
 
 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

  ) 

สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

ผลการด าเนนิงานของ วว. ทีไ่ดร้บัมอบหมายใหด้ าเนนิการตามขอ้สั่งการนายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรวีา่การ

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย  

1.ใหพ้ัฒนาผูป้ลูกกาแฟอราบกิา โดยวว. ไดด้ าเนินการเพิม่ผลผลติต่อพื้นที่ ลดตน้ทุนการผลติ เพิม่มูลค่า

ผลผลติ และพัฒนาโมเดลการผลติกาแฟอนิทรยีเ์พือ่การขยายผล โดยด าเนนิการแลว้เสร็จทกุกจิกรรม  

2.การพัฒนา OTOP และการบรูณาการ แผนงานวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวัตกรรม (วทน.) โดยใหบู้รณา

การรว่มกันระหวา่งกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยวว. ไดด้ าเนนิการน า 

วทน. ยกระดับ Sectoral Champion สูอ่ตุสาหกรรมก าลัง 6 จ านวน 5 พืน้ที/่จังหวดั ไดแ้ก่ ล าปาง มุกดาหาร 

ตราด และจันทบรุ ีโดยอยูร่ะหวา่งด าเนนิการ ซึง่สามารถด าเนนิการได ้60% สว่นการพัฒนาผูป้ระกอบการและ

ผลติภัณฑ ์OTOP ดว้ย วทน. อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ ซึง่สามารถด าเนนิการได ้90% 

3.นวตักรรมใหมใ่นการผลติกระแสไฟฟ้า โดย วว. ไดพ้ัฒนานวตักรรมการผลติไฟฟ้าจากพลังน ้าขนาดเล็กพรอ้ม

ทัง้ประยุกตใ์ชอ้ย่างมปีระสทิธผิล โดยร่วมกับการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค (กฟภ.) โดยอยู่ระหว่างด าเนนิการ ซึง่

สามารถด าเนนิการได ้80% 

4.การสง่เสรมิการใชปุ้๋ ยอนิทรยีท์ีม่คีุณภาพ ลดการใชปุ้๋ ยเคม ีโดย วว. ไดม้โีมเดลการผลติปุ๋ ยอนิทรยีเ์พือ่การ

ขยายผล จ านวน 3 โรง ขณะนีส้ามารถด าเนนิการได ้70% อยูร่ะหวา่งการสรา้งโมเดลการผลติปุ๋ ยอนิทรยีเ์พือ่

การขยายผล 

5.อาคารศนูยถ์า่ยทอดเทคโนโลยปีระยกุตส์ู ่SMEs จังหวดัปทมุธาน ีขณะนี้สามารถด าเนนิการได ้70% โดยได ้

ท าสญัญาเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ อยูร่ะหวา่งการสง่มอบพืน้ที ่

6.แนวทางการลดปรมิาณขยะและสรา้งรายไดใ้หก้ับประชาชน โดยเป้าหมายของ วว. คอื การประเมนิสถานภาพ

ขยะชมุชนและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดปรมิาณขยะและสรา้งรายไดโ้ดยบูรณาการทัง้ภาครัฐและ

เอกชน และพจิารณาหาแนวทางเพือ่สรา้งแรงจงูใจใหป้ระชาชนในชมุชนมสีว่นร่วมในการลดปรมิาณขยะและ

สรา้งรายไดใ้หก้ับประชาชน โดยสามารถด าเนนิการไดแ้ลว้เสร็จทกุกจิกรรม  

แนวทางการเพิม่รายไดน้อกงบประมาณ ของ วว. ประเภทของรายไดน้อกงบประมาณของ วว. แบ่งเป็น 4 

ประเภท ไดแ้ก ่1. ค่าบรกิารงานวเิคราะห ์ทดสอบ สอบเทยีบ ตรวจสอบ รับรอง 2. รายไดใ้นรูปแบบโครงการ

