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สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

 องคก์ารสวนสตัว ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์(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. ไดร้บัรางวลัสภาวจิยัแหง่ชาต ิประเภทรางวลัระดบัดเีดน่ จากผลงานประดษิฐเ์รือ่ง  
“ความส าเร็จในการผลติละมั่งสตัวป่์าใกลส้ญูพันธุต์ัวแรกของโลกจากการปฏสินธภิายนอกรา่งกาย” 

 
 

 ไดร้บัรางวลัเหรยีญทองแดงในงาน “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 
 

 องคก์ารสวนสตัวเ์ป็นเจา้ภาพการประชุมวชิาการของสมาคมสวนสตัวแ์ละอควาเรยีมโลก 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 
ประธานกรรมการ: พลเอก ภัทรนิทร ์ ลลีายทุธ 
กรรมการผูแ้ทน กค.: รอครม.แตง่ตัง้ 
ผูอ้ านวยการ: นายเบญจพล นาคประเสรฐิ  
CFO: นางบญุนาค  พงษ์ภมร  
จ านวนพนกังาน: 1,786 คน 
 (พนักงาน 1,042 คน  ลกูจา้ง 744 คน) 
Website: www.zoothailand.org  

ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้ของ อสส. ปี 2558 และงบการเงนิเบือ้งตน้ไตรมาสที ่2/2559 ทีป่รับปรงุตาม
มาตรฐานการบัญชสีากล (IFRS) 

สาขา 
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

 

 

องคก์ารสวนสตัว ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์(อสส.) 
ไตรมาสที ่2 ประจ าปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

SOD: เป็นองคก์รดา้นอนุรกัษ์ เรยีนรูด้า้นสตัวป่์าและใหบ้รกิารองคค์วามรูด้า้นสตัวป่์า และเป็นแหลง่พกัผอ่นหยอ่นใจทีไ่ดร้ับมาตรฐานระดบัสากล 

หน่วย : ลบ. 

สดัสว่นของรายได ้Q2/2559 

รายได ้คา่ใชจ้า่ยและก าไรในการด าเนนิงาน 

รายไดร้วม คา่ใชจ้า่ยรวม EBITDA และก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ

ปีงบประมาณ Year x-3 Year x-2 Year x-1 Year x-1 Year x

หน่วย: ลา้นบาท (Q1 to Q4) (Q1 to Q4) (Q1 to Q4) (Q2) (Q2)
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(ต.ค. 58

 - ม.ีค. 

59)

%Chg
ม.ค.-
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ม.ค.-
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ธ.ค. 57

%Chg 

(QoQ)

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 448.17 441.74 499.88 13.16% 437.27 499.88 14.32% 486.77 2.69%

สนิทรัพยร์วม 4,671.80 4,310.79 4,714.22 9.36% 4,311.00 4,714.22 9.35% 4,723.41 -0.19%

หนีส้นิรวม 2,339.48 1,620.37 2,409.76 48.72% 1,620.58 2,409.76 48.70% 2,381.36 1.19%

ทุนรวม 2,332.31 2,690.42 2,304.45 (14.35%) 2,690.42 2,304.45 (14.35%) 2,342.05 (1.61%)

ก าไร(ขาดทุน)สะสม (3,132.60) (2,830.09) (3,163.42) 11.78% (2,830.09) (3,163.42) 11.78% (3,122.80) 1.30%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 576.02 310.32 295.30 (4.84%) 159.13 151.35 -4.89% 143.95 5.14%

รายไดร้วม 1,227.77 564.00 581.53 3.11% 260.16 264.06 1.50% 317.47 -16.82%

คา่ใชจ้่ายจากการด าเนนิงาน 1,006.10 475.91 521.06 9.49% 234.19 250.89 7.13% 270.17 (7.14%)

คา่ใชจ้่ายรวม 1,447.68 574.03 627.79 9.37% 281.95 304.68 8.06% 323.12 (5.71%)

ก าไรจากการด าเนนิงาน (430.09) (165.59) (225.76) 36.33% (75.06) (99.54) 32.61% (126.22) (21.14%)

ดอกเบี้ยจ่าย 0 0.00 0.00 N/A 0 0 N/A 0 N/A

ภาษีเงนิไดน้ติบิุคคล 0 0.00 0.00 N/A 0 0 N/A 0 N/A

EBITDA (60.17) (64.05) (127.17) 98.55% (29.43) (45.75) 55.48% (73.27) (37.55%)

