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การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND S t r o n g e r  T o g e t h e r

กลุ่มอตุสาหกรรม
อนัดับแรกท่ีนักลงทนุ
ให้ความสนใจลงทนุ
ในนิคมอตุสาหกรรม
ปงีบประมาณ 2563 

อตุสาหกรรมยานยนต์
และการขนส่ง 

1
อตุสาหกรรมเหล็ก
และผลิตภัณฑ์โลหะ 

2

อตุสาหกรรมยาง พลาสติก
และหนังเทียม 

3

อตุสาหกรรมเครื่องยนต์ 
เครื่องจกัร และอะไหล่ 

4
อตุสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟา้
อเิล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ
วทิยาศาสตร์

5

กนอ. เติบโตอย่างก้าวกระโดด
ด้วยยอดการลงทนุ 

239,038.48 ล้านบาท 

มยีอดขาย/เชา่ท่ีดิน ประมาณ 

2,150.45 ไร่ โดยแบง่เปน็

พ้ืนท่ีในออีซีี จาํนวน 

1,840.58 ไร ่

ในปี 2563

พ้ืนท่ีนอกออีซีี จาํนวน 

309.87 ไร ่

เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
บนรากฐานแห่งความเช่ือม่ัน
เพ่ือก้าวสู่อนาคตท่ีดีกว่า…
ไปด้วยกัน
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เก่ี่�ยวกัี่บ กี่นอ. 
	 การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(กนิอุ.)	เป็นิรัฐวิิสาหกิจสังกัด
กระทรวิงอุุตสาหกรรม	 จัดตั�งข้ึ้�นิตามประกาศคณะปฏิิวัิติ	ฉบัับัท่�	339
ลงวินัิท่�	13	ธัันิวิาคม	2515	และตราเปน็ิพระราชบััญญติั	กนิอุ.	พ.ศ.	2522	
ต่อุมาม่การแก้ไขึ้เพิ�มเติม	(ฉบัับัท่�	2)	พ.ศ.	2534	แก้ไขึ้เพิ�มเติม	(ฉบัับัท่�	3)	
พ.ศ.	2539	แก้ไขึ้เพิ�มเติม	(ฉบัับัท่�	4)	พ.ศ.	2550	และได้ม่การแก้ไขึ้
เพิ�มเติม	(ฉบัับัท่�	5)	พ.ศ.	2562	เพ่�อุขึ้ยายขึ้อุบัเขึ้ตขึ้อุงการพัฒนิาพ่�นิท่�
จากภาคอุุตสาหกรรมส่ภ่าคบัริการ	การนิิคมอุุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย	
ม่หน้ิาท่�รับัผิิดชอุบัในิการพัฒนิาและจัดตั�งนิิคมอุุตสาหกรรมโดยจัดพ่�นิท่�
สำาหรับัโรงงานิอุุตสาหกรรมให้เข้ึ้าไปอุย่่รวิมกันิอุย่างม่ระบับัและม่ระเบ่ัยบั	
และเป็นิกลไกขึ้อุงรัฐบัาลในิการกระจายการพัฒนิาอุุตสาหกรรมอุอุกส่่
ภ่มิภาคทั�วิประเทศโดยม่	“นิิคมอุุตสาหกรรม”	เป็นิเคร่�อุงม่อุดำาเนิินิการ
	 ผิลการดำาเนิินิงานิท่�ผ่ิานิมา	กนิอุ.	 ได้จัดเตร่ยมพ่�นิท่�สำาหรับัรอุงรับั
นัิกลงทุนิทั�งในิและต่างประเทศ	ตามนิโยบัายรัฐบัาล	ปัจจุบัันิ	กนิอุ.
ม่นิิคมอุุตสาหกรรมทั�งสิ�นิ	61	แห่ง	ประกอุบัด้วิย	 นิิคมอุุตสาหกรรม
ท่�	 กนิอุ.	 ดำาเนิินิการเอุง	 จำานิวินิ	 14	 แห่ง	 และนิิคมอุุตสาหกรรม
ร่วิมดำาเนิินิงานิ	จำานิวินิ	47	แห่ง	ม่พ่�นิท่�นิิคมอุุตสาหกรรมรวิม	178,654	ไร่
จำานิวินิโรงงานิ	5,077	โรงงานิ	เม็ดเงินิการลงทุนิ	4,011,699	ล้านิบัาท	
ซ้ึ่�งก่อุให้เกิดการจา้งงานิ	524,774	ราย	และสง่เสริมเศรษฐกจิขึ้อุงประเทศ
ให้ขัึ้บัเคล่�อุนิได้อุย่างต่อุเน่ิ�อุง
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อย่างยั�งยืน

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ปรัชัญาองค์ุกี่รั

มุ่่�งสู่่�ความุ่สู่ำาเร็จ็ท่ี่�เป็็นเลิิศ 
มุ่่ความุ่เป็็นมืุ่ออาชี่พ บร็กิาร็ท่ี่�เป็็นเลิิศ 

โดยมุ่่�งผลิสัู่มุ่ฤที่ธิิ์�ของงาน

วสัิ่ยทััศน์
ผ่�นำาการ็พัฒนานิคมุ่อต่สู่าหกร็ร็มุ่คร็บวงจร็ร็ะดับภูมิุ่่ภูาค

ด�วยนวตักร็ร็มุ่สู่่�ความุ่ยั�งยืน

โดยวสัิู่ยทัี่ศน์ของ กนอ. มุ่่สิู่�งท่ี่�ต�องขับเคลืิ�อนให�เกิดข้�นในอนาคต 2 ป็ร็ะการ็ ได�แก�

	 โดยการสร้างสมดุลด้านิเศรษฐกิจ	 (Economy)
สังคม	 (Social)	 และสิ�งแวิดล้อุม	 (Environment)
ในิการพัฒนิานิิคมอุุตสาหกรรมท่�สามารถอุย่่ร่วิมกันิ
อุย่างเก่�อุหนิุนิขึ้อุงภาคอุุตสาหกรรม	สังคม	ชุมชนิ	และ
สิ�งแวิดล้อุมตามมาตรฐานิสากล	บันิพ่�นิฐานิขึ้อุงคุณธัรรม
และควิามโปร่งใส	ดังน่ิ�
 Economy	 :	 เพิ�มม่ลค่าการลงทุนิระดับัประเทศและ
ผิลการดำาเนิินิงานิขึ้อุงอุงค์กรอุย่างต่อุเน่ิ�อุง
 Social :	ได้รับัการยอุมรับัจากผ้่ิม่ส่วินิได้ส่วินิเส่ย
 Environment	:	เป็นิมิตรต่อุสิ�งแวิดล้อุม

กี่ารัพััฒนาส่่่คุวามยั�งยืน 

02

ย้ดมัุ่�นในเก่ยร็ติยศแลิะศักดิ�ศร่็ 
ซื่ื�อสัู่ตย์ต�อตนเอง ล่ิกค�า

แลิะองค์กร็ 

ก�อให�เกิดป็ร็ะโยชีน์แก�สัู่งคมุ่โดยร็วมุ่
มุ่่ความุ่แบ�งป็ันเกื�อก่ลิ แลิะเอื�ออาที่ร็

ในการ็อย่�ร็�วมุ่กันอย�างยั�งยืนกับช่ีมุ่ชีน
สัู่งคมุ่แลิะสิู่�งแวดลิ�อมุ่

	 โดยมุ่งเน้ินิการพัฒนิาและการให้บัริการสาธัารณ่ปโภค	
สิ�งอุำานิวิยควิามสะดวิกท่�ครบัวิงจรตามควิามจำาเป็นิและ
ควิามต้้องการของผู้้้ประกอบการภายในนิคมอุต้สาหกรรม 
ด้้วย เทคโนิโลย่และนิวัิตกรรมเพ่�อุ เ พิ�มสมรรถนิะ
การแข่ึ้งขัึ้นิขึ้อุงผ้่ิประกอุบัการ	 อัุนิส่งผิลให้เกิดการเพิ�ม
ข่ึ้ดควิามสามารถการแข่ึ้งขัึ้นิขึ้อุงประเทศในิภาพรวิม
ในิระดับัภ่มิภาคโดยมุ่งเน้ินิการเป็นิผ้่ินิำาในิ	3	ลำาดับัแรก
ในิกลุ่มประเทศอุาเซ่ึ่ยนิ

เป็นผู่้�นำากี่ารัพััฒนานิคุมอุต่ส่าหกี่รัรัม
คุรับวงจรัรัะดัับภู่มิภูาคุดั�วยนวตั่กี่รัรัม 

01

I
Integrity

T
Tributary

EA
Excellence

Achievement 
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รัะบบคุณุคุ่า 5’E 

วตั่ถุปุรัะส่งค์ุ

01
จัดตั�งนิคมุ่อ่ตสู่าหกร็ร็มุ่
ส่่งเส่รัมิและส่นับส่นุนเอกี่ชน
หรัอืองค์ุกี่รัของรัฐั
จัดัตั่�งนิคุมอุต่ส่าหกี่รัรัม

02
จัดให�มุ่่แลิะให�บร็กิาร็ใน
รัะบบส่าธารัณ่ปโภูคุและ
ส่าธารัณ่ปกี่ารั ซื่้�งจำาเป็็น
แก�การ็ป็ร็ะกอบอ่ตสู่าหกร็ร็มุ่

04
จัดให�มุ่่รัะบบและกี่ารัจัดักี่ารั 
ดั�านสิ่�งแวดัล�อม กี่ารัป้องกัี่น
และบรัรัเทัาอุบัติ่ภัูยจากี่
อุต่ส่าหกี่รัรัม

03
ส่่งเส่รัมิและส่นับส่นุนให�เอกี่ชนลงทัุน
และให�บรักิี่ารัในรัะบบส่าธารัณ่ปโภูคุ
และส่าธารัณ่ปกี่ารัซื่้�งจำาเป็็นแก�
การ็ป็ร็ะกอบอ่ตสู่าหกร็ร็มุ่

05
อนุมัติ่ อนุญาต่กี่ารัปรัะกี่อบกิี่จกี่ารั
ในนิคุมอุต่ส่าหกี่รัรัมแลิะจัดให�ได�เพิ�มุ่เติมุ่
ซื่้�งสิู่ที่ธิิ์ป็ร็ะโยชีน์ สิู่�งจ่งใจ แลิะการ็อำานวย
ความุ่สู่ะดวกแก�การ็ป็ร็ะกอบอ่ตสู่าหกร็ร็มุ่

มุ่่�งสู่ร็�างความุ่เจร็ญิ
เติบโตที่างเศร็ษฐกิจ

Economy
มุ่่�งกร็ะจาย

ความุ่เจร็ญิสู่่�ภู่มุ่ิภูาค
อย�างทัี่�วถ้ึง เที่�าเท่ี่ยมุ่

Equitability

มุ่่�งร็กัษาสิู่�งแวดลิ�อมุ่
อาชี่วอนามัุ่ย พลัิงงาน

แลิะความุ่ป็ลิอดภัูย

Environment
มุ่่�งสู่ร็�างองค์ความุ่ร็่�
ให�แก�ผ่�ป็ร็ะกอบการ็
ช่ีมุ่ชีน แลิะสัู่งคมุ่

Education

มุ่่�งสู่ร็�างจร็ยิธิ์ร็ร็มุ่
ค่ณธิ์ร็ร็มุ่ แลิะร็บัผิดชีอบ
ต�อสัู่งคมุ่ แลิะป็ร็ะเที่ศชีาติ

Ethics

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ภูารักิี่จหลักี่ของ กี่นอ. 

 พัันธกิี่จของ กี่นอ. 

	 กนิอุ.	 ม่ภารกิจท่�สำาคัญตามกฎหมาย	
และท่�ได้รับัมอุบัหมายตามนิโยบัายการ
พัฒนิาขึ้อุงประเทศท่�สำาคัญ	 ในิเร่�อุงขึ้อุง
จัดหาท่�ดินิและพัฒนิาเพ่�อุจัดตั�งเป็นินิิคม
อุุตสาหกรรม	สนัิบัสนุินิ	ส่งเสริมการจัดตั�ง
นิิคมอุุตสาหกรรมในิร่ปแบับัการร่วิมทุนิและ
ร่วิมดำาเนิินิงานิ	ท่�สามารถรอุงรับัการลงทุนิ
ขึ้อุงภาคอุุตสาหกรรม	 และภาคบัริการ
เป้าหมายขึ้อุงประเทศ	และม่บัริการจัดตั�ง	
และพัฒนิาท่าเร่อุอุุตสาหกรรมเพ่�อุรอุงรับั
และสนัิบัสนุินิการดำาเนิินิงานิขึ้อุงนิิคม
อุุตสาหกรรม	รวิมทั�งจัดให้ม่บัริการระบับั
สาธัารณ่ปโภค	และสิ�งอุำานิวิยควิามสะดวิก

ท่� เ อุ่� อุ ต่อุการประกอุบักิจการ ในิ นิิคม
อุุตสาหกรรม	นิอุกจากน่ิ�	กนิอุ.	 ยังม่การ
ให้บัริการอุนุิมัติ	 อุนุิญาต	และกำากับัด่แล
การประกอุบักิจการขึ้อุงผ้่ิประกอุบัการในิ
นิิคมอุุตสาหกรรมด้วิยควิามสะดวิก	รวิดเร็วิ	
โปรง่ใส	และตรวิจสอุบัได	้พร้อุมทั�งจัดบัริการ
ด้านิสิทธิัประโยชน์ิท่�สอุดคล้อุงกับัควิามต้อุงการ
ขึ้อุงผ้่ิประกอุบัการในินิิคมอุุตสาหกรรม	
ตลอุดจนิควิบัคุม	กำากับัด่แล	และประสานิ
การจัดการด้านิสิ�งแวิดล้อุม	และควิามปลอุดภัย
ขึ้อุงนิิคมฯ	ให้เป็นิไปตามกฎหมาย	และสรา้ง
ควิามเช่�อุมั�นิต่อุสาธัารณชนิ

กนอ. กำาหนดพันธิ์กิจท่ี่�ต�องดำาเนินการ็เพื� อให�บร็ร็ล่ิวสัิู่ยทัี่ศน์
แลิะสู่นองตอบต�อผ่�มุ่่สู่�วนได�สู่�วนเสู่่ย ดังน่�

สร้างควิามเจริญเติบัโตขึ้อุง
นิิคมอุุตสาหกรรม/ท่าเร่อุ
อุุตสาหกรรม	สังคมชุมชนิ

และสิ�งแวิดล้อุมอุย่างม่ส่วินิร่วิม
ท่�เป็นิไปตามมาตรฐานิสากล
บันิพ่�นิฐานิขึ้อุงคุณธัรรม

และควิามโปร่งใส

เพิั�มคุุณคุ่าให�แก่ี่
ผู่้�ม่ส่่วนไดั�ส่่วนเส่่ย สั่งคุม

และสิ่�งแวดัล�อม
บนหลักี่ธรัรัมาภิูบาล 

พัฒนิาร่ปแบับั	และคุณภาพ
การให้บัริการเพ่�อุเอุ่�อุ
ต่อุการลงทุนิและ
การประกอุบักิจการ
ให้สามารถแข่ึ้งขัึ้นิได้

ยกี่รัะดัับคุวามไดั�เปรัย่บ
ในกี่ารัแข่งขันแก่ี่นักี่ลงทัุน 

โดยเป็นิผ้่ินิำาการพัฒนิาและ
การให้บัริการสาธัารณ่ปโภค	
สิ�งอุำานิวิยควิามสะดวิก

อุย่างต่อุเน่ิ�อุงด้วิยเทคโนิโลย่
และนิวัิตกรรมท่�ครบัวิงจร
พร้อุมเช่�อุมโยง	ASEAN	
เพ่�อุอุำานิวิยควิามสะดวิก

ให้ผ้่ิประกอุบัการ

ส่รั�างนวตั่กี่รัรัมพััฒนา
นิคุมอุต่ส่าหกี่รัรัม

คุรับวงจรัอย่างยั�งยืน 

321

008

รายงานประจำำาป 2563



การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(กนิอุ.)	ได้กำาหนิดทิศทางการพัฒนิาให้สอุดคล้อุงกับั
ยุทธัศาสตร์การพัฒนิาประเทศ	ทั�งในิระดับัรัฐวิิสาหกิจในิภาพรวิม	ตามข้ึ้อุกำาหนิดขึ้อุง

สำานัิกงานิคณะกรรมการนิโยบัายรัฐวิิสาหกิจ	(สคร.)	และระดับัอุงค์กร	ค่อุ	

โดยม่ภารกิจในิการพัฒนิาโครงสร้างพ่�นิฐานิด้านินิำ�าและการพัฒนิาอุสังหาริมทรัพย์
เพ่�อุยกระดบััคุณภาพช่วิิตขึ้อุงประชาชนิ	บันิพ่�นิฐานิขึ้อุงการพฒันิาสังคมและรกัษาสิ�งแวิดลอุ้ม	

รวิมถ้งเป็นิเคร่�อุงม่อุขึ้อุงรัฐในิการกระจายควิามเจริญส่่พ่�นิท่�เป้าหมายทั�วิประเทศ

“ยกี่รัะดัับนิคุมอตุ่ส่าหกี่รัรัม
ให�เป็นเมืองอุต่ส่าหกี่รัรัมเชิงนิเวศและจัดัหาพืั� นท่ั�ท่ั�ม่คุวามเหมาะส่ม

เพืั� อรัองรับักี่ารัขยายตั่วของภูาคุอตุ่ส่าหกี่รัรัม” 

ยุทัธศาส่ต่รัร์ัฐัวสิ่าหกิี่จส่าขาส่าธารัณ่ปกี่ารั

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ปรัะเภูทักิี่จกี่ารั และลักี่ษณะกี่ารัปรัะกี่อบกิี่จกี่ารั
กนอ. มุ่่ภูาร็กิจหลัิกในการ็บร็หิาร็จัดการ็นิคมุ่อ่ตสู่าหกร็ร็มุ่ โดยมุ่่ลัิกษณะการ็ป็ร็ะกอบกิจการ็ ดังน่�

ลักี่ษณะของธุรักิี่จ :	 ขึ้ายและให้เช่าท่�ดินิในินิิคมอุุตสาหกรรม	 เพ่�อุใช้ในิ
	 	 	 การประกอุบักิจกรรมจากนัิกลงทุนิทั�งภายในิประเทศ
	 	 	 และนัิกลงทุนิจากต่างประเทศ	 เป็นิอุ่กหน้ิ�งแรง
	 	 	 ขัึ้บัเคล่�อุนิให้เกิดการลงทุนิภายในิประเทศ	รวิมถ้ง
	 	 	 สิทธิัประโยชน์ิอุ่�นิๆ	 ท่�ช่วิยเพิ�มควิามสามารถ
	 	 	 ในิการแขึ้ง่ขัึ้นิขึ้อุงผ้่ิประกอุบัการภายในินิิคมอุุตสาหกรรม
กี่ารัดัำาเนินงาน : 	 จัดหาท่�ดินิเพ่�อุจัดตั�งนิิคมอุุตสาหกรรม	โดยแบ่ังประเภท
	 	 	 อุุตสาหกรรมภายในินิิคมอุุตสาหกรรมตามประเภทควิาม
	 	 	 เก่�ยวิเน่ิ�อุงขึ้อุงแต่ละอุุตสาหกรรม	เพ่�อุเพิ�มประสิทธิัภาพ
	 	 	 ในิการผิลิต

ขายและให�เช่าท่ั�ดิัน
ในนิคุมอุต่ส่าหกี่รัรัม

01

ลักี่ษณะของธุรักิี่จ :	 จัดหาสาธัารณ่ปโภค	สาธัารณ่ปการให้แก่ผ้่ิประกอุบัการ
	 	 	 ภายในินิิคม	เพ่�อุควิามต่อุเน่ิ�อุงในิการดำาเนิินิการผิลิต
	 	 	 และการดำาเนิินิกิจการ	พร้อุมด้วิยระบับัสาธัารณ่ปโภค	4.0	
	 	 	 ท่�ทำาให้ผ้่ิประกอุบัการสามารถบัริหารค่าใช้จ่ายได้
	 	 	 อุย่างแม่นิยำา
กี่ารัดัำาเนินงาน : 	 ดำาเนิินิการจัดหานิำ�าดิบั	 ไฟฟ้า	ระบับัควิามปลอุดภัย	
	 	 	 ระบับัการจัดการนิำ�าเส่ย	และระบับัสาธัารณ่ปโภคต่างๆ	
	 	 	 เพ่�อุให้พร้อุมแก่การดำาเนิินิธุัรกิจ	รวิมถ้งการอุำานิวิย
	 	 	 ควิามสะดวิกในิการขึ้อุอุนิุมัติ	อุนิุญาต	ก่อุสร้างและ
	 	 	 การเริ�มต้นิธุัรกิจ

กี่ารัให�บริักี่ารัส่าธารัณ่ปโภูคุ 
ส่าธารัณ่ปกี่ารั

02

ลักี่ษณะของธุรักี่ิจ :	 การขึ้นิถ่ายเพ่�อุการนิำาเข้ึ้าและส่งอุอุกสินิค้าอุุตสาหกรรม
	 	 	 ผ่ิานิทางท่าเร่อุอุุตสาหกรรม	 เพิ�มควิามคล่อุงตัวิ
	 	 	 ทางด้านิโลจิสติกส์	 โดยม่เป้าหมายจะเป็นิศ่นิย์กลาง
	 	 	 การขึ้นิส่งสินิค้าอุุตสาหกรรมขึ้อุง	 ASEAN
กี่ารัดัำาเนินงาน : 	 พัฒนิาพ่�นิท่�ท่าเร่อุอุุตสาหกรรมสำาหรับัการนิำาเข้ึ้า	
	 	 	 และส่งอุอุกสินิค้าอุุตสาหกรรม	ขึ้อุงเหลวิ	เคม่ภัณฑ์์
	 	 	 และวัิตถุดิบัในิการผิลิตต่างๆ

กี่ารัให�บรักิี่ารั
ท่ัาเรัอือุต่ส่าหกี่รัรัม

03

010

รายงานประจำำาป 2563



วฒันธรัรัมองค์ุกี่รั

ม่ทัักี่ษะในกี่ารั
บรัหิารัท่ัมงาน

ส่ามารัถุทัำางาน
ในรั่ปแบบใหม่

กี่ารัขับเคุลื�อน
ส่่่ดิัจิทััล

พัรั�อม
ปรับัเปล่�ยน

เปล่�ยนแปลงเพืั� อ
กี่ารัแข่งขันในอนาคุต่

ส่่่คุวามส่มดุัลทัั�งทัาง
ดั�านเศรัษฐกิี่จและรัะบบนิเวศ

S
SKILLED

MANAGEMENT
TEAM

R
READY

TO
CHANGE

M
MOVE 

TOWARD
DIGITAL

T
TRANSFORMATION

FOR FUTURE
COMPETITIVENESS

A
ABLE 

TO WORK
IN NEW WAYS

ECO
Economy & 

Ecology  
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Great
Strategy

พัฒนาศักยภูาพขององค์กร็
ด�วยนวตักร็ร็มุ่แลิะเที่คโนโลิย่

Green
Strategy

พัฒนาแลิะบร็หิาร็จัดการ็
แบบมุ่่สู่�วนร็�วมุ่แลิะเป็็นมุ่ิตร็กับ

สิู่�งแวดลิ�อมุ่สู่่�ความุ่ยั�งยืน 

Growth 
Strategy

พัฒนาแลิะยกร็ะดับผลิิตภัูณฑ์์/
บร็กิาร็/ธิ์่ร็กิจใหมุ่�

 เพื� อสู่ร็�างความุ่มุ่ั�นคงให�องค์กร็

Good
Governance 

Strategy
ยกร็ะดับร็ะบบ

การ็กำากับด่แลิองค์กร็
สู่่�มุ่าตร็ฐานสู่ากลิ

Global
Competitiveness

Strategy
เสู่ร็มิุ่สู่ร็�างข่ดความุ่สู่ามุ่าร็ถึ

การ็แข�งขันของล่ิกค�าแลิะนักลิงที่่น

ยุทัธศาส่ต่รั ์กี่นอ.

012
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จำานวนพันักี่งานและล่กี่จ�างทัั�งหมดั

ส่วสั่ดิักี่ารั/สิ่ทัธิปรัะโยชน์ของพันักี่งานและล่กี่จ�าง กี่นอ.

โคุรังส่รั�างอตั่รัากี่ำาลัง

	 สวัิสดิการ/สิทธิัประโยชน์ิขึ้อุงพนัิกงานิและล่กจ้าง	กนิอุ.	 เป็นิไปตามพระราชบััญญัติแรงงานิรัฐวิิสาหกิจสัมพันิธ์ั	
พ.ศ.	2543	และข้ึ้อุบัังคับั	ระเบ่ัยบั	ท่�	กนิอุ.	กำาหนิด	ทั�งน่ิ�	ต้อุงไม่น้ิอุยกว่ิามาตรฐานิขัึ้�นิตำ�าขึ้อุงสภาพการจ้างในิรัฐวิิสาหกิจ

พนักงาน สู่นญ. 
พนักงาน สู่นง.นิคมุ่ฯ
ล่ิกจ�าง

500

600

400

300

200

100

0

500

600

400

300

200

100

0

500

700

600

400

300

200

100

0

ป็ ี2561

12

239

351

25

121

85

64

107

106

68

14

ป็ ี2562

11

246

338

25

119

84

65

107

104

67
13

ป็ ี2563

9

254

329

24

120

84

60

109

104

68
14

ผ่�ว�าการ็ สู่ายงานบร็หิาร็
สู่ายงานย่ที่ธิ์ศาสู่ตร็แ์ลิะพัฒนา สู่ายงานบร็กิาร็แลิะล่ิกค�าสัู่มุ่พันธ์ิ์
สู่ายงานป็ฏิิบติัการ็ 1 สู่ายงานป็ฏิิบติัการ็ 2
สู่ายงานป็ฏิิบติัการ็ 3 สู่ายงานกิจการ็พิเศษ

จำานวนพันักี่งานจำาแนกี่ต่ามเพัศ/กี่ารัศึกี่ษา

พนักงานชีาย พนักงานหญิง 
ตำากว�าป็ร็ญิญาตร็่ ป็ร็ญิญาตร็่
ป็ร็ญิญาโที่ ป็ร็ญิญาเอก

ป็ ี2561 ป็ ี2562 ป็ ี2563

จำานวนพันักี่งานจำาแนกี่ต่ามอายุ

ป็ ี2561 ป็ ี2562 ป็ ี2563

63

301

222

4

60

304

216

4

54

302

223

4

256

334

248

336

247

336

> 54 45-54< 25 25-34 35-44
16
10

23

97 106

240

131

96 104

215

146

127 95

202

149
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กี่ารัให�บรักิี่ารัและสิ่ทัธิปรัะโยชน์

	 ในิปี	2551	กนิอุ.	 ได้ม่การพัฒนิานิวัิตกรรมการให้
บัริการ	 โดยยกระดับัศ่นิย์	OSS	 เดิมไปส่่การเป็นิศ่นิย์
Total	Solution	Center	(TSC)	ท่�ครอุบัคลุมการให้บัริการ
ทั�ง	 “ก่อุนิ”	“ระหว่ิาง”	และ	“หลัง”	การลงทุนิด้วิยการ
ปรับัปรุงคุณภาพและขึ้ยายขึ้อุบัเขึ้ตการให้บัริการท่�ม่อุย่่เดิม
พร้อุมทั�งนิำาเสนิอุบัริการร่ปแบับัใหม่	บันิฐานิขึ้อุงควิาม

รวิดเร็วิ	 ถ่กต้อุง	 โปร่งใส	ได้มาตรฐานิสากล	 ซ้ึ่�งเอุ่�อุให้
สามารถตอุบัโจทย์ควิามต้อุงการในิทุกขัึ้�นิตอุนิการลงทุนิได้
อุย่างสมบ่ัรณ์แบับัและกระตุ้นิให้เกิดการลงทุนิท่�ม่คุณภาพ
ยิ�งข้ึ้�นิ	สอุดคล้อุงตามแนิวิทางการให้บัริการท่�เน้ินิจุดย่นิ	
“ล่กค้าเป็นิศ่นิย์กลางอุย่างแท้จริง”

ศ่นย์บรักิี่ารั Total Solution Center (TSC) 

ศน่ย์บร็กิาร็ 
Total Solution Center 

(TSC) 

	 ศ่นิย์	Total	Solution	Center	(TSC)	ประกอุบัด้วิย	
5	Services	ได้แก่	

 (1) Focal Point Service ด่แลนัิกลงทุนิรายใหม่	
โดยให้บัริการสำานัิกงานิชั�วิคราวิ	 บัริการห้อุงประชุม	
การให้บัริการข้ึ้อุม่ลการบัริการ	 และคำาปร้กษาด้านิ
การลงทุนิ	 ข้ึ้อุม่ลการตั�งโรงงานิ	 ข้ึ้อุม่ลผิลิตภัณฑ์์เพ่�อุ
เช่�อุมโยงและสร้างพันิธัมิตรร่วิมกันิ	รวิมถ้งข้ึ้อุม่ลอุ่�นิๆ	
ท่�เป็นิประโยชนิ์ต่อุนัิกลงทุนิ	โดยม่	Application	I-EA-T	
Touch	 เป็นิส่วินิเสริมในิการสนัิบัสนุินิข้ึ้อุม่ลอุ่กทางหน้ิ�ง

 (2) One Stop Service การอุนิุมัติอุนุิญาตใช้
ท่�ดินิ	ก่อุสร้าง	ประกอุบักิจการ	และสิทธิัประโยชน์ิสำาหรับั
ผ้่ิประกอุบัการ	รวิมถ้งการบัริการให้คำาปร้กษา	แนิะนิำาและ
เสนิอุแนิะแนิวิทางการแก้ไขึ้ปัญหาด้านิการอุนุิญาต	อุนุิมัติ	
การประกอุบักิจการ	และสิทธิัประโยชน์ิแก่ผ้่ิประกอุบัการ

 (3) One Stop Service for Developer 
การอุนุิมัติอุนุิญาตสำาหรับัผ้่ิพัฒนิานิิคมอุุตสาหกรรม	
ได้แก่	การอุนุิญาตผัิงแม่บัท	ผัิงจัดสรร	เป็นิต้นิ

 (4) Training Service บัริการจัดฝึึกอุบัรม
หลักส่ตรท่�เก่�ยวิข้ึ้อุงกับักฎหมายท่�เก่�ยวิข้ึ้อุงกับั	กนิอุ.		
การประกอุบักิจการ	หร่อุหลักส่ตรอุ่�นิๆ	ทั�วิไป

 (5) Value Added Services เป็นิบัริการเสริม
ในิการอุนุิมัติอุนุิญาตผ่ิานิระบับั	e-PP	ซ้ึ่�งเป็นิระบับัอุนุิมัติ
อุนุิญาตทางอิุเล็กทรอุนิิกส์	 โดยเช่�อุมโยงกับัหน่ิวิยงานิ
ท่�เก่�ยวิข้ึ้อุง
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	 กนิอุ.	 ได้พัฒนิาการให้บัริการขึ้อุอุนุิมัติ-อุนุิญาต
ผ่ิานิทางระบับั	e-PP	(e-Permission	&	Privilege)	ในิด้านิ
การอุนุิญาตใช้ท่� ดินิ	 ก่อุสร้าง	 ประกอุบักิจการและ
สิทธิัประโยชนิ์	 โดยผ้่ิประกอุบัการในินิิคมอุุตสาหกรรม
สามารถนิำาหนิังส่อุอุนิุญาตดังกล่าวิ	 ไปย่�นิกับัหนิ่วิยงานิ

ท่�เก่�ยวิข้ึ้อุงโดยไม่ต้อุงเดินิทางมารับัเอุกสารท่�	กนิอุ.	โดย
ในิแต่ละหนัิงส่อุอุนุิญาตจะม่ลายเซ็ึ่นิอิุเล็กทรอุนิิกส์	
(e-Signature)	และ	QR	Code	เพ่�อุให้หน่ิวิยงานิอุ่�นิสามารถ
ตรวิจสอุบัควิามถ่กต้อุงขึ้อุงหนัิงส่อุอุนุิญาตได้

กี่ารัให�บรักิี่ารัรัะบบอนุมัติ่-อนุญาต่ทัางอเิล็กี่ทัรัอนิกี่ส์่
(e-Permission & Privilege: e-PP)  

สิ่ทัธิปรัะโยชน์และกี่ารัอำานวยคุวามส่ะดัวกี่ส่ำาหรับัผู่้�ปรัะกี่อบอตุ่ส่าหกี่รัรัม
หรัอืพัาณิชยกี่รัรัมหรัอืกี่ารับรักิี่ารัในนิคุมอตุ่ส่าหกี่รัรัม ต่ามพัรัะรัาชบัญญัติ่
กี่ารันิคุมอตุ่ส่าหกี่รัรัมแห่งปรัะเทัศไทัย พั.ศ. 2522  ซึึ่�งแกี่�ไขเพิั�มเติ่มโดัย 
พัรัะรัาชบัญญัติ่กี่ารันิคุมอตุ่ส่าหกี่รัรัมแห่งปรัะเทัศไทัย (ฉบับท่ั� 4) พั.ศ. 2550 
และ (ฉบับท่ั� 5) พั.ศ. 2562

สิ่ทัธิปรัะโยชน์ท่ั�ไม่เก่ี่�ยวกัี่บภูาษ่อากี่รัในเขต่อตุ่ส่าหกี่รัรัมทัั�วไป
และเขต่ปรัะกี่อบกี่ารัเส่รั่

	 1.	ผ้่ิประกอุบัอุุตสาหกรรม	หร่อุการบัริการ	หร่อุ
ผ้่ิประกอุบัการพาณิชยกรรม	 ทั�งท่�เป็นิคนิไทยและ
คนิต่างด้าวิ	อุาจไดรั้บัอุนุิญาตให้ถ่อุกรรมสิทธิั�ในิท่�ดินิ
ในินิิคมอุุตสาหกรรม	 เพ่�อุประกอุบักิจการได้ตาม
จำานิวินิเน่ิ�อุท่�	 ท่�คณะกรรมการ	กนิอุ.	 เห็นิสมควิร
แม้ว่ิาจะเกินิกำาหนิดท่�จะพ้งม่ได้ตามกฎหมายอุ่�นิ	

	 2.	 ผ้่ิประกอุบัอุุตสาหกรรม	หร่อุการบัริการ	
หร่อุผ้่ิประกอุบัพาณิชยกรรม	 จะได้รับัอุนุิญาต
ให้นิำาคนิต่างด้าวิ	 ซ้ึ่�งเป็นิช่างฝีึม่อุ	 ผ้่ิชำานิาญการ	
ค่่สมรส	และบุัคคลซ้ึ่�งอุย่่ในิอุุปการะ	 เข้ึ้ามาและ
อุย่่ในิราชอุาณาจักร	ตามจำานิวินิและภายในิกำาหนิด
ระยะเวิลาท่�คณะกรรมการ	กนิอุ.	เห็นิสมควิร	

	 3.	คนิต่างด้าวิซ้ึ่�งเป็นิช่างฝีึม่อุหร่อุผ้่ิชำานิาญการ	
ซ้ึ่�งได้รับัอุนุิญาตให้อุย่่ในิราชอุาณาจักร	ตามข้ึ้อุ	2.	
ได้รับัอุนุิญาตให้ทำางานิเฉพาะตำาแหน่ิงท่�คณะกรรมการ	
กนิอุ.	 ให้ควิามเห็นิชอุบั	ตลอุดระยะเวิลาท่�ได้รับั
อุนุิญาตให้อุย่่ในิราชอุาณาจักร

 

	 4.	 ผ้่ิประกอุบัอุุตสาหกรรม	หร่อุการบัริการ	
หร่อุผ้่ิประกอุบัพาณิชยกรรม	 ซ้ึ่� ง ม่ ภ่ มิลำา เนิา
นิอุกราชอุาณาจกัร	จะไดรั้บัอุนิญุาตให้ส่งเงินิอุอุกไป
นิอุกราชอุาณาจักรเป็นิเงินิตราต่างประเทศได้	
เม่�อุเงินินัิ�นิเป็นิเงินิทุนิท่�นิำาเข้ึ้ามา	 เงินิปันิผิลหร่อุ
ผิลประโยชน์ิท่�เกิดจากเงินิทุนินัิ�นิ	เงินิก้่ต่างประเทศ	
และเงินิท่�ผ้่ิประกอุบัอุุตสาหกรรม	หร่อุการบัริการ	หร่อุ
ผ้่ิประกอุบัพาณิชยกรรมม่ข้ึ้อุผ่ิกพันิกับัต่างประเทศ

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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สิ่ทัธิปรัะโยชน์ดั�านภูาษ่อากี่รัและกี่ารัอำานวยคุวามส่ะดัวกี่ในเขต่ปรัะกี่อบกี่ารัเส่รั่

	 1 . 	 ไ ด้ รับัการยกเวิ้นิ ค่าธัรรมเ น่ิยมพิ เศษ
ตามกฎหมายวิ่ า ด้วิยการส่ ง เส ริมการลงทุนิ	
อุากรขึ้าเข้ึ้า	ภาษ่ม่ลค่าเพิ�ม	และภาษ่สรรพสามิต	
สำาหรับัเคร่�อุงจักร	อุุปกรณ์	เคร่�อุงม่อุ	และเคร่�อุงใช้	
รวิมทั�งส่วินิประกอุบัขึ้อุงสิ�งดังกล่าวิท่�จำาเป็นิต้อุงใช้
ในิการผิลิตสินิค้า	หร่อุเพ่�อุพาณิชยกรรมและขึ้อุง
ท่�ใช้ในิการสร้าง	ประกอุบั	หร่อุติดตั�งในิโรงงานิ
หร่อุอุาคาร	สิทธิัประโยชนิ์ทางภาษ่อุากรท่�เกิดข้ึ้�นิ
ให้กับัเคร่�อุงจักร	อุุปกรณ์ฯ	ไม่ผ่ิกพันิควิามเป็นิเจ้าขึ้อุง
ขึ้อุงผ้่ิประกอุบัการ

	 2.	 ได้รับัการยกเว้ินิค่าธัรรมเน่ิยมพิเศษตาม
กฎหมายวิ่าด้วิยการส่งเสริมการลงทุนิ	อุากรขึ้าเขึ้้า	
ภาษ่ม่ลค่าเพิ�ม	และภาษ่สรรพสามิต	สำาหรับัขึ้อุง
ท่�นิำาเขึ้้ามาเพ่�อุใช้ในิการผิลิตสินิค้า	 หร่อุเพ่�อุ
พาณิชยกรรม	สิทธิัประโยชน์ิทางภาษ่อุากรท่�เกิดข้ึ้�นิ
กับัขึ้อุง	ไม่ผ่ิกพันิควิามเป็นิเจ้าขึ้อุงขึ้อุงผ้่ิประกอุบัการ
 
	 3.	ได้รับัการยกเว้ินิอุากรขึ้าอุอุก	ภาษ่ม่ลค่าเพิ�ม	
และภาษ่สรรพสามิต	 สำาหรับัวัิตถุดิบั	 รวิมทั�ง
ผิลิตภัณฑ์์สิ�งพลอุยได้	และสิ�งอุ่�นิท่�ได้จากการผิลิต	

	 4.	ได้รับัการยกเว้ินิหร่อุค่นิค่าภาษ่อุากร	สำาหรับั
ขึ้อุงท่�ม่บัทบััญญัติแห่งกฎหมายให้ได้รับัยกเวิ้นิหร่อุ
ค่นิค่าภาษ่อุากร	เม่�อุได้ส่งอุอุกไปนิอุกราชอุาณาจักร	
ซ้ึ่�งถ้งแม้จะมิได้ม่การส่งอุอุกไปนิอุกราชอุาณาจักร	

แต่ได้เป็นิการนิำาเข้ึ้าไปในิเขึ้ตประกอุบัการเสร่	
สำาหรับัเคร่�อุงจักร	อุุปกรณ์ฯ	และวัิตถุดิบั

	 5.	 ขึ้อุงท่�นิำาเขึ้้าไปในิเขึ้ตประกอุบัการเสร่
ได้รับัสิทธิัประโยชน์ิเช่นิเด่ยวิกับัเขึ้ตปลอุดอุากร

	 6.	ขึ้อุงท่�นิำาเข้ึ้ามาในิราชอุาณาจกัรหร่อุนิำาวัิตถุดิบั
ภายในิราชอุาณาจักรเขึ้้าไปในิเขึ้ตประกอุบัการเสร่
เพ่�อุผิลิต	ผิสม	ประกอุบั	บัรรจุ	หร่อุดำาเนิินิการอุ่�นิใด	
หร่อุพาณิชยกรรมโดยม่วิัตถุประสงค์เพ่�อุส่งอุอุก	
ให้ยกเว้ินิไม่อุย่่ภายในิบัังคับัขึ้อุงกฎหมายว่ิาด้วิย
การควิบัคุมการนิำาเข้ึ้า	การส่งอุอุกไปนิอุกราชอุาณาจักร
การครอุบัครอุงหร่อุการใช้ประโยชน์ิ	การควิบัคุม
มาตรฐานิหร่อุคุณภาพ	 การประทับัตราหร่อุ
เคร่�อุงหมายใดๆ	 แก่ขึ้อุงนัิ�นิ	 แต่ทั�งน่ิ�ไม่รวิมถ้ง
กฎหมายว่ิาด้วิยศุลกากร	แต่ถ้าขึ้อุงดังกล่าวิก่อุให้
เกิดหร่อุอุาจก่อุให้เกิดผิลกระทบัต่อุควิามมั�นิคง	
ต่อุสุขึ้ภาพอุนิามัยขึ้อุงประชาชนิ	หร่อุสิ�งแวิดล้อุม
ให้รัฐมนิตร่อุอุกกฎกระทรวิงกำาหนิดชนิิดหร่อุ
ประเภทขึ้อุงขึ้อุงนัิ�นิมิให้ได้รับัยกเวิ้นิตามกฎหมาย
ดังกล่าวิ	

	 7.	การขึ้ายผิลิตภัณฑ์์จากเขึ้ตประกอุบัการเสร่
เข้ึ้ามาในิประเทศสามารถนิำาราคาวัิตถุดิบัท่�ไม่ม่สิทธิัค่นิ	
หร่อุยกเว้ินิอุากร	หักจากราคาผิลิตภัณฑ์์ก่อุนิคำานิวิณ
ราคาภาษ่อุากร
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คุวามส่ำาเรัจ็ทัางธรุักิี่จปี 2563

กี่ารัจดััตั่�ง และกี่ารัเปล่�ยนแปลงนิคุมอตุ่ส่าหกี่รัรัม  

นิคุมฯ เวลิด์ั ฟู่๊�ดั วลัเลย์ ไทัยแลนด์ั
จงัหวดััอา่งทัอง
พื� นท่ี่� 1,392.31 ไร็�
จัดตั�งวนัท่ี่� 8 มุ่ิถึ่นายน 2563

นิคุมฯ ป่� นทัอง (โคุรังกี่ารั 6)
จงัหวดััรัะยอง
พื� นท่ี่� 1,322.40 ไร็�
จัดตั�งวนัท่ี่� 15 พฤษภูาคมุ่ 2563

นิคุมฯ ซึ่พ่่ัจซ่ึ่่
จงัหวดััรัะยอง
พื� นท่ี่� 3,068.29 ไร็�
จัดตั�งวนัท่ี่� 16 ต่ลิาคมุ่ 2562

นิคุมฯ บอ่ทัอง 33 
จงัหวดััปรัาจน่บุรั่
พื� นท่ี่� 1,746.53 ไร็�
จัดตั�งวนัท่ี่� 16 ต่ลิาคมุ่ 2562

นิคุมอตุ่ส่าหกี่รัรัมท่ั�จดััตั่�งใหม่
ปรัะจำาปีงบปรัะมาณ 2563

กี่ารัเปล่�ยนแปลงชื�อนิคุมอตุ่ส่าหกี่รัรัม
	 การเปล่�ยนิแปลงช่�อุ	“นิิคมอุุตสาหกรรมระยอุง	(บ้ัานิค่าย)”	เป็นิ	“นิิคมอุุตสาหกรรมดับับัลิวิเอุชเอุ	อิุนิดัสเตร่ยล	เอุสเตท	
ระยอุง”	ประกาศในิราชกิจจานุิเบักษาวัินิท่�	28	ตุลาคม	2562
			การเปล่�ยนิแปลงช่�อุ	“นิิคมอุุตสาหกรรมสหรัตนินิคร”	เป็นิ	“นิิคมอุุตสาหกรรมนิครหลวิง”	ประกาศในิราชกิจจานุิเบักษา
วัินิท่�	6	ม่นิาคม	2563
กี่ารัเปล่�ยนแปลงเขต่นิคุมอุต่ส่าหกี่รัรัม ท่ั เอฟู๊ ด่ั 2 จงัหวดััฉะเชิงเทัรัา
	 นิิคมอุุตสาหกรรม	ท่	เอุฟ	ด่	2	จังหวัิดฉะเชิงเทรา	ได้ม่ประกาศคณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
เร่�อุง	การเปล่�ยนิแปลงเขึ้ตนิิคมอุุตสาหกรรม	ท่	เอุฟ	ด่	2	จังหวัิดฉะเชิงเทรา	โดยขึ้อุเปล่�ยนิแปลงเขึ้ตอุุตสาหกรรมทั�วิไป	
พ่�นิท่�ประมาณ	110-2-81.60	ไร่	ไปเป็นิเขึ้ตประกอุบัการเสร่	ประกาศในิราชกิจจานุิเบักษาวัินิท่�	8	มิถุนิายนิ	2563
กี่ารัเปล่�ยนแปลงเขต่นิคุมอตุ่ส่าหกี่รัรัมเวลิด์ั (ลำาพ่ัน) (ฉบับท่ั� 2)
	 นิิคมอุุตสาหกรรมเวิิลด์	 (ลำาพ่นิ)	 ได้ม่ประกาศคณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 เร่�อุง	
การเปล่�ยนิแปลงเขึ้ตนิิคมอุุตสาหกรรมเวิิลด์	 (ลำาพ่นิ)	 (ฉบัับัท่�	 2)	 โดยขึ้อุเปล่�ยนิแปลงการใช้ประโยชนิ์ท่�ดินิ
ในิเขึ้ตอุุตสาหกรรมทั�วิไปเน่ิ�อุท่�	 123-2-25.90	 ไร่	 เป็นิเน่ิ�อุท่�	 105-2-30.56	 ไร่	และเขึ้ตประกอุบัการเสร่	 เน่ิ�อุท่�	
246-2-58.20	ไร่	เป็นิเน่ิ�อุท่�	264-2-53.54	ไร่	ประกาศในิราชกิจจานุิเบักษาวัินิท่�	18	มิถุนิายนิ	2563

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ข�อม่ลท่ั�ส่ำาคัุญทัางกี่ารัเงนิ

ฐานะกี่ารัเงิน กี่นอ. ปี 2563 ณ สิ่�นปีบัญช่ 2563

ผู้ลกี่ารัดัำาเนินงานปี 2563
	 กนิอุ.	ม่กำาไรสุทธิั	จำานิวินิ	2,853	ล้านิบัาท	ลดลงจากปี	2562	จำานิวินิ	271	ล้านิบัาท	หร่อุลดลงร้อุยละ	9	ประกอุบัด้วิย	
รายได้รวิม	จำานิวินิ	6,650	ล้านิบัาท	ลดลงจำานิวินิ	421	ล้านิบัาท	และค่าใช้จ่ายรวิม	จำานิวินิ	3,797	ล้านิบัาท	ลดลง	
จำานิวินิ	150	ล้านิบัาท	รายไดร้วิมลดลง	จำานิวินิ	421	ล้านิบัาท	ประกอุบัดว้ิย	รายไดจ้ากการดำาเนิินิงานิหลักลดลง	จำานิวินิ	
822	ล้านิบัาท	ได้แก่	

ค่าใช้จ่ายรวิมลดลง	จำานิวินิ	150	ล้านิบัาท	ส่วินิใหญ่เป็นิการลดลงขึ้อุงต้นิทุนิขึ้ายและบัริการซ้ึ่�งแปรผัินิตามรายได้ท่�ลดลง

01 ร็ายได�ค�าบร็กิาร็
สู่าธิ์าร็ณ่ป็โภูค 
ลดัลง จำานวน
204 ลิ�านบาที่

05 ร็ายได�จากการ็
ร็�วมุ่ดำาเนินงาน
ลดัลง จำานวน
49 ลิ�านบาที่

06 ร็ายได�ค�าเชี�า
สิู่นที่ร็พัย์
เพิั�มขึ�น จำานวน 
183 ลิ�านบาที่

07 ร็ายได�
ค�าธิ์ร็ร็มุ่เน่ยมุ่
เพิั�มขึ�น จำานวน 
13 ลิ�านบาที่

08 ร็ายได�อื�น
เพิั�มขึ�น จำานวน 
401 ลิ�านบาที่

02 ร็ายได�ค�าบร็กิาร็
จากการ็ดำาเนินงาน
ที่�าเท่ี่ยบเร็อื 
ลดัลง จำานวน
68 ลิ�านบาที่

03 ร็ายได�จากการ็ร็บั
บร็จิาคสิู่นที่ร็พัย์
ท่ี่�ก�อให�เกิดร็ายได�
ลดัลง จำานวน
556 ลิ�านบาที่

04 ร็ายได�จาก
การ็ขายท่ี่�ดิน
ลดัลง จำานวน
141 ลิ�านบาที่

สิินทรััพย์์รัวม

ล้้าน
บาท28,376 

ส่ิวนของทุนรัวม

ล้้าน
บาท16,537 

หน้�สิินรัวม

ล้้าน
บาท11,839 

สัิดส่ิวนหน้�สิินต่่อทุนเท่ากัับ

0.7:1

จำานวน 3,629 ลิ�านบาที่
ลดัลงจากป็ี 2562 จำานวน 229 ลิ�านบาที่ 

ตามุ่ผลิป็ร็ะกอบการ็ กนอ. 
ท่ี่�มุ่่กำาไร็สู่่ที่ธิิ์ลิดลิงในป็ี 2563

EBITDA ปี 2563
กนอ. นำาเงินสู่�งร็ฐั ในป็ี 2563 

จำานวน 1,558 ลิ�านบาที่ 
ตามุ่หลัิกเกณฑ์์การ็นำาเงินสู่�งร็ฐั

ของกร็ะที่ร็วงการ็คลัิง

เงินนำาส่่งรัฐั ปี 2563
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ปัญหาและอปุส่รัรัคุของกี่ารัดัำาเนินงาน

แนวทัางดัำาเนินงาน กี่นอ.

แนวโน�มดั�านกี่ารัเงินในอนาคุต่ของ กี่นอ.

	 สาเหตุหลักท่�ส่งผิลกระทบัต่อุผิลการดำาเนิินิงานิขึ้อุง	
กนิอุ.	ทำาให้รายได้จากการดำาเนิินิงานิหลักลดลง	
	 1.	สถานิการณ์การแพร่ระบัาดขึ้อุงไวิรัสโคโรนิา	2019	
(COVID-19)	 และมาตรการขึ้อุงรัฐบัาลท่�ใช้ควิบัคุม
การแพร่ระบัาด	 ตั�งแต่เด่อุนิม่นิาคม	2563	 เป็นิต้นิมา	
ส่งผิลกระทบัโดยตรงต่อุผ้่ิประกอุบัการ	ในิด้านิการผิลิต
และการขึ้นิส่ง	ซ้ึ่�งขึ้าดวัิตถุดิบันิำาเข้ึ้าเพ่�อุใช้ในิการผิลิตสินิค้า	
และไม่สามารถขึ้นิส่งสินิค้าอุอุกไปต่างประเทศได้	อุ่กทั�งยังต้อุง
ปิดกิจการและหยุดการผิลิตบัางโรงงานิ	 และทำางานิ
สลับัช่วิงเวิลา	 อุ่กทั�งสถานิการณ์ภัยแล้งต้อุงปรับัลดการ
ใช้นิำ�าลง	10%	ตามนิโยบัายรัฐ	ทำาให้ปริมาณการใช้นิำ�า
เพ่�อุการผิลิตลดลงส่งผิลต่อุรายได้ค่าบัริการสาธัารณ่ปโภค
ลดลง	และการเดินิเร่อุเข้ึ้า-อุอุกเพ่�อุนิำาเข้ึ้าสินิค้าและส่งอุอุก
สินิค้าม่จำานิวินิเร่อุลดลง	และก่อุนิหนิ้าน่ิ�ได้รับัผิลกระทบั
มาจากสภาวิะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยหยุดชะงัก	

ส่งผิลกระทบัรุนิแรงต่อุรายได้ค่าบัริการจากการดำาเนิินิงานิ
ท่าเท่ยบัเร่อุลดลง	
	 2.	 กนิอุ.	 ตระหนัิกถ้งผิลกระทบัท่� รุนิแรงจาก
สถานิการณ์	COVID-19	ท่�สง่ผิลต่อุผ้่ิประกอุบัการโดยตรง
กนิอุ.	 ได้ม่มาตรการช่วิยเหล่อุผ้่ิประกอุบัการในินิิคม
อุุตสาหกรรมและผ้่ิพัฒนิานิิคม	 อุาทิ	 การลดหย่อุนิ
ค่าเช่าท่�ดินิ	การยกเว้ินิและลดหย่อุนิค่ากำากับับัริการ/
ค่าบัริการอุนุิญาตการประกอุบักิจการและค่าบัำารุงรักษา	
และการขึ้ยายเวิลาการชำาระค่าเช่า	เป็นิต้นิ	ซ้ึ่�งมาตรการฯ	
ดังกล่าวิส่งผิลให้รายได้จากการดำาเนิินิงานิหลักลดลง	
ได้แก่	รายได้ค่าเช่าท่�ดินิ	รายได้จากการร่วิมดำาเนิินิงานิ			
รายได้ค่าบัำารุงรักษา	และรายได้ค่าธัรรมเน่ิยม	เป็นิต้นิ
	 3.	 การดำาเนิินิโครงการตามนิโยบัายรัฐ	 ซ้ึ่�งยังไม่
ก่อุให้เกิดรายได้	ส่งผิลให้	กนิอุ.	ยังคงต้อุงรับัภาระต้นิทุนิ
โครงการฯ

	 1.	บัริหารรายจ่าย	 โดยคำาน้ิงถ้งควิามคุ้มค่าขึ้อุงการ
ใช้เงินิ

	 2.	 ดำาเนิินิโครงการลงทุนิระยะยาวิอุย่างต่อุเน่ิ�อุง	
เพ่�อุเป็นิแหล่งรายได้ใหม่ในิอุนิาคต	

	 ภายใต้วิิสัยทัศน์ิ	“ผู้้�นิำาการพััฒนิานิิคมอุุตสาหกรรม
ครบวงจรระดัับภู้มิภูาคดั�วยนิวัตกรรมส้�ความยั�งยืนิ”	ทำาให้
ยุทธัศาสตร์	กนิอุ.	5G+	ปี	2561-2565	ในิด้านิการเงินิ
มุ่งเน้ินิการลงทุนิเพ่�อุขัึ้บัเคล่�อุนิด้านิเศรษฐกิจเพ่�อุสร้าง
ร าย ไ ด้ อุ ย่ า ง ยั� ง ย่ นิ 	 โดย ม่ โคร งการ พัฒนิา นิิคม
อุุตสาหกรรมและท่าเร่อุอุุตสาหกรรม	เช่นิ	โครงการจัดตั�ง
นิิคมอุุตสาหกรรม	Smart	Park	 โครงการพัฒนิาท่าเร่อุ
อุุตสาหกรรมมาบัตาพุด	 ระยะท่�	 3	 ซ้ึ่�งเป็นิโครงการท่�
ร่วิมลงทุนิกับัเอุกชนิ	ตามพระราชบััญญัติการให้เอุกชนิ
ร่วิมลงทุนิในิกิจการขึ้อุงรัฐ	พ.ศ.	2562	หร่อุในิร่ปแบับั	PPP	
โครงการพัฒนิาพ่�นิท่�เขึ้ตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัิดสงขึ้ลา	
ระยะท่�	 2	 เพ่�อุตอุบัสนิอุงนิโยบัายขึ้อุงรัฐบัาลในิการ

พัฒนิาพ่�นิท่�เขึ้ตเศรษฐกิจพิเศษอุย่างต่อุเน่ิ�อุง	นิอุกจากน่ิ�	
กนิอุ.	ยังม่โครงการลงทุนิในิด้านิบัริหารจัดการสังคมและ
สิ�งแวิดล้อุม	 เช่นิ	 โครงการพัฒนิาและยกระดับันิิคมฯ	
ส่่เม่อุงอุุตสาหกรรมเชิงนิิเวิศ	 โครงการพัฒนิาระบับั
การแสดงควิามรับัผิิดชอุบัต่อุสังคมและสิ�งแวิดล้อุม
ในิกระบัวินิการตามมาตรฐานิ	ISO	26000	โดย	กนิอุ.	
เช่�อุมั�นิว่ิาการลงทุนิในิด้านิสังคมและสิ�งแวิดล้อุม	นิอุกเหน่ิอุ
จากการลงทุนิเพ่�อุแสวิงหารายได้เพ่ยงอุย่างเด่ยวิจะนิำาไป
ส่่การพัฒนิานิิคมอุุตสาหกรรมทำาให้อุย่่ร่วิมกันิอุย่าง
เก่�อุหนิุนิร่วิมกับัสังคม	 ชุมชนิ	 และสิ�งแวิดล้อุมตาม
มาตรฐานิสากล	บันิพ่�นิฐานิขึ้อุงคุณธัรรมและควิามโปร่งใส	
ตอุบัสนิอุงวิิสัยทัศน์ิขึ้อุง	กนิอุ.	ได้อุย่างสมบ่ัรณ์
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จดุัเด่ันทัางกี่ารัเงิน
2561 2562 2563 Chg 

Y63-Y62
%Chg 

Y63-Y62

ฐานะการเงิิน

สินิทรัพย์รวิม	 25,909 27,129 28,376 1,247.00 5%

หน่ิ�สินิรวิม	 12,778 12,195 11,839 (356.00) (3%)

ส่วินิขึ้อุงทุนิ	 13,131 14,934 16,537 1,603.00 11%

งิบกำาไรขาดทุุน

รายได้จากการดำาเนิินิงานิหลัก 5,777 6,645 5,823 (822) (12%)

รายได้รวิม 6,080 7,071 6,650 (421) (6%)

ค่าใช้จ่ายรวิม 3,744 3,947 3,797 (150) (4%)

กำาไรสุทธิั 2,336 3,124 2,853 (271) (9%)

กำาไร(ขึ้าดทุนิ)ก่อุนิดอุกเบ่ั�ยจ่าย	ภาษ่เงินิได้	ค่าเส่�อุมราคา
และค่าตัดจำาหนิ่าย	Earnings	before	Interest,	Tax,	
Depreciation	and	Amortization	(EBITDA)

3,037 3,858 3,629 (229) (6%)

เงินินิำาส�งรัฐ 917 1,042 1,558 516 50%

อััตราส่่วนทุางิการเงิิน

ผิลตอุบัแทนิต่อุสินิทรัพย์รวิมเฉล่�ย	(ROA)	 8.68% 11.26% 10.76% (0.50%) -

กำาไรสุทธิัต่อุรายได้จากการดำาเนิินิงานิ	 40.44% 47.01% 49.00% 1.99% -

หน่ิ�สินิต่อุทุนิ	(D/E)	(เท่า) 0.9:1 0.8:1 0.7:1 - -

ควิามสามารถในิการชำาระหน่ิ�	(DSCR)	(เท่า) 8 10 8 - -

การค้ำำ�าประกัน โดย กระทุรวงิการค้ำลัังิ
ยอัดหน้�เงิินก้� ณ 30 กันยายน ขอังิทุุกปี

(หน่วยลั�านบาทุ/ทุศนิยม 2 ตำาแหน่งิ)

2559 2560 2561 2562 2563

คำ�าประกันิ - - - - -

ไม่คำ�าประกันิ

ยอุดยกมาต้นิปี 2,006.42 2,006.42 2,006.42 1,959.32 1,575.15

เบิักเพิ�มเงินิก้่ - - 12.00 - -

ชำาระค่นิเงินิก้่ - - (59.10) (384.17) (354.62)

ยอุดัคงเหลืือุปลืายปี 2,006.42 2,006.42 1,959.32 1,575.15 1,220.53

หน่�เงินกี่่�ของรัฐัวสิ่าหกิี่จ
การ็นิคมุ่อ่ตสู่าหกร็ร็มุ่แห�งป็ร็ะเที่ศไที่ย ข�อมุ่่ลิหน่�เงินก่� จากธิ์นาคาร็ออมุ่สิู่น
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ผู้ลปรัะกี่อบกี่ารั

โคุรังส่รั�างรัายไดั�รัวม ปี 2561-2563

โคุรังส่รั�างคุ่าใช�จา่ยรัวม ปี 2561-2563

บร็กิาร็สู่าธิ์าร็ณ่ป็โภูค เชี�าสิู่นที่ร็พัย์ ขายท่ี่�ดิน ร็�วมุ่ดำาเนินงานที่�าเท่ี่ยบเร็อื อื�นๆ

ต�นที่น่บร็กิาร็สู่าธิ์าร็ณ่ป็โภูค ต�นที่น่เชี�าสิู่นที่ร็พัย์ ต�นที่น่ที่�าเท่ี่ยบเร็อื ต�นที่น่ขายท่ี่�ดิน ค�าใชี�จ�ายบร็หิาร็ ค�าใชี�จ�ายอื�นๆ

หน�วย : ลิ�านบาที่

หน�วย : ลิ�านบาที่

(2,713)

45%

(2,683)

38%
(2,480)

37%

(59)

1%
(95)

2%
(82)

2%

(2,099)

55%
(2,238)

57%

(2,215)

59%

(129)

2%

(433)

7%
(90)

2%
(1,154)

19%

(138)

2%(1,135)

16%

(991)

15%
(13)

0%(154)

2%

(1,135)

16%

(1,067)

16%

(1,826)

26% (2,009)

30%

(1,199)

32%(1,205)

30%

(225)

6%

(2)

0%

(213)

6%

(200)

5%

(172)

5%

(182)

5%
(147)

4%

(27)

1%

(1,128)

30%

(1,651)

27%

ป็ี 2561

6,080
ลิ�านบาที่

ป็ี 2562

7,071
ลิ�านบาที่

ป็ี 2563

3,797
ลิ�านบาที่

ป็ี 2562

3,947
ลิ�านบาที่

ป็ี 2561

3,744
ลิ�านบาที่

ป็ี 2563

6,650
ลิ�านบาที่

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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กี่ารัลงทันุท่ั�ส่ำาคัุญในปัจจบุนั

	 กนิอุ.	 ม่แผินิการลงทุนิในิโครงการต่างๆ	อุย่างต่อุเนิ่�อุง	 เพ่�อุรอุงรับัการลงทุนิในิอุุตสาหกรรมเป้าหมายทั�งภายในิ
และภายนิอุกประเทศ	ก่อุให้เกิดการพัฒนิาและการขึ้ยายตัวิด้านิเศรษฐกิจ	ด้านิสังคม	อุย่างยั�งย่นิ

175,104.543 

พืั�นท่ั�นิคุม
อตุ่ส่าหกี่รัรัม
(ผังแมุ่�บที่) 

5,085 524,768 4,011,770 

จำานวน
ผู่้�ใช�ท่ั�ดิัน
(สู่ะสู่มุ่)

จำานวน
แรังงาน
(สู่ะสู่มุ่)

ม่ลคุ่า
เงนิลงทันุ
(สู่ะสู่มุ่)

โร็งงาน คน ลิ�านบาที่ไร็�

• ร็องร็บัอ่ตสู่าหกร็ร็มุ่เป็้าหมุ่ายของป็ร็ะเที่ศ
• ก�อให�เกิดผลิป็ร็ะโยชีน์ต�อการ็ขยายตัวที่างเศร็ษฐกิจแลิะสัู่งคมุ่ 

- ร็ะยะก�อสู่ร็�าง มุ่่การ็จ�างงานป็ร็ะมุ่าณ 200 คน 
  มุ่่เงินหมุ่่นเวย่นป็ร็ะมุ่าณ 23.76 ลิ�านบาที่/ปี็ 
- ร็ะยะดำาเนินการ็ มุ่ก่าร็จ�างงานป็ร็ะมุ่าณ 7,459 คน
  มุ่่เงินหมุ่่นเวย่นป็ร็ะมุ่าณ 1,342.62 ลิ�านบาที่/ปี็

02
โคุรังกี่ารัพััฒนา
นิคุมอตุ่ส่าหกี่รัรัม 
Smart Park
ป็ ี2564–2566

1,383.76 ไร็�

• ร็องร็บัการ็ลิงที่่นอ่ตสู่าหกร็ร็มุ่แลิะการ็สู่ร็�าง
  กิจกร็ร็มุ่ที่างเศร็ษฐกิจท่ี่�ต�อเนื�องในพื� นท่ี่� 
• เป็็นกลิไกในการ็สู่ร็�างข่ดความุ่สู่ามุ่าร็ถึในการ็
  แข�งขันของป็ร็ะเที่ศในการ็เข�าสู่่�ป็ร็ะชีาคมุ่
  เศร็ษฐกิจอาเซื่่ยน

03
โคุรังกี่ารัจดััตั่�ง
นิคุมอตุ่ส่าหกี่รัรัมในพืั�นท่ั�
เขต่พััฒนาเศรัษฐกิี่จ
พิัเศษส่งขลา
ตั�งแต�ป็ ี2563

927.93 ไร็�
• ร็องร็บัการ็ลิงที่่นอ่ตสู่าหกร็ร็มุ่แลิะการ็สู่ร็�าง
  กิจกร็ร็มุ่ที่างเศร็ษฐกิจท่ี่�ต�อเนื�องในพื� นท่ี่�
• เป็็นกลิไกในการ็สู่ร็�างข่ดความุ่สู่ามุ่าร็ถึในการ็
  แข�งขันของป็ร็ะเที่ศในการ็เข�าสู่่�ป็ร็ะชีาคมุ่
  เศร็ษฐกิจอาเซื่่ยน

04
โคุรังกี่ารัจดััตั่�ง
นิคุมอตุ่ส่าหกี่รัรัมในพืั�นท่ั�
เขต่พััฒนาเศรัษฐกิี่จ
พิัเศษต่ากี่
ป็ ี2563–2569

671.50 ไร็�

• ก�อให�เกิดผลิด่ต�อเศร็ษฐกิจอ่ตสู่าหกร็ร็มุ่ของ
  ป็ร็ะเที่ศไที่ย ทัี่�งมิุ่ติเศร็ษฐกิจแลิะมุ่ิติด�านสัู่งคมุ่
• เกิดการ็พัฒนาพื� นท่ี่�แลิะที่�องถิึ�น 
• เกิดการ็จ�างงาน 
• สู่ร็�างความุ่มัุ่�นคงที่างพลัิงงานของป็ร็ะเที่ศ

01
โคุรังกี่ารัพััฒนาท่ัาเรัอื
อตุ่ส่าหกี่รัรัมมาบต่าพุัดั 
รัะยะท่ั� 3
ป็ ี2563–2569 

1,000 ไร็�

022

รายงานประจำำาป 2563



กี่ารัแพัรัร่ัะบาดัของเชื�อไวรัสั่โคุวดิั-19 
ส่่งผู้ลกี่รัะทับต่่อภูาคุกี่ารัผู้ลิต่
และห่วงโซ่ึ่กี่ารัผู้ลิต่ของโลกี่ 

	 อุย่างไรก็ตาม	ประเทศไทยม่จุดแข็ึ้งด้านิแรงงานิ
ฝีึม่อุและการควิบัคุมโรคระบัาดไวิรัสโควิิด-19	 ท่�ด่	
ในิขึ้ณะท่�ต่างประเทศม่การแพร่ระบัาดไวิรัสโควิิด-19
ในิประเทศค่่ค้าท่�สำาคัญ	รวิมทั�งสถานิการณ์นิำ�าท่วิม
ในิประเทศจ่นิ	 ซ้ึ่�งส่งผิลต่อุห่วิงโซึ่่อุุปทานิ	(Supply	
Chain)	 อุุตสาหกรรมบัางประเภทขึ้าดชิ�นิส่วินิ
การผิลิต	 เกิดปัญหาด้านิการขึ้นิส่งสินิค้าและ
วัิตถุดิบัผิลิตสินิค้า	ส่งผิลให้ผ้่ิประกอุบัการหลายราย
ย้ายฐานิการผิลิตมายังประเทศไทยเพ่�อุกระจาย
ควิามเส่�ยง	นิอุกจากน่ิ�	การพัฒนิาระเบ่ัยงเศรษฐกิจ
ภาคตะวัินิอุอุก	 (EEC)	 การเตร่ยมควิามพร้อุม
ในิระบับัสาธัารณ่ปโภคขัึ้�นิพ่�นิฐานิและสิ�งอุำานิวิย
ควิามสะดวิกท่�สามารถรอุงรับัการย้ายฐานิการผิลิต
ขึ้อุงนัิกลงทุนิต่างชาติได้ทันิท่

ส่ถุานกี่ารัณ์ของคุวามขดััแย�งทัางกี่ารัคุ�า
รัะหวา่งส่หรัฐัฯ กัี่บจน่ท่ั�เป็นไปในทิัศทัาง
ท่ั�ด่ัขึ�น 

	 หลังม่การบัรรลุข้ึ้อุตกลงทางการค้าระยะแรก
อุย่างเป็นิทางการจ้งคาดวิ่าภาพรวิมขึ้อุงเศรษฐกิจ
และปริมาณการค้าโลกในิระยะต่อุไปน่ิาจะปรับัตัวิ
ด่ข้ึ้�นิบ้ัาง	อุย่างไรก็ด่	หากยังไม่ได้ข้ึ้อุสรุป	สงคราม
การค้าขึ้อุงทั�งสอุงประเทศก็จะยังคงส่งผิลถ้งควิาม
ไม่แน่ินิอุนิต่อุเศรษฐกิจการค้าโลกต่อุไป	

กี่ลุ่มอุต่ส่าหกี่รัรัมอิเล็กี่ทัรัอนิกี่ส์่
คุาดัวา่จะเรัิ�มฟู้๊� นตั่วในปีน่�

	 ส่วินิหน้ิ�งมาจากการเริ�มใช้ระบับั	5G	ในิหลาย
ประเทศ	โดยคาดว่ิาจะเริ�มเห็นิคำาสั�งซ่ึ่�อุและการผิลิต
ปรับัตัวิด่ข้ึ้�นิชัดเจนิประมาณช่วิงกลางปีน่ิ�

	 กลุ่มสินิค้าอุุตสาหกรรมท่�ม่ยอุดการสง่อุอุกหดตวัิ	
ได้แก่	รถยนิต์	 เคร่�อุงจักรกล	เหล็ก	เม็ดพลาสติก	
และนิำ�ามันิสำาเร็จร่ป		ในิขึ้ณะท่�สินิค้าท่�ม่การส่งอุอุก
ขึ้ยายตัวิได้ด่ยังคงเป็นิสินิค้ากลุ่มเดิมท่�เก่�ยวิข้ึ้อุงกับั
การทำางานิท่�บ้ัานิ	(work	from	home)	และเคร่�อุง
ใช้ไฟฟ้าภายในิบ้ัานิ	และสินิค้าท่�เก่�ยวิข้ึ้อุงกับัการ
ป้อุงกันิการติดเช่�อุและลดการแพร่ระบัาด	รวิมถ้ง
อุาหารบัางประเภท	อุาท	ิถุงม่อุยาง	ต้่เย็นิ	ไมโครเวิฟ	
เคร่�อุงซัึ่กผ้ิา	คอุมพิวิเตอุร์	 อุุปกรณ์อิุเล็กทรอุนิิกส์	
เฟอุร์นิิเจอุร์และชิ�นิส่วินิ	เป็นิต้นิ

ภูาวะกี่ารัลงทันุและแนวโน�มในอนาคุต่ 

	 ปี	2563	เป็นิปีท่�อุุตสาหกรรมไทยต้อุงเผิชิญกับัควิามท้าทายหลายๆ	ด้านิ	เช่นิ	การเกิดการแพร่ระบัาดขึ้อุงเช่�อุไวิรัส
โควิิด-19	 ตั�งแต่ต้นิปี	 อุุตสาหกรรมบัางอุย่างต้อุงเผิชิญกับั	Disruption	และในิทางกลับักันิก็เป็นิโอุกาสในิการเติบัโต
ขึ้อุงอุุตสาหกรรมใหม่ๆ	ท่�มุ่งเน้ินิใช้เทคโนิโลย่	ทั�งน่ิ�ปัจจัยสำาคัญๆ	ท่�ส่งผิลต่อุภาพรวิมอุุตสาหกรรมไทย	ประกอุบัด้วิย

ภูาวะอตุ่ส่าหกี่รัรัม ปัจจยัท่ั�ม่ผู้ลกี่รัะทับหลักี่ต่่อกิี่จกี่ารัและแนวโน�มในอนาคุต่

01

02

03

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

023



	 ปี	2563	เศรษฐกิจไทยคาดว่ิาจะปรับัตัวิลดลงร้อุยละ	7.8	โดยม่สาเหตุมาจาก

	 กนิอุ.	ม่แผินิในิการพัฒนิานิิคมอุุตสาหกรรม	SMART	
Park	ในิพ่�นิท่�นิิคมอุุตสาหกรรมมาบัตาพุด	ติดทางหลวิง
หมายเลขึ้	3	ถ.สุขุึ้มวิิท	ต.มาบัตาพดุ	อุ.เม่อุง	จ.ระยอุง	ซ้ึ่�ง
ม่ขึ้นิาดพ่�นิท่�โครงการประมาณ	1,500	ไร่	ม่ลค่าการลงทุนิ
ประมาณ	2,800	 ล้านิบัาท	โดยเน้ินิกลุ่มอุุตสาหกรรม
ชั�นิส่ง	และเป็นิมิตรต่อุสิ�งแวิดล้อุม	ได้แก่	 อุุตสาหกรรม
หุ่นิยนิต์	(Robotics)	อุุตสาหกรรมขึ้นิส่งและอุากาศยานิ	
(Aviation	&	Logistics)	อุุตสาหกรรมการแพทย์	(Medical	
Hub)	และอุุตสาหกรรมดิจิทัล	(Digital)	เป็นิต้นิ	ซ้ึ่�งการ
ลงทุนิในิโครงการพัฒนิานิิคมอุุตสาหกรรม	SMART	Park	
ได้รับัควิามเห็นิชอุบัจากท่�ประชุมคณะรัฐมนิตร่	(ครม.)
ในิวัินิท่�	29	กันิยายนิ	2563	ท่�ผ่ิานิมา

	 นิอุกจากน่ิ�	กนิอุ.	 ได้ดำาเนิินิโครงการพัฒนิาท่าเร่อุ
อุุตสาหกรรมมาบัตาพุดระยะท่�	 3	 โดยร่วิมลงทุนิกับั	
บัริษัท	 กัลฟ์	 เอ็ุมท่พ่	 แอุลเอ็ุนิจ่	 เทอุร์มินิอุล	 จำากัด	
พัฒนิาโครงสร้างพ่�นิฐานิ	(Infrastructure)	 เพ่�อุรอุงรับั
การขึ้นิถ่ายก๊าซึ่ธัรรมชาติ	และวิัตถุดิบัเหลวิสำาหรับักลุ่ม
อุุตสาหกรรมปิโตรเคม่	ประกอุบัด้วิย	การขุึ้ดลอุกและถม
ทะเล	พ่�นิท่�	1,000	ไร่	แบ่ังเป็นิ	พ่�นิท่�ใช้ประโยชน์ิ	550	ไร่	
และพ่�นิท่�เก็บักักตะกอุนิ	450	 ไร่	การขึุ้ดลอุกร่อุงนิำ�า
และแอุ่งกลับัเร่อุ	การก่อุสร้างเข่ึ้�อุนิกันิคล่�นิ	การก่อุสร้าง
สาธัารณ่ปโภคพ่�นิฐานิ	การติดตั�งอุุปกรณ์ควิบัคุมการ
เดินิเร่อุ	ท่าเท่ยบัเร่อุบัริการ	และท่าเร่อุก๊าซึ่รอุงรับัปริมาณ
การขึ้นิถ่ายก๊าซึ่ได้	 10	 ล้านิตันิต่อุปี	คาดวิ่าจะเปิดให้
บัริการได้ภายในิปี	2568	รวิมม่ลค่าการลงทุนิทั�งสิ�นิ
ประมาณ	55,400	บัาท

ผู้ลกี่รัะทับของเศรัษฐกิี่จไทัยปี 2563

แนวโน�มกี่ารัลงทัุนในอนาคุต่ของ กี่นอ.

การระบัาดขึ้อุงไวิรัสโควิิด-19	ส่งผิลกระทบัต่อุภาคการผิลิตและห่วิงโซ่ึ่การผิลิตขึ้อุงโลก01

ภาวิะควิามถดถอุยรุนิแรงขึ้อุงเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก03

การปรับัตัวิลดลงมากขึ้อุงจำานิวินิและรายได้จากนัิกท่อุงเท่�ยวิต่างชาติ	02

การบัริโภคภาคเอุกชนิม่แนิวิโน้ิมชะลอุลงตามปัจจัยพ่�นิฐานิด้านิรายได้	โดยคาดว่ิารายได้เกษตรกร
จะลดลงจากปีก่อุนิ	 เน่ิ�อุงจากปัญหาภัยแล้งท่�ทำาให้ผิลผิลิตหดตัวิ	รวิมถ้งรายได้จากภาคบัริการท่�
เก่�ยวิเน่ิ�อุงกับัการท่อุงเท่�ยวิท่�ได้รับัผิลกระทบัรุนิแรงจากโรคไวิรัสโควิิด-19	และแม้ว่ิาการส่งอุอุกจะ
เริ�มม่ทิศทางปรับัด่ข้ึ้�นิแต่คาดว่ิาจะใช้เวิลากว่ิาจะนิำามาส่่การจ้างงานิท่�เพิ�มข้ึ้�นิเน่ิ�อุงจากภาคธุัรกิจ
จำาเป็นิต้อุงมั�นิใจเส่ยก่อุนิว่ิาเศรษฐกิจจะฟ้�นิตัวิได้อุย่างเข้ึ้มแข็ึ้งและต่อุเน่ิ�อุง	

04

ภาคแรงงานิยังเผิชิญควิามท้าทายจากการเปล่�ยนิแปลงเชิงโครงสร้างจากการท่�ภาคธุัรกิจม่แนิวิโน้ิม
นิำาระบับัอัุตโนิมัติ	(automation)	เข้ึ้ามาทดแทนิแรงงานิมากข้ึ้�นิส่งผิลให้ค่าจ้างแรงงานิเติบัโตน้ิอุย

05

024
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	 กนิอุ.	ได้ร่วิมกบััเอุกชนิจดัตั�งบัริษัทร่วิมทนุิ	เพ่�อุดำาเนิินิ
ธุัรกิจท่�เป็นิประโยชนิ์หร่อุเก่�ยวิเน่ิ�อุงกับัวัิตถุประสงค์ขึ้อุง	
กนิอุ.	 ได้แก่	การจัดให้ม่และให้บัริการด่แลบัำารุงรักษา
และพัฒนิาระบับัสาธัารณ่ปโภคและสาธัารณ่ปการ	รวิมถ้ง

สิ�งอุำานิวิยควิามสะดวิกท่�เพ่ยงพอุแก่การประกอุบักิจการ
ในินิิคมอุุตสาหกรรม	 ซ้ึ่�งปัจจุบัันิ	กนิอุ.	 ได้ร่วิมทุนิกับั
ภาคเอุกชนิทั�งสิ�นิ	7	บัริษัท	เงินิลงทุนิรวิมทั�งหมด	520.30	
ล้านิบัาท	(ข้ึ้อุม่ล	ณ	30	กันิยายนิ	2563)	สรุปดังน่ิ�

ทัุนและโคุรังส่รั�างของกี่ลุ่มธุรักิี่จท่ั� กี่นอ. รัว่มลงทัุน

ลัำาดับ บริษััทุ
เงิินลังิทุุนขอังิ กนอั.

จำำานวนหุ�น
(ลั�านหุ�น)

จำำานวนเงิิน
(ลั�านบาทุ)

การถืือัหุ�น
(ร�อัยลัะ)

1. บริษััท จัดัการแลืะพััฒนิาทรัพัยากรนิำ�าภูาคตะวันิอุอุก จำากัดั (มหาชนิ) : 
(EAST WATER) ประกอุบักิจการจำาหน่ิายนิำ�าดิบัและนิำ�าประปา
ท่�ตั�ง	:	อุาคารอุ่สท์วิอุเตอุร์	ชั�นิ	23-26	เลขึ้ท่�	1	ซึ่อุยวิิภาวิด่รังสิต	5	
ถนินิวิิภาวิด่รังสิต	แขึ้วิงจอุมพล	เขึ้ตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
โทรศัพท์	0-2272-1600	โทรสาร	0-2272-1603,	0-2272-1692

76.000 124.00 4.57

2. บริษััท บริหารแลืะพััฒนิาเพืั�อุการอุนุิรักษ์ัสิ�งแวดัลื�อุม จำากัดั (มหาชนิ) : 
(GENCO) ประกอุบักิจการบัำาบััดและกำาจัดกากอุุตสาหกรรม
ท่�ตั�ง	:	447	ถนินิบัอุนิด์สตร่ท	ตำาบัลบัางพ่ด	อุำาเภอุปากเกร็ด
จังหวัิดนินิทบุัร่	11120	
โทรศัพท์	0-2502-0900	โทรสาร	0-2502-0928

15.000 15.00 1.34

3. บริษััท อีุสเทิร์นิ ฟล้ือิุดั ทรานิสปอุร์ต จำากัดั : (EFT)
ประกอุบักิจการวิางท่อุส่งวัิตถุดิบัและผิลิตภัณฑ์์
ท่�ตั�ง	:	2	ถนินิเม่อุงใหม่มาบัตาพุดสาย	6	ตำาบัลห้วิยโป่ง	
อุำาเภอุเม่อุง	จังหวัิดระยอุง	21150
โทรศัพท์	0-3868-75134-4	โทรสาร	0-3868-7512

0.250 2.50 25.00

4. บริษััท โกลืบอุลื ย้ทิลิืตี� เซอุร์วิส จำากัดั : (GUSCO)
ประกอุบักิจการบัริหารจัดการด้านิสาธัารณ่ปโภค
ท่�ตั�ง	:	540	อุาคารเมอุร์คิวิร่�ทาวิเวิอุร์	ชั�นิ	6	ถนินิเพลินิจิต	
เขึ้ตปทุมวัินิ	กรุงเทพฯ	10330
โทรศัพท์	0-2658-6299	โทรสาร	0-2658-6293

9.800 98.00 24.50

5. บริษััท เจม เอ็ุนิไวรันิเมนิทัลื แมเนิจเม�นิท์ จำากัดั : (GEM) 
ประกอุบักิจการจำาหน่ิายนิำ�าเส่ยท่�ผ่ิานิการบัำาบััดแล้วิ
ท่�ตั�ง	:	142	อุาคารท่แปซิึ่ฟิคเพลส	ชั�นิ	20	ถนินิสุขุึ้มวิิท	
แขึ้วิงคลอุงเตย	เขึ้ตคลอุงเตย	กรุงเทพฯ	10110
โทรศัพท์	0-2658-6299	โทรสาร	0-2658-6293

0.520 52.00 40.00

6. บริษััท โพัเอ็ุม โกลืบอุลื จำากัดั : (POEM) 
ประกอุบักิจการบัริหารจัดการศ่นิย์บัริการผ้่ิประกอุบัการ
ท่�ตั�ง	:	866	ถนินิพระราม	9	แขึ้วิงสวินิหลวิง	เขึ้ตสวินิหลวิง
กรุงเทพฯ	10250
โทรศัพท์	0-2937-1070	โทรสาร	0-2937-1185

0.124 12.40 1.40

7. บริษััท บางปะอิุนิ โคเจนิเนิอุเรชั�นิ จำากัดั : (BIC) 
ประกอุบักิจการผิลิตกระแสไฟฟ้าและไอุนิำ�าจำาหน่ิาย
ท่�ตั�ง	:	587	ถนินิสุทธิัสารวิินิิจฉัย	แขึ้วิงดินิแดง	เขึ้ตดินิแดง	กรุงเทพฯ	10400
โทรศัพท์	0-2275-3327-9,	0-2277-0460	โทรสาร	0-2691-9951

21.640 216.40 8.00

รวม 520.30

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ข้ึ้อุม่ล	ณ	30	กันิยายนิ	2563
หมายเหตุ		*	เกษ่ยณอุายุราชการ	ปี	2563	ดังนัิ�นิ	ดำารงตำาแหน่ิงถ้งวัินิท่�	30	กันิยายนิ	2563

	 กนิอุ.	ได้วิิเคราะห์ติดตามประเมินิผิลการดำาเนิินิงานิขึ้อุงบัริษัทท่�	กนิอุ.	ร่วิมทุนิ	สำาหรับัปี	สิ�นิสุดวัินิท่�	31	ธัันิวิาคม	
2562	โดยผิลการดำาเนิินิงานิขึ้อุงบัริษัทร่วิมทุนิ	ตั�งแต่ปี	2557	–	ปี	2562	สรุปดังน่ิ�

กี่ารัแต่่งตั่�งผู่้�แทัน กี่นอ. ในบรัษัิทัรัว่มทัุน

ส่รัุปผู้ลกี่ารัวเิคุรัาะห์และติ่ดัต่ามปรัะเมินผู้ลกี่ารัดัำาเนินงานของบรัษัิทัรัว่มทุัน

ลัำาดับ บริษััทุ
ผู้้�แทุน กนอั. ในบริษััทุร่วมทุุน

รายชืื่�อั (ตำาแหน่งิ กนอั.) ตำาแหน่งิ
ในบริษััทุ
ร่วมทุุน

วันทุ้�ดำารงิตำาแหน่งิ

1. บัริษัท	 จัดการและพัฒนิาทรัพยากรนิำ�า
ภาคตะวัินิอุอุก	จำากัด	(มหาชนิ)	:	
(EAST	WATER)

นิางสาวิสมจิณณ์	พิล้ก	(ผิวิก.) กรรมการ 20	พ.ย.	61	–	ปัจจุบัันิ

2. บัริษัท	บัริหารและพัฒนิาเพ่�อุการ
อุนุิรักษ์สิ�งแวิดล้อุม	จำากัด	(มหาชนิ)	:	
(GENCO)

นิางสาวิฐานัินิดร์	พิทักษ์วิงศ์	(รผิก.ปก.1) กรรมการ 10	พ.ย.	59	–	ปัจจุบัันิ

3. บัริษัท	อุ่สเทิร์นิ	ฟล่อิุด	ทรานิสปอุร์ต	
จำากัด	:	(EFT)

นิางสาวิกฤตยาพร	ทัพภะทัต	(รผิก.บัพ)*

นิางสุวัิฒนิา	กมลวัิทนินิิศา	(รผิก.บัร.)*

ประธัานิ
กรรมการ
กรรมการ

17	ม่.ค.	58	–	30	ก.ย.	63

26	ธั.ค.	60	–	30	ก.ย.	63

4. บัริษัท	โกลบัอุล	ย่ทิลิต่�	เซึ่อุร์วิิส	
จำากัด	:	(GUSCO)

นิางสาวิสมจิณณ์	พิล้ก	(ผิวิก.)
นิายวิิฑ่์รย์	อุย่่ทิม	(รผิก.ปก.3)*

กรรมการ
กรรมการ

20	พ.ย.	61	–	ปัจจุบัันิ
20	พ.ย.	61	–	30	ก.ย.	63

5. บัริษัท	เจม	เอ็ุนิไวิรันิเมนิทัล	
แมเนิจเม้นิท์	จำากัด	:	(GEM)	

นิายจักรรัฐ	เลิศโอุภาส	(รผิก.ปก.2)
นิายอัุฐพล	จิรวัิฒน์ิจรรยา	(รผิก.ยพ.)