บรกิารวจัิย บรกิารที่ปรกึษา บรกิารวเิคราะห ์ทดสอบ สอบเทียบ 3. รายไดจ้ากการถ่ายทอดเทคโนโลยเีชงิ

พาณิชย์ 4. รายไดจ้ากการฝึกอบรม โดยมีแนวทางการเพิม่รายไดน้อกงบประมาณที่ส าคัญดังนี้ การขยาย

ขอบข่ายการรับรองหอ้งปฏบิัตกิารตามมาตรฐานสากล เพือ่เพิม่ความเชือ่มั่นใหลู้กคา้ ขยายขอบข่ายในการ

ใหบ้ริการวเิคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ ฝึกอบรมเพิ่มขึ้นตามความตอ้งการของลูกคา้ จัดท าแคตตาล๊อก

ผลิตภัณฑ์/เครื่องจักร ที่พรอ้มถ่ายทอดและขอ้มูลที่จ าเป็นส าหรับผูป้ระกอบการ จัดกิจกรรม Business 

matching ระหวา่งนักวจัิยกับผูป้ระกอบการ มกีารยืน่ขอ้เสนอโครงการเพือ่รับงานจากองคก์รขนาดใหญ่เพิม่ขึน้ 

เขา้พบ Focus Group ตามกลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมาย เพือ่รับโจทยม์าจัดท าขอ้เสนอโครงการ 

 

 

 

 

 

 

• การเบกิจา่ยงบลงทนุไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

สงักดั: กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ประธานกรรมการ: พลโทถเกงิกานต ์ ศรอี าไพ 

กรรมการผูแ้ทน กค.: นายสมชาย  แสงรัตนมณีเดช 

ผูว้า่การ: นางลักษม ีปลั่งแสงมาศ 

CFO: นางชตุมิา เอีย่มโชตชิวลติ  

จ านวนพนกังาน/ลกูจา้ง :  910 คน แบง่เป็น พนักงาน 617 คน  
ลกูจา้งประจ า 60 คน ลกูจา้งทั่วไป 200 คน และลกูจา้งเฉพาะกจิ 33 คน 

Website: www.tistr.or.th 

 

ทีม่า : งบการเงนิปี 2558เป็นงบการเงนิที ่สตง. รับรองแลว้ งบการเงนิไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2559 เป็นงบการเงนิ
เบือ้งตน้ของ วว.  

สาขา 
สงัคมและเทคโนโลย ี

 
 

 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.) 

ประจ าไตรมาส 2 ปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

SOD:มุง่เนน้การสรา้งเอกลักษณ์และความช านาญดา้นการวจัิยและพัฒนานวัตกรรมและน าผลงานไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณชิย ์รวมทัง้  
ถา่ยทอดองคค์วามรูเ้พือ่น าไปสูก่ารพัฒนาประเทศทัง้ในดา้นการเรยีนรูแ้ละการใหบ้รกิารตอ่ประชาชน 

 

รายไดร้วม 293.71 ลบ. 

รายไดสู้งกวา่ (สูงกวา่) คา่ใชจ้า่ย 34.42 ลบ. 

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน  20.50 ลบ. 
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(QoQ)

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 315.91 467.27 364.62 (21.97)% 467.27 364.62 (21.97)% 368.13     (0.95)%

สนิทรัพย์รวม 4,258.83 3,943.03 4,379.73 11.08% 3,943.03 4,379.73 11.08% 4,273.37  2.49%

หนีส้นิรวม 2,875.12 2,529.15 2,810.39 11.12% 2,529.15 2,810.39 11.12% 2,834.48  (0.85)%

ทนุรวม 1,383.71 1,413.88 1,569.34 11.00% 1,413.88 1,569.34 11.00% 1,438.89  9.07%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 1,383.71 1,413.88 1,569.34 11.00% 1,413.88 1,569.34 11.00% 1,438.89  9.07%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 72.83 36.85 44.09 19.65% 18.19 20.50 12.70% 23.59       (13.10)%