ก าไร(ขาดทุน)สทุธิ (219.91) (10.03) (46.27) 361.29% (21.79) (40.62) 86.38% (5.65) 619.08%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้่ายพนักงาน 434.78 195.70 208.56 6.57% 110.06 130.08 18.19% 98.49 32.07%

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 0 0 0 N/A 0 0 N/A 0 N/A

คา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจ าหน่าย 369.92 101.54 98.58 (2.91%) 45.63 53.78 17.86% 52.95 1.58%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 0 0 0 N/A 0 0 N/A 0 N/A

เงนิอดุหนุนจากงบประมาณ 567.35 228.01 270.47 18.62% 95.12 105.34 10.75% 165.12 (36.20%)

งบลงทุน (เป้าหมาย) 404.84 225.88 170.93 (24.33%) 85.71 88.07 2.76% 82.86 6.3%

งบลงทุนเบกิจ่าย 310.38 83.28 76.33 (8.35%) 81.99 32.01 -60.96% 44.32 (27.79%)

อตัราการเบกิจ่าย (%) 76.67% 36.87% 44.65% 95.66% 36.34% 53.49%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA (4.71)% (0.47%) (1.96%) (2.02%) (3.45%) (0.48%)

ROE (9.43)% (0.75%) (4.02%) (3.24%) (7.05%) (0.96%)

D/E (เท่า) 1.00 0.60 1.05 0.60 1.05 1.02

Net Profit Margin (17.91)% (1.78%) (7.96%) (8.38%) (15.38%) (1.78%)

http://www.zoothailand.org/


นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 
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• รายไดจ้ากการด าเนนิงาน ส าหรับไตรมาสที ่2 ปี 2559 มจี านวน 151.35 ลบ. สงูกวา่
ไตรมาสที่ผ่านมา จ านวน 7.40 ลบ. หรือรอ้ยละ  5.14 ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส
เดยีวกันของปีกอ่น จ านวน 7.78 ลบ. หรือคดิเป็นรอ้ยละ 4.89  อสส. มรีายไดจ้ากการ
ด าเนนิงานลดลงจ านวนเล็กนอ้ยเมือ่เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น 
 

• คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานของ อสส. ในไตรมาส 2 ปี 2559 มจี านวน 250.89 ลบ. 
ลดลงเมือ่เทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมาจ านวน 19.28 ลบ. และเพิม่ขึน้จ านวน 16.70 ลบ. 
หรอืรอ้ยละ 7.13 เมือ่เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน ซึง่มคี่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้เป็น
จ านวนเงนิมากทีส่ดุ คอื คา่ใชจ้่ายบคุลากรเพิม่ขึน้ จ านวน 20 ลบ. รองลงมาเป็นคา่ใช ้

สอยและตน้ทุนของสนิคา้และบรกิารจ านวน 2.00 ลบ. และ 1.20 ลบ ตามล าดับ ส่วน
คา่ใชจ้า่ยในดา้นอืน่ๆ เพิม่ขึน้จ านวนเล็กนอ้ยในบางรายการ 

 

• EBITDA ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 มีจ านวน 45.75 ลบ. โดยมีค่าตดิลบเพิม่ขึน้เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 29.43 ลบ. ประมาณรอ้ยละ 55.48 เนื่องจาก 
อสส. มคีา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานเพิม่ขึน้ 

 

• Net Profit Margin ส าหรับไตรมาสที ่2 ปี 2559  มคีา่ตดิลบเพิม่ขึน้ทีร่อ้ยละ 15.38
เมือ่เทยีบกบัไตรมาส 2 ปี 2558 ซึง่มคีา่ตดิลบรอ้ยละ 8.38 แสดงใหเ้ห็นวา่ อสส. มกีาร
บรหิารจัดการสนิทรัพยไ์ดไ้มด่เีทา่ทีค่วร 
 

• การเบกิจา่ยงบลงทนุ ส าหรับ ไตรมาส 2 ปี 2559 อสส.ไดร้ับก าหนดแผนการเบกิจ่าย
งบลงทุนจ านวน 88.07 ลบ. สามารถเบกิจ่ายได ้32.01 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 36.34 
ซึง่ถอืวา่มกีารเบกิจา่ยยังไมไ่ดต้ามเป้าหมายทีไ่ดห้นดไว ้
 

• อตัราสว่น ROA และ ROE ในไตรมาสที ่2 ปี 2559 อสส. มอีัตราสว่น ROA และ ROE 
ทีร่อ้ยละ -3.45 และ -7.05 ตามล าดับ ซึง่มคีา่ตดิลบเพิม่ขึน้จากไตรมาส 2 ปี 2558 ซึง่
อยูท่ีร่อ้ยละ – 2.02  และ – 3.45 ตามล าดบัเนือ่งจากการลงทนุในทรพัยส์นิและทรัพยส์นิ
ดงักลา่ว ยังไมก่อ่ใหเ้กดิรายไดเ้พิม่ขึน้ 

 

• อสส. ไดร้ับเงนิอดุหนุนจากงบประมาณจ านวน 105.34 ลบ. ซึง่มจี านวนเพิม่ขึน้จากไตรมาส
เดยีวกนัของปีกอ่นจ านวน 10.22 ลบ. 

