: www.tistr.or.th 

ทีม่า : งบการเงนิปี 2557 – 2559 สตง. รับรองแลว้ 

สำขำ 
สงัคมและเทคโนโลย ี

 
 

 

สถำบนัวจิยัวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.) 
ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) 

SOD: มุง่เนน้การสรา้งเอกลกัษณ์และความช านาญดา้นการวจัิยและพฒันานวตักรรมและน าผลงานไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณชิย ์รวมทัง้ถา่ยทอดองคค์วามรู ้

         เพือ่น าไปสูก่ารพฒันาประเทศทัง้ในดา้นการเรยีนรูแ้ละการใหบ้รกิารตอ่ประชาชน 

รำยไดร้วม 1,203.13 ลบ. 

รำยไดส้งูกวำ่ (ต ำ่กวำ่) คำ่ใชจ้ำ่ย 
 123.79 ลบ. 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน  83.41 ลบ. 

หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

2557 2558 2559 %Chg

ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 366.08 315.91 353.38 11.86%

สนิทรัพย์รวม 3,767.14 4,258.83 4,652.41 9.24%

หนีส้นิรวม 2,506.72 2,875.12 3,144.91 9.38%

ทนุรวม 1,260.42 1,383.71 1,507.50 8.95%

รายไดส้งู(ต า่)กวา่คา่ใชจ้า่ยสะสม 1,260.42 1,383.71 1,507.50 8.95%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 79.77 72.36 83.41 15.27%

รายไดร้วม 1,115.06 1,161.48 1,203.13 3.59%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 838.79 874.12 908.70 3.96%

คา่ใชจ้า่ยรวม 1,031.23 1,038.19 1,079.34 3.96%

ก าไรจากการด าเนนิงาน (759.02) (801.76) (825.29) 2.93%

ดอกเบีย้จา่ย 0 0 0

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0

EBITDA (612.86) (637.68) (654.65) 2.66%

รายไดส้งู(ต า่)กวา่คา่ใชจ้า่ยสทุธิ 83.83 123.91 123.79 (0.10)%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 536.87 532.40 528.06 (0.82)%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 0 0 0

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 146.16 164.08 170.64 4.00%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 0 0 0

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 963.08 1,020.66 1,060.95 3.95%

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 265.53 674.18 1,275.00 89.12%

งบลงทนุเบกิจา่ย 119.61 355.50 516.00 45.15%

อัตราการเบกิจา่ย (%) 45.05% 52.73% 40.47%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 2.23% 2.91% 2.66%

ROE 6.65% 8.95% 8.21%

D/E (เทา่) 1.99 2.08 2.09

Net Profit Margin 7.52% 10.67% 10.29%

2557 2558 2559

1,115.06

1,161.48

1,203.13 

2557 2558 2559

83.83

123.91 123.79

2557 2558 2559

79.77

72.36

83.41



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

   

• รำยไดร้วม ส าหรับปี 2559 วว. มรีายไดร้วม จ านวน 1,203.13 ลบ. เพิม่ขึน้จากปี 2558 
จ านวน 41.65 ลบ. คดิเป็นเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 3.59 ซึง่เป็นผลมากจาก วว.  มรีายไดเ้งนิอดุหนุน 
จ านวน 1,060.95 ลบ. เพิม่ขึน้จากปี 2558 จ านวน 40.29 ลบ. คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.95 
รายไดจ้ากการบรกิารงานวจัิย จ านวน 83.41 ลบ. เพิม่ขึน้จากปี 2558 จ านวน 11.04 ลบ. 
คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.26 แมว้า่ วว. จะมรีายไดด้อกเบีย้ จ านวน 37.88 ลบ. ลดลงจากปี 
2558 จ านวน 8.61 ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 18.53 รายไดอ้ืน่ๆ จ านวน 20.90 ลบ. ลดลง
จากปี 2558 จ านวน 1.07 ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 4.86  
 

 
• ค่ำใชจ้่ำยรวม ส าหรับปี 2559 มจี านวน 1,079.34 ลบ. เพิม่ขึน้จากปี 2558 จ านวน  
41.15 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 3.96 ปี 2559 วว. ค่าใชจ้่ายบริหารทั่วไปและอื่นๆ จ านวน  
317.32 ลบ. เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ านวน 34.09 ลบ. คดิเป็นเพิ่มขึ้น รอ้ยละ 12.04  
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย จ านวน 170.64 ลบ. เพิม่ขึน้จากปี 2558 จ านวน 6.57 ลบ. 
คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 คา่จา้งท างานวจัิย จ านวน 62.99 ลบ. เพิม่ขึน้จากปี 2558 จ านวน 
4.51 ลบ. คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.72 ลบ. และ มีตน้ทุนทางการเงิน จ านวน 0.32 ลบ. 
เพิม่ขึน้จากปี 2558 ทีไ่ม่มตีน้ทุนทางการเงนิ แมว้่า วว. จะมคี่าใชจ้่ายเกีย่วกับบคุคลากร 
จ านวน 528.06 ลบ. ลดลงจากปี 2558 จ านวน 4.34 ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 3.96  
 
 
• ควำมสำมำรถในกำรบรหิำรแผนลงทนุ ส าหรับปี 2559 วว. มเีป้าหมายการเบกิจา่ยงบ
ลงทนุ จ านวน 1,275 ลา้นบาท สามารถเบกิจา่ยได ้จ านวน 516 ลบ. มอีตัราการเบกิจา่ยรอ้ย
ละ 40 โดยสามารถเบกิจา่ยไดล้ดลงเมือ่เทยีบกบัปี 2558 ทีเ่บกิจา่ยได ้รอ้ยละ 52 
 

