สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559
(หน่วย : บำท ยกเว้นตำมที่ได้ระบุไว้)
…………………………………….
หมำยเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
สำนัก งำนนวัต กรรมแห่ง ชำติ (องค์ก ำรมหำชน) (สนช.) จัด ตั้ง ขึ้น เมื่อ วัน ที่ 2 กัน ยำยน 2552
ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ.2552 โดยยุบเลิกกองทุนพัฒนำ
นวัตกรรมและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี และเมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2553 คณะรัฐมนตรี
มีมติอนุมัติให้โอนบรรดำกิจกำร อำนำจหน้ำที่ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และเงินของกองทุนพัฒนำนวัตกรรมและเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อกำรวิจัยและพัฒ นำเทคโนโลยี และบุคลำกรรวมทั้งงบประมำณไปเป็นของสำนักงำนนวัตกรรม
แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้ง
1.1 ส่งเสริมสนับสนุน และดำเนินกำรพัฒนำนวัตกรรมของประเทศซึ่ งรวมถึงกำรพัฒนำโครงกำร
นวัตกรรมในระยะหลังกำรวิจัยและพัฒนำ หรือกำรต่อยอดจำกงำนวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพำณิชย์
1.2 สำรวจ ศึกษำ วิเครำะห์ และประเมินทำงวิชำกำร รวมทั้งควำมต้องกำรพัฒนำนวัตกรรมในด้ำน
ต่ำงๆ เพื่อเสนอแนะนโยบำยและมำตรกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำนวัตกรรมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรยกระดับควำมสำมำรถด้ำนนวัตกรรมของเครือข่ำยวิสำหกิจในสำขำ
อุตสำหกรรมยุทธศำสตร์ อันก่อให้เกิดระบบนวัตกรรมแห่งชำติที่เข้มแข็ง
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรยกระดับทักษะควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีและกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนนวัตกรรม
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้ำงควำมตื่นตัวด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันก่อให้เกิดวัฒนธรรม
นวัตกรรม ทั้งในระดับผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม ระดับองค์กรและระดับประชำชน
ในกำรดำเนินงำนให้กำรส่งเสริมและสนับสนุน สำนักงำนได้มีนโยบำยในกำรให้กำรสนับสนุนใน 2 ลักษณะ
ดังนี้
1. กำรสนับสนุนด้ำนวิชำกำร
เป็นกำรช่วยเหลือทำงด้ำนวิชำกำรและกำรประสำนงำนเพื่อพัฒนำและเตรียมกำรอันนำไปสู่กำรพัฒนำ
โครงกำรนวัตกรรมเชิงยุทธศำสตร์ โดยสำนักงำนให้กำรสนับสนุนเงินอุดหนุนตำมจำนวนค่ำใช้จ่ำยจริง
ในรูปของเงินให้เปล่ำแก่ผู้ที่สำนักงำนว่ำจ้ำงหรือเห็นชอบให้ว่ำจ้ำงโดยผู้ขอรับกำรสนับสนุน

2. กำรสนับสนุนด้ำนกำรเงิน มี 3 รูปแบบ
2.1 โครงกำรแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน เป็นกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของเงินให้เปล่ำ ในกำร
ดำเนินโครงกำรนวัตกรรมที่อยู่ในระยะของกำรทดสอบยืนยันควำมเป็นไปได้ของเทคโนโลยีใน
ขั้นตอนของกำรทำต้นแบบ หรือกำรนำร่องไปสู่ผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจ
2.2 โครงกำรนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย เป็นกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของกำรสนับสนุน
ดอกเบี้ยเงินกู้ในระยะเวลำหนึ่งให้ แก่โครงกำรนวัตกรรมที่อยู่ในระยะเริ่มต้นของกำรลงทุนใน
กระบวนกำรผลิตจริง
2.3 โครงกำรทุนเครือข่ำยวิสำหกิจนวัตกรรม เป็นกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของเงินให้เปล่ำ
ในโครงกำรนวัตกรรมที่มีลั กษณะของกำรสนับสนุนและพัฒนำโครงกำรในรูปแบบเครือข่ำย
วิสำหกิจ
หมำยเหตุ 2 เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงิน นี้จัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐที่กระทรวงกำรคลังประกำศใช้
ซึ่งรวมถึง หลักกำรและนโยบำยบัญ ชีสำหรับหน่ว ยงำนภำครัฐ มำตรฐำนกำรบัญ ชีภ ำครัฐ และนโยบำยกำร
บัญชีภำครัฐ และแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่อง กำรนำเสนองบกำรเงิน ตำม
หนังสือกรมบัญชีกลำงเลขที่ กค 0423.2/ว237 ลงวันที่ 8 กันยำยน 2557
งบกำรเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
หมำยเหตุ 3 มำตรฐำนและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐฉบับใหม่ และมำตรฐำนและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐที่
ปรับปรุงใหม่
กระทรวงกำรคลังได้ประกำศใช้มำตรฐำนและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐฉบับใหม่ดังนี้
มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลำคม 2557
- มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำง
บัญชี และข้อผิดพลำด
มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลำคม 2559
- มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยืม
- มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ฝ่ำยบริหำรเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐฉบับใหม่ข้ำงต้น จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระสำคัญต่องบ
กำรเงินในงวดที่นำมำถือปฏิบัติ