กรรมการ
กรรมการ

20	พ.ย.	61	–	ปัจจุบัันิ
20	พ.ย.	61	–	ปัจจุบัันิ

6. บัริษัท	โพเอ็ุม	โกลบัอุล	จำากัด	:	
(POEM)	

นิายพรเทพ	ภ่ริพัฒน์ิ	(รผิก.กพ.) กรรมการ 4	ม่.ค.	63	–	ปัจจุบัันิ

7. บัริษัท	บัางปะอิุนิ	โคเจนิเนิอุเรชั�นิ	
จำากัด	:	(BIC)	

- - -

ลัำาดับ บริษััทุ
กำาไร (ขาดทุุน) สุ่ทุธิิ

2557 2558 2559 2560 2561 2562

1. EAST	WATER 1,334.45 1,591.24 1,318.61 1,232.02 1,129.77 1,055.91

2. BIC	 192.59 212.13 189.95 359.51 581.33 459.96

3. GUSCO 135.61 201.33 162.51 171.62 148.79 141.95

4. GEM 33.28 37.35 40.24 53.60 57.43 53.46

5. EFT 32.79 21.02 34.30 33.95 35.69 35.51

6. GENCO 0.09 0.67 (23.82) 4.38 119.43 (34.81)

7. POEM 7.02 2.38 2.74 6.30 (18.20) 2.41

หน�วย : ลิ�านบาที่
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EASTWATER - ในิปี	2562	บัริษัทม่รายได้จากการขึ้ายนิำ�าดิบัเพิ�มข้ึ้�นิร้อุยละ	19	
และรายได้จากการขึ้ายนิำ�าประปาเพิ�มข้ึ้�นิร้อุยละ	5	จากกลุ่มล่กค้าอุุปโภคบัริโภค
ท่�ม่การใช้นิำ�าดิบัและนิำ�าประปาเพิ�มข้ึ้�นิ	แต่เน่ิ�อุงจากเกิดสถานิการณ์ภัยแล้งรุนิแรง
ทั�วิประเทศ	ทำาให้บัริษัทม่ต้นิทุนิขึ้ายเพิ�มข้ึ้�นิด้วิยเชน่ิกันิ	ส่งผิลให้บัริษัทม่กำาไรสุทธิั
ลดลงจากปี	2561	ร้อุยละ	7	

BIC - ผิลการดำาเนิินิงานิปี	2562	บัริษัทม่กำาไรสุทธิัลดลงจากปี	2561	ร้อุยละ	21	
เน่ิ�อุงจากบัริษัทม่ต้นิทุนิผิลิตไฟฟ้าเพิ�มข้ึ้�นิ	 รวิมทั�งต้นิทุนิค่าซ่ึ่อุมแซึ่มและ
บัำารุงรักษาเคร่�อุงจักรโรงไฟฟ้านิอุกเหน่ิอุจากแผินิงานิท่�กำาหนิดไว้ิ	 อุย่างไรก็ด่	
บัริษัทม่รายได้รวิมเพิ�มข้ึ้�นิจากปีก่อุนิร้อุยละ	3	จากการขึ้ายไฟฟ้าและไอุนิำ�าให้กับั	
ผ้่ิประกอุบัการในินิิคมอุุตสาหกรรมบัางปะอิุนิเพิ�มข้ึ้�นิ

GUSCO -	ในิภาพรวิมปี	2562	บัริษัทยังคงสามารถรักษาอัุตราส่วินิกำาไรขัึ้�นิต้นิ
ได้เท่ากับัปี	2561	โดยอุย่่ท่�ร้อุยละ	30	แสดงให้เห็นิว่ิาบัริษัทสามารถบัริหารจัดการ
ต้นิทุนิได้ด่	และรักษาระดับัอัุตรากำาไรสุทธิัได้ด่อุย่างต่อุเน่ิ�อุง	โดยอุย่่ท่�ร้อุยละ	6	

GEM – ในิปี	2562	บัริษัทม่กำาไรสุทธิัลดลงร้อุยละ	7	 เม่�อุเท่ยบักับัปี	2561	
เน่ิ�อุงจากรายได้รวิมลดลง	อุย่างไรก็ด่	บัริษัทสามารถจัดการด้านิต้นิทุนิให้อุย่่ในิ
เกณฑ์์ท่�ด่อุย่างสมำ�าเสมอุ	สามารถรักษาระดับัอัุตรากำาไรขัึ้�นิต้นิและอัุตรากำาไรสุทธิั
ได้เท่ากับัปีก่อุนิ	โดยอุย่่ท่�ร้อุยละ	46	และร้อุยละ	34	ตามลำาดับั

EFT – บัริษัทม่ควิามสามารถในิการทำากำาไรได้ด่อุย่างต่อุเน่ิ�อุง	 โดยในิปี	2562	
บัริษัทม่กำาไรสุทธิั	36	ล้านิบัาท	ใกล้เค่ยงกับัปีก่อุนิ	อุ่กทั�ง	บัริษัทม่ควิามมั�นิคง
ทางด้านิการเงินิอุย่่ในิเกณฑ์์ท่�ด่	ม่เงินิสดและรายการเท่ยบัเท่าเงินิสด	รวิมทั�งเงินิลงทุนิ
ระยะสั�นิรวิมกันิเท่ากับัร้อุยละ	55	ขึ้อุงสินิทรัพย์รวิม

GENCO – บัริษัทม่ผิลขึ้าดทุนิสุทธิั	35	ล้านิบัาท	ในิปี	2562	เน่ิ�อุงจากผิลกระทบั
ขึ้อุงสภาวิะเศรษฐกิจ	และในิปี	2561	 ม่รายการพิเศษกำาไรจากขึ้ายท่�ดินิและ
สิ�งปล่กสร้างรอุการพัฒนิา	และกำาไรจากการขึ้ายอุสังหาริมทรัพย์เพ่�อุการลงทุนิรวิม	
172	ล้านิบัาท	ส่งผิลทำาให้ปี	2562	บัริษัทม่รายได้รวิมลดลงร้อุยละ	40	ในิขึ้ณะท่�
ค่าใช้จ่ายรวิมลดลงร้อุยละ	3	เท่านัิ�นิ

POEM - ในิปี	2562	บัริษัทม่กำาไรสุทธิั	2.41	ล้านิบัาท	เพิ�มข้ึ้�นิจากในิปี	2561	
ท่�แสดงผิลขึ้าดทุนิสุทธิั	18.20	ล้านิบัาท	เน่ิ�อุงจากรายได้รวิมเพิ�มข้ึ้�นิร้อุยละ	42	
แต่บัริษัทม่ภาระดอุกเบ่ั�ยเงินิก้่ย่มท่�ต้อุงชำาระจากยอุดหน่ิ�เงินิก้่	ณ	31	ธัันิวิาคม	2562	
จำานิวินิ	511	ล้านิบัาท	คิดเป็นิร้อุยละ	94	ขึ้อุงหน่ิ�สินิรวิม	ทั�งน่ิ�	ปลายปี	2562	
บัริษัทม่ผิลขึ้าดทุนิสะสมอุย่่	12	ล้านิบัาท

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ส่ารัปรัะธานกี่รัรัมกี่ารั

	 ในิปี	2563	กนิอุ.	ดำาเนิินิงานิมาครบัระยะเวิลา	48	ปี
โดยตลอุดระยะเวิลาท่�ผ่ิานิมา	กนิอุ.	ได้ทำาหน้ิาท่�สร้างฐานิ
การลงทุนิท่� มั� นิคงใ ห้แ ก่ นัิกลงทุนิในิประเทศไทย	
ซ้ึ่�งเป็นิกลไกหน้ิ�งในิการพัฒนิาเศรษฐกิจขึ้อุงประเทศ
และสร้างการเติบัโตร่วิมกันิกับัชุมชนิ	สังคม	และประเทศ	
จนิถ้งปัจจุบัันิ	และ	กนิอุ.	 ยังคงย้ดมั�นิในิการเป็นิอุงค์กร
แห่งควิามภ่มิใจในิการบัริหารจัดการนิิคมอุุตสาหกรรม	
ท่� ส ร้า งควิาม เ ช่� อุ มั� นิ ใ ห้แ ก่นัิกลง ทุนิ ในิการลง ทุนิ
ในิประเทศไทย	 ในินิิคมอุุตสาหกรรมเพ่�อุพัฒนิาระบับั
เศรษฐกิจขึ้อุงประเทศ	 ทั�งในิด้านิการให้บัริการระบับั
สาธัารณ่ปโภค	 การบัริหารจัดการด้านิสิ�งแวิดล้อุม	
การบัริหารจัดการด้านิควิามปลอุดภัยในิโรงงานิในิ
นิิคมอุุตสาหกรรม	 ซ้ึ่�งเป็นิการสร้างควิามแข็ึ้งแกร่ง
ขึ้อุงนิิคมอุุตสาหกรรม	 และส่งเสริมคุณภาพช่วิิตท่�ด่
ให้กับัล่กค้าและผ้่ิม่ส่วินิได้ส่วินิเส่ย	ตลอุดจนิการพัฒนิา
ศักยภาพการดำาเนิินิงานิในิทุกมิติอุย่างต่อุเน่ิ�อุง	 เพ่�อุให้
ปรับัตัวิได้ทันิกับัควิามท้าทายต่างๆ	ท่�เปล่�ยนิแปลงไป
อุย่างรวิดเร็วิ	 ผ่ิานิการกำากับัด่แลกิจการท่�ด่	 ม่มาตรฐานิ
จริยธัรรม	จรรยาบัรรณการดำาเนิินิธุัรกิจ	และกรอุบัการ
บัริหารจัดการควิามยั�งย่นิ	โดย	กนิอุ.	ย้ดมั�นิในิเจตนิารมณ์
การเป็นิผ้่ินิำาในิธุัรกิจนิิคมอุุตสาหกรรมทั�งในิระดับัประเทศ
และระดับัภ่มิภาค

	 การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 (กนิอุ.)	
ได้ขัึ้บัเคล่�อุนิการดำาเนิินิงานิขึ้อุงอุงค์กรตามนิโยบัาย
ขึ้อุงคณะกรรมการ	กนิอุ.	เพ่�อุมุ่งมั�นิเป็นิอุงค์กรรัฐวิิสาหกิจ
ชั�นินิำาขึ้อุงประเทศ	 โดยใช้ศักยภาพท่�ม่อุย่่อุย่างเต็มท่�	
เ พ่�อุใ ห้ภาคอุุตสาหกรรมไทยเป็นิเคร่�อุงยนิต์หลัก
ท่�จะเป็นิพลังขัึ้บัเคล่�อุนิเศรษฐกิจขึ้อุงประเทศให้เดินิหน้ิา
ต่อุไปได้อุย่างม่ประสิทธิัภาพ	 มุ่งเน้ินิสร้างควิามเข้ึ้มแข็ึ้ง
ขึ้อุงเศรษฐกิจภายในิประเทศ/ท้อุงถิ�นิ	อุาทิ	 ส่งเสริมการ
ผิลิตในิประเทศเพ่�อุสร้าง	Supply	Chain	และกระจาย
รายไดส่่้ท้อุงถิ�นิ	นิอุกจากน่ิ�	ผิลักดันิการพัฒนิาอุุตสาหกรรม
ในิยุค	New	Normal	 อัุนิได้แก่	การพัฒนิาอุุตสาหกรรม
ศักยภาพ	การยกระดับัผ้่ิประกอุบัการ	SMEs	และ	Startups	
การพัฒนิาอุุตสาหกรรมเชิงพ่�นิท่�	และท่�สำาคัญการส่งเสริม
นิิคมอุุตสาหกรรมท่�เป็นิมิตรต่อุสังคมและสิ�งแวิดล้อุม	
เช่นิ	การปรับัปรุงประสิทธิัภาพการผิลิตขึ้อุงสถานิประกอุบัการ
ผ่ิานิโครงการ	Factory	4.0	การยกระดับัสถานิประกอุบัการ
ส่่การเป็นินิิคมอุุตสาหกรรมเชิงนิิเวิศ	(Eco	Industrial		Town)		
ส่งเสริมการพัฒนิาอุุตสาหกรรมตามแนิวิคิดเศรษฐกิจ
หมุนิเว่ิยนิ	หร่อุ	Circular	Economy	 ซ้ึ่�งสอุดคล้อุงกับั
แนิวินิโยบัาย	BCG	 (Bio-Circular-Green	Economy)	
เพ่�อุให้ภาคเศรษฐกิจอุุตสาหกรรม	สังคม	และสิ�งแวิดล้อุม
ม่การพัฒนิาในิทิศทางท่�สมดุล	และสามารถอุย่่ร่วิมกันิ
ได้อุย่างผิาสุก

ปัจจุบันม่กี่ารันำานวตั่กี่รัรัมและเทัคุโนโลย่ต่่างๆ มาพััฒนากี่ารัจัดัตั่�งและให�บรักิี่ารั
ในนิคุมอุต่ส่าหกี่รัรัมอย่างต่่อเนื�อง เพืั� อให�เกิี่ดัคุวามส่ะดัวกี่รัวดัเรัว็และเป็นองค์ุกี่รั

ท่ั�ม่คุวามเป็นเลิศดั�านกี่ารัพััฒนานิคุมอุต่ส่าหกี่รัรัม
โดยยกร็ะดับการ็ให�บร็กิาร็อน่มัุ่ติ อน่ญาตท่ี่�ควบค่มุ่ผ�านร็ะบบดิจิทัี่ลิบนพื� นฐานข�อมุ่่ลิการ็ที่ำางาน

ภูายใน กนอ. แลิะเชีื�อมุ่โยงกับร็ะบบของหน�วยงานท่ี่�เก่�ยวข�องอย�างมุ่่ป็ร็ะสิู่ที่ธิิ์ภูาพ 
เพื� ออำานวยความุ่สู่ะดวกให�แก�ล่ิกค�าในการ็ป็ร็ะกอบธิ์่ร็กิจอ่ตสู่าหกร็ร็มุ่
ในนิคมุ่อ่ตสู่าหกร็ร็มุ่ การ็ตร็วจสู่อบค่ณภูาพอากาศแบบ Real-time

เป็็นผลิให�ผ่�มุ่่สู่�วนได�สู่�วนเสู่่ยได�ร็บัข�อมุ่่ลิข�าวสู่าร็ท่ี่�เป็็นป็ร็ะโยชีน์ในย่คดิจิทัี่ลิ 
บนพื� นฐานการ็ดำาเนินงานตามุ่หลัิกธิ์ร็ร็มุ่าภิูบาลิโดยสู่�งเสู่ร็มิุ่ให�ที่่กภูาคสู่�วนเข�ามุ่ามุ่่สู่�วนร็�วมุ่

ในการ็ป้็องกันแลิะป็ร็าบป็ร็ามุ่การ็ท่ี่จร็ติในองค์กร็
เพื� อนำาองค์กร็ไป็สู่่�องค์กร็ Zero Corruption อย�างยั�งยืน 

028

รายงานประจำำาป 2563



	 ในินิามขึ้อุงคณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย	ผ้่ิบัริหาร	พนัิกงานิ	และผ้่ิปฏิิบััติงานิขึ้อุง
การนิิคมอุุตสาหกรรมฯ	ขึ้อุขึ้อุบัคุณ	หน่ิวิยงานิภาครัฐ	
ภาคเอุกชนิ	 ผ้่ิม่ส่วินิเก่�ยวิข้ึ้อุงทุกภาคส่วินิ	ท่�ไว้ิวิางใจและ
ให้ควิามรว่ิมม่อุกบััการนิิคมอุุตสาหกรรมฯ	ดว้ิยด่ตลอุดมา	
เพราะทุกท่านิม่ส่วินิสำาคัญท่�ทำาให้นิิคมอุุตสาหกรรมฯ	
ประสบัควิามสำาเร็จ	 ส่งผิลให้ประเทศไทยม่ควิามมั�นิคง
ในิการพัฒนิานิิคมอุุตสาหกรรมด้วิยเช่นิกันิ	 และ
หวัิงเป็นิอุย่างยิ�งว่ิาเราทุกคนิจะร่วิมสร้างการเติบัโต
อุย่างยั�งย่นิให้แก่ภาคอุุตสาหกรรมขึ้อุงประเทศไทย	

ขึ้อุให้สัญญาว่ิา	เราจะมุ่งมั�นิพัฒนิาการดำาเนิินิงานิในิทุกด้านิ
เพ่�อุประโยชน์ิสุขึ้ขึ้อุงทุกภาคส่วินิ	ทุกย่างก้าวิด้วิยควิามมั�นิคง	
สมดังปณิธัานิ	“ผู้้�นิำาการพััฒนิานิิคมอุุตสาหกรรมครบวงจร 
ระดัับภู้มิภูาคดั�วยนิวัตกรรมส้�ความยั�งยืนิ”

นายกี่อบชัย  สั่งสิ่ทัธิส่วสั่ดิั�
ป็ร็ะธิ์านกร็ร็มุ่การ็ 

การ็นิคมุ่อต่สู่าหกร็ร็มุ่แห�งป็ร็ะเที่ศไที่ย

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ส่ารัผู่้�วา่กี่ารั

	 ด้านิมุ่งด่แลสังคม	 ชุมชนิ	และสิ�งแวิดล้อุมภายใต้
“IEAT	4.0:	Smart	Eco	Industrial	Estate”	 ย้ดมั�นิในิ
พันิธักิจท่�จะมุ่งสร้างควิามยั�งย่นิในิด้านิสิ�งแวิดล้อุม	
โดยการพัฒนิาเม่อุงอุุตสาหกรรมเชิงนิิเวิศเพ่�อุยกระดับั
นิิคมอุุตสาหกรรมเป็นิเม่อุงอุุตสาหกรรมเชิงนิิเวิศ	และ
โรงงานิอุุตสาหกรรม	4.0	ให้ม่การประยุกต์ใช้เทคโนิโลย่
และนิวัิตกรรมในิการบัริหารจัดการอุุตสาหกรรม	 เพิ�ม
ประสิทธิัภาพการผิลิต	และลดผิลกระทบัต่อุสิ�งแวิดล้อุม	
ท่�ม่สมดุลในิการพัฒนิาบันิพ่�นิฐานิการอุย่่ร่วิมกันิอุย่าง
เก่�อุหนุินิขึ้อุงภาคอุุตสาหกรรม	 บัริการ	 และสังคม
ชุมชนิอุย่างยั�งย่นิ	แบ่ังการดำาเนิินิงานิอุอุกเป็นิ	3	ระดับั
ค่ อุ 	 E c o - C h amp i o n 	 E c o - E x c e l l e n c e 	 แ ล ะ
Eco-World	Class	 ปัจจุบัันิม่นิิคมอุุตสาหกรรมท่�ผ่ิานิ
การรับัรอุงในิระดับั	Eco-Champion	จำานิวินิ	34	แห่ง	

ระดับั	Eco-Excellence	จำานิวินิ	 13	แห่ง	 และระดับั
Eco-World	Class	จำานิวินิ	3	แห่ง
	 นิอุกจากน่ิ�	 กนิอุ.	 ยังเดินิหน้ิาเสริมสร้างสังคมแห่ง
ภ่มิปัญญาในิการพัฒนิาอุย่างม่ส่วินิร่วิมยกระดับัคุณภาพ
ช่วิิตขึ้อุงชุมชนิอัุนิส่งผิลต่อุการพัฒนิาประเทศ	โดยการ
ส่งเสริมอุาช่พให้แก่ชุมชนิ	และผ้่ิด้อุยโอุกาสให้ม่ควิามยั�งย่นิ	
เพ่�อุเ ป็นิการสร้างโอุกาสและพัฒนิาศักยภาพขึ้อุง
ผ้่ิด้อุยโอุกาสให้สามารถพ้�งพาตัวิเอุงได้อุย่างภาคภ่มิใจ	
ควิบัค่่ไปกับัการพัฒนิาบุัคลากรภายในิอุงค์กร	มุ่งเน้ินิการ
สร้างคนิเก่งและสนัิบัสนุินิคนิด่	 โดยส่งเสริมนิโยบัาย
ต่อุต้านิทุจริตและคอุร์รัปชันิ	สร้างระบับัการประเมินิการ
ควิบัคุมภายในิอุย่างม่ประสิทธิัภาพ	ลดโอุกาสการเกิดทุจริต
และปล่กฝัึงบุัคลากรให้ม่จริยธัรรม	
 

	 กว่ิา	 4	 ทศวิรรษ	 ท่�การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย	(กนิอุ.)	ได้มุ่งมั�นิพัฒนิาและรักษามาตรฐานิ
การจดัตั�งนิิคมอุุตสาหกรรม	ให้บัริการระบับัสาธัารณ่ปโภค	
ตลอุดจนิการบัริหารจัดการด้านิสิ�งแวิดล้อุมและควิาม
ปลอุดภัยในินิิคมอุุตสาหกรรม	 เพ่�อุสร้างควิามสุขึ้และ
ยกระดับัคุณภาพช่วิิตขึ้อุงล่กค้าและผ้่ิม่ส่วินิได้ส่วินิเส่ย
ทุกกลุ่ม	และในิปัจจุบัันิ	กนิอุ.	พร้อุมท่�จะนิำานิวัิตกรรม
มาใช้ในิการพัฒนิานิิคมอุุตสาหกรรมและบัริการ
ทุกด้านิแก่ล่กค้าให้ม่ประสิทธิัภาพส่งข้ึ้�นิและเป็นิมิตร

ต่อุสิ�งแวิดล้อุม	 โดยเฉพาะเพ่�อุควิามมั�นิคงในิการเป็นิ
ฐานิการผิลิตขึ้อุงการลงทุนิและม่เป้าหมายมุ่งส่่การเป็นิ
ศ่นิย์กลางฐานิการผิลิต	 1	 ในิ	3	ขึ้อุงภ่มิภาคอุาเซ่ึ่ยนิ	
นิอุกจากการพัฒนิานิิคมอุุตสาหกรรม	กนิอุ.	 ให้บัริการ
ท่าเร่อุอุุตสาหกรรมมาบัตาพุด	 รอุงรับัการขึ้นิถ่าย
สินิค้าเพ่�อุการนิำาเข้ึ้าและส่งอุอุกสินิค้าอุุตสาหกรรมผ่ิานิ
ทางท่าเร่อุอุุตสาหกรรม	 เพิ�มควิามคล่อุงตัวิทางด้านิ
โลจิสติกส์	 โดยม่เป้าหมาย	 ค่อุต้อุงการเป็นิศ่นิย์กลาง
การขึ้นิส่งสินิค้าอุุตสาหกรรมขึ้อุงภ่มิภาคอุาเซ่ึ่ยนิ

ภูาร็กิจของ กนอ. ในก�าวต�อไป็ คือ การ็ป็ร็บัตัวให�พร็�อมุ่ร็บัมุ่ือกับสู่ถึานการ็ณ์การ็ลิงที่่น
ด�านอ่ตสู่าหกร็ร็มุ่ แลิะพฤติกร็ร็มุ่การ็ลิงที่่นท่ี่�เป็ล่ิ�ยนแป็ลิงไป็ โดยการ็พัฒนานิคมุ่อ่ตสู่าหกร็ร็มุ่ 

แลิะการ็ให�บร็กิาร็ Total Solution Center ท่ี่�เป็็นร็ะบบมุ่่ความุ่เชีื�อมุ่โยงกับหน�วยงานต�างๆ 
เชี�น e-Tax Invoices & e-Receipt เพื� ออำานวยความุ่สู่ะดวกให�แก�ล่ิกค�าในนิคมุ่อ่ตสู่าหกร็ร็มุ่ 

เพิ�มุ่ความุ่ยืดหย่�นในการ็ที่ำางานด�วยการ็ควบค่มุ่แลิะสัู่�งการ็ผ�านร็ะบบดิจิทัี่ลิ 
ในป็ี 2563 กนอ. ม่นิคุมอุต่ส่าหกี่รัรัมเพิั�มขึ�นจำานวน 4 นิคุมฯ ม่พืั� นท่ั�อุต่ส่าหกี่รัรัมเพิั�มขึ�นปรัะมาณ 7,530 ไรั ่

เป็นผู้ลให�ม่พืั� นท่ั�อุต่ส่าหกี่รัรัมเพิั�มขึ�นส่ะส่มปรัะมาณ 178,654 ไรั ่ม่นิคุมอุต่ส่าหกี่รัรัมทัั�งสิ่�น 61 นิคุมฯ 
ใน 16 จังหวดัั ปรัะกี่อบดั�วย นิคุมอุต่ส่าหกี่รัรัมท่ั� กี่นอ. ดัำาเนินงานเอง 14 นิคุมฯ
และนิคุมอุต่ส่าหกี่รัรัมรัว่มดัำาเนินงาน 47 นิคุมฯ เพิั�มขึ�นจากี่ปีก่ี่อนรั�อยละ 11.59 

ก่ี่อให�เกิี่ดักี่ารัจ�างงานในนิคุมอุต่ส่าหกี่รัรัมปรัะมาณ 524,774 คุน 
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	 ด้วิยควิามมุ่งมั�นิทุ่มเทขึ้อุงผ้่ิบัริหารและพนิักงานิ
ทุกคนิ	ขึ้อุขึ้อุบัคุณ	พันิธัมิตรทางธุัรกิจ	 ล่กค้า	และผ้่ิท่�
ม่ส่วินิเก่�ยวิข้ึ้อุงทุกท่านิ	ท่�มอุบัควิามเช่�อุมั�นิ	และเป็นิกำาลัง
สำาคัญในิการร่วิมสร้างควิามสำาเร็จในิดำาเนิินิงานิเพ่�อุพัฒนิา
อุงค์กรและประเทศ	และรักษามาตรฐานิการดำาเนิินิงานิ	
รวิมถ้งการพัฒนิานิวัิตกรรมและการนิำาเทคโนิโลย่มาใช้
ในิการขัึ้บัเคล่�อุนิอุงคก์ร	โดยม่เป้าหมายไปส่อุ่งค์กรดิจิทัล	
(Digital	Organization)	ให้การเติบัโตอุย่างมั�นิคงและยั�งย่นิ
มาอุย่างต่อุเน่ิ�อุง	ตลอุดจนิให้การสนัิบัสนุินิการดำาเนิินิงานิ
ขึ้อุง	กนิอุ.	ด้วิยด่ตลอุดมา

ส่มจณิณ์ พิัลึกี่
ผ่�ว�าการ็

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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• กองตรวจสอบ 1  

• กองตรวจสอบ 2
• กองกำ�กับก�รปฏิิบัติก�ร

• กองสนัับสนัุนัก�รปฏิิบัติก�ร

• กองกล�ง

• กองก�รประชุุม

• กองพััสดุุ

• กองบริห�รทรัพัย�กรบุคคล

• กองพััฒนั�ทรัพัย�กรบุคคล • กองพััฒนั�ธุุรกิจ

• กองวิศวกรรม

• กองบริก�รและกำ�กับดุูแล

   โครงก�รนัิคมอุตส�หกรรม

• กองสิ�งแวดุลอ้มและพัลงัง�นั

• กองคว�มปลอดุภััย 

   และอ�ชุีวอนั�มัย

• กองกฎหม�ยและระเบียบ

• กองนัิติกรรมและกรรมสิทธุิ�

   ที�ดุินั

• กองคดุี

• กองก�รเงินั

• กองบัญชุีก�รเงินั

• กองบัญชุีบริห�ร 

   และงบประม�ณ
• กองพััฒนั�ชุุมชุนัสัมพัันัธุ์

• กองบริห�รง�นัชุมุชุนัสัมพัันัธ์ุ

• กองพััฒนั�ระบบง�นั

   ส�รสนัเทศ

• กองปฏิิบัติก�รเทคโนัโลยี

   ส�รสนัเทศ

• กองนัโยบ�ยและแผนั

• กองบริห�รคว�มเสี�ยงและ

   ควบคุมภั�ยในั

• กองนัวัตกรรมและพััฒนั�

   องค์กร

• กองอนัุญ�ต

   ผู้ประกอบกิจก�ร

• กองอนัุญ�ตก่อสร้�ง

• กองสิทธุิประโยชุนั์

• กองก�รตล�ดุและ

   ลูกค้�สัมพัันัธุ์

• กองประชุ�สัมพัันัธุ์

• กองอำ�นัวยก�รปฏิิบัติก�ร 1

• สำ�นัักง�นันัิคมฯ บ�งชุันั

• สำ�นัักง�นันัิคมฯ พัิจิตร

• สำ�นัักง�นันัิคมฯ แก่งคอย

• สำ�นัักง�นันัิคมฯ หนัองแค

• สำ�นัักง�นันัิคมฯ อัญธุ�นัี

• สำ�นัักง�นันัิคมฯ บ้�นัหว้�

• สำ�นัักง�นันัิคมฯ บ�งปะอินั

• สำ�นักัง�นันัคิมฯ สหรตันันัคร

• สำ�นัักง�นันัิคมฯ สินัส�คร

• สำ�นัักง�นันิัคมฯ มห�ร�ชุนัคร

• สำ�นัักง�นันัิคมฯ ร�ชุบุรี

คุณะกี่รัรัมกี่ารัต่รัวจส่อบ 

ฝ่่ายต่รัวจส่อบภูายใน

ศ่นย์ปฏิิบัติ่กี่ารั กี่นอ.

รัองผู่้�วา่กี่ารั
(ปฏิิบัติ่กี่ารั 1)

รัองผู่้�วา่กี่ารั
(บรักิี่ารัและล่กี่คุ�าสั่มพัันธ์)

รัองผู่้�วา่กี่ารั
(ยุทัธศาส่ต่รัแ์ละพััฒนา)

รัองผู่้�วา่กี่ารั
(บรัหิารั)

ฝ่่ายบรัหิารั

ฝ่่ายทัรัพััยากี่รับุคุคุล

ฝ่่ายพััฒนา

ฝ่่ายกี่ารัต่ลาดั

ฝ่่ายเทัคุโนโลย่ส่ารัส่นเทัศ

ส่ำานักี่งานนิคุมฯ ลาดักี่รัะบัง

ส่ำานักี่งานนิคุมฯ ส่มุทัรัส่าคุรั

ส่ำานักี่งานนิคุมฯ ภูาคุเหนือ

ส่ำานักี่งานนิคุมฯ ภูาคุใต่�

ฝ่่ายกี่ฎหมาย

ฝ่่ายกี่ารัเงินและบัญช่

ฝ่่ายชุมชนสั่มพัันธ์

ฝ่่ายสิ่�งแวดัล�อม

ฝ่่ายยุทัธศาส่ต่รั์ ฝ่่ายบรักิี่ารัผู่้�ปรัะกี่อบกี่ารั ฝ่่ายอำานวยกี่ารัปฏิิบัติ่กี่ารั 1

ผัู้งโคุรังส่รั�างองค์ุกี่รั
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• กองอำ�นัวยก�รปฏิิบัติก�ร 3

• กองพััฒนั�ท่�เรือ

• สำ�นัักง�นัโครงก�รพัิเศษ

• กองพััฒนั�เมืองอุตส�หกรรมเชุิงนัิเวศ

• กองบริห�รเมืองอุตส�หกรรมเชุิงนัิเวศ

• สำ�นัักง�นันัิคมฯ เหมร�ชุตะวันัออก 

  (ม�บต�พัุดุ)

• สำ�นัักง�นันัิคมฯ ผ�แดุง

• สำ�นัักง�นันัิคมฯ เอเชุีย

• สำ�นัักง�นันัิคมฯ อ�ร์ ไอ แอล

• กองอำ�นัวยก�รปฏิิบัติก�ร 2  
• สำ�นัักง�นันัิคมฯ บ�งพัลี 
• สำ�นัักง�นันัิคมฯ เอเซีีย (สุวรรณภัูมิ)
• สำ�นัักง�นันัิคมฯ เวลโกรว์ 
• สำ�นัักง�นันัิคมฯ เกตเวย์ ซีิตี�  
• สำ�นัักง�นันัิคมฯ ที เอฟ ดุี 
• สำ�นัักง�นันัิคมฯ ป่�นัทอง 
• สำ�นัักง�นันัิคมฯ ป่�นัทอง (แหลมฉบัง)  
• สำ�นัักง�นันัิคมฯ ป่�นัทอง 3 
• สำ�นัักง�นันัิคมฯ ป่�นัทอง 4 
• สำ�นัักง�นันัิคมฯ ป่�นัทอง 5 
• สำ�นัักง�นันัิคมฯ ดุับบลิวเอชุเอ ชุลบุรี 1
• สำ�นัักง�นันัิคมฯ ดุับบลิวเอชุเอ ชุลบุรี 2 
• สำ�นัักง�นันัิคมฯ ดุับบลิวเอชุเอ 
   อีสเทิร์นัซีีบอร์ดุ 1  
• สำ�นัักง�นันัิคมฯ ดุับบลิวเอชุเอ
   อีสเทิร์นัชุีบอร์ดุ 2 
• สำ�นัักง�นันัิคมฯ อมตะซีิตี� ระยอง
• สำ�นัักง�นันัิคมฯ ไฮเทค กบินัทร์ 

ผู่้�วา่กี่ารั กี่นอ.

คุณะกี่รัรัมกี่ารั กี่นอ.

ผู่้�ช่วยผู่้�วา่กี่ารั 11

ผู่้�เช่�ยวชาญ 11

รัองผู่้�วา่กี่ารั
(กิี่จกี่ารัพิัเศษ)

รัองผู่้�วา่กี่ารั
(ปฏิิบัติ่กี่ารั 3)

รัองผู่้�วา่กี่ารั
(ปฏิิบัติ่กี่ารั 2)

ฝ่่ายอำานวยกี่ารัปฏิิบัติ่กี่ารั 2 ฝ่่ายอำานวยกี่ารัปฏิิบัติ่กี่ารั 3

ส่ำานักี่งานนิคุมฯ มาบต่าพุัดั

ส่ำานักี่งานนิคุมฯ
รัว่มดัำาเนินงานกี่ลุ่มมาบต่าพุัดั

ส่ำานักี่งานท่ัาเรัอือตุ่ส่าหกี่รัรัม
มาบต่าพุัดั

ส่ำานักี่งานนิคุมฯ บางป่

ส่ำานักี่งานนิคุมฯ แหลมฉบัง

ส่ำานักี่งานนิคุมฯ อมต่ะซึ่ิต่่� ชลบุรั่

ส่ำานักี่งานนิคุมฯ อส่่เทิัรัน์ซึ่่บอรัด์ั
(รัะยอง)

ฝ่่ายพััฒนาเมืองอตุ่ส่าหกี่รัรัมเชิงนิเวศ

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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โคร็งสู่ร็�าง/องค์ป็ร็ะกอบคณะกร็ร็มุ่การ็การ็นิคมุ่อ่ตสู่าหกร็ร็มุ่แห�งป็ร็ะเที่ศไที่ย 
ตามุ่ พ.ร็.บ. กนอ. พ.ศ. 2522 แลิะกฎหมุ่าย/ร็ะเบ่ยบอื�นท่ี่�เก่�ยวข�อง

ปรัะธานกี่รัรัมกี่ารั คุณะอนุกี่รัรัมกี่ารั (5)

 กี่รัรัมกี่ารัอื�น (9 คุน) ผู่้�วา่กี่ารั
(กี่รัรัมกี่ารัโดัยต่ำาแหน่ง)

•	จำานิวินิไม่น้ิอุยกว่ิา	1	ในิ	3	
ขึ้อุงกรรมการอุ่�นิต้อุงพิจารณา
แต่งตั�งจากบุัคคลในิบััญช่รายช่�อุ
กรรมการรัฐวิิสาหกิจซ้ึ่�งกระทรวิง
การคลังจัดทำาข้ึ้�นิ	(2) 
•	จำานิวินิ	1	คนิ	ต้อุงเป็นิผ้่ิแทนิ
กระทรวิงการคลัง	(3)

ความเชี�ยวชาญสาขาต�างๆ ขอุงคณะกรรมการ กนิอุ.
ชุดัปัจจุบันิ (4)

•	การเงินิ	 	 •	การบััญช่
•	กฎหมาย		 •	เทคโนิโลย่สารสนิเทศ
•	บัริหารธุัรกิจ	 •	อุุตสาหกรรม
•	วิิศวิกรรม		 •	การตลาด
•	ผัิงเม่อุง	 	 •	เศรษฐศาสตร์	การคลัง
•	วิิทยาศาสตร์

แต�งตั�งเพืั�อุดัำาเนิินิการเรื�อุงใดัเรื�อุงหน่ิ�งโดัยเฉพัาะตามนิโยบายขอุง
คณะกรรมการ กนิอุ.
3.	คณะอุนุิกรรมการบัริหารควิามเส่�ยง	
4.	คณะอุนุิกรรมการกำากับัด่แลกิจการท่�ด่และการแสดง
			ควิามรับัผิิดชอุบัต่อุสังคม
5.	คณะอุนุิกรรมการการเงินิ	งบัประมาณ	และการลงทุนิ	
6.	คณะอุนุิกรรมการกฎหมาย
7.	คณะอุนุิกรรมการบ่ัรณาการแผินิบัริหารงานิ	กนิอุ.	
8.	คณะอุนุิกรรมการด้านิการตลาดและประชาสัมพันิธ์ั	
9.	คณะอุนุิกรรมการด้านิทรัพยากรบุัคคล	
10.	คณะอุนุิกรรมการด้านิการพัฒนิาเทคโนิโลย่ดิจิทัล
			(Digital	Technology	and	Cyber	Security:	DT)	
11.	คณะอุนุิกรรมการขัึ้บัเคล่�อุนิโครงการพัฒนิาเขึ้ตเศรษฐกิจอุุตสาหกรรม
			แห่งอุนิาคต
12.	คณะอุนุิกรรมการประเมินิผิลการปฏิิบััติงานิขึ้อุงผ้่ิว่ิาการ	กนิอุ.

แต�งตั�งตามมติ ครม.
1.	คณะกรรมการตรวิจสอุบั	(Audit	Committee)	

แต�งตั�งตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย
2.	คณะกรรมการกิจการสัมพันิธ์ั

โคุรังส่รั�างกี่ารัจดัักี่ารัองค์ุกี่รั

คุณะกี่รัรัมกี่ารั
กี่ารันิคุมอตุ่ส่าหกี่รัรัมแห่งปรัะเทัศไทัย (1) 

หมายเหตุุ :  
(1) พั.ร.บ. กนัอ. พั.ศ. 2522  ม.18 “ให้มีคณะกรรมก�ร ก�รนัิคมอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบดุ้วย ประธุ�นักรรมก�ร และกรรมก�รอื�นัอีกไม่เกินัสิบคนั

   รวมทั�งผู้ว่�ก�รซี่�งเป็นักรรมก�รโดุยตำ�แหนั่ง”
(2) พั.ร.บ. คุณสมบัติม�ตรฐ�นัสำ�หรับกรรมก�รและพันัักง�นัรัฐวิส�หกิจ (ฉบับที� 6)  พั.ศ. 2550 ม�ตร� 12/1
(3) ระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ดุ้วยบัญชีุก�รเงินัของรัฐวิส�หกิจ พั.ศ. 2548 ข้อ 17 “ให้รัฐวิส�หกิจทุกแห่งดุำ�เนัินัก�รให้มีผู้แทนักระทรวงก�รคลัง ซี่�งเป็นัข้�ร�ชุก�รประจำ�

   เป็นักรรมก�รในัคณะกรรมก�รรัฐวิส�หกิจ”
(4) พั.ร.บ. กนัอ. พั.ศ. 2522 ม.19 “ผู้ซี่�งจะดุำ�รงตำ�แหนั่งประธุ�นักรรมก�ร กรรมก�รหรือผู้ว่�ก�รต้องมีคว�มรู้คว�มชุำ�นั�ญเกี�ยวกับบริห�รธุุรกิจ อุตส�หกรรม วิทย�ศ�สตร์ 

   สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ ผังเมือง เศรษฐศ�สตร์ ก�รพั�ณิชุย์ ก�รคลังหรือกฎหม�ย
(5) พั.ร.บ. กนัอ. พั.ศ. 2522  ม.24  “เพืั�อประโยชุน์ัแห่งกิจก�รของ กนัอ. ให้คณะกรรมก�รมีอำ�นั�จแต่งตั�งคณะอนุักรรมก�ร เพืั�อดุำ�เนิันักิจก�รอย่�งหน่ั�งอย่�งใดุของ กนัอ. 

   และกำ�หนัดุค่�ตอบแทนัอนัุกรรมก�ร
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คุณะกี่รัรัมกี่ารั กี่นอ.

นายกี่อบชัย สั่งสิ่ทัธิส่วสั่ดิั�
ป็ร็ะธิ์านกร็ร็มุ่การ็

ผ้่ิแทนิกระทรวิงเจ้าสังกัด

ประธัานิกรรมการ	กนิอุ.

วนัท่ั�ไดั�รับัแต่่งตั่�งเป็นกี่รัรัมกี่ารั :	12	พฤศจิกายนิ	2562

กี่ารัอบรัมในปีงบปรัะมาณ 2563
(1 ตุ่ลาคุม 2562 - 30 กัี่นยายน 2563) • ไม่ม่

ปรัะเภูทัของกี่รัรัมกี่ารั

ต่ำาแหน่งในองค์ุกี่รั

กี่ารัศึกี่ษา

กี่ารัอบรัม

ปรัะส่บกี่ารัณ์ทัำางาน

•	 ปริญญาโท	บัริหารธุัรกิจมหาบััณฑิ์ต	สาขึ้าบัริหาร						
การจัดการ	มหาวิิทยาลัยขึ้อุนิแก่นิ

•	 ปริญญาตร่	วิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิ์ต	สาขึ้าเคร่�อุงกล	
มหาวิิทยาลัยขึ้อุนิแก่นิ

•	 หลักส่ตรประกาศน่ิยบััตรชั�นิส่งการเม่อุงการปกครอุง				
ในิระบับัประชาธิัปไตย	(ปปร.21)	ปี	2560

•	 หลักส่ตรผ้่ิบัริหารระดับัส่งด้านิวิิทยาการพลังงานิ		
(วิพนิ.9)	ปี	2560

•	 หลักส่ตรนัิกบัริหารระดับัส่งด้านิการพัฒนิาธุัรกิจและ
อุุตสาหกรรมการลงทุนิ	(วิธัอุ.3)	ปี	2559

•	 หลักส่ตรผ้่ิบัริหารระดับัส่งด้านิการค้าและการพาณิชย์	
(TEPCoT8)	ปี	2558

•	 ปลัดกระทรวิงอุุตสาหกรรม
•	 อุธิับัด่กรมส่งเสริมอุุตสาหกรรม	
•	 รอุงปลัดกระทรวิงอุุตสาหกรรม
•	 ผ้่ิตรวิจราชการกระทรวิงอุุตสาหกรรม
•	 รอุงอุธิับัด่กรมส่งเสริมอุุตสาหกรรม

ต่ำาแหน่งในบรัษัิทัจดัทัะเบ่ยนอื�นในปัจจบุัน
•	 ประธัานิกรรมการธันิาคารวิิสาหกิจขึ้นิาดกลางและขึ้นิาดย่อุม
แห่งประเทศไทย

ต่ำาแหน่งในกิี่จกี่ารัอื�นในปัจจบุัน (ท่ั�ไม่ใช่บรัษัิทัจดัทัะเบ่ยน)
•	 ไม่ม่

ต่ำาแหน่งในกิี่จกี่ารัท่ั�แข่งขัน/กิี่จกี่ารัท่ั�เก่ี่�ยวเนื�องกัี่บธุรักิี่จ
ขององค์ุกี่รัในปัจจุบัน • ไม่ม่

กี่ารัเข�าปรัะชุมปี 2563 
ประชุมคณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
13/16	ครั�ง	
(ครบัวิาระวัินิท่�	24	กรกฎาคม	2563)

กี่ารัถืุอหุ�นในองค์ุกี่รั • ไม่มี

รัายกี่ารัท่ั�เก่ี่�ยวโยงกัี่น (ในรัะหวา่งปี 2563) • ไม่มี

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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นายกี่�อง รัุง่ส่วา่ง
กร็ร็มุ่การ็

กรรมการอิุสระ

ปรัะเภูทัของกี่รัรัมกี่ารั

25	กรกฎาคม	2560

วนัท่ั�ไดั�รับัแต่่งตั่�งเป็นกี่รัรัมกี่ารั

ต่ำาแหน่งในองค์ุกี่รั

กี่ารัศึกี่ษา

กี่ารัอบรัม

ปรัะส่บกี่ารัณ์ทัำางาน

•	 กรรมการ
•	 ประธัานิอุนุิกรรมการบัริหารควิามเส่�ยง
•	 ประธัานิอุนุิกรรมการด้านิการตลาดและประชาสัมพันิธ์ั
•	 อุนุิกรรมการกำากับัด่แลกิจการท่�ด่และการแสดงควิามรับัผิิดชอุบั					

ต่อุสังคม
•	 อุนุิกรรมการบ่ัรณาการแผินิบัริหารงานิ	กนิอุ.
•	 อุนุิกรรมการขัึ้บัเคล่�อุนิโครงการพัฒนิาเขึ้ตเศรษฐกิจอุุตสาหกรรม						

แห่งอุนิาคต

•	 Master	of	Economics	:	University	of	Hawaii	(UH),	USA
•	 Master	of	Business	Administration	:	Sasin	(Kellogg/Wharton/CU)
•	 Master	of	Engineering	:	AIT
•	 Bachelor	of	Engineering	:	Chulalongkorn	University

•	 หลักส่ตรการกำากับัด่แลกิจการสำาหรับักรรมการและผ้่ิบัริหารระดับัส่ง		
ขึ้อุงอุงค์กรกำากับัด่แล	(Regulators)	รัฐวิิสาหกิจ	และอุงค์การมหาชนิ		
โดยสถาบัันิพระปกเกล้า	และสำานัิกงานิคณะกรรมการนิโยบัาย
รัฐวิิสาหกิจ	(PDI	18)	[	--	อุย่่ในิ	Director	Pool	ขึ้อุงภาครัฐ]

•	 หลักส่ตรควิามมั�นิคงขัึ้�นิส่ง	โดยสมาคมวิิทยาลัยป้อุงกันิราชอุาณาจักร	
(สวิปอุ.	-	มส.7)

•	 หลักส่ตรภ่มิพลังแผ่ินิดินิ	โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิิทยาลัย	(ภผิ.4)
•	 หลักส่ตรนัิกบัริหารระดับัส่งธัรรมศาสตร์เพ่�อุสังคม	(นิมธั.15),							

โดย	ม่ลนิิธิัสถาบัันิวิิทยาการธัรรมศาสตร์เพ่�อุสังคม
•	 หลักส่ตร	Executive	Development	Program,	โดยสถาบัันิวิิจัย				

กระทรวิงการคลัง	(EDP	6)
•	 หลักส่ตร	Director	Certificate	Program	(DCP	30),	โดยสมาคม			

ส่งเสริมสถาบัันิกรรมการบัริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักส่ตร	Chartered	Director	Course	(CDC	9),	โดยสมาคม					

ส่งเสริมสถาบัันิกรรมการบัริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักส่ตร	Roles	of	Chairman	Program	(RCP	44),	โดยสมาคม				

ส่งเสริมสถาบัันิกรรมการบัริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักส่ตร	Strategic	Board	Master	Class	(SBM	8),	โดยสมาคม			

ส่งเสริมสถาบัันิกรรมการบัริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักส่ตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy			

(SFE	31),	โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัันิกรรมการบัริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักส่ตร	Risk	Management	for	Corporate	Leaders	(RCL	1),						

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัันิกรรมการบัริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักส่ตร	Advance	Audit	Committee	Program	(AACP	37),								

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัันิกรรมการบัริษัทไทย	(IOD)

•	 หลักส่ตร	Trailblazer	(Leadership),	9M	Program	--	โดย	London	
Business	School

•	 หลักส่ตร	Advance	Senior	Executive	Program	(ASEP),	1W				
โดย	Kellogg	School	of	Management

•	 หลักส่ตร	Washington	Campus,	6W	โดย	Georgetown	University
•	 หลักส่ตร	Modern	Marketing	Management	(MMM	1),									

โดย	จุฬาลงกรณ์มหาวิิทยาลัย

กี่ารัอบรัมในปีงบปรัะมาณ 2563 
(1 ตุ่ลาคุม 2562 - 30 กัี่นยายน 2563)
•	 หลักส่ตรการกำากับัด่แลข้ึ้อุม่ลสอุดคล้อุงตามกฎหมายคุ้มครอุง			

ข้ึ้อุม่ลส่วินิบุัคคล	พ.ร.บั.	คุ้มครอุงข้ึ้อุม่ลส่วินิบุัคคล	(PDPA)

•	 เลขึ้านุิการ	/	ท่�ปร้กษา	คณะกรรมาธิัการการพลังงานิ,	สภานิิติบััญญัติ
แห่งชาติ	(สนิช.)

•	 กรรมการ	กรรมการบัริหาร	ผ้่ิอุำานิวิยการบัริหาร,	โรงพยาบัาลวิิชัยยุทธั
•	 กรรมการอุำานิวิยการ	กรรมการบัริหาร	กรรมการรอุงผ้่ิอุำานิวิยการ,	

สถาบัันิศศินิทร์
•	 Director	–	Performance	Acceleration,	EVP	–	Corporate	

Strategies	EVP	–	Commercial	and	Marketing;	IRPC
•	 กรรมการ	กรรมการบัริหาร	รอุงกรรมการผ้่ิจัดการ,	ปตท.	

บัริหารธุัรกิจค้าปล่ก

ต่ำาแหน่งในบรัษัิทัจดัทัะเบ่ยนอื�นในปัจจบุัน
•	 กรรมการบัริหารควิามเส่�ยง,	การไฟฟ้าฝ่ึายผิลิตแห่งประเทศไทย

ต่ำาแหน่งในกิี่จกี่ารัอื�นในปัจจบุัน (ท่ั�ไม่ใช่บรัษัิทัจดัทัะเบ่ยน)
•	 กรรมการ	และกรรมการบัริหารควิามเส่�ยง	กลุ่มโรงพยาบัาลวิิชัยยุทธั
•	 กรรมการ	กรรมการตรวิจสอุบั,	ธันิาคารอุอุมสินิ
•	 กรรมการบัริหารควิามเส่�ยง,	อุงค์การส่งเสริมกิจการโคนิม								

แห่งประเทศไทย
•	 อุาจารย์พิเศษ,	สถาบัันิกรรมการแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการผ้่ิทรงคุณวุิฒิ	คณะกรรมการมาตรฐานิอุุตสาหกรรม					

แห่งประเทศไทย

ต่ำาแหน่งในกิี่จกี่ารัท่ั�แข่งขัน/กิี่จกี่ารัท่ั�เก่ี่�ยวเนื�องกัี่บธุรักิี่จ
ขององค์ุกี่รัในปัจจบุัน • ไม่ม่
กี่ารัเข�าปรัะชุมปี 2563 
ประชุุมคณะกรรมก�รก�รนิัคมอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย 16/16 ครั�ง

กี่ารัถืุอหุ�นในองค์ุกี่รั • ไม่ม่
รัายกี่ารัท่ั�เก่ี่�ยวโยงกัี่น (ในรัะหวา่งปี 2563) • ไม่ม่
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นายชัยยุทัธ คุำาคุุณ
กร็ร็มุ่การ็

ผ้่ิแทนิกระทรวิงการคลัง

ปรัะเภูทัของกี่รัรัมกี่ารั

25	กรกฎาคม	2560

วนัท่ั�ไดั�รับัแต่่งตั่�งเป็นกี่รัรัมกี่ารั

ต่ำาแหน่งในองค์ุกี่รั

กี่ารัศึกี่ษา

กี่ารัอบรัม

ปรัะส่บกี่ารัณ์ทัำางาน

•	 กรรมการ
•	 กรรมการตรวิจสอุบั	(Audit	Committee)
•	 อุนุิกรรมการขัึ้บัเคล่�อุนิโครงการพัฒนิาเขึ้ตเศรษฐกิจ
อุุตสาหกรรมแห่งอุนิาคต

•	 อุนุิกรรมการประเมินิผิลการปฏิิบััติงานิขึ้อุงผ้่ิว่ิาการ	กนิอุ.

•	 Master	of	Public	Administration	(International					
Tax	Program)	:	Harvard	University

•	 บัริหารธุัรกิจมหาบััณฑิ์ต	(ภาคภาษาอัุงกฤษ)			
มหาวิิทยาลัยกรุงเทพ

•	 พัฒนิบัริหารศาสตรมหาบััณฑิ์ต	(พัฒนิาการเศรษฐกิจ)	
สถาบัันิบััณฑิ์ตพัฒนิบัริหารศาสตร์

•	 รัฐประศาสนิศาสตรบััณฑิ์ต	จุฬาลงกรณ์มหาวิิทยาลัย
•	 เศรษฐศาสตรบััณฑิ์ต	(การเงินิการคลัง)	มหาวิิทยาลัย
ธัรรมศาสตร์	

•	 นัิกบัริหารการคลัง	(นิบัค.)	รุ่นิท่�	2
•	 หลักส่ตรเสรมิหลักส่ตรนิกับัริหารระดบััส่ง	(ส.นิบัส.)	รุ่นิท่�	7	
•	 หลักส่ตรวิิทยาลัยป้อุงกันิราชอุาณาจักร	(วิปอุ.)	รุ่นิท่�	59
•	 หลักส่ตรมาตรฐานิสำาหรับักรรมการ	(Directors	Certification	
Program:	DCP)	รุ่นิ	254/2018

กี่ารัอบรัมในปีงบปรัะมาณ 2563 
(1 ตุ่ลาคุม 2562 - 30 กัี่นยายน 2563)
•	 หลักส่ตรผ้่ิบัริหารระดับัส่งด้านิวิิทยาการพลังงานิ	รุ่นิท่�	14	
(วิพนิ.14)

•	 รอุงอุธิับัด่กรมศุลกากร
•	 ผ้่ิอุำานิวิยการสำานัิกตรวิจสอุบัอุากร
•	 ผ้่ิอุำานิวิยการสำานัิกงานิศุลกากรตรวิจขึ้อุงผ้่ิโดยสาร						
ท่าอุากาศยานิสุวิรรณภ่มิ

•	 ผ้่ิอุำานิวิยการสำานัิกมาตรฐานิพิธ่ัการและราคาศุลกากร

ต่ำาแหน่งในบรัษัิทัจดัทัะเบ่ยนอื�นในปัจจบุัน
•	 ประธัานิกรรมการ	บัริษัท	เทรดสยาม	จำากัด											
(ผ้่ิแทนิกระทรวิงการคลัง)

ต่ำาแหน่งในกิี่จกี่ารัอื�นในปัจจบุัน (ท่ั�ไม่ใช่บรัษัิทัจดัทัะเบ่ยน)
•	 ท่�ปร้กษาด้านิพัฒนิาระบับัควิบัคุมทางศุลกากร

ต่ำาแหน่งในกิี่จกี่ารัท่ั�แข่งขัน/กิี่จกี่ารัท่ั�เก่ี่�ยวเนื�องกัี่บธุรักิี่จ
ขององค์ุกี่รัในปัจจุบัน • ไม่ม่

กี่ารัเข�าปรัะชุมปี 2563 
ประชุมคณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
12/16	ครั�ง		
(ครบัวิาระวัินิท่�	24	กรกฎาคม	2563)

กี่ารัถืุอหุ�นในองค์ุกี่รั • ไม่มี

รัายกี่ารัท่ั�เก่ี่�ยวโยงกัี่น (ในรัะหวา่งปี 2563) • ไม่มี

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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พัลโทั กี่านต์่ กี่ลัมพัสุ่ต่
กร็ร็มุ่การ็

กรรมการอิุสระ

ปรัะเภูทัของกี่รัรัมกี่ารั

28	พฤษภาคม	2562

วนัท่ั�ไดั�รับัแต่่งตั่�งเป็นกี่รัรัมกี่ารั

ต่ำาแหน่งในองค์ุกี่รั

กี่ารัศึกี่ษา

กี่ารัอบรัม

ปรัะส่บกี่ารัณ์ทัำางาน

•	 กรรมการ
•	 กรรมการตรวิจสอุบั	(Audit	Committee)

•	 ปริญญาโท	วิิศวิกรรมโยธัา	(Civic	Engineering,	Florida	
Tech,	USA)

•	 ปริญญาตร่	วิิทยาศาสตรบััณฑิ์ต																								
โรงเร่ยนินิายร้อุยพระจุลจอุมเกล้า

•	 หลักส่ตรวิิทยาลัยป้อุงกันิราชอุาณาจักร	รุ่นิท่�	62	
•	 หลักส่ตร	Board	Nomination	and	Compensation	
Program

•	 หลักส่ตรการกำากับัด่แลสำาหรับักรรมการและผ้่ิบัริหาร	
ระดับัส่งขึ้อุงอุงค์การกำากับัด่แลรัฐวิิสาหกิจและอุงค์กร
มหาชนิ	สถาบัันิพระปกเกล้า

กี่ารัอบรัมในปีงบปรัะมาณ 2563
(1 ตุ่ลาคุม 2562 - 30 กัี่นยายน 2563)
•	 หลักส่ตรมาตรฐานิสำาหรับักรรมการ	(Directors								
Certification	Program:	DCP)	รุ่นิ	289/2019

•	 ผ้่ิอุำานิวิยการกอุงส่งกำาลังและบัริการ	กรมการพลังงานิทหาร	
ศ่นิย์การอุุตสาหกรรมป้อุงกันิประเทศและพลังงานิทหาร

•	 รอุงผ้่ิอุำานิวิยการศ่นิย์พัฒนิาปิโตรเล่ยมภาคเหน่ิอุ							
กรมการพลังงานิทหาร	ศ่นิย์การอุุตสาหกรรมป้อุงกันิประเทศ
และพลังงานิทหาร

•	 ผ้่ิอุำานิวิยการศ่นิย์พัฒนิาปิโตรเล่ยมภาคเหน่ิอุ										
กรมการพลังงานิทหาร	ศ่นิย์การอุุตสาหกรรมป้อุงกันิประเทศ
และพลังงานิทหาร

•	 รอุงเจ้ากรมการพลังงานิทหาร	ศ่นิย์การอุุตสาหกรรม
ป้อุงกันิประเทศและพลังงานิทหาร

•	 ผ้่ิทรงคุณวุิฒิพิเศษสำานัิกงานิปลัดกระทรวิงกลาโหม

ต่ำาแหน่งในบรัษัิทัจดัทัะเบ่ยนอื�นในปัจจบุัน
•	 กรรมการธันิาคารเพ่�อุการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ต่ำาแหน่งในกิี่จกี่ารัอื�นในปัจจบุัน (ท่ั�ไม่ใช่บรัษัิทัจดัทัะเบ่ยน)
•	 ไม่ม่

ต่ำาแหน่งในกิี่จกี่ารัท่ั�แข่งขัน/กิี่จกี่ารัท่ั�เก่ี่�ยวเนื�องกัี่บธุรักิี่จ
ขององค์ุกี่รัในปัจจุบัน • ไม่ม่

กี่ารัเข�าปรัะชุมปี 2563 
ประชุมคณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
15/16	ครั�ง	

กี่ารัถืุอหุ�นในองค์ุกี่รั • ไม่มี

รัายกี่ารัท่ั�เก่ี่�ยวโยงกัี่น (ในรัะหวา่งปี 2563) • ไม่มี

038

รายงานประจำำาป 2563



นายส่าคุรั ชนะไพัฑู่รัย์
กร็ร็มุ่การ็

กรรมการอิุสระ

ปรัะเภูทัของกี่รัรัมกี่ารั

28	พฤษภาคม	2562

วนัท่ั�ไดั�รับัแต่่งตั่�งเป็นกี่รัรัมกี่ารั

ต่ำาแหน่งในองค์ุกี่รั

กี่ารัศึกี่ษา

กี่ารัอบรัม

ปรัะส่บกี่ารัณ์ทัำางาน

•	 กรรมการ
•	 ประธัานิอุนุิกรรมการด้านิการพัฒนิาเทคโนิโลย่ดิจิทัล	
(Digital	Technology	and	Cyber	Security:	DT)

•	 ประธัานิอุนุิกรรมการขัึ้บัเคล่�อุนิโครงการพัฒนิาเขึ้ต
เศรษฐกิจอุุตสาหกรรมแห่งอุนิาคต

•	 อุนุิกรรมการบัริหารควิามเส่�ยง
•	 อุนุิกรรมการบ่ัรณาการแผินิบัริหารงานิ	กนิอุ.		
•	 อุนุิกรรมการประเมินิผิลการปฏิิบััติงานิขึ้อุงผ้่ิว่ิาการ	กนิอุ.

•	 การพัฒนิาการเศรษฐกิจ	คณะเศรษฐศาสตร์								
สถาบัันิบััณฑิ์ตพัฒนิบัริหารศาสตร์

•	 การตลาด	คณะบัริหารธุัรกิจ	มหาวิิทยาลัยรามคำาแหง

•	 ไม่ม่

กี่ารัอบรัมในปีงบปรัะมาณ 2563
(1 ตุ่ลาคุม 2562 - 30 กัี่นยายน 2563)
•	 หลักส่ตรมาตรฐานิสำาหรับักรรมการ	(Directors							
Certification	Program:	DCP)	รุ่นิ	289/2019

•	 รอุงผ้่ิอุำานิวิยการ	รักษาการแทนิผ้่ิอุำานิวิยการอุงค์การพิพิธัภัณฑ์์
วิิทยาศาสตร์แห่งชาติ

•	 ผ้่ิอุำานิวิยการสำานัิกพัฒนิาธุัรกิจและการตลาด/สำานัิกยุทธัศาสตร์
และแผินิ	อุงค์การพิพิธัภัณฑ์์วิิทยาศาสตร์แห่งชาติ

•	 หัวิหน้ิากอุงการตลาด	และกอุงแผินิงานิ	สถาบัันิวิิจัย
วิิทยาศาสตร์และเทคโนิโลย่แห่งประเทศไทย

•	 ผ้่ิจัดการฝ่ึายพัฒนิาธุัรกิจ	บัริษัท	เฟอุร์ร่�ไลน์ิ	จำากัด	(มหาชนิ)
•	 ผ้่ิจัดการฝ่ึายการตลาด	บัริษัท	ส่งเสริมทราเวิล	จำากัด
•	 คณะทำางานิด้านิแข่ึ้งขัึ้นิเยาวิชนิ	สมาคมวิิทยาศาสตร์							
แห่งประเทศไทยในิพระบัรมราช่ปถัมภ์

•	 ท่�ปร้กษากลุ่มโรงแรมเคร่อุสมุยร่โซึ่เทล

ต่ำาแหน่งในบรัษัิทัจดัทัะเบ่ยนอื�นในปัจจบุัน
•	 ท่�ปร้กษา	สำานัิกงานินิวัิตกรรมแห่งชาติ	(อุงค์การมหาชนิ)	
กระทรวิงวิิทยาศาสตร์และเทคโนิโลย่

ต่ำาแหน่งในกิี่จกี่ารัอื�นในปัจจบุัน (ท่ั�ไม่ใช่บรัษัิทัจดัทัะเบ่ยน)
•	 บัริษัท	สมุยบุัร่	บ่ัช	ร่สอุร์ท	จำากัด

ต่ำาแหน่งในกิี่จกี่ารัท่ั�แข่งขัน/กิี่จกี่ารัท่ั�เก่ี่�ยวเนื�องกัี่บธุรักิี่จ
ขององค์ุกี่รัในปัจจุบัน • ไม่ม่

กี่ารัเข�าปรัะชุมปี 2563 
ประชุมคณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
12/16	ครั�ง	
(ครบัวิาระวัินิท่�	24	กรกฎาคม	2563)

กี่ารัถืุอหุ�นในองค์ุกี่รั • ไม่มี

รัายกี่ารัท่ั�เก่ี่�ยวโยงกัี่น (ในรัะหวา่งปี 2563) • ไม่มี

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

039



นายส่รัญั รังัคุสิ่รัิ
กร็ร็มุ่การ็

กรรมการอิุสระ

ปรัะเภูทัของกี่รัรัมกี่ารั

12	พฤศจิกายนิ	2562

วนัท่ั�ไดั�รับัแต่่งตั่�งเป็นกี่รัรัมกี่ารั

ต่ำาแหน่งในองค์ุกี่รั

กี่ารัศึกี่ษา

กี่ารัอบรัม

ปรัะส่บกี่ารัณ์ทัำางาน

•	 กรรมการ
•	 ประธัานิอุนุิกรรมการการเงินิ	งบัประมาณ	และการลงทุนิ
•	 ประธัานิอุนุิกรรมการบ่ัรณาการแผินิบัริหารงานิ	กนิอุ.		
•	 ประธัานิอุนุิกรรมการด้านิทรัพยากรบุัคคล
•	 ประธัานิอุนุิกรรมการประเมินิผิลการปฏิิบััติงานิ								
ขึ้อุงผ้่ิว่ิาการ	กนิอุ.

•	 ประธัานิอุนุิกรรมการด้านิการตลาดและประชาสัมพันิธ์ั

•	 ปริญญาโท	M.S.Management,	Polytechnic	Institute	of	
New	York,	USA

•	 ปริญญาตร่	วิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิ์ต	(อุุตสาหการ)	
จุฬาลงกรณ์มหาวิิทยาลัย

•	 หลักส่ตรมาตรฐานิสำาหรับักรรมการ	(Directors	Certification	
Program:	DCP)	รุ่นิ	61/2005

•	 หลักส่ตร	Company	Secretary	Program	(CSP)	รุ่นิท่�	8	
ปี	2004

กี่ารัอบรัมในปีงบปรัะมาณ 2563
(1 ตุ่ลาคุม 2562 - 30 กัี่นยายน 2563)
•	 ไม่ม่

•	 ประธัานิเจ้าหน้ิาท่�ปฏิิบััติการกลุ่มธุัรกิจปิโตรเล่ยม	ขัึ้�นิปลาย	
บัริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชนิ)

ต่ำาแหน่งในบรัษัิทัจดัทัะเบ่ยนอื�นในปัจจบุัน
•	 ไม่ม่

ต่ำาแหน่งในกิี่จกี่ารัอื�นในปัจจบุัน (ท่ั�ไม่ใช่บรัษัิทัจดัทัะเบ่ยน)
•	 ไม่ม่

ต่ำาแหน่งในกิี่จกี่ารัท่ั�แข่งขัน/กิี่จกี่ารัท่ั�เก่ี่�ยวเนื�องกัี่บธุรักิี่จ
ขององค์ุกี่รัในปัจจุบัน • ไม่ม่

กี่ารัเข�าปรัะชุมปี 2563 
ประชุมคณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
16/16	ครั�ง	

กี่ารัถืุอหุ�นในองค์ุกี่รั • ไม่มี

รัายกี่ารัท่ั�เก่ี่�ยวโยงกัี่น (ในรัะหวา่งปี 2563) • ไม่มี

040
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นายวริัยิะ รัามส่มภูพั
กร็ร็มุ่การ็

กรรมการอิุสระ

ปรัะเภูทัของกี่รัรัมกี่ารั

22	พฤศจิกายนิ	2562

วนัท่ั�ไดั�รับัแต่่งตั่�งเป็นกี่รัรัมกี่ารั

กี่ารัอบรัมในปีงบปรัะมาณ 2563
(1 ตุ่ลาคุม 2562 - 30 กัี่นยายน 2563)
•	 ไม่ม่

ต่ำาแหน่งในองค์ุกี่รั

กี่ารัศึกี่ษา

กี่ารัอบรัม

ปรัะส่บกี่ารัณ์ทัำางาน

•	 กรรมการ
•	 ประธัานิอุนุิกรรมการกฎหมาย
•	 อุนุิกรรมการขัึ้บัเคล่�อุนิโครงการพัฒนิาเขึ้ตเศรษฐกิจ
อุุตสาหกรรมแห่งอุนิาคต

•	 อุนุิกรรมการประเมินิผิลการปฏิิบััติงานิขึ้อุงผ้่ิว่ิาการ	กนิอุ.

•	 ประกาศน่ิยบััตรบััณฑิ์ตทางกฎหมายมหาชนิ	มหาวิิทยาลัย
ธัรรมศาสตร์

•	 เนิติบััณฑิ์ตไทย
•	 นิิติศาสตรบััณฑิ์ต	มหาวิิทยาลัยรามคำาแหง

•	 ไม่ม่

•	 ผ้่ิอุำานิวิยการสำานัิกกฎหมายและระเบ่ัยบักลาง	สำานัิกงานิปลัด
สำานัิกนิายกรัฐมนิตร่

•	 ผ้่ิอุำานิวิยการสำานัิกงานิคณะกรรมการข้ึ้อุม่ลข่ึ้าวิสารขึ้อุงราชการ	
สำานัิกงานิปลัดสำานัิกนิายกรัฐมนิตร่

•	 นิิติกร	8วิ	สำานัิกข้ึ้อุม่ลข่ึ้าวิสารขึ้อุงราชการ	สำานัิกงานิปลัด
สำานัิกนิายกรัฐมนิตร่

•	 นิิติกร	7วิ	สำานัิกกฎหมายและระเบ่ัยบักลาง	สำานัิกงานิปลัด
สำานัิกนิายกรัฐมนิตร่

•	 นิิติกร	7วิ	สำานัิกพัฒนิามาตรฐานิระบับัพัสดุภาครัฐ								
กรมบััญช่กลาง

ต่ำาแหน่งในบรัษัิทัจดัทัะเบ่ยนอื�นในปัจจบุัน
•	 ท่�ปร้กษาด้านิข้ึ้อุม่ลข่ึ้าวิสารขึ้อุงราชการ	สำานัิกนิายก
รัฐมนิตร่	

ต่ำาแหน่งในกิี่จกี่ารัอื�นในปัจจบุัน (ท่ั�ไม่ใช่บรัษัิทัจดัทัะเบ่ยน)
•	 ไม่ม่

ต่ำาแหน่งในกิี่จกี่ารัท่ั�แข่งขัน/กิี่จกี่ารัท่ั�เก่ี่�ยวเนื�องกัี่บธุรักิี่จ
ขององค์ุกี่รัในปัจจุบัน • ไม่ม่

กี่ารัเข�าปรัะชุมปี 2563 
ประชุมคณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
13/16	ครั�ง	
(ครบัวิาระวัินิท่�	24	กรกฎาคม	2563)

กี่ารัถืุอหุ�นในองค์ุกี่รั • ไม่มี

รัายกี่ารัท่ั�เก่ี่�ยวโยงกัี่น (ในรัะหวา่งปี 2563) • ไม่มี

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

041



นางสิ่รันิทัรั ์แดังไชยวฒัน์
กร็ร็มุ่การ็

กรรมการอิุสระ

ปรัะเภูทัของกี่รัรัมกี่ารั

19	ธัันิวิาคม	2562

วนัท่ั�ไดั�รับัแต่่งตั่�งเป็นกี่รัรัมกี่ารั

ต่ำาแหน่งในองค์ุกี่รั

กี่ารัศึกี่ษา

ปรัะส่บกี่ารัณ์ทัำางาน

•	 กรรมการ
•	 ประธัานิกรรมการตรวิจสอุบั	(Audit	Committee)
•	 อุนุิกรรมการบ่ัรณาการแผินิบัริหารงานิ	กนิอุ.

•	 ปริญญาเอุก	ปรัชญาดุษฎ่บััณฑิ์ต	(รัฐประศาสนิศาสตร์)	
มหาวิิทยาลัยรามคำาแหง

•	 ปริญญาโท	บััญช่มหาบััณฑิ์ต	(การต้นิทุนิ)	จุฬาลงกรณ์
มหาวิิทยาลัย

•	 ปริญญาตร่	วิิทยาศาสตรบััณฑิ์ต	(การบััญช่)	มหาวิิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

กี่ารัอบรัมในปีงบปรัะมาณ 2563
(1 ตุ่ลาคุม 2562 - 30 กัี่นยายน 2563)
•	 ไม่ม่

กี่ารัอบรัม

•	 วิปอุ.56	วิิทยาลัยป้อุงกันิราชอุาณาจักร
•	 การพัฒนิาเม่อุงและการเล่อุกตั�งระดับัส่ง	รุ่นิท่�	4				
(พตส.4)	สำานัิกงานิคณะกรรมการการเล่อุกตั�ง

•	 ผ้่ิบัริหารระดับัส่ง	ด้านิวิิทยาการพลังงานิ	(วิพนิ.6)	
กระทรวิงพลังงานิ

•	 Leadership	Development	Program	(LDP	III	รุ่นิท่�	2)	
บัริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชนิ)

•	 นัิกบัริหารกระบัวินิการยุติธัรรมระดับัส่ง	(บัยส.21)			
สถาบัันิพัฒนิาข้ึ้าราชการฝ่ึายตุลาการศาลยุติธัรรม

•	 Management	Organisational	Change,	Australian	
National	University

•	 The	Secondment	Program,	Audit	New	Zealand
•	 9-month	Fellowship	Program,	Canadian	Comprehensive	
Audit	Foundation	(CCAF)	and	the	Office	of	the	Auditor	
General	of	Canada

•	 JICA	Sponsor	Seminar	on	Government	Audit	for	
Senior	Officials,	Board	of	Audit	of	Japan

•	 รอุงผ้่ิว่ิาการตรวิจเงินิแผ่ินิดินิ	สำานัิกงานิการตรวิจเงินิแผ่ินิดินิ

ต่ำาแหน่งในบรัษัิทัจดัทัะเบ่ยนอื�นในปัจจบุัน
•	 กรรมการบัริษัท	ธันิารักษ์พัฒนิาสินิทรัพย์	จำากัด					
สังกัดกระทรวิงการคลัง

ต่ำาแหน่งในกิี่จกี่ารัอื�นในปัจจบุัน (ท่ั�ไม่ใช่บรัษัิทัจดัทัะเบ่ยน)
•	 ไม่ม่

ต่ำาแหน่งในกิี่จกี่ารัท่ั�แข่งขัน/กิี่จกี่ารัท่ั�เก่ี่�ยวเนื�องกัี่บธุรักิี่จ
ขององค์ุกี่รัในปัจจุบัน • ไม่ม่

กี่ารัเข�าปรัะชุมปี 2563 
ประชุมคณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
13/16	ครั�ง	
(ได้รับัแต่งตั�งวัินิท่�	19	ธัันิวิาคม	2562)

กี่ารัถืุอหุ�นในองค์ุกี่รั • ไม่มี

รัายกี่ารัท่ั�เก่ี่�ยวโยงกัี่น (ในรัะหวา่งปี 2563) • ไม่มี
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นายณกี่ฤศพัรัรัชธ์ ธนัต่ถ์ุอนนต่ชัย  
กร็ร็มุ่การ็

กรรมการอิุสระ

ปรัะเภูทัของกี่รัรัมกี่ารั

12	พฤศจิกายนิ	2562

วนัท่ั�ไดั�รับัแต่่งตั่�งเป็นกี่รัรัมกี่ารั

ต่ำาแหน่งในองค์ุกี่รั

กี่ารัศึกี่ษา

ปรัะส่บกี่ารัณ์ทัำางาน

•	 กรรมการ
•	 ประธัานิกรรมการกิจการสัมพันิธ์ั
•	 ประธัานิอุนุิกรรมการกำากับัด่แลกิจการท่�ด่	ผ้่ิม่ส่วินิได้ส่วินิเส่ย	
และการแสดงควิามรับัผิิดชอุบัต่อุสังคม	

•	 อุนุิกรรมการขัึ้บัเคล่�อุนิโครงการพัฒนิาเขึ้ตเศรษฐกิจ
อุุตสาหกรรมแห่งอุนิาคต

•	 อุนุิกรรมการการเงินิ	งบัประมาณและการลงทุนิ

กี่ารัอบรัมในปีงบปรัะมาณ 2563
(1 ตุ่ลาคุม 2562 - 30 กัี่นยายน 2563)
•	 ไม่ม่

กี่ารัอบรัม

•	 ไม่ม่

•	 ปริญญาโท	บัริหารธุัรกิจมหาบััณฑิ์ต	มหาวิิทยาลัยปทุมธัาน่ิ
•	 สถาปนิิกระดับัสามัญ	สถาปัตยกรรมศาสตร์

•	 Project	Manager	บัริษัท	เดอุะ	แพลทินัิม	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชนิ)

ต่ำาแหน่งในบรัษัิทัจดัทัะเบ่ยนอื�นในปัจจบุัน
•	 Project	Manager	บัริษัท	เดอุะ	แพลทินัิม	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชนิ)

ต่ำาแหน่งในกิี่จกี่ารัอื�นในปัจจบุัน (ท่ั�ไม่ใช่บรัษัิทัจดัทัะเบ่ยน)
•	 ไม่ม่

ต่ำาแหน่งในกิี่จกี่ารัท่ั�แข่งขัน/กิี่จกี่ารัท่ั�เก่ี่�ยวเนื�องกัี่บธุรักิี่จ
ขององค์ุกี่รัในปัจจุบัน • ไม่ม่

กี่ารัเข�าปรัะชุมปี 2563 
ประชุมคณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
16/16	ครั�ง	

กี่ารัถืุอหุ�นในองค์ุกี่รั • ไม่มี

รัายกี่ารัท่ั�เก่ี่�ยวโยงกัี่น (ในรัะหวา่งปี 2563) • ไม่มี

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

043



นางส่าวส่มจณิณ์ พิัลึกี่
ผ่�ว�าการ็/กร็ร็มุ่การ็โดยตำาแหน�ง

กรรมการท่�เป็นิผ้่ิบัริหาร

ปรัะเภูทัของกี่รัรัมกี่ารั

27	กันิยายนิ	2561

วนัท่ั�ไดั�รับัแต่่งตั่�งเป็นกี่รัรัมกี่ารั

ต่ำาแหน่งในองค์ุกี่รั

กี่ารัศึกี่ษา

ปรัะส่บกี่ารัณ์ทัำางาน

•	 กรรมการโดยตำาแหนิ่ง
•	 ผ้่ิว่ิาการการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการกิจการสัมพันิธ์ัการนิิคมอุุตสาหกรรม								
แห่งประเทศไทย

•	 อุนุิกรรมการกำากับัด่แลกิจการท่�ด่และการแสดง						
ควิามรับัผิิดชอุบัต่อุสังคม

•	 อุนุิกรรมการด้านิการพัฒนิาเทคโนิโลย่ดิจิทัล
•	 อุนุิกรรมการการเงินิ	งบัประมาณ	และการลงทุนิ
•	 อุนุิกรรมการด้านิทรัพยากรบุัคคล
•	 อุนุิกรรมการด้านิการตลาดและประชาสัมพันิธ์ั
•	 อุนุิกรรมการบัริหารควิามเส่�ยง
•	 อุนุิกรรมการบ่ัรณาการแผินิบัริหารงานิ	กนิอุ.		

•	 รอุงผ้่ิว่ิาการ	สายงานิกิจการพิเศษ	การนิิคมอุุตสาหกรรม	
แห่งประเทศไทย

•	 รอุงผ้่ิว่ิาการ	สายงานิบัริการและสิ�งแวิดล้อุม													
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

•	 ผ้่ิช่วิยผ้่ิว่ิาการ	สายงานิท่าเร่อุอุุตสาหกรรม														
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

•	 ผ้่ิเช่�ยวิชาญ	11	สายงานิผ้่ิว่ิาการ	การนิิคมอุุตสาหกรรม				
แห่งประเทศไทย

•	 ผ้่ิช่วิยผ้่ิว่ิาการ	11	สายงานิบัริการและสิ�งแวิดล้อุม								
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

•	 ผ้่ิอุำานิวิยการฝ่ึายสิ�งแวิดล้อุมและควิามปลอุดภัย										
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

•	 ผ้่ิอุำานิวิยการกอุงควิบัคุมสิ�งแวิดล้อุมและควิามปลอุดภัย				
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

•	 กอุงควิบัคุมสิ�งแวิดล้อุมและควิามปลอุดภัย														
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

•	 ศ่นิย์ศ้กษาและสาธิัตบัริการอุาช่วิอุนิามัย	กรมอุนิามัย	
กระทรวิงสาธัารณสุขึ้

 
ต่ำาแหน่งในบรัษัิทัจดัทัะเบ่ยนอื�นในปัจจบุัน
•	 ไม่ม่

ต่ำาแหน่งในกิี่จกี่ารัอื�นในปัจจบุัน (ท่ั�ไม่ใช่บรัษัิทัจดัทัะเบ่ยน)
•	 ไม่ม่

ต่ำาแหน่งในกิี่จกี่ารัท่ั�แข่งขัน/กิี่จกี่ารัท่ั�เก่ี่�ยวเนื�องกัี่บธุรักิี่จ
ขององค์ุกี่รัในปัจจุบัน • ไม่ม่

กี่ารัเข�าปรัะชุมปี 2563 
การประชุมคณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรม										
แห่งประเทศไทย	16/16	ครั�ง	

กี่ารัถืุอหุ�นในองค์ุกี่รั • ไม่มี

รัายกี่ารัท่ั�เก่ี่�ยวโยงกัี่น (ในรัะหวา่งปี 2563) • ไม่มี

กี่ารัอบรัมในปีงบปรัะมาณ 2563
(1 ตุ่ลาคุม 2562 - 30 กัี่นยายน 2563)
•	 หลักส่ตรผ้่ิบัริหารระดับัส่งด้านิวิิทยาการพลังงานิ								
รุ่นิท่�	15	(วิพนิ.15)	

กี่ารัอบรัม

•	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นิท่�	283	
สมาคมส่งเสริมสถาบัันิกรรมการบัริษัทไทย	(IOD)

•	 Doctor	of	Philosophy	(Environmental	Engineering	and	
Management)	Asian	Institute	of	Technology	(AIT)

•	 Master	of	Engineering	(Executive)	Asian	Institute	of	
Technology	(AIT)

•	 วิิศวิกรรมศาสตรมหาบััณฑิ์ต	(วิิศวิกรรมโยธัา)		
มหาวิิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•	 วิิทยาศาสตรบััณฑิ์ต	(อุาช่วิอุนิามัย)	มหาวิิทยาลัยมหิดล
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คุณะผู่้�บรัหิารั กี่นอ.