 
• รำยไดส้งูกวำ่คำ่ใชจ้ำ่ย ส าหรับปี 2559 วว. มรีายไดส้งูกวา่คา่ใชจ้า่ย จ านวน 123.79 
ลบ. เพิม่ขึน้จากปี 2558 จ านวน 499.18  ลบ.คดิเป็นเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 0.4  ในขณะที ่EBIDA 
มคีา่ตดิลบมากขึน้ เมือ่เทยีบกบัปี 2558 ซึง่ วว. มคีา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน และคา่เสือ่ม
ราคาคา่ตดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้  
 

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
 

• วว. เป็นรัฐวสิาหกจิสงักดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะด าเนนิ 
  งานวจัิย พฒันา และใหบ้รกิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี เพือ่ประโยชนใ์นการพฒันา  
  เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 
• ส าหรับปี 2559 วว. มรีายไดส้งูกวา่คา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ เนือ่งจากมคีา่ใชจ้า่ยรวมเพิม่มากขึน้       
   แมจ้ะมรีายไดร้วมเพิม่มากขึน้ก็ตาม แต่เมือ่พจิารณาจาก EBITDA และก าไรจากการ  
ด าเนนิงานพบวา่ยังขาดทนุจากการด าเนนิงาน 

• วว. มปัีญหาดา้นการเบกิจา่ยงบลงทนุทีย่ังไมเ่ป็นไปตามแผน 
 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
 

• วว. ควรมีการทบทวนบทบาทการด าเนินงาน ใหม้ีความเชือ่มโยงและสอดคลอ้งกับ
ความสามารถตามบริบทองค์กร และความเชีย่วชาญของ วว. ในแต่ละสาขา โดยให ้
ความส าคัญกับเรื่องทีเ่ป็นความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นใหช้ดัเจน เพือ่สรา้งความโดดเด่น
ใหก้บัองคก์ร  

• วว. ควรมกีารวางแผนและบรหิารจัดการการด าเนินงานให ้มปีระสทิธภิาพ เพือ่น าไปสู ่
การสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้และผูใ้ชบ้รกิารภายนอกมากขึน้ 

• วว. ควรมกีารผลกัดนัดครงการวจัิย และพฒันาสูเ่ชงิพาณชิยใ์หม้ากขึน้  
 

 

ผูจ้ดัท ำ: นางสาวพรทพิย ์ อาชาพทิกัษ์ 
ส ำนกั :  ส านักพฒันารัฐวสิาหกจิ 2 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นายสาวรสา  กาญจนสาย 
โทรศพัท ์: 0 2298 5880 -7 ตอ่ 2167  
วนัทีจ่ดัท ำ : 12 มถินุายน 2560 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  

1. การพฒันาผูป้ลกูกาแฟอราบกิา  

2. การพฒันา OTOP และการประชมุบรูณาการ แผนงานวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม โดยบรูณาการรว่มกนัระหวา่งกระทรวงมหาดไทย และ

กระทรวงวทิยาศาสตร ์

3. การพฒันานวตักรรมการผลติกระแสไฟฟ้า 

4. การสง่เสรมิการใชปุ้๋ ยอนิทรยีท์ีม่คีณุภาพ ลดการใชปุ้๋ ยเคม ี 

5. แนวทางการลดปรมิาณขยะ และสรา้งรายไดใ้หก้บัประชาชน 

6. การด าเนนิการเบกิจา่ยงบลงทนุใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

สำขำ 
สงัคมและเทคโนโลย ี

 

สถำบนัวจิยัวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.) 

ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) 

ตวัชีว้ดั เป้ำหมำย คำ่จรงิ 

ทำงกำรเงนิ 

1. รอ้ยละรายไดจ้ากงานบรกิารวจัิยและ
พัฒนาทีไ่ดร้ับเอกชนและชมุชน ตอ่
งบประมาณดา้นการวจัิยและพัฒนา 

2.  อัตราสว่นคา่ใชจ้า่ยตอ่รายได ้

 

12.89 

 
 

 

81.66 

 

13.28 

 
 

 

82.58 

ไมใ่ชท่ำงกำรเงนิ 

1. จ านวนผลผลติการวจัิยและพัฒนา
ดา้นอาหาร เครือ่งมอืแพทย ์พลังงาน
ทดแทน ผลติภัณฑส์ขุภาพ และ
สิง่แวดลอ้ม 

2. จ านวนสทิธบิัตรและอนุสทิธบิัตร  
ทีย่ืน่จด ตอ่บคุลากร 100 ราย 

3. จ านวนเทคโนโลย ีผลติภัณฑท์ีไ่ดม้ี
การตอ่ยอดจากงานวจัิยและพัฒนาสู่

การสรา้งสรรคน์วตักรรมของ
ภาคเอกชนฯ 

 

55 

 
 

 

20.09 

 

11 

                    

 

 

57 

 
 

 

21.00 

 

10 

 

โครงสรำ้งรำยได ้ประจ ำปี 2559 

โครงสรำ้งคำ่ใชจ้ำ่ย ประจ ำปี 2559 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

รายไดเ้งนิ

อุดหนุน 

1060.95

รายไดจ้ากการ

บริการงานวจัิย 

83.41

รายไดด้อกเบีย้ 

37.88 อ ืน่ ๆ  20.90

ค่าใชจ่้ายเก ีย่วกับ

บุคคลากร 528.06

ค่าใชจ่้ายบริหาร

ท่ัวไปและอ ืน่ๆ 

317.32

ค่าจา้งท างานวจัิย 

63.00

ค่าเส ือ่มราคาและ

ค่าตัดจ าหน่าย 

170.97