หมำยเหตุ 4 สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืน
เมื่อทวงถำม และเงินฝำกธนำคำรประเภทฝำกประจำซึ่งมีอำยุไม่เกิน 3 เดือน นับจำกวันที่ได้มำ
4.2 เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น หมำยถึงเงินฝำกธนำคำรประเภทฝำกประจำ ซึ่งมีอำยุเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน
12 เดือน
4.3 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือแสดงตำมรำคำทุน คำนวณมูลค่ำวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้ำก่อนออกก่อน
4.4 ลูกหนี้เงินอุดหนุนโครงกำรนวัตกรรม
ลู กหนี้ เงิน อุดหนุ น โครงกำรนวัตกรรม เป็นภำระผู กพั นของโครงกำรนวัตกรรมที่ ได้รับกำร
สนับสนุนจำกกองทุนพัฒนำนวัตกรรม จำนวน 6 โครงกำร ที่สำนักงำนได้รับโอนจำกกองทุนพัฒนำนวัตกรรมมำ
เป็นทุนประเดิม ซึ่งต้องทยอยรับชำระหนี้ตำมสัญญำต่อจนสิ้นสุดสัญญำ และเมื่อลูกหนี้ที่ไม่สำมำรถชำระเงินคืนได้
สำนักงำนจะตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ดังกล่ำวทั้งจำนวน ตำมระเบียบที่กระทรวงกำรคลังกำหนด ส่วน
กำรอนุมัติตัดหนี้สูญต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรนวัตกรรมแห่งชำติ
4.5 เงินลงทุนระยะยำว
เงินลงทุนระยะยำวแสดงในรำคำทุนสุทธิด้วยสำรองค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนและจะรับรู้
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบแสดงผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงิน
4.6 อำคำรและอุปกรณ์
- อำคำรและอุปกรณ์ แสดงด้วยรำคำทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มำหลังหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม ยกเว้น
อุปกรณ์ที่มีรำคำรวมต่อหน่วยไม่เกิน 10,000.00 บำท จะบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยทั้งจำนวน และจัดทำทะเบียนคุมแยกไว้
ต่ำงหำก
- ค่ำเสื่ อมรำคำคำนวณจำกรำคำทุนของอุปกรณ์ โดยวิธีเส้ นตรงตำมอำยุกำรให้ ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพย์แต่ละประเภท ดังนี้
ประเภทสินทรัพย์
อำยุกำรให้ประโยชน์ (ปี)
อำคำร
25
ส่วนปรับปรุงอำคำร
8
อุปกรณ์สำนักงำน
8
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3
4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสม

ค่ำตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุ
กำรให้ประโยชน์โดยประมำณ ดังนี้
ประเภทสินทรัพย์
อำยุกำรให้ประโยชน์ (ปี)
สิทธิกำรใช้พื้นที่
25
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3
4.8 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
- รำยได้เงินงบประมำณรับรู้เป็นรำยได้เมื่อได้รับจัดสรร และอนุมัติฎีกำเบิกเงินงบประมำณ
- รำยได้เงินสนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่น รับรู้เป็นรำยได้ทั้งจำนวนในงวดที่ได้รับ
- รำยได้จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรรับรู้เป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงตำมเนื้อหำของข้อตกลง
ที่เกี่ยวข้องกับสัญญำ
- รำยได้ดอกเบี้ยรับรับรู้เป็นรำยได้ตำมเกณฑ์สัดส่วนของเวลำโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่
แท้จริงของสินทรัพย์
- รำยได้อื่นรับรู้ตำมเกณฑ์เงินสด
- ค่ำใช้จ่ำยรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
4.9 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
กำรประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะพิจำรณำจำกลูกหนี้เงินสนับสนุนโครงกำรแต่ละรำย
เฉพำะลูกหนี้ที่คำดว่ำจะเรียกเก็บไม่ได้เท่ำนั้น กำรประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะตั้งเต็มจำนวนของลูกหนี้ที่
ค้ำงชำระตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรบัญชีและกำรเงินของรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2548 และในส่วนของ
กำรตัดหนี้สูญจะต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรนวัตกรรมแห่งชำติ
4.10 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงำนได้จัดให้มีกองทุนเฉพำะส่วนของสำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ ภำยใต้กองทุนสำรอง
เลี้ ย งชีพสวัสดิกำรพัฒ นำ ซึ่งจดทะเบี ย นแล้ วตั้ง แต่ปี 2547 ปัจจุบันเปลี่ ยนชื่อเป็น กองทุนส ำรองเลี้ ยงชีพ เค
มำสเตอร์ พู ล ฟั น ด์ ซึ่งจดทะเบี ย นแล้ ว มี ผ ลบั งคั บ ใช้ตั้ งแต่ วัน ที่ 1 กรกฎำคม 2553 เมื่ อส ำนั กงำนเปลี่ ย น
สถำนะภำพเป็นองค์กำรมหำชนจึงได้แก้ไขชื่อกองทุนเป็น “กองทุนเฉพำะส่วนของสำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ
(องค์กำรมหำชน)” ภำยใต้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มำสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยกำหนดให้ลูกจ้ำง
สำมำรถสมัครเข้ำเป็นสมำชิกกองทุนได้ทันทีที่นำยจ้ำงรับเข้ำทำงำนโดยควำมสมัครใจ ส ม ำ ชิ ก ส ำ ม ำ ร ถ เลื อ ก
จ่ำยเงินสะสมได้ในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่ำจ้ำงและสำนักงำนจะจ่ำยเงินสมทบเป็น
รำยเดือนในอัตรำร้อยละ 10 ของค่ำจ้ำง และจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบรำยได้และค่ำใช้จ่ำย สำหรับรอบระยะเวลำ
บัญชีที่เกิดรำยกำร

หมำยเหตุ 5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย
เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
- เงินฝำกออมทรัพย์
- เงินฝำกประจำ 3 เดือน
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

50,000.00
63,478,180.34
473,073,651.10
536,601,831.44

หมำยเหตุ 6 วัสดุคงเหลือ ประกอบด้วย
วัสดุสำนักงำน
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมวัสดุคงเหลือ

91,735.69
53,045.75
144,781.44

หมำยเหตุ 7 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
เงินมัดจำ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

..

491,698.82
4,500.00
. 496,198.82

หมำยเหตุ 8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย
สิทธิกำรใช้พื้นที่
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

8,162,841.53
. . 292,140.43
. 8,454,981.96

หมำยเหตุ 9 เจ้ำหนี้ระยะสั้น ประกอบด้วย
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย
รวมเจ้ำหนี้ระยะสั้น

225,887.70
28,461,487.36
447,214.37
29,134,589.43

หมำยเหตุ 10 เงินรับฝำกระยะสั้น ประกอบด้วย
เงินประกันผลงำน
รวมเงินรับฝำกระยะสั้น

509,147.97
509,147.97

หมำยเหตุ 11 เงินรับฝำกระยะยำว ประกอบด้วย
เงินประกันผลงำน
- ค่ำก่อสร้ำงอำคำรอุทยำนนวัตกรรม
เงินรับฝำกอื่น
รวมเงินรับฝำกระยะยำว

15,911,276.08
5,575,541.79
21,486,817.87