คุุณวฒุิกี่ารัศึกี่ษา

ปรัะส่บกี่ารัณ์ทัำางาน

กี่ารัปฏิิบัติ่งานอื�น

นางส่าวส่มจณิณ์ พิัลึกี่

ผู่้�วา่กี่ารักี่ารันิคุมอตุ่ส่าหกี่รัรัมแห่งปรัะเทัศไทัย
อาย่ 59 ป็ี

คุุณวฒุิกี่ารัศึกี่ษา

ปรัะส่บกี่ารัณ์ทัำางาน

กี่ารัปฏิิบัติ่งานอื�น

นางสุ่วฒันา กี่มลวทัันนิศา 

รัองผู่้�วา่กี่ารั (ส่ายงานบรัหิารั)
อาย่ 60 ปี็

•		1 ต.ค.	 2559	 – 26 ก.ย. 2561 รอุงผ้่ิว่ิาการ	(สายงานิกิจการพิเศษ)
•		5	 ม่.ค.		2556 – 30 ก.ย. 2559 รอุงผ้่ิว่ิาการ	(สายงานิบัริการและสิ�งแวิดล้อุม)
•		29 มิ.ย. 2555 – 4 ม่.ค. 2556 ผ้่ิช่วิยผ้่ิว่ิาการ	(สายงานิท่าเร่อุอุุตสาหกรรม)
•		15 พ.ย. 2553 – 28 มิ.ย.	 2555 ผ้่ิเช่�ยวิชาญ
•		1 เม.ย. 2553 – 14 พ.ย.	2553 ผ้่ิช่วิยผ้่ิว่ิาการ	(สายงานิบัริการและสิ�งแวิดล้อุม	2)

•		1 ม่.ค.	2562 – 30 มิ.ย. 2562 รอุงผ้่ิว่ิาการ	(สายงานิปฏิิบััติการ	1)
•		1	 ธั.ค.		2560 – 28 ก.พ. 2562 รอุงผ้่ิว่ิาการ	(สายงานิยุทธัศาสตร์และพัฒนิา)
•		1 ต.ค. 2559 – 30 พ.ย. 2560 รอุงผ้่ิว่ิาการ	(สายงานิบัริการและล่กค้าสัมพันิธ์ั)
•		1 ก.ค. 2556 – 30 ก.ย.	 2559 ผ้่ิช่วิยผ้่ิว่ิาการ	(สายงานิบัริหาร)

•	 ปริญญาเอุก	Doctor	of	Philosophy	(Environmental	Engineering	ang	Management)				
Asian	Institute	of	Technology	(AIT)

•	 ปริญญาโท	Master	of	Engineering	(Executive)	Asian	Institute	of	Technology	(AIT)
•	 ปริญญาโท	วิิศวิกรรมศาสตรมหาบััณฑิ์ต	(วิิศวิกรรมโยธัา)	มหาวิิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 ปริญญาตร่	วิิทยาศาสตรบััณฑิ์ต	(อุาช่วิอุนิามัย)	มหาวิิทยาลัยมหิดล

•	 กรรมการ	บัริษัท	จัดการและพัฒนิาทรัพยากรนิำ�าภาคตะวัินิอุอุก	จำากัด	(มหาชนิ)	
(EASTWATER)

•	 กรรมการ	บัริษัท	โกลบัอุล	ย่ทิลิต่�	จำากัด	(GUSCO)

•	 ปริญญาโท	รัฐศาสตรมหาบััณฑิ์ต	(บัริหารรัฐกิจ)	มหาวิิทยาลัยธัรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตร่	ศิลปศาสตรบััณฑิ์ต	(ภาษาอัุงกฤษ)	มหาวิิทยาลัยธัรรมศาสตร์

•	 กรรมการ	บัริษัท	อุ่สเทิร์นิ	ฟล่อิุด	ทรานิสปอุร์ต	จำากัด	(EFT)

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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คุุณวฒุิกี่ารัศึกี่ษา

ปรัะส่บกี่ารัณ์ทัำางาน

กี่ารัปฏิิบัติ่งานอื�น

นายอฐัพัล จริัวฒัน์จรัรัยา

รัองผู่้�วา่กี่ารั (ส่ายงานยุทัธศาส่ต่รัแ์ละพััฒนา)
อาย่ 56 ป็ี

คุุณวฒุิกี่ารัศึกี่ษา

ปรัะส่บกี่ารัณ์ทัำางาน

กี่ารัปฏิิบัติ่งานอื�น

นางส่าวกี่ฤต่ยาพัรั ทััพัภูะทััต่

รัองผู่้�วา่กี่ารั (ส่ายงานบรักิี่ารัและล่กี่คุ�าสั่มพัันธ์)
อาย่ 60 ปี็ 

•		28 มิ.ย. 2561 – 28 ก.พ. 2562 รอุงผ้่ิว่ิาการ	(สายงานิปฏิิบััติการ	2)
•		1	 เม.ย. 2561 – 27 มิ.ย. 2561 รักษาการผ้่ิว่ิาการการนิิคมอุุตสาหกรรม							

แห่งประเทศไทย
•		1 ธั.ค. 2560 – 27 มิ.ย. 2561 รอุงผ้่ิว่ิาการ	(สายงานิปฏิิบััติการ	2)
•		1 ต.ค. 2559 – 30 พ.ย. 2560 รอุงผ้่ิว่ิาการ	(สายงานิยุทธัศาสตร์และพัฒนิา)
•		1 ม.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559 ผ้่ิเช่�ยวิชาญ
•		1 ส.ค. 2556 – 31 ธั.ค. 2557 ผ้่ิช่วิยผ้่ิว่ิาการ	(สายงานิยุทธัศาสตร์และการเงินิ	2)
•		4 ม.ค. 2555 – 31 ก.ค. 2556 ผ้่ิช่วิยผ้่ิว่ิาการ	(สายงานิปฏิิบััติการ	2)

•		1 ม่.ค. 2562 – 30 มิ.ย. 2562 รอุงผ้่ิว่ิาการ	(สายงานิปฏิิบััติการ	2)
•		1 ธั.ค. 2560 – 28 ก.พ. 2562 รอุงผ้่ิว่ิาการ	(สายงานิปฏิิบััติการ	3)
•		1 ม.ค. 2558 – 30 พ.ย. 2560 รอุงผ้่ิว่ิาการ	(สายงานิปฏิิบััติการ	2)
•		1 ส.ค. 2556 – 31 ธั.ค. 2557 ผ้่ิช่วิยผ้่ิว่ิาการ	(สายงานิปฏิิบััติการ	2)
•		29 มิ.ย. 2555 – 31 ก.ค. 2556 ผ้่ิช่วิยผ้่ิว่ิาการ	(สายงานิบัริการและสิ�งแวิดล้อุม	1)

•	 ปริญญาโท	วิิศวิกรรมศาสตรมหาบััณฑิ์ต	(วิิศวิกรรมสิ�งแวิดล้อุม)	มหาวิิทยาลัยเช่ยงใหม่
•	 ปริญญาตร่	วิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิ์ต	(วิิศวิกรรมสภาวิะแวิดล้อุม)	มหาวิิทยาลัยเช่ยงใหม่

•	 กรรมการ	บัริษัท	เจม	เอ็ุนิไวิรันิเมนิทัล	แมเนิจเม้นิท์	จำากัด	(GEM)

•	 Post	Graduate	Diploma	in	Management	of	the	Environment	Maastricht	School			
of	Management	(MSM),The	Netherlands

•	 ปริญญาโท	วิิทยาศาสตรมหาบััณฑิ์ต	(วิิทยาศาสตร์สภาวิะแวิดล้อุม)	จุฬาลงกรณ์มหาวิิทยาลัย
•	 ปริญญาตร่	วิิทยาศาสตรบััณฑิ์ต	(ช่วิเคม่)	จุฬาลงกรณ์มหาวิิทยาลัย

•	 ประธัานิกรรมการ	บัริษัท	อุ่สเทิร์นิ	ฟล่อิุด	ทรานิสปอุร์ต	จำากัด	(EFT)
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คุุณวฒุิกี่ารัศึกี่ษา

ปรัะส่บกี่ารัณ์ทัำางาน

กี่ารัปฏิิบัติ่งานอื�น

นางส่าวฐานันดัรั ์พิัทัักี่ษ์วงศ์

รัองผู่้�วา่กี่ารั (ส่ายงานปฏิิบัติ่กี่ารั 1)
อาย่ 59 ป็ี

คุุณวฒุิกี่ารัศึกี่ษา

ปรัะส่บกี่ารัณ์ทัำางาน

กี่ารัปฏิิบัติ่งานอื�น

นายจกัี่รัรัฐั เลิศโอภูาส่

รัองผู่้�วา่กี่ารั (ส่ายงานปฏิิบัติ่กี่ารั 2)
อาย่ 59 ป็ี

•		1 ต.ค. 2559 – 30 มิ.ย. 2562 รอุงผ้่ิว่ิาการ	(สายงานิบัริหาร)
•		1 ม.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2559 ผ้่ิช่วิยผ้่ิว่ิาการ	(สายงานิปฏิิบััติการ	2)
•		1 ต.ค. 2557 – 31 ธั.ค. 2558 ผ้่ิเช่�ยวิชาญ	(พัฒนิา)
•		29 มิ.ย. 2555 – 30 ก.ย. 2557 ผ้่ิเช่�ยวิชาญ
•		1 เม.ย. 2553 – 28 มิ.ย. 2555 ผ้่ิช่วิยผ้่ิว่ิาการ	(สายงานิบัริหาร)

•		1 ธั.ค. 2560 – 30 มิ.ย. 2562 รอุงผ้่ิว่ิาการ	(สายงานิบัริการและล่กค้าสัมพันิธ์ั)
•		1 ม.ค. 2558 – 30 พ.ย. 2560 รอุงผ้่ิว่ิาการ	(สายงานิปฏิิบััติการ	1)
•		19 เม.ย. 2555 – 31 ธั.ค. 2557 รอุงผ้่ิว่ิาการ	(สายงานิปฏิิบััติการ	2)

•	 ปริญญาโท	วิิทยาศาสตรมหาบััณฑิ์ต	(เทคโนิโลย่สารสนิเทศ)	สถาบัันิเทคโนิโลย่
พระจอุมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบััง

•	 ปริญญาตร่	ศิลปศาสตรบััณฑิ์ต	(ภาษาและวิรรณคด่อัุงกฤษ)	มหาวิิทยาลัยธัรรมศาสตร์

•	 เนิติบััณฑิ์ต	สำานัิกอุบัรมศ้กษากฎหมายแห่งเนิติบััณฑิ์ตยสภา
•	 ปริญญาตร่	นิิติศาสตรบััณฑิ์ต	มหาวิิทยาลัยรามคำาแหง

•	 กรรมการ	บัริษัท	โพเอ็ุม	โกลบัอุล	จำากัด	(POEM)
•	 กรรมการ	บัริษัท	เจม	เอ็ุนิไวิรันิเมนิทัล	แมเนิจเม้นิท์	จำากัด	(GEM)

•	 กรรมการ	บัริษัท	บัริหารและพัฒนิาเพ่�อุการอุนุิรักษ์สิ�งแวิดล้อุม	จำากัด	(มหาชนิ)	(GENCO)

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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คุุณวฒุิกี่ารัศึกี่ษา

ปรัะส่บกี่ารัณ์ทัำางาน

กี่ารัปฏิิบัติ่งานอื�น

นายวฑิู่รัย์ อย่่ทิัม

รัองผู่้�วา่กี่ารั (ส่ายงานปฏิิบัติ่กี่ารั 3)
อาย่ 60 ปี็

คุุณวฒุิกี่ารัศึกี่ษา

ปรัะส่บกี่ารัณ์ทัำางาน

นายพัรัเทัพั ภู่รัพัิัฒน์

รัองผู่้�วา่กี่ารั (ส่ายงานกิี่จกี่ารัพิัเศษ)
อาย่ 57 ป็ี

•		1 ม่.ค.	2558 – 30	มิ.ย. 2562 ผ้่ิช่วิยผ้่ิว่ิาการ	(สายงานิปฏิิบััติการ	1)

•		1 ธั.ค. 2560 – 28 ก.พ. 2562 รอุงผ้่ิว่ิาการ	(สายงานิปฏิิบััติการ	1)
•		1	 ม.ค.	2558 – 30 พ.ย. 2560 รอุงผ้่ิว่ิาการ	(สายงานิปฏิิบััติการ	3)
•		1 ต.ค. 2557 – 31 ธั.ค. 2557 ผ้่ิช่วิยผ้่ิว่ิาการ	(สายงานิปฏิิบััติการ	3)
•		1 ก.ค. 2556 – 30 ก.ย.	 2557 ผ้่ิช่วิยผ้่ิว่ิาการ	(สายงานิท่าเร่อุอุุตสาหกรรม)

•	 ปริญญาโท	วิิศวิกรรมศาสตรมหาบััณฑิ์ต	(โยธัา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิิทยาลัย
•	 ปริญญาตร่	วิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิ์ต	(โยธัา)	มหาวิิทยาลัยสงขึ้ลานิครินิทร์

•	 สำาเร็จหลักส่ตร	Port	&	Harbor	Engineering,	Port	&	Harbor	Research	Institute,	
กระทรวิงคมนิาคม	ประเทศญ่�ปุ่นิ

•	 ปริญญาโท	การจัดการภาครัฐและภาคเอุกชนิมหาบััณฑิ์ต																						
สถาบัันิบััณฑิ์ตพัฒนิบัริหารศาสตร์	

•	 ปริญญาตร่	วิิศวิกรรมศาสตรบััณฑิ์ต	(เคร่�อุงกล)	มหาวิิทยาลัยพระจอุมเกล้าธันิบุัร่ 

•	 กรรมการ	บัริษัท	โกลบัอุล	ย่ทิลิต่�	เซึ่อุร์วิิส	จำากัด	(GUSCO)
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คุุณวฒุิกี่ารัศึกี่ษา

ปรัะส่บกี่ารัณ์ทัำางาน

นางปนัดัดัา รัุง่เรัอืงศรั่

ผู่้�ช่วยผู่้�วา่กี่ารั (ส่ายงานบรักิี่ารัและล่กี่คุ�าสั่มพัันธ์)
อาย่ 57 ป็ ี

คุุณวฒุิกี่ารัศึกี่ษา

ปรัะส่บกี่ารัณ์ทัำางาน

นายธาดัา สุ่นทัรัพัันธุ์

ผู่้�ช่วยผู่้�วา่กี่ารั (ส่ายงานปฏิิบัติ่กี่ารั 2) 
อาย่ 57 ป็ี

•		1 ธั.ค. 2560 – 30 ก.ย.	 2561 ผ้่ิอุำานิวิยการสำานัิกงานินิิคมอุุตสาหกรรมบัางป่
•  1 ม่.ค. 2558 – 30 พ.ย.	2560 ผ้่ิอุำานิวิยการสำานัิกงานิอุุตสาหกรรมลาดกระบััง
•		1	 ต.ค. 2557 – 28 ก.พ.	2558 ผ้่ิอุำานิวิยการสำานัิกงานินิิคมอุุตสาหกรรม

ร่วิมดำาเนิินิงานิกลุ่มมาบัตาพุด
•		1 ต.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2557 ผ้่ิอุำานิวิยการสำานัิกงานินิิคมอุุตสาหกรรม

เหมราชตะวัินิอุอุก	(มาบัตาพุด)
•		1 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2554 ผ้่ิอุำานิวิยการสำานัิกงานินิิคมอุุตสาหกรรม

ภาคใต้

•		15	พ.ย.	2559 – 22 เม.ย. 2563 ผ้่ิช่วิยผ้่ิว่ิาการ	(สายงานิบัริการและ				
ล่กค้าสัมพันิธ์ั)

•		1	 เม.ย. 2559 – 14 พ.ย. 2559 ผ้่ิเช่�ยวิชาญ	(สายงานิปฏิิบััติการ)
•		1 ส.ค. 2556 – 31 ม่.ค. 2559 ผ้่ิอุำานิวิยการสำานัิกงานินิิคมอุุตสาหกรรม

อุมตะนิคร

•	 ปริญญาโท	นิิติศาสตรมหาบััณฑิ์ต	มหาวิิทยาลัยเกษมบััณฑิ์ต
•	 ปริญญาตร่	นิิติศาสตรบััณฑิ์ต	มหาวิิทยาลัยรามคำาแหง

•	 ปริญญาโท	รัฐประศาสนิศาสตรมหาบััณฑิ์ต	(การจัดการสำาหรับันัิกบัริหาร)					
สถาบัันิบััณฑิ์ตพัฒนิบัริหารศาสตร์

•	 ปริญญาตร่	บัริหารธุัรกิจบััณฑิ์ต	(บัริหารธุัรกิจ)	มหาวิิทยาลัยเช่ยงใหม่

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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นายปรัะท่ัป เอง่ฉ�วน

คุุณวฒุิกี่ารัศึกี่ษา

ปรัะส่บกี่ารัณ์ทัำางาน

ผู่้�ช่วยผู่้�วา่กี่ารั (ส่ายงานปฏิิบัติ่กี่ารั 3)
อาย่ 54 ป็ี

•		1 ธั.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561 ผ้่ิอุำานิวิยการสำานัิกงานินิิคมอุุตสาหกรรมสมุทรสาคร
•		1	 ม่.ค.	2558 – 30 พ.ย. 2560 ผ้่ิอุำานิวิยการสำานัิกงานินิิคมอุุตสาหกรรมบัางป่
•		1 เม.ย. 2553 – 28 ก.พ. 2558 ผ้่ิอุำานิวิยการสำานัิกงานินิิคมอุุตสาหกรรมมาบัตาพุด

•	 ปริญญาโท	วิิทยาศาสตรมหาบััณฑิ์ต	(การจัดการสิ�งแวิดล้อุม)																					
สถาบัันิบััณฑิ์ตพัฒนิบัริหารศาสตร์

•	 ปริญญาตร่	วิิทยาศาสตรบััณฑิ์ต	(เคม่)	มหาวิิทยาลัยสงขึ้ลานิครินิทร์
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ผู้ลกี่ารัดัำาเนินงานคุณะอนุกี่รัรัมกี่ารับรัหิารัคุวามเส่่�ยง

	 คณะอุนุิกรรมการบัริหารควิามเส่�ยง	 การนิิคม
อุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 (กนิอุ.)	 ได้รับัแต่งตั�ง
ตามคำาสั�งคณะกรรมการ	กนิอุ.	 ท่�	 12/2562	ลงวัินิท่�
12	ธัันิวิาคม	2562	ประกอุบัด้วิย	นิายก้อุง	รุ่งสว่ิาง	ประธัานิ

อุนุิกรรมการบัริหารควิามเส่�ยง	นิายสาคร	ชนิะไพฑ่์รย์	
และผ้่ิว่ิาการ	กนิอุ.	 เป็นิอุนุิกรรมการบัริหารควิามเส่�ยง	
และในิระหว่ิางปีงบัประมาณ	2563	 ม่การเปล่�ยนิแปลง
อุนุิกรรมการบัริหารควิามเส่�ยงสรุปได้	ดังน่ิ�

ธัันิวาคม 2562 - สิงหาคม 2563  

	 	 1.	นิายก้อุง	รุ่งสว่ิาง								 	 	 	 ประธัานิอุนุิกรรมการ

	 	 2.	นิายสาคร	ชนิะไพฑ่์รย์						 	 	 	 อุนุิกรรมการ

	 	 3.	ผ้่ิว่ิาการ	กนิอุ.							 	 	 	 	 อุนุิกรรมการ

สิงหาคม 2563 - ปัจจุบันิ

	 	 1.	นิายก้อุง	รุ่งสว่ิาง								 	 	 	 ประธัานิอุนุิกรรมการ

	 	 2.	นิายเดชา	จาตุธันิานัินิท์						 	 	 	 อุนุิกรรมการ

	 	 3.	ผ้่ิว่ิาการ	กนิอุ.							 	 	 	 	 อุนุิกรรมการ

	 การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(กนิอุ.)	 ให้
ควิามสำาคัญในิการกำากับัด่แลการบัริหารควิามเส่�ยงอุงค์กร
เพ่�อุเป็นิเคร่�อุงม่อุสำาคัญ	ในิการรับัม่อุกับัปัจจัยเส่�ยงต่างๆ	
ทั�งจากปัจจัยภายในิอุงค์กร	 และปัจจัยภายนิอุก	 เช่นิ
ควิามผัินิผิวินิขึ้อุงเศรษฐกิจโลก	รวิมถ้งสถานิการณ์ควิาม
ไม่แน่ินิอุนิและปัจจัยเส่�ยงใหม่ๆ	ท่�ม่แนิวิโน้ิมซัึ่บัซ้ึ่อุนิและ
ทว่ิควิามรุนิแรงมากยิ�งข้ึ้�นิกว่ิาในิอุด่ต	ซ้ึ่�งส่งผิลกระทบัต่อุ
การดำาเนิินิงานิขึ้อุง	กนิอุ.	การบัริหารควิามเส่�ยงจ้งเป็นิ
ส่วินิสำาคัญท่�จะช่วิยลดผิลกระทบั	ทำาให้	กนิอุ.	สามารถบัรรลุ
เป้าหมายทางธุัรกิจท่�ตั�งไว้ิ	 ได้สนัิบัสนุินิการดำาเนิินิงานิ
ขึ้อุงคณะกรรมการ	กนิอุ.	ภายใต้การกำากับัด่แลกิจการท่�ด่

เพ่�อุให้การบัริหารควิามเส่�ยงม่ประสิทธิัภาพ	 และ
ประสิทธิัผิลในิการบัรรลุเป้าหมายทางธุัรกิจ	สอุดคล้อุงกับั
วิิสัยทัศน์ิและทิศทางขึ้อุงอุงค์กร	ลดผิลกระทบัจากควิาม
ไม่แน่ินิอุนิขึ้อุงสภาพแวิดล้อุมทางธุัรกิจ	สามารถสร้าง
ควิามมั�นิใจและควิามนิ่าเช่�อุถ่อุให้แก่ผ้่ิถ่อุหุ้นิและผ้่ิม่
ส่วินิได้ส่วินิเส่ยในิการดำาเนิินิธุัรกิจว่ิา	กนิอุ.	 ม่ระบับัการ
บัริหารควิามเส่�ยงท่�สามารถรอุงรับัควิามเส่�ยงได้ในิทุกมิติ	
	 ในิปี	2563	คณะกรรมการบัริหารควิามเส่�ยงอุงค์กร	
ม่การประชุมทั�งสิ�นิ	9	ครั�ง	 โดยสรุปสาระสำาคัญในิการ
ปฏิิบััติหน้ิาท่�	ดังน่ิ�

ประเด็นิ	สาเหตุ	ผิลกระทบั	วิิธ่ัการจัดการ	ฯลฯ	

โดยพิจารณาจากนิโยบัายรัฐ	 นิโยบัายหร่อุ
ข้ึ้อุสั�งการขึ้อุงคณะกรรมการ	กนิอุ.	วัิตถุประสงค์
เชิงยุทธัศาสตร์	 (Strategic	Objective:	 SO)	
เป้าประสงค์เชิงยุทธัศาสตร์	ปัจจัยเส่�ยงเดิม	และ
ตัวิช่�วัิดตามบัันิท้กข้ึ้อุตกลงฯ	กับั	สคร.	 เป็นิต้นิ	
เพ่�อุกำาหนิดระดับัควิามเส่�ยงท่�อุงค์กรยอุมรับัได้ในิ
แต่ละประเภทควิามเส่�ยงสำาหรับัใช้ภายในิอุงค์กร	
โดยจะม่การติดตามและบัริหารจัดการอุย่าง
ต่อุเนิ่�อุงเพ่�อุสร้างควิามมั�นิใจว่ิา	กนิอุ.	สามารถ
ดำาเนิินิงานิได้บัรรลุวัิตถุประสงค์	 ทิศทางกลยุทธ์ั	
และเป้าหมายขึ้อุงอุงค์กร	

กี่ำากัี่บดั่แลกี่ารับรัหิารัคุวามเส่่�ยงเพืั� อ
ลดัผู้ลกี่รัะทับ ต่่อกี่ารัดัำาเนินธุรักิี่จของ กี่นอ.

	 กำาหนิดนิโยบัายเชิงรกุท่�เน้ินิบัรหิารจดัการเพ่�อุ
ลดโอุกาสเกิดเหตุการณ์ควิามเส่�ยงทุกรายการ	
และม่มาตรการเชิงรับัหากเกิดเหตุการณ ์
ควิามเส่�ยงข้ึ้�นิ	 เพ่�อุลดผิลกระทบัไม่ให้ส่งผิลต่อุ
เป้าหมายขึ้อุงอุงค์กร	โดยม่การจดัทำาแผินิบัรหิาร
ควิามเส่�ยงเพ่�อุรอุงรบััสถานิการณ์ต่างๆ	ให้ครบัถ้วินิ	
โดยปี	2563	ได้จัดทำาแผินิงานิบัริหารควิามเส่�ยง
ร่วิมกับัสายงานิต่างๆ	ตามกระบัวินิการบัริหาร
ควิามเส่�ยงท่�เช่�อุมโยงกับัแผินิกลยุทธ์ัเพ่�อุค้นิหา
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กี่ำาหนดันโยบายกี่ารับรัิหารัคุวามเส่่�ยงและ
กี่ารัคุวบคุุมภูายใน

	 เพ่�อุให้กระบัวินิการบัริหารควิามเส่�ยงม่ควิาม
ครบัถ้วินิ	สมบ่ัรณ์และครอุบัคลุมการบัริหารจัดการ
ผิลกระทบัท่�ม่ต่อุผ้่ิม่ส่วินิได้ส่วินิเส่ย	โดย	กนิอุ.	
จัดทำาแผินิบัริหารควิามเส่�ยงทุกระดับัอุย่างทั�วิถ้ง	
และเป็นิวัิฒนิธัรรมอุงค์กร	และส่งเสริมให้พนัิกงานิ
ทุกระดับัม่ส่วินิร่วิม	และตระหนิกัถ้งควิามสำาคัญ
ขึ้อุงการบัริหารควิามเส่�ยง	ตลอุดจนิกำาหนิดกรอุบั
และกระบัวินิการบัริหารควิามเส่�ยงและการ
ควิบัคุมภายในิท่�สอุดคล้อุงกับัมาตรฐานิทั�งในิ
ระดับัสากลและระดับัประเทศด้านิการบัริหาร
จัดการควิามเส่�ยง	(Risk	Management)	การควิบัคุม
ภายในิ	(Internal	Control)	ตามหลักการกำากับั
ด่แลกิจการท่�ด่	 (Good	Governance)	 มุ่งเน้ินิ
การพัฒนิาประสิทธิัผิลขึ้อุงการบัริหารควิามเส่�ยง
และการควิบัคุมภายในิอุย่างต่อุเน่ิ�อุง	เป็นิร่ปธัรรม	
โดยบ่ัรณาการระบับัเทคโนิโลย่สารสนิเทศ
ในิการติดตามด่แล	 เพ่�อุเป็นิเคร่�อุงม่อุในิการ
เพิ�มคุณค่า	(Value	Enhancement)	สร้างสรรค์
ม่ลค่าเพิ�ม	(Value	Creation)

กี่ารัดัำาเนินงานและกี่ารัรัายงานผู้ลกี่ารับรัหิารั
คุวามเส่่�ยง

	 การดำาเนิินิงานิและการรายงานิผิลการบัริหาร
ควิามเส่�ยง	 ทบัทวินิแผินิบัริหารควิามเส่�ยง
ให้สอุดคล้อุงกับักลยุทธ์ัและสภาพแวิดล้อุมทาง
ธุัรกิจท่�เปล่�ยนิแปลงไปและม่การรายงานิผิลการ
ดำาเนิินิงานิขึ้อุงคณะกรรมการฯ	ให้คณะกรรมการ	
กนิอุ.	 ได้รับัทราบัในิปี	2563	คณะกรรมการฯ	
ได้ให้ข้ึ้อุคิดเห็นิและข้ึ้อุเสนิอุแนิะในิเร่�อุงการ
บัริหารควิามเส่�ยงขึ้อุง	กนิอุ.	ควิรม่	early	warning	
เพ่�อุแจ้งเต่อุนิล่วิงหน้ิาก่อุนิท่�จะเกิดเหตุการณ์
ควิามเส่ยหายหร่อุควิามเส่�ยงเกินิระดับัท่�ยอุมรับัได้	
	 ด้วิยการให้ควิามสำาคัญกับัควิามเป็นิเลิศ
ในิการบัริหารควิามเส่�ยง	 และควิามร่วิมม่อุ
ขึ้อุงบุัคลากรทุกคนิ	ทำาให้ปัจจัยเส่�ยงต่างๆ	ขึ้อุง
ปี	 2563	 ได้รับัการบัริหารจัดการจนิสามารถ
ควิบัคุมให้อุย่่ในิระดับัท่�ยอุมรับัได้และสามารถ
สนัิบัสนุินิการดำาเนิินิงานิขึ้อุง	กนิอุ.	ในิสภาพแวิดล้อุม
ท่�ท้าทายได้อุย่างเต็มศักยภาพ

052

รายงานประจำำาป 2563



	 คณะกรรมการกำากับัด่แลกิจการท่�ด่ขึ้อุงการนิิคม
อุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 ได้ รับัแต่งตั� ง โดย
คณะกรรมการ	กนิอุ.	ประกอุบัด้วิย	กรรมการ	กนิอุ.	
และผ้่ิทรงคุณวุิฒิภายนิอุก	และผ้่ิบัริหารระดับัส่ง	กนิอุ.	
ได้แก่	นิายณกฤศพรรชธั์	ธันัิตถ์อุนินิตชัย	 เป็นิประธัานิ

อุนุิกรรมการกำากับัด่แลกิจการท่�ด่	 นิายก้อุง	 รุ่งสว่ิาง	
เป็นิอุนุิกรรมการฯ	 ดร.นิพ.พรเทพ	 ศิริวินิารังสรรค์	
เป็นิอุนุิกรรมการฯ	ดร.สมจิณณ์	พิล้ก	เป็นิอุนุิกรรมการฯ	
ในิระหวิ่างปีงบัประมาณ	2563	โดยม่คณะอุนิุกรรมการ
กำากับัด่แลกิจการท่�ด่	ดังน่ิ�

รัายงานคุณะอนุกี่รัรัมกี่ารักี่ำากัี่บดัแ่ลกิี่จกี่ารัท่ั�ด่ั

ธัันิวาคม 2562 – สิงหาคม 2563

	 	 1.	นิายก้อุง	รุ่งสว่ิาง	 	 	 	 	 ประธัานิอุนุิกรรมการ

	 	 2.	นิายพิสิฐ	รังสฤษฎ์วุิฒิกุล	 	 	 	 อุนุิกรรมการ

	 	 3.	นิายสุรชัย	กำาพลานินิท์วัิฒน์ิ	 	 	 	 อุนุิกรรมการ

	 	 4.	ผ้่ิว่ิาการ	กนิอุ.		 	 	 	 	 อุนุิกรรมการ

สิงหาคม 2563 – ปัจจุบันิ

	 	 1.	นิายณกฤศพรรชธ์ั	ธันัิตถ์อุนินิตชัย	 	 	 ประธัานิอุนุิกรรมการ

	 	 2.	นิายก้อุง	รุ่งสว่ิาง	 	 	 	 	 อุนุิกรรมการ

	 	 3.	ดร.นิพ.พรเทพ	ศิริวินิารังสรรค์	 	 	 	 อุนุิกรรมการ

	 	 4.	ผ้่ิว่ิาการ	กนิอุ.		 	 	 	 	 อุนุิกรรมการ

	 คณะกรรมการ	 กนิอุ.	 ม่ควิามมุ่งมั�นิในิการ
ขัึ้บัเคล่�อุนิ	กนิอุ.	 เพ่�อุมุ่งส่่การเป็นิอุงค์กรโปร่งใส	
และม่คุณธัรรม	 บันิพ่�นิฐานิขึ้อุงควิามซึ่่�อุสัตย์
ตรวิจสอุบัได้	และต่อุต้านิการทุจริตคอุร์รัปชันิทุก
ร่ปแบับั	โดยย้ดมั�นิการดำาเนิินิงานิตามหลักการกำากับั
ด่แลกิจการท่�ด่	มาตรฐานิจริยธัรรม	จรรยาบัรรณ
การดำาเนิินิธุัรกิจและกรอุบัการบัริหารจัดการควิามยั�งย่นิ	
และยกระดับัการกำากับัด่แลกิจการท่�ด่ขึ้อุง	กนิอุ.	ให้
ม่ประสิทธิัภาพอุย่างต่อุเน่ิ�อุง	อัุนิเป็นิการสร้างควิาม
เป็นิธัรรมและควิามเช่�อุมั�นิแก่ผ้่ิม่ส่วินิได้ส่วินิเส่ย
ทุกกลุ่ม	และพัฒนิาไปส่่การเติบัโตอุย่างยั�งย่นิ
	 คณะอุนุิกรรมการกำากับัด่แลกิจการท่�ด่	 ได้รับั
มอุบัหมายจากคณะกรรมการ	กนิอุ.	 ให้ทำาหน้ิาท่�	
เสนิอุนิโยบัาย	และแนิวิทางปฏิิบััติด้านิการกำากับัด่แล
กิจการท่�ด่และการแสดงควิามรับัผิิดชอุบัต่อุสังคม	
รวิมทั�งข้ึ้อุกำาหนิดเก่�ยวิกับัจรรยาบัรรณ	จริยธัรรม	
และข้ึ้อุพ้งปฏิิบััติขึ้อุงผ้่ิบัริหารและพนิักงานิ	กนิอุ.	
เพ่�อุให้การดำาเนิินิกิจการขึ้อุง	กนิอุ.	 เป็นิไปตาม
หลักการกำากับัด่แลกิจการท่�ด่	และสอุดคล้อุงตาม
หลักการกำากับัด่แลกิจการท่�ด่	 ทั�งในิระดับัสากล	
อัุนิได้แก่	 หลักการและแนิวิทางการปฏิิบััติการ
กำากับัด่แลกิจการท่�ด่ในิรัฐวิิสาหกิจ	 ค.ศ.	 2015	
(OECD	Guideline	on	Corporate	Governance	of	

State-Owned	Enterprises	2015	EDITION)	โดย	
อุงค์การเพ่�อุควิามร่วิมม่อุทางเศรษฐกิจและการพัฒนิา	
และในิระดับัประเทศ	อัุนิได้แก่	หลักการและแนิวิทาง
การกำากับัด่แลท่�ด่ในิรัฐวิิสาหกิจ	พ.ศ.	2562	โดย
ในิปี	2563	คณะอุนุิกรรมการกำากับัด่แลกิจการท่�ด่
ม่การประชุม	7	ครั�ง	ตามแผินิงานิท่�กำาหนิด	เพ่�อุ
กำากับัด่แล	ติดตาม	และประเมินิผิลการดำาเนิินิงานิ
ตามแผินิงานิการกำากับัด่แลกิจการท่� ด่และการ
ต่อุต้านิการทุจริต	ควิามรับัผิิดชอุบัต่อุสังคม	ชุมชนิ	
และสิ�งแวิดล้อุม	และการพัฒนิาอุย่างยั�งย่นิ	และ
ในิปีเด่ยวิกันิน่ิ�	 สำานัิกงานิคณะกรรมการนิโยบัาย
รัฐวิิสาหกิจ	(สคร.)	ม่การทบัทวินินิโยบัายการกำากับั
ด่แลกิจการท่�ด่	 (Corporate	Governance:	CG)	
ท่� บ่ั รณาการหลักธัรรมาภิบัาล	 การบัริหาร
ควิามเส่�ยง	และการปฏิิบััติตามกฎระเบ่ัยบั	ตาม
หลักการ	GRC:	Governance	Risk	Management	
and	Compliance	สร้างจิตสำาน้ิกแก่บุัคลากรขึ้อุง	
กนิอุ.	ในิการตระหนัิกถ้งควิามสำาคัญขึ้อุงการปฏิิบััติ
หน้ิาท่�ตามกรอุบันิโยบัายการกำากับัด่แลกิจการท่�ด่	
ตลอุดจนิสร้างควิามเช่�อุมั�นิแก่สังคม	ประชาชนิ	และ
ผ้่ิม่ส่วินิได้ส่วินิเส่ย	ได้ม่การประชุมจำานิวินิ	2	ครั�ง	
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1.  พิัจารัณากี่ลั�นกี่รัองและให�ข�อเส่นอแนะต่่องาน
ดั�านกี่ำากัี่บดั่แลกิี่จกี่ารัท่ั�ด่ั ดัังน่�

	 •	นิโยบัายการกำากับัด่แลกิจการท่�ด่
	 •	นิโยบัายการพัฒนิาควิามยั�งย่นิเชิงยุทธัศาสตร์
	 •	นิโยบัายการจัดซ่ึ่�อุจัดจ้าง
	 •	นิโยบัายบััญช่การเงินิ
	 •	นิโยบัายป้อุงกันิและต่อุต้านิการทุจริต	การรับัสินิบันิ	
และควิามขัึ้ดแย้งทางผิลประโยชน์ิ
	 • 	 แผินิแ ม่บัทกา รกำา กั บั ด่ แ ล กิ จก า ร ท่� ด่	
ปีงบัประมาณ	2560-2564	(ทบัทวินิปีงบัประมาณ	
2563)	
	 •	แผินิปฏิิบััติการด้านิการกำากับัด่แลกิจการท่�ด่	
ประจำาปีงบัประมาณ	2563
	 •	ค่่ม่อุการกำากับัด่แลกิจการท่�ด่ขึ้อุง	กนิอุ.
	 •	 ค่่ม่อุจริยธัรรมระดับัคณะกรรมการ	 ผ้่ิบัริหาร	
และพนัิกงานิขึ้อุง	กนิอุ.
	 •	การกำากับั	ติดตามผิลการดำาเนิินิงานิด้านิการ
กำากับัด่แลกิจการท่�ด่	
	 •	 การทบัทวินิแผินิปฏิิบััติการด้านิการกำากับั
ด่แลกิจการท่�ด่	ประจำาปีงบัประมาณ	2563	รอุงรับั
สถานิการณ์โรคระบัาด	COVID-19
	 •	 การประเมินิควิามเส่�ยงในิการเกิดทุจริต
รวิมถ้งแผินิการป้อุงกันิโอุกาสการเกิดควิามเส่�ยง
ทุจริต	ประจำาปีงบัประมาณ	2563

2. พิัจารัณากี่ลั�นกี่รัองและให�ข�อเส่นอแนะต่่อ
งานดั�านกี่ารัแส่ดังคุวามรัับผิู้ดัชอบต่่อสั่งคุม 
ดัังน่�

	 •	 นิโยบัายด้านิการแสดงควิามรับัผิิดชอุบั
ต่อุสังคม
	 •	แผินิกลยุทธั์ด ้านิการแสดงควิามรับัผิิดชอุบั
ต่อุสังคมและสิ�งแวิดล้อุม	ปีงบัประมาณ	2563-2565	

	 •	แผินิปฏิิบััติการปี	2563	ภายใต้แผินิกลยุทธ์ั
ด้านิการแสดงควิามรับัผิิดชอุบัต่อุสังคมและ
สิ�งแวิดล้อุม	ปีงบัประมาณ	2563-2565	
	 •	 ค่่ม่อุการแสดงควิามรับัผิิดชอุบัต่อุสังคมและ
สิ�งแวิดล้อุมในิกระบัวินิการ	 (Corporate	Social	
Responsibility	in	Process)	เพ่�อุควิามยั�งย่นิขึ้อุง	กนิอุ.
	 •	การกำากับั	ติดตามผิลการดำาเนิินิงานิด้านิการ
แสดงควิามรับัผิิดชอุบัต่อุสังคม
	 •	การทบัทวินิแผินิปฏิิบััติการปี	2563	ภายใต้
แผินิกลยุทธ์ัด้านิการแสดงควิามรับัผิิดชอุบัต่อุสังคม
และสิ�งแวิดล้อุม	ปีงบัประมาณ	2563-2565	รอุงรับั
สถานิการณ์โรคระบัาด	COVID-19

3. พิัจารัณากี่ลั�นกี่รัองและให�ข�อเส่นอแนะต่่อ
งานดั�านผู่้�ม่ส่่วนไดั�ส่่วนเส่่ย ดัังน่�

	 •	นิโยบัายการส่งเสริมการแข่ึ้งขัึ้นิทางการตลาด
ท่�เป็นิธัรรม
	 •	แผินิยุทธัศาสตร์ด้านิผ้่ิม่ส่วินิได้ส่วินิเส่ย	กนิอุ.	
ระยะ	3	ปี	(ปีงบัประมาณ	2564-2566)
	 •	แผินิยุทธัศาสตร์ด้านิล่กค้า	กนิอุ.	ระยะ	3	ปี	
(ปีงบัประมาณ	2564-2566)	
	 จากการดำาเนิินิงานิท่�ผ่ิานิมาในิปีงบัประมาณ	
2563	ส่งผิลให้	กนิอุ.	ได้รับัผิลคะแนินิการประเมินิ
คุณธัรรมและควิามโปร่งใสในิการดำาเนิินิงานิขึ้อุง
ภาครัฐ	 (ITA:	 Integrity	 and	 Transparency	
Assessment)	 เพิ�มข้ึ้�นิจากในิปีงบัประมาณ	2562	
ท่�ได้รับัผิลคะแนินิ	88.57	คะแนินิ	 เป็นิ	91.93	
ตอุกยำ�าการดำาเนิินิธุัรกิจอุย่างม่ธัรรมาภิบัาล	โปร่งใส	
ตรวิจสอุบัได้ในิระดับัส่ง

054
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กี่ารับรัหิารัองค์ุกี่รั 

คุณะอนุกี่รัรัมกี่ารัท่ั�คุณะกี่รัรัมกี่ารั กี่นอ. แต่่งตั่�ง 
1. คณะกร็ร็มุ่การ็ตร็วจสู่อบ

• ระเบียบกระทรวงการคลัืงว�าดั�วยคณะกรรมการตรวจสอุบแลืะหนิ�วยตรวจสอุบภูายในิขอุงรฐัวิสาหกิจ พั.ศ. 2555 

หลักี่กี่ารักี่ารัแต่่งตั่�งคุณะกี่รัรัมกี่ารัต่รัวจส่อบ 

อำานาจ หน�าท่ั� และคุวามรับัผิู้ดัชอบ 

	 -	 ให�คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแต�งตั�งกรรมการในิ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอุย�างนิ�อุย 2 คนิ ไม�เกินิ 4 คนิ 
(ข้ึ้�นิอุย่่กับัขึ้นิาดขึ้อุงรัฐวิิสาหกิจ	ขึ้อุบัเขึ้ตควิามรับัผิิดชอุบั
และประสิทธิัภาพในิการปฏิิบััติงานิ)	โดัยให�หัวหนิ�าหนิ�วย
ตรวจสอุบภูายในิขอุงรัฐวิสาหกิจนัิ�นิ เป็นิเลืขานุิการ
	 -	 ให้คณะกรรมการรัฐวิิสาหกิจรายงานิการแต่งตั�ง
หร่อุการเปล่�ยนิแปลงการแต่งตั�งคณะกรรมการตรวิจสอุบั
ต่อุกระทรวิงเจ้าสังกัดขึ้อุงรัฐวิิสาหกิจนัิ�นิและกระทรวิง
การคลงัทราบัภายในิสามสบิัวัินินัิบัแต่วัินิท่�ได้ม่การแตง่ตั�ง
หร่อุการเปล่�ยนิแปลงการแต่งตั�ง

	 -	ประธัานิกรรมการตรวิจสอุบัและกรรมการตรวิจสอุบั
ต้อุงไม่เป็นิกรรมการท่�ได้รับัมอุบัหมายให้เป็นิผ้่ิกำาหนิด
นิโยบัายหร่อุระเบ่ัยบัปฏิิบััติหร่อุม่อุำานิาจในิการตัดสินิใจ
ด้านิการบัริหาร	รวิมทั�งไม่เป็นิพนัิกงานิ	 ล่กจ้าง	หร่อุ
ท่�ปร้กษาท่�ได้รับัเงินิเด่อุนิหร่อุค่าตอุบัแทนิประจำาจาก
รัฐวิิสาหกิจ	 ผ้่ิท่� เก่�ยวิข้ึ้อุงหร่อุบัริษัทท่� เก่�ยวิข้ึ้อุงกับั
รัฐวิิสาหกิจนัิ�นิ	หร่อุผ้่ิถ่อุหุ้นิรายใหญ่	ทั�งน่ิ�	 ไม่ว่ิาในิขึ้ณะ
ดำารงตำาแหน่ิงประธัานิกรรมการตรวิจสอุบัหร่อุกรรมการ
ตรวิจสอุบั

พิจารณาจัดทำากฎบััตรว่ิาด้วิยการตรวิจสอุบั
ภายในิขึ้อุงคณะกรรมการตรวิจสอุบัให้สอุดคล้อุง
กับัขึ้อุบัเขึ้ตควิามรบััผิิดชอุบัในิการดำาเนิินิการขึ้อุง	
กนิอุ.	 และม่การสอุบัทานิควิามเหมาะสมขึ้อุง
กฎบััตรดังกล่าวิอุย่างน้ิอุยปีละหน้ิ�งครั�ง

สอุบัทานิให้	กนิอุ.	ม่ระบับับัริหารควิามเส่�ยงและ
ระบับัควิบัคุมภายในิท่�เหมาะสม	รวิมทั�งบัริหาร
ตามหลักการกำากับัด่แลท่�ด่

สอุบัทานิให้	กนิอุ.	ม่ระบับัการตรวิจสอุบัภายในิ
ท่�เหมาะสมและม่ประสิทธิัภาพ	 โดยสนัิบัสนุินิ
การปฏิิบััติงานิขึ้อุงฝ่ึายตรวิจสอุบัภายในิให้ม่
ควิามเป็นิอิุสระ

สอุบัทานิให้	กนิอุ.	ม่การรายงานิทางการเงินิอุย่าง
ถ่กต้อุงและน่ิาเช่�อุถ่อุ

สอุบัทานิการดำาเนิินิงานิขึ้อุง	กนิอุ.	 ให้เป็นิไป
ตามกฎหมาย	 ระเบ่ัยบั	 ข้ึ้อุบัังคับั	 ประกาศ	
คำาสั�ง	หลักเกณฑ์์หร่อุวิิธ่ัปฏิิบััติงานิขึ้อุง	กนิอุ.	
และมติคณะรัฐมนิตร่

พิจารณารายการท่�เก่�ยวิโยงกันิหร่อุรายการท่�อุาจ
ม่ควิามขึ้ัดแย้งทางผิลประโยชนิ์หร่อุม่โอุกาสเกิด
ทุจริตท่�อุาจม่ผิลกระทบัต่อุการปฏิิบััติงานิขึ้อุง	
กนิอุ.

เสนิอุแนิะต่อุคณะกรรมการ	 กนิอุ.	 ในิการ
พิจารณาแต่งตั�ง	โยกย้าย	เล่�อุนิขัึ้�นิเงินิเด่อุนิ	เล่�อุนิ
ตำาแหน่ิง	และประเมินิผิลงานิขึ้อุงผ้่ิอุำานิวิยการ
ฝ่ึายตรวิจสอุบัภายในิ

ประสานิงานิเก่�ยวิกับัผิลการตรวิจสอุบักบััผ้่ิสอุบับััญช่	
และอุาจเสนิอุแนิะให้สอุบัทานิหร่อุตรวิจสอุบั
รายการใดท่�เห็นิว่ิาจำาเป็นิ	รวิมถ้งเสนิอุค่าตอุบัแทนิ
ขึ้อุงผ้่ิสอุบับััญช่ต่อุคณะกรรมการ	กนิอุ.

รายงานิผิลการดำาเนิินิงานิเก่�ยวิกับัการตรวิจสอุบั
ภายในิขึ้อุงคณะกรรมการตรวิจสอุบัต่อุคณะกรรมการ
กนิอุ.	อุย่างน้ิอุยไตรมาสละหน้ิ�งครั�งภายในิหกสิบัวัินิ	
นัิบัแต่วัินิสิ�นิสุดในิแต่ละไตรมาส	ยกเว้ินิรายงานิ
ผิลการดำาเนิินิงานิในิไตรมาสท่� ส่� 	 ใ ห้ จัดทำา
เป็นิรายงานิผิลการดำาเนิินิงานิประจำาปีพร้อุมทั�ง
ส่งรายงานิดังกล่าวิให้กระทรวิงอุุตสาหกรรม
และกระทรวิงการคลังเพ่�อุทราบัภายในิเก้าสิบัวัินิ
นัิบัตั�งแต่วัินิสิ�นิปีบััญช่การเงินิขึ้อุง	กนิอุ.
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ประเมินิผิลการดำาเนิินิงานิเก่�ยวิกับัการตรวิจสอุบั
ภายในิขึ้อุงคณะกรรมการตรวิจสอุบัอุย่างน้ิอุย
ปีบััญช่การเงินิละหน้ิ�งครั�ง	 รวิมทั�งรายงานิผิล
การประเมินิ	 ปัญหา	และอุุปสรรค	ตลอุดจนิ
แผินิการปรับัปรุงการดำาเนิินิงานิให้คณะกรรมการ	
กนิอุ.	ทราบั

เปิดเผิยผิลการดำาเนิินิงานิประจำาปีขึ้อุงคณะ
กรรมการตรวิจสอุบัและค่าตอุบัแทนิขึ้อุงผ้่ิสอุบั
บััญช่ในิรายงานิประจำาปีขึ้อุง	กนิอุ.
 
ปฏิิบััติงานิอุ่�นิใดตามท่�กฎหมายกำาหนิดหร่อุ
คณะกรรมการ	กนิอุ.	มอุบัหมาย

10 11

12

ลัำาดับทุ้� รายนาม ตำาแหน่งิ

1 นิางสิรินิทร์	แดงไชยวัิฒน์ิ ประธัานิกรรมการ
(ม่ผิลตั�งแต่วัินิท่�	19	ธั.ค.	62)

2 นิายชัยยุทธั	คำาคุณ	(ผ้่ิแทนิกระทรวิงการคลัง) กรรมการ

3 พลโท	กานิต์	กลัมพสุต กรรมการ

4 ผ้่ิอุำานิวิยการฝ่ึายตรวิจสอุบัภายในิ เลขึ้านุิการ

รัายนามคุณะกี่รัรัมกี่ารัต่รัวจส่อบ 

2. คณะกร็ร็มุ่การ็กิจการ็สัู่มุ่พันธ์ิ์

อำานาจ หน�าท่ั� และคุวามรับัผิู้ดัชอบ 

 มาตรา 19	 ให้ม่คณะกรรมการกิจการสัมพันิธ์ัข้ึ้�นิ
ในิรัฐวิิสาหกิจแต่ละแห่งประกอุบัด้วิย	กรรมการขอุง
รัฐวิสาหกิจนัิ�นิคนิหน่ิ�ง ซ่�งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
แห�งนัิ�นิกำาหนิดั เป็นิประธัานิกรรมการ ผ้่ิแทนิฝ่ึายนิายจ้าง	
ซ้ึ่�งรัฐวิิสาหกิจแห่งนัิ�นิแต่งตั�งจากฝ่ึายบัริหารขึ้อุงรัฐวิิสาหกิจ
นัิ�นิตามจำานิวินิท่�รัฐวิิสาหกิจกำาหนิด	 ซ้ึ่�งต้อุงไม่น้ิอุยกว่ิา	
5	คนิ	แต่ไม่เกินิ	9	คนิ	และผ้่ิแทนิฝ่ึายล่กจ้างแต่งตั�ง

จากสมาชิกขึ้อุงสหภาพแรงงานิในิรัฐวิิสาหกิจนัิ�นิ	ตามท่�
สหภาพแรงงานิเสนิอุม่จำานิวินิเท่ากับัจำานิวินิผ้่ิแทนิ
ฝ่ึายนิายจ้าง	เป็นิกรรมการ
 มาตรา 20 กรรมการกิจการสัมพันิธ์ัม่วิาระอุย่่ในิ
ตำาแหน่ิงคราวิละ	2	ปี	กรรมการซ้ึ่�งพ้นิจากตำาแหน่ิงอุาจ
ได้รับัการแต่งตั�งอุ่กได้

พิจารณาให้ควิามเห็นิเก่�ยวิกับัการปรับัปรุง
ประสิทธิัภาพในิการดำาเนิินิงานิขึ้อุง	กนิอุ.	ตลอุดจนิ
ส่งเสริมและพัฒนิาการแรงงานิสัมพันิธ์ั

หาทางปรอุงดอุงและระงับัข้ึ้อุขัึ้ดแย้งในิ	กนิอุ.

พิจารณาปรบััปรุงระเบ่ัยบั	ข้ึ้อุบัังคับัในิการทำางานิ
อัุนิเป็นิประโยชน์ิต่อุนิายจ้าง	ล่กจ้าง	และ	กนิอุ.

ปร้กษาหาร่อุเพ่�อุแก้ปัญหาตามคำาร้อุงทุกข์ึ้ขึ้อุง
ล่กจ้างหร่อุสหภาพแรงงานิ	รวิมทั�งการร้อุงทุกข์ึ้
ท่�เก่�ยวิกับัการลงโทษทางวิินัิย

ปร้กษาหาร่อุเพ่�อุพิจารณาปรับัปรุงสภาพการจ้าง
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• พั.ร.บ. แรงงานิรัฐวิสาหกิจสัมพัันิธ์ั พั.ศ. 2543

หลักี่กี่ารัแต่่งตั่�งคุณะกี่รัรัมกี่ารักิี่จกี่ารัสั่มพัันธ์ 



ลัำาดับทุ้� รายนาม ตำาแหน่งิ

1 นิายณกฤศพรรชธ์ั		ธันัิตถ์อุนินิตชัย ประธัานิกรรมการ

2-8 ผ้่ิแทนิฝ่ึายนิายจ้าง	7	คนิ กรรมการ

9-15 ผ้่ิแทนิฝ่ึายล่กจ้าง	7	คนิ กรรมการ

รัายนามคุณะกี่รัรัมกี่ารักิี่จกี่ารัสั่มพัันธ์

01 03

0402

3. คณะอน่กร็ร็มุ่การ็บร็หิาร็ความุ่เสู่่�ยง

อำานาจ หน�าท่ั� และคุวามรับัผิู้ดัชอบ 

รัายนามคุณะอนุกี่รัรัมกี่ารับรัหิารัคุวามเส่่�ยง

ตรวิจสอุบั	กำากับัด่แล	และให้ข้ึ้อุเสนิอุแนิะการ
บัริหารควิามเส่�ยงขึ้อุง	กนิอุ.	 ท่�ดำาเนิินิการโดย
คณะกรรมการกำากับัด่แลกิจการท่�ด่	การบัริหาร
ควิามเส่�ยง	และการปฏิิบััติตามระเบ่ัยบั

จัดให้ม่และทบัทวินิควิามเพ่ยงพอุขึ้อุงระบับั
การบัริหารควิามเส่�ยง

เร่ยกหร่อุเชิญบุัคคลซ้ึ่�งเห็นิว่ิาเก่�ยวิข้ึ้อุงมาร่วิม
ประชุมเพ่�อุสอุบัถาม	แสดงควิามคิดเห็นิหร่อุให้
ข้ึ้อุม่ลเอุกสารเพ่�อุประกอุบัการพิจารณาขึ้อุง
คณะอุนุิกรรมการฯ

รายงานิผิลการดำาเนิินิการต่อุคณะกรรมการ	
กนิอุ.	เป็นิประจำาทุก	3	เด่อุนิ

หลักี่กี่ารักี่ารัแต่่งตั่�งคุณะอนุกี่รัรัมกี่ารับรัหิารัคุวามเส่่�ยง

 มาตรา 24 “เพ่�อุประโยชน์ิแห่งกิจการขึ้อุง	กนิอุ.	ให�คณะกรรมการมีอุำานิาจแต�งตั�งคณะอุนุิกรรมการ	เพ่�อุดำาเนิินิ
กิจการอุย่างหน้ิ�งอุย่างใดขึ้อุง	กนิอุ.	และกำาหนิดค่าตอุบัแทนิอุนุิกรรมการได้”

• พั.ร.บ. กนิอุ. พั.ศ. 2522 

4. คณะอน่กร็ร็มุ่การ็กำากับด่แลิกิจการ็ท่ี่�ด่ แลิะการ็แสู่ดงความุ่ร็บัผิดชีอบต�อสัู่งคมุ่ 
หลักี่กี่ารักี่ารัแต่่งตั่�งคุณะอนุกี่รัรัมกี่ารักี่ำากัี่บดั่แลกิี่จกี่ารัท่ั�ด่ั
และกี่ารัแส่ดังคุวามรับัผิู้ดัชอบต่่อสั่งคุม

• พั.ร.บ. กนิอุ. พั.ศ. 2522 

 มาตรา 24 “เพ่�อุประโยชน์ิแห่งกิจการขึ้อุง	กนิอุ.	ให�คณะกรรมการมีอุำานิาจแต�งตั�งคณะอุนุิกรรมการ	เพ่�อุดำาเนิินิ
กิจการอุย่างหน้ิ�งอุย่างใดขึ้อุง	กนิอุ.	และกำาหนิดค่าตอุบัแทนิอุนุิกรรมการได้”

ลัำาดับทุ้� รายนาม ตำาแหน่งิ

1 นิายก้อุง	รุ่งสว่ิาง ประธัานิอุนุิกรรมการ

2 นิายสาคร	ชนิะไพฑ่์รย์ อุนุิกรรมการ

3 ผ้่ิว่ิาการ	กนิอุ. อุนุิกรรมการ

4 ผ้่ิอุำานิวิยการฝ่ึายยุทธัศาสตร์ เลขึ้านุิการ

5 ผ้่ิอุำานิวิยการกอุงบัริหารควิามเส่�ยง	และควิบัคุมภายในิ ผ้่ิช่วิยเลขึ้านุิการ

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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อำานาจ หน�าท่ั� และคุวามรับัผิู้ดัชอบ 

เสนิอุแนิะนิโยบัายและแนิวิทางปฏิิบััติด้านิการ
กำากับัด่แลกิจการท่�ด่และควิามรับัผิิดชอุบัต่อุสังคม	
นิำาเสนิอุต่อุคณะกรรมการ	กนิอุ.	 พิจารณาให้
ควิามเห็นิชอุบั

พิจารณา	กลั�นิกรอุง	ทบัทวินิ	และให้ข้ึ้อุเสนิอุแนิะ
ต่อุแผินิแม่บัท	และแผินิปฏิิบััติการด้านิการกำากับั
ด่แลกิจการท่�ด่	 และการแสดงควิามรับัผิิดชอุบั
ต่อุสังคมขึ้อุง	กนิอุ.	เพ่�อุให้สอุดคล้อุงกับัแนิวิปฏิิบััติ
สากลและข้ึ้อุเสนิอุแนิะขึ้อุงผ้่ิม่ส่วินิได้ส่วินิเส่ย

เสนิอุแนิะข้ึ้อุกำาหนิดเก่�ยวิกับัจรรยาบัรรณ	
จริยธัรรม	 และข้ึ้อุพ้งปฏิิบััติขึ้อุงผ้่ิบัริหารและ
พนัิกงานิขึ้อุง	กนิอุ.	เพ่�อุให้การดำาเนิินิกิจการขึ้อุง	
กนิอุ.	เป็นิไปตามหลักการกำากับัด่แลกิจการท่�ด่

ติดตามการดำาเนิินิงานิด้านิการกำากับัด่แลกิจการท่�ด่
และการแสดงควิามรับัผิิดชอุบัต่อุสังคมอุย่าง

สมำ�าเสมอุ	และรายงานิต่อุคณะกรรมการ	กนิอุ.	
อุย่างน้ิอุยเป็นิรายไตรมาส

ให้คำาแนิะนิำาและเสนิอุแนิวิทางแก่ฝ่ึายบัริหาร
ในิประเด็นิควิามเส่�ยงท่�อุาจส่งผิลกระทบัต่อุการ
กำากับัด่แลกิจการท่�ด่	และการแสดงควิามรับัผิิดชอุบั
ต่อุสังคมขึ้อุง	กนิอุ.	รวิมถ้งการกำากับัด่แลกจิการท่�ด่
ท่�เช่�อุมโยงและบ่ัรณาการกับัการบัริหารควิามเส่�ยง	
และสอุดคล้อุงกับัการปฏิิบััติตามกฎระเบ่ัยบั	
ข้ึ้อุบัังคับั	และกฎหมายได้อุย่างถ่กต้อุงครบัถ้วินิ

แต่งตั�งคณะทำางานิเพ่�อุทำาหน้ิาท่�สนัิบัสนุินิงานิ
ด้านิการกำากับัด่แลกจิการท่�ด่	และการแสดงควิาม
รับัผิิดชอุบัต่อุสังคมตามควิามเหมาะสม

ปฏิิบััติงานิอุ่�นิใดตามท่�คณะกรรมการ	 กนิอุ.	
มอุบัหมาย

ลัำาดับทุ้� รายนาม ตำาแหน่งิ

1 นิายก้อุง	รุ่งสว่ิาง ประธัานิอุนุิกรรมการ

2 นิายพิสิฐ	รังสฤษฎ์วุิฒิกุล อุนุิกรรมการ

3 นิายสุรชัย	กำาพลานินิท์วัิฒน์ิ อุนุิกรรมการ

4 ผ้่ิว่ิาการ	กนิอุ. อุนุิกรรมการ

5 ผ้่ิช่วิยผ้่ิว่ิาการ	สายงานิยุทธัศาสตร์และพัฒนิา เลขึ้านุิการ

6 ผ้่ิอุำานิวิยการฝ่ึายยุทธัศาสตร์ ผ้่ิช่วิยเลขึ้านุิการ

7 ผ้่ิอุำานิวิยการฝ่ึายชุมชนิสัมพันิธ์ั ผ้่ิช่วิยเลขึ้านุิการ

รัายนามคุณะอนุกี่รัรัมกี่ารักี่ารักี่ำากัี่บดั่แลกิี่จกี่ารัท่ั�ด่ั และกี่ารัแส่ดังคุวามรับัผิู้ดัชอบต่่อสั่งคุม
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5.คณะอน่กร็ร็มุ่การ็ด�านการ็ตลิาดแลิะป็ร็ะชีาสัู่มุ่พันธ์ิ์
หลักี่กี่ารักี่ารัแต่่งตั่�งคุณะอนุกี่รัรัมกี่ารัดั�านกี่ารัต่ลาดัและปรัะชาสั่มพัันธ์

 มาตรา 24 “เพ่�อุประโยชน์ิแห่งกิจการขึ้อุง	กนิอุ.	ให�คณะกรรมการมีอุำานิาจแต�งตั�งคณะอุนุิกรรมการ	เพ่�อุดำาเนิินิ
กิจการอุย่างหน้ิ�งอุย่างใดขึ้อุง	กนิอุ.	และกำาหนิดค่าตอุบัแทนิอุนุิกรรมการได้”

• พั.ร.บ. กนิอุ. พั.ศ. 2522 
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พิจารณากำาหนิดกลยุทธ์ั	และแนิวิทางการดำาเนิินิ
งานิด้านิการตลาด	 เพ่�อุส่งเสริมการลงทุนิในิ
นิิคมอุุตสาหกรรม	การพัฒนิาการบัริการล่กค้า	
รวิมถ้งการบัริหารควิามสัมพันิธ์ักับัล่กค้า	 ค่่ค้า	
และพันิธัมิตรทางธุัรกิจ

พิจารณากำาหนิดกลยุทธ์ัและแนิวิทางการส่�อุสาร
ทางการตลาด	และการเสริมสร้างภาพลักษณ์
อุงค์กร

พิจารณากลั�นิกรอุงแผินิงานิด้านิการตลาดและ
ประชาสัมพันิธ์ั	พร้อุมทั�งติดตาม	ประเมินิผิล
การดำาเนิินิงานิด้านิการตลาด

แต่งตั�งคณะทำางานิเพ่�อุทำาหน้ิาท่�สนัิบัสนุินิการ
ดำาเนิินิงานิด้านิการตลาด	 การบัริการ	 และ
ประชาสัมพันิธ์ั

ให้คำาแนิะนิำาด้านิการตลาดและประชาสัมพันิธ์ั	
เพ่�อุประกอุบัการพิจารณาขึ้อุงคณะกรรมการ	กนิอุ.

ลัำาดับทุ้� รายนาม ตำาแหน่งิ

1 นิายสรัญ	รังคสิริ		 ประธัานิอุนุิกรรมการ

2 นิายประเสริฐ	สลิลอุำาไพ อุนุิกรรมการ

3 ผ้่ิว่ิาการ	กนิอุ.			 อุนุิกรรมการ

4 ผ้่ิช่วิยผ้่ิว่ิาการ	สายงานิบัริการและล่กค้าสัมพันิธ์ั เลขึ้านุิการ

5 ผ้่ิอุำานิวิยการฝ่ึายการตลาด ผ้่ิช่วิยเลขึ้านุิการ

01 03

04

05

02

6. คณะอน่กร็ร็มุ่การ็การ็เงนิ งบป็ร็ะมุ่าณ แลิะการ็ลิงที่่น

อำานาจ หน�าท่ั� และคุวามรับัผิู้ดัชอบ 

รัายนามคุณะอนุกี่รัรัมกี่ารัดั�านกี่ารัต่ลาดัและปรัะชาสั่มพัันธ์

หลักี่กี่ารักี่ารัแต่่งตั่�งคุณะอนุกี่รัรัมกี่ารักี่ารัเงิน งบปรัะมาณ และกี่ารัลงทัุน

 มาตรา 24 “เพ่�อุประโยชน์ิแห่งกิจการขึ้อุง	กนิอุ. ให�คณะกรรมการมีอุำานิาจแต�งตั�งคณะอุนุิกรรมการ	เพ่�อุดำาเนิินิ
กิจการอุย่างหน้ิ�งอุย่างใดขึ้อุง	กนิอุ.	และกำาหนิดค่าตอุบัแทนิอุนุิกรรมการได้”

• พั.ร.บ. กนิอุ. พั.ศ. 2522 

อำานาจ หน�าท่ั� และคุวามรับัผิู้ดัชอบ 

พิจารณากลั�นิกรอุงเร่�อุงเสนิอุคณะกรรมการ	
กนิอุ.	 ท่�เก่�ยวิกับัการบัริหารจัดการด้านิการเงินิ	
งบัประมาณ	และการลงทุนิในินิิคมอุุตสาหกรรม
และท่าเร่อุอุุตสาหกรรม

พิจารณากำาหนิดกลยุทธ์ัด้านิการเงินิท่�เหมาะสม
และตอุบัสนิอุงต่อุยุทธัศาสตร์ในิการพัฒนิาและ
บัริหารนิิคมอุุตสาหกรรมและทา่เร่อุอุุตสาหกรรม

พิจารณากำาหนิดกลยุทธ์ัและแนิวิทางการลงทุนิ
ในิธุัรกิจเสริมท่�เอุ่�อุอุำานิวิยต่อุการพัฒนิาธุัรกิจ
ขึ้อุงผ้่ิประกอุบัการในินิิคมอุุตสาหกรรม	 ท่าเร่อุ
อุุตสาหกรรม	และผ้่ิประกอุบักิจการโดยทั�วิไป

และม่ผิลตอุบัแทนิต่อุ	กนิอุ.	ทั�งในิร่ปการเงินิและ
สังคมท่�สมดุล

พิจารณากำาหนิดแนิวิทางการใช้ประโยชน์ิจาก
ทรัพย์สินิขึ้อุง	กนิอุ.	เพ่�อุสร้างรายได้และม่ลค่าเพิ�ม

แต่งตั�งคณะทำางานิเพ่�อุทำาหน้ิาท่�สนัิบัสนุินิงานิ
ด้านิการเงินิ	 งบัประมาณ	และการลงทุนิตาม
ควิามเหมาะสม

เสนิอุควิามเห็นิประกอุบัการพิจารณาขึ้อุง
คณะกรรมการ	กนิอุ.
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ลัำาดับทุ้� รายนาม ตำาแหน่งิ

1 นิายสรัญ	รังคสิริ ประธัานิอุนุิกรรมการ

2 นิายธ่ัรวิิทย์	จารุวัิฒน์ิ อุนุิกรรมการ

3 นิายวัินิชัย	พนิมชัย อุนุิกรรมการ

4 ผ้่ิว่ิาการ	กนิอุ. อุนุิกรรมการ

5 ผ้่ิอุำานิวิยการฝ่ึายการเงินิและบััญช่ เลขึ้านุิการ

ลัำาดับทุ้� รายนาม ตำาแหน่งิ

1 นิายวิิริยะ	รามสมภพ ประธัานิอุนุิกรรมการ

2 นิายพุทธิัสัตย์	นิามเดช อุนุิกรรมการ

3 นิายสรศักดิ�	ระดาเขึ้ตร์ อุนุิกรรมการ

4 นิายยรรยงค์	ราชานินิท์ อุนุิกรรมการ

5 นิายอุดิศัย	อุย่่อิุนิทร์ อุนุิกรรมการ

6 ผ้่ิอุำานิวิยการฝ่ึายกฎหมาย อุนุิกรรมการและเลขึ้านุิการ

7 ผ้่ิอุำานิวิยการกอุงนิิติกรรมและกรรมสิทธิั�ท่�ดินิ ผ้่ิช่วิยเลขึ้านุิการ

รัายนามคุณะอนุกี่รัรัมกี่ารักี่ารัเงิน งบปรัะมาณ และกี่ารัลงทุัน

รัายนามคุณะอนุกี่รัรัมกี่ารักี่ฎหมาย

7. คณะอน่กร็ร็มุ่การ็กฎหมุ่าย 
หลักี่กี่ารักี่ารัแต่่งตั่�งคุณะอนุกี่รัรัมกี่ารักี่ฎหมาย

 มาตรา 24	“เพ่�อุประโยชน์ิแห่งกิจการขึ้อุง	กนิอุ.	ให�คณะกรรมการมีอุำานิาจแต�งตั�งคณะอุนุิกรรมการ	เพ่�อุดำาเนิินิ
กิจการอุย่างหน้ิ�งอุย่างใดขึ้อุง	กนิอุ.	และกำาหนิดค่าตอุบัแทนิอุนุิกรรมการได้”

• พั.ร.บ. กนิอุ. พั.ศ. 2522 

อำานาจ หน�าท่ั� และคุวามรับัผิู้ดัชอบ 

ตรวิจสอุบัและให้ควิามเห็นิต่อุคณะกรรมการ	
กนิอุ.	 เก่�ยวิกับัเร่�อุงซ้ึ่�งม่ประเด็นิท่�ต้อุงพิจารณา
อัุนิเก่�ยวิข้ึ้อุงกับักฏิหมาย	ระเบ่ัยบั	และข้ึ้อุสัญญา
ต่างๆ

พิจารณาตรวิจสอุบั	รวิมทั�งบัรรดากฎ	ข้ึ้อุบัังคับั	
ระเบ่ัยบั	ประกาศ	หร่อุหลักเกณฑ์์ต่างๆ	 ซ้ึ่�งใช้
บัังคับัอุย่่ในิปัจจุบัันิท่�เก่�ยวิข้ึ้อุงกับัการบัริหาร	
การดำาเนิินิงานิภายในิขึ้อุง	กนิอุ.	ม่ควิามไม่เหมาะสม
หร่อุไม่อุย่างไร	 และสมควิรให้ม่การปรับัปรุง
แก้ไขึ้ในิเร่�อุงใด	เพ่�อุใหเ้กิดควิามคล่อุงตัวิและเป็นิ

กลไกในิการบัริหารการจัดการภายในิ	กนิอุ.	ให้ม่
ประสิทธิัภาพและประสิทธิัผิลมากยิ�งข้ึ้�นิ

เชิญบุัคคลซ้ึ่�งเห็นิว่ิาเก่�ยวิข้ึ้อุงมาร่วิมประชุม	เพ่�อุ
สอุบัถาม	แสดงควิามคดิเห็นิหร่อุให้ข้ึ้อุม่ลเอุกสาร
เพ่�อุประกอุบัการพิจารณาขึ้อุงคณะอุนุิกรรมการฯ	

ให้คณะอุนุิกรรมการฯ	รายงานิผิลการปฏิิบััติงานิ
ต่อุคณะกรรมการ	กนิอุ.	เพ่�อุทราบัหร่อุพิจารณา
แล้วิแต่กรณ่
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ลัำาดับทุ้� รายนาม ตำาแหน่งิ

1 นิายสรัญ	รังคสิริ ประธัานิอุนุิกรรมการ

2 นิายสาคร	ชนิะไพฑ่์รย์ อุนุิกรรมการ

3 นิายก้อุง	รุ่งสว่ิาง อุนุิกรรมการ

4 นิายภานุิวัิฒน์ิ	ตริยางก่รศร่ อุนุิกรรมการ

5 ผ้่ิว่ิาการ	กนิอุ. อุนุิกรรมการ

6 ผ้่ิอุำานิวิยการฝ่ึายยุทธัศาสตร์ เลขึ้านุิการ

รัายนามคุณะอนุกี่รัรัมกี่ารับ่รัณากี่ารัแผู้นบรัหิารังาน กี่นอ.

8. คณะอน่กร็ร็มุ่การ็บ่ร็ณาการ็แผนบร็หิาร็งาน กนอ.
หลักี่กี่ารักี่ารัแต่่งตั่�งคุณะอนุกี่รัรัมกี่ารับ่รัณากี่ารัแผู้นบรัหิารังาน กี่นอ.

 มาตรา 24 “เพ่�อุประโยชน์ิแห่งกิจการขึ้อุง	กนิอุ.	ให�คณะกรรมการมีอุำานิาจแต�งตั�งคณะอุนุิกรรมการ	เพ่�อุดำาเนิินิ
กิจการอุย่างหน้ิ�งอุย่างใดขึ้อุง	กนิอุ.	และกำาหนิดค่าตอุบัแทนิอุนุิกรรมการได้”

• พั.ร.บ. กนิอุ. พั.ศ. 2522 

อำานาจ หน�าท่ั� และคุวามรับัผิู้ดัชอบ 

ด้านิกลั�นิกรอุงแผินิวิิสาหกิจ	 พิจารณาให้คำา
ปร้กษา	แนิะนิำาในิการกำาหนิดกลยุทธ์ันิโยบัาย
ขึ้อุง	กนิอุ.	และกลั�นิกรอุงแผินิงานิในิเบ่ั�อุงต้นิ
ก่อุนินิำาเสนิอุคณะกรรมการ	กนิอุ.	พิจารณา

ดั�านิแผู้นิบริหารงานิ กนิอุ.
2.1	 พิจารณาแผินิบัริหารงานิ	กนิอุ.	 ขึ้อุง
ผ้่ิว่ิาการ	กนิอุ.	รวิมทั�งกำาหนิดเปา้หมายตัวิช่�วัิด
สำาหรับัการดำาเนิินิงานิตามแผินิดังกล่าวิ

2.2	เร่ยกหร่อุเชิญบุัคคลซ้ึ่�งเห็นิว่ิาเก่�ยวิข้ึ้อุงมา
ร่วิมประชุมเพ่�อุสอุบัถาม	แสดงควิามคิดเห็นิ
หร่อุให้ข้ึ้อุม่ลเอุกสารประกอุบัการพิจารณา
ขึ้อุงคณะอุนุิกรรมการฯ
2.3	รายงานิผิลการปฏิิบััติงานิต่อุคณะกรรมการ
กนิอุ.	 เพ่�อุทราบัหร่อุพิจารณา	แล้วิแต่กรณ่

ให้อุนุิกรรมการลำาดับัท่�	5	ม่อุำานิาจหนิา้ท่�ตามข้ึ้อุ	1
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การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

061



ลัำาดับทุ้� รายนาม ตำาแหน่งิ

1 นิายสรัญ	รังคสิริ ประธัานิอุนุิกรรมการ

2 นิางเยาวินุิช	กว้ิางสุขึ้สถิตย์ อุนุิกรรมการ

3 ผ้่ิว่ิาการ	กนิอุ. อุนุิกรรมการ

4 ผ้่ิช่วิยผ้่ิว่ิาการ	สายงานิบัริหาร อุนุิกรรมการ

5 ผ้่ิอุำานิวิยการฝ่ึายทรัพยากรบุัคคล เลขึ้านุิการ

 รัายนามคุณะอนุกี่รัรัมกี่ารัดั�านทัรัพััยากี่รับุคุคุล

9. คณะอน่กร็ร็มุ่การ็ด�านที่ร็พัยากร็บ่คคลิ

10. คณะอน่กร็ร็มุ่การ็ด�านการ็พัฒนาเที่คโนโลิย่ดิจทัิี่ลิ

หลักี่กี่ารักี่ารัแต่่งตั่�งคุณะอนุกี่รัรัมกี่ารัดั�านทัรัพััยากี่รับุคุคุล

หลักี่กี่ารักี่ารัแต่่งตั่�งคุณะอนุกี่รัรัมกี่ารัดั�านกี่ารัพััฒนาเทัคุโนโลย่ดิัจทัิัล

 มาตรา 24 “เพ่�อุประโยชน์ิแห่งกิจการขึ้อุง	กนิอุ.	ให�คณะกรรมการมีอุำานิาจแต�งตั�งคณะอุนุิกรรมการ	เพ่�อุดำาเนิินิ
กิจการอุย่างหน้ิ�งอุย่างใดขึ้อุง	กนิอุ.	และกำาหนิดค่าตอุบัแทนิอุนุิกรรมการได้”

 มาตรา 24 “เพ่�อุประโยชน์ิแห่งกิจการขึ้อุง	กนิอุ.	ให�คณะกรรมการมีอุำานิาจแต�งตั�งคณะอุนุิกรรมการ	เพ่�อุดำาเนิินิ
กิจการอุย่างหน้ิ�งอุย่างใดขึ้อุง	กนิอุ.	และกำาหนิดค่าตอุบัแทนิอุนุิกรรมการได้”

• พั.ร.บ. กนิอุ. พั.ศ. 2522 

อำานาจ หน�าท่ั� และคุวามรับัผิู้ดัชอบ 

อำานาจ หน�าท่ั� และคุวามรับัผิู้ดัชอบ 

กำาหนิดนิโยบัาย	กลยุทธ์ั	เป้าหมาย	และแนิวิทาง
การดำาเนิินิงานิด้านิการพัฒนิาเทคโนิโลย่ดิจิทัล
ขึ้อุง	กนิอุ.

กำาหนิดนิโยบัาย	และแนิวิทางการเช่�อุมต่อุระบับั
งานิต่างๆ	ขึ้อุง	กนิอุ.	เพ่�อุให้การดำาเนิินิงานิเป็นิ
มาตรฐานิเด่ยวิกันิ

พิจารณากำาหนิดแนิวิทางการบัริหารและพัฒนิา
ทรัพยากรบุัคคลขึ้อุง	กนิอุ.	 ให้เหมาะสมและ
สอุดคล้อุงกับัยุทธัศาสตร์

พิจารณากำาหนิดกลยุทธ์ัและกลั�นิกรอุงแผินิงานิ
ด้านิการบัริหารและพัฒนิาทรัพยากรบุัคคลขึ้อุง	
กนิอุ.	 ให้ม่ประสิทธิัภาพและประสิทธิัผิล	 เช่นิ	
โครงสร้างอุงค์กรและอัุตรากำาลัง	การวิางแผินิ
ส่บัทอุดตำาแหน่ิง	(Succession	Plan)	การบัริหาร

จัดการคนิเก่ง	(Talent	Management)	การจัดการ
ควิามก้าวิหน้ิาในิอุาช่พ	(Career	Management	&	
Planning)	เป็นิต้นิ

พิจารณากลั�นิกรอุงเร่�อุงตาม	01	และ	02	เพ่�อุ
เสนิอุคณะกรรมการ	กนิอุ.

ติดตามผิลการดำาเนิินิงานิด้านิการบัริหารและ
พัฒนิาทรัพยากรบุัคคลขึ้อุง	กนิอุ.
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• พั.ร.บ. กนิอุ. พั.ศ. 2522 



 มาตรา 24 “เพ่�อุประโยชน์ิแห่งกิจการขึ้อุง	กนิอุ.	ให�คณะกรรมการมีอุำานิาจแต�งตั�งคณะอุนุิกรรมการ	เพ่�อุดำาเนิินิ
กิจการอุย่างหน้ิ�งอุย่างใดขึ้อุง	กนิอุ.	และกำาหนิดค่าตอุบัแทนิอุนุิกรรมการได้”

ลัำาดับทุ้� รายนาม ตำาแหน่งิ

1 นิายสาคร	ชนิะไพฑ่์รย์ ประธัานิอุนุิกรรมการ

2 นิายนิิติ	บุัญยเก่ยรติ อุนุิกรรมการ

3 นิายธันิารักษ์	ธ่ัระมั�นิคง อุนุิกรรมการ

4 นิายมหศักดิ�	เกตุฉำ�า อุนุิกรรมการ

5 นิายวิชิรพันิธ์ั	เจริญเวิช อุนุิกรรมการ

6 นิายว่ิระวัิฒน์ิ	ศร่สม อุนุิกรรมการ

7 นิายวิาท่	พ่ระวิรานุิพงศ์		 อุนุิกรรมการ

8 ผ้่ิว่ิาการ	กนิอุ. อุนุิกรรมการ

9 รอุงผ้่ิว่ิาการ	สายงานิบัริการและล่กค้าสัมพันิธ์ั อุนุิกรรมการและเลขึ้านุิการ

10 ผ้่ิอุำานิวิยการฝ่ึายเทคโนิโลย่สารสนิเทศ		 ผ้่ิช่วิยเลขึ้านุิการ

รัายนามคุณะอนุกี่รัรัมกี่ารัดั�านกี่ารัพััฒนาเทัคุโนโลย่ดิัจทัิัล

11. คณะอน่กร็ร็มุ่การ็ขับเคลืิ�อนโคร็งการ็พัฒนาเขตเศร็ษฐกิจอต่สู่าหกร็ร็มุ่แห�งอนาคต
หลักี่กี่ารักี่ารัแต่่งตั่�งคุณะอนุกี่รัรัมกี่ารัขับเคุลื�อนโคุรังกี่ารัพััฒนาเขต่เศรัษฐกิี่จอตุ่ส่าหกี่รัรัมแห่งอนาคุต่

• พั.ร.บ. กนิอุ. พั.ศ. 2522 

พิจารณากลั�นิกรอุง	ทบัทวินิ	ให้ข้ึ้อุเสนิอุแนิะต่อุ
แผินิปฏิิบััติการดิจิทัลระยะยาวิและแผินิปฏิิบััติการ
ดิจิทัลประจำาปีขึ้อุง	กนิอุ.	 เพ่�อุให้สอุดคล้อุงกับั
แนิวิปฏิิบััติสากลและข้ึ้อุเสนิอุแนิะขึ้อุงผ้่ิม่ส่วินิได้
ส่วินิเส่ย

กำากับั	ด่แลให้ม่การปฏิิบััติตามกฎหมาย	ระเบ่ัยบั	
และข้ึ้อุบัังคับัท่�เก่�ยวิข้ึ้อุง

กำากับั	 ด่แลกระบัวินิการบัริหารควิามเส่�ยงท่�
เก่�ยวิข้ึ้อุงกับัการพัฒนิาเทคโนิโลย่ดิจิทัลและ
การรักษาควิามมั�นิคงปลอุดภัยทางไซึ่เบัอุร์	
(Cyber	Security)

ติดตาม	ประเมินิประสิทธิัภาพและประสิทธิัผิล
ขึ้อุงการดำาเนิินิโครงการดา้นิการพฒันิาเทคโนิโลย่
ดิจิทัลตามแผินิปฏิิบััติการดิจิทัลขึ้อุง	กนิอุ.

แต่งตั�งคณะทำางานิเพ่�อุทำาหน้ิาท่�สนัิบัสนุินิงานิ
ด้านิการพัฒนิาเทคโนิโลย่ดิจิทัลขึ้อุง	 กนิอุ.	
ตามควิามเหมาะสม

ปฏิิบััติงานิอุ่�นิใดตามท่�คณะกรรมการ	 กนิอุ.	
มอุบัหมาย

รายงานิผิลการดำาเนิินิงานิต่อุคณะกรรมการ	กนิอุ.	
เพ่�อุทราบัเป็นิระยะ
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อำานาจ หน�าท่ั� และคุวามรับัผิู้ดัชอบ 

กำากับั	ด่แล	ประสานิงานิ	และเร่งรัดให้การดำาเนิินิ
โครงการพัฒนิาเขึ้ตเศรษฐกิจอุุตสาหกรรมแห่ง
อุนิาคตเป็นิไปอุย่างม่ประสิทธิัภาพ	และบัรรลุผิล
ตามนิโยบัายหร่อุแผินิงานิขึ้อุง	กนิอุ.

พิจารณาให้ข้ึ้อุคิดเห็นิ	และข้ึ้อุเสนิอุแนิะต่อุการ
ดำาเนิินิโครงการพฒันิาเขึ้ตเศรษฐกจิอุุตสาหกรรม
แห่งอุนิาคต

เชิญบุัคคลหร่อุผ้่ิแทนิส่วินิงานิท่�เก่�ยวิข้ึ้อุงมาให้

ข้ึ้อุม่ล	 ข้ึ้อุเท็จจริง	 และควิามเห็นิ	 รวิมทั�งส่ง
เอุกสารหลักฐานิท่�เก่�ยวิข้ึ้อุงเพ่�อุประกอุบัการ
พิจารณาขึ้อุงคณะอุนุิกรรมการฯ

ดำาเนิินิการอุ่�นิใดตามท่�คณะกรรมการการนิิคม
อุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมอุบัหมาย

ให้รายงานิผิลการดำาเนิินิการต่อุคณะกรรมการ
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพ่�อุทราบั
หร่อุพิจารณา	แล้วิแต่กรณ่	

01

02

03

05

04

ลัำาดับทุ้� รายนาม ตำาแหน่งิ

1 นิายสาคร	ชนิะไพฑ่์รย์ ประธัานิอุนุิกรรมการ

2 นิายก้อุง	รุ่งสว่ิาง อุนุิกรรมการ

3 นิายวิิริยะ	รามสมภพ อุนุิกรรมการ

4 นิายชัยยุทธั	คำาคุณ อุนุิกรรมการ

5 นิายณกฤศพรรชธ์ั	ธันัิตถ์อุนินิตชัย อุนุิกรรมการ

6 รอุงผ้่ิว่ิาการ	สายงานิยุทธัศาสตร์และพัฒนิา อุนุิกรรมการ

7 ผ้่ิช่วิยผ้่ิว่ิาการ	สายงานิปฏิิบััติการ	3 เลขึ้านุิการ

8 ผ้่ิอุำานิวิยการสำานัิกงานิท่าเร่อุฯ	มาบัตาพุด ผ้่ิช่วิยเลขึ้านุิการ

รัายนามคุณะอนุกี่รัรัมกี่ารัขับเคุลื�อนโคุรังกี่ารัพััฒนาเขต่เศรัษฐกิี่จอตุ่ส่าหกี่รัรัมแห่งอนาคุต่

12. คณะอน่กร็ร็มุ่การ็ป็ร็ะเมุ่ินผลิการ็ป็ฏิิบัติงานของผ่�ว�าการ็ กนอ.
หลักี่กี่ารักี่ารัแต่่งตั่�งคุณะอนุกี่รัรัมกี่ารัปรัะเมินผู้ลกี่ารัปฏิิบัติ่งานของผู่้�วา่กี่ารั กี่นอ.