 

 

 

 

 

 

สรปุการด าเนนิงาน  
    ผลการด าเนนิงานในไตรมาส 2 ปี 2559 อสส. มรีายไดร้วมจ านวน 264.06 ลบ. สว่นใหญ ่
เป็นรายไดท้ีม่าจากการจ าหน่ายบัตรเขา้ชมจ านวน 128.45 ลบ และรายไดจ้ากการอดุหนุน
ของรัฐบาลจ านวน 105.34 ลบ. และมคี่าใชจ้่ายรวมจ านวน 304.68 ลบ. ส่วนใหญ่เป็น
คา่ใชจ้่ายทีม่าจากคา่ใชจ้่ายบรหิารสง่ผลใหไ้ตรมาส 2 ปี 2559 มรีายไดต้ ่ากว่าค่าใชจ้่าย
สทุธ ิจ านวน 40.62 ลบ. โดยรวมจะเพิม่ขึน้สงูกวา่ไตรมาส 2 ปี 2559  
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
    อสส. ควรก าหนดกลยุทธต์ัวชีว้ัดในแตล่ะรายสวนสัตว ์แนวทางการตลาด และแนวทาง
การบรหิารคา่ใชจ้า่ย ภายใตร้ายรับทีอ่งคก์รสามารถจัดหาไดเ้องเพิม่เตมิระหวา่งปี โดยอาจ
สรา้งความรว่มมอืกบัหน่วยงานทอ่งเทีย่วทัง้ภาครัฐและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เป็นแนวทาง
ในการหาเงนิบรจิาค และการประชาสัมพันธส์วนสัตวต์่างๆใหเ้ป็นทีรู่จั้กกวา้งขวางมากขึน้ 
รวมทัง้ควรก าหนดแผนสนับสนุน ส่งเสรมิการตลาดทีส่ามารถรองรับความเสีย่งไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพและเหมาะสมกบั อสส. นอกจากนีค้วรสรา้งศนูยก์ารเรยีนรูแ้หลง่ทอ่งเทีย่วเชงิ
นเิวศส าหรับการกา้วเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนอยา่งตอ่เนือ่ง 
    คณะกรรมการ อสส. ควรใหค้วามส าคญั สรา้งความตระหนัก หารอืรว่มกนัระหวา่งฝ่ายงาน 
เพือ่คน้หาปัจจัยเสีย่ง และควรก าหนดแผนงาน ใหส้อดคลอ้งกับความเสีย่งขององคก์ร และ
ควรก าหนดแผนปฏบิัตกิารประจ าปีใหแ้ลว้เสร็จกอ่นเริม่ปีบัญช ีเพือ่ใหอ้งคก์รน าไปใชเ้ป็น
กรอบการด าเนนิงานตัง้แตต่น้ปี  รวมทัง้ควรมกีารอบรมดา้นการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
การสือ่สาร และผลประโยชน์กับผูบ้รหิารระดับสูง เพีอ่น าองคค์วามรูม้าชว่ยในการพัฒนา
องคก์ร และไปในทศิทางเดยีวกนักบัทศิทาง วสิยัทศัน ์ภารกจิและแผนนโยบายขององคก์ร 

 

ผูจ้ดัท า: นางชมพนูทุ ตกุชูแสง 
ส านกั : พฒันารฐัวสิาหกจิ 3 
ผูอ้ านวยการส านกั : นางสาวสธุาวรรณ ศกัด ิโ์กศล 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7 ตอ่ 2301 
วนัทีจ่ดัท า : 3 สงิหาคม 2559 

 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล  
• 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 

สาขา 
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

 

องคก์ารสวนสตัว ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์(อสส.) 
ไตรมาสที ่2 ประจ าปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

หน่วย : ลา้นคน 

จ านวนผูเ้ขา้ชม ปี 2558 (แยกรายสวนสตัว)์  

ผลการด าเนนิงานประจ าปี 2558 = 2.8927 (เบือ้งตน้) 

สดัสว่นของคา่ใชจ้า่ย Q2/2559 

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