รายไดร้วม 1,072.15 632.76 683.79 8.06% 261.56 293.71 12.29% 390.10     (24.71)%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 881.87 394.99 415.77 5.26% 212.88 219.07 2.91% 196.70     11.37%

คา่ใชจ้า่ยรวม 1,045.29 479.29 498.15 3.93% 248.99 259.29 4.14% 238.49     8.72%

ก าไรจากการด าเนนิงาน (809.04) (358.14) (371.68) 3.78% (194.69) (198.57) 1.99% (173.11) 14.71%

ดอกเบีย้จา่ย - - - - - - - - -

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล - - - - - - - - -

EBITDA (645.62) (273.84) (289.30) 5.65% (158.58) (158.35) (0.15)% (131) 20.58%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 26.86 153.47 185.64 20.96% 12.57 34.42 173.83% 151.61     (77.30)%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 520.30 258.14 262.22 1.58% 130.91 135.32 3.37% 126.90     6.64%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น - - - - - - - - -

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 163.42 84.30 82.38 (2.28)% 36.11 40.22 11.38% 41.79       (3.76)%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล - - - - - - - - -

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 931.33 559.09 608.34 - 226.01 258.94 - 349.42     -

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 674.18 348.61 864.41 325.81 464.70 196.64     

งบลงทนุเบกิจา่ย 355.50 67.16 226.45 50.45 106.88 23.55       

อัตราการเบกิจา่ย (%) 52.73% 19.27% 26.20% 15.48% 23.00% 11.98%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 0.01 0.08 0.08 0.01 0.03 0.14

ROE 0.02 0.22 0.24 0.04 0.09 0.42

D/E (เทา่) 2.08 1.79 1.79 1.79 1.79 1.97

Net Profit Margin 0.03 0.24 0.27 0.05 0.12 0.39



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

   

• รายไดร้วม  
วว. มรีายไดร้วม จ านวน 293.70 ลบ.ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2559 จ านวน  96.39
ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 24.71 ซึง่เป็นผลมาจาก รายไดเ้งนิอุดหนุน จ านวน 
258.94 ลบ. ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2559 จ านวน 90.48 ลบ. คดิเป็นลดลง
รอ้ยละ 25.90 รายไดจ้ากการบรกิารงานวจัิย จ านวน 20.50 ลบ. ลดลงจากไตร
มาส 1 ปี 2559 จ านวน 3.09 ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 13.09 รายไดด้อกเบีย้ 
จ านวน 9.36 ลบ. ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2559 จ านวน 1.30 ลบ. คดิเป็น
ลดลงรอ้ยละ 12.16  และรายไดอ้ืน่ๆ จ านวน 4.91 ลบ. ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 
2559 จ านวน 1.52 ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 23.68 
 

• คา่ใชจ้า่ยรวม  
 วว. มคี่าใชจ้่ายรวม จ านวน 259.29 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส 1 ปี 2559 จ านวน 
20.80 ลบ. คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.72 เนือ่งมาจากมคี่าใชจ้่ายบุคลากร 135.35 ลบ. 
เพิม่ขึน้จากไตรมาส 1 ปี 2559 จ านวน 8.42 ลบ. คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.63 
ค่าใชจ้่ายบรหิารทั่วไปและอืน่ๆ จ านวน 69.01 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส 1 ปี 
2559 จ านวน 13.59 ลบ. คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 24.52 ค่าจา้งท างานวจัิย
จ านวน 14.74 เพิม่ขึน้จากไตรมาส 1 ปี 2559 จ านวน 0.37 ลบ. คดิเป็นเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 2.58 แต่อย่างไรก็ตาม วว. มคี่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่ายจ านวน 
40.22 ลบ. ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2559 จ านวน 1.58 ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 
3.78  
 

 

• การเบกิจา่ยงบลงทนุ 
   วว. มีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2559 จ านวน 1274.80 ลบ. โดยมี
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนไตรมาส 2 ปี 2559 จ านวน 464.70 ลบ. และ
สามารถเบกิจ่ายได ้จ านวน 106.88 ลบ. คดิเป็นอัตราการเบกิจ่ายรอ้ยละ 23 