 มาตรา 24 “เพ่�อุประโยชน์ิแห่งกิจการขึ้อุง	กนิอุ.	ให�คณะกรรมการมีอุำานิาจแต�งตั�งคณะอุนุิกรรมการ	เพ่�อุดำาเนิินิ
กิจการอุย่างหน้ิ�งอุย่างใดขึ้อุง	กนิอุ.	และกำาหนิดค่าตอุบัแทนิอุนุิกรรมการได้”

	 ข้ึ้อุ	3.4	ในิระหว่ิางอุายุสัญญาน่ิ�คณะกรรมการขึ้อุงผ้่ิว่ิาจ้างจะพิจารณาประเมินิผิลการปฏิิบััติงานิขึ้อุงผ้่ิรับัจ้างครั�งแรก
จากผิลการปฏิิบััติงานินัิบัแต่วัินิท่�สัญญาน่ิ�ม่ผิลใช้บัังคับัจนิถ้งวัินิท่�	31	ม่นิาคม	2562	และจะประเมินิผิลการปฏิิบััติงานิ
ครั�งต่อุไปทุก	6	เด่อุนิ	ตามหลักเกณฑ์์และวิิธ่ัการประเมินิท่�คณะกรรมการขึ้อุงผ้่ิว่ิาจ้างกำาหนิด	โดยให้ถ่อุว่ิาหลักเกณฑ์์
และวิิธ่ัการประเมินิดังกล่าวิเป็นิส่วินิหน้ิ�งขึ้อุงสัญญาน่ิ�

• พั.ร.บ. กนิอุ. พั.ศ. 2522 

• สัญญาจ�างผู้้�ว�าการ (ลืงวันิที� 27 กันิยายนิ 2561)
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ลัำาดับทุ้� รายนาม ตำาแหน่งิ

1 นิายสรัญ	รังคสิริ ประธัานิอุนุิกรรมการ

2 นิายชัยยุทธั	คำาคุณ อุนุิกรรมการ

3 นิายสาคร	ชนิะไพฑ่์รย์ อุนุิกรรมการ

4 นิายวิิริยะ	รามสมภพ อุนุิกรรมการ

5 ผ้่ิอุำานิวิยการฝ่ึายทรัพยากรบุัคคล เลขึ้านุิการ

รัายนามคุณะอนุกี่รัรัมกี่ารัปรัะเมินผู้ลกี่ารัปฏิิบัติ่งานของผู่้�วา่กี่ารั กี่นอ.

อำานาจ หน�าท่ั� และคุวามรับัผิู้ดัชอบ 

พิจารณาประเมินิผิลการปฏิิบััติงานิขึ้อุงผ้่ิว่ิาการ	
กนิอุ.	ตามแผินิบัริหารงานิ	กนิอุ.	ขึ้อุงผ้่ิว่ิาการท่�
คณะกรรมการ	กนิอุ.	ให้ควิามเห็นิชอุบัแล้วิ	ทั�งน่ิ�	
การประเมินิผิลการปฏิิบััติงานิขึ้อุงผ้่ิว่ิาการ	กนิอุ.	
ดังกล่าวิให้เป็นิไปตามระยะเวิลาท่�กำาหนิดไว้ิในิ
สัญญาจ้างผ้่ิบัริหารตำาแหน่ิงผ้่ิว่ิาการทุกๆ	6	เด่อุนิ	
และประเมินิตามหลักเกณฑ์์และวิิธ่ัการประเมินิ

ท่�คณะกรรมการ	กนิอุ.	กำาหนิด	แล้วินิำามาเสนิอุ
คณะกรรมการ	กนิอุ.	พิจารณาต่อุไป

เร่ยกหร่อุเชิญบุัคคลซ้ึ่�งเห็นิว่ิาเก่�ยวิข้ึ้อุงมาร่วิม
ประชุมเพ่�อุสอุบัถาม	 แสดงควิามคิดเห็นิหร่อุ
ให้ข้ึ้อุม่ลเอุกสารเพ่�อุประกอุบัการพิจารณาขึ้อุง
คณะอุนุิกรรมการ

01

02

กี่ารัปรัะเมินต่นเองของคุณะกี่รัรัมกี่ารั 
	 คณะกรรมการ	กนิอุ.	 ม่การประเมินิตนิเอุง	 (Self	
Assessment)	เป็นิประจำาทุกปี	โดยแบ่ังอุอุกเป็นิ	3	ส่วินิ	
ค่อุ	การประเมินิตนิเอุงรายบัุคคล	การประเมินิตนิเอุง
รายคณะ	และการประเมินิแบับัไขึ้ว้ิ	ดังน่ิ�
	 การประเมินิตนิเอุงรายบุัคคล	ม่หัวิข้ึ้อุในิการประเมินิ	
ค่อุ	ควิามโดดเด่นิในิควิามร้่ควิามสามารถ	(Core	Competence)	
ควิามเป็นิอิุสระ	 (Independence)	ควิามพร้อุมในิการ
ปฏิิบััติภารกิจ	(Preparedness)	ควิามเอุาใจใส่ต่อุหน้ิาท่�
และควิามรับัผิิดชอุบั	 (Practices	 as	 a	 Director)	
การปฏิิบััติหน้ิาท่� ในิคณะกรรมการ	 (Committee	
Activities)	และการม่วิิสัยทัศน์ิในิการสร้างม่ลค่าเพิ�มแก่
กิจการในิระยะยาวิ	(Vision	to	Create	Long-Term	Value)
โดยในิปี	 2563	 ผิลการประเมินิตนิเอุงรายบุัคคล
เฉล่�ยอุย่่ท่�ร้อุยละ	92	ซ้ึ่�งอุย่่ในิเกณฑ์์ด่เย่�ยม
	 การประเมินิตนิเอุงรายคณะ	ม่หัวิข้ึ้อุในิการประเมินิ	
ค่อุ	โครงสร้างและคุณสมบััติขึ้อุงคณะกรรมการ	บัทบัาท	
หน้ิาท่�	และควิามรับัผิิดชอุบัขึ้อุงคณะกรรมการ	แนิวิปฏิิบััติ

ขึ้อุงคณะกรรมการ	การส่�อุสารขึ้อุงคณะกรรมการ	ควิาม
สัมพันิธ์ัขึ้อุงคณะกรรมการกับัฝ่ึายบัริหาร	 และการ
จัดเตร่ยมและดำาเนิินิการประชุม	โดยในิปี	2563	ผิลการ
ประเมินิตนิเอุงรายคณะเฉล่�ยอุย่่ท่�ร้อุยละ	94	 ซ้ึ่�งอุย่่ในิ
เกณฑ์์ด่เย่�ยม
	 การประเมินิแบับัไขึ้ว้ิ	 ม่หัวิข้ึ้อุในิการประเมินิ	 ค่อุ	
ควิามโดดเด่นิในิควิามร้่ควิามสามารถ	(Core	Competence)	
ควิามเป็นิอิุสระ	(Independence)	ควิามพร้อุมในิการปฏิิบััติ
ภารกิจ	 (Preparedness)	ควิามเอุาใจใส่ต่อุหน้ิาท่�และ
ควิามรับัผิิดชอุบั	(Practices	as	a	Director)	การปฏิิบััติ
หน้ิาท่�ในิคณะกรรมการ	 (Committee	 Activities)	
และการม่วิิสัยทัศน์ิในิการสร้างม่ลค่าเพิ�มแก่กิจการ
ในิระยะยาวิ	 (Vision	 to	Create	Long-Term	Value)	
โดยในิปี	2563	ผิลการประเมินิแบับัไขึ้ว้ิเฉล่�ยอุย่่ท่�ร้อุยละ	84	
ซ้ึ่�งอุย่่ในิเกณฑ์์ด่

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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นโยบายกี่ารักี่ำาหนดัคุ่าต่อบแทันและรัายละเอ่ยดัคุ่าต่อบแทันของคุณะกี่รัรัมกี่ารั
และคุณะอนุกี่รัรัมกี่ารั 

หลักี่เกี่ณฑ์ูกี่ารักี่ำาหนดัคุ่าต่อบแทันผู่้�บรัหิารัส่่งสุ่ดั 

	 การกำาหนิดค่าตอุบัแทนิขึ้อุงคณะกรรมการ	และคณะอุนุิกรรมการชุดย่อุยขึ้อุง	กนิอุ.	ม่ดังน่ิ�

กนิอุ.	กำาหนิดค่าตอุบัแทนิรายเด่อุนิ	เบ่ั�ยประชุม	
และโบันัิส	 คณะกรรมการ	 กนิอุ.	 และคณะ
อุนุิกรรมการชุดย่อุยต่างๆ	 โดยอุ้างอิุงตามมติ
คณะรัฐมนิตร่	 เม่�อุวัินิท่�	 24	 เมษายนิ	2562	
และหลักเกณฑ์์ขึ้อุงกระทรวิงการคลัง	 ซ้ึ่�งเป็นิ
ค่าตอุบัแทนิท่�เป็นิธัรรม	 และสอุดคล้อุงกับั
ประสบัการณ์	ภาระหนิ้าท่�	ขึ้อุบัเขึ้ตขึ้อุงบัทบัาท
และควิามรับัผิิดชอุบั	 (Accountability	 and
Responsibility)	 ขึ้อุงกรรมการในิการปฏิิบััติ
หน้ิาท่�การเป็นิกรรมการในิคณะกรรมการ	กนิอุ.	
และคณะอุนิุกรรมการชุดย่อุยต่างๆ	 ให้เกิด
ประโยชน์ิส่งสุดตามท่�คาดว่ิาจะได้รับั

กนิอุ.	กำาหนิดให้ม่การเปิดเผิยเก่�ยวิกับันิโยบัาย
การกำาหนิดค่าตอุบัแทนิรายเด่อุนิ	 และราย
ละเอุ่ยดค่าตอุบัแทนิในิร่ปแบับัต่างๆ	โดยดำาเนิินิ
การเปิดเผิยเป็นิรายบัุคคล	ครอุบัคลุมทั�งคณะ
กรรมการ	กนิอุ.	และคณะอุนิุกรรมการชุดย่อุย
ต่างๆ	ในิรายงานิประจำาปี	และเว็ิบัไซึ่ต์ขึ้อุง	กนิอุ.	
อุย่างครบัถ้วินิและสมำ�าเสมอุทุกปี

	 การกำาหนิดผิลตอุบัแทนิขึ้อุงผ้่ิบัรหิารส่งสุดท่�ไม่ม่ฐานิะ
เป็นิพนัิกงานิตามรา่งพระราชบััญญติัคุณสมบััติมาตรฐานิฯ	
ม่แนิวิคิดดังน่ิ�
	 -	 ค่าตอุบัแทนิรวิมทั�งสิ�นิขึ้อุงผ้่ิบัริหารส่งสุด	 (อัุตรา
ร้อุยละ	100)	ประกอุบัด้วิย	ค่าตอุบัแทนิรวิม	(100%)	=	
ค่าตอุบัแทนิคงท่�	(70%)	+	ค่าตอุบัแทนิผัินิแปร	(30%)
	 -	ค่าตอุบัแทนิคงท่�	(จ่ายเป็นิรายเด่อุนิในิอัุตราร้อุยละ	70	

ขึ้อุงอัุตราผิลตอุบัแทนิรวิม)	 โดยให้อุย่่ในิดุลยพินิิจขึ้อุง
คณะกรรมการขึ้อุงรัฐวิิสาหกิจท่�จะพิจารณา	ซ้ึ่�งประกอุบั
ด้วิย	 ค่าตอุบัแทนิคงท่�	 (บัาท/เด่อุนิ)	 ไม่เกินิอัุตรา
เงินิเด่อุนิขัึ้�นิส่งตามโครงสร้าง	+	ผิลประโยชน์ิตอุบัแทนิอุ่�นิ
ไม่เกินิ	70%	ขึ้อุงเงินิเด่อุนิ	(ดุลยพินิิจขึ้อุงคณะกรรมการ)	
(ค่าตอุบัแทนิคงท่�แต่ละปีปรับัเพิ�มได้ไม่เกินิ	10%	ตาม
ระดับัผิลงานิ

01 02
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คุ่าเบ่�ยปรัะชุมคุณะกี่รัรัมกี่ารั กี่นอ./อนุกี่รัรัมกี่ารั / คุ่าต่อบแทันรัายเดืัอน / โบนัส่กี่รัรัมกี่ารั ปีงบปรัะมาณ 2563 
(ตุ่ลาคุม 2562 - กัี่นยายน 2563)

ลัำาดับ
ทุ้� รายชืื่�อั

ค่้ำาเบ้�ยประชุื่ม ค่้ำาตอับแทุน
รายเดือัน

โบนัส่ 
กรรมการ

จำำานวนเงิิน
รวมรายบุค้ำค้ำลั

ค้ำณะกรรมการ ค้ำณะอันุกรรมการ

1 นิายกอุบัชัย	สังสิทธิัสวัิสดิ�	 325,000 	- 168,150.54 131,367.62 493,151

2 นิายก้อุง	รุ่งสว่ิาง 300,000 217,500 120,000 150,000.00 637,500

3 นิายชัยยุทธั	คำาคุณ 240,000 225,483.87 97,741.94 122,177.42 563,226

4 พลโท	กานิต์	กลัมพสุต 280,000 195,483.87 120,000	 150,000.00 595,484

5 นิายสาคร	ชนิะไพฑ่์รย์ 240,000 170,000 97,741.94 122,177.42 507,742

6 นิายสรัญ	รังคสิริ 300,000 200,000 106,333.33 132,916.67 606,333

7 นิายวิิริยะ	รามสมภพ 260,000 120,000 80,741.94 100,927.43 460,742

8 นิางสิรินิทร์	แดงไชยวัิฒน์ิ 240,000 199,838.71 94,193.55 117,741.93 534,032

9 นิายณกฤศพรรชธ์ั	ธันัิตถ์อุนินิตชัย 300,000 67,500 106,333.33 132,916.67 473,833

10 นิางสาวิสมจิณณ์	พิล้ก	(โดยตำาแหน่ิง) 300,000 190,000 120,000 150,000.00 610,000

รวม 2,785,000 1,585,806  1,111,236.57 1,310,225.16 5,482,043

คุ่าต่อบแทันผู่้�บรัหิารั 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ผู้้�ว่าการ รอังิผู้้�ว่าการ ผู้้�ว่าการ รอังิผู้้�ว่าการ ผู้้�ว่าการ รอังิผู้้�ว่าการ

เงินิเด่อุนิ 2,400,000.00 8,666,908.00 3,640,000.00 9,108,240.00 3,600,000.00 9,291,600.00

เงินิเพิ�มเต็มขัึ้�นิ - - 217,958.40

โบันัิส	และค่าตอุบัแทนิฯ 1,920,000.00 4,823,560.00 - 5,740,926.31 - 4,554,120.00

สมทบัเงินิกอุงทุนิ 942,803.48 990,888.00 1,010,329.20

รวิมเงินิ 4,320,000.00 14,433,271.48 3,640,000.00 15,840,054.00 3,600,000.00 15,074,007.60

รวมทั�งหมดั 18,753,271.48 19,480,054 18,674,007.60

ร็ายงานค�าตอบแที่นผ่�บร็หิาร็ ท่ี่�เป็็นตัวเงิน ผ่�ว�าการ็ แลิะร็องผ่�ว�าการ็ 3 ปี็ย�อนหลัิง

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ส่รัุปกี่ารัปรัะชุมคุณะกี่รัรัมกี่ารั ปีงบปรัะมาณ 2563 (ตุ่ลาคุม 2562 – กี่รักี่ฎาคุม 2563)

ส่รัุปกี่ารัปรัะชุมคุณะอนุกี่รัรัมกี่ารั ปีงบปรัะมาณ 2563 (ตุ่ลาคุม  2562 – กี่รักี่ฎาคุม 2563)

ลัำาดับทุ้� รายชืื่�อัค้ำณะกรรมการ ค่้ำาตอับแทุนรายเดือัน
(บาทุ)

การเข�าร่วมประชุื่ม
(ค้ำรั�งิ)

1 นิายกอุบัชัย	สังสิทธิัสวัิสดิ�	 168,150.54 13/16

2 นิายก้อุง	รุ่งสว่ิาง 120,000.00 16/16

3 นิายชัยยุทธั	คำาคุณ 97,741.94 12/16

4 พลโท	กานิต์	กลัมพสุต 120,000.00 15/16

5 นิายสาคร	ชนิะไพฑ่์รย์ 97,741.94 12/16

6 นิายสรัญ	รังคสิริ 106,333.33 16/16

7 นิายวิิริยะ	รามสมภพ 80,741.94 13/16

8 นิางสิรินิทร์	แดงไชยวัิฒน์ิ 94,193.55 13/16

9 นิายณกฤศพรรชธ์ั	ธันัิตถ์อุนินิตชัย 106,333.33 16/16

10 นิางสาวิสมจิณณ์	พิล้ก	(ผิวิก.) 120,000.00 16/16

หมายเหตุุ :  
- นั�ยกอบชุัย  สังสิทธุิสวัสดุิ� เป็นัประธุ�นักรรมก�ร กนัอ.  วันัที� 12 พัฤศจิก�ยนั 2562

- นั�ยสรัญ  รังคสิริ เป็นักรรมก�ร กนัอ. วันัที� 12 พัฤศจิก�ยนั 2562

- นั�ยณกฤศพัรรชุธุ์  ธุนััตถ์อนันัตชุัย เป็นักรรมก�ร กนัอ. วันัที� 12 พัฤศจิก�ยนั 2562

- นั�ยวิริยะ  ร�มสมภัพั เป็นักรรมก�ร กนัอ. วันัที� 22 พัฤศจิก�ยนั 2562

- นั�งสิรินัทร์  แดุงไชุยวัฒนั์ เป็นักรรมก�ร กนัอ. วันัที� 19 ธุันัว�คม 2562

- นั�ยกอบชุัย  สังสิทธุิสวัสดุิ�  ครบว�ระก�รเป็นัประธุ�นักรรมก�ร กนัอ. วันัที� 24 กรกฎ�คม 2563

- นั�ยชุัยยุทธุ  คำ�คุณ  ครบว�ระก�รเป็นักรรมก�ร กนัอ. วันัที� 24 กรกฎ�คม 2563

- นั�ยส�คร ชุนัะไพัฑููรย์  ครบว�ระก�รเป็นักรรมก�ร กนัอ. วันัที� 24 กรกฎ�คม 2563

- นั�ยวิริยะ  ร�มสมภัพั   ครบว�ระก�รเป็นักรรมก�ร กนัอ. วันัที� 24 กรกฎ�คม 2563

ลัำาดับ
ทุ้�

รายชืื่�อัค้ำณะอันุกรรมการ ตำาแหน่งิ ค่้ำาตอับแทุน การเข�าร่วมประชุื่ม
(ค้ำรั�งิ)

1 ค้ำณะกรรมการตรวจำส่อับ (Audit Committee)         

นิางสิรินิทร์		แดงไชยวัิฒน์ิ	(แต่งตั�งเป็นิประธัานิ	Audit	19	ธั.ค.	62) ประธัานิ 179,838.71	 7/7

นิายชัยยุทธั	คำาคุณ กรรมการ 195,483.87 8/9

พลโท	กานิต์	กลัมพสุต	(แต่งตั�งเป็นิกรรมการ	Audit	20	ส.ค.	62) กรรมการ 195,483.87 9/9

2 ค้ำณะกรรมการกิจำการสั่มพัันธ์ิ

นิายณกฤศพรรชธ์ั	ธันัิตถ์อุนินิตชัย ประธัานิ 37,500.00 3/3

3 ค้ำณะอันุกรรมการบริหารค้ำวามเส้่�ยงิ 

นิายก้อุง	รุ่งสว่ิาง ประธัานิ 75,000.00 7/7

นิายสาคร	ชนิะไพฑ่์รย์	(แต่งตั�งเป็นิอุนุิกรรมการ	20	ส.ค.	62) อุนุิกรรมการ 60,000.00 7/7

ผ้่ิว่ิาการ	กนิอุ.	(สมจิณณ์) อุนุิกรรมการ 30,000.00 6/7
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ลัำาดับ
ทุ้�

รายชืื่�อัค้ำณะอันุกรรมการ ตำาแหน่งิ ค่้ำาตอับแทุน การเข�าร่วมประชุื่ม
(ค้ำรั�งิ)

4 ค้ำณะอันุกรรมการกำากับด้แลักิจำการทุ้�ด้แลัะการแส่ดงิค้ำวามรับผิู้ดชื่อับต่อัสั่งิค้ำม

นิายก้อุง	รุ่งสว่ิาง ประธัานิ 100,000.00 9/9

ผ้่ิว่ิาการ	กนิอุ.	(สมจิณณ์)		 อุนุิกรรมการ 20,000.00 8/9

5 ค้ำณะอันุกรรมการการเงิิน งิบประมาณ แลัะการลังิทุุน

นิายสรัญ	รังคสิริ																			 ประธัานิ 75,000.00 13/13

ผ้่ิว่ิาการ	กนิอุ.	(สมจิณณ์) อุนุิกรรมการ 50,000.00 13/13

6 ค้ำณะอันุกรรมการกฎหมาย

นิายวิิริยะ	รามสมภพ ประธัานิ 100,000.00 11/11

7 ค้ำณะอันุกรรมการบ้รณาการแผู้นบริหารงิาน กนอั.  

นิายสรัญ	รังคสิริ ประธัานิ 37,500.00 4/4

นิางสิรินิทร์	แดงไชยวัิฒน์ิ อุนุิกรรมการ 20,000.00 3/3

ผ้่ิว่ิาการ	กนิอุ.	(สมจิณณ์) อุนุิกรรมการ 10,000.00 2/4

นิายสาคร	ชนิะไพฑ่์รย์ อุนุิกรรมการ 10,000.00 1/1

นิายก้อุง	รุ่งสว่ิาง อุนุิกรรมการ 10,000.00 1/1

8 ค้ำณะอันุกรรมการด�านการตลัาดแลัะประชื่าสั่มพัันธ์ิ

นิายก้อุง	รุ่งสว่ิาง	(แต่งตั�งเป็นิประธัานิอุนุิฯ	21	พ.ย.	61) ประธัานิ 12,500.00 1/1

นิายสรัญ	รังคสิริ	(แต่งตั�งเป็นิประธัานิอุนุิฯ	12	ธั.ค.	62) ประธัานิ 50,000.00 8/8

ผ้่ิว่ิาการ	กนิอุ.	(สมจิณณ์) อุนุิกรรมการ 60,000.00 8/8

9 ค้ำณะอันุกรรมการด�านทุรัพัยากรบุค้ำค้ำลั

นิายสรัญ	รังคสิริ ประธัานิ 25,000.00 5/5

ผ้่ิว่ิาการ	กนิอุ.	(สมจิณณ์) อุนุิกรรมการ 10,000.00 5/5

10 ค้ำณะอันุกรรมการด�านการพััฒนาเทุค้ำโนโลัย้ดิจิำทัุลั (Digital Technology and Cyber Security: DT)

นิายสาคร	ชนิะไพฑ่์รย์ ประธัานิ 62,500.00 6/6

ผ้่ิว่ิาการ	กนิอุ.	(สมจิณณ์) อุนุิกรรมการ 10,000.00 5/6

11 ค้ำณะอันุกรรมการขับเค้ำลืั�อันโค้ำรงิการพััฒนาเขตเศรษัฐกิจำอุัตส่าหกรรมแห่งิอันาค้ำต

นิายสาคร	ชนิะไพฑ่์รย์ ประธัานิ 37,500.00 3/3

นิายก้อุง	รุ่งสว่ิาง						 อุนุิกรรมการ 20,000.00 3/3

นิายชัยยุทธั	คำาคุณ			 อุนุิกรรมการ 20,000.00 3/3

นิายวิิริยะ	รามสมภพ		 อุนุิกรรมการ 10,000.00 2/3

นิายณกฤศพรรชธ์ั	ธันัิตถ์อุนินิตชัย อุนุิกรรมการ 30,000.00 3/3

12 ค้ำณะอันุกรรมการประเมินผู้ลัการปฏิิบัติงิานขอังิผู้้�ว่าการ กนอั.

นิายสรัญ	รังคสิริ		 ประธัานิ 12,500.00 1/1

นิายชัยยุทธั	คำาคุณ อุนุิกรรมการ 10,000.00 1/1

นิายสาคร	ชนิะไพฑ่์รย์ อุนุิกรรมการ 0 0/1

นิายวิิริยะ	รามสมภพ อุนุิกรรมการ 10,000.00 1/1

ส่รัุปกี่ารัปรัะชุมคุณะอนุกี่รัรัมกี่ารั ปีงบปรัะมาณ 2563 (ตุ่ลาคุม  2562 – กี่รักี่ฎาคุม 2563) (ต่่อ)

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ผู้ลกี่ารัดัำาเนินงานปี 2563

ผู้ลกี่ารัดัำาเนินงานต่ามภูารักิี่จและนโยบายของรัฐัท่ั�ส่ำาคัุญ

	 กนิอุ.	 เป็นิหน่ิวิยงานิรัฐวิิสาหกิจ	ภายใต้กระทรวิง
อุุตสาหกรรม	 ท่�ดำาเนิินิการเก่�ยวิกับัการจัดการนิิคม
อุุตสาหกรรม	ซ้ึ่�งนิิคมอุุตสาหกรรมสามารถจำาแนิกได้เป็นิ	
2	ประเภท	ค่อุ	นิิคมอุุตสาหกรรมท่�	กนิอุ.	ดำาเนิินิการเอุง	
และนิิคมอุุตสาหกรรมร่วิมดำาเนิินิงานิกับัภาคเอุกชนิ	
ม่จุดประสงค์เพ่�อุขัึ้บัเคล่�อุนิเศรษฐกิจขึ้อุงประเทศไทย
ผ่ิานิม่ลค่าการลงทุนิในิภาคอุุตสาหกรรม	จากทั�งภายในิ
ประเทศและต่างประเทศ	กนิอุ.	 จ้งม่ควิามมุ่งมั�นิในิการ
พัฒนิาประสิทธิัภาพการบัริหารนิิคมฯ	ควิามรวิดเร็วิ
ในิการขึ้อุอุนุิมัติ	อุนุิญาต	รวิมไปถ้งการปรับัปรุงระบับั
สาธัารณ่ปโภคท่�ทันิสมัย	ม่เสถ่ยรภาพ	เหมาะสมแก่การผิลิต	
อุ่กทั�งด้านิสิทธิัประโยชน์ิต่างๆ	 ทั�งประโยชน์ิทางภาษ่	
และท่�ไม่ใช่ภาษ่	เพ่�อุเพิ�มควิามสามารถในิการแข่ึ้งขัึ้นิขึ้อุง
ผ้่ิประกอุบัการภายในินิิคมฯ	ให้สามารถแข่ึ้งขัึ้นิในิระดับัโลก
ได้อุย่างเต็มท่�

	 ในิปี	2563	กนิอุ.	ม่จำานิวินิพ่�นิท่�นิิคมอุุตสาหกรรมท่�	
กนิอุ.	ดำาเนิินิการเอุง	และนิิคมอุุตสาหกรรมร่วิมดำาเนิินิงานิ
ประมาณ	178,654	ไร่	 เพิ�มข้ึ้�นิจากปีก่อุนิร้อุยละ	4.40
โดยม่พ่�นิท่�คงเหล่อุสำาหรับัขึ้าย/ให้เช่านิิคมอุุตสาหกรรมท่�	
กนิอุ.	ดำาเนิินิการเอุง	และนิิคมอุุตสาหกรรมร่วิมดำาเนิินิงานิ	
ประมาณ	28,195	ไร่	
	 กนิอุ.	 จัดตั�งนิิคมอุุตสาหกรรมและส่งเสริมนิิคม
อุุตสาหกรรมร่วิมดำาเนิินิงานิ	 โดยในิปี	 2563–2564	
ม่นิิคมอุุตสาหกรรมร่วิมดำาเนิินิงานิท่�จะจัดตั�งจำานิวินิ	
5	แห่ง	ได้แก่	นิิคมอุุตสาหกรรมเอ็ุกโกระยอุง	(621	ไร่)
นิิคมอุุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา	บัล่เทคซิึ่ต่�	 (1,846	ไร่)
นิิคมอุุตสาหกรรมโรจนิะ	 หนิอุงใหญ่	 (2,000	 ไร่)
นิิคมอุุตสาหกรรมอุ่โค่	 คล่นิ	 อิุนิดัสเตร่ยล	 เอุสเตท	
(1,703	ไร่)	และนิิคมอุุตสาหกรรม	304	อิุนิดัสเตร่ยล	ปาร์ค	
(1,000	ไร่)

	 รัฐมนิตร่ว่ิาการกระทรวิงอุุตสาหกรรม	ได้มอุบันิโยบัาย
สำาคัญเพ่�อุขัึ้บัเคล่�อุนิภาคอุุตสาหกรรม	ให้เกิดผิลสัมฤทธิั�
อุย่างเป็นิร่ปธัรรม	สอุดคล้อุงกับันิโยบัายรัฐบัาล	และ
ยุทธัศาสตร์ชาติ	ระยะ	20	ปี	และแผินิในิระดับัต่างๆ	โดย
กำาหนิดนิโยบัายสำาคัญ	5	ด้านิ	(5	Agenda)	ได้แก่
	 1.	 การส่งเสริมและพัฒนิาอุุตสาหกรรมเป้าหมาย	
(S-Curve)
	 2.	การส่งเสริมและการพัฒนิา	SME	(SME	4.0)
	 3.	การส่งเสริมภาคการผิลิตไปส่่	4.0	และการพัฒนิา

อุุตสาหกรรมอุย่างยั�งย่นิ	(Factory	4.0	&	Sustainable	
Development)
	 4.	 การส่งเสริมการลงทุนิในิพ่�นิท่�	 (Investment	
Promotion)
	 5.	 การเช่�อุมโยงและพัฒนิาระบับัฐานิข้ึ้อุม่ลแบับั
บ่ัรณาการ	(Big	Data)	
	 โดยในิส่วินิท่�เก่�ยวิข้ึ้อุงกับั	กนิอุ.	ประกอุบัไปด้วิย	
2	Agenda	ค่อุ

	 จากประสบัการณ์กว่ิา	48	 ปีขึ้อุง	กนิอุ.	 ในิฐานิะ
หน่ิวิยงานิท่�ดำาเนิินิการจัดตั�งและพัฒนิานิิคมอุุตสาหกรรม
จนิกระทั� ง ม่ควิามเช่� ยวิชาญด้ านิการพัฒนิานิิคม
อุุตสาหกรรม	และสร้างควิามเจริญเติบัโตทางเศรษฐกิจ
ควิบัค่่กับัควิามเจริญขึ้อุงภาคอุุตสาหกรรม	เกิดการสร้างงานิ	
สร้างอุาช่พ	 ให้แก่แรงงานิในิชุมชนิบัริเวิณรอุบันิิคม
อุุตสาหกรรม	สร้างควิามแข็ึ้งแกร่งขึ้อุงนิิคมอุุตสาหกรรมไทย

โดยการนิำานิวัิตกรรมท่�เหมาะสมและม่ประสิทธิัภาพ
ในิการพัฒนิานิิคมอุุตสาหกรรมและพัฒนิาการให้บัริการ
ด้านิต่างๆ	แก่ผ้่ิพัฒนิานิิคมอุุตสาหกรรมรวิมถ้งผ้่ิประกอุบัการ
ในินิิคมอุุตสาหกรรม	ให้สามารถแข่ึ้งขัึ้นิได้ในิระดับัสากล	
นิำาไปส่่การพัฒนิาอุุตสาหกรรมส่่ยุคอุุตสาหกรรม	4.0	
ในิปัจจุบัันิ	สอุดคล้อุงกับันิโยบัายประเทศไทย	4.0	ขึ้อุง
รัฐบัาล
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AGENDA 3 : กี่ารัส่่งเส่รัมิภูาคุกี่ารัผู้ลิต่ไปส่่่ 4.0 
และ กี่ารัพััฒนาอตุ่ส่าหกี่รัรัมอย่างยั�งยืน (Factory 4.0 
& Sustainable Development)

	 ได้แก่	 โครงการ	 Smart	 ECO	 Industrial	
Estate	 โดยม่นิิคมฯ	 ท่�ได้รับัการรับัรอุงการเป็นิ
เม่อุงอุุตสาหกรรมเชิงนิิเวิศ	 โดยแบั่งเป็นิระดับั
Eco	Champion	34	แห่ง,	Eco	Excellence	13	แห่ง	
และ	Eco	World	Class	3	แห่ง	

AGENDA 4 :  กี่ารัส่่งเส่รัมิกี่ารัลงทัุนในพืั� นท่ั� 
(Investment Promotion) 

	 ได้แก่	 1)	 โครงการพัฒนิาท่าเร่อุอุุตสาหกรรม
มาบัตาพุด	 ระยะท่�	 3	 ซ้ึ่�งได้ม่การประกาศเขึ้ต
ขึ้ยายพ่�นิท่�นิิคมอุุตสาหกรรมมาบัตาพุด	 เม่�อุวัินิท่�	
30	 ม่นิาคม	2563	และได้รับัการอุอุกใบัอุนุิญาต
ปล่กสร้างสิ�งล่วิงลำ�าลำานิำ�า	จากกรมเจ้าท่า	 เม่�อุวัินิท่�	
25	 มิถุนิายนิ	 2563	 2)	 โครงการพัฒนิานิิคม

ผู้ลกี่ารัดัำาเนินงานภูายใต่�แผู้นวสิ่าหกิี่จและแผู้นปฏิิบัติ่กี่ารัของ กี่นอ. 

	 ภายใต้วิิสัยทัศน์ิ	“ผู้้�นิำาการพััฒนิานิิคมอุุตสาหกรรม
ครบวงจรระดัับภู้มิภูาคดั�วยนิวัตกรรมส้�ความยั�งยืนิ” 
กนิอุ.	 ได้กำาหนิดยุทธัศาสตร์	 5G	 ได้แก่	 Growth,	
Green,	 Great,	 Good	 Governance	 และ	 Global	
Competit iveness	 เพ่�อุเป็นิกรอุบัแนิวิทางในิการ
ดำา เ นิินิ ธุัร กิจ	 ใ ห้ เ กิดควิามชัดเจนิ	 และสามารถ

ดำาเ นิินิธุัรกิจการพัฒนิานิิคมอุุตสาหกรรม	 ส่่การ
เป็นิ	 1	 ในิ	3	ขึ้อุง	ASEAN	ภายในิปี	2568	มากไป
กว่ิานัิ�นิ	 กนิอุ.	 ยังได้ตระหนัิกถ้งการพัฒนิาท่�ยั�งย่นิ
ทางด้านิเศรษฐกิจ	 สังคม	และสิ�งแวิดล้อุม	รวิมไปถ้ง
การสร้างควิามสัมพันิธ์ัอัุนิด่กับัผ้่ิม่ส่วินิได้ส่วินิเส่ยด้วิย

GROWTH : พััฒนาผู้ลิต่ภัูณฑ์ู/บรักิี่ารั 
และท่ั�เก่ี่�ยวเนื�องเพืั� อส่รั�างคุุณคุ่าแก่ี่
ผู่้�ม่ส่่วนไดั�ส่่วนเส่่ย อาทิั

	 -	 ท่าเร่อุอุุตสาหกรรมมาบัตาพุด	 ระยะท่�	 3	
เป็นิโครงการท่�รัฐบัาลได้มอุบัหมายให้	กนิอุ.	 เป็นิ
ผ้่ิดำาเนิินิงานิ	 การพัฒนิาท่าเร่อุอุุตสาหกรรม
มาบัตาพุด	ระยะท่�	3	 เป็นิโครงการท่�เพิ�มข่ึ้ดควิาม
สามารถและควิามจุในิการขึ้นิถ่ายก๊าซึ่ธัรรมชาติ
และสินิค้าเหลวิสำาหรับักลุ่มอุุตสาหกรรมปิโตรเคม่	
เพ่�อุรักษาควิามมั�นิคงด้านิพลังงานิขึ้อุงประเทศ	และ
เม่�อุพัฒนิาแล้วิเสร็จจะสามารถรอุงรับัการขึ้นิส่งได้	
31	ล้านิตันิต่อุปี	โดยในิปี	2563	ได้ม่การประกาศ
เขึ้ตขึ้ยายพ่�นิท่�นิิคมอุุตสาหกรรมมาบัตาพุด	 เม่�อุ

วัินิท่�	30	ม่นิาคม	2563	และไดรั้บัการอุอุกใบัอุนุิญาต
ปล่กสร้างสิ�งล่วิงลำ�าลำานิำ�า	จากกรมเจ้าท่า	 เม่�อุวัินิท่�	
25	มิถุนิายนิ	2563
	 -	 การเติบัโตทางด้านิเศรษฐกิจ	 จำาเป็นิต้อุง
ดำาเนิินิการไปควิบัค่่กับัควิามเป็นิมิตรกับัสิ�งแวิดล้อุม	
ตามแนิวิคิดการพัฒนิาอุย่างยั�งย่นิ	นิิคมอุุตสาหกรรม	
Smart	Park	 จ้งเป็นิอุ่กหน้ิ�งโครงการท่�ส่งเสริมด้านิ
การใช้พลังงานิสะอุาดก่อุมลพิษตำ�า	 เน้ินิการผิลิต
โดยใช้นิวัิตกรรมและเทคโนิโลย่ขัึ้�นิส่ง	 จากกลุ่ม
อุุตสาหกรรม	New	S-Curve	ได้แก่	 อุุตสาหกรรม
ดิจิทัล	อุุตสาหกรรมหุ่นิยนิต์	อุุตสาหกรรมการแพทย์
ครบัวิงจร	 อุุตสาหกรรมการบัินิ	และอุุตสาหกรรม
โลจิสติกส์

อุุตสาหกรรมในิพ่�นิ ท่� ระ เ บ่ัยง เศรษฐกิจภาค
ตะวัินิอุอุก:	 นิิคมอุุตสาหกรรม	 Smart	 Park	
ซ้ึ่�ง	ครม.	 ได้พิจารณาให้ควิามเห็นิชอุบัการลงทุนิ
ในิโครงการ	Smart	Park	เม่�อุวัินิท่�	29	กันิยายนิ	2563	
3)	 โครงการจัดตั�งนิิคมอุุตสาหกรรมในิพ่�นิท่�เขึ้ต
พัฒนิาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วิ	 ซ้ึ่�งในิปีงบัประมาณ	
2563	 ม่การประชาสัมพันิธ์ัและทำาการตลาด	
ม่นัิกลงทุนิทำาสัญญาเช่าท่�ดินิ	จำานิวินิ	9	ราย	และ
ม่ผ้่ิทำาสัญญาจอุงสิทธิัการเช่าท่�ดินิ	จำานิวินิ	1	ราย	
4)	 โครงการจัดตั�งนิิคมอุุตสาหกรรมในิพ่�นิท่�เขึ้ต
พัฒนิาเศรษฐกิจพิเศษสงขึ้ลา	 ซ้ึ่�งอุย่่ระหว่ิางการ
ก่อุสร้าง	ระยะท่�	1	เน่ิ�อุท่�	627.43	ไร่	ดำาเนิินิการ
ก่อุสร้างได้ร้อุยละ	82.89	และ	5)	โครงการจัดตั�ง
นิิคมอุุตสาหกรรมในิพ่�นิท่�เขึ้ตพัฒนิาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก	 ซ้ึ่�งอุย่่ระหว่ิางรอุการส่งมอุบัท่�ดินิจาก
กรมธันิารักษ์	และอุย่่ระหว่ิางการพิจารณาทบัทวินิ
ควิามเป็นิไปได้และควิามเหมาะสมในิการลงทุนิ
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GREEN : พััฒนาและบรัหิารัจดัักี่ารัแบบมส่่่วนรัว่ม
และเป็นมิต่รักัี่บสิ่�งแวดัล�อมส่่่คุวามยั�งยืน

	 -	 การยกระดับันิิคมอุุตสาหกรรมส่่	 “นิิคม
อุุตสาหกรรมเชิงนิิเวิศ”	ปัจจุบัันิม่นิิคมอุุตสาหกรรม	
ท่�ได้รับัการรบััรอุงการเปน็ิเม่อุงอุุตสาหกรรมเชงินิิเวิศ	
โดยแบ่ังเป็นิระดับั	Eco	Champion	34	แห่ง,	Eco	
Excellence	13	แห่ง	และ	Eco	World	Class	3	แห่ง
	 -	การบัริหารจัดการด้านิควิามปลอุดภัยในินิิคม
อุุตสาหกรรมเป็นิเร่�อุงสำาคัญท่�	 กนิอุ.	 มุ่งเน้ินิมา
โดยตลอุด	เพ่�อุให้นิิคมอุุตสาหกรรมสามารถอุย่่ร่วิมกนัิ
กับัชุมชนิได้อุย่างยั�งย่นิ	สร้างควิามเช่�อุมั�นิให้แก่
ผ้่ิม่ส่วินิได้ส่วินิเส่ย	โดยในิปี	2563	สามารถลดการ
เกิดอุุบััติเหตุในิโรงงานิจากปี	2562	 ได้ประมาณ	
33.33%

GREAT : พััฒนาศักี่ยภูาพัขององค์ุกี่รั 
ดั�วยนวตั่กี่รัรัม และเทัคุโนโลย่

	 -	ตามนิโยบัายขึ้อุงภาครฐัท่�มุ่งไปส่่ระบับัราชการ
4.0	(Government	4.0)	 ซ้ึ่�งย้ดหลักธัรรมาภิบัาล
เพ่�อุประโยชน์ิขึ้อุงประชาชนิ	กนิอุ.	ซ้ึ่�งเป็นิหน่ิวิยงานิ
รัฐวิิสาหกิจ	 จ้งได้ดำาเนิินิการปรับัเปล่�ยนิอุงค์กร
ให้สอุดคล้อุงกับันิโยบัายขึ้อุงภาครัฐ	 โดยการ
นิำาเทคโนิโลย่มาปรับัใช้กับัทุกภาคส่วินิขึ้อุงอุงค์กร	
ด้วิยการอุอุกแบับัสถาปัตยกรรมอุงค์กร	(Enterprise	
Architecture)	ซ้ึ่�งจะแสดงให้เห็นิภาพในิปัจจุบัันิ	และ
ในิอุนิาคตขึ้อุง	กนิอุ.

GOOD GOVERNANCE : ยกี่รัะดัับรัะบบกี่ารักี่ำากัี่บ
ดั่แลองค์ุกี่รัส่่่มาต่รัฐานส่ากี่ล

	 -	 กนิอุ.	 ได้รับัผิลการประเมินิคุณธัรรมและ
ควิามโปร่งใสในิการดำาเนิินิงานิขึ้อุงหน่ิวิยงานิภาครัฐ	
จากสำานัิกงานิคณะกรรมการป้อุงกันิและปราบัปราม
การทุจริตแห่งชาติมากกว่ิาเป้าหมายท่�กำาหนิด
ติดต่อุกันิ	6	ปี

GLOBAL COMPETITIVENESS : เส่รัมิส่รั�างข่ดั
คุวามส่ามารัถุกี่ารัแข่งขันขององค์ุกี่รั

	 -	กนิอุ.	 ได้นิำาระบับัเทคโนิโลย่สารสนิเทศมา
ประกอุบัการดำาเนิินิงานิโดยระบับัอุนุิมัติ	อุนุิญาต
ทางอุิเล็กทรอุนิิกส์	หร่อุ	e-PP	(e-Permission	&	
Privilege)	และได้ม่การปรับัปรุงพัฒนิาระบับั	ให้ม่
ควิามทันิสมัยอุย่่เสมอุ	ตั�งแต่กระบัวินิการย่�นิคำาขึ้อุ
ไปจนิถ้งกระบัวินิการอุอุกใบัอุนุิญาต	 ตลอุดจนิ
อุอุกใบัแจ้งการชำาระเงินิผ่ิานิทางระบับัอิุเล็กทรอุนิิกส์

072

รายงานประจำำาป 2563



ผู้ลกี่ารัดัำาเนินกี่ารัจดััตั่�งนิคุมอตุ่ส่าหกี่รัรัมและกี่ารัให�บรักิี่ารั
โคร็งการ็พัฒนานิคมุ่อต่สู่าหกร็ร็มุ่ Smart Park

กี่ารัจดััตั่�งนิคุมอตุ่ส่าหกี่รัรัมในพืั� นท่ั�เขต่พััฒนาเศรัษฐกิี่จพิัเศษชายแดัน

	 ตามท่�สำานัิกงานิคณะกรรมการพัฒนิาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 เสนิอุให้พ่�นิท่�ชายฝัึ�งทะเล
ภาคตะวัินิอุอุก	3	 จังหวัิด	 ซ้ึ่�งเป็นิกลุ่มจังหวัิดเป้าหมาย	
ได้แก่	ระยอุง	ชลบุัร่	และฉะเชิงเทรา	ร่วิมกันิพัฒนิาเป็นิ
เขึ้ตเศรษฐกิจการลงทุนิพิเศษท่�เร่ยกว่ิา	“ระเบ่ัยงเศรษฐกิจ
ภาคตะวัินิอุอุก	(Eastern	Economic	Corridor:	EEC)”	
ให้เป็นิพ่�นิท่�เป้าหมายในิการเป็นิศ่นิย์กลางการพัฒนิา
เศรษฐกิจขึ้อุงประเทศแห่งใหม่	 เพ่�อุเป็นิส่วินิหน้ิ�งในิการ
รอุงรับันิโยบัาย	Thailand	4.0	และสอุดรับักับัแนิวิทาง
การพัฒนิาพ่�นิท่�ตามแนิวิระเบ่ัยงเศรษฐกจิภาคตะวัินิอุอุก	
(Eastern	Economic	Corridor:	EEC)	ซ้ึ่�งเป็นิกลไกท่�สำาคัญ
ในิการขัึ้บัเคล่�อุนิเศรษฐกิจขึ้อุงประเทศ
	 กนิอุ.	ได้นิำาแนิวิคิดการเติบัโตทางด้านิเศรษฐกิจควิบัค่่
กับัควิามเป็นิมิตรกับัสิ�งแวิดล้อุมเพ่�อุการพัฒนิาอุย่างยั�งย่นิ
มาใช้ในิการดำาเนิินิโครงการพัฒนิานิิคมอุุตสาหกรรม	
Smart	Park	 โดยมุ่งเน้ินิการพัฒนิากลุ่มอุุตสาหกรรม
แห่งอุนิาคต	(New	S-Curve)	ท่�ม่นิวัิตกรรมหร่อุใช้เทคโนิโลย่
ขัึ้�นิส่งในิการผิลิต	ใช้พลังงานิสะอุาด	และก่อุให้เกิดมลพิษตำ�า

ด้วิยเล็งเห็นิว่ิาเป็นิอุุตสาหกรรมท่�ม่ศักยภาพและม่โอุกาส
ในิการพัฒนิาเพิ�มข่ึ้ดควิามสามารถในิการแข่ึ้งขัึ้นิระดับั
โลก	 เช่นิ	 อุุตสาหกรรมดิจิทัล	 อุุตสาหกรรมหุ่นิยนิต์	
อุุตสาหกรรมการแพทย์ครบัวิงจร	 อุุตสาหกรรมการบิันิ	
และอุุตสาหกรรมโลจิสติกส์	เป็นิต้นิ
	 กนิอุ.	 ได้รับัควิามเห็นิชอุบัจากคณะรัฐมนิตร่ให้เป็นิ
ผ้่ิดำาเนิินิโครงการภายใต้โครงการพัฒนิาระเบ่ัยงเศรษฐกิจ
ภาคตะวัินิอุอุก	(Eastern	Economic	Corridor	Development)	
เม่�อุวัินิท่�	28	มิถุนิายนิ	2559	โดยในิปี	2563	โครงการ
นิิคมอุุตสาหกรรม	Smart	 Park	 ได้รับัควิามเห็นิชอุบั
การลงทุนิโครงการฯ	จากคณะรัฐมนิตร่	 เม่�อุวัินิท่�	 29	
กันิยายนิ	2563
	 ตามแผินิการดำาเนิินิโครงการในิปีงบัประมาณ	2564	
จะได้ดำาเนิินิการประกาศเขึ้ตนิิคมฯ	Smart	Park	และ
เริ�มก่อุสรา้งโครงการ	โดยจะกอุ่สรา้งแล้วิเสรจ็และเริ�มเปิด
ดำาเนิินิงานินิิคมฯ	 Smart	 Park	 ภายในิปี	 2567
ใช้งบัประมาณโครงการรวิมประมาณ	2,300	ล้านิบัาท	

คุวามเป็นมา

	 คณะกรรมการนิโยบัายเขึ้ตพัฒนิาเศรษฐกิจพิเศษ	
(กนิพ.)	ในิการประชุมครั�งท่�	1/2557	วัินิท่�	15	กรกฎาคม	
2557	 เห็นิชอุบัพ่�นิท่� ท่� ม่ ศักยภาพเหมาะสมในิการ
จัดตั�งเป็นิเขึ้ตพฒันิาเศรษฐกจิพิเศษขึ้อุงไทย	โดยเนิน้ิการ
ตอุบัสนิอุงต่อุเป้าหมายการพัฒนิาทั�งในิด้านิเศรษฐกิจ
และควิามมั�นิคงขึ้อุงประเทศ	 เพ่�อุเพิ�มข่ึ้ดควิามสามารถ
การแข่ึ้งขัึ้นิขึ้อุงประเทศในิการเข้ึ้าส่่ประชาคมเศรษฐกิจ
อุาเซ่ึ่ยนิ	ลดควิามเหล่�อุมลำ�าการพัฒนิา	และเสริมสร้าง
ควิามมั�นิคงขึ้อุงประเทศ	

ทั�งน่ิ�	คณะกรรมการ	กนิพ.	ในิการประชุมครั�งท่�	3/2558	
วัินิท่�	25	มิถุนิายนิ	2558	ได้ม่มติเห็นิชอุบัการจดัสรรท่�ดินิ
ท่�ม่การถอุนิสภาพเพ่�อุประโยชนิ์ในิการพัฒนิาเขึ้ตพัฒนิา
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรก	 โดยให้	กนิอุ.	 เช่าเพ่�อุจัดตั�ง
นิิคมอุุตสาหกรรมในิ	3	พ่�นิท่�	ได้แก่	เขึ้ตพัฒนิาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก	พ่�นิท่�	836-2-87	ไร่	เขึ้ตพฒันิาเศรษฐกจิพิเศษ
สระแก้วิ	 พ่�นิท่�	660-2-23	ไร่	และเขึ้ตพัฒนิาเศรษฐกิจ
พิเศษสงขึ้ลา	พ่�นิท่�	1,196-2-20	ไร่	

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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	 ตามมติคณะรัฐมนิตร่	 เม่�อุวัินิท่�	 16	 กุมภาพันิธ์ั	2531	
ได้กำาหนิดให้ม่การพัฒนิาพ่�นิท่�บัริเวิณมาบัตาพุด	 สำาหรับั
อุุตสาหกรรมประเภทโรงแยกก๊าซึ่ธัรรมชาติ	 อุุตสาหกรรม
ปิโตรเล่ยม	และปิโตรเคม่	โรงผิลิตเหล็กและเหล็กกล้า	โรงงานิ
พลาสติก	โรงงานิเคม่และปุ�ยเคม่	โรงประกอุบัรถยนิต์และชิ�นิส่วินิ
รถยนิต์	พร้อุมกับัให้ก่อุสร้างโครงสร้างพ่�นิฐานิ	 เช่นิ	 ท่าเร่อุ
นิำ�าล้ก	สำาหรับัขึ้นิส่งวัิตถุดิบั	และผิลิตภัณฑ์์	ส่งผิลให้สถานิภาพ
ปัจจุบัันินิิคมอุุตสาหกรรมมาบัตาพุด	เป็นิฐานิการผิลิตท่�สำาคัญ
สำาหรับัอุุตสาหกรรมประเภทปิโตรเคม่	ติดอัุนิดับั	1	ในิ	5	ขึ้อุง
ภ่มิภาคอุาเซ่ึ่ยนิ	สอุดคล้อุงกับันิโยบัายรัฐบัาลปัจจุบัันิในิการ
พัฒนิาพ่�นิท่�ระเบ่ัยงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัินิอุอุก	 (EEC)	
จำาเปน็ิจะตอุ้งม่การพฒันิาทา่เร่อุอุุตสาหกรรมมาบัตาพดุระยะท่�	
3	เพ่�อุเพิ�มข่ึ้ดควิามสามารถในิการขึ้นิถ่ายก๊าซึ่ธัรรมชาติ	และ
วัิตถุดิบัเหลวิสำาหรับักลุ่มอุุตสาหกรรมปิโตรเคม่	 ซ้ึ่�งจะขึ้นิส่ง
ทางท่าเร่อุอุุตสาหกรรมมาบัตาพุด	ผ่ิานิระบับัท่อุไปยังโรงงานิ
อุุตสาหกรรมในิพ่�นิท่�มาบัตาพดุ	โดยหลงัจากดำาเนิินิการพฒันิา
แล้วิเสร็จ	จะสามารถรอุงรับัสินิค้าผ่ิานิท่า	(สินิค้าด้านิปิโตรเคม่	
และก๊าซึ่ธัรรมชาติ)	 ได้เพิ�มอุ่กประมาณ	 14	 ล้านิตันิต่อุปี	
ในิอุ่ก	30	ปีข้ึ้างหน้ิา	สำาหรับัการพัฒนิาท่าเท่ยบัเร่อุเพ่�อุรอุงรับั
การขึ้นิถ่ายสินิค้า	แบ่ังเป็นิ	
	 1.	ท่าเท่ยบัเร่อุสินิค้าเหลวิ	2	ท่า	ม่พ่�นิท่�	200	ไร่	ควิามยาวิ
หน้ิาท่า	814	เมตร
	 2.	ท่าเท่ยบัเร่อุก๊าซึ่	3	ท่า	ม่พ่�นิท่�	200	ไร่	ควิามยาวิหน้ิาท่า	
1,415	เมตร	
	 3.	ท่าเท่ยบัเร่อุบัริการ
	 4.	คลังสินิค้าและธุัรกิจท่�เก่�ยวิเน่ิ�อุงกับัก๊าซึ่ธัรรมชาติ	150	ไร่

  - ป็จัจบั่น กนอ. ได�ลิงนามุ่ในสัู่ญญาร็�วมุ่ลิงท่ี่น โคร็งการ็
พัฒนาที่�าเร็อือต่สู่าหกร็ร็มุ่มุ่าบตาพ่ด ร็ะยะท่ี่� 3 (ชี�วงท่ี่� 1) กับ
บร็ิษัที่ กัลิฟ์์ เอ็มุ่ท่ี่พ่ แอลิเอ็นจ่ เที่อร็์มุ่ินัลิ จำากัด เมุ่ื�อวันท่ี่� 
1 ต่ลิาคมุ่ 2562
   - ได�ร็ับใบอน่ญาตการ็ป็ล่ิกสู่ร็�างสิู่�งลิ�วงลิำาลิำานำา จาก
กร็มุ่เจ�าที่�า เมุ่ื�อวนัท่ี่� 25 มุ่ิถึ่นายน 2563 
  - คาดว�าจะสู่ามุ่าร็ถึออก NTP1 ได�ภูายในเดือนเมุ่ษายน 
2564 ตามุ่แผนท่ี่�กำาหนด

ผู้ลกี่ารัดัำาเนินงานของท่ัาเรัอือตุ่ส่าหกี่รัรัมมาบต่าพุัดั 

โค้ำรงิการ ทุ้�ตั�งิ เนื�อัทุ้� (ไร่) ค้ำวามคื้ำบหน�าการดำาเนินงิาน

1.	นิิคมอุุตสาหกรรมสงขึ้ลา	ในิ
พ่�นิท่�เขึ้ตพัฒนิาเศรษฐกิจพิเศษ
สงขึ้ลา

ตำาบัลสำานัิกขึ้าม	
อุำาเภอุสะเดา
จังหวัิดสงขึ้ลา

ประมาณ	927.93	ไร่	
แบ่ังอุอุกเป็นิ
-	ระยะท่�	1	ประมาณ	
629.43	ไร่
-	ระยะท่�	2	ประมาณ	
298.50	ไร่

•	ระยะท่�	1	เริ�มก่อุสร้างเม่�อุวัินิท่�	17	
เมษายนิ	2562	โดย	ณ	วัินิท่�	24	กันิยายนิ	
2563	ก่อุสร้างแล้วิเสร็จร้อุยละ	82.89
ขึ้อุงงานิก่อุสร้าง	
•	ระยะท่�	2	ยังม่ปัญหาการบุักรุกพ่�นิท่�ขึ้อุง
ราษฎร	โดยกรมธันิารักษ์ยังไม่สามารถ
ส่งมอุบัพ่�นิท่�ให้	กนิอุ.	เช่าได้

2.	นิิคมอุุตสาหกรรมในิพ่�นิท่�เขึ้ต
พัฒนิาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ตำาบัลท่าสายลวิด	
อุำาเภอุแม่สอุด			
จังหวัิดตาก

ประมาณ	671.51	ไร่	 อุย่่ระหว่ิางจัดเตร่ยมข้ึ้อุม่ลเพ่�อุนิำาเสนิอุ
คณะกรรมการ	กนิอุ.	เพ่�อุพิจารณา	และ
นิำาเสนิอุ	ครม.	เพ่�อุให้ควิามเห็นิชอุบั
การลงทุนิจัดตั�งนิิคมฯ	ตามขัึ้�นิตอุนิต่อุไป

3.	นิิคมอุุตสาหกรรมในิพ่�นิท่�เขึ้ต
พัฒนิาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วิ

ตำาบัลป่าไร่	
อุำาเภอุอุรัญประเทศ
จังหวัิดสระแก้วิ

ประมาณ	660.56	ไร่ ดำาเนิินิการก่อุสร้างแล้วิเสร็จในิปี	2562
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ส่ถุานภูาพักี่ารัลงทัุนในท่ัาเรัอือตุ่ส่าหกี่รัรัมมาบต่าพุัดั

ผู้ลกี่ารัดัำาเนินโคุรังกี่ารัท่ั�ส่ำาคัุญของท่ัาเรัอืมาบต่าพุัดั ในปี 2563

	 ในิปี	 2563	 กนิอุ.	 ได้ม่การพัฒนิาในิการเพิ�ม
ประสิทธิัภาพระบับัการบัริหารจัดการท่าเร่อุอุุตสาหกรรม
มาบัตาพุด	 ได้แก่	 การจัดซ่ึ่�อุรถยนิต์ตรวิจการณ์เพิ�ม	
นิอุกจากน่ิ�	 กนิอุ.	 ได้ม่การยกระดับัการให้บัริการแก่

ผ้่ิประกอุบัการการลงทุนิ	 โดย	กนิอุ.	 ม่โครงการระบับั
นิำ�าจ่ดเพ่�อุขึ้ายให้เร่อุ-พร้อุมอุุปกรณ์จ่ายคลอุร่นิ	 และ
โครงการติดตั�งเคร่�อุงชั�งนิำ�าหนิักรถบัรรทุกสินิค้าพร้อุม
อุุปกรณ์ขึ้อุงท่าเร่อุ	MIT	

 ในิปี 2563 กนิอุ. ไดั�มีการจัดัการ แลืะดัำาเนิินิการ 
โดัยการจัดัโครงการต�างๆ ดัังนีิ� 

	 •	 จัดโครงการพัฒนิาควิามร้่ขึ้อุงพนิักงานิในิอุงค์กร	
ด้วิยการเข้ึ้าอุบัรมหลักส่ตร	รายงานิรักษาควิามปลอุดภัย
ประจำาท่าเร่อุ	Port	Facility	Security	Officer	Course	
(PFSO)	เม่�อุระหว่ิางวัินิท่�	26-28	สิงหาคม	2563	เพ่�อุ
เป็นิการเพิ�มศักยภาพขึ้อุงพนัิกงานิด้านิการรักษาควิาม
ปลอุดภัยประจำาท่าเร่อุอุุตสาหกรรมมาบัตาพุด	MIT	 ท่�
สอุดคล้อุงกับัมาตรฐานิควิามปลอุดภัยระดับัสากล	รวิมทั�ง	
กนิอุ.	ยังคงวิิสัยทัศน์ิด้านิการบัริหารจัดการควิามปลอุดภัย	
ด้วิยการเฝ้ึาระวัิง	กำากับัด่แลด้วิยรถยนิต์ตรวิจการณ์ท่�
อุอุกลาดตระเวินิในิเขึ้ตพ่�นิท่�ท่าเร่อุอุุตสาหกรรมมาบัตาพุด	
และพ่�นิท่�ชุมชนิโดยรอุบัทุกวัินิ

	 •	โครงการปรับัปรุงระบับัการอุนุิมัติ/อุนุิญาตดำาเนิินิการ	
ให้ เ ป็นิไปตามกรอุบัข้ึ้อุบัังคับั	 กนิอุ.	 ฉบัับัท่� 	 88	
จากระบับักระดาษ	เป็นิ	MTP	Port	Net	 โดยสามารถ
ลดปริมาณการใช้กระดาษตั�งแต่เริ�มโครงการ	(ตุลาคม	
2562)	ลงได้อุย่างน้ิอุย	50,000	แผ่ินิ	ซ้ึ่�งคิดเป็นิการลด
การปล่อุยก๊าซึ่เร่อุนิกระจกลงได้ประมาณ	510	kgCO2e

	 •	 โครงการเปล่�ยนิหลอุดไฟส่อุงสว่ิางภายในิอุาคาร
สำานัิกงานิทั�งหมดท่�อุาคารศ่นิย์ประสานิและอุำานิวิยควิาม
สะดวิกในิการเดินิเร่อุ	จากหลอุดฟล่อุอุเรสเซึ่นิต์	ซ้ึ่�งใช้ไฟ	
36	W	เป็นิหลอุด	LED	ท่�ใช้ไฟเพ่ยง	8	W	เพ่�อุอุนุิรักษ์
พลังงานิไฟฟ้า	โดยเม่�อุนิำามาคำานิวิณปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ท่�อุาคารสำานัิกงานิหลังเปล่�ยนิหลอุดไฟแล้วิ	สามารถลดการ
ปล่อุยก๊าซึ่เร่อุนิกระจกลงได้ประมาณ	2,000	kgCO2e

	 นิอุกจากน่ิ� 	 ผ้่ิประกอุบัการในิเขึ้ตพ่�นิ ท่� ท่ า เ ร่อุ
อุุตสาหกรรมมาบัตาพุด	 ม่แผินิการลงทุนิเพิ�มเติมเพ่�อุ
พัฒนิาประสิทธิัภาพในิการรอุงรับัการดำาเนิินิการ	 เช่นิ	
(1)	บัริษัท	พ่ท่ท่	แอุลเอ็ุนิจ่	จำากัด	(PTTLNG)	ม่แผินิงานิ
ก่อุสร้าง	แผิงพลังงานิแสงอุาทิตย์	(Solar	Cell)	จำานิวินิ	

9.5	เมกะวิัตต์	(2)	บัริษัท	ไทยแท้งค์เทอุร์มินัิล	จำากัด	
(TTT)	 ม่แผินิงานิก่อุสร้างถัง	 (3)	บัริษัท	มาบัตาพุด	
แอุร์โปรดักส์	 จำากัด	อุย่่ระหวิ่างการก่อุสร้างโครงการ
โรงแยกอุากาศ	เป็นิต้นิ

ร็ป่็แสู่ดงร็ะบบ Vessel Traffic 
Management System 

(VTMS)

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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	 กนิอุ.	ม่การบัริหารจัดการด้านิสิ�งแวิดล้อุมท่�เป็นิระบับั	
ด้วิยนิโยบัายคุณภาพและสิ�งแวิดล้อุม	“Clean	and	Green	
Port	With	Speed	and	Better	Service”	โดยม่	1)	การให้
บัริการท่�รวิดเร็วิและถ่กต้อุง	พร้อุมทั�งม่มาตรฐานิในิคุณภาพ
ขึ้อุงการบัริการเพ่�อุตอุบัสนิอุงต่อุควิามมุ่งมั�นิ	ควิามพ้งพอุใจ
ขึ้อุงผ้่ิใช้บัริการและม่การปรับัปรุงอุย่างต่อุเน่ิ�อุง	2)	ม่การ
ปฏิิบััติตามกฎหมาย	ระเบ่ัยบั	 ข้ึ้อุบัังคับัและมาตรฐานิท่�
เก่�ยวิข้ึ้อุงอุย่างเคร่งครัด	3)	ม่การป้อุงกนัิและลดผิลกระทบั
ทางด้านิคุณภาพสิ�งแวิดล้อุมและสุขึ้อุนิามัย	รวิมถ้งม่การ
ปรับัปรุงอุย่างต่อุเน่ิ�อุง	 โดยมุ่งมั�นิในิเร่�อุงการให้บัริการ	
การประหยัดพลังงานิ	และทรัพยากรธัรรมชาติ	 ป้อุงกันิ
และควิบัคุม	แก้ไขึ้เหตุการณ์ท่�อุาจก่อุให้เกิดภาวิะฉุกเฉินิ
ด้านิสาธัารณสขุึ้	และ	4)	สร้างเสริมกระบัวินิการพฒันิา
เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ�งแวิดล้อุม	ตามแนิวิทางเศรษฐกิจ
พอุเพ่ยง	 เพ่�อุมุ่งส่่การพัฒนิาท่�ยั�งย่นิ	 (Sustainable	
Development	Goals:	SDGs)
	 นิอุกจากน่ิ�ยังม่ผิลการดำาเนิินิงานิในิด้านิอุ่�นิๆ	เช่นิ	ได้รับั
การรับัรอุงการบัริหารจัดการด้านิสิ�งแวิดล้อุม	(ISO	14001)	
ได้รับัการรับัรอุงให้เป็นิเม่อุงอุุตสาหกรรมเชิงนิิเวิศ	(Eco	
Industrial	Estate)	ประจำาปี	2562	ในิระดับั	Eco-World	
Class	 ม่การเฝ้ึาระวัิงคุณภาพนิำ�าทิ�ง	 โดยดำาเนิินิการ
จัดเจ้าหน้ิาท่�ขัึ้บัเร่อุตรวิจการณ์เฝ้ึาระวัิงพ่�นิท่�โดยรอุบั	3	ครั�ง

ต่อุวัินิ	เช้า-เย็นิ-กลางค่นิ	และม่การจัดเตร่ยมและซ่ึ่�อุทุ่นิ
ด่ดซัึ่บันิำ�ามันิ	(Sorbent	Boom)	พร้อุมอุุปกรณ์ให้เพ่ยงพอุ
ตลอุดเวิลาด้านิควิามปลอุดภยั	ฝึึกซ้ึ่อุมแผินิฉกุเฉินิในิด้านิ
ต่างๆ	กนิอุ.	ม่แผินิงานิและร่วิมกับัหน่ิวิยงานิราชการและ
ผ้่ิประกอุบัการฝึึกซ้ึ่อุมเป็นิประจำาทุกปีอุย่างต่อุเน่ิ�อุง	 เพ่�อุ
เป็นิการเตร่ยมควิามพร้อุมบุัคลากร	และทำาให้การส่�อุสาร
ม่ประสิทธิัภาพ

กี่ารัจดัักี่ารัสิ่�งแวดัล�อมและคุวามปลอดัภัูยในเขต่ท่ัาเรัอืมาบต่าพุัดั

ท่ัาเท่ัยบเรัอืต่่างๆ ในเขต่อตุ่ส่าหกี่รัรัมมาบต่าพุัดั
	 ผ้่ิประกอุบัการในิพ่�นิท่�ท่าเร่อุอุุตสาหกรรมมาบัตาพุด	
ม่ทั�งหมด	 12	 ราย	 โดยสามารถแบ่ังจากลักษณะการ
ประกอุบักิจการอุอุกเป็นิ	2	แบับั	ค่อุ	ท่าเร่อุสาธัารณะ	
และท่าเร่อุเฉพาะกิจ	 โดยม่ผ้่ิประกอุบัการท่�เป็นิท่าเร่อุ
สาธัารณะ	 (Public	 Berths)	 จำานิวินิ	3	 ราย	 ได้แก่
1)	TCT	บัจก.	 ไทยคอุนิเนิคทิวิิต่เทอุมินิอุล	ประเภทท่�
ขึ้นิถ่ายสินิค้าเทกอุง	2)	TTT	บัจก.	ไทยแท้งค์เทอุร์มินิอุล	
จำากัด	ประเภทท่�ขึ้นิถ่ายสินิค้าเหลวิ	และ	3)	MIT	ท่าเร่อุ
อุุตสาหกรรมมาบัตาพุด	ประเภทท่�ขึ้นิถ่ายสินิค้าเทกอุง	
และท่าเร่อุเฉพาะกิจจำานิวินิ	9	 ราย	 ได้แก่	 1)	 RTC
บัจก.ระยอุง	เทอุร์มินิอุล	ประเภทท่�ขึ้นิถ่ายสารปิโตรเคม่	
2)	PTT	Tank	บัจก.	พ่ท่ท่	แทงค์	เทอุร์มินัิล	ประเภทท่�ขึ้นิถ่าย
สารเคม่	3)	GLOW	SPP3	บัจก.	โกลว์ิ	เอุสพ่พ่	3	ประเภท
ท่�ขึ้นิถ่ายถ่านิหินิ	4)	NFC	บัมจ.	 เอ็ุนิเอ็ุฟซ่ึ่	ประเภทท่�
ขึ้นิถ่ายสารเคม่	5)	SPRC	บัจก.	สตาร์	ปิโตรเล่ยม	ร่ไฟน์ินิิ�ง
ประเภทท่�ขึ้นิถ่ายนิำ�ามันิ	 และเช่�อุเพลิง	 6)	 PTT	GC
บัมจ.พ่ท่ท่	 โกลบัอุล	 เคมิคอุล	ประเภทท่�ขึ้นิถ่ายนิำ�ามันิ

และเช่�อุเพลิง	7)	MTT	บัจก.	มาบัตาพุดแท้งค์เทอุร์มินัิล	
ประเภทท่�ขึ้นิถ่ายสารปิโตรเคม่	8)	PTT	LNG	บัจก.	พ่ท่ท่
แอุลเอ็ุนิจ่	ประเภทท่�ขึ้นิถ่ายก๊าซึ่ธัรรมชาติเหลวิ	และ
9)	BLCP	บัจก.	บ่ัแอุลซ่ึ่พ่	เพาเวิอุร์	ประเภทท่�ขึ้นิถ่ายถ่านิหินิ

ร็ป่็แสู่ดงที่�าเท่ี่ยบเร็อืต�างๆ 
ในที่�าเร็อือต่สู่าหกร็ร็มุ่มุ่าบตาพ่ด
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กี่ารัปรัะกี่อบธุรักิี่จ และแนวโน�มในอนาคุต่

ผู้ลกี่ารัดัำาเนินงานกี่ารัพััฒนาท่ัาเรัอือตุ่ส่าหกี่รัรัมมาบต่าพุัดั รัะยะท่ั� 3

	 สำาหรับัการประกอุบัธุัรกิจ	หร่อุกิจการในิพ่�นิท่�ท่าเร่อุ
อุุตสาหกรรมมาบัตาพุดปัจจุบัันิ	 เป็นิสินิค้านิำาเขึ้้าและ
ส่งอุอุกเพ่�อุการอุุตสาหกรรมเท่านัิ�นิ	อุาทิ	นิำ�ามันิ	เช่�อุเพลิง	
LNG	ปิโตรเคม่และผิลติภัณฑ์์	เหล็กร่ปพรรณ	และถา่นิหินิ	
เป็นิต้นิ	ทั�งน่ิ�	กนิอุ.	ม่แผินิการดำาเนิินิการโครงการพัฒนิา
ท่าเร่อุมาบัตาพุดระยะท่�	3	(Maptaphut	Port	Phase	3)	
ท่�สามารถเพิ�มปริมาณสินิค้าผ่ิานิท่าได้กว่ิา	19	ล้านิตันิต่อุปี	

เม่�อุเปิดดำาเนิินิการในิปีท่�	20	ทั�งน่ิ�	กนิอุ.	อุย่่ระหว่ิางการ
พิจารณาเพิ�มประเภทสินิค้าในิการให้บัริการท่�ท่าเท่ยบัเร่อุ
สินิค้าสาธัารณะเทกอุงแห่งท่�	 2	 หร่อุท่าเท่ยบัเร่อุ
อุุตสาหกรรมมาบัตาพุด	 (Maptaphut	 Industrial	
Terminal:	MIT)	เพ่�อุเป็นิการเพิ�มช่อุงทางขึ้อุงผ้่ิประกอุบัการ
ให้คล่อุงตัวิมากยิ�งข้ึ้�นิ	และเพิ�มโอุกาสในิการแข่ึ้งขัึ้นิในิ
อุนิาคต

	 โครงการพัฒนิาท่าเร่อุอุุตสาหกรรมมาบัตาพุด	
ระยะท่�	3	 เป็นิโครงการท่�จะพัฒนิางานิในิส่วินิขึ้อุงพ่�นิท่�
ถมทะเล	และสาธัารณ่ปโภคพ่�นิฐานิ	(Infrastructure)	
และงานิในิส่วินิการก่อุสร้างท่าเท่ยบัเร่อุบันิพ่�นิท่�ถมทะเล	
(Superstructure)	 เพ่�อุรอุงรับัการขึ้นิถ่ายก๊าซึ่ธัรรมชาติ	
และวิัตถุดิบัเหลวิสำาหรับักลุ่มอุุตสาหกรรมปิโตรเคม่	
โดยม่แนิวิทางให้เอุกชนิเข้ึ้าร่วิมทุนิ	 ตั�งอุย่่ในิเขึ้ตท่าเร่อุ

อุุตสาหกรรมมาบัตาพดุ	อุำาเภอุเม่อุงระยอุง	จงัหวัิดระยอุง	
ติดกับัเขึ้ตทา่เร่อุอุุตสาหกรรมมาบัตาพดุ	ระยะท่�	1	ม่เน่ิ�อุท่�
ประมาณ	1,000	ไร่	 โดยแบั่งเป็นิพ่�นิท่�ถมทะเลหลังท่า
เพ่�อุใช้งานิประมาณ	550	ไร่	และพ่�นิท่�บ่ัอุเก็บักักตะกอุนิ
ดินิเลนิระหว่ิางก่อุสร้างประมาณ	450	ไร่	ควิามยาวิหน้ิาท่า
รวิมกันิประมาณ	2,200	เมตร

	 หลังจากท่�คณะรัฐมนิตร่	 ในิการประชุมเม่�อุวัินิท่�	 1	
ตุลาคม	2562	เห็นิชอุบัการลงทนุิโครงการขึ้ยายพ่�นิท่�นิิคม
อุุตสาหกรรมมาบัตาพุดซ้ึ่�งเป็นิพ่�นิท่�ถมทะเล	1,000	ไร่	ในิ
การพัฒนิาโครงการท่าเร่อุอุุตสาหกรรมมาบัตาพุด	ระยะท่�	3
(ช่วิงท่�	 1)	กนิอุ.	 ได้ลงนิามสัญญาร่วิมลงทุนิกับับัริษัท
กัลฟ์	เอ็ุมท่พ่	แอุลเอ็ุนิจ่	เทอุร์มินิอุล	จำากัด	ซ้ึ่�งเป็นิบัริษัท
ร่วิมทุนิระหว่ิางบัริษัท	 กัลฟ์	 เอ็ุนิเนิอุร์จ่	 ด่เวิลลอุปเมนิท์	
จำากัด	(มหาชนิ)	และบัริษัท	พ่ท่ท่	แทงค์	เทอุร์มินัิล	จำากัด	
ท่�เป็นิผ้่ิชนิะประม่ลโครงการดังกล่าวิ	โดยเป็นิสัญญาร่วิมทุนิ
ในิร่ปแบับั	Public	Private	Partnership	(PPP)	NET	Cost	
หร่อุร่วิมทุนิระหวิา่งรัฐและเอุกชนิโดยให้เอุกชนิไดรั้บัสิทธิั�
ในิการประกอุบักิจการบันิพ่�นิท่�	 200	 ไร่	 และจัดสรร
ผิลตอุบัแทนิบัางส่วินิให้แก่ภาครัฐตามข้ึ้อุตกลง	
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	 •	 ปริมาณสินิค้าผ่ิานิท่า	 สถิติปริมาณสินิค้าผ่ิานิ
ท่าเร่อุอุุตสาหกรรมมาบัตาพดุ	ตั�งแต่ปีงบัประมาณ	2561-
2563	 โดยแบ่ังตามประเภทสินิค้า	 5	ประเภทหลัก	
ค่อุ	 (1)	นิำ�ามันิและก๊าซึ่	 (2)	 เคม่ภัณฑ์์	 (3)	 ถ่านิหินิ	
(4)	เหล็ก	และ	(5)	ประเภทอุ่�นิๆ	จากสถิติแสดงให้เห็นิ
ว่ิาสินิค้าท่�ม่การนิำาเข้ึ้า	และสง่อุอุกในิปีงบัประมาณ	2563	

ม่จำานิวินิลดลงเม่�อุเท่ยบักับัปีงบัประมาณ	2561	และ	
2562	ทั�งน่ิ�	ประเภทสินิค้าท่�ม่การนิำาเขึ้้า-ส่งอุอุกผิ่านิท่า
มากท่�สุดอัุนิดับั	1	ค่อุ	ประเภทนิำ�ามันิและก๊าซึ่	ท่�ม่ปริมาณ
ผ่ิานิท่าเฉล่�ย	26	ล้านิตันิต่อุปี	รอุงลงมาค่อุสนิิค้าประเภท
เคม่ภัณฑ์์	ม่ปริมาณผ่ิานิท่าเฉล่�ย	6.6	ล้านิตันิต่อุปี

อื�นๆ เหล็ิก ถึ�านหิน เคมุ่ภัู่ณฑ์์ นำามุ่นัแลิะก๊าชี

อื�นๆ เหล็ิก ถึ�านหิน เคมุ่ภัู่ณฑ์์ นำามุ่นัแลิะก๊าชี

ส่ถิุติ่ในเขต่ท่ัาเรัอือตุ่ส่าหกี่รัรัมมาบต่าพุัดั ปรัะจำาปี 2561-2563
สู่ถิึติผลิการ็ดำาเนินงานในชี�วงร็ะหว�างป็ีงบป็ร็ะมุ่าณ 2561-2563 ในเขตที่�าเร็อือต่สู่าหกร็ร็มุ่มุ่าบตาพ่ด มุ่่ร็ายลิะเอย่ดดังน่�

ป็ร็มิุ่าณสิู่นค�าผ�านที่�าเร็อือต่สู่าหกร็ร็มุ่มุ่าบตาพ่ด แบ�งตามุ่ป็ร็ะเภูที่สิู่นค�าหลัิกป็ีงบป็ร็ะมุ่าณ 2561-2563 

มุ่่ลิค�าสิู่นค�าผ�านที่�าเร็อือต่สู่าหกร็ร็มุ่มุ่าบตาพ่ด แบ�งตามุ่ป็ร็ะเภูที่สิู่นค�าหลัิกป็ีงบป็ร็ะมุ่าณ 2561-2563 
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	 •	 ม่ลค่าสินิค้าผ่ิานิท่า	สถิติม่ลค่าสินิค้าผ่ิานิท่าเร่อุ
อุุตสาหกรรมมาบัตาพุด	 ตั�งแต่ปีงบัประมาณ	2561-
2563	ขึ้อุงสินิค้า	5	ประเภทหลัก	ค่อุ	(1)	นิำ�ามันิและก๊าซึ่
(2)	เคม่ภัณฑ์์	(3)	ถ่านิหินิ	(4)	เหล็ก	และ	(5)	ประเภท

อุ่�นิๆ	จากสถิติแสดงให้เห็นิว่ิาม่ลค่าสินิค้าในิปีงบัประมาณ	
2563	ขึ้อุงสินิค้าโดยรวิมลดลง	เม่�อุเท่ยบักับัปีงบัประมาณ	
2561	และ	2562	โดยเฉพาะสินิค้าประเภทเหล็ก	ท่�อุาจ
เป็นิผิลกระทบัทางอุ้อุมจากสถานิการณ์โรคโควิิด-19

	 •	 ปริมาณเร่อุผ่ิานิท่า	 สถิติขึ้อุงปริมาณเร่อุผ่ิานิ
เข้ึ้าอุอุกทา่เร่อุอุุตสาหกรรมมาบัตาพดุ	ตั�งแต่ปีงบัประมาณ	
2561-2563	โดยแบ่ังประเภทเร่อุเป็นิ	4	ประเภท	 ค่อุ
(1)	เร่อุ	Tanker	(2)	เร่อุ	LPG.	Tanker	(3)	เร่อุสินิค้า

ทั�วิไป	และ	(4)	 เร่อุอุ่�นิๆ	จากสถิติการบัันิท้กแสดงให้
เห็นิว่ิาปริมาณเร่อุทั�งหมดท่�ผ่ิานิเข้ึ้าอุอุก	ในิปีงบัประมาณ	
2563	ลดลง	เม่�อุเท่ยบักับัปีงบัประมาณ	2561	และ	2562	
โดยเฉพาะเร่อุประเภท	Tanker	และเร่อุสินิค้าทั�วิไป	(General)	

ป็ร็มิุ่าณเร็อืผ�านเข�าออกที่�าเร็อือต่สู่าหกร็ร็มุ่มุ่าบตาพ่ดป็ีงบป็ร็ะมุ่าณ 2561-2563 
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ผู้ลกี่ารัดัำาเนินงานโคุรังกี่ารันิคุมอตุ่ส่าหกี่รัรัมยางพัารัา  ปี 2563 (Rubber City) 
คุวามเป็นมา

ส่ถุานภูาพัดั�านกี่ารัก่ี่อส่รั�าง อตุ่ส่าหกี่รัรัมเป้าหมาย 

	 โครงการนิิคมอุุตสาหกรรมยางพารา	(Rubber	City)	
ในินิิคมอุุตสาหกรรมภาคใต้	 จังหวัิดสงขึ้ลา	 เกิดข้ึ้�นิเพ่�อุ
เป็นิการตอุบัสนิอุงนิโยบัายขึ้อุงรัฐบัาล	 เพ่�อุเพิ�มอุุปสงค์
การใช้ยางพาราในิภาคอุุตสาหกรรม	โดยสนัิบัสนุินิการ
ใช้นิำ�ายางพาราจากเกษตรกรในิพ่�นิท่�และในิประเทศ	เพ่�อุ
รอุงรับัอุุตสาหกรรมยางพาราขัึ้�นิกลางนิำ�า	และปลายนิำ�า	
เช่นิ	 ยางคอุมปาวิด์	 ยางแท่ง	 อุุตสาหกรรมจากยาง
นิำ�าข้ึ้นิ	ประเภทถุงม่อุยาง	ยางฟอุงนิำ�า	ยางรถยนิต์	เป็นิต้นิ	
นิอุกจากน่ิ�ยังเป็นิการเพิ�มม่ลค่ายางพารา	โดยใช้นิวัิตกรรม
ในิกระบัวินิการผิลิต	 เป็นิการเพิ�มม่ลค่าการผิลิตสินิค้า	

ส่งผิลให้เกิดกลไกผิลกัดันิราคายางในิประเทศให้เพิ�มส่งข้ึ้�นิ
อุย่างม่ประสิทธิัภาพ		
	 นิอุกจากน่ิ�โครงการยังสร้างควิามเช่�อุมโยงระหวิ่าง	
3	ภาคส่วินิตามยุทธัศาสตร์พลังประชารัฐขึ้อุงรัฐบัาล	
ประกอุบัด้วิย	ภาครัฐ	 ได้แก่	 กนิอุ.	 ซ้ึ่�งเป็นิผ้่ิพัฒนิา
โครงการโรงงานิมาตรฐานิให้เช่า	ภาคเอุกชนิ	 ได้แก่	
ผ้่ิประกอุบัการ	SMEs	 อุุตสาหกรรมยางพารากลางนิำ�า
และปลายนิำ�า	และภาคประชาสังคม	ได้แก่	กลุ่มสหกรณ์
การเกษตรในิพ่�นิท่�จังหวัิดสงขึ้ลา	 ซ้ึ่�งจะเป็นิ	 supplier	
ให้แก่ผ้่ิประกอุบัการ	SMEs

	 -	ปัจจุบัันิก่อุสร้างแล้วิเสร็จ	100%	เม่�อุเด่อุนิเมษายนิ	
2562
	 -	 ผ้่ิประกอุบัการสามารถใช้พ่�นิท่�เพ่�อุก่อุสร้างโรงงานิ
ได้แล้วิ	

	 -	 อุุตสาหกรรมจากนิำ�ายางข้ึ้นิ	(ถุงม่อุยาง	 ถุงนิิ�วิยาง	
ถุงยางอุนิามัย)	
	 -	อุุตสาหกรรมนิวิตักรรมยาง	(ยางฟอุงนิำ�า	เคร่�อุงนิอุนิ
ยางพารา	ยางสายพานิ)	
	 -	อุุตสาหกรรมต่อุเน่ิ�อุงอุ่�นิๆ	เช่นิ	Logistic	Packaging	
เฟอุร์นิิเจอุร์ไม้	

อาคุารัโรังงานมาต่รัฐาน
ท่ั�ก่ี่อส่รั�างแล�ว 6 อาคุารั

- ขนาด 1,000 ตร็.มุ่. จำานวน  4 อาคาร็
- ขนาด 500 ตร็.มุ่. จำานวน  2 อาคาร็

ปรัะเภูทักิี่จกี่ารัของผู่้�เช่าอาคุารัโรังงานมาต่รัฐาน
	 1)	ทำาผิลิตภัณฑ์์ยางพารา	(ถ้วิยยางพารานิาโนิ)
	 2)	ผิลิตยางคอุมปาวิด์	แปรร่ปผิลิตภัณฑ์์ยางพารา	
(รอุงเท้าบ้่ัท	แผ่ินิป่พ่�นิ)
	 3)	ผิลิตหมอุนิยางพารา

แนวทัางช่วยเหลือ SMEs
 - สำาหรับผู้้�เช�ารายเดิัม กนิอุ. 
	 ปรับัลดค่าเช่าโรงงานิมาตรฐานิ	จาก	60	บัาท/ตร.ม./
เด่อุนิ	เหล่อุ	20	บัาท/ตร.ม./เด่อุนิ	เป็นิระยะเวิลา	3	ปี	
ตั�งแต่เด่อุนิเมษายนิ	2563
 - สำาหรับผู้้�เช�ารายใหม� 
	 ปัจจุบัันิ	อัุตราค่าเช่า	165	บัาท/ตร.ม./เด่อุนิ	เหล่อุ	20	
บัาท/ตร.ม./เด่อุนิ	เป็นิระยะเวิลา	3	ปี	ตั�งแต่เด่อุนิเมษายนิ	
2563
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8 ร็าย

มผู่่้�เข�าใช�พืั� นท่ั�

629 ไร็�

จำานวนพืั�นท่ั�
ท่ั�ก่ี่อให�เกิี่ดัรัายไดั�

474 ไร็�

เหลือพืั� นท่ั�
ก่ี่อให�เกิี่ดัรัายไดั�

155 ไร็�

จำานวนพืั�นท่ั� 

	 ประกอุบัด้วิย	 ผ้่ิประกอุบัการสัญชาติไทย	มาเลเซ่ึ่ย	 ไต้หวัินิ	และปานิามา	 ซ้ึ่�งประกอุบักิจการท่�เก่�ยวิข้ึ้อุงกับั
อุุตสาหกรรมยางพารา	เช่นิ	การผิลิตเคร่�อุงนิอุนิจากนิำ�ายางธัรรมชาติ	การผิลิตถุงม่อุยางเพ่�อุการแพทย์	การผิลิตเคร่�อุงจักร
เพ่�อุผิลิตถุงม่อุยาง	นิอุกจากน่ิ�	ยังม่อุุตสาหกรรมประเภทอุ่�นิๆ	ท่�เก่�ยวิเน่ิ�อุง	ได้แก่	การให้บัริการกำาจัดกากอุุตสาหกรรม	
การผิลิตกาวิอัุดไม้ยางพารา	Particle	Board	เป็นิต้นิ

ข้ึ้อุม่ล	ณ	30	กันิยายนิ	2563

ผู้ลกี่ารัดัำาเนินงานโคุรังกี่ารันิคุมอตุ่ส่าหกี่รัรัมยางพัารัา  ปี 2563 (Rubber City) 

ทัำาสั่ญญาชื�อ/เชา่
ท่ั�ดิันแล�ว

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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มุ่่ลิค�าการ็นำาเข�าของป็ร็ะเที่ศ มุ่่ลิค�าการ็สู่�งออกของป็ร็ะเที่ศ

หน�วย : ลิ�านบาที่

มุ่่ลิค�าการ็นำาเข�า
เขตป็ร็ะกอบการ็เสู่ร็ ่กนอ.

มุ่่ลิค�าการ็นำาเข�า
ของป็ร็ะเที่ศ

หน�วย : ลิ�านบาที่
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มุ่่ลิค�าการ็นำาเข�า
เขตป็ร็ะกอบการ็เสู่ร็ ่กนอ.

มุ่่ลิค�าการ็สู่�งออก 
เขตป็ร็ะกอบการ็เสู่ร็ ่กนอ.

มุ่่ลิค�าการ็สู่�งออก
เขตป็ร็ะกอบการ็เสู่ร็ ่กนอ.

มุ่่ลิค�าการ็สู่�งออก
ของป็ร็ะเที่ศ

หน�วย : ลิ�านบาที่

หน�วย : ลิ�านบาที่

สู่ถิึติมุ่่ลิค�าการ็นำาเข�าของป็ร็ะเที่ศเป็ร็่ยบเท่ี่ยบมุ่่ลิค�าการ็สู่�งออก
ของป็ร็ะเที่ศป็ี พ.ศ. 2561-2563

สู่ถิึติมุ่่ลิค�าการ็นำาเข�าเขตป็ร็ะกอบการ็เสู่ร็ ่กนอ. เป็ร็ย่บเท่ี่ยบ
มุ่่ลิค�าการ็นำาเข�าของป็ร็ะเที่ศป็ี พ.ศ. 2561-2563

สู่ถิึติมุ่่ลิค�าการ็นำาเข�าเขตป็ร็ะกอบการ็เสู่ร็ ่กนอ. เป็ร็ย่บเท่ี่ยบ
มุ่่ลิค�าการ็สู่�งออกเขตป็ร็ะกอบการ็เสู่ร็ ่กนอ. ปี็ พ.ศ. 2561-2563

สู่ถิึติมุ่่ลิค�าการ็สู่�งออกเขตป็ร็ะกอบการ็เสู่ร็ ่กนอ. เป็ร็ย่บเท่ี่ยบ
มุ่่ลิค�าการ็สู่�งออกของป็ร็ะเที่ศปี็ พ.ศ. 2561-2563
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ผู้ลกี่ารัดัำาเนินงานในส่่วนท่ั�เก่ี่�ยวข�องกัี่บกี่ารัปฏิิบัติ่งานและบรักิี่ารับำารัุงรักัี่ษา
รัะบบส่าธารัณ่ปโภูคุและสิ่�งอำานวยคุวามส่ะดัวกี่ในนิคุมอตุ่ส่าหกี่รัรัม  

รัายงานผู้ลกี่ารัปรัะเมินผู้ลกี่ารัปฏิิบัติ่งานต่ามสั่ญญา OMA และ O&M

	 กนิอุ.	ได้ม่การปรับัปรุงและพัฒนิาระบับัสาธัารณ่ปโภค
และสิ� งอุำานิวิยควิามสะดวิกในินิิคมอุุตสาหกรรม
อุย่างต่อุเนิ่�อุงเพ่�อุให้การบัริการม่ประสิทธิัภาพและ
ตอุบัสนิอุงควิามต้อุงการขึ้อุงล่กค้า	 โดยในิส่วินิขึ้อุงงานิ
ให้บัริการ	กนิอุ.	ได้มอุบัหมายให้บัริษัท	โกลบัอุล	ย่ทิลิต่�	
เซึ่อุร์วิิส	จำากัด	(GUSCO)	เป็นิผ้่ิดำาเนิินิงานิตามสัญญา
จ้างให้บัริหารและจัดการ	 (OMA)	ประกอุบัด้วิยนิิคม
อุุตสาหกรรม	8	แห่ง	ได้แก่	 นิิคมอุุตสาหกรรมบัางชันิ	

นิิคมอุุตสาหกรรมลาดกระบััง	นิิคมอุุตสาหกรรมภาคเหน่ิอุ	
นิิคมอุุตสาหกรรมสมุทรสาคร	 นิิคมอุุตสาหกรรมบัางป่	
นิิคมอุุตสาหกรรมแหลมฉบััง	 นิิคมอุุตสาหกรรมบัางพล่	
และนิิคมอุุตสาหกรรมมาบัตาพุด	และตามสัญญาการ
ปฏิิบััติงานิและบัริการบัำารุงรักษา	(O&M)	ประกอุบัด้วิย
นิิคมอุุตสาหกรรม	5	แห่ง	ได้แก่	นิิคมอุุตสาหกรรมภาคใต้	
นิิคมอุุตสาหกรรมพจิิตร	นิิคมอุุตสาหกรรมแกง่คอุย	นิิคม
อุุตสาหกรรมนิครหลวิง	และนิิคมอุุตสาหกรรมสระแก้วิ

	 ภาพรวิมการบัริหารจัดการระบับัสาธัารณ่ปโภคในินิิคม
อุุตสาหกรรมขึ้อุง	กนิอุ.	 ม่การบัริหารจัดการนิำ�าโดยรับั
นิำ�าประปาจากการประปานิครหลวิง	การประปาส่วินิภ่มิภาค	
และบัริษัทเอุกชนิท่�ผิลิตและจำาหนิ่ายนิำ�าเพ่�อุอุุตสาหกรรม	
รวิมถ้งม่การผิลิตนิำ�าประปาจากแหล่งนิำ�าหลักและแหล่งนิำ�า
สำารอุงจากแม่นิำ�า	อุ่างเก็บันิำ�าดิบั	และนิำ�าบัาดาล	อุ่กทั�ง	กนิอุ.	
ม่การกำากับัด่แลการบัำาบััดนิำ�าเส่ยและการปล่อุยนิำ�าทิ�ง
ให้เป็นิไปตามท่�กฎหมายกำาหนิด
	 สำาหรับัการใช้นิำ�าในินิิคมอุุตสาหกรรมม่แนิวิโนิ้มท่�จะ
เปล่�ยนิแปลงไม่มากนัิก	โดยในิช่วิงปี	2561	ถ้ง	2563	ม่

ปริมาณการใช้นิำ�าลดลงเล็กน้ิอุยเน่ิ�อุงจากผ้่ิประกอุบัการ
ได้ม่การปรับัเปล่�ยนิกระบัวินิการผิลิตเพ่�อุเพิ�มประสิทธิัภาพ
และลดต้นิทุนิ	อุย่างไรก็ตาม	ผ้่ิประกอุบัการบัางรายยังคง
ม่แนิวิโน้ิมท่�จะใช้นิำ�าเพิ�มข้ึ้�นิเน่ิ�อุงจากม่แผินิขึ้ยายโรงงานิ
เพ่�อุเพิ�มกำาลังการผิลิต	รวิมถ้งม่ผ้่ิประกอุบัการรายใหม่
สนิใจเข้ึ้ามาลงทุนิประกอุบักิจการในินิิคมอุุตสาหกรรม	
ซ้ึ่�ง	กนิอุ.	ก็ได้จัดทำาแผินิการพัฒนิา	ปรับัปรุงและเพิ�มข่ึ้ด
ควิามสามารถขึ้อุงระบับัสาธัารณ่ปโภคเพ่�อุรอุงรับัการให้
บัริการท่�จะเพิ�มข้ึ้�นิ

ปรัมิาณกี่ารัใช�นำาปรัะปาของนิคุมฯ (OMA) ปี 2561-2563
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ตั่�งแต่่ปี 2561-2563
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ปรัมิาณนำาเส่่ยท่ั�บำาบัดัของนิคุมฯ (OMA) ปี 2561-2563
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ปรัมิาณกี่ารัใช�นำาปรัะปาของนิคุมฯ (O&M) ปี 2561-2563
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ปรัมิาณนำาเส่่ยท่ั�บำาบัดัของนิคุมฯ (O&M) ปี 2561-2563
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ปรัมิาณนำาส่่ญเส่่ยของนิคุมฯ (O&M) ปี 2561-2563
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กี่ารัปรัะเมินปรัะสิ่ทัธิภูาพัเชิงนิเวศเศรัษฐกิี่จ (Eco-Efficiency) ของ กี่นอ.

	 กนิอุ.	ดำาเนิินิการวัิดและประเมินิประสิทธิัภาพเชิงนิิเวิศ
เศรษฐกิจ	(Eco-Efficiency)	ตามมาตรฐานิ	ISO	14045	
เพ่�อุมุ่งส่่เป้าหมายการพัฒนิาท่�ยั�งย่นิ	ตามแนิวินิโยบัาย
รัฐบัาลซ้ึ่�งได้กำาหนิดตัวิช่�วัิดระดับัควิามสำาเร็จในิการ
ดำาเนิินิงานิเพ่�อุสร้างประสิทธิัภาพเชิงนิิเวิศเศรษฐกิจ	
(Eco-Efficiency)	ขึ้อุงหน่ิวิยงานิรัฐวิิสาหกิจ	 โดยในิ
ปีงบัประมาณ	2562	สำานัิกงานิคณะกรรมการนิโยบัาย
รัฐวิิสาหกิจ	(สคร.)	ได้กำาหนิดให้	กนิอุ.	ซ้ึ่�งเป็นิรัฐวิิสาหกิจ
ในิกลุ่มสาธัารณ่ปการ	ประเมินิผิลตัวิช่�วัิดระดับัควิาม
สำาเร็จในิการดำาเนิินิการเพ่�อุสร้างประสิทธิัภาพเชิงนิิเวิศ
เศรษฐกิจ	(Eco-Efficiency)	โดยขึ้อุบัเขึ้ตในิการประเมินิ

ขึ้อุง	กนิอุ.	 ค่อุ	 สัดส่วินิระหวิ่างรายได้จากการให้บัริการ
สาธัารณ่ปโภค	(บัาท)	 ต่อุผิลกระทบัด้านิสิ�งแวิดล้อุมในิ
ร่ปก๊าซึ่เร่อุนิกระจกท่�เกิดจากการให้บัริการสาธัารณ่ปโภค	
(kgCO2e)	 โดยขึ้อุบัเขึ้ตการประเมินิพิจารณาในินิิคมฯ	
ท่�	กนิอุ.	ดำาเนิินิการเอุง	จำานิวินิ	12	แห่ง	และท่าเร่อุฯ	
1	แห่ง	ประกอุบัด้วิย	1)	 นิิคมฯ	มาบัตาพุด	2)	 นิิคมฯ	
บัางชันิ	3)	นิิคมฯ	บัางป่		4)	นิิคมฯ	ลาดกระบััง	5)	นิิคมฯ	
บัางพล่	6)	 นิิคมฯ	ภาคเหน่ิอุ	7)	 นิิคมฯ	แหลมฉบััง
8)	นิิคมฯ	สมุทรสาคร	9)	นิิคมฯ	พิจิตร	10)	นิิคมฯ	ภาคใต้	
11)	 นิิคมฯ	 แก่งคอุย	 12)	 นิิคมฯ	 นิครหลวิง	 และ	
13)	ท่าเร่อุฯ	มาบัตาพุด	รวิมทั�ง	กนิอุ.	สำานัิกงานิใหญ่

	 ในิปีงบัประมาณ	2562	ผิลการประเมินิประสิทธิัภาพ
เชิงนิิเวิศเศรษฐกิจ	(Eco-Efficiency)	จากการให้บัริการ
สาธัารณ่ปโภคขึ้อุงนิิคมฯ/ทา่เร่อุฯ	ท่�	กนิอุ.	ดำาเนิินิการเอุง	
(โดยใช้ข้ึ้อุม่ลในิปีงบัประมาณ	2561	และใช้เป็นิข้ึ้อุม่ลปีฐานิ)	
พบัว่ิา	ค่าประสิทธิัภาพเชิงนิิเวิศเศรษฐกิจ	(Eco-Efficiency)	
ขึ้อุง	 กนิอุ.	 เท่ากับั	 48.54	 บัาทต่อุ	 kgCO2e	 จาก
ผิลการประเมินิดังกล่าวิ	กนิอุ.	จ้งจัดทำาแผินิงานิ/โครงการ
ในิการปรับัปรุงประสิทธิัภาพเ ชิง นิิ เวิศเศรษฐกิจ	
(Eco-Efficiency)	ขึ้อุง	กนิอุ.	 ในิปีงบัประมาณ	2563	
โดยเฉพาะในิกิจกรรมท่�ปล่อุยปริมาณก๊าซึ่เร่อุนิกระจกส่ง	
เช่นิ	 กิจกรรมการผิลิตและส่บัจ่ายนิำ�าประปา	 กิจกรรม
การบัำาบััดนิำ�าเส่ย	และระบับัไฟฟ้าส่อุงสว่ิางถนินิ	เป็นิต้นิ	
รวิม	29	แผินิงานิ/โครงการ	รวิมงบัประมาณกว่ิา	23	ล้านิบัาท
โดยคาดว่ิาจะสามารถลดปรมิาณการปล่อุยก๊าซึ่เร่อุนิกระจก	
จากปีฐานิลงได้	ร้อุยละ	1.5	หร่อุคิดเป็นิ	835,000	kgCO2e
	 ในิปีงบัประมาณ	2563	ผิลการประเมินิประสิทธิัภาพ
เชิงนิิเวิศเศรษฐกิจ	(Eco-Efficiency)	จากการให้บัริการ

สาธัารณ่ปโภคขึ้อุงนิิคมฯ/ท่าเร่อุ	ท่�	กนิอุ.	ดำาเนิินิการเอุง	
พบัว่ิา	ค่าประสิทธิัภาพเชิงนิิเวิศเศรษฐกิจ	(Eco-Efficiency)	
ขึ้อุง	กนิอุ.	ม่ค่าเพิ�มข้ึ้�นิ	เท่ากับั	48.96	บัาท	ต่อุ	kgCO2e	
ทั�งน่ิ�	สคร.	ได้กำาหนิดเง่�อุนิไขึ้ตัวิช่�วัิดระดับัควิามสำาเร็จขึ้อุง
การประเมนิิประสทิธิัภาพเชิงนิิเวิศเศรษฐกจิ	(Eco-Efficiency)
ให้	กนิอุ.	ศ้กษาและจัดทำาแนิวิทางในิการปรับัปรุงผิลเพ่�อุ
ให้เข้ึ้าส่่มาตรฐานิ	ซ้ึ่�งนิิยาม	“เข�าส้�มาตรฐานิ”	หมายถ้ง	
การเข้ึ้าส่่แฟคเตอุร์	(Factor)	ซ้ึ่�งเป็นิค่าการวัิดผิลท่�ได้รับั
การยอุมรับัว่ิาเป็นิแนิวิทางท่�จะสามารถนิำาพาไปส่่การพัฒนิา
ท่�ยั�งย่นิ	 ซ้ึ่�งแฟคเตอุร์จากการคำานิวิณอุาจได้ค่าเป็นิ
ตัวิเลขึ้ใดๆ	เช่นิ	0.5,	1.0,	1.2,	3.0,	4.0	เป็นิต้นิ	โดย
การเข้ึ้าส่่แฟคเตอุร์สามารถกำาหนิดกรอุบัระยะเวิลากำากับั
ในิการดำาเนิินิงานิเพ่�อุเข้ึ้าส่่แฟคเตอุร์ได้ตามบัริบัทและ
ควิามเหมาะสมขึ้อุงหนิ่วิยงานิ	 เพ่�อุนิำาไปส่่การพัฒนิา
อุย่างยั�งย่นิ	(Sustainable	Development)	(ท่�มา:	 ค่่ม่อุ
การประเมินิประสิทธิัภาพเชิงนิิเวิศเศรษฐกิจขึ้อุง
รัฐวิิสาหกิจไทย	(ฉบัับัผ้่ิปฏิิบััติ),	มกราคม	2563)

Eco-Efficiency ของ กี่นอ.   =
รัายไดั�จากี่กี่ารัให�บรักิี่ารัส่าธารัณ่ปโภูคุ (บาทั)

ก๊ี่าซึ่เรัอืนกี่รัะจกี่ท่ั�เกิี่ดัจากี่กี่ารัให�บรักิี่ารัส่าธารัณ่ปโภูคุ (kgCO2e)

คุ่าแฟู๊คุเต่อรั ์(Factor)=
คุ่าปรัะสิ่ทัธิภูาพัเชงินิเวศเศรัษฐกิี่จ ณ ปีปัจจบุนั

คุ่าปรัะสิ่ทัธิภูาพัเชงินิเวศเศรัษฐกิี่จ ณ ปีฐาน
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	 กนิอุ.	 จ้งดำาเนิินิการจัดทำาแนิวิทางในิการปรับัปรุงผิล
และกำาหนิดเป้าหมายค่าประสิทธิัภาพเชิงนิิเวิศเศรษฐกิจ	
(Eco-Efficiency)	ขึ้อุง	กนิอุ.	 เพ่�อุให้เข้ึ้าส่่มาตรฐานิ	
โดย ไ ด้ดำา เ นิินิการสำา ร วิจและตรวิจ วัิด อุุปกรณ์ /
เคร่�อุงจักรในิระบับัสาธัารณ่ปโภคขึ้อุงนิิคมฯ	ท่�	 กนิอุ.	
ดำาเนิินิการเอุง	จำานิวินิ	12	แห่ง	 ท่าเร่อุฯ	1	แห่ง	และ	
กนิอุ.	สนิญ.	(ภาพท่�	 1)	พบัว่ิา	 ศักยภาพส่งสุดในิการ
ลดการปลดปล่อุยก๊าซึ่เร่อุนิกระจกจากกิจกรรมการให้
บัริการสาธัารณ่ปโภค	สามารถลดการปลดปล่อุยก๊าซึ่
เร่อุนิกระจกได้ทั�งหมด	ประมาณ	2,500,000	kgCO2e	

	 ทั�งน่ิ�	ผ้่ิว่ิาการ	กนิอุ.	ได้พิจารณาเหน็ิชอุบัแนิวิทางในิการ
ปรับัปรุงผิลและกำาหนิดเป้าหมายในิการลดปริมาณการ
ปล่อุยก๊าซึ่เร่อุนิกระจกปีละ	500,000	kgCO2e	เพ่�อุเพิ�ม
ค่าประสิทธิัภาพเชิงนิิเวิศเศรษฐกจิ	(Eco-Efficiency)	และ
ค่าแฟคเตอุร์	(Factor)	ให้บัรรลุเป้าหมายการลดการปลดปล่อุย
ก๊าซึ่เร่อุนิกระจกตามศกัยภาพส่งสุดท่�	2,500,000	kgCO2e	
ภายในิระยะเวิลา	5	 ปี	 (ปีงบัประมาณ	2564-2568)	
เพ่�อุให้สอุดคล้อุงกับัการกำาหนิดตำาแหนิ่งทางยุทธัศาสตร์
กนิอุ.	(Strategic	Positioning)

ภูาพัท่ั� 1
การ็สู่ำาร็วจแลิะตร็วจวดัอป่็กร็ณ์เคร็ื�องจกัร็ในร็ะบบ
สู่าธิ์าร็ณ่ป็โภูคของนิคมุ่ฯ ท่ี่� กนอ. ดำาเนินการ็เอง

สั่ดัส่่วนกิี่จกี่รัรัมกี่ารัปรับัปรัุงเพืั� อลดักี่ารัปล่อยก๊ี่าซึ่เรัอืนกี่รัะจกี่
ของนิคุมฯ ท่ั� กี่นอ. ดัำาเนินกี่ารัเอง

ติดตั�ง Solar Cell ติดตั�ง Inverter เป็ล่ิ�ยนแอร็์ลิดขนาดมุ่อเตอร็์ เป็ล่ิ�ยนมุ่อเตอร็์เป็ล่ิ�ยนหลิอด LED

ติดตั�ง Inverter
15,000 

0.6%
ลิดขนาดมุ่อเตอร็์
10,050 

0.4%
เป็ล่ิ�ยนแอร็์
18,350 

0.7%

เป็ล่ิ�ยนมุ่อเตอร็์
159,550

6.4%
ติดตั�ง Solar Cell

 1,399,800 

56.0%

เป็ล่ิ�ยนหลิอด LED
897,250 

35.9%
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ผู้ลกี่ารัดัำาเนินงานดั�านกี่ารัส่นับส่นุนเพืั� อยกี่รัะดัับนิคุมอตุ่ส่าหกี่รัรัมเชิงนิเวศ 

	 ในิปีงบัประมาณ	2563	ฝ่ึายพัฒนิาเม่อุงอุุตสาหกรรม
เชิงนิิเวิศ	 โดย	กอุงพัฒนิาเม่อุงอุุตสาหกรรมเชิงนิิเวิศ	
(กพม.)	ได้ดำาเนิินิโครงการสนัิบัสนุินิส่งเสริมโรงงานิในิ
นิิคมอุุตสาหกรรมเพ่�อุยกระดับัการเป็นิเม่อุงอุุตสาหกรรม
เชิงนิิเวิศ	ประจำาปีงบัประมาณ	2563	เพ่�อุเตร่ยมควิามพร้อุม
ให้กับัโรงงานิในินิิคมอุุตสาหกรรมเป้าหมาย	เพ่�อุขึ้อุการ
รับัรอุงการเป็นิโรงงานิอุุตสาหกรรมเชิงนิิเวิศ	(Eco	Factory)	

ซ้ึ่�งนิำาไปส่่การยกระดบััการเป็นินิิคมอุุตสาหกรรมเชิงนิิเวิศ
ในิระดับั	Eco-Excellence/Eco-World	Class	
	 โ ค ร งก า รส นัิบัส นุินิ ส่ ง เ ส ริ ม โ ร ง ง านิ ในิ นิิคม
อุุตสาหกรรมเพ่�อุยกระดับัการเป็นิเม่อุงอุุตสาหกรรม
เชิงนิิเวิศ	ประจำาปีงบัประมาณ	2563	ม่การดำาเนิินิการ
ตามแผินิงานิ	2	แผินิงานิ	รายละเอุ่ยดดังน่ิ�

1
การ็จดัป็ร็ะช่ีมุ่ชี่�แจงโคร็งการ็สู่นับสู่น่น
สู่�งเสู่ร็มิุ่โร็งงานในนิคมุ่อต่สู่าหกร็ร็มุ่ 
เพื� อยกร็ะดับเมุ่อืงอต่สู่าหกร็ร็มุ่เชีงินิเวศ
ป็ร็ะจำาปี็งบป็ร็ะมุ่าณ 2563

 1 .  กี่ารัจัดัปรัะ ชุมช่� แจงโคุรังกี่ารัส่นับส่นุน
ส่่งเส่รัิมโรังงานในนิคุมอุต่ส่าหกี่รัรัม เพืั� อยกี่รัะดัับ
เมืองอตุ่ส่าหกี่รัรัมเชิงนิเวศปรัะจำาปีงบปรัะมาณ 2563

	 กพม.	จัดประชุมช่�แจงโครงการเม่�อุวัินิพฤหัสบัด่ท่�	13	
กุมภาพันิธ์ั	2563	เวิลา	08.30-12.00	นิ.	ณ	ห้อุงบัางแสนิ	
1-2	 โรงแรมแคนิทาร่	อุมตะ	บัางปะกง	 จังหวัิดชลบุัร่	
เพ่�อุ เชิญชวินิผ้่ิประกอุบัการในินิิคมอุุตสาหกรรม

เป้าหมายเข้ึ้าร่วิมโครงการ	 โดยได้ รับัเก่ยรติจาก	
ผิศ.ดร.รัตนิาวิรรณ	 มั�งคั�ง	 ผ้่ิอุำานิวิยการศ่นิย์เช่�ยวิชาญ
เฉพาะด้านิกลยุทธ์ัเพ่�อุธุัรกิจท่�เป็นิมิตรต่อุสิ�งแวิดล้อุม	
มหาวิิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เป็นิวิิทยากรบัรรยาย	โดยม่
ผ้่ิเข้ึ้าร่วิมการประชุมช่�แจงโครงการ	 ประกอุบัด้วิย	
เจ้าหน้ิาท่�	 กนิอุ.	 ผ้่ิพัฒนิานิิคมอุุตสาหกรรม	 และ
ผ้่ิประกอุบัการในินิิคมอุุตสาหกรรมเป้าหมาย	รวิม	127	คนิ

 2. กี่ารัให�คุำาปรักึี่ษามาต่รัฐานโรังงานอตุ่ส่าหกี่รัรัม
เชิงนิเวศ (Eco Factory)

	 จากการเชิญชวินิผ้่ิประกอุบัการในินิิคมอุุตสาหกรรม

เป้าหมายเข้ึ้าร่วิมโครงการ	พบัว่ิาม่ผ้่ิประกอุบัการในิ
นิิคมอุุตสาหกรรมเป้าหมาย	ท่�สนิใจสมัครเข้ึ้าร่วิมโครงการ
และผ่ิานิคุณสมบััติเบ่ั�อุงต้นิ	จำานิวินิ	10	โรงงานิ	ดังน่ิ�	

นิค้ำมอุัตส่าหกรรมเป้าหมาย ลัำาดับทุ้� โรงิงิานอุัตส่าหกรรม

นิิคมอุุตสาหกรรมอุ่สเทิร์นิซ่ึ่บัอุร์ด	
จ.ระยอุง

1 บัริษัท	แคททาเลอุร์	(ประเทศไทย)	จำากัด

2 บัริษัท	เคลล็อุก	(ประเทศไทย)	จำากัด

นิิคมอุุตสาหกรรมอุมตะซิึ่ต่�	ระยอุง	
จ.ระยอุง

3 บัริษัท	ย่เอุซ่ึ่เจ	(ประเทศไทย)	จำากัด

4 บัริษัท	อุมตะ	บ่ั.กริม	เพาเวิอุร์	(ระยอุง)	1	จำากัด

5 บัริษัท	อุมตะ	บ่ั.กริม	เพาเวิอุร์	(ระยอุง)	2	จำากัด

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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	 กพม.	และ	ท่มท่�ปร้กษา	นิำาโดย	ผิศ.ดร.โกวิิท	สุวิรรณหงษ์	
อุาจารย์ประจำาภาควิิชาอุนิามัยสิ� งแวิดล้อุม	 คณะ
สาธัารณสุขึ้ศาสตร์	มหาวิิทยาลัยบ่ัรพา	 ได้ดำาเนิินิการ
เข้ึ้าให้คำาปร้กษามาตรฐานิโรงงานิอุุตสาหกรรมเชิงนิิเวิศ	
(Eco	Factory)	ให้กับัโรงงานิในินิิคมอุุตสาหกรรมเป้าหมาย

ท่�เข้ึ้าร่วิมโครงการและผ่ิานิคุณสมบััติเบ่ั�อุงต้นิทั�งหมด	
10	โรงงานิ	โดยผิลการเข้ึ้าให้คำาปร้กษาจำานิวินิ	10	โรงงานิ	
ม่โรงงานิอุุตสาหกรรมท่�เข้ึ้าร่วิมโครงการและได้รับัการ
รับัรอุงการเป็นิโรงงานิอุุตสาหกรรมเชิงนิิเวิศ	(Eco	Factory)	
ภายในิปีงบัประมาณ	2563	จำานิวินิ	3	โรงงานิ	ดังน่ิ�

	 ทั�งน่ิ�	 โรงงานิอุุตสาหกรรมท่�เข้ึ้าร่วิมโครงการท่�เหล่อุ	
ม่แผินิขึ้อุรับัรอุงการเป็นิโรงงานิอุุตสาหกรรมเชิงนิิเวิศ	
(Eco	Factory)	ในิปีงบัประมาณ	2564	จำานิวินิ	5	โรงงานิ	

และม่โรงงานิอุุตสาหกรรมท่�อุย่่ระหว่ิางการขึ้อุจัดสรร
งบัประมาณบัรษัิทฯ	เพ่�อุการตรวิจประเมนิิจำานิวินิ	2	โรงงานิ

นิค้ำมอุัตส่าหกรรมเป้าหมาย ลัำาดับทุ้� โรงิงิานอุัตส่าหกรรม

นิิคมอุุตสาหกรรมอุมตะซิึ่ต่�	ระยอุง	
จ.ระยอุง	

1 บัริษัท	ย่เอุซ่ึ่เจ	(ประเทศไทย)	จำากัด

นิิคมอุุตสาหกรรมเวิลโกรว์ิ	
จ.ฉะเชิงเทรา

2 บัริษัท	ทั�งฮัั่�วิซิึ่นิ	จำากัด

3 บัริษัท	ท่พ่เอ็ุนิ	แพคเกจจิ�ง	จำากัด

นิค้ำมอุัตส่าหกรรมเป้าหมาย ลัำาดับทุ้� โรงิงิานอุัตส่าหกรรม

นิิคมอุุตสาหกรรมเวิลโกรว์ิ	
จ.ฉะเชิงเทรา

6 บัริษัท	ทั�งฮัั่�วิซิึ่นิ	จำากัด

7 บัริษัท	ท่พ่เอ็ุนิ	แพคเกจจิ�ง	จำากัด

นิิคมอุุตสาหกรรมภาคใต้	
จ.สงขึ้ลา

8 บัริษัท	อิุนิโนิลาเท๊กซ์ึ่	(ประเทศไทย)	จำากัด

นิิคมอุุตสาหกรรมพิจิตร	
จ.พิจิตร

9 บัริษัท	อิุนิเวิ	(ประเทศไทย)	จำากัด

นิิคมอุุตสาหกรรมบัางปะอิุนิ	
จ.พระนิครศร่อุยุธัยา

10 บัริษัท	สตาร์ส	ไมโครอิุเล็กทรอุนิิกส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	
(มหาชนิ)
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ผู้ลกี่ารัดัำาเนินงานของศ่นย์ปฏิิบัติ่กี่ารั กี่นอ. 

	 ศ่นิย์ปฏิิบััติการ	กนิอุ.	 ม่ภารกิจในิการศ้กษาและ
ประมวิลผิลข้ึ้อุม่ลการเกิดอุุบััติภัย	ข้ึ้อุม่ลการร้อุงเร่ยนิขึ้อุง
นิิคมอุุตสาหกรรม/ทา่เร่อุอุุตสาหกรรม	เพ่�อุนิำามาประกอุบั
การวิางแผินิการป้อุงกันิการเกิดอุุบััติเหตุ	 อุุบััติภัยขึ้อุง	
กนิอุ.	ตลอุดจนิรวิบัรวิมอุงค์ควิามร้่เก่�ยวิกับัการป้อุงกันิ
และเฝึ้าระวิังภัยเพ่�อุนิำามาจัดทำาเป็นิแผินิและมาตรการ
ป้อุงกันิการเกิดซึ่ำ�า	รวิมถ้งการดำาเนิินิการต่างๆ	ท่�จะเป็นิ
ประโยชน์ิต่อุ	กนิอุ.	ผ้่ิประกอุบัการ	และผ้่ิร่วิมดำาเนิินิงานิ
ในิสถานิการณ์ฉุกเฉินิ

	 ศ่นิย์ปฏิิบััติการ	กนิอุ.	 ได้ทำาการรวิบัรวิมสถิติการ
เกิดอุุบััติเหตุ	 อุุบััติภัยจากการประกอุบักิจการภายในิ
นิิคมอุุตสาหกรรมและท่าเร่อุอุุตสาหกรรม	 ประจำา
ปีงบัประมาณ	2563	พบัว่ิา	ม่อุุบััติเหตุเกิดข้ึ้�นิ	จำานิวินิ	16	ครั�ง	
อุุบััติเหตุท่�เกิดข้ึ้�นิมากท่�สุดค่อุ	 อัุคค่ภัย	จำานิวินิ	14	ครั�ง
อัุนิดับัสอุงค่อุ	 อุุบััติเหตุระเบิัด/เส่ยงดัง	จำานิวินิ	1	ครั�ง	
อัุนิดับัสามค่อุ	อุุบััติเหตุอุ่�นิๆ	จำานิวินิ	1	ครั�ง	(หมายเหตุ	:
ประเภทอุุบััติเหตุอุ่�นิๆ	 อุาทิ	 อุุบััติเหตุจากเคร่�อุงจักร	
อุุบััติเหตุจากการทำางานิ	อุุทกภัย	เกิดจุดวิาบัไฟ)

	 จากการวิิเคราะห์ข้ึ้อุม่ลสถิติย้อุนิหลัง	3	ปี	(ปี	2561-2563)	ในิภาพรวิม	พบัวิ่า	จำานิวินิการเกิดอุุบััติเหตุอุุบััติภัย
ม่แนิวิโน้ิมลดลง	โดยม่อัุตราการเกิดเหตุอัุคค่ภัยมากท่�สุด	รอุงลงมาเป็นิสารเคม่รั�วิไหล	และกรณ่อุ่�นิๆ	อุาทิ	 อุุบััติเหตุ
จากการทำางานิ	เกิดจุดวิาบัไฟ	ตามลำาดับั

จำานวนคุรัั�ง

อคัค่ภัูย
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3

0
สู่าร็เคมุ่ร่็ั�วไหลิ ร็ะเบิด / เสู่่ยงดัง อื�นๆ ร็วมุ่
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อื�นๆ
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ภูาพัท่ั� 2 สู่ถิึติอบั่ติเหต/่อบั่ติภัูยในนิคมุ่อต่สู่าหกร็ร็มุ่แลิะที่�าเร็อือต่สู่าหกร็ร็มุ่ ป็ร็ะจำาป็งีบป็ร็ะมุ่าณ 2561-2563

ภูาพัท่ั� 1 สู่ถิึติอบั่ติเหต/่อบั่ติภัูยในนิคมุ่อต่สู่าหกร็ร็มุ่แลิะที่�าเร็อือต่สู่าหกร็ร็มุ่ ป็ร็ะจำาป็งีบป็ร็ะมุ่าณ 2563
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	 จากสถิติอุุบััติเหตุ/อุุบััติภัยในิพ่�นิท่�นิิคมอุุตสาหกรรม
และท่าเร่อุอุุตสาหกรรมในิปีท่�ผ่ิานิมา	(ปี	2561-2563)	
ศ่นิย์ปฏิิบััติการ	 กนิอุ.	 ได้นิำาข้ึ้อุม่ลมาประกอุบัการ
วิิเคราะห์และประเมินิควิามเส่�ยงร่วิมกับัข้ึ้อุม่ลโรงงานิและ
สภาพแวิดล้อุมขึ้อุงนิิคมฯ	เพ่�อุประเมินิควิามเส่�ยงขึ้อุงการเกิด
อุุบััติเหตุ/อุุบััติภัย	ในิแต่ละพ่�นิท่�นิิคมฯ/ท่าเร่อุฯ	พร้อุมทั�ง
นิำาไปประกอุบัการจัดทำามาตรการป้อุงกันิและทบัทวินิ
ขัึ้�นิตอุนิการบัริหารจัดการภัยในิแผินิป้อุงกันิและบัรรเทา
ภัยในิระดับันิิคมฯ/ท่าเร่อุฯ	 ซ้ึ่�งต้อุงดำาเนิินิการทบัทวินิ
ข้ึ้อุม่ลต่างๆ	 ให้เป็นิปัจจุบัันิ	 เช่นิ	 ข้ึ้อุม่ลบุัคลากร	 เบัอุร์
โทรศัพท์ช่อุงทางการติดต่อุส่�อุสารเม่�อุเกิดเหตุฉุกเฉินิ	

เป็นิต้นิ	และต้อุงดำาเนิินิการฝึึกซ้ึ่อุมการปฏิิบััติตามขัึ้�นิตอุนิ
ต่างๆ	ท่�ระบุัในิแผินิฯ	อุย่างน้ิอุยปีละ	1	ครั�ง
	 นิอุกเหน่ิอุจากการวิิเคราะห์ข้ึ้อุม่ลสถิติ	 และจัดทำา
แผินิบัริหารจัดการภัย	 ศ่นิย์ปฏิิบััติการ	 กนิอุ.	 ยังได้
จัดทำามาตรการเชิงรุกโดยดำาเนิินิการจัดสัมมนิา	 เร่�อุง	
“ถอุดบัทเร่ยนิจากอุุบััติเหตุ/อุุบััติภัยในิภาคอุุตสาหกรรม
เพ่�อุประกอุบัการวิางแผินิป้อุงกันิและบัรรเทาภัย:	กรณ่
ฝุ่ึนิระเบิัด	และสารเคม่รั�วิไหล”	 โดยม่วัิตถุประสงค์เพ่�อุ
ให้ควิามร้่เก่�ยวิกับัแนิวิทางในิการจัดทำามาตรการป้อุงกันิ
และการควิบัคุมสั�งการเม่�อุเกิดเหตุแก่เจ้าหน้ิาท่�ประจำา
นิิคมฯ/ท่าเร่อุฯ	

	 ปัจจุบัันิม่วิิกฤตการณ์เกิดข้ึ้�นิบ่ัอุยครั�ง	เช่นิ	เหตุการณ์
ควิามไม่สงบั	และการแพร่ระบัาดขึ้อุงโรคติดเช่�อุไวิรัส
โคโรนิา	2019	หลังจากสถานิการณ์การแพร่ระบัาดทั�วิโลก
รวิมถ้งประเทศไทยได้ม่การปรับัพฤติกรรมการใช้ช่วิิต
บันิสังคมใหม่ท่�เร่ยกว่ิา	ควิามปกติใหม่	หร่อุ	New	Normal	
ท่�ทุกคนิต้อุงให้ควิามร่วิมม่อุ	ดังนัิ�นิ	ศ่นิย์ปฏิิบััติการ	กนิอุ.	

ได้ดำาเนิินิการจัดสัมมนิาเชิงปฏิิบััติการ	เร่�อุง	“การส่�อุสาร
ภาวิะวิิกฤตในิยุค	New	Normal”	เพ่�อุเตร่ยมควิามพร้อุม
ในิการส่�อุสารและเร่ยนิร้่เทคนิิคการส่�อุสารในิภาวิะวิิกฤต
ให้กับัผ้่ิบัริหาร	และเจ้าหน้ิาท่�	กนิอุ.

ภูาพัท่ั� 3 
ภูาพบร็ร็ยากาศการ็จดัสัู่มุ่มุ่นา เร็ื�อง “ถึอดบที่เร็ย่น

จากอบ่ติัเหต/่อบั่ติภัูยในภูาคอต่สู่าหกร็ร็มุ่
เพื� อป็ร็ะกอบการ็วางแผนป็อ้งกันแลิะบร็ร็เที่าภัูย: 

กร็ณ่ฝุ่่�นร็ะเบิด แลิะสู่าร็เคมุ่ร่็ั�วไหลิ”

ภูาพัท่ั� 4 
ภูาพบร็ร็ยากาศการ็จดัสัู่มุ่มุ่นา
เชีงิป็ฏิิบติัการ็ เร็ื�อง “การ็สืู่�อสู่าร็ภูาวะวกิฤต
ในย่ค New Normal”
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แผู้นงานในอนาคุต่ของศ่นย์ปฏิิบัติ่กี่ารั กี่นอ.

โคุรังกี่ารัยกี่รัะดัับคุวามปลอดัภัูยและป้องกัี่น
กี่ารัเกิี่ดัอุบัติ่เหตุ่/อุบัติ่ภัูยในโรังงานอุต่ส่าหกี่รัรัม

	 ส่บัเน่ิ�อุงจากปีงบัประมาณ	2561	การนิิคม
อุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(กนิอุ.)	ได้ม่การ
จัดทำาค่่ม่อุแนิวิทางการกำากับัเหตุและป้อุงกันิการ
เกิดซึ่ำ�าพร้อุมกรณ่ศ้กษา	และปีงบัประมาณ	2562	
ดำาเนิินิการจัดสัมมนิาเผิยแพร่ค่่ม่อุตามกลุ่มพ่�นิท่�
นิิคมฯ	เร่�อุง	การสอุบัสวินิและวิิเคราะห์หาสาเหตุ
ท่�แท้จริงในิการเกิดอุุบััติเหตุพร้อุมกรณ่ศ้กษา
เพ่�อุให้เจ้าหน้ิาท่�	กนิอุ.	 เจ้าหน้ิาท่�ควิามปลอุดภัย
และผ้่ิท่� เ ก่�ยวิข้ึ้อุงขึ้อุงสถานิประกอุบักิจการ
ภายในิพ่�นิท่�นิิคมฯ	 ม่ควิามร้่ควิามเขึ้้าใจในิการ
ตรวิจวิิเคราะห์หาสาเหตุขึ้อุงการเกิดอุุบััติเหตุ
แต่พบัว่ิาม่การนิำามาประยุกต์ใช้ค่่ม่อุดังกล่าวิ
เพ่ยงบัางส่วินิทำาให้ไม่สามารถระบุัหาสาเหตุท่�
แท้จริงขึ้อุงอุุบััติเหตุเพ่�อุนิำาไปประกอุบัการสั�งการ
หร่อุจัดทำามาตรการป้อุงกันิอุุบััติเหตุได้อุย่างตรงจุด	
ดังนัิ�นิ	 ในิปีงบัประมาณ	2564	 ศ่นิย์ปฏิิบััติการ
กนิอุ.	 ได้ดำาเนิินิการจัดทำา	 “โครงการยกระดับั
ควิามปลอุดภัยและป้อุงกันิการเกิดอุุบััติเหตุ/
อุุบััติภัยในิโรงงานิอุุตสาหกรรม	 ปีงบัประมาณ	
2564”	 ม่วัิตถุประสงค์เพ่�อุติดตามผิลการแก้ไขึ้
ภายหลังการเกิดอุุบััติเหตุ/อุุบััติภัยขึ้อุงโรงงานิในิ
นิิคมฯ	และตรวิจสอุบัมาตรการท่�ใช้ป้อุงกันิการ
เกิดเหตุ	รวิมทั�งพัฒนิาศักยภาพควิามเช่�ยวิชาญ
และประสบัการณ์ขึ้อุงเจ้าหน้ิาท่�	กนิอุ.	ท่�ม่หน้ิาท่�
ในิการกำากับัด่แลโรงงานิ	ณ	สถานิท่�เกิดเหตุจริง	
โดยม่เป้าหมายขึ้อุงโครงการ	ดังน่ิ�	รายงานิผิลการ
ตรวิจสอุบัโรงงานิท่�เกิดอุุบััติเหตุ/อุุบััติภัย	ทั�งหมด	
12	โรงงานิ	และส่�อุการถอุดบัทเร่ยนิการตรวิจสอุบั
โรงงานิท่�เกิดอุุบััติเหตุ/อุุบััติภัย

โคุรังกี่ารัเช่ารัะบบวทิัยุสื่�อส่ารัเฉพัาะกิี่จ
ของ กี่นอ.

	 เพ่�อุบ่ัรณาการและเช่�อุมโยงระบับัวิิทยุส่�อุสาร
ในิระบับัเคร่อุข่ึ้ายขึ้อุง	กนิอุ.	 ให้สามารถรอุงรับั
ในิการติดต่อุส่�อุสารครอุบัคลุมทั�วิประเทศ	และ
เพิ�มศักยภาพในิการตอุบัโตเ้หตุการณ์ภาวิะฉุกเฉินิ
ทั�งในิสภาวิะปกติและสภาวิะฉุกเฉินิได้อุย่างม่
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ประสิทธิัภาพ	ศปก.กนิอุ.	ได้ดำาเนิินิการโครงการ
เช่าระบับัวิิทยุส่�อุสารเฉพาะกิจขึ้อุง	กนิอุ.	 เพ่�อุ
บ่ัรณาการระบับัวิิทยุส่�อุสารขึ้อุง	กนิอุ.	 ท่�ม่อุย่่
เดิมให้สามารถติดต่อุส่�อุสารระหว่ิางการนิิคม
อุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	สำานัิกงานิใหญ่	
สำานัิกงานินิิคมอุุตสาหกรรม	 และพ่�นิท่� เ กิด
สาธัารณภัยในินิิคมอุุตสาหกรรมภายใต้การกำากับั
ด่แลขึ้อุง	กนิอุ.	ได้	

โคุรังกี่ารัส่ำารัวจและนำาเข�าข�อม่ลส่นับส่นุน
กี่ารัรัะงับเหตุ่ของโรังงานอุต่ส่าหกี่รัรัมและ
นิคุมอุต่ส่าหกี่รัรัม

	 ศปก.กนิอุ.	 ได้ดำาเนิินิการปรับัปรุงระบับัฐานิ
สนัิบัสนิุนิการระงับัเหตุในิร่ปแบับั	Web-based
ในิด้านิรวิบัรวิมและจัดเก็บัข้ึ้อุม่ล	 ทั�งในิส่วินิ	
ผ้่ิประกอุบัการและสำานัิกงานินิิคมอุุตสาหกรรม
ให้สามารถนิำาเข้ึ้าข้ึ้อุม่ลท่�จำาเป็นิต่อุการระงับัเหตุ
ภายในิโรงงานิอุุตสาหกรรมให้สะดวิกและใช้งานิ
ง่ายมากยิ�งข้ึ้�นิ	ได้แก่	 ข้ึ้อุม่ลบุัคลากรท่�ได้รับัการ
แต่งตั�งในิภาวิะฉุกเฉินิ	อุุปกรณ์สนัิบัสนุินิการระงับั
เหตุ	สารเคม่/วัิตถุอัุนิตราย	แผินิผัิงท่มตอุบัโต้
ภาวิะฉุกเฉินิ	และแผินิผัิงโรงงานิ	ทั�งน่ิ�	 เพ่�อุเพิ�ม
ประสิทธิัภาพในิการนิำาข้ึ้อุม่ลไปใช้เตร่ยมควิาม
พร้อุมในิการตอุบัโต้สถานิการณ์ฉุกเฉินิ	 และ
บัริหารจัดการนิิคมอุุตสาหกรรมและท่าเร่อุ
อุุตสาหกรรมในิภาวิะฉุกเฉินิอุย่างทันิท่วิงท่	
รวิมทั�งฐานิข้ึ้อุม่ลจะต้อุงม่ควิามเป็นิปัจจุบัันิ
ครบัถ้วินิ	ถ่กต้อุง	เช่�อุถ่อุได้

โคุรังกี่ารัจดััหาบรักิี่ารัศ่นย์ส่ำารัองข�อม่ล
(Disaster-Recovery Site) ของ
ศปกี่.กี่นอ.

 ศปก.กนิอุ.	ได้จัดหาระบับัสำารอุงขึ้อุ้ม่ลภายนิอุก
และการก้่ค่นิระบับั	(Disaster-Recovery	Site:	
DR	Site)	เพ่�อุรอุงรับัการจัดเก็บัและสำารอุงข้ึ้อุม่ล	
(Replication	 Software)	 และสำารอุงระบับั
สารสนิเทศขึ้อุง	ศปก.กนิอุ.	ผิ่านิโครงขึ้่ายท่�ม่
ควิามปลอุดภัย	และม่โครงข่ึ้ายการส่�อุสารสำารอุง	
ในิกรณ่โครงข่ึ้ายการส่�อุสารหลักไม่สามารถ
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ส่ารัส่นเทัศเก่ี่�ยวกัี่บผู่้�ม่ส่่วนไดั�ส่่วนเส่่ยของ กี่นอ. 

ผ้่ิประกอุบัการ:		 	 ผ้่ิประกอุบัการในินิิคมอุุตสาหกรรม	ผ้่ิประกอุบัการท่าเร่อุอุุตสาหกรรม
ชุมชนิ:			 	 ชุมชนิโดยรอุบันิิคมอุุตสาหกรรมภายในิรัศม่	5	กม.
หน่ิวิยงานิภาครัฐ:		 หน่ิวิยงานิภาครัฐบัริหารราชการส่วินิกลาง
ค่่ค้า:		 	 	 ผ้่ิพัฒนิานิิคมอุุตสาหกรรม	หร่อุผ้่ิร่วิมดำาเนิินิงานิ	ผ้่ิพัฒนิาท่าเร่อุอุุตสาหกรรม
หน่ิวิยงานิราชการระดับั	 หน่ิวิยงานิระดับัจังหวัิดในิพ่�นิท่�ท่�นิิคมอุุตสาหกรรมตั�งอุย่่	หน่ิวิยงานิราชการ
ภ่มิภาคและท้อุงถิ�นิ:		 ท่�บัริหารราชการส่วินิภ่มิภาค	หน่ิวิยงานิราชการท่�บัริหารราชการส่วินิท้อุงถิ�นิ
บุัคลากรขึ้อุง	กนิอุ.:		 พนัิกงานิทั�งส่วินิกลาง	นิิคมอุุตสาหกรรม	และท่าเร่อุอุุตสาหกรรม	ล่กจ้างประจำา/
	 	 	 ล่กจ้างชั�วิคราวิ	สหภาพแรงงานิขึ้อุงการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผ้่ิส่งมอุบั:		 	 ผ้่ิให้บัริการด้านิโครงสร้างพ่�นิฐานิ	ได้แก่	นิำ�า	ไฟฟ้า	และโทรคมนิาคม	บัริษัทท่�
	 	 	 ให้บัริการสาธัารณ่ปโภคในินิิคมฯ	และท่าเร่อุฯ
ประชาสังคม:		 	 ส่�อุมวิลชนิ	NGOs
ค่่ควิามร่วิมม่อุ:		 	 หน่ิวิยงานิภาครัฐและเอุกชนิ	หน่ิวิยงานิระดับัจังหวัิดในิพ่�นิท่�ท่�นิิคมอุุตสาหกรรม	 	
	 	 	 ตั�งอุย่่	ซ้ึ่�งทำาหน้ิาท่�ให้บัริการสิ�งอุำานิวิยควิามสะดวิกแก่ผ้่ิประกอุบัการในิ
	 	 	 นิิคมอุุตสาหกรรม
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ใช้งานิได้	 เพ่�อุให้สามารถให้บัริการได้พร้อุมกันิ	
เพ่�อุสร้างควิามเช่�อุมั�นิในิการสนัิบัสนุินิให้บัริการ
ระบับัสารสนิเทศ	 ให้ ม่ควิามพร้อุมใช้งานิ	
รวิมถ้งการดำาเนิินิการตรวิจประเมินิช่อุงโหว่ิ	
(Vulnerabi l i ty	 Assessment)	 ขึ้อุงระบับั
สารสนิเทศ	ตามแนิวิปฏิิบััติในิการรักษาควิาม

มั�นิคงปลอุดภัยด้านิสารสนิเทศขึ้อุง	 กนิอุ.	
โดยกำาหนิดให้ม่ตรวิจสอุบั	เฝ้ึาระวัิงและแจ้งเต่อุนิ	
ตลอุดจนิแก้ไขึ้ปัญหาเพ่�อุให้ระบับัคอุมพิวิเตอุร์
ม่ควิามปลอุดภัย	พร้อุมใช้งานิ	 ให้สามารถให้
บัริการตาม	SLA	ท่�	ศปก.กนิอุ.	กำาหนิด
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การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND S t r o n g e r  T o g e t h e r

 สร้างสมดุลของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
เพ่ือการอยู่ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม 
สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม
สู่อนาคตท่ีดีไปพร้อมกัน

มุ่ง ม่ันการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
เพ่ือนําองค์กรสู่การเติบโตท่ี ย่ังยืน
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 สร้างสมดุลของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
เพ่ือการอยู่ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม 
สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม
สู่อนาคตท่ีดีไปพร้อมกัน

มุ่ง ม่ันการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
เพ่ือนําองค์กรสู่การเติบโตท่ี ย่ังยืน



กี่ารักี่ำากัี่บดัแ่ลกิี่จกี่ารัท่ั�ด่ัของ กี่นอ. 

นโยบายกี่ารักี่ำากัี่บดั่แลกิี่จกี่ารัท่ั�ด่ั 
	 การนิิคมอุุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย	(กนิอุ.)	ย้ดมั�นิ
และปฏิิบััติตามหลักการกำากับัด่แลกิจการท่�ด่	ทั�งในิระดับั
สากล	อัุนิได้แก่	หลักการและแนิวิทางการปฏิิบััติการกำากับั
ด่แลกิจการท่�ด่ในิรัฐวิิสาหกิจ	 ค.ศ.	 2015	 (OECD	
Guidelines	on	Corporate	Governance	of	State-Owned	
Enterprises	2015	EDITION)	โดย	อุงค์การเพ่�อุควิาม
ร่วิมม่อุทางเศรษฐกิจและการพัฒนิา	และในิระดับัประเทศ	
อัุนิได้แก่	หลักการและแนิวิทางการกำากับัด่แลกิจการท่�ด่
ในิรัฐวิิสาหกิจ	พ.ศ.	2562	โดยสำานัิกงานิคณะกรรมการ
นิโยบัายรัฐวิิสาหกิจ	(สคร.)	โดยในิปีงบัประมาณ	2563	ได้ม่

การทบัทวินินิโยบัายการกำากับัด่แลกิจการท่�ด่	(Corporate	
Governance:	 CG)	 ท่�บ่ัรณาการหลักธัรรมาภิบัาล
การบัริหารควิามเส่�ยง	และการปฏิิบััติตามกฎระเบ่ัยบั
ตามหลักการ	GRC:	Governance	Risk	Management
and	Compliance	สร้างจิตสำาน้ิกแก่บุัคลากรขึ้อุง	กนิอุ.
ในิการตระหนัิกถ้งควิามสำาคัญขึ้อุงการปฏิิบััติหน้ิาท่�
ตามกรอุบันิโยบัายการกำากับัด่แลกิจการท่�ด่	ตลอุดจนิสร้าง
ควิามเช่�อุมั�นิแก่สังคม	ประชาชนิ	และผ้่ิม่ส่วินิได้ส่วินิเส่ย	
โดยสรุปดังน่ิ�

กนอ. กำาหนดนโยบายการ็กำากับด่แลิกิจการ็ท่ี่�ด่ 
(Corporate Governance: CG) เพื� อใชี�เป็็นกร็อบ
ในการ็บร็หิาร็กิจการ็ของ กนอ. ดังต�อไป็น่�

	 1.1	กนิอุ.	 ม่เจตนิารมณ์ท่�จะบัริหารกิจการ
อุย่างม่ประสิทธิัภาพ	ตามหลักธัรรมาภิบัาล	โดย
คำาน้ิงถ้งการรับัฟังควิามคิดเห็นิ	ควิามต้อุงการขึ้อุง
ประชาชนิและผ้่ิม่ส่วินิได้ส่วินิเส่ยทุกกลุ่ม
	 1.2	 กนิอุ.	 จะด่แลส่งเสริมการแข่ึ้งขัึ้นิท่�
เป็นิธัรรม	 ต่อุต้านิการเล่อุกปฏิิบััติทางการค้า	
การทุจริตและรับัสินิบันิ	ตลอุดจนิดำาเนิินิการ
ป้อุงกันิการใช้ข้ึ้อุม่ลภายในิและการป้อุงกันิ
ควิามขึ้ดัแย้งทางผิลประโยชน์ิ	อัุนิจะนิำาไปส่่การสร้าง
ควิามได้เปร่ยบัในิการแข่ึ้งขัึ้นิทางการตลาด
	 1.3	กนิอุ.	กำาหนิดให้ม่การปฏิิบััติด้านิการ
เปิดเผิยขึ้้อุม่ลหร่อุข่ึ้าวิสารสาธัารณะทั�งด้านิ
การเงินิและท่�ไม่ใช่การเงินิอุย่างถ่กต้อุง	เหมาะสม	
และเป็นิไปตามกฎหมายท่�เก่�ยวิข้ึ้อุง
	 1.4	กนิอุ.	กำาหนิดให้ม่กระบัวินิการบัริหาร
ควิามเส่�ยง	การควิบัคุมภายในิทั�วิทั�งอุงค์กรท่�เป็นิ
ระบับั	สอุดคล้อุงกับัยุทธัศาสตร์และเป้าหมาย
อุงค์กรตามกรอุบัมาตรฐานิการบัริหารจัดการ
ควิามเส่�ยงท่�ด่

คณะกร็ร็มุ่การ็ กนอ. จะเป็น็ผ่�พิจาร็ณากำาหนดทิี่ศที่าง 
กลิย่ที่ธ์ิ์ แผนย่ที่ธิ์ศาสู่ตร็ร์็ะยะยาวแลิะแผนป็ฏิิบัติการ็
ป็ร็ะจำาป็ีขององค์กร็ ร็วมุ่ทัี่�งร็ะบ่ความุ่เสู่่�ยงในร็ะดับ
วตัถึ่ป็ร็ะสู่งค์เชิีงย่ที่ธิ์ศาสู่ตร็ ์แลิะพิจาร็ณามุ่าตร็การ็
บร็หิาร็จดัการ็ความุ่เสู่่�ยงท่ี่�เหมุ่าะสู่มุ่

คณะกร็ร็มุ่การ็ กนอ. จะเป็็นผ่�พิจาร็ณากำาหนด
จร็ร็ยาบร็ร็ณแลิะแนวป็ร็ะพฤติป็ฏิิบัติท่ี่�ด่ของ
คณะกร็ร็มุ่การ็ ผ่�บร็หิาร็ แลิะพนักงานของ กนอ.
ให�สู่อดคลิ�องตามุ่มุ่าตร็ฐานสู่ากลิอย�างคร็บถึ�วน
ร็วมุ่ทัี่�งเป็็นผ่�นำาในการ็ป็ร็ะพฤติป็ฏิิบัติท่ี่�ด่มุ่่จร็ยิธิ์ร็ร็มุ่ 
มุ่่ความุ่ร็บัผิดชีอบตามุ่แนวที่างการ็กำากับด่แลิกิจการ็
ท่ี่�ด่

คณะกร็ร็มุ่การ็ กนอ. มุ่่หน�าท่ี่�แลิะความุ่ร็บัผิดชีอบใน
การ็พิจาร็ณากำาหนดร็ะบบบร็ิหาร็จัดการ็องค์กร็
ท่ี่�สู่ำาคัญ ร็วมุ่ถ้ึงร็ะบบการ็กำากับด่แลิกิจการ็ท่ี่�ด่ ให�มุ่่
ความุ่เพ่ยงพอ เหมุ่าะสู่มุ่ สู่ามุ่าร็ถึขบัเคลืิ�อนให�องค์กร็
เกิดความุ่ยั�งยืน ตลิอดจนบ่ร็ณาการ็ร็ะบบเที่คโนโลิย่
สู่าร็สู่นเที่ศในการ็ติดตามุ่กำากับผลิการ็ดำาเนินงาน
ด�านการ็เงินแลิะด�านท่ี่�ไมุ่�ใชี�การ็เงินอย�างคร็บถึ�วน
แลิะเป็็นร็ะบบ

คณะกร็ร็มุ่การ็ กนอ. ผ่�บร็หิาร็ ตลิอดจนพนักงาน
แลิะล่ิกจ�างของ กนอ. ท่ี่กร็ะดับจะป็ฏิิบัติหน�าท่ี่�
ด�วยความุ่ร็บัผิดชีอบ เต็มุ่ศักยภูาพ ภูายใต�หลัิกการ็
การ็กำากับด่แลิกิจการ็ท่ี่�ด่

คณะกร็ร็มุ่การ็ กนอ. ผ่�บร็หิาร็ ตลิอดจนพนักงาน
แลิะล่ิกจ�างของ กนอ. ที่่กร็ะดับ ต�องมุ่่ความุ่ตร็ะหนัก
แลิะป็ฏิิบัติตามุ่กฎร็ะเบ่ยบ ข�อบังคับ กฎหมุ่าย
ท่ี่�เก่�ยวข�อง ตลิอดจนวิธ่ิ์ป็ฏิิบัติแลิะมุ่าตร็ฐานท่ี่�
เก่�ยวข�องกับการ็ป็ฏิิบัติงานอย�างเคร็�งคร็ดั โดยให�
ผ่�บงัคับบัญชีาที่ก่ร็ะดับชีั�นมุ่ห่น�าท่ี่�ควบคมุ่่แลิะป้็องกัน
ความุ่เสู่่�ยงท่ี่�อาจเกิดข้�นด�วย
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	 โดย	กนิอุ.	ได้เผิยแพร่นิโยบัายการกำากับัด่แลกิจการ
ท่�ด่ขึ้อุง	กนิอุ.	ต่อุบุัคลากร	กนิอุ.	ผ้่ิม่ส่วินิได้ส่วินิเส่ย	และ
หน่ิวิยงานิท่�เก่�ยวิข้ึ้อุง	รวิมถ้งประชาสัมพันิธ์ัผ่ิานิเว็ิบัไซึ่ต์	
กนิอุ.	 เพ่�อุประกาศเจตนิารมณ์ในิการปฏิิบััติหน้ิาท่�ตาม

หลักการ	GRC	ภายใต้นิโยบัายการกำากับัด่แลกิจการท่�ด่
ขึ้อุง	กนิอุ.	และได้กำาหนิดแนิวิปฏิิบััติในิค่่ม่อุการกำากับั
ด่แลกิจการท่�ด่เพ่�อุเป็นิกรอุบัในิการปฏิิบััติท่�ด่แก่บุัคลากร	
กนิอุ.	ซ้ึ่�งม่รายละเอุ่ยดดังน่ิ�

บทับาทัของภูาคุรััฐ เพ่�อุให้กระทรวิงการคลัง
ในิฐานิะเจ้าขึ้อุงกิจการ/ผ้่ิถ่อุหุ้นิภาครัฐ	 ม่ข้ึ้อุม่ล
ในิการตัดสินิใจและกำาหนิดแนิวินิโยบัายผ้่ิถ่อุหุ้นิ
ภาครัฐขึ้อุงรัฐวิิสาหกิจ	(Statement	of	Directions:	
SOD)	เพ่�อุตอุบัสนิอุงควิามต้อุงการ	ควิามคาดหวิงั
ขึ้อุงผ้่ิถ่อุหุ้นิภาครฐั	และขึ้อุงประชาชนิอุย่างครบัถ้วินิ	
จ้งกำาหนิดให้ม่การนิำาเสนิอุข้ึ้อุม่ลทั�งด้านิการเงินิ
และด้านิท่�ไม่ใช่การเงินิท่�สำาคัญ	รวิมถ้งการรายงานิ
ผิลการดำาเนิินิงานิตามแนิวิทางการกำากับัด่แลท่�ด่
ต่อุคณะกรรมการ	กนิอุ.	ตลอุดจนิผ้่ิม่ส่วินิได้
ส่วินิเส่ย	และประชาชนิผิ่านิทางรายงานิประจำาปี	
(Annual	Report)	เป็นิประจำาทุกปี

สิ่ทัธิและคุวามเท่ัาเท่ัยมกัี่นของผู่้�ถืุอหุ�น กระทรวิง
การคลังในิฐานิะเป็นิผ้่ิถ่อุหุ้นิทางตรง	 ม่สิทธิัร่วิม
ในิฐานิะเจ้าขึ้อุงกิจการ	 โดยเป็นิผ้่ิกำาหนิดทิศทาง
และควิบัคุมการดำาเนิินิงานิขึ้อุง	กนิอุ.	 ผ่ิานิการ
แต่งตั�งกรรมการให้ทำาหน้ิาท่�เป็นิผ้่ิแทนิในิการกำากับั
ด่แลฝึ่ายจัดการ	และม่สิทธิัร่วิมในิการตัดสินิใจ
เก่�ยวิกับัการเปล่�ยนิแปลงท่�สำาคัญขึ้อุง	กนิอุ.	ดังนัิ�นิ	
เพ่�อุทำาให้เจ้าขึ้อุงกิจการ/ผ้่ิถ่อุหุ้นิสามารถใช้สิทธิั
ขึ้อุงตนิได้อุย่างครบัถ้วินิ	และมั�นิใจได้ว่ิา	กนิอุ.	
มก่ารด่แลให้การดำาเนินิิธัรุกจิและการลงทนุิท่�คุม้ค่า	
ม่การบัริหารจัดการงานิภายในิท่�เป็นิเลิศและ
ม่จริยธัรรม	ทั�งการจัดให้ม่นิโยบัายการป้อุงกันิและ
ต่อุต้านิการทุจริต	การรับัสินิบันิ	และควิามขัึ้ดแย้ง
ทางผิลประโยชน์ิท่�ครอุบัคลุมการป้อุงกันิการใช้
ข้ึ้อุม่ลภายในิ	 เพ่�อุหาผิลประโยชน์ิให้แก่ตนิเอุง
หร่อุผ้่ิเก่�ยวิข้ึ้อุง	(Abusive	Self-Dealing)	รวิมถ้ง
การกำาหนิดให้กรรมการและผ้่ิบัริหาร	 เปิดเผิย
ข้ึ้อุม่ลเก่�ยวิกับัการม่ส่วินิได้ส่วินิเส่ยขึ้อุงตนิและ
ผ้่ิเก่�ยวิข้ึ้อุง	เพ่�อุป้อุงกันิควิามขัึ้ดแย้งทางผิลประโยชน์ิ
จากการม่ส่วินิร่วิมในิการตัดสินิใจและการทำาธุัรกรรม
ขึ้อุง	กนิอุ.

คุณะกี่รัรัมกี่ารั  คณะกรรมการ	กนิอุ.	เป็นิตัวิแทนิ
ขึ้อุงผ้่ิถ่อุหุ้นิภาครัฐ	และกระทรวิงเจ้าสังกัดในิการ
กำากับัด่แล	กนิอุ.	ให้ม่การปฏิิบััติงานิเป็นิไปตาม
พันิธักิจ	 วัิตถุประสงค์	และนิโยบัายขึ้อุงภาครัฐ	

รวิมถ้งกฎหมาย	ข้ึ้อุบัังคับั	นิโยบัาย	และเป้าหมายขึ้อุง
อุงค์กร	โดยคณะกรรมการ	กนิอุ.	ต้อุงม่อุงค์ประกอุบั
และโครงสร้างขึ้อุงคณะกรรมการตามท่�กำาหนิด	
ตลอุดจนิต้อุงเป็นิผ้่ิม่ควิามร้่	 ควิามเช่�ยวิชาญ	
และประสบัการณ์ท่�สามารถเอุ่�อุประโยชน์ิให้กับั	
กนิอุ.	ได้เป็นิอุยา่งด่	ทั�งน่ิ�	เพ่�อุให้การปฏิิบััติหน้ิาท่�
ขึ้อุงคณะกรรมการม่ประสิทธิัภาพมากยิ�งข้ึ้�นิ	
คณะกรรมการจดัให้ม่คณะกรรมการชดุย่อุยต่างๆ	
เพ่�อุช่วิยศ้กษากลั�นิกรอุงตามควิามจำาเป็นิ	รวิมถ้ง
กำากับัด่แลให้	กนิอุ.	ปฏิิบััติหน้ิาท่�ให้บัรรลุพันิธักิจ	
วัิตถุประสงค์	และนิโยบัายขึ้อุงภาครัฐ

บทับาทัของผู่้�ม่ส่่วนไดั�ส่่วนเส่่ย กนิอุ.	กำาหนิด
ให้ม่แนิวิปฏิิบััติต่อุผ้่ิม่ส่วินิได้ส่วินิเส่ยทุกกลุ่ม
อุย่างเหมาะสมและสอุดคล้อุงกับักฎหมาย
ท่�เก่�ยวิขึ้้อุงหร่อุตามข้ึ้อุตกลงท่�ม่กับัผ้่ิม่ส่วินิได้
ส่วินิเส่ย	นิอุกจากน่ิ�	 ยังส่งเสริมให้ม่การส่�อุสาร
และเปิดเผิยขึ้้อุม่ลสำาคัญท่�เก่�ยวิข้ึ้อุงให้ผ้่ิม่ส่วินิได้
ส่วินิเส่ยรับัทราบัอุย่างต่อุเน่ิ�อุงผ่ิานิช่อุงทางต่างๆ	
รวิมถ้งการเปิดช่อุงทางและระบับัการรบััข้ึ้อุร้อุงเร่ยนิ	
การรับัฟังควิามคิดเห็นิ	ตลอุดจนิการสำารวิจควิาม
พ้งพอุใจและไม่พ้งพอุใจจากผ้่ิม่ส่วินิได้ส่วินิเส่ย	
เพ่�อุสร้างการม่ส่วินิร่วิมระหวิา่งผ้่ิม่ส่วินิได้ส่วินิเส่ย
และ	กนิอุ.	 อัุนิจะนิำาไปส่่ควิามร่วิมม่อุท่�ส่งผิลต่อุ
ควิามยั�งย่นิขึ้อุง	กนิอุ.	และสังคมโดยรวิมต่อุไป

คุวามยั�งยืนและนวตั่กี่รัรัม  กนิอุ.	ได้นิำาหลักการ
บัริหารจัดการนิวัิตกรรมมาประยุกต์ใช้ควิบัค่่กับั
หลักการพัฒนิาควิามยั�งย่นิ	 โดยม่แนิวิทางการ
จัดการทรัพย์สินิทางปัญญาเพ่�อุคุ้มครอุงนิวัิตกรรม
ทั�งภายในิและภายนิอุกให้สามารถใช้ประโยชน์ิและ
สร้างม่ลค่าจากนิวัิตกรรมเหล่านัิ�นิได้อุย่างเป็นิ
ร่ปธัรรม	เสริมสร้างให้อุงค์กรม่การบัริหารจัดการ
ควิามร้่ให้เกิดประสิทธิัภาพส่งสุดเพ่�อุการพัฒนิา
ประสิทธิัภาพการปฏิิบััติงานิและการให้บัริการ	บัรรลุ
วิิสยัทัศน์ิขึ้อุงการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
(กนิอุ.)	 เป็นิ	“ผู้้�นิำาการพััฒนิานิิคมอุุตสาหกรรม
ครบวงจรระดัับภู้มิภูาคดั�วยนิวัตกรรมส้�ความยั�งยืนิ”
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การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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กี่ารัเป่ดัเผู้ยข�อม่ล เพ่�อุให้การเปิดเผิยและ
เผิยแพร่ข้ึ้อุม่ลข่ึ้าวิสารการดำาเนิินิงานิท่�สำาคัญ
ขึ้อุง	กนิอุ.	เป็นิไปอุย่างถ่กต้อุง	เหมาะสม	ครบัถ้วินิ	
เป็นิปัจจุบัันิ	 และตรวิจสอุบัได้	 สอุดคล้อุงกับั
พระราชบััญญัติข้ึ้อุม่ลข่ึ้าวิสารขึ้อุงราชการ	พ.ศ.	
2540	หลักเกณฑ์์การประเมินิคุณธัรรมและควิาม
โปร่งใสในิการดำาเนิินิงานิขึ้อุงภาครัฐ	(Integrity	
and	Transparency	Assessment:	ITA)	หลักการ
และแนิวิปฏิิบััติท่�ด่ตามแนิวิทางการเปิดเผิยข้ึ้อุม่ล
ขึ้อุงรัฐวิิสาหกิจขึ้อุงสำานัิกงานิคณะกรรมการ
นิโยบัายรัฐวิิสาหกิจ	(สคร.)	กระทรวิงการคลัง	
จ้งได้กำาหนิดประเด็นิและระยะเวิลาการเปิดเผิย
ข้ึ้อุม่ลสารสนิเทศต่างๆ	 อุย่างครบัถ้วินิ	 และ
ตรวิจสอุบัท่�มาขึ้อุงผิลการดำาเนิินิงานิด้านิต่างๆ	ได้	
ผ่ิานิช่อุงทางท่�หลากหลาย	 เพ่�อุให้มั�นิใจได้ว่ิา
ผ้่ิม่ส่วินิได้ส่วินิเส่ยและสาธัารณะจะสามารถเข้ึ้าถ้ง
ข้ึ้อุม่ลสำาคัญขึ้อุง	กนิอุ.	ได้อุย่างเท่าเท่ยม
	 นิอุกจากน่ิ�	กนิอุ.	 ยังเปิดโอุกาสให้ผ้่ิม่ส่วินิได้
ส่วินิเส่ยม่ส่วินิร่วิมในิการเสนิอุข้ึ้อุคิดเห็นิเพ่�อุการ
พัฒนิาและปรับัปรุงการดำาเนิินิงานิ	ตลอุดจนิการ
ร้อุงเร่ยนิ/แจ้งเบัาะแสการกระทำาท่�ฝ่ึาฝ้ึนิหร่อุไม่
ปฏิิบััติตามกฎหมาย	กฎระเบ่ัยบั	และการกระทำา
ท่�อุาจส่อุถ้งการทุจริต	ทั�งท่�เป็นิลายลักษณ์อัุกษร	
และไม่เป็นิลายลักษณ์อัุกษร	เช่นิ	การร้อุงเร่ยนิ
ผ่ิานิทางโทรศัพท์โดยตรง	 การร้อุงเร่ยนิเป็นิ
หนัิงส่อุย่�นิต่อุเจ้าหน้ิาท่�หร่อุการส่งทางไปรษณ่ย์	
การร้อุงเร่ยนิต่อุผ้่ิบัริหารในิโครงการ	Factory	
Vis i t	 รวิมทั� ง ช่อุงทางอิุเ ล็กทรอุนิิกส์	 เช่นิ
การร้อุงเร่ยนิผ่ิานิจดหมายอิุเล็กทรอุนิิกส์	(E-mail),	
Facebook,	เว็ิบัไซึ่ต์	www.ieat.go.th,	แอุปพลิเคชันิ	
I-EA-T	Touch	

กี่ารับรัิหารัคุวามเส่่�ยงและคุวบคุุมภูายใน 
เน่ิ�อุงจากการบัริหารควิามเส่�ยงและการควิบัคุม
ภายในิเป็นิระบับับัริหารจัดการท่�สำาคัญยิ�งสำาหรับั
การกำากับัด่แลกิจการ	 กนิอุ.	 จ้งได้กำาหนิด
แนิวิปฏิิบััติพ่�นิฐานิสำาหรบััการปฏิิบััติงานิประจำาวัินิ	
เพ่�อุตอุบัสนิอุงต่อุควิามคาดหวัิงขึ้อุงหน่ิวิยงานิ
กำากับัด่แลและเป็นิตัวิแทนิขึ้อุงผ้่ิถ่อุหุ้นิภาครัฐ	
โดยจัดให้ม่คณะกรรมการบัริหารควิามเส่�ยง
และกอุงบัริหารควิามเส่�ยงและควิบัคุมภายในิ
ฝ่ึายยุทธัศาสตร์	 เป็นิผ้่ิรับัมอุบันิโยบัายนิำาไป
ขัึ้บัเคล่�อุนิให้เกิดผิลสำาเร็จ	รวิมถ้งม่คณะกรรมการ

ตรวิจสอุบั	ทำาหน้ิาท่�สอุบัทานิคุณภาพและควิาม
เพ่ยงพอุในิการประยุกต์ใช้ระบับับัริหารควิามเส่�ยง
และการควิบัคุมภายในิ	 เพ่�อุสร้างควิามมั�นิใจ
ในิระบับับัริหารจัดการควิามเส่�ยงและควิบัคุม
ภายในิให้ม่ประสิทธิัภาพและเป็นิมาตรฐานิ

จรัรัยาบรัรัณ กี่นอ. ให้ควิามสำาคัญกับัการปฏิิบััติ
ตามหลักจริยธัรรมและจรรยาบัรรณขึ้อุง	กนิอุ.	
เน่ิ�อุงจากเป็นิพ่�นิฐานิสำาคัญในิการขึ้ับัเคล่�อุนิให้
อุงค์กรเกิดวัิฒนิธัรรมหลักการกำากับัด่แลกิจการ
ท่�ด่ให้เป็นิท่�ยอุมรับัโดยทั�วิไป	 เพ่�อุส่งเสริมให้
บุัคลากรทุกระดับัปฏิิบััติงานิได้อุย่างม่จริยธัรรม
และจรรยาบัรรณ	กนิอุ.	จ้งได้จัดทำาค่่ม่อุจริยธัรรม
ทั�งในิระดับัคณะกรรมการ	ผ้่ิบัริหาร	และพนัิกงานิ	
ให้ถ่อุปฏิิบััติโดยเคร่งครัด	และจัดกิจกรรมสร้าง
บัรรยากาศ	 เพ่�อุเสริมสร้างควิามตระหนัิกให้
บุัคลากรเห็นิควิามสำาคัญและมุ่งมั�นิร่วิมกับัอุงค์กร
ในิการปฏิิบััติตนิเป็นิผ้่ิม่จริยธัรรมและจรรยาบัรรณ
ได้ตามกรอุบัแนิวิทางท่�	 กนิอุ.	 กำาหนิดอุย่าง
ครบัถ้วินิสมบ่ัรณ์

กี่ารัติ่ดัต่ามผู้ลกี่ารัดัำาเนินงาน เพ่�อุให้การติดตาม
ผิลการดำาเนิินิงานิเป็นิไปอุย่างม่ประสิทธิัภาพ
และประสิทธิัผิล	กนิอุ.	 จ้งได้กำาหนิดให้ม่การ
นิำาเสนิอุรายงานิทั�งด้านิการเงินิและไม่ใช่การเงินิ
อุย่างครบัถ้วินิม่คุณภาพ	และม่ข้ึ้อุม่ลสารสนิเทศ
และการวิิเคราะห์ท่�ถ่กต้อุง	 ต่อุคณะกรรมการ	
กนิอุ.	อุย่างสมำ�าเสมอุ	เพ่�อุให้คณะกรรมการ	กนิอุ.	
สามารถพิจารณาผิลการดำาเนิินิงานิได้อุย่างชัดเจนิ
ก่อุนิการตัดสินิใจ	มอุบัข้ึ้อุสังเกตและข้ึ้อุเสนิอุแนิะ
อุย่างม่นัิยสำาคัญให้นิำาไปปรับัปรุงและพัฒนิา
ผิลการดำาเนิินิงานิได้อุย่างม่ประสิทธิัผิล	บัรรลุ
เป้าหมายและขึ้อุบัเขึ้ตการดำาเนิินิงานิขึ้อุง	กนิอุ.	
รวิมทั�งบัันิท้กข้ึ้อุตกลงประเมินิผิลการดำาเนิินิงานิ	
(Performance	Agreement)	ขึ้อุง	กนิอุ.	ท่�ได้หาร่อุ
และกำาหนิดข้ึ้อุตกลงร่วิมกันิระหว่ิาง	กนิอุ.	และ
กระทรวิงการคลัง	โดย	สำานัิกงานิคณะกรรมการ
นิโยบัายรัฐวิิสาหกิจ	(สคร.)
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กี่ารัป้องกัี่นและต่่อต่�านกี่ารัทุัจรัิต่และกี่ารัรัับ
สิ่นบน
	 กนิอุ.	กำาหนิดให้บุัคลากร	กนิอุ.	ต้อุงปฏิิบััติงานิ
ด้วิยควิามซึ่่�อุสัตย์	 สุจริต	 ย้ดมั�นิในิคุณธัรรม
และไม่ยินิยอุม	ยอุมรับั	หร่อุส่งเสริมให้ม่การ
ทุจริตในิทุกร่ปแบับัทั�งทางตรงและทางอุ้อุม
ไม่ละเลยหร่อุเพกิเฉยเม่�อุพบัการกระทำาท่�เข้ึ้าข่ึ้าย
การทุจริต	รวิมถ้งงดรับั	 เร่ยกร้อุง	หร่อุการรับั
หร่อุให้ขึ้อุงขึ้วัิญ	ทรัพย์สินิหร่อุประโยชน์ิอุ่�นิใด
ทุกประเภท	ยกเว้ินิกรณ่ท่�เป็นิไปตามกฎหมาย	
ข้ึ้อุบัังคับั	และระเบ่ัยบัท่�เก่�ยวิข้ึ้อุงกำาหนิด	 โดย
ผ้่ิบัังคับับััญชาม่หน้ิาท่�ประพฤติตนิให้เป็นิแบับัอุย่าง
ท่�ด่	ตลอุดจนิม่หน้ิาท่�กำากับั	 ด่แลการปฏิิบััติงานิ
ขึ้อุงพนัิกงานิผ้่ิอุย่่ใต้บัังคับับััญชาปฏิิบััติหน้ิาท่�ตาม
ขัึ้�นิตอุนิและระยะเวิลาตามท่�กฎหมาย	 ข้ึ้อุบัังคับั	
และระเบ่ัยบักำาหนิด	ด้วิยควิามโปรง่ใส	เป็นิธัรรม	
และไม่เล่อุกปฏิิบััติ	ไม่ให้ม่ช่อุงทางในิการเร่ยกรับั
สินิบันิ	หร่อุเขึ้้าไปม่ส่วินิเก่�ยวิข้ึ้อุงกับัการให้หร่อุ
รับัสินิบันิทั�งทางตรงและทางอุ้อุม	

กี่ารัป้องกัี่นคุวามขัดัแย�งทัางผู้ลปรัะโยชน์
	 กนิอุ.	กำาหนิดให้บุัคลากร	กนิอุ.	ต้อุงเปิดเผิยและ
นิำาส่งข้ึ้อุม่ลผ้่ิม่ส่วินิได้ส่วินิเส่ยขึ้อุงตนิ	เพ่�อุให้ทราบั
ถ้งควิามสัมพันิธ์ัและการทำาธุัรกิจใดๆ	ในิลักษณะ
ท่�อุาจก่อุให้เกิดควิามขึ้ัดแย้งทางผิลประโยชนิ์	
เป็นิประจำาทุกสิ�นิปีหร่อุเม่�อุได้รับัการแต่งตั�งให้
ทำาหนิ้าท่�ใดๆ	ตามแบับัรายงานิควิามขึ้ัดแย้งทาง
ผิลประโยชน์ิตามท่�	กนิอุ.	กำาหนิด	โดยนิำาเสนิอุ
ข้ึ้อุม่ลดังกล่าวิให้คณะกรรมการตรวิจสอุบั	และ
คณะกรรมการ	กนิอุ.	ทราบัอุย่างน้ิอุยปีละครั�ง	
ตลอุดจนิบุัคลากร	กนิอุ.	ต้อุงหล่กเล่�ยงการทำารายการ
เก่�ยวิโยงหร่อุม่ส่วินิได้ส่วินิเส่ยท่�อุาจก่อุให้เกิด
ควิามขัึ้ดแย้งทางผิลประโยชน์ิกับั	กนิอุ.	 และ
ไม่กระทำาการในิลักษณะใดๆ	 อัุนิเป็นิการขึ้ัดต่อุ
ผิลประโยชน์ิขึ้อุง	กนิอุ.	หร่อุแสวิงหาผิลประโยชน์ิ
ส่วินิตนิและผ้่ิเก่�ยวิข้ึ้อุง	หร่อุยอุมให้ผ้่ิอุ่�นิอุาศัย

หน้ิาท่�ขึ้อุงตนิแสวิงหาประโยชน์ิจากทรัพย์สินิ
หร่อุโอุกาสทางธุัรกิจขึ้อุงอุงค์กร
	 โดยคณะกรรมการ	ผ้่ิว่ิาการ	และผ้่ิบัริหาร	กนิอุ.	
ต้อุงพิจารณาอุนุิมัติรายการใดๆ	ด้วิยควิามโปร่งใส	
เป็นิธัรรม	รอุบัคอุบั	และเหมาะสม	โดยคำาน้ิงถ้ง
ผิลประโยชน์ิส่งสุดขึ้อุง	กนิอุ.	เป็นิสำาคัญ	โดยหาก
ม่กรณ่ม่ส่วินิได้ส่วินิเส่ยกับัผิลประโยชน์ิในิเร่�อุงท่�
อุย่่ระหว่ิางการพิจารณาหร่อุอุนุิมัติ	คณะกรรมการ	
ผ้่ิบัริหาร	 ดังกล่าวิต้อุงไม่เข้ึ้าร่วิมพิจารณาหร่อุ
งดอุอุกเส่ยงในิวิาระท่�ม่ควิามเก่�ยวิข้ึ้อุงหร่อุม่
ส่วินิได้ส่วินิเส่ยนัิ�นิ

กี่ารัป้องกัี่นกี่ารัใช�ข�อม่ลภูายในเพืั� อปรัะโยชน์
ส่่วนต่น
	 บุัคลากร	 กนิอุ.	 ต้อุงย้ดมั�นิเก่�ยวิกับัการ
ปกป้อุงรักษาควิามลับัขึ้อุงข้ึ้อุม่ลข่ึ้าวิสาร	เก่�ยวิกับั
กิจกรรมตา่งๆ	ในิการดำาเนิินิธุัรกิจ	และไมแ่สวิงหา
ผิลประโยชน์ิให้ตนิเอุงและผ้่ิอุ่�นิโดยใช้ข้ึ้อุม่ลใดๆ	
ขึ้อุง	กนิอุ.	 ซ้ึ่�งยังไม่ได้เปิดเผิยต่อุสาธัารณะหร่อุ
ดำาเนิินิการใดๆ	ในิลักษณะท่�อุาจก่อุให้เกิดควิาม
ขัึ้ดแย้งทางผิลประโยชนิ์ต่อุอุงค์กร	 รวิมถ้งจัด
กิจกรรมการสร้างควิามร้่ควิามเข้ึ้าใจ	และควิาม
ตระหนัิกในิการแยกแยะประโยชน์ิส่วินิตนิกับั
ประโยชนิ์ส่วินิรวิม	ควิบัค่่กับัการสอุดส่อุงด่แล	
กำากับัตรวิจสอุบัและปฏิิบััติตนิเป็นิแบับัอุย่างท่�ด่
ขึ้อุงผ้่ิบัรหิาร	ผ้่ิบัังคับับััญชาทกุระดับั	รวิมถ้งม่การ
กำาหนิดจรรยาบัรรณขึ้อุงคณะกรรมการ	กนิอุ.	
ผ้่ิบัริหาร	และพนัิกงานิ	กนิอุ.	ในิการปฏิิบััติหน้ิาท่�
ด้วิยควิามซ่ึ่�อุสัตย์	 สุจริต	และม่ควิามรับัผิิดชอุบั
เพ่�อุประโยชน์ิส่งสุดขึ้อุงอุงค์กร	เก่ยรติยศ	ศักดิ�ศร่	
และควิามเป็นิอัุนิหน้ิ�งอัุนิเด่ยวิกันิขึ้อุงพนัิกงานิ
ไม่เปิดเผิยข้ึ้อุม่ลลับัขึ้อุง	กนิอุ.	ต่อุบุัคคลภายนิอุก	
ไม่แสวิงหาผิลประโยชน์ิโดยใช้ข้ึ้อุม่ลใดๆ	ในิลักษณะ
ท่�อุาจก่อุให้เกิดควิามขึ้ัดแย้งทางผิลประโยชนิ์
ต่อุอุงค์กร

นโยบายป้องกัี่นคุวามขัดัแย�งทัางผู้ลปรัะโยชน์ 
	 การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(กนิอุ.)	ให้ควิาม
สำาคัญกับัการดำาเนิินิธุัรกิจด้วิยควิามซึ่่�อุสัตย์สุจริต	โปรง่ใส	
เป็นิธัรรม	 เป็นิไปตามหลักการกำากับัด่แลกิจการท่�ด่	
และกฎระเบ่ัยบัท่�เก่�ยวิข้ึ้อุง	 จ้งได้ประกาศนิโยบัาย
การป้อุงกันิและต่อุต้านิการทุจริต	การรับัสินิบันิ	และควิาม

ขัึ้ดแย้งทางผิลประโยชน์ิ	 เพ่�อุให้เป็นิกรอุบัการบัริหาร
จัดการด้วิยควิามซ่ึ่�อุสัตย์	 เปิดเผิย	โปร่งใส	ตรวิจสอุบัได้
มุ่งผิลสัมฤทธิั�อุย่างม่ประสิทธิัภาพ	 โดยกำากับัด่แล
ให้บุัคลากร	กนิอุ.	ปฏิิบััติหน้ิาท่�และประพฤตตินิให้เป็นิไป
ตามกฎระเบ่ัยบั	ข้ึ้อุบัังคับัอุย่างเคร่งครัด	ดังน่ิ�
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กี่ารัคุวบคุุมภูายใน
	 กนิอุ.	 ได้ให้ควิามสำาคัญและมุ่งมั�นิในิการพัฒนิา
ระบับัการควิบัคุมภายในิอุย่างต่อุเน่ิ�อุง	 โดยในิปี	2563	
กนิอุ.	ได้นิำาแนิวิทางการจัดวิางระบับัการควิบัคุมภายในิ
และการประเมินิผิลการควิบัคุมภายในิ	ตามหลักเกณฑ์์
กระทรวิงการคลังว่ิาด้วิยมาตรฐานิและหลักเกณฑ์์ปฏิิบััติ
การควิบัคุมภายในิสำาหรับัหน่ิวิยงานิขึ้อุงรัฐ	พ.ศ.	2561	
มาเป็นิกรอุบัแนิวิทางในิการปฏิิบััติ	 และสอุดคล้อุงกับั
หลักเกณฑ์์/แนิวิทางปฏิิบััติเก่�ยวิกับัการบัริหารควิามเส่�ยงและ
การควิบัคุมภายในิขึ้อุงรัฐวิิสาหกิจปี	2555	ขึ้อุงสำานัิกงานิ
คณะกรรมการนิโยบัายรัฐวิิสาหกิจ	 (สคร.)	 เพ่�อุสร้าง
ควิามมั�นิใจว่ิาระบับัการควิบัคุมภายในิท่�วิางไว้ิ	 เพ่ยงพอุ
เหมาะสม	ม่ประสิทธิัภาพ	และม่การปฏิิบััติจริง	 อัุนินิำา
ไปส่่การบัรรลุวัิตถุประสงค์ขึ้อุงการควิบัคุมภายในิด้านิ
การดำาเนิินิงานิ	 (Operations	Objectives)	ด้านิการ
รายงานิ	(Reporting	Objectives)	และด้านิการปฏิิบััติตาม
กฎหมาย	ระเบ่ัยบัและข้ึ้อุบัังคับั	(Compliance	Objectives)
	 ในิปี	2563	กนิอุ.	ได้กำาหนิดให้ทุกหน่ิวิยงานิม่การจัด
วิางระบับัการควิบัคุมภายในิ	ตามหลักเกณฑ์์กระทรวิง
การคลังฯ	ปี	2561	ม่การประเมินิการควิบัคุมทั�งการประเมินิผิล
ระหว่ิางการปฏิิบััติงานิ	(Ongoing	Monitoring)	อุย่าง
ต่อุเน่ิ�อุงและสมำ�าเสมอุ	และม่การประเมินิผิลเป็นิรายครั�ง	
(Separate	Evaluations)	 ซ้ึ่�งประกอุบัด้วิย	การประเมินิ
การควิบัคุมด้วิยตนิเอุง	(Control	Self-Assessment:	CSA)	

และการประเมินิการควิบัคุมอุย่างอิุสระ(Independent
Assessment : 	 IA)	 โดยฝ่ึายตรวิจสอุบัภายในิ
ซ้ึ่�งข้ึ้อุตรวิจพบัจากการตรวิจสอุบัและการสอุบัทานิอุ่�นิๆ	
ทั�งทางด้านิการเงินิและมิใช่การเงินิ	 ได้รับัการปรับัปรุง
แก้ไขึ้อุย่างสมำ�าเสมอุ	และม่การปฏิิบััติตามกฎระเบ่ัยบั
ข้ึ้อุบัังคับัท่�เก่�ยวิข้ึ้อุง	 ทั�งน่ิ�	 เพ่�อุให้	กนิอุ.	 เป็นิอุงค์กรท่�ม่
การกำากับัด่แลกจิการท่�ด่	(Good	Governance)	โดยคำาน้ิง
ถ้งควิามรับัผิิดชอุบัในิการจัดการท่�ม่ควิามเท่าเท่ยม
เป็นิธัรรม	 ม่ประสิทธิัภาพ	 โปร่งใส	 ตรวิจสอุบัได้
ซ้ึ่�งสามารถสร้างควิามเช่�อุมั�นิให้กับัผ้่ิม่ส่วินิได้ส่วินิเส่ย
ทุกกลุ่ม	 อัุนินิำาไปส่่ควิามเติบัโตอุย่างยั�งย่นิ	 ให้เป็นิไป
ตามมาตรฐานิท่�ม่ควิามเช่�อุมโยงและเก่�อุก่ลกันิภายใต้
5	อุงค์ประกอุบั	17	หลักการ	ได้แก่	1)	สภาพแวิดล้อุม
การควิบัคุม	(Control	Environment)	ประกอุบัด้วิย	5	
หลักการ	2)	การประเมินิควิามเส่�ยง	(Risk	Assessment)	
ประกอุบัด้วิย	 4	หลักการ	 3)	 กิจกรรมการควิบัคุม
(Control	 Activit ies)	 ประกอุบัด้วิย	 3	 หลักการ	
4)	 สารสนิเทศและการส่�อุสาร	 (Information	 and	
Communication)	ประกอุบัด้วิย	3	หลักการ	5)	กิจกรรม
การติดตามผิล	(Monitoring	Activities)	ประกอุบัด้วิย	
2	 หลักการ	 ทั�งน่ิ�	 เป็นิไปตามหลักเกณฑ์์กระทรวิง
การคลังฯ	 ปี	 2561	 โดยการดำาเนิินิการในิแต่ละ
อุงค์ประกอุบั	สรุปดังน่ิ�

ส่ภูาพัแวดัล�อมกี่ารัคุวบคุุม (Control 
Environment)
	 กนิอุ.	ได้ม่การสร้างบัรรยากาศขึ้อุงการควิบัคุม
เพ่�อุให้เกิดทัศนิคติท่�ด่ต่อุการควิบัคุมภายในิ
โดยม่การกำาหนิดปรัชญา	และร่ปแบับัการทำางานิ
ขึ้อุงผ้่ิบัริหาร	และม่การบัริหารจัดการโดยย้ดถ่อุ
นิโยบัายการกำากับัด่แลกิจการท่�ด่	 (Corporate	
Governance)	และควิามโปร่งใสในิการดำาเนิินิงานิ	
(Transparency)	 ม่การกำาหนิดแนิวิทางการ
ปฏิิบััติงานิให้เป็นิไปตามกฎระเบ่ัยบั	กฎหมาย	
นิโยบัาย	และกระบัวินิการปฏิิบััติงานิท่�ได้วิางไวิ้	
(Compliance)	 ม่การส่�อุสารค่่ม่อุจรรยาบัรรณ
และควิามรับัผิิดชอุบัในิการปฏิิบััติงานิ	และข้ึ้อุ
กำาหนิดทางคุณธัรรม	จริยธัรรม	พร้อุมบัทลงโทษ
ให้พนัิกงานิและล่กจ้างรับัทราบัเพ่�อุถ่อุปฏิิบััติ	รวิมถ้ง
ให้ควิามสำาคัญในิเร่�อุงควิามซ่ึ่�อุสัตย์	จริยธัรรม	
และการปฏิิบััติตามจรรยาบัรรณขึ้อุง	กนิอุ.	ม่การ

ทบัทวินิและจัดทำาค่่ม่อุการกำากับัด่แลกิจการท่�ด่
ขึ้อุง	กนิอุ.	และค่่ม่อุจริยธัรรมระดับัคณะกรรมการ	
ระดับัผ้่ิบัริหาร	และระดับัพนัิกงานิ	กนิอุ.	