 

• รายไดส้งูกวา่คา่ใชจ้า่ย  
   วว. มรีายไดส้งูกวา่คา่ใชจ้่ายจ านวน 34.42 ลบ. ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2559  
   จ านวน 117.19 ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 77.30  

สรปุการด าเนนิงาน  
 

• วว. เป็นรัฐวสิาหกจิสงักดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะด าเนนิ 
  งานวจัิย พฒันา และใหบ้รกิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี เพือ่ประโยชนใ์นการพฒันา  
  เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ  
 
 

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
 

• วว. ควรด าเนนิการสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืทัง้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
  เพือ่ผลกัดนัการน าผลงานวจัิยและพฒันาไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์
• วว. ควรพจิารณาถงึผลลพัธข์องการน าผลงานวจัิยและพฒันาไปใชป้ระโยชน ์ทัง้ในเรือ่ง  
  ของการลดตน้ทนุ การเพิม่ขึน้ของรายไดใ้หก้บัผูใ้ชบ้รกิาร อกีทัง้ควรใหม้กีารจัดเกบ็ขอ้มลู  
• วว. ควรมกีารประเมนิมลูคา่งานวจัิยและพฒันาผลติภัณฑ ์และเทคโนโลยทีีม่อียูร่วมถงึ 
  ความตอ้งการของตลาดและก าหนดเป้าหมายทางการตลาดทีช่ดัเจน เพือ่ผลกัดนั   
  สูก่ารใชป้ระโยชนท์ัง้ในเชงิพาณชิยแ์ละสงัคม ผูจ้ดัท า: นางสาวพรทพิย ์ อาชาพทิกัษ์ 

ส านกั :  กองพฒันารัฐวสิาหกจิ 2 
ผูอ้ านวยการส านกั : นางสาวรสา  กาญจนสาย 
โทรศพัท ์: 0 2298 5880 - 7 ตอ่ 2167 
วนัทีจ่ดัท า : 1 สงิหาคม 2558 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล  

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 

สาขา 
สงัคมและเทคโนโลย ี

 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.) 

ประจ าไตรมาส 2 ปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย คา่จรงิ 

ทางการเงนิ 

1. รอ้ยละของรายไดจ้ากงานบรกิาร
งานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ตอ่รายไดจ้ากงบประมาณภาครัฐ 

2.รอ้ยละคา่ใชจ้า่ยตอ่รายได ้

 
30 
 
 

81.66 

 

18.81 
 

 
69.03 

 

ไมใ่ชท่างการเงนิ 

1.จ านวนผลผลติการวจัิยและพัฒนา
ดา้นอาหาร ผลติภัณฑเ์พือ่สขุภาพ
เครือ่งมอืแพทย ์พลังงานทดแทน 
และสิง่แวดลอ้มทีแ่ลว้เสร็จในปี2559 

2.จ านวนการยืน่ขอจดสทิธบิัตรและ
อนุสทิธบิัตรตอ่บคุลากร 100 ราย  

3.จ านวนเทคโนโลย/ีผลติภัณฑท์ี่
น าไปถา่ยทอดสูเ่ชงิพาณชิย ์

 

55 

 
 

 

20.09 

    

21                 

 

N/A 

 
 

 

6.85 

 

5 

โครงสรา้งรายได ้ประจ าไตรมาส 2 ปี 2559 

โครงสรา้งคา่ใชจ้า่ย ประจ าไตรมาส 2 ปี 2559 

รายไดเ้งนิ

อุดหนุน 

88 

รายไดจ้ากการ

บริการงานวจัิย

7 

รายไดด้อกเบีย้

3 

อ ืน่ ๆ 

2 

ค่าใชจ่้าย

บุคคลากร

52 

ค่าใชจ่้าย

บริหารท่ัวไป

และอ ืน่ ๆ

27 

ค่าจา้งท างาน

วจัิย

6 

ค่าเส ือ่มราคา

และค่าตัด

จ าหน่าย

15 