ในิปี	 2563	 ม่คำาสั�งคณะกรรมการ	กนิอุ.	
ท่�	10/2563	สั�ง	ณ	วัินิท่�	18	สิงหาคม	พ.ศ.	2563	
เร่�อุง	แต่งตั�งคณะอุนุิกรรมการบัริหารควิามเส่�ยง
และควิบัคุมภายในิ	 โดยคณะอุนุิกรรมการฯ
ม่อุำานิาจหน้ิาท่�ท่�ครอุบัคลุมเร่�อุงการกำากับัด่แล
ให้ม่การพัฒนิาหร่อุปรับัปรุงการควิบัคุมภายในิ	
รวิมถ้งการดำาเนิินิการเก่�ยวิกับัการควิบัคมุภายในิ	
ม่การกำาหนิดโครงสร้างอุงค์กร	 และสายการ
บัังคับับััญชาตามข้ึ้อุบัังคับัคณะกรรมการ	กนิอุ.	
ว่ิาด้วิยการจัดแบ่ังส่วินิงานิ	พ.ศ.	2560	โดยแบ่ัง
ส่วินิงานิอุอุกเป็นิ	8	สายงานิ	และม่การกำาหนิด
โครงสร้างการกระจายอุำานิาจหน้ิาท่�ควิามรับัผิิดชอุบั
โดยม่เอุกสารบัรรยายลักษณะงานิขึ้อุงแต่ละ
ตำาแหน่ิงอุย่างชัดเจนิ	 ม่ควิามมุ่งมั�นิในิการสร้าง
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แรงจ่งใจ	 พัฒนิาและรักษาบุัคลากรท่�ม่ควิามร้่
ควิามสามารถท่�สอุดคล้อุงกับัวัิตถุประสงค์ขึ้อุง
หน่ิวิยงานิ	 อุ่กทั�งม่การบัริหารท่�ให้อิุสระในิการ
เสนิอุควิามคิดเห็นิ	 และม่การกำาหนิดระดับั
ควิามร้่	 ทักษะควิามสามารถแต่ละตำาแหน่ิงงานิ
ไว้ิอุย่างเหมาะสม	พนัิกงานิได้รับัการฝึึกอุบัรม
ท่�จำาเป็นิในิการปฏิิบััติงานิตามควิามเหมาะสม
ทั�งภายในิและภายนิอุกหน่ิวิยงานิ	
	 นิอุกจากน่ิ�ยังม่การกำาหนิดให้บุัคลากรม่หน้ิาท่�
และควิามรับัผิิดชอุบัต่อุผิลการปฏิิบััติงานิตาม
ระบับัการควิบัคุมภายในิเพ่�อุให้บัรรลุวัิตถุประสงค์
ขึ้อุงหน่ิวิยงานิ	โดยกำาหนิดหนิว่ิยงานิท่�รับัผิิดชอุบั/
กำาหนิดเสร็จขึ้อุงกระบัวินิงานิตามแผินิปรับัปรุง
การควิบัคุมภายในิแต่ละปีงบัประมาณอุย่างชัดเจนิ
และเหมาะสม	และม่การติดตามผิลการดำาเนิินิ
งานิตามแผินิฯ	 โดยรายงานิผิลการดำาเนิินิงานิ
อุย่างน้ิอุยเป็นิรายไตรมาส	 นิอุกจากน่ิ� ยังม่
การบัริหารจัดการอุงค์กรแบับัมุ่งผิลสัมฤทธิั�
ขึ้อุงงานิอุย่างม่ประสิทธิัภาพ	โปร่งใส	ตรวิจสอุบัได้
บัรรยากาศขึ้อุงการควิบัคุมภายในิโดยรวิมท่�ด่
ขึ้อุง	 กนิอุ . 	 ส่ งผิลใ ห้การควิบั คุมภายในิ
ม่ประสิทธิัภาพ	ประสิทธิัผิล	และสามารถบัรรลุ
วัิตถุประสงค์และเป้าหมายขึ้อุงอุงค์กรได้

กี่ารัปรัะเมนิคุวามเส่่�ยง (Risk Assessment)
	 กนิอุ.	 ม่การระบัุวัิตถุประสงค์การควิบัคุม
ภายในิขึ้อุงการปฏิิบััติงานิให้สอุดคล้อุงกับั
วัิตถุประสงค์ขึ้อุงอุงค์กรไว้ิอุย่างชัดเจนิและเพ่ยงพอุ
ท่�จะสามารถระบัุและประเมินิควิามเส่�ยงท่�
เก่�ยวิข้ึ้อุงกับัวัิตถุประสงค์	ม่การบัริหารควิามเส่�ยง
แบับับ่ัรณาการท่� ม่ควิามเ ช่� อุมโยงกับัแผินิ
ยุทธัศาสตร์	กนิอุ.	ตามหลักเกณฑ์์ขึ้อุง	COSO	
ERM	และสอุดคล้อุงกับัเกณฑ์์การประเมินิตาม
ระบับั	State	Enterprise	Assessment	Model:	
SE-AM	ขึ้อุง	สคร.	 โดยผ้่ิบัริหารม่บัทบัาทในิ
การวิิเคราะห์ควิามเส่�ยง	และประเมินิควิามเส่�ยง	
ม่เกณฑ์์การประเมินิควิามเส่�ยง	 เพ่�อุจัดลำาดับั
ควิามสำาคัญขึ้อุงควิามเส่�ยง	ม่การกำาหนิดมาตรการ
จัดการควิามเส่�ยงเพิ�มเติม	 เพ่�อุแก้ไขึ้และจัดการ
ควิามเส่�ยงอุย่างต่อุเน่ิ�อุงเป็นิประจำาทุกปี	 โดย
ประเมินิผิลการดำาเนิินิงานิตามแผินิเพ่�อุรอุงรับั
ควิามเส่�ยง	 ตลอุดจนิม่แผินิจัดการหร่อุลด

ควิามเส่�ยงในิเชิงกลยุทธ์ัและการคาดการณ์ทั�งระยะสั�นิ
และระยะยาวิ	ม่การจัดทำา	Risk	Map	เพ่�อุแสดง
ควิามเช่�อุมโยงผิลกระทบัสาเหตุเส่�ยงท่�แท้จริง	
(Root	Cause)	กับัปัจจัยเส่�ยง	ทั�งในิเชิงปริมาณ
และคุณภาพ	 ซ้ึ่�งได้รับัควิามร่วิมม่อุจากเจ้าขึ้อุง
ควิามเส่�ยง	 (Risk	Owner)	และม่การรายงานิ
ติดตามผิล	และทบัทวินิการบัริหารควิามเส่�ยง	
รวิมทั�งม่แผินิการบัริหารควิามต่อุเน่ิ�อุงทางธัุรกิจ	
(Business	Continuity	Plan)	ขึ้อุงอุงค์กร
	 โดยม่การระบัุควิามเส่�ยงท่�ม่ผิลต่อุการบัรรลุ
วัิตถุประสงค์การควิบัคุมภายในิขึ้อุงทุกสายงานิ
อุย่างครอุบัคลุมทั�งหน่ิวิยงานิ	 และวิิเคราะห์
ควิามเส่�ยงเพ่�อุกำาหนิดวิิธ่ัการจัดการควิามเส่�ยงนัิ�นิ	
และม่การใช้เกณฑ์์การพิจารณาประสิทธิัผิลขึ้อุง
การควิบัคุมภายในิท่�จัดทำาข้ึ้�นิอุย่างม่มาตรฐานิ	
เป็นิเคร่�อุงม่อุในิการพิจารณาควิามเพ่ยงพอุ
ขึ้อุงการควิบัคุมภายในิเพ่�อุใช้สำาหรับัคัดกรอุง
ปัจจัยเส่�ยงในิเบ่ั�อุงต้นิ	ม่กลไกในิการระบุัควิามเส่�ยง
จากปัจจัยภายนิอุก	โดยคำาน้ิงถ้งผิลกระทบัทุกด้านิ	
เช่นิ	การเปล่�ยนิแปลงด้านิเทคโนิโลย่	ผ้่ิประกอุบัการ	
ด้านิช่�อุเส่ยง	ภาพลักษณ์ขึ้อุงอุงค์กร	 เป็นิต้นิ	
ม่กลไกในิการระบุัควิามเส่�ยงจากปัจจัยภายในิ	
โดยคำาน้ิงถ้งปัจจัยจากบุัคลากรท่�ม่อุย่่	 จำานิวินิ
กิจกรรมท่�จะตรวิจสอุบัขึ้อุงฝ่ึายตรวิจสอุบัภายในิ	
งบัประมาณ	และระบับัเทคโนิโลย่	เป็นิต้นิ			

กิี่จกี่รัรัมกี่ารัคุวบคุุม (Control Activities)
	 ผ้่ิบัริหารม่ส่วินิในิการกำาหนิดให้ม่กิจกรรม
การควิบัคุมท่�เหมาะสม	และม่ประสิทธิัผิลเพ่ยงพอุ
ม่การระบุัควิามเส่�ยงและกำาหนิดกิจกรรมควิบัคุม	
เพ่�อุป้อุงกันิและลดควิามเส่�ยงให้อุย่่ในิระดับั
ท่�ยอุมรับัได้	โดยบุัคลากรขึ้อุงหน่ิวิยงานิม่ส่วินิร่วิม
ในิการกำาหนิดกิจกรรมการควิบัคุม	และม่การใช้
เกณฑ์์การพิจารณาประสิทธิัผิลขึ้อุงการควิบัคุม
ภายในิท่�จัดทำาข้ึ้�นิอุย่างม่มาตรฐานิ	เป็นิเคร่�อุงม่อุ
ในิการพิจารณาควิามเพ่ยงพอุขึ้อุงการควิบัคุม
ภายในิเพ่�อุใช้สำาหรับัคัดกรอุงปัจจัยเส่�ยงในิ
เบ่ั�อุงต้นิ	 ม่การปฏิิบััติตามประกาศการนิิคม
อุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ท่�	142/2559	เร่�อุง	
นิโยบัายและแนิวิปฏิิบััติในิการรักษาควิามมั�นิคง
ปลอุดภัยด้านิสารสนิเทศขึ้อุง	กนิอุ.	และม่ประกาศ
คณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
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เร่�อุง	 นิโยบัายการบัริหารควิามเส่� ยงและ
การควิบัคุมภายในิการนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย	ลงวัินิท่�	11	ม่นิาคม	2563	เพ่�อุ
ใช้เป็นิกรอุบัการดำาเนิินิงานิการบัริหารควิามเส่�ยง
และการควิบัคุมภายในิ	ซ้ึ่�งกำาหนิดให้การบัริหาร
ควิามเส่�ยงและการควิบัคุมภายในิเป็นิส่วินิหน้ิ�ง
ในิวัิฒนิธัรรมท่�สำาคัญขึ้อุงอุงค์กร	 ท่�จำาเป็นิต้อุง
ดำาเนิินิการอุย่างม่ประสิทธิัภาพและประสิทธิัผิล	
โดยถ่อุเป็นิหน้ิาท่�ขึ้อุงทุกหน่ิวิยงานิและบุัคลากร
ทุกคนิในิการดำาเนิินิกิจกรรมควิบัคุมท่�เพ่ยงพอุ	
เหมาะสม	และบัริหารจัดการควิามเส่�ยงให้อุย่่
ในิระดับัท่�ยอุมรับัได้	 เพ่�อุบัรรลุวัิตถุประสงค์และ
เป้าหมายขึ้อุงอุงค์กร	ตลอุดจนิสร้างควิามเช่�อุมั�นิ
แก่ผ้่ิม่ส่วินิได้ส่วินิเส่ย	 (Stakeholder)	 ต่อุการ
ปฏิิบััติภารกิจขึ้อุงอุงค์กร
	 กนิอุ.	 ม่การทบัทวินิและปรับัปรุงค่่ม่อุการ
บัริหารควิามเส่�ยงและการควิบัคุมภายในิปี	2563	
เพ่�อุใช้เป็นิค่่ม่อุการปฏิิบััติงานิขึ้อุงหน่ิวิยงานิ
ม่ระเบ่ัยบั	 ข้ึ้อุบัังคับั	กำาหนิดอุำานิาจหน้ิาท่�และ
วิงเงนิิอุนิมัุติขึ้อุงผ้่ิบัริหารแต่ละระดับัไว้ิอุย่างชัดเจนิ	
และเป็นิลายลักษณ์อัุกษร

ส่ารัส่นเทัศและกี่ารัสื่� อส่ารั (Information 
and Communication)
	 ผ้่ิบัริหารจัดให้ม่การจดัหาและใช้สารสนิเทศท่�
เก่�ยวิข้ึ้อุงและม่คุณภาพ	เพ่�อุสนัิบัสนุินิการปฏิิบััติ
งานิด้านิต่างๆ	 เช่นิ	 ระบับัสารสนิเทศท่�ใช้ในิ
การปฏิิบััติงานิตามภารกิจหลัก	 ด้านิการอุนุิมัติ/
อุนุิญาตและการชำาระค่าบัริการ	 เพ่�อุการดำาเนิินิ
ธุัรกิจขึ้อุง	กนิอุ.	อุย่างม่ประสิทธิัภาพ	รวิมถ้ง
ติดต่อุส่�อุสารทั�งภายในิและภายนิอุกอุยา่งเพ่ยงพอุ
เช่�อุถ่อุได้	 และทันิกาล	 โดยม่ช่อุงทางการย่�นิ
คำาขึ้อุอุนุิมตั	ิอุนุิญาต	เผิยแพร่ขึ้า่วิสาร	กฎระเบ่ัยบั
ข้ึ้อุบัังคับั	ทาง	Website	และ	Mobile	Application	
ซ้ึ่�งผ้่ิประกอุบัการสามารถย่�นิคำาขึ้อุอุนุิมัติ	อุนุิญาต	
ติดตามข่ึ้าวิสาร	 และ	Download	 เอุกสารท่�
เก่�ยวิข้ึ้อุงได้ตามช่อุงทางท่�จัดให้	 สำาหรับัการ
บัริหารงานิภายในิ	ม่การติดตามโครงการ	จัดทำา
รายงานิผิลการดำาเนิินิงานิ	และการประชุมสายงานิ
โดยประมวิลผิลข้ึ้อุม่ลและสารสนิเทศผ่ิานิระบับั
สารสนิเทศต่างๆ	 เพ่�อุให้ได้ข้ึ้อุม่ลท่�เป็นิปัจจุบัันิ	

เช่�อุถ่อุได	้ใช้ประกอุบัการตดัสินิใจสำาหรบััผ้่ิบัริหาร	
รวิมถ้งการส่�อุสารภายในิเพ่�อุให้พนัิกงานิรับัทราบั
ข้ึ้อุม่ล	นิโยบัาย	ผิลการดำาเนิินิงานิ	กฎระเบ่ัยบั	
ข้ึ้อุบัังคับั	 และถ่อุเป็นิแนิวิทางการปฏิิบััติงานิ
ร่วิมกันิอุย่างม่ประสิทธิัภาพ
		 นิอุกจากน่ิ�ยังม่บัันิท้กแจ้งเว่ิยนิแนิวิทางปฏิิบััติ	
นิโยบัาย	กฎระเบ่ัยบั	ข้ึ้อุปฏิิบััติ	รวิมถ้งข่ึ้าวิสาร
ท่�สำาคัญ	 เป็นิลายลักษณ์อัุกษรให้พนัิกงานิ
ทุกคนิทราบั	 และม่เส่ยงตามสาย	 ไลน์ิกลุ่ม
เพ่�อุใช้ในิการติดต่อุส่�อุสารได้ทันิเหตุการณ์	
ม่ ต้่ รับัควิามคิดเห็นิ	 และม่เ ว็ิบัไซึ่ต์	 กนิอุ.	
ให้พนัิกงานิหร่อุบุัคคลภายนิอุกแจ้ง/ร้อุงเร่ยนิ
เก่�ยวิกับัการประพฤติมิชอุบั	หร่อุข้ึ้อุเสนิอุแนิะ
เพ่�อุปรับัปรุงการดำาเนิินิงานิขึ้อุงอุงค์กร

กิี่จกี่รัรัมกี่ารัติ่ดัต่ามผู้ล (Monitoring
Activities)
	 ผ้่ิบัริหารม่การติดตามประเมินิผิลการควิบัคุม
ภายในิ	 ทั�งในิร่ปแบับัการติดตามประเมินิผิล
ต่อุเน่ิ�อุงในิระหวิ่างการปฏิิบััติงานิ	 (Ongoing	
Monitoring)	และการประเมินิผิลเป็นิรายครั�ง	
(Separate	Evaluations)	ม่การติดตามประเมินิผิล
ระหว่ิางผ้่ิบัริหารระดับัส่งกับัระดับัปฏิิบััติการ	
เ ช่นิ	 การประชุม ผ้่ิบั ริหารระดับัส่ง	 (Top
Management)	การประชุมหน่ิวิยงานิในิสังกัด
รอุงผ้่ิว่ิาการ	การรายงานิผิลการดำาเนิินิงานิตาม
ร่ปแบับัท่�กำาหนิด	เพ่�อุให้การควิบัคุมภายในิท่�ม่อุย่่
ม่ประสิทธิัภาพและประสิทธิัผิล	สามารถบัรรลุ
วัิตถุประสงค์ขึ้อุงอุงค์กร
	 กนิอุ.	ยังม่การประเมินิการควิบัคุมด้วิยตนิเอุง	
(Control	Self-Assessment:	CSA)	ขึ้อุงแต่ละ
สายงานิ	รายงานิต่อุผ้่ิบัังคับับััญชา	เพ่�อุประมวิล
เป็นิภาพรวิมขึ้อุงอุงค์กรต่อุไป	 ม่การติดตาม
ประเมินิผิลอุย่างเป็นิอิุสระอุ่กชั�นิหน้ิ�งโดยผ้่ิตรวิจสอุบั
ภายในิ	และรายงานิโดยตรงต่อุผ้่ิบัริหารส่งสุด	
และม่การติดตามการปฏิิบััติตามมาตรการแก้ไขึ้
ข้ึ้อุบักพร่อุงท่�ตรวิจพบัจากการประเมินิการ
ควิบัคุมภายในิ	โดยรายงานิผิลการดำาเนิินิงานิตาม
แผินิปรับัปรุงการควิบัคุมภายในิให้ผ้่ิบัริหาร
ระดับัส่ง	และผ้่ิกำากับัด่แลทราบั	และให้ข้ึ้อุสังเกต
ทุกไตรมาส
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	 นิอุกจากน่ิ�	คณะกรรมการ	กนิอุ.	ได้มอุบัหมาย
ให้คณะกรรมการตรวิจสอุบั	ม่หน้ิาท่�สอุบัทานิ	

1.	ควิามเพ่ยงพอุขึ้อุงระบับัการควิบัคุมภายในิ
และการบัริหารควิามเส่�ยง

2.	ควิามเช่�อุถ่อุได้ขึ้อุงรายงานิทางการเ งินิ
ระหว่ิางการรายงานิทางการเงินิประจำาปี
รวิมทั�งคำาอุธิับัายในิรายงานิทางการเงินิ
เก่�ยวิกับัฐานิะทางการเงินิการบััญช่	และ
การรายงานิกระบัวินิการในิการจัดทำา
รายงานิทางการเงินิ

3.	ควิามครบัถ้วินิเพ่ยงพอุและเหมาะสม
ขึ้อุงกระบัวินิการในิการติดตามการปฏิิบััติ
ตามกฎหมาย	ระเบ่ัยบั	และประเด็นิทาง
ด้านิกฎหมายท่�อุาจม่ผิลกระทบั	ต่อุรายงานิ
ทางการเงินิ

4.	ควิามครบัถ้วินิเพ่ยงพอุและเหมาะสม
ขึ้อุงกระบัวินิการในิการติดตามการปฏิิบััติ
ตามหลักจริยธัรรมธุัรกิจและจรรยาบัรรณ
ผ้่ิบัริหารและพนัิกงานิ

	 ด้วิยควิามมุ่งมั�นิ	ร่วิมแรงร่วิมใจในิการพัฒนิา
ปรับัปรุงระบับัการควิบัคุมภายในิอุย่างต่อุเน่ิ�อุง
ขึ้อุงคณะกรรมการ	ผ้่ิบัริหาร	และพนัิกงานิ	กนิอุ.	
ทุกระดับั	รวิมทั�งการปฏิิบััติตนิให้เป็นิแบับัอุย่าง
ท่�ด่ในิเร่�อุงจริยธัรรม	และควิามซ่ึ่�อุสัตย์	ทำาให้
เช่�อุมั�นิว่ิา	กนิอุ.	จะสามารถพัฒนิาอุย่างต่อุเน่ิ�อุง
และยั�งย่นิ

กี่ารัต่รัวจส่อบภูายใน 
 กา รตร วจสอุบภูาย ในิ ถ่ อุ เ ป็ นิกล ไกห น้ิ� ง ใ นิ
กระบัวินิการกำากับัด่แลกิจการท่�ด่	 เพ่�อุช่วิยติดตาม
และให้เกิดควิามมั�นิใจว่ิาวัิตถุประสงค์ขึ้อุงอุงค์กร
บัรรลุตามท่�กำาหนิด	 ด้วิยการประเมินิควิามเส่�ยง
และสอุบัทานิควิามเพ่ยงพอุขึ้อุงระบับัการควิบัคุมภายในิ	
รวิมทั�งเป็นิท่�ปร้กษาให้คำาแนิะนิำา	 อุย่างเป็นิอิุสระและ

เท่�ยงธัรรมโดยสอุดคล้อุงกับัมาตรฐานิวิิชาช่พการ
ตรวิจสอุบัภายในิสากล	ระเบ่ัยบั	และค่่ม่อุการปฏิิบััติงานิ
การตรวิจสอุบัภายในิขึ้อุงสำานัิกงานิคณะกรรมการนิโยบัาย
รัฐวิิสาหกิจ	 (สคร.)	 อุ่กทั�งภายใต้หลักจรรยาบัรรณ	
ขึ้อุงผ้่ิตรวิจสอุบัภายในิ	4	ประการ	ประกอุบัด้วิย

01
ความุ่ซื่ื�อสัู่ตย์ 

02
ความุ่เท่ี่�ยงธิ์ร็ร็มุ่

03
เก็บร็กัษาความุ่ลัิบ

04
ความุ่สู่ามุ่าร็ถึในหน�าท่ี่�    
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ลัืกษัณะงานิการตรวจสอุบภูายในิ แบ่ังอุอุกได้	2	ประเภท	ค่อุ
	 1.	การตรวิจสอุบัเพ่�อุให้ควิามเช่�อุมั�นิ	(Assurance	Service)
	 2.	การเป็นิท่�ปร้กษา	(Consulting	Service)

ขั�นต่อนท่ั� 1
การ็วางแผน

การ็ตร็วจสู่อบเชิีงกลิย่ที่ธ์ิ์

ขั�นต่อนท่ั� 2
การ็วางแผนในร็ายลิะเอย่ด

แลิะการ็ป็ฏิิบัติงานตร็วจสู่อบ

ขั�นต่อนท่ั� 3
การ็ร็ายงาน

แลิะการ็ปิ็ดการ็ตร็วจสู่อบ

ขั�นต่อนท่ั� 4
ความุ่มุ่ั�นใจ
ในค่ณภูาพ

หารัอืผู่้�บรัหิารัรัะดัับส่่ง กี่ารัวางแผู้นในรัายละเอย่ดั จดััทัำารัา่งรัายงานผู้ล
กี่ารัต่รัวจส่อบ

ส่่งรัายงานผู้ล
กี่ารัต่รัวจส่อบฉบับส่มบ่รัณ์

ปรัะชุม
ป่ดักี่ารัต่รัวจส่อบ ปรัะเมินคุวามพึังพัอใจ

โดัยหน่วยรับัต่รัวจ

ปรัะเมินผู้ลกี่ารัปฏิิบัติ่
โดัยผู่้�บังคัุบบัญชา

กี่ารัปรัะเมินคุุณภูาพั
จากี่ภูายในองค์ุกี่รัทัุกี่ปี

ติ่ดัต่ามผู้ล
กี่ารัปรับัปรัุงแกี่�ไข

ผู่้�ต่รัวจส่อบภูายใน
ไดั�รับักี่ารัอบรัมคุวามรั่�

อย่างต่่อเนื�อง

กี่ารัปรัะเมินคุุณภูาพั
จากี่ภูายนอกี่องค์ุกี่รั

ทัุกี่ 5 ปี

ปรัะชุมเป่ดักี่ารัต่รัวจส่อบ

ส่ำารัวจข�อม่ลเบื�องต่�น

ปรัะเมินคุวามเส่่�ยงและคุวาม
เพ่ัยงพัอกี่ารัคุวบคุุมภูายใน

ปฏิิบัติ่งานต่าม
แนวกี่ารัต่รัวจส่อบ

บันทึักี่กี่รัะดัาษ
ทัำากี่ารัต่รัวจส่อบ

จดััทัำาแนวกี่ารัต่รัวจส่อบ

รัวบรัวมข�อม่ล :
- โคุรังส่รั�างองค์ุกี่รั
- กี่รัะบวนงานต่ามภูารักิี่จองค์ุกี่รั
- แผู้นยุทัธศาส่ต่รัอ์งค์ุกี่รั
- แผู้นบรัหิารัคุวามเส่่�ยง
- ผู้ลปรัะเมิน CSA
- กี่ารัต่รัวจคุรัั�งล่าสุ่ดั

ปรัะเมินคุวามเส่่�ยง :
- โอกี่าส่เกิี่ดั
- ผู้ลกี่รัะทับ
- ลำาดัับคุวามส่ำาคัุญ

กี่ารัทับทัวนแผู้นกี่ารัต่รัวจส่อบ

กี่ารัอนุมัติ่แผู้นโดัย
คุณะกี่รัรัมกี่ารัต่รัวจส่อบ

ขั�นต่อนกี่ารัปฏิิบัติ่งานต่รัวจส่อบ เพืั� อให�คุวามเชื�อมั�น (Assurance Service)

ขั�นต่อนกี่ารัเป็นท่ั�ปรักึี่ษา (Consulting Service)

หน่วยงาน
ขอคุำาปรักึี่ษาแนะนำา

หารัอืเพืั� อกี่ำาหนดั
ขอบเขต่รัว่มกัี่น

จดััส่่งรัายงาน
กี่ารัให�คุำาปรักึี่ษา

จดััทัำาแนวทัาง
กี่ารัให�คุำาปรักึี่ษา

จดััทัำารัายงาน
กี่ารัให�คุำาปรักึี่ษา

อนุมัติ่แนวทัาง
กี่ารัให�คุำาปรักึี่ษา

ปฏิิบัติ่ต่ามแนวทัาง
กี่ารัให�คุำาปรักึี่ษา
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กี่ารับรัหิารัคุวามเส่่�ยง 

ส่รุัปผู้ลกี่ารับรัหิารัคุวามเส่่�ยง 
	 กนิอุ.	 ตระหนัิกถ้งควิามสำาคัญขึ้อุงการบัริหาร
ควิามเส่�ยง	 ซ้ึ่�งถ่อุเป็นิกลไกสำาคัญและเป็นิเคร่�อุงม่อุ
ในิการบัริหารงานิท่�จะทำาให้อุงค์กรบัรรลุวัิตถุประสงค์
และเป้าหมายท่�ได้กำาหนิดไว้ิ	และได้ดำาเนิินิการบัริหาร
ควิามเส่�ยงตามหลักเกณฑ์์/แนิวิทางปฏิิบััติเก่�ยวิกับัการ
บัริหารควิามเส่�ยงท่�สำานัิกงานิคณะกรรมการนิโยบัาย
รัฐวิิสาหกิจ	(สคร.)	กระทรวิงการคลัง	กำาหนิดและพัฒนิา
อุย่างต่อุเน่ิ�อุง	 โดยได้ม่การบ่ัรณาการ	 Corporate	
Governance	-	Risk	Management	-	Compliance	(GRC)	
เพ่�อุให้เกิดเอุกภาพในิการบัริหารจัดการการดำาเนิินิการ

ท่�เป็นิไปในิทิศทางเด่ยวิกันิ	ตลอุดจนิม่การสร้างจิตสำาน้ิก
ในิการปฏิิบััติงานิ	โดยนิำามาบ่ัรณาการในิการบัริหารจัดการ
อุงค์กร	 ทุกระดับัทั�งในิระดับัคณะกรรมการ	 ผ้่ิบัริหาร
และผ้่ิปฏิิบััติงานิ	 เพ่�อุมุ่งไปส่่การสร้างม่ลค่าเพิ�มให้แก่
อุงค์กร	ตลอุดจนิเป็นิท่�ยอุมรับัในิระดับัมาตรฐานิสากล
ส่งผิลให้เกิดควิามเช่�อุถ่อุ	ควิามมั�นิใจให้กับัผ้่ิรับับัริการ	
และเพิ�มข่ึ้ดควิามสามารถในิการแข่ึ้งขัึ้นิได้อุย่างยั�งย่นิ
แก่อุงค์กรและประเทศชาติต่อุไป	
	 ในิปี	2563	กนิอุ.	ม่การพัฒนิาการบัริหารควิามเส่�ยง
ท่�สำาคัญ	ดังน่ิ�

นโยบายกี่ารับรัหิารัคุวามเส่่�ยงและกี่ารัคุวบคุุม
ภูายใน 

	 กนิอุ.	 ม่ควิามมุ่งมั�นิท่�จะส่งเสริมให้ม่การ
บัริหารควิามเส่�ยงทุกระดับัอุย่างทั�วิถ้ง	 และ
เป็นิวัิฒนิธัรรมอุงค์กร	 โดยส่งเสริมให้พนัิกงานิ
ทุกระดับัม่ส่วินิร่วิม	และตระหนัิกถ้งควิามสำาคัญขึ้อุง
การบัริหารควิามเส่�ยง	ตลอุดจนิกำาหนิดกรอุบัและ
กระบัวินิการบัริหารควิามเส่�ยงและการควิบัคุม
ภายในิท่�สอุดคล้อุงกับัมาตรฐานิทั�งในิระดับั
สากลและระดับัประเทศด้านิการบัริหารจัดการ
ควิามเส่�ยง	 (Risk	Management)	การควิบัคุม
ภายในิ	(Internal	Control)	ตามหลักการกำากับั
ด่แลกิจการท่�ด่	(Good	Governance)	มุ่งเน้ินิการ
พัฒนิาประสิทธิัผิลขึ้อุงการบัริหารควิามเส่�ยงและ
การควิบัคุมภายในิอุย่างต่อุเน่ิ�อุง	 เป็นิร่ปธัรรม	
โดยบ่ัรณาการระบับัเทคโนิโลย่สารสนิเทศในิการ
ติดตามด่แล	เพ่�อุเป็นิเคร่�อุงม่อุในิการเพิ�มม่ลค่า	
(Value	Enhancement)	สร้างสรรค์ม่ลค่าเพิ�ม	
(Value	Creation) 

กี่ารัดัำาเนินงานและกี่ารัรัายงานผู้ลกี่ารับรัหิารั
คุวามเส่่�ยง

	 การดำาเนิินิงานิการบัริหารควิามเส่�ยงขึ้อุง	

กนิอุ.	 เป็นิการจัดระบับับัริหารปัจจัยและควิบัคุม

กิจกรรมการดำาเนิินิงานิต่างๆ	เพ่�อุลดม่ลเหตุท่�จะ

ทำาให้เกิดควิามเส่ยหาย	ให้ระดับัขึ้อุงควิามเส่�ยง
และผิลกระทบัท่�จะเกิดข้ึ้�นิในิอุนิาคตอุย่่ในิระดับั
ท่�สามารถยอุมรับัได้	ประเมินิได้	ควิบัคุมได้	และ
ตรวิจสอุบัได้อุย่างม่ระบับั	โดยคำาน้ิงถ้งการบัรรลุ
วัิตถุประสงคแ์ละเป้าหมายตามยทุธัศาสตร	์กนิอุ.	
โดยการรายงานิผิลการบัริหารควิามเส่�ยงขึ้อุง	
กนิอุ.	 ม่	3	ระดับั	ได้แก่	คณะกรรมการกำากับั
ด่แลกิจการท่�ด่	การบัริหารควิามเส่�ยง	และการ
ปฏิิบััติตามกฎระเบ่ัยบั	(คณะกรรมการ	GRC)	
คณะอุนิุกรรมการบัริหารควิามเส่�ยงและควิบัคุม
ภายในิ	และคณะกรรมการ	กนิอุ.	

กี่ารับรัหิารัคุวามเส่่�ยง

	 ปี	 2563	กนิอุ.	 ได้ยกร่างแผินิงานิบัริหาร
ควิามเส่�ยงร่วิมกับัสายงานิต่างๆ	ด้วิยการประชุม
เชิงปฏิิบััติการค้นิหาประเด็นิ	สาเหตุ	ผิลกระทบั	
วิิธ่ัการจัดการ	ฯลฯ	โดยพิจารณาจากนิโยบัายรัฐ	
นิโยบัายหร่อุข้ึ้อุสั� งการขึ้อุงคณะกรรมการ	
กนิอุ.	 วัิตถุประสงค์เชิงยุทธัศาสตร์	 (Strategic	
Objective:	 SO)	 เป้าประสงค์เชิงยุทธัศาสตร์	
ปัจจัยเส่�ยงเดิม	และตัวิช่�วัิดตามบัันิท้กข้ึ้อุตกลงฯ	
กับั	สคร.	 เป็นิต้นิ	โดยได้ม่การระบุัปัจจัยเส่�ยง
ขัึ้�นิต้นิได้	 Risk	 Universe	 73	 ตัวิ	 และเม่�อุ
พิจารณาผ่ิานิประสิทธิัผิลการควิบัคุม	พบัว่ิา
ม่ปัจจัยเส่�ยงนิำาไปส่่การบัริหารจัดการ	(Inherent	
Risk)	14	ปัจจัยเส่�ยง	 ซ้ึ่�งแผินิบัริหารควิามเส่�ยง

02

03

01
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ขึ้อุง	กนิอุ.	ครอุบัคลุมควิามเส่�ยงท่�สำาคัญทั�ง	4	
ประเภท	ได้แก่	ควิามเส่�ยงด้านิกลยทุธ์ั	ควิามเส่�ยง
ด้านิการดำาเนิินิงานิ	ควิามเส่�ยงด้านิการเงินิ	และ
ควิามเส่�ยงด้านิกฎระเบ่ัยบั	สรุปได้ดังน่ิ�

 1) ความเสี�ยงดั�านิกลืยุทธ์ั (Strategic Risk) 
กนิอุ.	 ให้ควิามสำาคัญต่อุการบัริหารควิามเส่�ยง
ด้านิกลยุทธ์ั	 เพ่�อุให้ตอุบัสนิอุงวิัตถุประสงค์เชิง
ยุทธัศาสตร์	5G+	บัทบัาทในิการเช่�อุมโยงพ่�นิท่�	
EEC	ตามนิโยบัายรัฐบัาล	การเตร่ยมบุัคลากร
ให้ทันิต่อุการทดแทนิและการเปล่�ยนิแปลงขึ้อุง
อุงค์กร	การพัฒนิาโครงการ	Smart	Park	และ
โครงการทา่เร่อุอุุตสาหกรรมมาบัตาพดุ	ระยะท่�	3	

 2 )  ค ว าม เ สี� ย ง ดั� า นิก า รดัำา เ นิิ นิ ง านิ 
(Operational Risk)	 ในิการบัริหารควิามเส่�ยง
ด้านิการปฏิิบััติงานิ	 กนิอุ.	 ได้ให้ควิามสำาคัญ
กับัการป้อุงกันิการเกิดอุุ บัั ติ ภัย ร้ายแรงในิ
นิิคมอุุตสาหกรรม	 โดยการฝึึกซึ่้อุมแผินิตาม
ลำาดับัควิามเส่�ยงส่งสุดขึ้อุงการเกิดภัยในิแต่ละ
พ่�นิท่�นิิคมอุุตสาหกรรม	พร้อุมทั�งจัดทำาโครงการ
ประเมินิและลดควิามเส่�ยงโดยประยุกต์ใช้วิิธ่ั	PHA	
(Process	Hazard	Analysis)	 ให้กับัผ้่ิประกอุบั
กิจการในินิิคมอุุตสาหกรรม	 ส่งผิลให้	 กนิอุ.	
สามารถดำาเนิินิการได้ตามเป้าหมายท่�กำาหนิด	

 3) ความเสี�ยงดั�านิการเงนิิ (Financial Risk)	
กนิอุ.	ดำาเนิินิการบัริหารควิามเส่�ยงด้านิการเงินิ
เพ่�อุรักษาควิามมั�นิคงทางการเงินิ	 โดยให้ควิาม
สำาคัญในิการพิจารณาฐานิะการเงินิในิปัจจุบัันิ
และการป้อุงกันิผิลกระทบัท่�คาดว่ิาจะเกิดข้ึ้�นิ
ในิอุนิาคต	

 4) ความเสี�ยงดั�านิกฎระเบยีบ (Compliance
Risk) ในิการบัริหารควิามเส่�ยงด้านิกฎระเบ่ัยบั	
กนิอุ.	ได้ม่การเตร่ยมควิามพร้อุมรอุงรบััปัจจัยเส่�ยง
ต่างๆ	ท่�อุาจเกิดข้ึ้�นิ	ได้แก่	การเตร่ยมควิามพร้อุม
ต่อุการปฏิิบััติตามพระราชบััญญัติทรัพยากรนิำ�า	
พ.ศ.	2561	เป็นิต้นิ	

กี่ารับรัหิารัคุวามต่่อเนื�องทัางธุรักิี่จ 
(Business Continuity Management: 
BCM)

 กนิอุ.	ได้ทบัทวินิและจัดทำาแผินิบัริหารควิาม
ต่อุเน่ิ�อุงทางธุัรกิจ	(Business	Continuity	Plan:	
BCP)	 ปีงบัประมาณ	2563	 เพ่�อุรอุงรับัสภาวิะ
วิิกฤต	 เหตุการณ์ฉุกเฉินิ	สถานิการณ์ภัยพิบััติ	
จำานิวินิ	5	 เหตุการณ์	ได้แก่	 ภัยจากโรคติดต่อุ
และโรคระบัาด	ภัยพิบััติธัรรมชาติ	แผ่ินิดินิไหวิ	
การประท้วิง	 และวิินิาศกรรม	 ซ้ึ่�งรอุงรับัการ
แพร่ระบัาดขึ้อุงโรคติดเช่�อุไวิรัสโคโรนิา	2019	
(COVID-19)	
 การฝึึกซ้ึ่อุมแผินิบัริหารควิามต่อุเน่ิ�อุงทาง
ธุัรกิจขึ้อุง	กนิอุ.	สนิญ.	 ปีงบัประมาณ	2563	
ครอุบัคลุมผิลิตภัณฑ์์และบัริการหลักท่�สำาคัญ	
(Key	Product	and	Service)	ท่�ต้อุงฟ้�นิฟ่กลับัมา
ทำางานิ	โดยกระบัวินิงานิสามารถกลับัมาดำาเนิินิงานิ
ได้ทันิท่หลังจากการประกาศใช้แผินิบัริหาร
ควิามตอุ่เนิ่�อุงทางธัรุกิจ	โดย	กนิอุ.	ได้ม่การฝึึกซึ่อุ้ม
เสม่อุนิจริง	 เม่�อุวัินิท่�	 13	 เมษายนิ	 2563	
โดยจำาลอุงสถานิการณ์ม่การแพร่ระบัาดขึ้อุง
โรคติดเช่�อุ	COVID-19	บัริเวิณพ่�นิท่�	กนิอุ.	สนิญ.
ซ้ึ่�งทำาให้ไม่สามารถเข้ึ้าปฏิิบััติงานิได้	 โดยผิล
การฝึึกซ้ึ่อุมปรากฏิว่ิาท่มบัริหารควิามต่อุเน่ิ�อุง
ทางธัุรกิจท่�เข้ึ้าร่วิมการฝึึกสามารถปฏิิบััติได้ตาม
แผินิบัริหารควิามต่อุเน่ิ�อุงทางธุัรกิจ	โดยสามารถ
กลับัมาดำา เ นิินิงานิครบัถ้วินิ	 หลังจากการ
หยุดชะงักจากสถานิการณ์ข้ึ้างต้นิ
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กี่ารัพััฒนาทัรัพััยากี่รับุคุคุล
	 ระบับัการเร่ยนิร้่และการพัฒนิาบัุคลากรขึ้อุง	กนิอุ.	
ได้ปรับัเปล่�ยนิให้สอุดรับักับัวิิสัยทัศน์ิ	 พันิธักิจ	ภารกิจ
ตามยทุธัศาสตร	์และการเปล่�ยนิแปลงท่�สำาคัญ	ซ้ึ่�งปัจจุบัันิ
อุย่่ในิระยะแผินิยุทธัศาสตร์	กนิอุ.	ปี	2563–2565	ได้กำาหนิด
วิิสัยทัศน์ิการเป็นิผู้้�นิำาการพััฒนิานิิคมอุุตสาหกรรม
ครบวงจรระดัับภู้มิภูาคดั�วยนิวัตกรรมส้�ความยั�งยืนิ
5	ยุทธัศาสตร์	 ได้แก่	Growth/	Green/	Great/	Good	
Governance	และ	Global	Competitiveness	กนิอุ.	และ
ภายใต้	Great	Strategy	:	ยุทธัศาสตร์การพัฒนิาศักยภาพ
ขึ้อุงอุงค์กรด้วิยนิวัิตกรรมและเทคโนิโลย่	 (Great	
Strategy)	 เพ่�อุสร้างศักยภาพขึ้อุงบัุคลากรรอุงรับัการ

เปล่�ยนิแปลงขึ้อุงอุงค์กร	Thailand	4.0	และสร้างควิาม
ผ่ิกพันิกับัอุงค์กร	โดย	ฝึทบั.	 ได้นิำาประเด็นิการพัฒนิา
บุัคลากรให้ม่ควิามร้่	 ทักษะ	และควิามเช่�ยวิชาญรอุงรับั
การเปล่�ยนิแปลงท่�สำาคัญ	 นิโยบัาย	 Thailand	 4.0	
การพัฒนิาผ้่ินิำาในิทุกระดับั	การปรบััปรุงร่ปแบับัการเร่ยนิร้่
อุ่�นินิอุกเหน่ิอุจาก	Training	การพัฒนิาเทคโนิโลย่ดิจิทัล	
เป็นิต้นิ	และได้กำาหนิดประเด็นิการพัฒนิาบุัคลากร	กนิอุ.	
ปีงบัประมาณ	2563–2565	และแผินิพัฒนิาบุัคลากร	
กนิอุ.	ปีงบัประมาณ	2563	และแผินิบัรหิารจัดการควิามร้่
ดังกล่าวิ	โดยในิปี	2563	กนิอุ.	ดำาเนิินิการพฒันิาบุัคลากร
ตามแผินิงานิ	71	หลักส่ตร	ดังน่ิ�	

กี่ารัพััฒนาบุคุลากี่รัให�ม่ส่มรัรัถุนะพัรั�อมรัับ
กี่ารัเปล่�ยนแปลง และเพิั�มข่ดัคุวามส่ามารัถุ
กี่ารัแข่งขันขององค์ุกี่รั จำานวน 59 หลักี่ส่่ต่รั 

	 1)	 กลุ่มหลักส่ตรการพัฒนิาบุัคลากรให้
ม่ควิามเช่�ยวิชาญด้านิการพัฒนิาและบัริหาร
นิิคมอุุตสาหกรรมเชิงนิิเวิศ	(จำานิวินิ	6	หลักส่ตร)
	 2)	กลุ่มหลักส่ตรการพัฒนิาบุัคลากร	กนิอุ.	
ให้ม่ศักยภาพในิการขัึ้บัเคล่�อุนิอุงค์กรส่่	Digital	
(จำานิวินิ	9	หลักส่ตร)
	 3)	กลุ่มหลักส่ตรการพัฒนิาควิามร้่และทักษะ
ท่�จำาเป็นิต่อุ	พ.ร.บั.	กนิอุ.	และการเปล่�ยนิแปลง
ท่�สำาคัญ	(จำานิวินิ	5	หลักส่ตร)
	 4)	 กลุ่มหลักส่ตรควิามร้่เก่�ยวิกับัระบับั
ประเมินิผิลใหม่	(Enablers)	ขึ้อุง	สคร.	(จำานิวินิ	
29	หลักส่ตร)
	 5)	 กลุ่มหลักส่ตรการพัฒนิาเสริมสร้าง
ศักยภาพและควิามเช่�ยวิชาญในิรายอุาช่พ	
(จำานิวินิ	10	หลักส่ตร)

กี่ารัพััฒนาศักี่ยภูาพัผู่้�บรัิหารั เพืั� อเต่รั่ยม
คุวามพัรั�อมในกี่ารัขับเคุลื�อนองค์ุกี่รั จำานวน 
9 หลักี่ส่่ต่รั  

	 โดยม่การพัฒนิาศักยภาพผ้่ิบัริหารในิการ
ขัึ้บัเคล่�อุนิอุงค์กรพร้อุมรับัการเปล่�ยนิแปลง	
(IEAT	Great	Leader	Program)	(9	หลักส่ตร)

กี่ารัเส่รัิมส่รั�างวัฒนธรัรัมองค์ุกี่รั SMART 
ECO กี่ารัจัดักี่ารัคุวามรั่� และ Orientation 
จำานวน 3 หลักี่ส่่ต่รั   

	 โดยม่การทบัทวินินิโยบัายการจัดการควิามร้่
กระบัวินิการจัดการควิามร้่	 และคณะทำางานิ
ชุมชนินัิกปฏิิบััติ	(Community	of	Practice:	CoP)	
พร้อุมทั�งม่การส่�อุสารให้บุัคลากรได้ทราบั	ทั�วิทั�ง
อุงค์กร	 โดยจัดให้ม่กิจกรรมการแลกเปล่�ยนิ
และถ่ายโอุนิควิามร้่ขึ้อุงทุกสายงานิ	และได้ม่
การรวิบัรวิมและจัดเก็บัอุงค์ควิามร้่ท่�สำาคัญขึ้อุง
ทุกสายงานิ
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การ็จดักิจกร็ร็มุ่ด�านการ็จดัการ็ความุ่ร็่� (KM) ป็ีงบป็ร็ะมุ่าณ 2563 ป็ร็ะกอบด�วย
วนัท่ั� 3 และ 10 เมษายน 2563  กี่นอ. จัดัให�ม่กี่ารัสั่มมนากี่ลุ่มย่อยผู่้�บรัหิารั และคุณะทัำางานชุมชนนักี่ปฏิิบัติ่ (CoP)      

	 เพ่�อุสร้างควิามเข้ึ้าใจในิวัิตถุประสงค์ขึ้อุงการจัดการควิามร้่อุงค์กร	และเร่ยนิร้่แนิวิคิดการจัดการควิามร้่ร่วิมกันิขึ้อุง
คณะทำางานิ	KM

วนัท่ั� 11 สิ่งหาคุม และ 25 สิ่งหาคุม 2563 กี่ารัสั่มมนาเชิงปฏิิบัติ่กี่ารั "กี่ารัพััฒนาส่มรัรัถุนะในกี่ารัขับเคุลื�อน
กี่ารัจัดักี่ารัคุวามรั่�ขององค์ุกี่รั"

	 ครั�งท่�	 1	 กิจกรรมนิำาร่อุง	สำาหรับัคณะทำางานิ	CoP	และผ้่ิเก่�ยวิข้ึ้อุง	 เพ่�อุให้ควิามร้่	 ทักษะ	ในิการจัดการควิามร้่
รวิมทั�งฝึึกปฏิิบััติการใช้เคร่�อุงม่อุ	After	Action	Review	(AAR)	

วันท่ั� 21 สิ่งหาคุม 2563 "โคุรังกี่ารัเส่รัิมส่รั�างคุวามสั่มพัันธ์คุ่่คุ�าและล่กี่คุ�า (Factory & Partner Visit) 
ปีงบปรัะมาณ 2563" 

	 โดยม่วัิตถุประสงค์เพ่�อุเสริมสร้างควิามสัมพันิธ์ัท่�ด่	การแลกเปล่�ยนิเร่ยนิร้่แนิวิทางการปฏิิบััติท่�ด่	 (Best	Practice)	
ระหว่ิาง	กนิอุ.	กับัผ้่ิม่ส่วินิได้ส่วินิเส่ย	
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วนัท่ั� 25 สิ่งหาคุม 2563 กี่ารัถุ่ายทัอดัและแลกี่เปล่�ยนเรัย่นรั่�ปรัะส่บกี่ารัณ์ของผู่้�เกี่ษ่ยณอายุงาน ปรัะจำาปี 2563  
ในงาน "KM Day" 

	 กิจกรรมเกมถอุดรหัส	KM	พร้อุมการแบ่ังปันิประสบัการณ์	Leader	Sharing	 ท่�เป็นิ	Best	Practice	“ส่งไม้ต่อุ
จากพ่�ส่่น้ิอุง”	จากรอุงผ้่ิว่ิาการท่�เกษ่ยณอุายุ	จำานิวินิ	2	ท่านิ		

วนัท่ั� 29 สิ่งหาคุม 2563  กี่ารัสั่มมนาเชิงปฏิิบัติ่กี่ารั (Workshop) "โคุรังกี่ารัยกี่รัะดัับคุวามพึังพัอใจของ
ผู่้�ปรัะกี่อบกี่ารั ต่่อกี่ารัให�บรักิี่ารัของนิคุมอุต่ส่าหกี่รัรัม ปีงบปรัะมาณ 2564" 

	 พร้อุมม่การถ่ายทอุดอุงค์ควิามร้่และแลกเปล่�ยนิเร่ยนิร้่ประสบัการณ์	Knowledge	Management	(KM)	ในิหัวิข้ึ้อุ	
“พ.ร.บั.	ภาษ่ท่�ดินิและสิ�งปล่กสร้าง	แนิวิทางวิิธ่ัการปฏิิบััติในิการยกระดับันิิคมอุุตสาหกรรม	ส่่การเป็นินิิคมอุุตสาหกรรม
เชิงนิิเวิศ	4.0	และการเบิักจ่ายงบัประมาณ”		

วันท่ั� 18-19 กัี่นยายน 2563 กี่ารัสั่มมนาเชิงปฏิิบัติ่กี่ารั เรัื�อง "กี่ารับ่รัณากี่ารักี่ารัทัำางานให�บรัรัลุเป้าหมาย
ขององค์ุกี่รัและกี่ารัจัดักี่ารัคุวามรั่�ของส่ายงานบรัหิารั ปรัะจำาปี 2563"  
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กี่ารับรัหิารัจดัักี่ารัเทัคุโนโลย่ส่ารัส่นเทัศ 
แผู้นปฏิิบัติ่กี่ารัดิัจทัิัล
 
	 กนิอุ.	 ได้จัดทำา	 “แผินิปฏิิบััติการดิจิทัลขึ้อุง
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปีงบัประมาณ	
2561-2564”	 เพ่�อุสนัิบัสนุินิการดำาเนิินิงานิ
ตาม	“แผินิเชิงยุทธัศาสตร์ขึ้อุง	กนิอุ.	ปี	2560-
2564”	และสอุดคลอุ้งกบัั	“แผินิแมบ่ัทเทคโนิโลย่
สารสนิเทศและการส่�อุสารขึ้อุงสำานัิกงานิปลัด
กระทรวิงอุุตสาหกรรม	พ.ศ.	2558-2564”	และ	
“แผินิพัฒนิารัฐบัาลดิจิทัลขึ้อุงประเทศไทย	ระยะ	
3	ปี	(พ.ศ.	2559-2561)”	โดยกำาหนิดยทุธัศาสตร์
ด้านิเทคโนิโลย่ดจิิทัล	(IT	Strategies)	ขึ้อุง	กนิอุ.	
4	ด้านิ	ได้แก่	
	 ยุทธัศาสตร์ท่�	1		 Smart	e-Service	
	 ยุทธัศาสตร์ท่�	2		 Stakeholder	
	 	 	 	 Interaction	&	
	 	 	 	 Relationship	
	 ยุทธัศาสตร์ท่�	3		 Seamless
	 	 	 	 Integration	
	 ยุทธัศาสตร์ท่�	4		 Sustainable	Digital		
	 	 	 	 Enterprise
	 ซ้ึ่�งได้ดำาเนิินิการทบัทวินิแผินิปฏิิบััติการดิจิทัล
ขึ้อุง	กนิอุ.	เป็นิประจำาทุกปี	
	 ในิปีงบัประมาณ	2563	กนิอุ.	ได้จัดทำาแผินิ
ปฏิิบััติการดิจิทัลขึ้อุง	 กนิอุ.	 ปีงบัประมาณ	
2561-2564	 (ทบัทวินิประจำาปี	 2564)	 ซ้ึ่�งม่
จำานิวินิ	26	โครงการ	วิงเงินิสำาหรับัปีงบัประมาณ	
2564	จำานิวินิทั�งสิ�นิ	118,460,000	บัาท	โดยม่
การวิิเคราะห์สภาพแวิดล้อุม	 ควิามจำาเป็นิ
และควิามต้อุงการด้านิดิจิทัลขึ้อุงหน่ิวิยงานิ
ภายในิ	 กนิอุ.	 รวิมทั�งได้นิำาแผินิยุทธัศาสตร์	
กนิอุ.	 และยุทธัศาสตร์ภายใต้แผินิปฏิิบััติการ
ด้านิดิจิทัลขึ้อุงกระทรวิงอุุตสาหกรรม	ประกอุบั
กับัเกณฑ์์ประเมินิผิล	 Enablers	 ขึ้อุง	 สคร.	
เป็นิกรอุบัแนิวิทางการดำาเนิินิงานิเพ่�อุขัึ้บัเคล่�อุนิ
ให้	กนิอุ.	ปรับัเปล่�ยนิส่่อุงค์กรดิจิทัล	 (Digital	
Transformation)	ตามนิโยบัายรัฐบัาล

นโยบายกี่ารักี่ำากัี่บดัแ่ลดั�านกี่ารัพััฒนาเทัคุโนโลย่
ดิัจทัิัล (Digital Governance)
 
	 ปีงบัประมาณ	2563	กระทรวิงการคลัง	โดย
สำานัิกงานิคณะกรรมการนิโยบัายรัฐวิิสาหกิจ	
(สคร.)	 ไ ด้กำาหนิดกรอุบัการประเ มินิผิล
การดำาเนิินิงานิรัฐวิิสาหกิจตามระบับั	 State	
Enterprise	Assessment	Model	(SE-AM)	สำาหรับั
การประเมินิ	Enablers	ด้านิการพัฒนิาเทคโนิโลย่
ดิจิทัล	(Digital	Technology:	DT)	กำาหนิดให้
รัฐวิิสาหกิจต้อุงกำาหนิดกรอุบัทิศทางการกำากับั
ด่แลด้านิการบัริหารจัดการเทคโนิโลย่ดจิิทัล	เพ่�อุ
ให้ม่ควิามสอุดคล้อุงกับัวัิตถุประสงค์ในิการดำาเนิินิ
ธุัรกิจท่�ม่ประสิทธิัภาพ	 ม่ควิามโปร่งใส	 และ
เป็นิไปตามกฎหมายและขึ้้อุบัังคับัต่างๆ	กนิอุ.	
จ้งได้จัดทำานิโยบัายการกำากับัด่แลด้านิการพัฒนิา
เทคโนิโลย่ดิจิทัล	(Digital	Governance	Policy)	
โดยได้ม่การนิำาหลักธัรรมาภิบัาลและกระบัวินิการ	
(Policy)	สำาหรับัการกำากับัด่แลเทคโนิโลย่ดิจิทัลท่�ด่
ตามมาตรฐานิสากล	 ISO/IEC	38500	และ	
COBIT	(Control	Objectives	for	Information	
and	Related	Technology)	มาปรับัใช้กับัการ
ดำาเนิินิงานิขึ้อุง	กนิอุ.	 เพ่�อุบัรรลุวัิตถุประสงค์
ขึ้อุงการกำากับัด่แลด้านิเทคโนิโลย่ดิจิทัลท่� ด่
ในิระดับัสากล	(Best	Practice)

โคุรังกี่ารัวเิคุรัาะห์และออกี่แบบส่ถุาปัต่ยกี่รัรัม
องค์ุกี่รั (Enterprise Architecture: EA) 

	 ตามท่�รัฐบัาลกำาหนิดนิโยบัายด้านิเศรษฐกิจ
ดิจิทัลเพ่�อุผิลักดันิให้เกิดการพัฒนิาเศรษฐกิจ
และสังคมด้วิยเทคโนิโลย่	 ส่งผิลให้งานิบัริการ
ขึ้อุงภาครัฐท่�ให้บัริการแก่ประชาชนิต้อุงม่การ
พัฒนิาให้สามารถทำางานิแบับับ่ัรณาการ	ตลอุดจนิ
การเช่�อุมโยงระบับัขึ้้อุม่ลเพ่�อุนิำาไปส่่การบัริการ
ท่�ด่และม่คุณภาพ	 ดังนัิ�นิ	กนิอุ.	 จ้งได้ดำาเนิินิ
โครงการจ้างท่�ปร้กษาเพ่�อุวิิเคราะห์และอุอุกแบับั
สถาปัตยกรรมอุงค์กร	(Enterprise	Architecture:	EA)
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ขึ้อุง	กนิอุ.	 เพ่�อุกำาหนิดกรอุบัสำาหรับัวิิเคราะห์
ควิามต้อุงการ	การอุอุกแบับัวิางแผินิ	และการ
ปฏิิบััติงานิในิการพัฒนิาโครงการด้านิ	 ICT
แบับับ่ัรณาการ	 การวิิเคราะห์ควิามแตกต่าง
ระหว่ิางสถานิะปัจจุ บัันิขึ้อุงสถาปัตยกรรม
อุงค์กร	(As	is	Enterprise	Architecture)	และ
กรอุบัสถานิะอุนิาคตขึ้อุงสถาปัตยกรรมอุงค์กร	
เป้าหมาย	(To	be	Enterprise	Architecture)	
ทั�ง	5	ด้านิ	ซ้ึ่�งประกอุบัด้วิย	ด้านิธุัรกิจ	(Business)	
ด้านิแอุปพลิเคชันิ	 (Application)	 ด้านิข้ึ้อุม่ล	
(Data)	ด้านิโครงสร้างพ่�นิฐานิ	(Infrastructure)
และด้านิควิามมั�นิคงปลอุดภัย	 (Security)
เพ่�อุจัดทำาแผินิการปรับัเปล่�ยนิอุงค์กรส่่ดิจิทัล	
(Digital	Transformation	Roadmap)	ได้แก่	ด้านิ	
People	ด้านิ	Process	และด้านิ	Technology	ท่�ส่ง
ผิลต่อุการบัรรลุถ้งเป้าหมายสถาปัตยกรรมอุงค์กร
ในิอุนิาคต	(To	be	Enterprise	Architecture)	ขึ้อุง	
กนิอุ.	ซ้ึ่�งต่อุมาคณะกรรมการ	กนิอุ.	ได้ให้ควิาม
เห็นิชอุบัต่อุ	(ร่าง)	แผินิ	Digital	Transformation	
Roadmap	ปีงบัประมาณ	2564-2568	แล้วิ

กี่ารัดัำาเนินกี่ารัดั�านโคุรังส่รั�างพืั� นฐานรัะบบ
เคุรัอืข่าย

	 กนิอุ.	 ได้ดำาเนิินิการโครงการเช่าใช้บัริการ
ระบับัเคร่อุข่ึ้ายไร้สาย	(Wireless	Lan)	ระยะ
เวิลา	3	ปี	โดยติดตั�งใช้งานิระบับัเคร่อุข่ึ้ายไร้สาย	
(Wireless	Lan)	จำานิวินิ	150	จุด	ท่�สำานัิกงานิใหญ่
กนิอุ.	และสำานัิกงานินิิคมฯ/ท่าเร่อุฯ	ทั�วิประเทศ	
เพ่�อุให้บัริการแก่เจ้าหน้ิาท่�	 กนิอุ.	 และบุัคคล
ภายนิอุก	เช่นิ	ผ้่ิประกอุบัการ	และผ้่ิมาติดต่อุ	โดย	
กนิอุ.	ได้เพิ�มจุดติดตั�งอุุปกรณ์กระจายสัญญาณ	
(Access	Point)	 ให้ครอุบัคลุมพ่�นิท่�ปฏิิบััติงานิ	
และพ่�นิท่�ส่วินิกลางเพ่�อุรอุงรับัจำานิวินิผ้่ิใช้งานิกับั
อุุปกรณ์เช่�อุมต่อุท่�เพิ�มมากข้ึ้�นิ	รวิมถ้งการเพิ�ม
ประสิทธิัภาพการให้บัริการระบับัเคร่อุข่ึ้ายไร้สาย	
และระบับัควิามปลอุดภัย	 ด้วิยการแยกประเภท
ผ้่ิใช้งานิ	ทำาให้ผ้่ิใช้งานิสามารถใช้งานิในิระบับั
เคร่อุ ข่ึ้ายไ ร้สายได้อุย่างปลอุดภัย	 และม่
ประสิทธิัภาพ	สามารถเคล่�อุนิย้ายไปชั�นิอุ่�นิๆ	ได้
โดยไม่ต้อุงระบุัตัวิตนิใหม่ทุกครั�ง	พร้อุมทั�งม่การ
ปรับัปรุงระบับัเคร่อุข่ึ้ายสัญญาณอิุนิเทอุร์เน็ิต
ให้ม่ประสิทธิัภาพยิ�งข้ึ้�นิ	เพ่�อุให้ผ้่ิบัริหาร	พนัิกงานิ

เจ้าหน้ิาท่�	กนิอุ.	และผ้่ิมาตดิต่อุได้รับัควิามสะดวิก
ในิการใช้ระบับัเคร่อุข่ึ้ายอิุนิเทอุร์เน็ิตในิพ่�นิท่�
ซ้ึ่�งจะช่วิยอุำานิวิยควิามสะดวิกในิการเข้ึ้าถ้งระบับังานิ
ต่างๆ	ขึ้อุง	กนิอุ.	รวิมถ้งการเข้ึ้าถ้งข้ึ้อุม่ลภายนิอุก
ได้อุย่างรวิดเร็วิ

กี่ารัดัำาเนินกี่ารัดั�านกี่ารับรัิหารัคุวามมั�นคุง
ปลอดัภัูยส่ารัส่นเทัศ (Information
Security Management)

	 ตามพระราชบััญญัติการรักษาควิามมั�นิคง
ปลอุดภัยไซึ่เบัอุร์	พ.ศ.	2562	กนิอุ.	ได้ถ่กจัดเป็นิ
หน่ิวิยงานิโครงสร้างพ่�นิฐานิสำาคัญขึ้อุงประเทศ
(Critical	 Information	 Infrastructure:	CII)
ในิปี	 2563	 กนิอุ.	 ได้เข้ึ้าร่วิมฝึึกซ้ึ่อุมการ
รักษาควิามมั�นิคงปลอุดภัยทางไซึ่เบัอุร์แบับัเป็นิ
หน่ิวิย	ร่วิมกับั	ศ่นิย์ไซึ่เบัอุร์ทหาร	กอุงบััญชาการ
กอุงทัพไทย	 เพ่�อุเป็นิการเตร่ยมควิามพร้อุมในิ
การประสานิงานิ	 เฝ้ึาระวัิง	 รับัม่อุ	และแก้ไขึ้
ภัยคุกคามทางไซึ่เบัอุร์	ตลอุดจนิพัฒนิายกระดับั
ข่ึ้ดควิามสามารถบุัคลากรขึ้อุง	กนิอุ.	 ในิการ
บัริหารจัดการด้านิการรักษาควิามมั�นิคงปลอุดภัย
ทางไซึ่เบัอุร์
	 กนิอุ.	 ได้ม่การทบัทวินิและจัดทำาประกาศ	
เร่�อุง	แนิวินิโยบัายและแนิวิปฏิิบััติในิการรักษา
ควิามมั�นิคงปลอุดภัยด้านิสารสนิเทศ	ประจำา
ปี	 2563	 เพ่�อุให้เป็นิไปตามพระราชกฤษฎ่กา
กำาหนิดหลักเกณฑ์์และวิิธ่ัการในิการทำาธุัรกรรม
ทางอิุเล็กทรอุนิิกส์ภาครัฐ	พ.ศ.	2549	ท่�กำาหนิด
ให้หน่ิวิยงานิขึ้อุงรัฐต้อุงจัดทำาแนิวินิโยบัายและ
แนิวิปฏิิบััติในิการรักษาควิามมั�นิคงปลอุดภัย
ด้านิสารสนิเทศ	เพ่�อุให้การดำาเนิินิการใดๆ	ด้วิย
วิิธ่ัการทางอิุเล็กทรอุนิิกส์กับัหน่ิวิยงานิขึ้อุงรัฐ	
หร่อุโดยหน่ิวิยงานิขึ้อุงรัฐ	 ม่ควิามถ่กต้อุง	ควิาม
น่ิาเช่�อุถ่อุ	ควิามพร้อุมใช้งานิ	และม่ควิามมั�นิคง
ปลอุดภัย	รวิมทั�งการม่มาตรการป้อุงกันิปัญหาท่�
อุาจจะเกิดข้ึ้�นิจากการใช้งานิในิลักษณะท่�ไม่ถ่กต้อุง
และการถ่กคุกคามจากภัยต่างๆ
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คุวามรับัผิู้ดัชอบต่่อสั่งคุม ชุมชน และสิ่�งแวดัล�อม 

	 กนิอุ.	ได้วิางกรอุบันิโยบัายการแสดงควิามรับัผิิดชอุบั
ต่อุสังคม	โดยนิำาแนิวิปฏิิบััติด้านิการแสดงควิามรับัผิิดชอุบั
ต่อุสังคม	และสิ�งแวิดล้อุมในิกระบัวินิการ	 (Corporate	

Social	Responsibility	 in	Process;	CSR	 in	Process)	
ครอุบัคลุมหลักการและแนิวิปฏิิบััติท่� เป็นิมาตรฐานิ
ตาม	ISO	26000	มาเป็นิหลักในิการดำาเนิินิงานิ	ดังต่อุไปน่ิ�

นโยบาย CSR ในกี่ารัแส่ดังคุวามรับัผิู้ดัชอบต่่อสั่งคุมและสิ่�งแวดัล�อม 

คุวามรับัผิู้ดัชอบ 

1

(Accountability)

คุวามโปรัง่ใส่

2

(Transparency)

กี่ารัปฏิิบัติ่อย่างม่
จรัยิธรัรัม 

3

(Ethical Behavior)

กี่ารัเคุารัพัต่่อ
กี่ารัปฏิิบัติ่ต่ามแนวทัาง

ของส่ากี่ล 

6

(Respect for 
 International Norms 

of Behavior)

กี่ารัเคุารัพัต่่อ
สิ่ทัธิมนุษยชน 

7

(Respect for 
Human Rights)

กี่ารัเคุารัพัต่่อ
ผู้ลปรัะโยชน์ของ

ผู่้�ม่ส่่วนไดั�ส่่วนเส่่ย

4

(Respect for 
Stakeholder 
Interests)

กี่ารัเคุารัพัต่่อ
หลักี่นิติ่ธรัรัม 

5

(Respect 
for the Rule of Law)
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	 โดย	กนิอุ.	 ย้ดถ่อุแนิวิปฏิิบััติด้านิการแสดง
ควิามรับัผิิดชอุบัต่อุสังคมและสิ�งแวิดล้อุมตาม
มาตรฐานิ	ISO	26000	ดังน่ิ�	

กนิอุ.	 มุ่งมั�นิปฏิิบััติงานิอุย่างรับัผิิดชอุบัและตอุบั
สนิอุงต่อุผ้่ิม่ส่วินิได้ส่วินิเส่ย	สังคม	และ
สิ�งแวิดล้อุมตามหลักธัรรมาภิบัาลและการกำากับั
ด่แลกิจการท่�ด่

กนิอุ.	มุ่งเนิน้ินิำาหลกัสิทธิัมนุิษยชนิมาประยกุต์ใช้
ในิการปฏิิบััติงานิด้านิการแสดงควิามรับัผิิดชอุบั
ต่อุผ้่ิม่ส่วินิได้ส่วินิเส่ยและสิ�งแวิดล้อุม

กนิอุ.	 มุ่งเน้ินิการนิำาหลักปฏิิบััติท่�ด่ด้านิแรงงานิ
มาใช้กับับุัคลากรขึ้อุง	 กนิอุ.	 ทุกระดับัอุย่าง
เท่าเท่ยมและเป็นิธัรรม	โดยไม่เล่อุกปฏิิบััติ

กนิอุ.	 มุ่งเน้ินิการบัริหารจัดการด้านิสิ�งแวิดล้อุม	
การใช้ทรัพยากรธัรรมชาติและพลังงานิภายใต้
หลักการขึ้อุงประสิทธิัภาพเชิงนิิเวิศเศรษฐกิจ	
(Eco-Efficiency)	เพ่�อุการพัฒนิาอุย่างยั�งย่นิและ
ม่ดุลยภาพ

กนิอุ.	 มุ่งเน้ินิการปฏิิบััติต่อุบุัคลากรขึ้อุง	กนิอุ.	
ทุกระดับั	 และผ้่ิม่ส่วินิได้ส่วินิเส่ยกับั	 กนิอุ.	
อุย่างเท่าเท่ยมและเป็นิธัรรม	โดยไม่เล่อุกปฏิิบััติ	
รวิมถ้งมุ่งสนิับัสนิุนิให้ผ้่ิพัฒนิานิิคมอุุตสาหกรรม
ร่วิมดำาเนิินิงานิ	และนิิคมอุุตสาหกรรมภายใต้
การกำากับัด่แลขึ้อุง	กนิอุ.	นิำาแนิวิทางดังกล่าวิไป
ปฏิิบััติอุย่างทั�วิถ้ง

กนิอุ.	มุ่งมั�นิรับัผิิดชอุบัตอุ่การให้บัริการโดยปฏิิบััติ
อุย่างเท่าเท่ยมและเคารพสิทธิัขึ้อุงผ้่ิใช้บัริการ	
ตลอุดจนิการสนัิบัสนุินิให้ผ้่ิม่ส่วินิได้ส่วินิเส่ยกับั	
กนิอุ.	นิำาแนิวิทางดังกล่าวิไปปฏิิบััติอุย่างทั�วิถ้ง

กนิอุ.	สนัิบัสนุินิให้บุัคลากรขึ้อุง	กนิอุ.	ทุกระดับั	
และผ้่ิม่ส่วินิได้ส่วินิเส่ยกับั	กนิอุ.	 เสริมสร้างการ
ม่ส่วินิร่วิมและการพัฒนิาชุมชนิในิด้านิการศ้กษา
และวัิฒนิธัรรม	การสร้างการจ้างงานิและการ
พัฒนิาทกัษะ	การพฒันิาและการเขึ้า้ถ้งเทคโนิโลย่	
การสร้างควิามมั�งคั�งและรายได้	 สุขึ้ภาพ	และ
การลงทุนิทางสังคม
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	 ในิปีงบัประมาณ	2563	กนิอุ.	 ม่การดำาเนิินิโครงการด้านิ	CSR	โดยนิำาแนิวิปฏิิบััติด้านิการแสดงควิามรับัผิิดชอุบั
ต่อุสังคมและสิ�งแวิดล้อุมในิกระบัวินิการ	ครอุบัคลุมหลักการและแนิวิปฏิิบััติท่�เป็นิมาตรฐานิตาม	 ISO	26000	
มาเป็นิหลักในิการดำาเนิินิงานิ	โดยม่โครงการท่�สำาคัญ	ดังน่ิ�

โคร็งการ็แลิะกิจกร็ร็มุ่สู่�งเสู่ร็มิุ่ CSR 

01
โคร็งการ็นิคมุ่ฯ สู่ร็ะแก�ว

ชีวนวิ�ง ก�าวไป็ด�วยกัน 
SAKAEO RUN 

TOGETHER 2020

โคุรังกี่ารันิคุมฯ ส่รัะแกี่�วชวนวิ�ง กี่�าวไป
ดั�วยกัี่น SAKAEO RUN TOGETHER 2020

	 กนิอุ.	 จัดโครงการ	“สระแก้วิชวินิวิิ�ง	 ก้าวิไปด้วิยกันิ	
SAKAEO	RUN	TOGETHER	2020”	เพ่�อุส่งเสริมสุขึ้ภาพท่�ด่
ผ่ิานิการอุอุกกำาลังกาย	 และเป็นิการประชาสัมพันิธ์ั
ถ้งควิามพร้อุมและศักยภาพรอุงรับัการลงทุนิขึ้อุง
นิิคมอุุตสาหกรรมสระแก้วิ	 ซ้ึ่�งเป็นินิิคมอุุตสาหกรรม
แห่งแรกในิเขึ้ตพัฒนิาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนิ	 โดยม่	
นิางสาวิสมจิณณ์	 พิล้ก	 ผ้่ิว่ิาการการนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย	เป็นิประธัานิเปิดงานิ	วัินิท่�	29	กุมภาพันิธ์ั
2563	ณ	สำานัิกงานินิิคมอุุตสาหกรรมสระแก้วิ	 จังหวัิด
สระแก้วิ	

ผู้ลืสำาเร็จ
	 สร้างควิามเช่�อุมั�นิด้านิการบัริหารจัดการและภาพลักษณ์
ท่�ด่แก่	 กนิอุ.	 สร้างการม่ส่วินิร่วิมระหว่ิางหน่ิวิยงานิ
ภาครัฐ	เอุกชนิ	และชุมชนิ	รวิมถ้งส่งเสริมการอุอุกกำาลังกาย
เพ่�อุสุขึ้ภาพให้กับัผ้่ิเข้ึ้าร่วิมกิจกรรม	 ซ้ึ่�งภายในิงานิม่
ผ้่ิเข้ึ้าร่วิมกิจกรรม	ประกอุบัด้วิย	 ผ้่ิบัริหารและพนิักงานิ	
กนิอุ.	หน่ิวิยงานิราชการท้อุงถิ�นิ	 ชุมชนิโดยรอุบันิิคมฯ	
ผ้่ิประกอุบัการ	และชมรมเดินิ-วิิ�งเพ่�อุสุขึ้ภาพ	จำานิวินิ	
ประมาณ	400	คนิ	

โคุรังกี่ารัส่านฝ่ัน
ปั� นอาช่พั

	 กนิอุ.	 พร้อุมหนิ่วิยงานิควิามร่วิมม่อุจากภาครัฐ
ภาคเอุกชนิ	ภาคประชาสังคม	สถาบัันิการศ้กษา	และ
สถาบัันิการเงินิ	รวิม	16		หน่ิวิยงานิ	รว่ิมกนัิจัดทำาโครงการ	
“สานิฝัึนิ	 ปั�นิอุาช่พ”	 โดยม่วัิตถุประสงค์เพ่�อุเสริมสร้าง
ทักษะควิามร้่ในิการสร้างอุาช่พ	เสริมรายได้ให้กับัชุมชนิ
รอุบันิิคมฯ	 ประกอุบัด้วิย	 กลุ่มวัิยแรงงานิ	 แรงงานิ
ใกล้เกษ่ยณ	และชุมชนิผ้่ิส่งอุายุ	 เพ่�อุให้ม่ทักษะควิามร้่
และแนิวิทางในิการประกอุบัอุาช่พ	สร้างธุัรกิจ	โดยพัฒนิา
ข่ึ้ดควิามสามารถด้านิวิิชาช่พให้ได้รับัมาตรฐานิวิิชาช่พ
เป็นิท่�ยอุมรับัขึ้อุงผ้่ิประกอุบัการ	 เพ่�อุรอุงรับัการบัริการ

ภาคอุุตสาหกรรม	 ซ้ึ่�งเป็นิโครงการต่อุเน่ิ�อุง	ระยะเวิลา	
3	 ปี	 (2562-2564)	โดยตั�งเป้าผ้่ิเข้ึ้าอุบัรมจำานิวินิปีละ	
1,000	คนิ

ผู้ลืสำาเร็จ
 ปีที� 1 ในิปีงบัประมาณ	2562	กนิอุ.	ได้ดำาเนิินิโครงการ
นิำาร่อุงไป	 10	 นิิคมฯ	 โดยม่ผ้่ิผ่ิานิการอุบัรมในิวิิชาช่พ
ต่างๆ	จำานิวินิ	1,288	คนิ	
 ปีที� 2 ปีงบัประมาณ	2563	ดำาเนิินิโครงการโดย
อุบัรมให้ควิามร้่แก่ชุมชนิรอุบันิิคมฯ	จำานิวินิ	11	 นิิคมฯ	
3	กลุ่มอุาช่พ	ได้แก่	กลุ่มวิิชาช่พช่าง	กลุ่มวิิชาช่พอุาหาร	
และกลุ่มวิิชาช่พการตลาดอุอุนิไลน์ิ	 รวิมจำานิวินิทั�งสิ�นิ	
1,256	คนิ
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03

โคุรังกี่ารั "ต่่� กี่นอ. ปันสุ่ข" ของส่ำานักี่งานใหญ่
กี่นอ. และนิคุมอุต่ส่าหกี่รัรัม / ท่ัาเรัอื
อุต่ส่าหกี่รัรัม

	 กนิอุ.	ดำาเนิินิกิจกรรม	“ต้่ปันิสุขึ้	หยิบัพอุด่	ม่ก็แบ่ังปันิ”	
ตามนิโยบัายขึ้อุงกระทรวิงอุุตสาหกรรม	บัริเวิณสำานัิกงานิ
ใหญ่	 พ่�นิท่�บัริเวิณรอุบันิิคมอุุตสาหกรรม	 และพ่�นิท่�
บัริเวิณท่าเร่อุอุุตสาหกรรม	 โดยม่วัิตถุประสงค์เพ่�อุ
บัรรเทาควิามเด่อุดร้อุนิขึ้อุงสังคม	 ชุมชนิ	และเป็นิการ

ช่วิยเหล่อุประชาชนิผ้่ิม่รายได้น้ิอุย	 ท่�อุาศัยอุย่่ในิพ่�นิท่�
โดยรอุบั	 ในิช่วิงวิิกฤตการแพร่ระบัาดขึ้อุงเช่�อุโควิิด-19	

ผู้ลืสำาเร็จ
 ประชาชนิผ้่ิม่รายได้น้ิอุยหร่อุผ้่ิได้รับัผิลกระทบัจาก
สถานิการณ์การแพร่ระบัาดขึ้อุงเช่�อุโรคโควิิด-19	ในิพ่�นิท่�
โดยรอุบั	ได้รับัควิามช่วิยเหล่อุ	และบัรรเทาควิามเด่อุดร้อุนิ

03

02
โคร็งการ็สู่านฝุ่นั

ป็ั� นอาชีพ่

โคร็งการ็ "ต่� กนอ. ป็นัสู่่ข" ของสู่ำานักงานใหญ� 
กนอ. แลิะนิคมุ่อต่สู่าหกร็ร็มุ่ / ที่�าเร็อือต่สู่าหกร็ร็มุ่

โคุรังกี่ารั
“กี่นอ. ห่วงใย ส่่�ภัูยโคุวดิั”

	 จากสถานิการณ์การแพร่ระบัาดขึ้อุงเ ช่�อุไวิรัส	
COVID-19	ส่งผิลกระทบัต่อุการดำาเนิินิกิจกรรมและการ
ใช้ช่วิิตประจำาวัินิในิการด่แลรักษาสุขึ้ภาพอุนิามัยขึ้อุง
ชุมชนิท่�อุย่่โดยรอุบันิิคมอุุตสาหกรรม	กนิอุ.	 จ้งได้จัด
กิจกรรมมอุบัเจลแอุลกอุฮั่อุล์	 โครงการ	“กนิอุ.	 ห่วิงใย	
ส้่ภัยโควิิด”	 ให้กับัชุมชนิ	และผ้่ิด้อุยโอุกาสทางสังคม	
รวิมถ้งสถานิพยาบัาล	 ในิพ่�นิท่�รอุบันิิคมอุุตสาหกรรม
ทั�วิประเทศ	ท่�ยังขึ้าดแคลนิอุุปกรณ์ในิการด่แลและป้อุงกันิ
ตนิเอุงจากเช่�อุไวิรัส	COVID-19	จำานิวินิ	25,000	หลอุด

ผู้ลืสำาเร็จ
	 1.	 ชุมชนิ	และผ้่ิด้อุยโอุกาสรอุบันิิคมอุุตสาหกรรม
ทั�วิประเทศได้รับัอุุปกรณ์การด่แลและป้อุงกันิตนิเอุง
จากเช่�อุไวิรัส	COVID-19	
	 2.	 สามารถสนิับัสนุินิภารกิจขึ้อุงโรงพยาบัาลและ
บุัคลากรทางการแพทย์ท่�ด่แลผ้่ิป่วิยได้นิำาไปใช้ประโยชน์ิ
ในิการป้อุงกันิและการควิบัคุมการแพร่ระบัาดขึ้อุงโรค
จากเช่�อุไวิรัส	COVID-19
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04
โคร็งการ็ “กนอ. 

ห�วงใย สู่่�ภัูยโควดิ”

โคุรังกี่ารัจัดัทัำาถุุงยังช่พั เพืั� อมอบให�กัี่บ
ปรัะชาชนท่ั�ไดั�รับัผู้ลกี่รัะทับจากี่โคุวดิั-19

	 กนิอุ.	 ร่วิมกับัหน่ิวิยงานิราชการส่วินิท้อุงถิ�นิ	 โดย
สนัิบัสนุินิงบัประมาณจัดทำาถุงยังช่พ	 เพ่�อุมอุบัให้กับั
ประชาชนิท่�ได้รับัผิลกระทบัจากโควิิด-19	 ในิพ่�นิท่�เขึ้ต
เศรษฐกิจพิเศษ	จำานิวินิ	2	พ่�นิท่�	
 1.	 ร่วิมกับัอุงค์การบัริหารส่วินิตำาบัลท่าสายลวิด	
อุำาเภอุแม่สอุด	 จังหวัิดตาก	มอุบัถุงยังช่พให้กับัชุมชนิ	
ตำาบัลท่าสายลวิด	หม่่ท่�	1-7	จำานิวินิ	500	ถุง
 2.	 ร่วิมกับัเทศบัาลตำาบัลสำานัิกขึ้าม	อุำาเภอุสะเดา	

จังหวัิดสงขึ้ลา	 มอุบัถุงยัง ช่พให้ กับัชุมชนิในิพ่�นิท่�
ตำาบัลสำานัิกขึ้าม	หม่่ท่�	1-7	จำานิวินิ	500	ถุง

ผู้ลืสำาเร็จ
 1.	สามารถบัรรเทาควิามเด่อุดร้อุนิให้กับัชุมชนิท่�ได้รับั
ผิลกระทบัจากสถานิการณ์การแพร่ระบัาดขึ้อุงเช่�อุไวิรัส	
COVID-19
 2.	สร้างการม่ส่วินิร่วิมและเคร่อุข่ึ้ายการดำาเนิินิงานิ
ร่วิมกันิระหว่ิางหน่ิวิยงานิท้อุงถิ�นิ	และชุมชนิ
 3.	สร้างภาพลักษณ์ท่�ด่ขึ้อุงอุงค์กร

05

05
โคร็งการ็จดัที่ำาถึง่ยังช่ีพ เพื� อมุ่อบให�กับ
ป็ร็ะชีาชีนท่ี่�ได�ร็บัผลิกร็ะที่บจากโควดิ-19

โคุรังกี่ารัมอบถัุงเก็ี่บนำาให�กัี่บชุมชน โรังเรัย่น 
วดัั และโรังพัยาบาลส่่งเส่รัมิสุ่ขภูาพั เพืั� อเก็ี่บ
ส่ำารัองนำาใช�ในฤดัแ่ล�ง

	 ด้วิยชุมชนิในิรอุบัพ่�นิท่�เขึ้ตเศรษฐกิจพิเศษ	จังหวัิด
ตาก	 ได้รับัควิามเด่อุดร้อุนิจากปัญหาภัยแล้ง	 กนิอุ.
จ้งร่วิมกับัอุงค์การบัริหารส่วินิตำาบัลท่าสายลวิด	นิำาถังเก็บันิำ�า
เพ่�อุมอุบัให้กับัชุมชนิ	 โรงเร่ยนิ	 วัิด	และโรงพยาบัาล
ส่งเสริมสุขึ้ภาพ	ในิพ่�นิท่�ตำาบัลท่าสายลวิด	อุำาเภอุแม่สอุด	
จังหวัิดตาก	เพ่�อุเก็บัสำารอุงนิำ�าใช้	บัรรเทาควิามเด่อุดร้อุนิ	
และลดปัญหาการขึ้าดแคลนินิำ�าใช้ในิฤด่แล้ง

ผู้ลืสำาเร็จ
	 1.	สามารถบัรรเทาควิามเด่อุดร้อุนิให้กับัชุมชนิในิพ่�นิท่�
ท่�ได้รับัผิลกระทบัจากภัยแล้ง
	 2.	สร้างการม่ส่วินิร่วิมและเคร่อุข่ึ้ายการดำาเนิินิงานิ
ร่วิมกันิระหว่ิางหน่ิวิยงานิท้อุงถิ�นิ	และชุมชนิ
	 3.	สร้างภาพลักษณ์ท่�ด่ขึ้อุงอุงค์กร
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โคร็งการ็มุ่อบถัึงเก็บนำาให�กับช่ีมุ่ชีน โร็งเร็ย่น วดั 

แลิะโร็งพยาบาลิสู่�งเสู่ร็มิุ่สู่่ขภูาพ 
เพื� อเก็บสู่ำาร็องนำาใชี�ในฤดแ่ลิ�ง

โคุรังกี่ารักี่ารัอบรัมให�คุวามรั่�เก่ี่�ยวกัี่บ
กี่ารัดัำาเนินงาน CSR in Process 
ต่ามแนวทัาง ISO 26000

	 กนิอุ.	จัดอุบัรมให้ควิามร้่เก่�ยวิกับัการดำาเนิินิงานิ	CSR	
in	Process	ตามแนิวิทาง	ISO	26000	เพ่�อุเสริมสร้าง
ควิามร้่	ควิามเข้ึ้าใจ	ให้กับับุัคลากร	กนิอุ.	และผ้่ิม่ส่วินิได้
ส่วินิเส่ย	ประกอุบัด้วิย	ผ้่ิบัริหาร	พนัิกงานิ	กนิอุ.	ค่่ค้า	และ
ผ้่ิพัฒนิานิิคมอุุตสาหกรรม	สามารถขัึ้บัเคล่�อุนิการดำาเนิินิ
งานิด้านิ	CSR	in	Process	ขึ้อุง	กนิอุ.	ให้เกิดควิามยั�งย่นิ	
โดยเช่�อุมโยงหลักการและแนิวิปฏิิบััติตามมาตรฐานิ	
ISO	 26000	 เข้ึ้าส่่กระบัวินิการทำางานิขึ้อุงอุงค์กร
อุย่างครอุบัคลุมได้อุย่างแท้จริงและม่ประสิทธิัภาพ	
เพ่�อุให้	 กนิอุ.	 ก้าวิส่่การเป็นิรัฐวิิสาหกิจต้นิแบับัด้านิ

การแสดงควิามรับัผิิดชอุบัต่อุสังคม	 และสิ�งแวิดล้อุม
ในิกระบัวินิการ	ภายใต้มาตรฐานิ	ISO	26000	

ผู้ลืสำาเร็จ
	 1.	 ม่แนิวิทางพัฒนิาการดำาเนิินิงานิด้านิ	 CSR	 in	
Process	ตามมาตรฐานิ	ISO	26000	โดยสามารถระบุั
หน่ิวิยงานิรับัผิิดชอุบัในิส่วินิท่�เก่�ยวิข้ึ้อุง	และนิำาไปปรับัใช้ในิ
การปฏิิบััติงานิอุย่างถ่กต้อุงเหมาะสม	สอุดรบััตามแนิวิทาง
การพัฒนิางานิด้านิ	CSR	 in	Process	ตามมาตรฐานิ
ISO	26000
	 2.	ผ้่ิเข้ึ้ารับัการอุบัรมม่ผิลคะแนินิการรับัร้่	ควิามเข้ึ้าใจ
ในิการดำาเนิินิงานิ	 คิดเป็นิร้อุยละ	80	ขึ้อุงผิลคะแนินิ
การประเมินิ

07

07
โคร็งการ็การ็อบร็มุ่ให�ความุ่ร็่�เก่�ยวกับการ็
ดำาเนินงาน CSR in Process ตามุ่แนวที่าง 
ISO 26000

โคุรังกี่ารัสั่มมนาเชงิปฏิิบติั่กี่ารักี่ารัจดััทัำา
แผู้น CSR ปรัะจำาปีงบปรัะมาณ 2564

	 กนิอุ.	 จัดสัมมนิาเชิงปฏิิบััติการ	 การจัดทำาแผินิ
ปฏิิบััติการด้านิการแสดงควิามรับัผิิดชอุบัต่อุสังคมและ
สิ�งแวิดล้อุมขึ้อุงนิิคมอุุตสาหกรรม/ท่าเร่อุอุุตสาหกรรม	

ประจำาปีงบัประมาณ	2564	ร่วิมกับั	ผ้่ิบัริหาร	พนัิกงานิ	
กนิอุ.	 และผ้่ิพัฒนิานิิคมอุุตสาหกรรม	 เพ่�อุให้การ
ดำาเนิินิงานิภายใต้แผินิปฏิิบััติการด้านิ	CSR	ขึ้อุงนิิคม
อุุตสาหกรรม/ท่าเร่อุอุุตสาหกรรม	สามารถขัึ้บัเคล่�อุนิ
การดำาเนิินิงานิได้อุย่างม่ประสิทธิัภาพ	และประสิทธิัผิล	

08
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สอุดคล้อุงตามมาตรฐานิ	 ISO	26000	และสามารถ
ขัึ้บัเคล่�อุนิให้	กนิอุ.	เกิดควิามยั�งย่นิในิการดำาเนิินิงานิด้านิ	
CSR	in	Process	และ	CSR	after	Process	อุย่างเป็นิระบับั

ผู้ลืสำาเร็จ
	 1.	 ม่แนิวิทางพัฒนิาการดำาเนิินิงานิด้านิ	 CSR	 in
Process	ตามมาตรฐานิ	ISO	26000

	 2.	 ม่แผินิการดำาเนิินิงานิพัฒนิางานิด้านิ	CSR	 in
Process		
	 3.	สามารถระบุัหน่ิวิยงานิรับัผิิดชอุบัในิส่วินิท่�เก่�ยวิข้ึ้อุง
	 4.	หน่ิวิยงานิท่�เก่�ยวิขึ้้อุงสามารถนิำาไปปรับัใช้ในิการ
ปฏิิบััติงานิอุย่างถ่กต้อุงเหมาะสม	สอุดรบััตามแนิวิทางการ
พัฒนิางานิด้านิ	CSR	in	Process	ตามมาตรฐานิ	ISO	26000

08
โคร็งการ็สัู่มุ่มุ่นาเชีงิป็ฏิิบติัการ็

การ็จดัที่ำาแผน CSR ป็ร็ะจำาปี็งบป็ร็ะมุ่าณ 2564

การ็บร็หิาร็จดัการ็ด�านสิู่�งแวดลิ�อมุ่ ความุ่ป็ลิอดภัูย อาช่ีวอนามุ่ัย แลิะพลัิงงาน

โคุรังกี่ารัฝ่ึกี่อบรัมหลักี่ส่่ต่รั "Introduction to
ISO 14001:2015"

	 การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 (กนิอุ.)	
สำานัิกงานิใหญ่	 ได้รับัการรับัรอุงมาตรฐานิระบับัการ
จัดการด้านิสิ�งแวิดล้อุม	 ISO	 14001	ภายใต้ขึ้อุบัเขึ้ต
การบัริหารงานิสำานัิกงานิ	จากสถาบัันิรับัรอุงมาตรฐานิ
ไอุเอุสโอุ	(สรอุ.)	ครั�งแรก	เม่�อุวัินิท่�	23	กุมภาพันิธ์ั	2544	
และปัจจุบัันิกำาลังขึ้อุการรับัรอุงการจัดการด้านิสิ�งแวิดล้อุม	
ISO	 14001:2015	กนิอุ.	 จ้งได้จัดฝึึกอุบัรมหลักส่ตร	
“Introduction	to	ISO	14001:2015”	ให้แก่	คณะผ้่ิตรวิจ
ติดตามภายในิ	คณะผ้่ิแทนิการจัดการด้านิสิ�งแวิดล้อุม	
(EMR)	คณะทำางานิกลุ่มต่างๆ	 ขึ้อุงระบับัการจัดการ
ด้านิสิ�งแวิดล้อุมในิ	กนิอุ.	สำานัิกงานิใหญ่	จำานิวินิประมาณ	
60	 ท่านิ	 โดยม่วัิตถุประสงค์เพ่�อุให้บุัคลากรม่ควิามร้่
ควิามเข้ึ้าใจ	และทักษะขัึ้�นิพ่�นิฐานิท่�เพ่ยงพอุ	สามารถ	

ดำาเนิินิการตามแผินิและขึ้อุ้กำาหนิดขึ้อุงระบับั	ISO	14001	
ได้ถ่กต้อุง	และม่ประสิทธิัภาพต่อุไป	เพ่�อุให้การดำาเนิินิงานิ
ระบับัการจัดการด้านิสิ�งแวิดล้อุม	ISO	14001	 เป็นิไป
อุย่างต่อุเน่ิ�อุง	โดย	กนิอุ.	ได้รับัเก่ยรติจาก	สรอุ.	คัดสรร
วิิทยากรท่�ม่คุณภาพ	 ค่อุ	นิายณพวุิฒิ	หฤหรรษพงศ์	
ซ้ึ่�งเป็นิผ้่ิเช่�ยวิชาญด้านิมาตรฐานิสากลมาอุบัรมให้
ควิามร้่ในิหัวิข้ึ้อุอุนุิกรมมาตรฐานิระบับัการจัดการ
ด้านิสิ� งแวิดล้อุม	 ISO	 14001:2015	 ขึ้้อุกำาหนิด	
ISO	14001:2015	และฝึึกทำาแบับัฝึึกหัดตามข้ึ้อุกำาหนิด	ISO	
14001:2015	เช่นิ	การประเมนิิลักษณะปญัหาสิ�งแวิดล้อุม
การวิางแผินิกำาหนิดควิามเส่�ยงด้านิสิ�งแวิดล้อุม	 เป็นิต้นิ	
พร้อุมทั�งให้ผ้่ิเข้ึ้าร่วิมอุบัรมทำาแบับัทดสอุบัเพ่�อุประเมินิ
ผิลการฝึึกอุบัรมจากหลักส่ตรน่ิ�	การฝึึกอุบัรมหลักส่ตร
ดังกล่าวิจัดข้ึ้�นิ	ณ	โรงแรมเซ็ึ่นิทารา	แกรนิด์	และบัางกอุก	
คอุนิเวินิชันิ	 เซ็ึ่นิเตอุร์	แอุท	 เซ็ึ่นิทรัลเวิิลด์	 กรุงเทพฯ	
เม่�อุวัินิท่�	13–14	สิงหาคม	2563

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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กี่ารัปรัะเมินผู้ลกี่รัะทับสิ่�งแวดัล�อม (Environmental 
Impact Assessment: ElA)

 โคุรังกี่ารันิคุมอุต่ส่าหกี่รัรัมเวลิด์ั ฟู่๊�ดั วลัเลย์ 
ไทัยแลนด์ั 

	 ตั�งอุย่่ท่�ตำาบัลไชยภ่มิ	และตำาบัลหลักฟ้า	อุำาเภอุไชโย	
จังหวัิดอุ่างทอุง	ได้รับัควิามเห็นิชอุบัจากสำานัิกงานินิโยบัาย
และแผินิทรัพยากรธัรรมชาติและสิ�งแวิดล้อุม	ตามหนัิงส่อุ
ท่�	ทส	 1010.3/2205	ลงวัินิท่�	 18	 กุมภาพันิธ์ั	2563	
ม่เน่ิ�อุท่�ประมาณ	1,392.31	ไร่	 โดยม่กลุ่มอุุตสาหกรรม
เป้าหมาย	ประกอุบัด้วิย	กลุ่มเกษตรกรรมและผิลิตผิล
จากการเกษตร	กลุ่มแร่	 เซึ่รามิกและโลหะขัึ้�นิม่ลฐานิ	
กลุ่มอุุตสาหกรรมเบัา	กลุ่มผิลิตภัณฑ์์โลหะ	 เคร่�อุงจักร
และอุุปกรณ์ขึ้นิส่ง	 กลุ่มอุุตสาหกรรมอุิเล็กทรอุนิิกส์
และเคร่�อุงใช้ไฟฟ้า	 กลุ่มบัริการสาธัารณ่ปโภคหร่อุ
อุุตสาหกรรมสนัิบัสนุินิ	กลุ่มอุุตสาหกรรมพลาสติกและ
กระดาษ	และกลุ่มการพัฒนิาเทคโนิโลย่และนิวัิตกรรม	
นิอุกจากน่ิ�โครงการม่แหล่งนิำ�าใช้สำาหรับัผิลิตนิำ�าประปาขึ้อุง
โครงการ	ซ้ึ่�งมาจากอุ่างเก็บันิำ�าขึ้นิาดใหญ่	จำานิวินิ	2	อุ่าง	
ม่ปริมาตรควิามจุรวิมประมาณ	6.1	 ล้านิล่กบัาศก์เมตร	
อุ่กทั�งโครงการฯ	 ได้ม่การอุอุกแบับัระบับับัำาบััดนิำ�าเส่ย
ส่วินิกลางเป็นิระบับับัำาบััดนิำ�าเส่ยประเภทเติมอุากาศแบับั
ตะกอุนิเร่ง	(Activated	Sludge:	AS)	ซ้ึ่�งม่ควิามสามารถ
ในิการรอุงรับันิำ�าเส่ยส่งสุด	6,610.9	ล่กบัาศก์เมตรต่อุวัินิ

 โคุรังกี่ารันิคุมอตุ่ส่าหกี่รัรัมดัับบลิวเอชเอ รัะยอง 36
	 ตั�งอุย่่ท่�ตำาบัลพนิานิิคม	อุำาเภอุนิิคมพัฒนิา	 จังหวัิด
ระยอุง	 ได้รับัควิามเห็นิชอุบัจากสำานัิกงานินิโยบัายและ
แผินิทรัพยากรธัรรมชาติและสิ�งแวิดล้อุม	ตามหนิังส่อุท่�

ทส	 1010.3/6905	 ลงวัินิท่�	 25	พฤษภาคม	 2563	
เน่ิ�อุท่�ประมาณ	1,281.36	 ไร่	 โดยโครงการฯ	 ม่ระบับั
สาธัารณ่ปโภคท่� เ อุ่� อุอุำานิวิยและสามารถรอุง รับั
อุุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆ	 ได้แก่	 อุุตสาหกรรมผิลิต
ชิ�นิส่วินิยานิพาหนิะและประกอุบัรถยนิต์	 อุุตสาหกรรม
สนัิบัสนุินิการผิลิตชิ�นิส่วินิยานิยนิต์	และประกอุบัรถยนิต์	
อุุตสาหกรรมอิุเล็กทรอุนิิกส์	 อุุตสาหกรรมเหล็กขัึ้�นิกลาง
และขัึ้�นิปลาย	อุุตสาหกรรมผิลิตวัิสดุก่อุสร้าง	อุุตสาหกรรม
แบัตเตอุร่�หร่อุเซึ่ลล์เก็บัประจุไฟฟ้าท่�ไม่ม่กระบัวินิการ
หลอุมตะกั�วิและไม่รับัท่�เป็นิแผ่ินิธัาตุ	 อุุตสาหกรรม
หุ่นิยนิต์	อุุตสาหกรรมยานิยนิต์แห่งอุนิาคต	อุุตสาหกรรม
การบิันิและโลจิสติกส์	 และอุุตสาหกรรมบัริการ
สาธัารณ่ปโภคสนิับัสนิุนิ	นิอุกจากน่ิ�โครงการม่การรับั
นิำ�าดิบัมาจากบัริษัท	 จัดการและพัฒนิาทรัพยากรนิำ�า
ภาคตะวัินิอุอุก	จำากัด	(มหาชนิ)	(East	Water)	ผ่ิานิระบับั
ท่อุขึ้นิส่งเข้ึ้ามาเก็บัในิบ่ัอุเก็บันิำ�าดิบัขึ้อุงโครงการขึ้นิาด	
10,000	ล่กบัาศกเ์มตร	เพ่�อุสำารอุงนิำ�าใช้ไว้ิในิพ่�นิท่�โครงการ	
อุ่กทั�งโครงการได้ม่การอุอุกแบับัระบับับัำาบััดนิำ�าเส่ย
ส่วินิกลางขึ้อุงโครงการเป็นิระบับับัำาบััดนิำ�าเส่ยทางช่วิภาพ
แบับับ่ัอุเติมอุากาศ	ซ้ึ่�งสามารถรอุงรับันิำ�าเส่ยได้รวิม	4,000	
ล่กบัาศก์เมตรต่อุวัินิ	

 โคุรังกี่ารันิคุมอุต่ส่าหกี่รัรัมโรัจนะ แหลมฉบัง 
(ส่่วนขยายคุรัั�งท่ั� 1) 
	 ตั�งอุย่่ท่�ตำาบัลตะเค่ยนิเต่�ย	อุำาเภอุบัางละมุง	 จังหวัิด
ชลบุัร่	 ได้รับัควิามเห็นิชอุบัจากสำานัิกงานินิโยบัายและ
แผินิทรัพยากรธัรรมชาติและสิ�งแวิดล้อุม	ตามหนัิงส่อุ
ท่�	 ทส	 1010.3/11047	 ลงวิันิท่�	 25	 สิงหาคม	2563	
ม่เน่ิ�อุท่�ประมาณ	943.36	ไร่	 โดยม่กลุ่มอุุตสาหกรรม
เป้าหมาย	 ประกอุบัด้วิย	 ก ลุ่มเกษตรกรรมและ

โคร็งการ็ฝุ่กึอบร็มุ่หลัิกสู่่ตร็
"Introduction to 
ISO 14001:2015"
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สร้างควิามตระหนัิกและเตร่ยมควิามพร้อุมให้โรงงานิ

ในินิิคมอุุตสาหกรรมสามารถนิำาระบับัการจัดการ

ควิามปลอุดภัยกระบัวินิการผิลิต	 (Process	 Safety	

Management:	 PSM)	 ไปดำาเนิินิการได้อุย่างถ่กต้อุง	

และม่ประสิทธิัภาพ	 เพ่�อุป้อุงกันิ	 ควิบัคุม	 และลด

ควิามเส่�ยงในิการเกิดอุุบััติเหตุในิสถานิประกอุบัการ	

โคุรังกี่ารัท่ั�เก่ี่�ยวกัี่บคุวามปลอดัภัูย และอาช่วอนามัย

 01 โคุรังกี่ารั IEAT PSM Academy 
	 กนิอุ.	ดำาเนิินิ	 “โครงการ	IEAT	PSM	Academy”	

โดยการให้บัริการฝึึกอุบัรมหลกัส่ตรข้ึ้อุม่ลควิามปลอุดภยั

กระบัวินิการผิลิตและการวิิเคราะห์อัุนิตรายกระบัวินิการ

ผิลิต	และหลักส่ตรการตรวิจประเมินิภายในิ	เพ่�อุส่งเสริม

01
โคร็งการ็
IEAT PSM Academy

 2.1 โคร็งการ็จัดที่ำา/ที่บที่วนแผนฉุ่กเฉิุนแลิะซื่�อมุ่
แผนฉุ่กเฉิุน(ด�านอคัค่ภัูย) ของอาคาร็สู่ำานักงาน กนอ. 

	 เพ่�อุเป็นิการเตร่ยมพร้อุมด้านิบุัคลากรและอุุปกรณ์ท่�
จำาเป็นิในิการตอุบัสนิอุงต่อุภาวิะฉุกเฉินิกรณ่เกิดเหตุอัุคค่ภัย

ข้ึ้�นิภายในิสำานัิกงานิ	 เพ่�อุป้อุงกันิไม่ให้เกิดผิลเส่ยหาย
หร่อุเกิดผิลเส่ยหายในิระดับัน้ิอุยท่�สุดต่อุช่วิิตและทรัพย์สินิ

Environment:	SSHE)	จ้งกำาหนิดแผินิงานิด้านิ	SSHE	ข้ึ้�นิ
เพ่�อุป้อุงกันิ	ควิบัคุม	และลดควิามเส่�ยงในิการเกิดอัุนิตราย
ต่อุสุขึ้ภาพและอุุบััติเหตุจากการทำางานิหร่อุภาวิะฉุกเฉินิ	
โดยแผินิปฏิิบััติการด้านิ	SSHE	ขึ้อุง	กนิอุ.	ประจำาปี	2563	
ม่จำานิวินิ	5	โครงการ	ดังน่ิ�

ผิลิตผิลทางการเกษตร	 กลุ่มอุุตสาหกรรมเบัา	 กลุ่ม
อุุตสาหกรรมผิลิตภัณฑ์์โลหะ	 เคร่�อุงจักร	และอุุปกรณ์
ขึ้นิส่ง	 กลุ่มอุุตสาหกรรมอุิเล็กทรอุนิิกส์และเคร่�อุงใช้
ไฟฟ้า	 อุุตสาหกรรมสนิับัสนุินิ	และกลุ่มอุุตสาหกรรม
เป้าหมายตามพระราชบััญญัติเขึ้ตพัฒนิาพิเศษภาค
ตะวัินิอุอุก	นิอุกจากน่ิ�โครงการม่การรับันิำ�าดิบัมาจากบัริษัท	
จัดการและพัฒนิาทรัพยากรนิำ�าภาคตะวัินิอุอุก	จำากัด	(มหาชนิ)
(East	Water)	ซ้ึ่�งสามารถส่งนิำ�าดิบัให้โครงการ	1.32	ล้านิ

ล่กบัาศก์เมตรต่อุปี	 อุ่กทั�งโครงการได้เตร่ยมควิามพร้อุม
ขึ้อุงแหล่งนิำ�าสำารอุงโดยขึ้อุสนัิบัสนุินินิำ�าประปาจากการ
ประปาส่วินิภ่มิภาคสาขึ้าพัทยา	(ชั�นิพิเศษ)	อุ่กทั�งโครงการ
ได้ม่การอุอุกแบับัระบับับัำาบััดนิำ�าเส่ยส่วินิกลางขึ้อุง
โครงการเป็นิระบับับัำาบััดนิำ�าเส่ยประเภทเติมอุากาศแบับั
ตะกอุนิเร่ง	(Activated	Sludge:	AS)	ซ้ึ่�งม่ควิามสามารถ
ในิการรอุงรบัันิำ�าเส่ยโดยรวิม	2,600	ล่กบัาศกเ์มตรตอุ่วัินิ

 02 แผู้นงานดั�านคุวามปลอดัภัูย ส่วัส่ดิัภูาพั
อาช่วอนามัย และส่ภูาพัแวดัล�อมในกี่ารัทัำางาน
	 กนิอุ.	 ให้ควิามสำาคัญในิการบัริหารจัดการด้านิควิาม
ปลอุดภัย	สวัิสดิภาพ	อุาช่วิอุนิามัย	และสภาพแวิดล้อุม
ในิการทำางานิ	 (Safety,	 Security,	 Health	 and
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2.1
โคร็งการ็จดัที่ำา/ที่บที่วนแผนฉุก่เฉิุนแลิะซื่�อมุ่แผน
ฉุก่เฉิุน(ด�านอคัค่ภัูย) ของอาคาร็สู่ำานักงาน กนอ. 

2.2
โคร็งการ็ที่บที่วนมุ่าตร็การ็ร็กัษาความุ่ป็ลิอดภัูย

ของอาคาร็สู่ำานักงาน กนอ.

 2.2 โคร็งการ็ที่บที่วนมุ่าตร็การ็ร็กัษาความุ่ป็ลิอดภัูย
ของอาคาร็สู่ำานักงาน กนอ.

	 เพ่�อุจัดทำาระเบ่ัยบัปฏิิบััติการรักษาควิามปลอุดภัย
อุาคารสถานิท่�ให้เหมาะสมกับัอุาคารสำานัิกงานิใหญ่

 2.3 โคร็งการ็การ็ป็้องกันแลิะเฝุ่้าร็ะวงัโร็คติดต�อ
	 เพ่�อุกำาหนิดแนิวิทางในิการด่แลสุขึ้ภาพอุนิามัย
ขึ้อุงพนัิกงานิ	กนิอุ.	และสนัิบัสนุินิให้ควิามช่วิยเหล่อุ
ผ้่ิประกอุบัการฯ	เพ่�อุร่วิมแรงร่วิมใจกันิเฝ้ึาระวัิง	 ป้อุงกันิ	

ควิบัคุมการแพร่ระบัาดขึ้อุงโรคติดต่อุในิประเทศไทย	
และสร้างควิามเช่�อุมั�นิให้กับัพนัิกงานิ	กนิอุ.	ผ้่ิประกอุบัการ	
และชุมชนิโดยรอุบั	

2.3
โคร็งการ็การ็ป็อ้งกันแลิะเฝุ่า้ร็ะวงัโร็คติดต�อ

สำานัิกงานินิิคมอุุตสาหกรรม	 และสำานัิกงานิท่าเร่อุ

อุุตสาหกรรม	พร้อุมทั�งส่�อุสารระเบ่ัยบัปฏิิบััติฯ	 ดังกล่าวิ

ให้ผ้่ิท่�เก่�ยวิข้ึ้อุงรับัทราบัเพ่�อุด่แลควิามปลอุดภัยด้านิช่วิิต

และทรัพย์สินิให้แก่พนัิกงานิ	กนิอุ.
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2.4
โคร็งการ็เสู่ร็มิุ่สู่ร็�างสู่ภูาพแวดลิ�อมุ่

ในการ็ที่ำางานท่ี่�ด่ของ กนอ.

 2.4 โคร็งการ็เสู่ร็ิมุ่สู่ร็�างสู่ภูาพแวดลิ�อมุ่ในการ็
ที่ำางานท่ี่�ด่ของ กนอ.
	 กนิอุ.	 ได้ดำาเนิินิการตรวิจวิัดควิามเขึ้้มขึ้อุงแสงสวิ่าง	
คุณภาพอุากาศ	เช่�อุราและแบัคท่เร่ยสำาหรับัอุาคาร	กนิอุ.	
สำานัิกงานิใหญ่	สำานัิกงานินิิคมอุุตสาหกรรม	และสำานัิกงานิ

ท่าเร่อุอุุตสาหกรรมมาบัตาพุด	และจัดทำาแนิวิทางปรับัปรุง
สภาพแวิดล้อุมในิการทำางานิขึ้อุงพนัิกงานิ	กนิอุ.	 เพ่�อุให้
พนัิกงานิ	 กนิอุ.	 ม่สภาพแวิดล้อุมในิการทำางานิท่�ด่
และเป็นิไปตามค่ามาตรฐานิต่างๆ	ขึ้อุงกฎหมาย	รวิมทั�ง
เสริมสร้างให้พนัิกงานิม่ควิามผ่ิกพันิต่อุอุงค์กร

 2.5 โคร็งการ็สู่�งเสู่ร็ิมุ่แลิะสู่ร็�างความุ่ตร็ะหนัก
ด�าน SSHE
	 กนิอุ.	 จัดกิจกรรมเพ่�อุให้พนัิกงานิ	กนิอุ.	 ม่ควิามร้่
ควิามเข้ึ้าใจเก่�ยวิกับั	SSHE	 เช่นิ	 ส่�อุประชาสัมพันิธ์ัให้
ควิามร้่เก่�ยวิกับั	SSHE	การจัดทำาค่่ม่อุ	SSHE	ขึ้อุงพนัิกงานิ	
กนิอุ.	 การจัดอุบัรมสร้างควิามตระหนิักด้านิ	 SSHE	

เป็นิต้นิ	เพ่�อุปรบััเปล่�ยนิพฤตกิรรมและสง่เสรมิให้พนัิกงานิ
เห็นิถ้งควิามสำาคัญและนิำาไปปรับัใช้ในิการปฏิิบััติงานิ
อุย่างถ่กต้อุงและเหมาะสม	พร้อุมทั�งเสริมสร้างควิาม
ผ่ิกพันิ	สร้างค่านิิยม	และวิัฒนิธัรรมอุงค์กรด้านิควิาม
ปลอุดภัย	สวัิสดิภาพ	อุาช่วิอุนิามัย	และสภาพแวิดล้อุม
ในิการทำางานิขึ้อุง	กนิอุ.

2.5
โคร็งการ็สู่�งเสู่ร็มิุ่
แลิะสู่ร็�างความุ่ตร็ะหนักด�าน SSHE
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	 ภายใต้บัทบััญญัติแห่ง	พ.ร.บั.	 ข้ึ้อุม่ลข่ึ้าวิสารขึ้อุง
ราชการ	พ.ศ.	2540	กนิอุ.	ได้จัดตั�งศ่นิย์ข้ึ้อุม่ลข่ึ้าวิสาร
เพ่�อุให้บัริการข้ึ้อุม่ล	 ตามนิโยบัายการบัริหารข้ึ้อุม่ล
ด้วิยควิามเสมอุภาค	โปร่งใส	โดยได้กำาหนิดขึ้อุบัเขึ้ตและ
วิิธ่ัการดำาเนิินิงานิอุย่างชัดเจนิ	พร้อุมทั�งม่การให้บัริการ

ข้ึ้อุม่ลในิหลายลักษณะ	ครอุบัคลุมการเข้ึ้าถ้งขึ้อุงประชาชนิ	
อุาทิ	 ข้ึ้อุม่ลในิร่ปแบับัเอุกสาร	ขึ้้อุม่ลทางอุินิเทอุร์เน็ิต	
ระบับับัริการข้ึ้อุม่ลทางโทรศัพท์	โทรสาร	เป็นิต้นิ	นิอุกจากน่ิ�	
ประชาชนิยังสามารถเข้ึ้าถ้งข้ึ้อุม่ลข่ึ้าวิสารด้วิยตนิเอุง	ผ่ิานิทาง	
ศ่นิย์ข้ึ้อุม่ลข่ึ้าวิสาร	กนิอุ.	สำานัิกงานิใหญ่

	 กนิอุ.	ได้นิำาข้ึ้อุม่ลการดำาเนิินิงานิต่างๆ	รวิมถ้งผิลการ
ดำาเนิินิงานิ	มาเผิยแพร่ไว้ิบันิเว็ิบัไซึ่ต์	(www.ieat.go.th)	
ซ้ึ่�งประชาชนิ	 ผ้่ิสนิใจสามารถเขึ้้าทำาการส่บัค้นิข้ึ้อุม่ล

ท่�ต้อุงการได้ตลอุด	24	 ชั�วิโมง	ไม่ว่ิาจะเป็นิ	 ข้ึ้อุม่ลท่�ตั�ง
นิิคมอุุตสาหกรรมทั�วิประเทศไทย	 ข้ึ้อุม่ลด้านิกฎหมาย	
การอุนุิมัติ-อุนุิญาต	รวิมถ้งสิทธิัประโยชน์ิต่างๆ	เป็นิต้นิ

	 กนิอุ.	 ได้ดำาเนิินิการเผิยแพร่ข้ึ้อุม่ลผ่ิานิช่อุงทาง
โซึ่เช่ยลม่เด่ยท่�หลากหลาย	โดยม่ช่อุงทางแฟนิเพจเฟซึ่บุ๊ัก	
Industrial	Estate	Authority	of	Thailand:	IEAT	(ลิงก์	
https://www.facebook.com/IndustrialEstateAuthority
OfThailand)	 เป็นิหน้ิ�งในิช่อุงทางหลัก	 โดยม่จำานิวินิ
ผ้่ิติดตามกว่ิาสอุงแสนิคนิ	ซ้ึ่�งช่วิยให้ประชาชนิและผ้่ิสนิใจ

สามารถติดตามควิามเคล่�อุนิไหวิสำาคัญๆ	 เข้ึ้าถ้งข้ึ้อุม่ล
ขึ้อุง	กนิอุ.	และสามารถม่ส่วินิร่วิมในิการเสนิอุข้ึ้อุคิดเห็นิ
ข้ึ้อุเสนิอุแนิะกลับัมายัง	กนิอุ.	 ได้	นิอุกจากน่ิ�	 ยังม่การ
เผิยแพร่ข้ึ้อุม่ลผ่ิานิทาง	 Twitter	@thai_industrial
ซ้ึ่�งช่วิยให้ประชาชนิได้รับัข้ึ้อุม่ลข่ึ้าวิสารได้อุย่างรวิดเร็วิ
อุ่กช่อุงทางหน้ิ�ง

	 กนิอุ.	 ได้ดำาเนิินิการเผิยแพร่ข้ึ้อุม่ลผ่ิานิช่อุงทาง
แอุปพลิเคชันิ	 I-EA-T	 Touch	 ซ้ึ่�งเป็นิแอุปพลิเคชันิ
ท่�มุ่งเน้ินิให้ขึ้อุ้ม่ลเก่�ยวิกับันิิคมอุุตสาหกรรมในิประเทศไทย	
ในิร่ปแบับั	4	ภาษา	ประกอุบัด้วิย	 ไทย	 จ่นิ	อุังกฤษ	
และญ่�ปุ่นิ	 จ้งสามารถรอุงรับัควิามต้อุงการขึ้อุงนิักลงทุนิ

ต่างประเทศ	รวิมถ้งผ้่ิสนิใจในิต่างประเทศได้เป็นิอุย่างด่
นิอุกจากน่ิ�	 ช่อุงทางแอุปพลิเคชันิ	 I-EA-T	 Touch
ยังเป็นิแหล่งเผิยแพร่ข้ึ้อุม่ลข่ึ้าวิสาร	อุาทิ	ตำาแหน่ิงงานิในิ
นิิคมอุุตสาหกรรม	 ซ้ึ่�งเป็นิท่�สนิใจและยังประโยชน์ิให้แก่
ประชาชนิเป็นิจำานิวินิมาก	

กี่ารัดัำาเนินงานต่าม พั.รั.บ. ข�อม่ลข่าวส่ารัของรัาชกี่ารั พั.ศ. 2540 
และกี่ารัเผู้ยแพัรัข่�อม่ลข่าวส่ารัของ กี่นอ. ปี 2563

กี่ารัให�บรักิี่ารัข�อม่ลทัางอนิเทัอรัเ์น็ต่

กี่ารัให�บรักิี่ารัข�อม่ลผู่้านโซึ่เช่ยลม่เด่ัย

กี่ารัให�บรักิี่ารัข�อม่ลผู่้านแอปพัลิเคุชัน
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รัายงานคุณะกี่รัรัมกี่ารัต่รัวจส่อบ

	 คณะกรรมการตรวิจสอุบั	 (Audit	 Committee)	
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(กนิอุ.)	 ได้รับั
แต่งตั�งตามคำาสั�ง	คณะกรรมการ	กนิอุ.	ท่�	7/2563	ลงวัินิท่�	
14	ธัันิวิาคม	2563	ประกอุบัด้วิย	นิางสิรินิทร์	แดงไชยวัิฒน์ิ	
ประธัานิกรรมการตรวิจสอุบั	นิายสรศักดิ�	 ม่นิะโตร่		

กรรมการตรวิจสอุบั	พลโท	กานิต์	กลัมพสุต	กรรมการ
ตรวิจสอุบั	และในิระหว่ิางปีงบัประมาณ	2563	 ม่การ
เปล่�ยนิแปลงประธัานิกรรมการและกรรมการตรวิจสอุบั
สรุปได้	ดังน่ิ�

	 ในิปี	2563	คณะกรรมการตรวิจสอุบัได้ปฏิิบััติหน้ิาท่�
ตามท่�ได้รับัมอุบัหมายจากคณะกรรมการ	กนิอุ.	 โดย
สอุบัทานิและผิลักดันิให้	กนิอุ.	ปฏิิบััติตามหลักการกำากับั
ด่แลกิจการท่�ด่	 ม่การกำากับัการปฏิิบััติตามกฎเกณฑ์์
ม่ระบับัการบัริหารควิามเส่�ยงและการควิบัคุมภายในิ
มุ่งเน้ินิการเป็นิอุงค์กรโปร่งใสม่การตรวิจสอุบัภายในิ
ท่�ม่ประสิทธิัภาพและประสิทธิัผิล	โดยเช่�อุมโยงเป้าหมาย
ขึ้อุงอุงค์กรและหน่ิวิยตรวิจสอุบัภายในิให้เป็นิเป้าหมาย

เด่ยวิกันิ	 เพ่�อุ มุ่ง ส่่การเป็นิอุงค์กรท่�สามารถสร้าง
ม่ลค่าเพิ�มในิระยะยาวิอุย่างยั�งย่นิให้แก่	กนิอุ.	 โดยในิ	
ปี	2563	ม่การประชุมรวิมทั�งสิ�นิ	11	ครั�ง	และได้ม่การ
รายงานิผิล	การดำาเนิินิงานิต่อุคณะกรรมการ	กนิอุ.	
ทุกๆ	 ไตรมาส	อุย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวิจสอุบั	
กนิอุ.	 ม่ข้ึ้อุสังเกตอุย่างเป็นิอิุสระท่�เป็นิประโยชน์ิต่อุการ
บัริหารงานิขึ้อุง	กนิอุ.	

ระหว�าง เดืัอุนิตุลืาคม 2562 – ธัันิวาคม 2562 
	 	 1.	นิางปริศนิา				ประหารข้ึ้าศ้ก		 	 	 	 ประธัานิกรรมการตรวิจสอุบั
	 	 2.	นิายชัยยุทธั			คำาคุณ	 	 	 	 	 กรรมการตรวิจสอุบั
	 	 3.	พลโท	กานิต์	 กลัมพสุต			 	 	 	 กรรมการตรวิจสอุบั
ระหว�าง เดืัอุนิธัันิวาคม 2562 – กรกฎาคม 2563
	 	 1.	นิางสิรินิทร์			 แดงไชยวัิฒน์ิ		 	 	 	 ประธัานิกรรมการตรวิจสอุบั
	 	 2.	นิายชัยยุทธั			คำาคุณ	 	 	 	 	 กรรมการตรวิจสอุบั
	 	 3.	พลโท	กานิต์	 กลัมพสุต			 	 	 	 กรรมการตรวิจสอุบั
ระหว�าง เดืัอุนิสิงหาคม 2563 – ปัจจุบันิ
	 	 1.	นิางสิรินิทร์	 แดงไชยวัิฒน์ิ		 	 	 	 ประธัานิกรรมการตรวิจสอุบั
	 	 2.	นิายสรศักดิ�	 ม่นิะโตร่			 	 	 	 กรรมการตรวิจสอุบั
	 	 3.	พลโท	กานิต์	 กลัมพสุต			 	 	 	 กรรมการตรวิจสอุบั
	 โดยม่	ผ้่ิอุำานิวิยการฝ่ึายตรวิจสอุบัภายในิ	ดำารงตำาแหน่ิงเป็นิเลขึ้านุิการคณะกรรมการตรวิจสอุบั	

สรุปสาระสำาคัญในิการปฏิิบััติหน้ิาท่�
 
กี่ารัส่อบทัานรัายงานทัางกี่ารัเงิน

 1.1) ค�าตอุบแทนิขอุงผู้้�สอุบบัญชี
 งบัการเงินิขึ้อุง	กนิอุ.	 ได้รับัการตรวิจสอุบั
โดย	สำานัิกงานิการตรวิจเงินิแผิ่นิดินิ	 (สตง.)
คณะกรรมการตรวิจสอุบัไดพิ้จารณาและเหน็ิชอุบั
ค่าตอุบัแทนิในิการตรวิจสอุบังบัการเงินิสำาหรับั
ปีสิ�นิสุดวัินิท่�	 30	 กันิยายนิ	2562	งบัการเงินิ	
ไตรมาส	1	ไตรมาส	2	และไตรมาส	3	ประจำา
ปีงบัประมาณ	2563	จำานิวินิ	2,130,000	บัาท	
รายละเอุ่ยดดังน่ิ�

	 -	ค่าสอุบัทานิงบัการเงินิระหว่ิางกาล	3	ไตรมาส	
=	930,000	บัาท

	 -	ค่าตรวิจสอุบังบัการเงินิประจำาปี
=	1,200,000	บัาท

 1.2) การสอุบทานิงบการเงินิ   
คณะกรรมการตรวิจสอุบัสอุบัทานิและให้

ควิามเห็นิชอุบัต่อุรายงานิวิิเคราะห์งบัการเงินิ	
สำาหรับัปีสิ�นิสุดวัินิท่�	 30	 กันิยายนิ	 2562	
งบัการเงินิไตรมาส	1	ไตรมาส	2	และไตรมาส	3	
ประจำาปีงบัประมาณ	2563	 ร่วิมกับัสำานัิกงานิ
การตรวิจเงินิแผ่ินิดินิ	(สตง.)	และฝ่ึายการเงินิ
และบััญช่	โดยพิจารณาเก่�ยวิกับัควิามเหมาะสม
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ขึ้อุงนิโยบัายการบััญช่	การสอุบัทานิขึ้้อุม่ลท่�เป็นิ
สาระสำาคัญขึ้อุงงบัการเงินิ	 ควิามเพ่ยงพอุในิ
การเปิดเผิยข้ึ้อุม่ลเพ่�อุให้รายงานิทางการเงินิ
แสดงผิลการดำาเนิินิงานิ	ฐานิะการเงนิิ	ด้วิยข้ึ้อุม่ล
ท่�เป็นิสาระสำาคัญอุย่างถ่กต้อุง	ครบัถว้ินิ	เช่�อุถ่อุได้
และเป็นิไปตามมาตรฐานิการบััญช่ท่�รับัรอุง
ทั�วิไป	อุย่างไรก็ตามเน่ิ�อุงจากพระราชบััญญัตวิิินิยั
การเงินิการคลังขึ้อุงรัฐ	พ.ศ.	2561	กำาหนิดให้	
สตง.	 ต้อุงตรวิจสอุบัรายงานิการเงินิให้แล้วิเสร็จ
ภายในิ	180	 วัินิ	ซ้ึ่�งไม่สอุดคล้อุงกับักรอุบัระยะ
เวิลาตามพระราชบััญญัติ	กนิอุ.	 ท่�กำาหนิดกรอุบั
เวิลาภายในิ	120	 วัินิ	คณะกรรมการตรวิจสอุบั
ม่ข้ึ้อุเสนิอุแนิะให้ฝ่ึายการเงินิและบััญช่	 และ	
สตง.	กำาหนิดกรอุบัระยะเวิลาการจัดส่งงบัการเงินิ
ให้	สตง.	สอุบัทานิตามกรอุบัเวิลาท่�กฎหมาย
กำาหนิด	รวิมทั�งม่ข้ึ้อุเสนิอุแนิะในิการปรับัวิิธ่ัการ
ประสานิงานิระหวิ่างฝ่ึายตรวิจสอุบัภายในิกับั	
สตง.	เพ่�อุไม่ให้เกิดควิามซึ่ำ�าซ้ึ่อุนิในิการปฏิิบััติงานิ

กี่ารัส่อบทัานกี่ารักี่ำากัี่บด่ัแลกิี่จกี่ารัท่ั�ด่ั

 คณะกรรมการตรวิจสอุบักำากับัด่แลให้	กนิอุ.	
ปฏิิบััติตามแผินิปฏิิบััติการด้านิกำากับัด่แลกิจการ
ท่�ด่และเป็นิไปตามหลักการกำากับัด่แลกิจการท่�ด่
ขึ้อุงสำานัิกงานิคณะกรรมการนิโยบัายรัฐวิิสาหกิจ	
กระทรวิงการคลัง	 โดยพิจารณารายงานิขึ้อุง
คณะอุนุิกรรมการกำากับัด่แลกิจการท่�ด่และให้
ข้ึ้อุเสนิอุแนิะเก่�ยวิกับัการปรับัปรุงกฎ	ระเบ่ัยบั	
หลักเกณฑ์์	และค่่ม่อุต่างๆ	ท่�เก่�ยวิข้ึ้อุงกับัการ
ปฏิิบััติงานิ	ให้เป็นิปัจจุบัันิ	และม่ควิามเหมาะสม
กับัสถานิการณ์	รวิมถ้งการกำากับัด่แลการปฏิิบััติ
ตามกฎ	ระเบ่ัยบั	ข้ึ้อุบัังคับั	คำาสั�งท่�เก่�ยวิข้ึ้อุง

กี่ารัส่อบทัานรัะบบกี่ารัคุวบคุุมภูายใน

 คณะกรรมการตรวิจสอุบัสอุบัทานิควิามเพ่ยงพอุ
ขึ้อุงระบับัการควิบัคุมภายในิขึ้อุงกระบัวินิงานิ
ท่�สำาคัญรายไตรมาส	โดยพิจารณารายงานิขึ้อุง
คณะกรรมการกำากับัด่แลกิจการท่�ด่	การบัริหาร
ควิามเส่�ยง	และการปฏิิบััติตามกฎระเบ่ัยบั	(GRC)	

กี่ารัส่อบทัานกี่ารับรัหิารัคุวามเส่่�ยง

 คณะกรรมการตรวิจสอุบัสอุบัทานิแผินิการ
บัริหารควิามเส่�ยงและควิามค่บัหนิ้าขึ้อุงการ
จัดการตามแผินิบัริหารควิามเส่�ยงระดับัอุงค์กร		
โดยพิจารณารายงานิขึ้อุงคณะอุนิุกรรมการ
บัริหารควิามเส่�ยงและควิบัคุมภายในิ	 ว่ิาม่การ
ประเมินิควิามเส่�ยงตามหลักการท่�เป็นิมาตรฐานิ
สากล	และมาตรการจัดการควิามเส่�ยงท่�เหมาะสม	
โดยระบัุรายการควิามเส่�ยง	และการจัดทำาแผินิ
บัริหารควิามเส่�ยงเพ่�อุบัริหารจัดการควิามเส่�ยง
ให้ม่ประสิทธิัภาพ	สามารถควิบัคุมและลดระดับั
ควิามเส่�ยงให้อุย่่ในิระดับัท่�อุงค์กรยอุมรับัได้

กี่ารัส่อบทัานรัายกี่ารัท่ั�เก่ี่�ยวโยงกัี่นหรัอืรัายกี่ารั
ท่ั�อาจม่คุวามขัดัแย�งทัางผู้ลปรัะโยชน์
 

 คณะกรรมการตรวิจสอุบัสอุบัทานิรายงานิ
การเปิดเผิยข้ึ้อุม่ลการขัึ้ดกันิขึ้อุงผิลประโยชน์ิ
ขึ้อุงพนิักงานิ	กนิอุ.	 ปีงบัประมาณ	2563	 ให้
เป็นิไปตามแนิวิปฏิิบััติงานิเพ่�อุป้อุงกันิการขัึ้ดกันิ
ขึ้อุงผิลประโยชนิข์ึ้อุงพนิกังานิ	กนิอุ.	ท่�กำาหนิดในิ
ข้ึ้อุบัังคับัคณะกรรมการ	 กนิอุ.	 ว่ิาด้วิยการ
ป้อุงกันิการขัึ้ดกันิขึ้อุงผิลประโยชน์ิ	พ.ศ.	2551	
และระเบ่ัยบั	กนิอุ.	ว่ิาด้วิยการป้อุงกันิการขัึ้ดกันิ
ขึ้อุงผิลประโยชนิ์ขึ้อุงพนิักงานิ	 พ.ศ.	 2553	
และฉบัับัแก้ไขึ้เพิ�มเติม	 โดยผ้่ิบัริหาร	พนัิกงานิ
และล่กจ้าง	กนิอุ.	ทุกคนิได้เปิดเผิยข้ึ้อุม่ลในิแบับั
รายงานิการขึ้ัดกันิขึ้อุงผิลประโยชนิ์ขึ้อุงพนิักงานิ
ภายในิเด่อุนิตุลาคมขึ้อุงทุกๆ	 ปี	 รายงานิฯ	
ฉบัับัดังกล่าวิ	 เม่�อุได้ รับัการสอุบัทานิจาก
คณะกรรมการตรวิจสอุบัจะนิำาเสนิอุคณะกรรมการ	
กนิอุ.	 เพ่�อุทราบั	และ	กนิอุ.	นิำาไปประกอุบั
การบัริหารจัดการด้านิทรัพยากรบุัคคล	รวิมถ้ง
การดำาเนิินิการด้านิอุ่�นิๆ	 เพ่�อุให้	 กนิอุ.	 ม่
การบัริหารจัดการตามหลักธัรรมาภิบัาล

กี่ารักี่ำากัี่บดั่แลงานต่รัวจส่อบภูายใน 

 คณะกรรมการตรวิจสอุบัพิจารณาอุนิุมัติ
แผินิกลยุทธ์ั/นิโยบัายการดำาเนิินิงานิขึ้อุงฝ่ึาย
ตรวิจสอุบัภายในิปีงบัประมาณ	2563–2565	
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(ทบัทวินิปีงบัประมาณ	2564)	แผินิปฏิิบััติการ
ฝ่ึายตรวิจสอุบัภายในิประจำาปีงบัประมาณ	2564
ท่�สอุดคล้อุงกับัแผินิวิิสาหกิจ	และแผินิบัริหาร
ควิามเส่�ยงขึ้อุง	กนิอุ.	สอุบัทานิและอุนิมัุติกฎบััตร
ขึ้อุงฝ่ึายตรวิจสอุบัภายในิ	 ค่่ม่อุการตรวิจสอุบั
ภายในิ	แผินิการสรรหาบัุคลากร	 อัุตรากำาลัง	
งบัประมาณ	 แผินิการฝึึกอุบัรมและพัฒนิา
ผ้่ิตรวิจสอุบัภายในิ	 สอุบัทานิรายงานิผิลการ
ตรวิจสอุบัประจำาปี	2563	ติดตามควิามค่บัหน้ิา
ขึ้อุงการปฏิิบััติงานิตามแผินิการตรวิจสอุบัเปน็ิราย
ไตรมาส	รวิมทั�งสอุบัทานิการทบัทวินิแผินิปฏิิบััติการ
ขึ้อุงฝ่ึายตรวิจสอุบัภายในิระหว่ิางปี	 พิจารณา
การประเมินิผิลการพัฒนิาบุัคลากร	ประเมินิผิล
การปฏิิบััติงานิบุัคลากร	และให้คำาแนิะนิำาเพ่�อุ
พัฒนิาการปฏิิบััติงานิด้านิตรวิจสอุบัภายในิอุย่าง
สมำ�า เสมอุ	 โดยคณะกรรมการตรวิจสอุบัม่
ควิามเห็นิและข้ึ้อุเสนิอุแนิะให้ฝ่ึายตรวิจสอุบั
ดำาเนิินิการในิเร่�อุงสำาคัญ	เช่นิ	รายงานิการดำาเนิินิงานิ
คด่ขึ้อุง	กนิอุ.	ตามหมายเหตุประกอุบังบัการเงินิ
และมอุบัหมายให้ฝ่ึายตรวิจสอุบัภายในิดำาเนิินิการ
ให้ครบัถ้วินิตามค่่ม่อุปฏิิบััติงานิขึ้อุงฝ่ึายตรวิจสอุบั
ภายในิ

กี่ารัรักัี่ษาคุุณภูาพัของคุณะกี่รัรัมกี่ารั
ต่รัวจส่อบ  

 คณะกรรมการตรวิจสอุบัพิจารณาทบัทวินิ
และปรับัปรุงกฎบััตรขึ้อุงคณะกรรมการตรวิจสอุบั
ให้สอุดคล้อุงกับัหลักเกณฑ์์ขึ้อุงกระทรวิงการคลัง	
แลกเปล่�ยนิควิามคิดเห็นิกับัผ้่ิบัริหารระดับัส่งขึ้อุง	
กนิอุ.	รายงานิผิลการดำาเนิินิงานิพร้อุมข้ึ้อุคิดเห็นิ
เสนิอุต่อุคณะกรรมการ	กนิอุ.	 เป็นิรายไตรมาส	
ประเมินิผิลการปฏิิบััติงานิขึ้อุงตนิเอุง	 (Self-	
Assessment)	 ทั�งคณะเป็นิประจำาทุกปี	ภายใต้
กรอุบัค่่ม่อุการปฏิิบััติงานิสำาหรับัคณะกรรมการ
ตรวิจสอุบัขึ้อุง	กนิอุ.	และค่่ม่อุการปฏิิบััติงานิ
สำาหรับัคณะกรรมการตรวิจสอุบัในิรัฐวิิสาหกิจ	
ฉบัับัปรับัปรุงปี	2555	(สคร.)	สำาหรับัการรักษา
คุณภาพขึ้อุงคณะกรรมการตรวิจสอุบั	กนิอุ.	ได้จัด
ทำาแผินิการเสริมสร้างควิามร้่ขึ้อุงคณะกรรมการ
ตรวิจสอุบั	กนิอุ.	เพ่�อุให้คณะกรรมการตรวิจสอุบั	
ได้รับัการอุบัรมหลกัส่ตรสำาหรบัักรรมการท่�จำาเปน็ิ

บทัส่รุัป

 คณะกรรมการตรวิจสอุบัได้ปฏิิบััติหน้ิาท่�
ด้วิยควิามรอุบัคอุบั	ม่ควิามเป็นิอิุสระ	ในิการแสดง
ควิามคิดเห็นิหร่อุข้ึ้อุเสนิอุแนิะอัุนิเป็นิประโยชน์ิ
ต่อุอุงค์กร	 โดยพบัวิ่าการนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย	(กนิอุ.)	 ได้จัดทำาแผินิบัริหาร
จัดการควิามเส่�ยง	และจัดวิางระบับัการควิบัคุม
ภายในิท่�เหมาะสม	รวิมถ้งม่การกำากับัด่แลกจิการ
ท่�ด่	ทำาให้การดำาเนิินิงานิเป็นิไปตามตัวิช่�วัิดและ
บัรรลุเป้าหมายท่�กำาหนิดไว้ิ	 ระบับับััญช่และ
รายงานิทางการเงินิม่ควิามถ่กต้อุง	 เช่�อุถ่อุได้	
เป็นิไปตามมาตรฐานิการบััญช่ท่�รับัรอุงทั�วิไป	
ม่การเปิดเผิยข้ึ้อุม่ลท่�เป็นิสาระสำาคัญในิงบัการเงนิิ
การตรวิจสอุบัภายในิม่ควิามเป็นิอิุสระและ
สอุดคล้อุง	กับัมาตรฐานิวิิชาช่พตรวิจสอุบัภายในิ	
เป็นิไปตามหลักเกณฑ์์และแนิวิทางปฏิิบััติท่�ด่	
ซ้ึ่�งกำาหนิดโดยกระทรวิงการคลัง	ม่การปฏิิบััติตาม
กฎหมาย	 ข้ึ้อุบัังคับั	ระเบ่ัยบั	มติคณะรัฐมนิตร่	
และนิโยบัายท่�สำาคัญ	และไม่พบัประเด็นิเก่�ยวิกับั
ควิามขัึ้ดแย้งทางผิลประโยชน์ิ	ตลอุดจนิม่แผินิ
การเสริมสร้างควิามร้่ขึ้อุงคณะกรรมการตรวิจสอุบั
อุย่างเหมาะสม	
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รัายงานของผู่้�ส่อบบญัช่

คุวามเห็น

เกี่ณฑ์ูในกี่ารัแส่ดังคุวามเห็น 

ข�อม่ลอื�น 

เส่นอ คุณะกี่รัรัมกี่ารักี่ารันิคุมอุต่ส่าหกี่รัรัมแห่งปรัะเทัศไทัย 

 สำานัิกงานิการตรวิจเงินิแผ่ินิดินิได้ตรวิจสอุบั
งบัการเงนิิขึ้อุงการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
ซ้ึ่�งประกอุบัด้วิยงบัแสดงฐานิะการเงินิท่�แสดง
เงินิลงทุนิตามวิิธ่ัส่วินิได้เส่ยและงบัแสดงฐานิะ
การเงินิเฉพาะกิจการ	ณ	วัินิท่�	30	กันิยายนิ	2563	
งบักำาไรขึ้าดทุนิและกำาไรขึ้าดทุนิเบ็ัดเสร็จอุ่�นิท่�แสดง
เงินิลงทุนิตามวิิธ่ัส่วินิได้เส่ย	และงบักำาไรขึ้าดทุนิ
และกำาไรขึ้าดทุนิเบ็ัดเสร็จอุ่�นิเฉพาะกิจการ	งบัแสดงการ
เปล่�ยนิแปลงส่วินิขึ้อุงทุนิท่�แสดงเงินิลงทุนิตามวิิธ่ั
ส่วินิได้เส่ยและงบัแสดงการเปล่�ยนิแปลงส่วินิขึ้อุงทนุิ
เฉพาะกิจการ	และงบักระแสเงินิสด	ท่�แสดงเงินิลงทุนิ

ตามวิิธ่ัส่วินิได้เส่ยและงบักระแสเงินิสดเฉพาะ
กิจการสำาหรับัปีสิ�นิสุดวัินิเด่ยวิกันิ	และหมายเหตุ
ประกอุบังบัการเงินิรวิมถ้งสรุปนิโยบัายการบััญช่
ท่�สำาคัญ	
	 สำานัิกงานิการตรวิจเงนิิแผ่ินิดินิเห็นิว่ิา	งบัการเงินิ
ข้ึ้างต้นิน่ิ�แสดงฐานิะการเงินิขึ้อุงการนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย	ณ	วัินิท่�	30	กันิยายนิ	2563	ผิลการ
ดำาเนิินิงานิและกระแสเงินิสดสำาหรับัปีสิ�นิสุดวัินิเด่ยวิกันิ	
โดยถ่กต้อุงตามท่�ควิรในิสาระสำาคัญตามมาตรฐานิ
การรายงานิทางการเงินิ	

 สำานัิกงานิการตรวิจเงินิแผิ่นิดินิได้ปฏิิบััติงานิ
ตรวิจสอุบัตามหลักเกณฑ์์มาตรฐานิเก่�ยวิกับั																	
การตรวิจเงินิแผ่ินิดินิและมาตรฐานิการสอุบับััญช่	
ควิามรับัผิิดชอุบัขึ้อุงสำานัิกงานิการตรวิจเงินิแผ่ินิดินิ
ได้กล่าวิไว้ิในิวิรรคควิามรับัผิิดชอุบัขึ้อุงผ้่ิสอุบับััญช่
ต่อุการตรวิจสอุบังบัการเงินิในิรายงานิขึ้อุงสำานัิกงานิ
การตรวิจเงินิแผ่ินิดินิ	สำานัิกงานิการตรวิจเงินิแผ่ินิดินิ
ม่ควิามเป็นิอิุสระจากกิจการตามหลักเกณฑ์์มาตรฐานิ
เ ก่� ยวิ กับัการตรวิจเ งินิแผ่ินิดินิท่�กำาหนิดโดย
คณะกรรมการตรวิจเงินิแผ่ินิดินิและข้ึ้อุกำาหนิด

จรรยาบัรรณขึ้อุงผ้่ิประกอุบัวิิชาช่พบััญช่ท่�กำาหนิดโดย
สภาวิิชาช่พบััญช่	ในิส่วินิท่�เก่�ยวิข้ึ้อุงกับัการตรวิจสอุบั
งบัการเงินิ	และสำานัิกงานิการตรวิจเงินิแผ่ินิดินิได้
ปฏิิบััติตามควิามรับัผิิดชอุบัด้านิจรรยาบัรรณอุ่�นิๆ	
ซ้ึ่�งเป็นิไปตามหลักเกณฑ์์มาตรฐานิเก่�ยวิกับัการ
ตรวิจเงินิแผ่ินิดินิและข้ึ้อุกำาหนิดจรรยาบัรรณเหล่าน่ิ�	
สำานัิกงานิการตรวิจเงินิแผิ่นิดินิเช่�อุว่ิาหลักฐานิ
การสอุบับััญช่ท่�สำานัิกงานิการตรวิจเงินิแผ่ินิดินิ
ได้รับัเพ่ยงพอุและเหมาะสม	เพ่�อุใช้เป็นิเกณฑ์์ในิการ
แสดงควิามเห็นิขึ้อุงสำานัิกงานิการตรวิจเงินิแผ่ินิดินิ

 ผ้่ิบัริหารเป็นิผ้่ิรับัผิิดชอุบัต่อุข้ึ้อุม่ลอุ่�นิ	 ข้ึ้อุม่ลอุ่�นิ
ประกอุบัด้วิย	 ข้ึ้อุม่ลซ้ึ่�งรวิมอุย่่ในิรายงานิประจำาปี												
แต่ไม่รวิมถ้งงบัการเงินิและรายงานิขึ้อุงผ้่ิสอุบับััญช่
ท่�อุย่่ในิรายงานิประจำาปีนัิ�นิ	ซ้ึ่�งผ้่ิบัริหารจะจัดเตร่ยม
รายงานิประจำาปี	 ให้สำานัิกงานิการตรวิจเงินิแผ่ินิดินิ
ภายหลังวัินิท่�ในิรายงานิขึ้อุงผ้่ิสอุบับััญช่น่ิ�	
	 ควิามเห็นิขึ้อุงสำานัิกงานิการตรวิจเงินิแผ่ินิดินิ
ต่อุงบัการเ งินิไ ม่ครอุบัคลุมถ้ง ข้ึ้อุม่ล อุ่�นิและ													
สำานัิกงานิการตรวิจเงินิแผ่ินิดินิไม่ได้ให้ควิามเช่�อุมั�นิ
ต่อุข้ึ้อุม่ลอุ่�นิ	
	 ควิามรับัผิิดชอุบัขึ้อุงสำานัิกงานิการตรวิจเงินิ
แผ่ินิดินิท่�เก่�ยวิเน่ิ�อุงกับัการตรวิจสอุบังบัการเงินิ															

ค่อุ	การอุ่านิและพิจารณาว่ิาข้ึ้อุม่ลอุ่�นิม่ควิามขัึ้ดแย้ง
ท่�ม่สาระสำาคัญกับังบัการเงินิหร่อุกับัควิามร้่ท่�ได้รับั
จากการตรวิจสอุบัขึ้อุงสำานัิกงานิการตรวิจเงินิแผ่ินิดินิ	
หร่อุปรากฏิวิ่าข้ึ้อุม่ลอุ่�นิม่การแสดงขึ้้อุม่ลท่�ขัึ้ดต่อุ
ข้ึ้อุเท็จจริง	อัุนิเป็นิสาระสำาคัญหร่อุไม่	
	 เม่�อุสำานัิกงานิการตรวิจเงินิแผิ่นิดินิได้ อุ่านิ
รายงานิประจำาปี	หากสำานัิกงานิการตรวิจเงนิิแผ่ินิดินิ	
สรุปได้ว่ิาม่การแสดงข้ึ้อุม่ลท่� ขัึ้ดต่อุข้ึ้อุเท็จจริง
อัุนิเป็นิสาระสำาคัญ	สำานัิกงานิการตรวิจเงินิแผ่ินิดินิ
ต้อุงส่�อุสารเร่�อุงดังกล่าวิกับัผ้่ิม่หน้ิาท่�ในิการกำากับัด่แล
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คุวามรับัผิู้ดัชอบของผู่้�บรัหิารัและผู่้�ม่หน�าท่ั�ในกี่ารักี่ำากัี่บดั่แลต่่องบกี่ารัเงิน 

คุวามรับัผิู้ดัชอบของผู่้�ส่อบบัญช่ต่่อกี่ารัต่รัวจส่อบงบกี่ารัเงิน

 ผ้่ิบัริหารม่หน้ิาท่�รับัผิิดชอุบัในิการจัดทำาและ
นิำาเสนิอุงบัการเงินิเหล่าน่ิ�โดยถ่กต้อุงตามท่�ควิร
ตามมาตรฐานิการรายงานิทางการเงนิิ	และรบััผิิดชอุบั
เก่�ยวิกับัการควิบัคุมภายในิท่� ผ้่ิบัริหารพิจารณา
ว่ิาจำาเป็นิ	เพ่�อุให้สามารถจัดทำางบัการเงินิท่�ปราศจาก
การแสดงข้ึ้อุม่ลท่�ขัึ้ดต่อุข้ึ้อุเท็จจริงอัุนิเป็นิสาระสำาคัญ
ไม่ว่ิาจะเกิดจากการทุจริตหร่อุข้ึ้อุผิิดพลาด	
	 ในิการจัดทำางบัการเงินิ	 ผ้่ิบัริหารรับัผิิดชอุบัในิ
การประเมินิควิามสามารถขึ้อุงกิจการในิการดำาเนิินิงานิ

ต่อุเนิ่�อุง	 เปิดเผิยเร่�อุงท่�เก่�ยวิกับัการดำาเนิินิงานิ
ต่อุเน่ิ�อุงตามควิามเหมาะสม	 และการใช้เกณฑ์์	
การบััญช่สำาหรับัการดำาเนิินิงานิต่อุเน่ิ�อุง	 เว้ินิแต่
ผ้่ิบัริหารม่ควิามตั�งใจท่�จะเลิกกิจการ	 หร่อุหยุด
ดำาเนิินิงานิ	หร่อุไม่สามารถดำาเนิินิงานิต่อุเน่ิ�อุง
ต่อุไปได้	
	 ผ้่ิม่หน้ิาท่�ในิการกำากับัด่แลม่หน้ิาท่�ในิการกำากับั
ด่แลกระบัวินิการในิการจัดทำารายงานิทางการเงินิ	
ขึ้อุงกิจการ	

 การตรวิจสอุบัขึ้อุงสำานัิกงานิการตรวิจเงนิิแผ่ินิดินิ
ม่วัิตถุประสงค์เพ่�อุให้ได้ควิามเช่�อุมั�นิอุย่างสมเหตุ
สมผิลว่ิา	 งบัการเงินิโดยรวิมปราศจากการแสดง
ข้ึ้อุม่ลท่�ขัึ้ดต่อุข้ึ้อุเท็จจริงอัุนิเป็นิสาระสำาคัญหร่อุไม่	
ไม่ว่ิาจะเกิดจากการทจุริตหร่อุข้ึ้อุผิิดพลาด	และเสนิอุ
รายงานิขึ้อุงผ้่ิสอุบับััญช่ซ้ึ่�งรวิมควิามเห็นิขึ้อุงสำานัิกงานิ
การตรวิจเงินิแผ่ินิดินิอุย่่ด้วิย	ควิามเช่�อุมั�นิอุย่าง
สมเหตุสมผิลค่อุควิามเช่�อุมั�นิในิระดับัส่งแต่ไม่ได้
เป็นิการรับัประกันิว่ิาการปฏิิบััติงานิตรวิจสอุบั
ตามหลักเกณฑ์์มาตรฐานิเก่�ยวิกับัการตรวิจเงินิแผ่ินิดินิ
และมาตรฐานิการสอุบับััญช่จะสามารถตรวิจพบั
ข้ึ้อุม่ลท่�ขัึ้ดต่อุข้ึ้อุเท็จจริงอัุนิเป็นิสาระสำาคัญท่�ม่อุย่่
ได้เสมอุไป	ขึ้อุ้ม่ลท่�ขัึ้ดต่อุข้ึ้อุเทจ็จริงอุาจเกดิจากการ
ทุจริตหร่อุข้ึ้อุผิิดพลาดและถ่อุว่ิาม่สาระสำาคัญเม่�อุ
คาดการณ์ได้อุย่างสมเหตุสมผิลว่ิารายการท่�ขัึ้ดต่อุ
ข้ึ้อุเท็จจริงแต่ละรายการหร่อุทุกรายการรวิมกันิ
จะม่ผิลต่อุการตัดสินิใจทางเศรษฐกิจขึ้อุงผ้่ิใช้
งบัการเงินิจากการใช้งบัการเงินิเหล่าน่ิ�	
	 ในิการตรวิจสอุบัขึ้อุงสำานัิกงานิการตรวิจเงนิิแผ่ินิดินิ
ตามหลักเกณฑ์์มาตรฐานิเก่�ยวิกับัการตรวิจเงินิแผ่ินิดินิ
และมาตรฐานิการสอุบับััญช่	สำานัิกงานิการตรวิจเงินิ
แผ่ินิดินิได้ใช้ดุลยพินิิจและการสังเกตและสงสัยเย่�ยง
ผ้่ิประกอุบัวิิชาช่พตลอุดการตรวิจสอุบั	การปฏิิบััติงานิ
ขึ้อุงสำานัิกงานิการตรวิจเงินิแผ่ินิดินิรวิมถ้ง	
	 •	ระบุัและประเมินิควิามเส่�ยงจากการแสดงข้ึ้อุม่ล
ท่�ขัึ้ดต่อุข้ึ้อุเท็จจริงอัุนิเป็นิสาระสำาคัญในิงบัการเงินิ	

ไม่ว่ิาจะเกิดจากการทุจริตหร่อุข้ึ้อุผิิดพลาด	อุอุกแบับั
และปฏิิบััติงานิตามวิิธ่ัการตรวิจสอุบัเพ่�อุตอุบัสนิอุง
ต่อุควิามเส่�ยงเหล่านัิ�นิ	และได้หลักฐานิการสอุบับััญช่
ท่� เพ่ยงพอุและเหมาะสมเพ่�อุเป็นิเกณฑ์์ในิการ
แสดงควิามเห็นิขึ้อุงสำานัิกงานิการตรวิจเงินิแผ่ินิดินิ	
ควิามเส่�ยงท่�ไม่พบัข้ึ้อุม่ลท่�ขัึ้ดต่อุข้ึ้อุเท็จจริงอัุนิเป็นิ
สาระสำาคัญซ้ึ่�งเป็นิผิลมาจากการทุจริตจะส่งกวิ่า
ควิามเส่�ยงท่�เกิดจากขึ้อุ้ผิิดพลาด	เน่ิ�อุงจากการทจุริต
อุาจเก่�ยวิกับัการสมร้่ร่วิมคิด	การปลอุมแปลงเอุกสาร
หลักฐานิ	การตั�งใจละเว้ินิการแสดงข้ึ้อุม่ล	การแสดง
ข้ึ้อุม่ลท่�ไม่ตรงตามขึ้้อุเท็จจริงหร่อุการแทรกแซึ่ง
การควิบัคุมภายในิ	
	 •	ทำาควิามเขึ้้าใจในิระบับัการควิบัคุมภายในิท่�
เก่�ยวิข้ึ้อุงกับัการตรวิจสอุบั	 เพ่�อุอุอุกแบับัวิิธ่ัการ
ตรวิจสอุบัท่�เหมาะสมกับัสถานิการณ์	แต่ไม่ใช่เพ่�อุ
วัิตถุประสงค์ในิการแสดงควิามเห็นิต่อุควิาม
ม่ประสิทธิัผิลขึ้อุงการควิบัคุมภายในิขึ้อุงกิจการ	
	 •	ประเมินิควิามเหมาะสมขึ้อุงนิโยบัายการบััญช่
ท่�ผ้่ิบัริหารใช้และควิามสมเหตุสมผิลขึ้อุงประมาณการ
ทางบััญช่และการเปิดเผิยข้ึ้อุม่ลท่� เก่�ยวิข้ึ้อุงซ้ึ่�ง
จัดทำาข้ึ้�นิโดยผ้่ิบัริหาร	
	 •	สรุปเก่�ยวิกับัควิามเหมาะสมขึ้อุงการใช้เกณฑ์์
การบััญช่สำาหรับัการดำาเนิินิงานิต่อุเน่ิ�อุงขึ้อุงผ้่ิบัริหาร
และจากหลักฐานิการสอุบับััญช่ท่�ได้รับั	สรุปว่ิาม่
ควิามไม่แน่ินิอุนิท่�ม่สาระสำาคัญท่�เก่�ยวิกับัเหตุการณ์
หร่อุสถานิการณ์ท่�อุาจเป็นิเหตุให้เกิดข้ึ้อุสงสัย

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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อุย่างม่นัิยสำาคัญต่อุควิามสามารถขึ้อุงกิจการในิ
การดำาเนิินิงานิต่อุเน่ิ�อุงหร่อุไม่	 ถ้าสำานัิกงานิ
การตรวิจเงินิแผ่ินิดินิได้ข้ึ้อุสรุปว่ิาม่ควิามไม่แน่ินิอุนิ
ท่�ม่สาระสำาคัญ	สำานัิกงานิการตรวิจเงินิแผ่ินิดินิ
ต้อุงกล่าวิไว้ิในิรายงานิขึ้อุงผ้่ิสอุบับััญช่ขึ้อุงสำานัิกงานิ
การตรวิจเงินิแผ่ินิดินิโดยให้ข้ึ้อุสังเกตถ้งการเปิดเผิย
ข้ึ้อุม่ลในิงบัการเงินิท่�เก่�ยวิข้ึ้อุง	หร่อุถ้าการเปิดเผิย
ข้ึ้อุม่ลดังกล่าวิไม่เพ่ยงพอุ	ควิามเห็นิขึ้อุงสำานัิกงานิ
การตรวิจเงินิแผ่ินิดินิจะเปล่�ยนิแปลงไป	ขึ้้อุสรุป
ขึ้อุงสำานัิกงานิการตรวิจเงนิิแผ่ินิดินิข้ึ้�นิอุย่่กับัหลกัฐานิ	
การสอุบับััญช่ท่�ได้รับัจนิถ้งวัินิท่�ในิรายงานิขึ้อุง
ผ้่ิสอุบับััญช่ขึ้อุงสำานัิกงานิการตรวิจเงินิแผ่ินิดินิ	
อุย่างไรก็ตาม	เหตุการณ์หร่อุสถานิการณ์ในิอุนิาคต
อุาจเป็นิเหตใุห้กิจการต้อุงหยดุการดำาเนิินิงานิต่อุเนิ่�อุง
 

	 •	ประเมินิการนิำาเสนิอุ	 โครงสร้างและเน่ิ�อุหา
ขึ้อุงงบัการเงินิโดยรวิม	รวิมถ้งการเปิดเผิยข้ึ้อุม่ลว่ิา		
งบัการเงินิแสดงรายการและเหตุการณ์ในิร่ปแบับั
ท่�ทำาให้ม่การนิำาเสนิอุข้ึ้อุม่ลโดยถ่กต้อุงตามท่�ควิรหร่อุไม่	
	 สำานัิกงานิการตรวิจเ งินิแผ่ินิดินิได้ส่�อุสาร
กับัผ้่ิม่หน้ิาท่�ในิการกำากับัด่แลในิเร่�อุงต่างๆ	ท่�สำาคัญ	
ซ้ึ่�งรวิมถ้งขึ้อุบัเขึ้ตและช่วิงเวิลาขึ้อุงการตรวิจสอุบั
ตามท่�ได้วิางแผินิไว้ิ	ประเด็นิท่�ม่นัิยสำาคัญท่�พบัจากการ
ตรวิจสอุบั	รวิมถ้งข้ึ้อุบักพร่อุงท่�ม่นิยัสำาคัญในิระบับัการ
ควิบัคุมภายในิหากสำานัิกงานิการตรวิจเงินิแผ่ินิดินิได้พบั
ในิระหวิา่งการตรวิจสอุบัขึ้อุงสำานัิกงานิการตรวิจเงนิิ
แผ่ินิดินิ	

(นางส่าวมนัส่นันท์ั ปรัาบศากีุ่น)
ผ่�อำานวยการ็สู่ำานักตร็วจสู่อบการ็เงนิแลิะบร็หิาร็พัสู่ด่ท่ี่� 16 

 (นางภูาวน่ิ วงศ์ศิลป์ไพัศาล) 
นักวชิีาการ็ตร็วจเงนิแผ�นดินชีำานาญการ็พิเศษ 

สำานัิกงานิการตรวิจเงินิแผ่ินิดินิ
วัินิท่�	10	กุมภาพันิธ์ั	2564
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กี่ารันิคุมอตุ่ส่าหกี่รัรัมแห่งปรัะเทัศไทัย
งบแส่ดังฐานะกี่ารัเงิน
ณ วนัท่ี่� 30 กันยายน 2563

หมายเหตุุ

งบการเงินที่่�แสดงเงินลงทีุ่นตามวิิธี่ส่วินได้เส่ย

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562
(ปรับปรุงิใหม่)

1 ตุลัาค้ำม 2561
(ยอัดยกมา)

(ปรับปรุงิใหม่)

สินิทรัพัย์

สินิทรัพัย์หมุนิเวียนิ

เงินิสดและรายการเท่ยบัเท่าเงินิสด 6 1,845,915,224.39 942,456,596.72 1,438,955,296.27

เงินิลงทุนิชั�วิคราวิ 7 9,961,963,330.07 10,064,212,988.07 9,211,875,922.12

ล่กหน่ิ�ค่าเช่าและค่าบัริการ	-	สุทธิั 8 676,564,572.43 453,215,010.08 469,312,465.32

ล่กหน่ิ�ตามสัญญาร่วิมดำาเนิินิงานิ	-	สุทธิั 9 37,836,374.23 11,138,642.36 18,456,065.48

ล่กหน่ิ�อุ่�นิ	-	Gusco 138,086,257.67 172,546,945.40 170,052,429.53

สินิค้าคงเหล่อุ 10 842,755,833.69 921,137,921.63 167,726,243.27

สินิทรัพย์หมุนิเว่ิยนิอุ่�นิ 11 226,170,990.41 272,983,524.20 193,158,332.06

รวิมสินิทรัพย์หมุนิเว่ิยนิ 13,729,292,582.89 12,837,691,628.46 11,669,536,754.05

สินิทรัพัย์ไม�หมุนิเวียนิ

เงินิลงทุนิในิบัริษัทร่วิม 12 696,778,170.28 702,530,813.10 702,664,114.52

เงินิลงทุนิระยะยาวิอุ่�นิ 13 216,400,000.00 216,400,000.00 216,400,000.00

อุสังหาริมทรัพย์เพ่�อุการลงทุนิ	-	สุทธิั 14 4,334,987,124.15 4,364,856,799.44 3,853,607,626.26

ท่�ดินิ	อุาคารและอุุปกรณ์	-	สุทธิั 15 8,559,282,646.80 8,802,414,839.16 9,075,562,590.60

สินิทรัพย์ไม่ม่ตัวิตนิ	-	สุทธิั 16 31,131,417.78 34,624,818.50 32,740,082.90

สินิทรัพย์ไม่หมุนิเว่ิยนิอุ่�นิ 17 1,209,218,650.42 575,713,196.33 759,566,720.85

รวิมสินิทรัพย์ไม่หมุนิเว่ิยนิ 15,047,798,009.43 14,696,540,466.53 14,640,541,135.13

รวมสินิทรัพัย์ 28,777,090,592.32 27,534,232,094.99 26,310,077,889.18

หมายเหตุประกอุบังบัการเงินิเป็นิส่วินิหน้ิ�งขึ้อุงงบัการเงินิน่ิ�

หน�วย : บาที่

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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กี่ารันิคุมอตุ่ส่าหกี่รัรัมแห่งปรัะเทัศไทัย
งบแส่ดังฐานะกี่ารัเงิน
ณ วนัท่ี่� 30 กันยายน 2563

หน�วย : บาที่

หมายเหตุประกอุบังบัการเงินิเป็นิส่วินิหน้ิ�งขึ้อุงงบัการเงินิน่ิ�

หมายเหตุุ

งบการเงินท่ี่�แสดงเงินลงทุี่นตามวิิธ่ีส่วินได้เส่ย

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562
(ปรับปรุงิใหม่)

1 ตุลัาค้ำม 2561
(ยอัดยกมา)

(ปรับปรุงิใหม่)

หนีิ�สินิแลืะส�วนิขอุงทุนิ

หนีิ�สินิหมุนิเวียนิ

เจ้าหน่ิ�การค้า 1,003,528,415.98 549,378,468.53 541,051,277.75

รายได้รับัล่วิงหน้ิา 958,903,172.67 844,701,746.29 752,035,178.23

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 18 230,868,185.99 195,603,742.39 201,208,126.34

ส่วินิขึ้อุงหน่ิ�สินิระยะยาวิท่�ถ้งกำาหนิด	-
ชำาระภายในิ	1	ปี

19 397,723,359.00 355,996,569.00 355,996,569.00

หน่ิ�สินิตามสัญญาเช่าทางการเงินิ	-

ท่�ถ้งกำาหนิดชำาระภายในิ	1	ปี
20 29,191,793.18 39,001,579.38 35,289,876.66

รายได้แผ่ินิดินิค้างนิำาส่งคลัง 21 477,290,000.00 820,862,000.00 541,930,000.00

หน่ิ�สินิหมุนิเว่ิยนิอุ่�นิ 22 173,791,693.81 137,347,786.24 125,919,578.76

รวิมหน่ิ�สินิหมุนิเว่ิยนิ 3,271,296,620.63 2,942,891,891.83 2,553,430,606.74

หนีิ�สินิไม�หมุนิเวียนิ

รายได้รอุการรับัร้่ 23 4,617,542,286.67 5,021,575,261.17 5,157,688,329.72

เงินิก้่ย่มระยะยาวิ 24 895,451,403.18 1,250,075,403.18 1,604,699,403.18

หน่ิ�สินิตามสัญญาเช่าทางการเงินิ 20 1,637,025.76 30,828,818.94 69,830,398.32

เงินิประกันิค่าเช่าท่�ดินิ 793,597,630.84 760,673,136.45 642,157,696.85

ภาระผ่ิกพันิผิลประโยชน์ิขึ้อุงพนัิกงานิ 25 318,852,894.30 276,887,583.00 209,781,112.00

ประมาณการหน่ิ�สินิระยะยาวิ - - 666,572,902.96

ประมาณการหน่ิ�สินิ	-	ค่าร่�อุถอุนิอุาคาร
และสิ�งปล่กสร้าง

26 10,103,568.00 - -

หน่ิ�สินิไม่หมุนิเว่ิยนิอุ่�นิ 27 544,485,531.73 595,957,436.74 600,734,513.06

กอุงทุนิสงเคราะห์พนัิกงานิ	กนิอุ. 28 8,660,960.00 7,719,910.00 8,618,880.00

กอุงทุนิช่อุมสร้างทดแทนิระบับั	-	
สาธัารณ่ปโภค

29 132,588,573.01 132,588,573.01 132,588,573.01

กอุงทุนิเพ่�อุบัำารุงรักษาและสร้างทดแทนิ	-
ระบับัสาธัารณ่ปโภค

30 1,244,990,717.91 1,176,246,743.41 1,132,039,474.36

รวิมหน่ิ�สินิไม่หมุนิเว่ิยนิ 8,567,910,591.40 9,252,552,865.90 10,224,711,283.46

รวมหนีิ�สินิ 11,839,207,212.03 12,195,444,757.73 12,778,141,890.20
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กี่ารันิคุมอตุ่ส่าหกี่รัรัมแห่งปรัะเทัศไทัย
งบแส่ดังฐานะกี่ารัเงิน
ณ วนัท่ี่� 30 กันยายน 2563

หมายเหตุุ

งบการเงินท่ี่�แสดงเงินลงทุี่นตามวิิธ่ีส่วินได้เส่ย

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562
(ปรับปรุงิใหม่)

1 ตุลัาค้ำม 2561
(ยอัดยกมา)

(ปรับปรุงิใหม่)

หนีิ�สินิแลืะส�วนิขอุงทุนิ (ต�อุ)

ส�วนิขอุงทุนิ

ทุนิ

ทุนิรับัโอุนิจากนิิคมอุุตสาหกรรมบัางชันิ 27,476,177.50 27,476,177.50 27,476,177.50

รวิมทุนิ 27,476,177.50 27,476,177.50 27,476,177.50

กำาไรสะสมท่�ยังไม่ได้จัดสรร 16,958,518,427.11 15,323,860,031.25 13,515,593,614.65

อุงค์ประกอุบัอุ่�นิขึ้อุงส่วินิขึ้อุงทุนิ (48,111,224.32) (12,548,871.49) (11,133,793.17)

รวมส�วนิขอุงทุนิ 16,937,883,380.29 15,338,787,337.26 13,531,935,998.98

รวมหนีิ�สินิแลืะส�วนิขอุงทุนิ 28,777,090,592.32 27,534,232,094.99 26,310,077,889.18

หมายเหตุประกอุบังบัการเงินิเป็นิส่วินิหน้ิ�งขึ้อุงงบัการเงินิน่ิ�

หน�วย : บาที่

นายนรันิทัรั ์กัี่ลยาณมิต่รั
ป็ร็ะธิ์านกร็ร็มุ่การ็

นางส่าวส่มจณิณ์ พิัลึกี่
ผ่�ว�าการ็การ็นิคมุ่อต่สู่าหกร็ร็มุ่แห�งป็ร็ะเที่ศไที่ย

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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กี่ารันิคุมอตุ่ส่าหกี่รัรัมแห่งปรัะเทัศไทัย
งบแส่ดังฐานะกี่ารัเงิน
ณ วนัท่ี่� 30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอุบังบัการเงินิเป็นิส่วินิหน้ิ�งขึ้อุงงบัการเงินิน่ิ�

หน�วย : บาที่

หมายเหตุุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562
(ปรับปรุงิใหม่)

1 ตุลัาค้ำม 2561
(ยอัดยกมา)

(ปรับปรุงิใหม่)

สินิทรัพัย์

สินิทรัพัย์หมุนิเวียนิ

เงินิสดและรายการเท่ยบัเท่าเงินิสด 6 1,845,915,224.39 942,456,596.72 1,438,955,296.27

เงินิลงทุนิชั�วิคราวิ 7 9,961,963,330.07 10,064,212,988.07 9,211,875,922.12

ล่กหน่ิ�ค่าเช่าและค่าบัริการ	-	สุทธิั 8 676,564,572.43 453,215,010.08 469,312,465.32

ล่กหน่ิ�ตามสัญญาร่วิมดำาเนิินิงานิ	-	สุทธิั 9 37,836,374.23 11,138,642.36 18,456,065.48

ล่กหน่ิ�อุ่�นิ	-	Gusco 138,086,257.67 172,546,945.40 170,052,429.53

สินิค้าคงเหล่อุ 10 842,755,833.69 921,137,921.63 167,726,243.27

สินิทรัพย์หมุนิเว่ิยนิอุ่�นิ 11 226,170,990.41 272,983,524.20 193,158,332.06

รวิมสินิทรัพย์หมุนิเว่ิยนิ 13,729,292,582.89 12,837,691,628.46 11,669,536,754.05

สินิทรัพัย์ไม�หมุนิเวียนิ

เงินิลงทุนิในิบัริษัทร่วิม 12 296,100,000.00 297,600,000.00 301,200,000.00

เงินิลงทุนิระยะยาวิอุ่�นิ 13 216,400,000.00 216,400,000.00 216,400,000.00

อุสังหาริมทรัพย์เพ่�อุการลงทุนิ	-	สุทธิั 14 4,334,987,124.15 4,364,856,799.44 3,853,607,626.26

ท่�ดินิ	อุาคารและอุุปกรณ์	-	สุทธิั 15 8,559,282,646.80 8,802,414,839.16 9,075,562,590.60

สินิทรัพย์ไม่ม่ตัวิตนิ	-	สุทธิั 16 31,131,417.78 34,624,818.50 32,740,082.90

สินิทรัพย์ไม่หมุนิเว่ิยนิอุ่�นิ 17 1,209,218,650.42 575,713,196.33 759,566,720.85

รวิมสินิทรัพย์ไม่หมุนิเว่ิยนิ 14,647,119,839.15 14,291,609,653.43 14,239,077,020.61

รวมสินิทรัพัย์ 28,376,412,422.04 27,129,301,281.89 25,908,613,774.66
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กี่ารันิคุมอตุ่ส่าหกี่รัรัมแห่งปรัะเทัศไทัย
งบแส่ดังฐานะกี่ารัเงิน
ณ วนัท่ี่� 30 กันยายน 2563

หน�วย : บาที่

หมายเหตุประกอุบังบัการเงินิเป็นิส่วินิหน้ิ�งขึ้อุงงบัการเงินิน่ิ�

หมายเหตุุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562
(ปรับปรุงิใหม่)

1 ตุลัาค้ำม 2561
(ยอัดยกมา)

(ปรับปรุงิใหม่)

หนีิ�สินิแลืะส�วนิขอุงทุนิ

หนีิ�สินิหมุนิเวียนิ

เจ้าหน่ิ�การค้า 1,003,528,415.98 549,378,468.53 541,051,277.75

รายได้รับัล่วิงหน้ิา 958,903,172.67 844,701,746.29 752,035,178.23

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 18 230,868,185.99 195,603,742.39 201,208,126.34

ส่วินิขึ้อุงหน่ิ�สินิระยะยาวิท่�ถ้งกำาหนิด	-
ชำาระภายในิ	1	ปี

19 397,723,359.00 355,996,569.00 355,996,569.00

หน่ิ�สินิตามสัญญาเช่าทางการเงินิ	-	
ท่�ถ้งกำาหนิดชำาระภายในิ	1	ปี

20 29,191,793.18 39,001,579.38 35,289,876.66

รายได้แผ่ินิดินิค้างนิำาส่งคลัง 21 477,290,000.00 820,862,000.00 541,930,000.00

หน่ิ�สินิหมุนิเว่ิยนิอุ่�นิ 22 173,791,693.81 137,347,786.24 125,919,578.76

รวิมหน่ิ�สินิหมุนิเว่ิยนิ 3,271,296,620.63 2,942,891,891.83 2,553,430,606.74

หนีิ�สินิไม�หมุนิเวียนิ

รายได้รอุการรับัร้่ 23 4,617,542,286.67 5,021,575,261.17 5,157,688,329.72

เงินิก้่ย่มระยะยาวิ 24 895,451,403.18 1,250,075,403.18 1,604,699,403.18

หน่ิ�สินิตามสัญญาเช่าทางการเงินิ 20 1,637,025.76 30,828,818.94 69,830,398.32

เงินิประกันิค่าเช่าท่�ดินิ 793,597,630.84 760,673,136.45 642,157,696.85

ภาระผ่ิกพันิผิลประโยชน์ิขึ้อุงพนัิกงานิ 25 318,852,894.30 276,887,583.00 209,781,112.00

ประมาณการหน่ิ�สินิระยะยาวิ - - 666,572,902.96

ประมาณการหน่ิ�สินิ	-	ค่าร่�อุถอุนิอุาคาร

และสิ�งปล่กสร้าง
26 10,103,568.00 - -

หน่ิ�สินิไม่หมุนิเว่ิยนิอุ่�นิ 27 544,485,531.73 595,957,436.74 600,734,513.06

กอุงทุนิสงเคราะห์พนัิกงานิ	กนิอุ. 28 8,660,960.00 7,719,910.00 8,618,880.00

กอุงทุนิซ่ึ่อุมสร้างทดแทนิระบับั	-	
สาธัารณ่ปโภค

29 132,588,573.01 132,588,573.01 132,588,573.01

กอุงทุนิเพ่�อุบัำารุงรักษาและสร้างทดแทนิ	-
ระบับัสาธัารณ่ปโภค

30 1,244,990,717.91 1,176,246,743.41 1,132,039,474.36

รวิมหน่ิ�สินิไม่หมุนิเว่ิยนิ 8,567,910,591.40 9,252,552,865.90 10,224,711,283.46

รวมหนีิ�สินิ 11,839,207,212.03 12,195,444,757.73 12,778,141,890.20

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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กี่ารันิคุมอตุ่ส่าหกี่รัรัมแห่งปรัะเทัศไทัย
งบแส่ดังฐานะกี่ารัเงิน
ณ วนัท่ี่� 30 กันยายน 2563

หมายเหตุุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562
(ปรับปรุงิใหม่)

1 ตุลัาค้ำม 2561
(ยอัดยกมา)

(ปรับปรุงิใหม่)

หนีิ�สินิแลืะส�วนิขอุงทุนิ (ต�อุ)

ส�วนิขอุงทุนิ

ทุนิ

ทุนิรับัโอุนิจากนิิคมอุุตสาหกรรมบัางชันิ 27,476,177.50 27,476,177.50 27,476,177.50

รวิมทุนิ 27,476,177.50 27,476,177.50 27,476,177.50

กำาไรสะสมท่�ยังไม่ได้จัดสรร 16,556,743,572.51 14,917,723,305.66 13,114,338,665.96

อุงค์ประกอุบัอุ่�นิขึ้อุงส่วินิขึ้อุงทุนิ (47,014,540.00) (11,342,959.00) (11,342,959.00)

รวมส�วนิขอุงทุนิ 16,537,205,210.01	 14,933,856,524.16 13,130,471,884.46

รวมหนีิ�สินิแลืะส�วนิขอุงทุนิ 28,376,412,422.04 27,129,301,281.89 25,908,613,774.66

หมายเหตุประกอุบังบัการเงินิเป็นิส่วินิหน้ิ�งขึ้อุงงบัการเงินิน่ิ�

นายนรันิทัรั ์กัี่ลยาณมิต่รั
ป็ร็ะธิ์านกร็ร็มุ่การ็

นางส่าวส่มจณิณ์ พิัลึกี่
ผ่�ว�าการ็การ็นิคมุ่อต่สู่าหกร็ร็มุ่แห�งป็ร็ะเที่ศไที่ย

หน�วย : บาที่
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กี่ารันิคุมอตุ่ส่าหกี่รัรัมแห่งปรัะเทัศไทัย
งบกี่ำาไรัขาดัทัุนและกี่ำาไรัขาดัทุันเบ็ดัเส่รัจ็อื�น
สู่ำาหร็บัป็ีสิู่�นสู่่ดวนัท่ี่� 30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอุบังบัการเงินิเป็นิส่วินิหน้ิ�งขึ้อุงงบัการเงินิน่ิ�

หน�วย : บาที่

หมายเหตุุ

งบการเงินท่ี่�แสดงเงินลงทุี่น
ตามวิธ้ิส่่วนได�เส้่ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562
(ปรับปรุงิใหม่)

2563 2562
(ปรับปรุงิใหม่)

รายได้จากการดำาเนิินิงานิ	(รายละเอุ่ยด	1) 5,823,433,458.60 6,645,602,938.57 5,823,433,458.60 6,645,602,938.57

ต้นิทุนิขึ้ายและบัริการ 31 2,538,820,735.42 2,646,677,731.26 2,538,820,735.42 2,646,677,731.26

กำาไรขัึ้�นิต้นิ 3,284,612,723.18 3,998,925,207.31 3,284,612,723.18 3,998,925,207.31

ค่าใช้จ่ายในิการดำาเนิินิงานิ 32 1,198,751,767.78 1,204,641,182.91 1,198,751,767.78 1,204,641,182.91

กำาไรจากการขึ้ายและให้บัริการ 2,085,860,955.40 2,794,284,024.40 2,085,860,955.40 2,794,284,024.40

รายได้อุ่�นิ 33 734,474,292.17 322,682,642.04 826,624,292.17 425,762,642.04

ค่าใช้จ่ายอุ่�นิ 34 34,925,217.64 67,914,875.17 34,866,480.22 68,364,316.00

ต้นิทุนิทางการเงินิ 24,625,500.50 27,447,710.74 24,625,500.50 27,447,710.74

กำาไรจากการดำาเนิินิงานิ 2,760,784,529.43 3,021,604,080.53 2,852,993,266.85 3,124,234,639.70

ส่วินิแบ่ังกำาไรจากเงินิลงทุนิในิบัริษัทร่วิม 87,846,866.43 107,512,336.07 - -

กำาไรสำาหรับัปี 2,848,631,395.86 3,129,116,416.60 2,852,993,266.85 3,124,234,639.70
กำาไร (ขาดัทุนิ) เบ็ดัเสร็จอืุ�นิ :

รายการที�จะไม�ถู้กจัดัประเภูทรายการใหม�
เข�าไปไวัในิกำาไรหรือุขาดัทุนิในิภูายหลัืง
ผิลขึ้าดทุนิจากการประมาณการ	-
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันิภัย	 25 (35,671,581.00) - (35,671,581.00) -

การวัิดม่ลค่าใหม่ขึ้อุงภาระผ่ิกพันิผิลประโยชน์ิ
หลังอุอุกจากงานิในิบัริษัทร่วิม 332,706.45 (1,540,396.26) - -

ภาษ่เงินิได้เก่�ยวิกับัรายการท่�จะไม่จัดประเภทรายการใหม่
ไปยังกำาไรหร่อุขึ้าดทุนิในิภายหลังในิบัริษัทร่วิม (66,532.14) 308,070.12 - -

กำาไร	(ขึ้าดทุนิ)	จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	
สำาหรับัโครงการผิลประโยชน์ิพนัิกงานิในิบัริษัทร่วิม 741.35 (33,902.49) - -

ขึ้าดทุนิจากการวัิดม่ลค่าเงินิลงทุนิในิตราสารทุนิด้วิยม่ลค่า
ยุติธัรรม	ผ่ิานิกำาไร	(ขึ้าดทุนิ)	เบ็ัดเสร็จอุ่�นิในิบัริษัทร่วิม (3,942.81) - - -

ภาษ่เงินิได้เก่�ยวิกับักำาไร	(ขึ้าดทุนิ)	จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์สำาหรับัโครงการผิลประโยชน์ิพนัิกงานิโนิบัริษัท (148.28) 6,780.49 - -

(35,408,756.43) (1,259,448.14) (35,671,581.00) -

รายการที�จะจัดัประเภูทรายการใหม�
เข�าไปไว�ในิกำาไรหรือุขาดัทุนิในิภูายหลัืง

ทรัพย์สินิท่�ได้รับัโอุนิจากล่กค้าบัริษัทร่วิม (154,674.60) (154,674.59) - -

กำาไร	(ขึ้าดทุนิ)	ท่�ยังไม่เกิดข้ึ้�นิจริงจากการเปล่�ยนิแปลงม่ลค่า	
ขึ้อุงเงินิลงทุนิในิหลักทรัพย์เผ่ิ�อุขึ้ายในิบัริษัทร่วิม (8,767.73) (33,640.81) - -

ปรับัปรุงขึ้าดทุนิจากการเปล่�ยนิแปลงในิม่ลค่ายุติธัรรมขึ้อุง
หลักทรัพย์เผ่ิ�อุขึ้ายเป็นิขึ้าดทุนิจากการด้อุยค่าในิบัริษัทร่วิม - 15,370.26 - -

ขึ้าดทุนิท่�ยังไม่เกิดข้ึ้�นิจริงจากการเปล่�ยนิแปลงม่ลค่าขึ้อุง
เงินิลงทุนิในิหลักทรัพย์เผ่ิ�อุขึ้ายในิบัริษัทร่วิม - (1,176.16) - -

ส่วินิแบ่ังกำาไรเบ็ัดเสร็จอุ่�นิจากบัริษัทร่วิม 12 9,845.93 18,491.12 - -

(153,596.40) (155,630.18) - -

รวิมขึ้าดทุนิเบ็ัดเสร็จอุ่�นิ (35,562,352.83) (1,415,078.32) (35,671,581.00) -

กำาไรเบ็ดัเสร็จรวมสำาหรับปี 2,813,069,043.03 3,127,701,338.28 2,817,321,685.85 3,124,234,639.70

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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งิบการเงิินทุ้�แส่ดงิเงิินลังิทุุนตามวิธ้ิส่่วนได�เส้่ย

อังิค์้ำประกอับอืั�นขอังิส่่วนทุุน

กำาไรขาดทุุนเบ็ดเส่ร็จำอืั�น

หมายเหตุ ทุุน
กำาไรส่ะส่ม 
ทุ้�ยังิไม่ได�
จัำดส่รร

เงิินทุุน
เผืู้�อัขาย

ส่่วนแบ่งิ
กำาไร

เบ็ดเส่ร็จำอืั�น
จำาก

บริษััทุร่วม

ผู้ลัขาดทุุน
จำากการ

ประมาณการ
ตามหลััก 

ค้ำณิตศาส่ตร์
ประกันภััย

การวัด
ม้ลัค่้ำาใหม่
ขอังิภัาระ

ผู้้กพััน
ผู้ลัประโยชื่น์

หลัังิอัอัก
จำากงิาน

บริษััทุร่วม

ยอุดัคงเหลืือุ ณ วันิที� 1 ตุลืาคม 2561 
(ก�อุนิปรับปรุง) 
ผิลสะสมจากการแก้ไขึ้ข้ึ้อุผิิดพลาดทางบััญช่

27,476,177.50 13,246,854,649.16 709,300,000.00 209,165.83 - -

-	บัริษัทร่วิม 5.2 - 307,617,093.15 (709,300,000.00) - - -

-	ผิลประโยชน์ิพนัิกงานิ 5.3 - (11,129,843.00) - - - -

-	ดอุกเบ่ั�ยจ่าย 5.4 - (31,099,726.89) - - - -

-	ขึ้าดทุนิจากการด้อุยค่าบัริษัทร่วิม 5.2 - (7,991,516.77) - - - -

ปรับัปรุงจัดประเภทรายการใหม่ 5.6 - 11,342,959.00 - - (11,342,959.00) -

ยอุดัคงเหลืือุ ณ วันิที� 1 ตุลืาคม 2561
(หลัืงปรับปรุง)

27,476,177.50 13,515,593,614.65 - 209,165.83 (11,342,959.00) -

จัดสรรกำาไรนิำาส่งรัฐ - (1,320,850,000.00) - - - -

กำาไรสำาหรับัปี	2562 - 3,129,116,416.60 - - - -

กำาไร	(ขึ้าดทุนิ)	เบ็ัดเสร็จอุ่�นิสำาหรับัปี	2562 - - - 18,491.12 - (1,540,396.26)

ยอุดัคงเหลืือุ ณ วันิที� 30 กันิยายนิ 2562 
(หลัืงปรับปรุง)

27,476,177.50 15,323,860.031.25 - 227,656.95 (11,342,959.00) (1,540,396.26)

ยอุดัคงเหลืือุ ณ วันิที� 1 ตุลืาคม 2562 
(ก�อุนิปรับปรุง) 
ผิลสะสมจากการแก้ไขึ้ข้ึ้อุผิิดพลาดทางบััญช่

27,476,177.50 15,067,239,493.54 812,100,000.00 227,656.95 - -

-	บัริษัทร่วิม 5.2 - 316,691,796.65 (812,100,000.00) - - (1,540,396.26)

-	ต้นิทุนิขึ้าย 5.1 - 3,185,990.94 - - - -

-	ค่าเส่�อุมราคา 5.1 - (2,655,673.49) - - - -

-	ผิลประโยชน์ิพนัิกงานิ 5.3 - (11,257,340.00) - - - -

-	ดอุกเบ่ั�ยจ่าย 5.4 - (49,545,119.45) - - - -

-	ขึ้าดทุนิจากการด้อุยค่าบัริษัทร่วิม 5.2 - 11,142,075.94) - - - -

ปรับัปรุงจัดประเภทรายการใหม่ 5.6 - 11,342,959.00 - - (11,342,959.00) -

ยอุดัคงเหลืือุ ณ วันิที� 1 ตุลืาคม 2562 
(หลัืงปรับปรุง)

27,476,177.50 15,323,860,031.25 - 227,656.95 (11,342,959.00) (1,540,396.26)

จัดสรรกำาไรนิำาส่งรัฐ - (1,213,973,000.00) - - - -

กำาไรสำาหรับัปี	2563 - 2,848,631,395.86 - - - -

กำาไร	(ขึ้าดทุนิ)	เบ็ัดเสร็จอุ่�นิสำาหรับัปี	2563 - - - 9,845.93 - 332,706.45

ขึ้าดทุนิจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันิภัย

- - - - (35,671,581.00) -

ยอุดัคงเหลืือุ ณ วันิที� 30 กันิยายนิ 2563 27,476,177.50 16,958,518,427.11 - 237,502.88 (47,014,540.00) (1,207,689.81)

กี่ารันิคุมอตุ่ส่าหกี่รัรัมแห่งปรัะเทัศไทัย
งบแส่ดังกี่ารัเปล่�ยนแปลงส่่วนของทัุน
สู่ำาหร็บัป็ีสิู่�นสู่่ดวนัท่ี่� 30 กันยายน 2563

หน�วย : บาที่

หมายเหตุประกอุบังบัการเงินิเป็นิส่วินิหน้ิ�งขึ้อุงงบัการเงินิน่ิ�
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หน�วย : บาที่

งิบการเงิินทุ้�แส่ดงิเงิินลังิทุุนตามวิธ้ิส่่วนได�เส้่ย

อังิค์้ำประกอับอืั�นขอังิส่่วนทุุน

กำาไรขาดทุุนเบ็ดเส่ร็จำอืั�น

ภัาษ้ัเงิินได�

เก้�ยวกับ

รายการ

ทุ้�จำะไม่จัำด

รายการใหม่

ไปยังิกำาไร

หรือัขาดทุุน

ในภัายหลัังิ

บริษััทุร่วม

กำาไร(ขาดทุุน) 

จำากการ

ประมาณการ

ตามหลััก

ค้ำณิตศาส่ตร์

ประกันภััย

บริษััทุร่วม

ขาดทุุน
จำากการ
วัดม้ลัค่้ำา

เงิินลังิทุุนใน
ตราส่ารทุุน
ด�วยม้ลัค่้ำา

ยุติธิรรมผู่้าน 
กำาไร(ขาดทุุน) 
เบ็ดเส่ร็จำอืั�น
บริษััทุร่วม

ภัาษ้ัเงิินได�
เก้�ยวกับ

กำาไร 
(ขาดทุุน)จำาก
ประมาณการ

ตามหลััก
ค้ำณิตศาส่ตร์

ประกันภััย
บริษััทุร่วม

ทุรัพัย์สิ่น
ทุ้�ได�รับโอัน

ล้ักค้ำ�า
บริษััทุร่วม

กำาไร(ขาดทุุน)
ทุ้�ยังิไม่เกิด

ข้�นจำริงิ
จำากการ

เปล้ั�ยนแปลังิ
ม้ลัค่้ำาขอังิ
เงิินทุุนใน

หลัักทุรัพัย์
เผืู้�อัขาย

บริษััทุร่วม

ปรับปรุงิ
ขาดทุุนจำากการ

เปล้ั�ยนแปลังิ
ในม้ลัค่้ำา

ยุติธิรรมขอังิ
หลัักทุรัพัย์
เผืู้�อัขายเป็น
ขาดทุุนจำาก
การด�อัยค่้ำา
บริษััทุร่วม

ขาดทุุน
ทุ้�ยังิ

ไม่เกิดข้�นจำริงิ
จำาก

การเปล้ั�ยนแปลังิ
ม้ลัค่้ำา

ขอังิเงิินลังิทุุน
ในหลัักทุรัพัย์

เผืู้�อัขาย
บริษััทุร่วม

รวม
อังิค์้ำประกอับอืั�น
ขอังิส่่วนขอังิทุุน

รวม

ส่่วนขอังิทุุน

- - - - - - - - 709,509,165.83 13,983,839,992.49

- - - - - - - - (709,300,000.00) (401,682,906.85

- - - - - - - - - (11,129,843.00)

- - - - - - - - - (31,099,726.89)

- - - - - - - - - (7,991,516.77)

- - - - - - - - (11,342,959.00) -

- - - - - - - - (11,133,793.17) 13,531,935,998.98

- - - - - - - - - (1,320,850,000.00)

- - - - - - - - - 3,129,116,416.60

308,070.12 (33,902.49) - 6,780.49 (154,674.59) (33,640.81) 15,370.26 (1,176.16) (1,415,078,32) (1,415,078.32)

308,070.12 (33,902.49) - 6,780.49 (154,674.59) (33,640.81) 15,370.26 (1,176.16) (12,548,871.49 15,338,787,337.26

- - - - - - - - 812,327,656.95 15,907,043,327.99

308,070.12 (33,902.49) - 6,780.49 (154,674.59) (33,640.81) 15,370.26 (1,176.16) (813,533,569.44) (496,841,772.79)

- - - - - - - - - 3,185,990.94

- - - - - - - - - (2,655,673.49)

- - - - - - - - - (11,257,340.00)

- - - - - - - - - (49,545,119.45)

- - - - - - - - - (11,142,075.94)

- - - - - - - - (11,342,959.00) -

308,070.12 (33,902.49) - 6,780.49 (154,674.59) (33,640.81) 15,370.26 (1,176.16) (12,548,871.49) 15,338,787,337.26

- - - - - - - - - (1,213,973,000.00)

- - - - - - - - - 2,848,631,395.86

(66,532.14) 741.35 (3,942.81) (148.28) (154,674.60) (8,767.73) - - 109,228.17 109,228.17

-	 - - - - - - - (35,671,581.00) (35,671,581.00)

241,537.98 (33,161.14) (3,942.81) 6,632.21 (309,349.19) (42,408.54) 15,370.26 (1,176.16) (48,111,224.32) 16,937,883,380.29

หมายเหตุประกอุบังบัการเงินิเป็นิส่วินิหน้ิ�งขึ้อุงงบัการเงินิน่ิ�
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กี่ารันิคุมอตุ่ส่าหกี่รัรัมแห่งปรัะเทัศไทัย
งบกี่รัะแส่เงินส่ดั
สู่ำาหร็บัป็ีสิู่�นสู่่ดวนัท่ี่� 30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอุบังบัการเงินิเป็นิส่วินิหน้ิ�งขึ้อุงงบัการเงินิน่ิ�

หน�วย : บาที่

งบการเงินท่ี่�แสดงเงินลงทุี่น
ตามวิธ้ิส่่วนได�เส้่ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562
(ปรับปรุงิใหม่)

2563 2562
(ปรับปรุงิใหม่)

กระแสเงินิสดัจากกิจกรรมดัำาเนิินิงานิ

กำาไรสำาหรับัปี
รายการปรับักระทบัยอุดกำาไรสำาหรับัปีเป็นิเงินิสดรับั	(จ่าย)	-
จากกิจกรรมดำาเนิินิงานิ	:

2,848,631,395.86 3,129,116,416.60 2,852,993,266.85 3,124,234,639.70

รายได้ดอุกเบ่ั�ยรับั (144,728,490.22) (164,492,100.53) (144,728,490.22) (164,492,100.53)

รายได้จากเงินิปันิผิล (45,444,000.00) (42,198,000.00) (137,594,000.00) (145,278,000.00)

(กำาไร)	ขึ้าดทุนิจากการโอุนิ/จำาหน่ิายสินิทรัพย์ (14,792,683.84) 10,814,427.58 (14,792,683.84) 10,814,427.58

รายได้จากสินิทรัพย์รับับัริจาค (49,860,000.00) (659,652,500.00) (49,860,000.00) (659,652,500.00)

ขึ้าดทุนิจากการด้อุยค่าขึ้อุงสินิทรัพย์ 8,809,500.08 - 8,809,500.08 -

ขึ้าดทุนิจากการด้อุยค่าขึ้อุงเงินิลงทุนิ 1,558,737.42 3,150,559.17 1,500,000.00 3,600,000.00

ต้นิทุนิทางการเงินิ 24,625,500.50 27,447,710.74 24,625,500.50 27,447,710.74

รายได้รอุการรับัร้่โอุนิเป็นิรายได้ (412,097,812.93) (400,206,342.68) (412,097,812.93) (400,206,342.68)

ส่วินิแบ่ังกำาไรจากเงินิลงทุนิในิบัริษัทร่วิม (87,846,866.43) (107,512,336.07) - -

ค่าใช้จ่ายผิลประโยชน์ิขึ้อุงพนัิกงานิ 25,916,797.30 81,075,761.00 25,916,797.30 81,075,761.00

เงินิกอุงทุนิสงเคราะห์พนัิกงานิ	กนิอุ. 941,050.00 910,670.00 941,050.00 910,670.00

ค่าเส่�อุมราคาอุสังหาริมทรัพย์เพ่�อุการลงทุนิ 97,241,621.81 102,642,241.77 97,241,621.81 102,642,241.77

ค่าเส่�อุมราคาท่�ดินิ	อุาคารและอุุปกรณ์ 640,838,983.14 598,957,999.22 640,838,983.14 598,957,999.22

ค่าตัดจำาหน่ิายสินิทรัพย์ไม่ม่ตัวิตนิ 4,917,152.49 4,968,142.62 4,917,152.49 4,968,142.62

ค่าใช้จ่ายรอุการตัดบััญช่ตัดจ่าย 70,833.33 - 70,833.33 -

หน่ิ�สงสัยจะส่ญ (8,774,297.36) (6,218,188.90) (8,774,297.36) (6,218,188.90)

หน่ิ�ส่ญ 7,578,732.20 8,040,639.67 7,578,732.20 8,040,639.67

กำาไรจากการดำาเนิินิงานิก่อุนิการเปล่�ยนิแปลงในิสินิทรัพย์	-
และหน่ิ�สินิดำาเนิินิงานิ
สินิทรัพย์ดำาเนิินิงานิ	(เพิ�มข้ึ้�นิ)	ลดลง

(2,897,586,153.35 2,586,845,100.19 2,897,586,153.35 2,586,845,100.19)

ล่กหน่ิ�ค่าเช่าและค่าบัริการ (224,619,384.87) 13,056,325.17 (224,619,384.87) 13,056,325.17

ล่กหน่ิ�ตามสัญญาร่วิมดำาเนิินิงานิ 32,004,783.69 42,142,981.47 32,004,783.69 42,142,981.47

ล่กหน่ิ�อุ่�นิ-กิจการท่�เก่�ยวิข้ึ้อุงกันิ 34,460,687.73 (2,494,515.87) 34,460,687.73 (2,494,515.87)

สินิค้าคงเหล่อุ 1,838,703.89 27,185,493.64 1,838,703.89 27,185,493.64

สินิทรัพย์หมุนิเว่ิยนิอุ่�นิ 49,503,852.31 (42,060,027.58) 49,503,852.31 (42,060,027.58)

สินิทรัพย์ไม่หมุนิเว่ิยนิ (164,615,634.62) (194,062,119.43) (164,615,634.62) (194,062,119.43)

หน่ิ�สินิดำาเนิินิงานิเพิ�มข้ึ้�นิ	(ลดลง)

เจ้าหน่ิ�การค้า 352,538,893.44 18,834,307.42 352,538,893.44 18,834,307.42

รายได้รับัล่วิงหน้ิา 114,201,426.38 92,666,568.06 114,201,426.38 92,666,568.06

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 35,267,980.95 (5,601,369.64) 35,267,980.95 (5,601,369.64)

หน่ิ�สินิหนุินิเว่ิยนิอุ่�นิ 36,443,907.57 11,428,207.48 36,443,907.57 11,428,207.48

รายได้รอุการรับัร้่ 7,199,368.52 264,120,059.25 7,199,368.52 264,120,059.25
เงินิประกันิค่าเช่าท่�ดินิ 32,924,494.39 118,515,439.60 32,924,494.39 118,515,439.60

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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งบกี่รัะแส่เงินส่ดั
สู่ำาหร็บัป็ีสิู่�นสู่่ดวนัท่ี่� 30 กันยายน 2563

หน�วย : บาที่

งบการเงินท่ี่�แสดงเงินลงทุี่น
ตามวิธ้ิส่่วนได�เส้่ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562
(ปรับปรุงิใหม่)

2563 2562
(ปรับปรุงิใหม่)

หน่ิ�สินิดำาเนิินิงานิเพิ�มข้ึ้�นิ	(ลดลง)

ประมาณการหน่ิ�สินิระยะยาวิ - (666,572,902.96) - (666,572,902.96)

หน่ิ�สินิไม่หมุนิเว่ิยนิอุ่�นิ (8,372,546.01) (3,404,507.32) (8,372,546.01) (3,404,507.32)

กอุงทุนิเพ่�อุบัำารุงรักษาและสร้างทดแทนิระบับั	-	
		สาธัารณ่ปโภค

(2,172,221.15) (3,453,973.52) (2,172,221.15) (3,453,973.52)

เงินิสดรับัจากดอุกเบ่ั�ย-เงินิฝึากอุอุมทรัพย์และประจำา	-	
				ท่�ถ้งกำาหนิดภายในิ	3	เด่อุนิ

6,746,952.21 14,422,414.27 6,746,952.21 14,422,414.27

จ่ายเงินิผิลประโยชน์ิขึ้อุงพนัิกงานิ (19,623,067.00) (13,969,290.00) (19,623,067.00) (13,969,290.00)

จ่ายเงินิกอุงทุนิสงเคราะห์พนัิกงานิ - (1,809,640.00) - (1,809,640.00)

เงินิสดัสุทธิัไดั�มาจากกิจกรรมดัำาเนิินิงานิ 3,181,314,350.78 2,255,788,550.23 3,181,314,350.78 2,255,788,550.23

กระแสเงินิสดัจากกิจกรรมลืงทุนิ

เงินิสดจ่ายในิเงินิลงทุนิชั�วิคราวิ (12,537,519,354.64) (14,184,390,661.22) (12,537,519,354.64) (14,184,390,661.22)

เงินิสดรับัจากเงินิลงทุนิชั�วิคราวิ 12,639,769,012.64 13,332,053,595.27 12,639,769,012.64 13,332,053,595.27

ดอุกเบ่ั�ยรับั-เงินิฝึากประจำาเกินิกว่ิา	
3	เด่อุนิ-12	เด่อุนิ

149,965,013.10 126,358,885.22 149,965,013.10 126,358,885.22

เงินิปันิผิลรับั 45,444,000.00 42,198,000.00 137,594,000.00 145,278,000.00

เงินิปันิผิลรับัจากเงินิลงทุนิในิบัริษัทร่วิม 92,150,000.00 103,080,000.00 - -

เงินิรับัจากการขึ้ายสินิทรัพย์ถาวิร 24,931,559.82 1,662,609.35 24,931,559.82 1,662,609.35

เงินิจ่ายลงทุนิในิท่�ดินิ	อุาคารและอุุปกรณ์	-
		และอุสังหาริมทรัพย์เพ่�อุการลงทุนิ

(66,559,426.31) (640,910,516.02) (66,559,426.31) (640,910,516.02)

เงินิจ่ายลงทุนิในิสินิทรัพย์ไม่ม่ตัวิตนิ (569,500.71) - (569,500.71) -

เงินิสดจ่ายลงทุนิในิโครงการนิิคมฯ
		เขึ้ตเศรษฐกิจพิเศษ

(669,036,446.38) (91,501,953.23) (669,036,446.38) (91,501,953.23)

เงินิสดัสุทธิัใช�ไปในิกิจกรรมลืงทุนิ (321,425,142.48) (1,311,450,040.63) (321,425,142.48) (1,311,450,040.63)

กระแสเงินิสดัจากกิจกรรมจัดัหาเงินิ

เงินินิำาส่งคลัง (1,557,545,000.00) (1,041,918,000.00) (1,557,545,000.00) (1,041,918,000.00)

เงินิสดจ่ายชำาระเงินิก้่ย่มระยะยาวิ (354,624,000.00) (354,624,000.00) (354,624,000.00) (354,624,000.00)

เงินิสดจ่ายดอุกเบ่ั�ยเงินิก้่ย่มระยะยาวิ (146,046.15) (179,674.67) (146,046.15) (179,674.67)

เงินิสดจ่ายชำาระหน่ิ�สินิตามสัญญาเช่าทางการเงินิ (44,115,534.48) (44,115,534.48) (44,115,534.48) (44,115,534.48)

เงินิสดัสุทธิัใช�ไปในิกิจกรรมจัดัหาเงินิ (1,956,430,580.63) (1,440,837,209.15) (1,956,430,580.63) (1,440,837,209.15)

เงินิสดัแลืะรายการเทียบเท�าเงินิสดัเพิั�มข่�นิ (ลืดัลืง) สุทธิั 903,458,627.67 (496,498,699.55) 903,458,627.67 (496,498,699.55)

เงินิสดัแลืะรายการเทียบเท�าเงินิสดั ณ วันิที� 1 ตุลืาคม 942,456,596.72 1,438,955,296.27 942,456,596.72 1,438,955,296.27

เงินิสดัแลืะรายการเทียบเท�าเงินิสดั ณ วันิที� 30 กันิยายนิ 1,845,915,224.39 942,456,596.72 1,845,915,224.39 942,456,596.72

ข้ึ้อุม่ลเพิ�มเติมกระแสเงินิสด

รายการไม่ใช่เงินิสด

เจ้าหน่ิ�ค่าท่�ดินิ	อุาคารและอุุปกรณ์ 90,128,599.20 6,636.50 90,128,599.20 6,636.50

เจ้าหน่ิ�ค่าสินิทรัพย์ไม่ม่ตัวิตนิ 854,251.06 - 854,251.06 -

หมายเหตุประกอุบังบัการเงินิเป็นิส่วินิหน้ิ�งขึ้อุงงบัการเงินิน่ิ�
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รัายละเอ่ยดัรัายไดั�จากี่กี่ารัดัำาเนินงาน
สู่ำาหร็บัป็ีสิู่�นสู่่ดวนัท่ี่� 30 กันยายน 2563

งบการเงินท่ี่�แสดงเงินลงทุี่น
ตามวิธ้ิส่่วนได�เส้่ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

รายได้จากการขึ้ายท่�ดินิ 12,898,375.00 154,461,300.00 12,898,375.00 154,461,300.00

รายได้ค่าเช่าสินิทรัพย์ 2,008,510,747.07 1,826,021,835.01 2,008,510,747.07 1,826,021,835.01

รายได้ค่าบัริการสาธัารณ่ปโภค 2,480,398,361.41 2,683,385,959.64 2,480,398,361.41 2,683,385,959.64

รายได้ค่าบัริการจากการดำาเนิินิงานิท่าเท่ยบัเร่อุ 1,067,594,035.77 1,135,436,408.11 1,067,594,035.77 1,135,436,408.11

รายได้จากการร่วิมดำาเนิินิงานิ 90,061,251.15 138,469,130.79 90,061,251.15 138,469,130.79

รายได้ค่าธัรรมเน่ิยม 79,984,654.85 67,453,116.15 79,984,654.85 67,453,116.15

รายได้จากสินิทรัพย์รับับัริจาค 83,986,033.35 640,375,188.87 83,986,033.35 640,375,188.87

รวมรายไดั�จากการดัำาเนิินิงานิ 5,823,433,458.60 6,645,602,938.57 5,823,433,458.60 6,645,602,938.57

หน�วย : บาที่
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หมายเหตุ่ปรัะกี่อบงบกี่ารัเงิน
ส่ำาหรับัปีสิ่�นสุ่ดัวนัท่ั� 30 กัี่นยายน 2563

1. ข�อม่ลทัั�วไป

 การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(กนิอุ.)	 เป็นิรัฐวิิสาหกิจจัดตั�งข้ึ้�นิตามประกาศขึ้อุงคณะปฏิิวัิติฉบัับัท่�	339	
ลงวัินิท่�	13	ธัันิวิาคม	พ.ศ.	2515	โดยรับัโอุนิสินิทรัพย์	หน่ิ�สินิ	และควิามรับัผิิดชอุบั	ตลอุดจนิธุัรกิจขึ้อุงนิิคมอุุตสาหกรรม
บัางชันิ	กรมโรงงานิอุุตสาหกรรม	กระทรวิงอุุตสาหกรรม	มาดำาเนิินิการ	 ต่อุมาได้ม่การตราเป็นิพระราชบััญญัติ
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2522	ม่วัิตถุประสงค์หลักในิการจัดให้ได้มาซ้ึ่�งท่�ดินิท่�เหมาะสม	เพ่�อุจัดตั�ง
หร่อุขึ้ยายนิิคมอุุตสาหกรรม	โดยให้เช่า	เช่าซ่ึ่�อุ	และขึ้ายอุสังหาริมทรัพย์	จัดให้ม่	และให้บัริการในิระบับัสาธัารณ่ปโภค	
และสาธัารณ่ปการซ้ึ่�งจำาเป็นิแก่การประกอุบัอุุตสาหกรรม	 จัดให้ม่ระบับัและการจัดการด้านิสิ�งแวิดล้อุม	การป้อุงกันิ
และบัรรเทาอุุบััติภัยจากอุุตสาหกรรม	รวิมถ้งการอุนุิญาต	อุนุิมัติการประกอุบักิจการในินิิคมอุุตสาหกรรม	นิอุกจาก
การจัดตั�งนิิคมอุุตสาหกรรมข้ึ้�นิเอุง	กนิอุ.	 ยังได้ให้การส่งเสริมรวิมถ้งการควิบัคุมนิิคมอุุตสาหกรรมซ้ึ่�งจัดตั�งโดย
ภาคเอุกชนิหร่อุหน่ิวิยงานิขึ้อุงรัฐ	ทั�งโดยการร่วิมดำาเนิินิงานิและร่วิมลงทุนิ	นิอุกจากน่ิ�ยังดำาเนิินิธุัรกิจอุ่�นิท่�เป็นิประโยชน์ิ
หร่อุเก่�ยวิเน่ิ�อุงกับักิจการอัุนิอุย่่ในิวัิตถุประสงค์หลักขึ้อุง	กนิอุ.	เช่นิ	การพัฒนิาท่าเร่อุอุุตสาหกรรม	เป็นิต้นิ

2. เกี่ณฑ์ูกี่ารัจดััทัำาและนำาเส่นองบกี่ารัเงิน 

 2.1	 งบัการเงินิขึ้อุง	กนิอุ.	แสดงฐานิะการเงินิและผิลการดำาเนิินิงานิขึ้อุง	กนิอุ.	 โดยรวิมผิลการดำาเนิินิงานิขึ้อุง
กอุงทุนิซ่ึ่อุมสร้างทดแทนิระบับัสาธัารณ่ปโภค	(กอุงทุนิซ่ึ่อุมสร้างฯ)	และกอุงทุนิเพ่�อุบัำารุงรักษาและสร้างทดแทนิระบับั
สาธัารณ่ปโภค	(กอุงทุนิเพ่�อุบัำารุงรักษาฯ)	เน่ิ�อุงจากเป็นิกอุงทุนิท่�อุย่่ในิการกำากับัด่แลและรับัผิิดชอุบัขึ้อุง	กนิอุ.
	 2.2	 งบัการเงินิน่ิ�ได้จัดทำาตามมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิภายใต้พระราชบััญญัติการบััญช่	พ.ศ.	2543	
ซ้ึ่�งหมายควิามรวิมถ้งมาตรฐานิการบััญช่ท่�อุอุกภายใต้พระราชบััญญัติวิิชาช่พบััญช่	พ.ศ.	2547	รวิมถ้งการต่ควิาม
และแนิวิปฏิิบััติทางการบััญช่ท่�ประกาศใช้โดยสภาวิิชาช่พบััญช่ฯ	โดยถ่อุปฏิิบััติตามหนัิงส่อุกระทรวิงการคลังด่วินิท่�สุด	
ท่�	กค	0805.1/วิ.95	ลงวัินิท่�	20	ตุลาคม	2554	เร่�อุง	การปฏิิบััติตามมาตรฐานิรายงานิทางการเงินิฉบัับัใหม่	กำาหนิด
ให้รัฐวิิสาหกิจปฏิิบััติตามมาตรฐานิการบััญช่และมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิขึ้อุงไทย	(TFRSs)	สำาหรับักิจการ
ท่�ม่ส่วินิได้เส่ยสาธัารณะ	(PAEs)	 โดยรัฐวิิสาหกิจท่�ม่ปีบััญช่ตามปีงบัประมาณให้ถ่อุปฏิิบััติตั�งแต่รอุบัระยะเวิลาบััญช่
ท่�เริ�มในิวัินิท่�	1	ตุลาคม	2554	เป็นิต้นิไป
	 	 การแสดงรายการในิงบัการเงินิเป็นิไปตามประกาศกรมพัฒนิาธุัรกิจการค้า	 เร่�อุง	กำาหนิดรายการย่อุท่�ต้อุง
ม่ในิงบัการเงินิ	พ.ศ.	 2554	ประกาศ	ณ	 วัินิท่�	 28	 กันิยายนิ	2554	อุอุกตามควิามในิมาตรา	 11	 วิรรคสาม	
แห่งพระราชบััญญัติการบััญช่	พ.ศ.	2543
	 	 งบัการเงินิน่ิ�ได้จัดทำาข้ึ้�นิโดยใช้เกณฑ์์ราคาทุนิเดิมในิการวัิดม่ลค่าอุงค์ประกอุบัขึ้อุงงบัการเงินิ	 เว้ินิแต่จะได้
เปิดเผิยเป็นิอุย่างอุ่�นิในินิโยบัายการบััญช่
	 2.3	การปฏิิบััติตามมาตรฐานิการบััญช่	มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	การต่ควิามมาตรฐานิการบััญช่และ
การต่ควิามมาตรฐานิรายงานิทางการเงินิท่�อุอุกและปรับัปรุงใหม่
	 	 2.3.1	ม่ผิลบัังคับัใช้สำาหรับัรอุบัระยะเวิลาบััญช่ท่�เริ�มในิหร่อุหลังวัินิท่�	1	มกราคม	2562

กนิอุ.	ได้ปฏิิบััติตามมาตรฐานิการบััญช่	มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	การต่ควิามมาตรฐานิการบััญช่
และการต่ควิามมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิท่�อุอุกและปรับัปรุงใหม่	 ซ้ึ่�งม่ผิลบัังคับัใช้สำาหรับัรอุบัระยะเวิลาบััญช่ท่�
เริ�มในิหร่อุหลังวัินิท่�	 1	มกราคม	2562	โดยการปฏิิบััติตามมาตรฐานิดังกล่าวิไม่ม่ผิลกระทบัต่อุงบัการเงินิขึ้อุง	กนิอุ.	
อุย่างเป็นิสาระสำาคัญ
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-	มาตรฐานิการบััญช่	ฉบัับัท่�	1	 เร่�อุง การนิำาเสนิอุงบัการเงินิ
-	มาตรฐานิการบััญช่	ฉบัับัท่�	2	 เร่�อุง สินิค้าคงเหล่อุ
-	มาตรฐานิการบััญช่	ฉบัับัท่�	7	 เร่�อุง งบักระแสเงินิสด
-	มาตรฐานิการบััญช่	ฉบัับัท่�	8 เร่�อุง นิโยบัายการบััญช่	การเปล่�ยนิแปลงประมาณการ

ทางบััญช่และข้ึ้อุผิิดพลาด
-	มาตรฐานิการบััญช่	ฉบัับัท่�	10	 เร่�อุง เหตุการณ์ภายหลังรอุบัระยะเวิลารายงานิ
-	มาตรฐานิการบััญช่	ฉบัับัท่�	12	 เร่�อุง ภาษ่เงินิได้
-	มาตรฐานิการบััญช่	ฉบัับัท่�	16	 เร่�อุง ท่�ดินิ	อุาคารและอุุปกรณ์
-	มาตรฐานิการบััญช่	ฉบัับัท่�	19	 เร่�อุง ผิลประโยชน์ิขึ้อุงพนัิกงานิ
-	มาตรฐานิการบััญช่	ฉบัับัท่�	20	 เร่�อุง การบััญช่สำาหรับัเงินิอุุดหนุินิจากรัฐบัาลและ

การเปิดเผิยข้ึ้อุม่ลเก่�ยวิกับัควิามช่วิยเหล่อุจาก
รัฐบัาล

-	มาตรฐานิการบััญช่	ฉบัับัท่�	21 เร่�อุง ผิลกระทบัจากการเปล่�ยนิแปลงขึ้อุงอัุตรา
แลกเปล่�ยนิเงินิตราต่างประเทศ

-	มาตรฐานิการบััญช่	ฉบัับัท่�	23	 เร่�อุง ต้นิทุนิการก้่ย่ม
-	มาตรฐานิการบััญช่	ฉบัับัท่�	24 เร่�อุง การเปดิเผิยขึ้อุ้ม่ลเก่�ยวิกับับุัคคล	หร่อุกิจการ

ท่�เก่�ยวิข้ึ้อุงกันิ
-	มาตรฐานิการบััญช่	ฉบัับัท่�	26 เร่�อุง การบััญช่และการรายงานิโครงการ

ผิลประโยชน์ิ	เม่�อุอุอุกจากงานิ
-	มาตรฐานิการบััญช่	ฉบัับัท่�	27 เร่�อุง งบัการเงินิเฉพาะกิจการ
-	มาตรฐานิการบััญช่	ฉบัับัท่�	28 เร่�อุง เงินิลงทุนิในิบัริษัทร่วิมและการร่วิมค้า
-	มาตรฐานิการบััญช่	ฉบัับัท่�	29 เร่�อุง การรายงานิทางการเงินิในิสภาพเศรษฐกิจ

ท่�เงินิเฟ้อุรุนิแรง
-	มาตรฐานิการบััญช่	ฉบัับัท่�	32 เร่�อุง การแสดงรายการเคร่�อุงม่อุทางการเงินิ
-	มาตรฐานิการบััญช่	ฉบัับัท่�	33	 เร่�อุง กำาไรต่อุหุ้นิ
-	มาตรฐานิการบััญช่	ฉบัับัท่�	34	 เร่�อุง การรายงานิทางการเงินิระหว่ิางกาล
-	มาตรฐานิการบััญช่	ฉบัับัท่�	36	 เร่�อุง การด้อุยค่าขึ้อุงสินิทรัพย์
-	มาตรฐานิการบััญช่	ฉบัับัท่�	37 เร่�อุง ประมาณการหน่ิ�สินิ	หน่ิ�สินิท่�อุาจเกิดข้ึ้�นิ

และสินิทรัพย์ท่�อุาจเกิดข้ึ้�นิ
-	มาตรฐานิการบััญช่	ฉบัับัท่�	38	 เร่�อุง สินิทรัพย์ไม่ม่ตัวิตนิ
-	มาตรฐานิการบััญช่	ฉบัับัท่�	40 เร่�อุง อุสังหาริมทรัพย์เพ่�อุการลงทุนิ
-	มาตรฐานิการบััญช่	ฉบัับัท่�	41	 เร่�อุง เกษตรกรรม
-	มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	ฉบัับัท่�	1 เร่�อุง การนิำามาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ

มาใช้เป็นิครั�งแรก
-	มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	ฉบัับัท่�	2			 เร่�อุง การจ่ายโดยใช้หุ้นิเป็นิเกณฑ์์
-	มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	ฉบัับัท่�	3		 เร่�อุง การรวิมธุัรกิจ
-	มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	ฉบัับัท่�	4			 เร่�อุง สัญญาประกันิภัย
-	มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	ฉบัับัท่�	5 เร่�อุง สินิทรัพย์ไม่หมุนิเว่ิยนิท่�ถ่อุไว้ิเพ่�อุขึ้ายและ

การดำาเนิินิงานิท่�ยกเลิก
-	มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	ฉบัับัท่�	6			 เร่�อุง การสำารวิจและประเมินิค่าแหล่งทรัพยากรแร่
-	มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	ฉบัับัท่�	7			 เร่�อุง การเปิดเผิยข้ึ้อุม่ลเคร่�อุงม่อุทางการเงินิ
-	มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	ฉบัับัท่�	8	 เร่�อุง ส่วินิงานิดำาเนิินิงานิ
-	มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	ฉบัับัท่�	9	 เร่�อุง เคร่�อุงม่อุทางการเงินิ

  2.3.2		ม่ผิลบัังคับัใช้สำาหรับัรอุบัระยะเวิลาบััญช่ท่�เริ�มในิหร่อุหลังวัินิท่�	1	มกราคม	2563

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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-	มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	ฉบัับัท่�	10	 เร่�อุง งบัการเงินิรวิม
-	มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	ฉบัับัท่�	11			 เร่�อุง การร่วิมการงานิ
-	มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	ฉบัับัท่�	12			 เร่�อุง การเปิดเผิยข้ึ้อุม่ลเก่�ยวิกับัส่วินิได้เส่ย

ในิกิจการอุ่�นิ
-	มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	ฉบัับัท่�	13			 เร่�อุง การวัิดม่ลค่ายุติธัรรม
-	มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	ฉบัับัท่�	14			 เร่�อุง รายการท่�อุย่่ภายใต้การกำากับัด่แลรอุตัดบััญช่
-	มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	ฉบัับัท่�	15	 เร่�อุง รายได้จากสัญญาท่�ทำากับัล่กค้า
-	มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	ฉบัับัท่�	16 เร่�อุง สัญญาเช่า
-	การต่ควิามมาตรฐานิการบััญช่	ฉบัับัท่�	7 เร่�อุง การเริ�มต้นิใช้สกุลเงินิย่โรเป็นิครั�งแรก
-	การต่ควิามมาตรฐานิการบััญช่	ฉบัับัท่�	10 เร่�อุง ควิามช่วิยเหล่อุจากรัฐบัาล-กรณ่ท่�ไม่ม่

ควิามเก่�ยวิข้ึ้อุงอุย่างเฉพาะเจาะจงกับั
กิจกรรมดำาเนิินิงานิ

-	การต่ควิามมาตรฐานิการบััญช่	ฉบัับัท่�	25		 เร่�อุง ภาษ่เงินิได้-การเปล่�ยนิแปลงสถานิภาพทาง
ภาษ่ขึ้อุงกิจการหร่อุขึ้อุงผ้่ิถ่อุหุ้นิ

-	การต่ควิามมาตรฐานิการบััญช่	ฉบัับัท่�	29			 เร่�อุง การเปิดเผิยข้ึ้อุม่ลขึ้อุงข้ึ้อุตกลงสมัปทานิบัริการ
-	การต่ควิามมาตรฐานิการบััญช่	ฉบัับัท่�	32			 เร่�อุง สินิทรัพย์ไม่ม่ตัวิตนิ-ต้นิทุนิเว็ิบัไซึ่ต์
-	การต่ควิามมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ
		ฉบัับัท่�	1

เร่�อุง การเปล่�ยนิแปลงในิหน่ิ�สินิท่�เกิดข้ึ้�นิจาก
การร่�อุถอุนิ	การบ่ัรณะ	และหน่ิ�สินิท่�ม่ลักษณะ
คล้ายคล้งกันิ

-	การต่ควิามมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ
		ฉบัับัท่�	2

เร่�อุง หุ้นิขึ้อุงสมาชิกในิกิจการสหกรณ์และ
เคร่�อุงม่อุท่�ม่ลักษณะคล้ายคล้งกันิ

-	การต่ควิามมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ
		ฉบัับัท่�	5

เร่�อุง สิทธิัในิส่วินิได้เส่ยจากกอุงทุนิการร่�อุถอุนิ		
การบ่ัรณะและการปรับัปรุงสภาพแวิดล้อุม

-	การต่ควิามมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ
		ฉบัับัท่�	6

เร่�อุง หน่ิ�สินิท่�เกิดข้ึ้�นิจากการม่ส่วินิร่วิมในิตลาดท่�
เฉพาะเจาะจง-เศษเหล่อุทิ�งขึ้อุงเคร่�อุงใช้ไฟฟ้า
และอุุปกรณ์อิุเล็กทรอุนิิกส์

-	การต่ควิามมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ
		ฉบัับัท่�	7

เร่�อุง การปรับัปรุงย้อุนิหลังภายใต้มาตรฐานิ
การบััญช่	ฉบัับัท่�	 29	 เร่�อุง	การรายงานิ
ทางการเงนิิในิสภาพเศรษฐกจิท่�เงินิเฟ้อุรุนิแรง

-	การต่ควิามมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ
		ฉบัับัท่�	10

เร่�อุง การรายงานิทางการเงนิิระหว่ิางกาลและการ
ด้อุยค่า

-	การต่ควิามมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ
		ฉบัับัท่�	12

เร่�อุง ข้ึ้อุตกลงสัมปทานิบัริการ

-	การต่ควิามมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ
		ฉบัับัท่�	14

เร่�อุง ข้ึ้อุจำากัดสินิทรัพย์ตามโครงการผิลประโยชน์ิ
ข้ึ้อุกำาหนิดเงินิทุนิขัึ้�นิตำ�าและปฏิิสัมพันิธ์ัขึ้อุง
รายการเหล่าน่ิ�	 สำาหรับัมาตรฐานิการบััญช่	
ฉบัับัท่�	19	เร่�อุง	ผิลประโยชน์ิขึ้อุงพนัิกงานิ

-	การต่ควิามมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ
		ฉบัับัท่�	16

เร่�อุง การป้อุงกันิควิามเส่�ยงขึ้อุงเงินิลงทุนิสุทธิัในิ
หน่ิวิยงานิต่างประเทศ

-	การต่ควิามมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ
		ฉบัับัท่�	17

เร่�อุง การจ่ายสินิทรัพย์ท่�ไม่ใช่เงินิสดให้เจ้าขึ้อุง

-	การต่ควิามมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ
		ฉบัับัท่�	19

เร่�อุง การชำาระหน่ิ�สินิทางการเงินิด้วิยตราสารทุนิ
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-	การต่ควิามมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ
		ฉบัับัท่�	20

เร่�อุง ต้นิทุนิการเปดิหน้ิาดินิในิช่วิงการผิลติสำาหรบัั
เหม่อุงผิิวิดินิ	

-	การต่ควิามมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ
		ฉบัับัท่�	21

เร่�อุง เงินิท่�นิำาส่งรัฐ

-	การต่ควิามมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ
		ฉบัับัท่�	22

เร่�อุง รายการท่�เป็นิเงินิตราต่างประเทศ
และสิ�งตอุบัแทนิรับัหร่อุจ่ายล่วิงหน้ิา

-	การต่ควิามมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ
		ฉบัับัท่�	23

เร่�อุง ควิามไม่แน่ินิอุนิเก่�ยวิกับัวิิธ่ัการทาง
ภาษ่เงินิได้

  มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิดังกล่าวิส่วินิใหญ่จะไม่ม่ผิลกระทบัอุย่างม่สาระสำาคัญต่อุงบัการเงินิ
เม่�อุนิำามาถ่อุปฏิิบััติ	อุย่างไรก็ตาม	มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิฉบัับัใหม่ท่�จะม่ผิลกระทบัอุย่างเป็นิสาระสำาคัญ	
สามารถสรุปได้ดังน่ิ�
  มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ ฉบับที� 16 เรื�อุง สัญญาเช�า 
	 	 ตามท่�ได้ม่การประกาศใช้มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ	ฉบัับัท่�	16	เร่�อุง	สัญญาเช่า	ท่�ม่ผิลบัังคับัใช้สำาหรับั
รอุบัระยะเวิลาบััญช่ท่�เริ�มในิหร่อุหลังวัินิท่�	 1	มกราคม	2563	เป็นิต้นิไปนัิ�นิ	มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิฉบัับัน่ิ�
กำาหนิดหลักการสำาหรับัการรับัร้่รายการ	การวัิดม่ลค่า	การนิำาเสนิอุ	และการเปิดเผิยข้ึ้อุม่ลขึ้อุงสัญญาเช่า	สำาหรับัสินิทรัพย์
อุ้างอิุงท่�ทำาสัญญาเช่าดำาเนิินิงานินัิ�นิ	จะต้อุงถ่กรับัร้่และบัันิท้กเป็นิสินิทรัพย์	(สินิทรัพย์สิทธิัการใช้)	และหน่ิ�สินิ	(หน่ิ�สินิ
ตามสัญญาเช่า)	ในิงบัแสดงฐานิะการเงินิ
	 	 กนิอุ.	ได้นิำามาตรฐานิฉบัับัน่ิ�มาถ่อุปฏิิบััติตั�งแต่วัินิท่�	 1	 ตุลาคม	2563	โดยรับัร้่ผิลกระทบัสะสมจากการนิำา
มาตรฐานิ	การรายงานิทางการเงินิฉบัับัน่ิ�มาปฏิิบััติใช้ครั�งแรกด้วิยการปรับัปรุงยอุดยกมาขึ้อุงกำาไรสะสม	ณ	วัินิท่�นิำามา
ถ่อุปฏิิบััติครั�งแรก	(Modified	Retrospective)	ดังนัิ�นิ	การจัดประเภทรายการใหม่และรายการปรับัปรุงท่�เกิดจากการ
เปล่�ยนิแปลงนิโยบัายการบััญช่	จะรับัร้่ในิงบัแสดงฐานิะการเงินิ	ณ	วัินิท่�	1	ตุลาคม	2563	ซ้ึ่�ง	กนิอุ.	คาดว่ิาจะม่ผิลกระทบั
โดยประมาณ	ดังน่ิ�

-	หน่ิ�สินิตามสัญญาเช่าจะรับัร้่ตามภาระผ่ิกพันิขึ้อุงค่าเช่าคิดลดด้วิยอัุตราดอุกเบ่ั�ยการก้่ย่มส่วินิเพิ�มขึ้อุง	
กนิอุ.	 (สำาหรับัสัญญาเช่าอุสังหาริมทรัพย์)	และอุัตราดอุกเบ่ั�ยโดยนัิยขึ้อุงสัญญา	(สำาหรับัสัญญาเช่าสินิทรัพย์อุ่�นิๆ)	
ประมาณ	3,149.17	ล้านิบัาท

-	สินิทรัพย์สิทธิัการใช้จะรับัร้่เท่ากับัม่ลค่าหน่ิ�สินิตามสัญญาเช่าประมาณ	3,149.17	ล้านิบัาท

3. ส่รุัปนโยบายกี่ารับัญช่ท่ั�ส่ำาคัุญ

 3.1 การรับร้�รายไดั�
	 	 3.1.1	รายได้จากการขึ้ายท่�ดินิ

-	กรณ่ท่�ดินิท่�งานิพัฒนิาและงานิก่อุสร้างระบับัสาธัารณ่ปโภคต่างๆ	อุย่่ระหว่ิางการพัฒนิา	รับัร้่เป็นิรายได้	
ตามอัุตราส่วินิขึ้อุงงานิพัฒนิาท่�ทำาเสร็จ	ซ้ึ่�งคำานิวิณตามอัุตราส่วินิต้นิทุนิขึ้อุงงานิท่�เกิดข้ึ้�นิแล้วิ	กับัต้นิทุนิทั�งหมดท่�ประมาณ
ว่ิาจะใช้ในิการก่อุสร้างตามสัญญา	ทั�งน่ิ�ไม่รวิมต้นิทุนิท่�ดินิ

-	กรณ่ท่�ดินิท่�พัฒนิาระบับัสาธัารณ่ปโภคต่างๆ	แล้วิเสร็จ	 รับัร้่เป็นิรายได้เม่�อุโอุนิควิามเส่�ยงและ
ผิลประโยชน์ิ	ท่�ม่นัิยสำาคัญในิท่�ดินิให้แก่ผ้่ิซ่ึ่�อุ
	 	 3.1.2	รายได้จากการให้เช่าสินิทรัพย์

-	การให้เช่าท่�ดินิท่าเร่อุอุุตสาหกรรมมาบัตาพุด	เงินิท่�ได้รับัชำาระไว้ิเป็นิการล่วิงหน้ิา	 บัันิท้กเป็นิรายได้
ค่าเช่าท่�ดินิรอุการโอุนิภายใต้รายการรายได้รอุการรับัร้่ในิส่วินิขึ้อุงหน่ิ�สินิไม่หมุนิเว่ิยนิ	และรับัร้่เป็นิรายได้เฉล่�ยตามอุายุ
สัญญาเช่า

-	ดอุกเบ่ั�ยท่�เกิดจากการแบ่ังชำาระค่าธัรรมเน่ิยมการเข้ึ้าใช้พ่�นิท่�	รับัร้่ตามสัดส่วินิขึ้อุงเวิลาตามข้ึ้อุตกลง
-	การให้เช่าท่�ดินิกรณ่ทั�วิไปและการให้เช่าสินิทรัพย์อุ่�นิ	รับัร้่ตามสัดส่วินิขึ้อุงเวิลาตามสัญญาเช่า

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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	 	 3.1.3	รายได้ค่าบัริการ	ประกอุบัด้วิย
-	รายได้ค่าบัริการสาธัารณ่ปโภค	รับัร้่เม่�อุให้บัริการแล้วิ
-	รายได้ค่าบัริการจากการดำาเนิินิงานิท่าเท่ยบัเร่อุ	รับัร้่เม่�อุให้บัริการแล้วิ
-	รายได้ค่าบัริการอุำานิวิยการ	รับัร้่เม่�อุให้บัริการแล้วิ

	 	 3.1.4	รายได้ค่าปรับักรณ่ผิิดนัิดชำาระหน่ิ�
-	ค่าปรับักรณ่ผิิดนัิดชำาระหน่ิ�	รับัร้่เป็นิรายได้เม่�อุได้รับัชำาระเงินิ
-	รายได้ค่าปรับักรณ่ผิิดนัิดชำาระหน่ิ�สำาหรับัล่กหน่ิ�ท่�ประนิอุมหน่ิ�	บัันิท้กบััญช่รายได้ค่าปรับัรอุการ

ตัดบััญช่-ประน่ิประนิอุม	ค่่กับัล่กหน่ิ�ตามสัญญาประน่ิประนิอุม-ค่าปรับั	และเม่�อุได้รับัชำาระหน่ิ�จะล้างบััญช่รายได้ค่าปรับั
รอุการตัดบััญช่-ประน่ิประนิอุม	เป็นิรายได้ค่าปรับั
	 	 3.1.5	รายได้จากการร่วิมดำาเนิินิงานิ

กรณ่	กนิอุ.	เป็นิผ้่ิให้บัริการระบับัสาธัารณ่ปโภค	สิ�งอุำานิวิยควิามสะดวิกและบัริการอุ่�นิ	จะแบ่ังสัดส่วินิ													
เงินิผิลประโยชน์ิจากการร่วิมดำาเนิินิงานิกับัเอุกชนิ	ตามหนัิงส่อุกระทรวิงการคลัง	ท่�	กค	0511/4227	ลงวัินิท่�	30	มกราคม	
2534	และรับัร้่เป็นิรายได้ดังน่ิ�

-	 เงินิผิลประโยชน์ิจากการร่วิมดำาเนิินิงานิกับัเอุกชนิร้อุยละ	40	เป็นิรายได้ขึ้อุง	กนิอุ.	โดยบัันิท้กเป็นิ
รายได้	จากการร่วิมดำาเนิินิงานิรอุการโอุนิ	และจะรับัร้่เป็นิรายได้เฉล่�ยตามปีท่�ได้รับัเงินิตามท่�ระบุัไว้ิในิสัญญา	

-	เงินิผิลประโยชน์ิจากการร่วิมดำาเนิินิงานิกับัเอุกชนิร้อุยละ	60	สำารอุงไว้ิในิกอุงทุนิซ่ึ่อุมสร้างฯ	จะรับัร้่
เป็นิรายได้ตามจำานิวินิท่�	กนิอุ.	เบิักจากกอุงทุนิซ่ึ่อุมสร้างฯ	เพ่�อุจ่ายเป็นิค่าใช้จ่ายในิการด่แลและบัำารุงรักษาสาธัารณ่ปโภค	
หลังจากท่�โครงการแล้วิเสร็จ

กรณ่ผ้่ิร่วิมดำาเนิินิงานิเป็นิผ้่ิให้บัริการระบับัสาธัารณ่ปโภค	 สิ�งอุำานิวิยควิามสะดวิก	และบัริการอุ่�นิจะ
รับัร้่เป็นิรายได้ขึ้อุง	กนิอุ.	ดังน่ิ�	

-	ค่าธัรรมเน่ิยมและบัริการร่วิมดำาเนิินิงานิ	รับัร้่เป็นิรายได้เฉล่�ยตามปีขึ้อุงระยะเวิลาการก่อุสร้างโครงการ
-	ค่ากำากับัการบัริการ	รับัร้่เป็นิรายได้จากการร่วิมดำาเนิินิงานิเริ�มตั�งแต่ปีท่�	3	โดยถ่อุปีท่�ทำาสัญญาเป็นิปีแรก	

ตามประกาศขึ้อุงคณะกรรมการ	กนิอุ.	ท่�	4/2547	ลงวัินิท่�	22	ตุลาคม	2547
-	ค่าประชาสัมพันิธ์ัและส่งเสริมการลงทุนิ	รับัร้่เป็นิรายได้จากการร่วิมดำาเนิินิงานิตามสัดส่วินิขึ้อุงพ่�นิท่�ขึ้าย

ท่�ได้รับัอุนุิญาตให้ใช้ท่�ดินิจาก	กนิอุ.	ในิอัุตราไร่ละ	10,000	บัาท	ทั�งน่ิ�อัุตราดังกล่าวิจะปรับัเพิ�มข้ึ้�นิทุกรอุบัระยะเวิลา	3	ปี
ในิอัุตราร้อุยละ	10	ขึ้อุงอัุตราในิขึ้ณะนัิ�นิเป็นิฐานิในิการคำานิวิณ	โดยให้เริ�มใช้ตั�งแต่ปีปฏิิทินิ	พ.ศ.	2551	เป็นิต้นิไป
	 	 3.1.6	รายได้ดอุกเบ่ั�ย	รับัร้่ตามเกณฑ์์สัดส่วินิขึ้อุงเวิลาโดยคำาน้ิงถ้งผิลตอุบัแทนิท่�แท้จริงขึ้อุงสินิทรัพย์

 3.2 การรับร้�ค�าใช�จ�าย
	 	 -	 ค่าใช้จ่ายขึ้อุงโครงการใหม่ท่�กำาลังดำาเนิินิการพัฒนิา	บัันิท้กเป็นิค่าใช้จ่ายรอุโอุนิ	แสดงรายการในิสินิทรัพย์
ไม่หมุนิเว่ิยนิเม่�อุการก่อุสร้างแล้วิเสร็จจ้งโอุนิเป็นิต้นิทุนิขึ้อุงโครงการ	ถ้าโครงการใดไม่สามารถดำาเนิินิการต่อุได้	
จะตัดจ่ายเป็นิค่าใช้จ่ายทั�งจำานิวินิ
	 	 -	 ต้นิทุนิค่าพัฒนิาท่�ดินิ	 ซ้ึ่�งเป็นิส่วินิหน้ิ�งขึ้อุงต้นิทุนิค่าเช่าสินิทรัพย์	 รับัปันิส่วินิตามสัดส่วินิขึ้อุงพ่�นิท่�	และตัด
บััญช่โดยวิิธ่ัเส้นิตรงตามอุายุสัญญาเช่า
	 	 -	 ต้นิทุนิค่าบัริการ	 เป็นิค่าจ้างบัริหารระบับัสาธัารณ่ปโภคในินิิคมท่�	กนิอุ.	ดำาเนิินิการเอุง	 ซ้ึ่�งจ่ายให้	บัริษัท	
โกลบัอุล	ย่ทิลิต่�	เซึ่อุร์วิิส	จำากัด	(GUSCO)	ตามสัญญาจ้าง	โดยคำานิวิณจากรายได้ท่�เร่ยกเก็บั

 3.3 ค�าเผืู้�อุหนีิ�สงสัยจะส้ญ
	 	 -	คำานิวิณจากล่กหน่ิ�การค้าท่�ดินิ	ล่กหน่ิ�ค่าเช่าและค่าบัริการ	และล่กหน่ิ�ตามสัญญาร่วิมดำาเนิินิงานิ	ท่�ค้างชำาระ
ตั�งแต่	6	 เด่อุนิข้ึ้�นิไปนิับัจากวิันิท่�หน่ิ�ถ้งกำาหนิดชำาระ	ตามระเบ่ัยบักระทรวิงการคลังว่ิาด้วิยการบััญช่และการเงินิขึ้อุง
รัฐวิิสาหกิจ	พ.ศ.	2548	กำาหนิดดังน่ิ�
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-	กรณ่ท่�ได้รับัชำาระหน่ิ�จากล่กหน่ิ�ท่�คาดว่ิาจะเร่ยกเก็บัไม่ได้	และได้ตั�งค่าเผ่ิ�อุหน่ิ�สงสัยจะส่ญไว้ิเต็มจำานิวินิแล้วิ									
จะลดค่าเผ่ิ�อุหน่ิ�สงสัยจะส่ญค่่กับับััญช่หน่ิ�สงสัยจะส่ญ

 3.4 สินิค�าคงเหลืือุ
	 	 สินิค้าคงเหล่อุขึ้อุง	กนิอุ.	ค่อุ	ท่�ดินิม่ไว้ิเพ่�อุขึ้าย	แสดงตามราคาทนุิขึ้อุงท่�ดินิบัวิกค่าพัฒนิาท่�ดินิขึ้อุงแตล่ะโครงการ							
หากท่�ดินิใดนิำาไปให้เช่าจะโอุนิเป็นิสินิทรัพย์ม่ไว้ิให้เช่าเป็นิรายๆ	ในิปีท่�นิำาไปให้เช่า	

 3.5 เงินิลืงทุนิในิบริษััทร�วม  
	 	 บัริษัทร่วิมเป็นิกิจการท่�	กนิอุ.	 ม่อิุทธิัพลอุย่างเป็นิสาระสำาคัญแต่ไม่ถ้งกับัควิบัคุม	 ซ้ึ่�งโดยทั�วิไปค่อุ	การท่�	
กนิอุ.	 ถ่อุหุ้นิท่�ม่สิทธิัอุอุกเส่ยงอุย่่ระหว่ิางร้อุยละ	20	 ถ้งร้อุยละ	50	ขึ้อุงสิทธิัอุอุกเส่ยงทั�งหมด	หร่อุม่ตัวิแทนิอุย่่ในิ
คณะกรรมการบัรษัิทขึ้อุงผ้่ิได้รับั	การลงทนุิ	ทำาให้ม่ส่วินิร่วิมในิการตดัสินิใจเก่�ยวิกับันิโยบัายทางการเงนิิและการดำาเนิินิงานิ
แต่ไม่ถ้งระดับัท่�จะควิบัคุมหร่อุควิบัคุมร่วิมในินิโยบัายดังกล่าวิ
	 	 งบัการเงินิท่�แสดงเงินิลงทุนิตามวิิธ่ัส่วินิได้เส่ย	จะรับัร้่ส่วินิแบ่ังกำาไร	 (ขึ้าดทุนิ)	จากการลงทุนิตามสัดส่วินิ
ขึ้อุงเงินิลงทุนิ	ในิงบักำาไรขึ้าดทุนิและกำาไรขึ้าดทุนิเบั็ดเสร็จอุ่�นิ	และเม่�อุได้รับัเงินิปันิผิลจะนิำาไปหักจากราคาตามบััญช่
ขึ้อุงเงินิลงทุนิ
	 	 กนิอุ.	ม่การพิจารณาทุกสิ�นิรอุบัระยะเวิลาบััญช่ว่ิาม่ข้ึ้อุบ่ังช่�ท่�แสดงว่ิาเงินิลงทุนิในิบัริษัทร่วิมเกิดการด้อุยค่าหร่อุไม่	
หากม่ขึ้้อุบ่ังช่�เกิดข้ึ้�นิ	กนิอุ.	จะคำานิวิณผิลขึ้าดทุนิจากการด้อุยค่า	โดยเปร่ยบัเท่ยบัม่ลค่าท่�คาดว่ิาจะได้รับัค่นิกับัม่ลค่า
ตามบััญช่ขึ้อุงเงินิลงทุนิ
	 	 งบัการเงินิเฉพาะกิจการแสดงด้วิยม่ลค่าตามราคาทุนิหักค่าเผ่ิ�อุการด้อุยค่าขึ้อุงเงินิลงทุนิ	และรับัร้่รายได้จาก
เงินิปันิผิลเป็นิรายได้อุ่�นิในิงบักำาไรขึ้าดทุนิและกำาไรขึ้าดทุนิเบ็ัดเสร็จอุ่�นิ
	 	 รายช่�อุบัริษัทร่วิมขึ้อุง	กนิอุ.	ได้เปิดเผิยไว้ิในิหมายเหตุประกอุบังบัการเงินิ	ข้ึ้อุ	12

 3.6 เงินิลืงทุนิระยะยาวอืุ�นิ
	 	 เงินิลงทุนิระยะยาวิอุ่�นิ	หมายถ้ง	เงินิลงทุนิในิตราสารทุนิซ้ึ่�งไม่ใช่หลักทรัพย์ในิควิามต้อุงการขึ้อุงตลาด	แสดงด้วิย
ม่ลค่าตามราคาทุนิหักค่าเผ่ิ�อุการด้อุยค่าขึ้อุงเงินิลงทุนิ		

 3.7 อุสังหาริมทรัพัย์เพืั�อุการลืงทุนิ
	 	 อุสังหาริมทรัพย์เพ่�อุการลงทุนิเป็นิอุสังหาริมทรัพย์ท่�ถ่อุครอุงโดย	กนิอุ.	 เพ่�อุหาประโยชน์ิจากรายได้ค่าเช่า	
หร่อุจากการเพิ�มข้ึ้�นิขึ้อุงม่ลค่าขึ้อุงสินิทรัพย์หร่อุทั�งสอุงอุย่าง	รวิมถ้งอุสังหาริมทรัพย์ท่�อุย่่ระหว่ิางก่อุสร้างหร่อุพัฒนิา
เพ่�อุเป็นิอุสังหาริมทรัพย์	เพ่�อุการลงทุนิในิอุนิาคต	ทั�งน่ิ�	ไม่ได้ม่ไว้ิเพ่�อุขึ้ายตามปกติธุัรกิจ	หร่อุจัดหาสินิค้าหร่อุให้บัริการ
หร่อุใช้ในิการบัริหารงานิขึ้อุง	กนิอุ.	อุสังหาริมทรัพย์เพ่�อุการลงทุนิจะบัันิท้กด้วิยวิิธ่ัราคาทุนิหักค่าเส่�อุมราคาสะสม	
และค่าเผ่ิ�อุผิลขึ้าดทุนิจากการด้อุยค่า
	 	 ต้นิทุนิรวิมค่าใช้จ่ายทางตรงเพ่�อุให้ได้มาซ้ึ่�งอุสังหาริมทรัพย์เพ่�อุการลงทนุิ	ต้นิทุนิการก่อุสร้างท่�กิจการก่อุสร้างเอุง
รวิมถ้งต้นิทุนิวัิตถุดิบั	ค่าแรงทางตรง	และต้นิทุนิทางตรงอุ่�นิเพ่�อุให้อุสังหาริมทรัพย์เพ่�อุการลงทนุิอุย่่ในิสภาพพรอุ้มใช้งานิ
และรวิมถ้งต้นิทุนิการก้่ย่ม	ค่าเส่�อุมราคาจะบัันิท้กในิกำาไรหร่อุขึ้าดทุนิ	ซ้ึ่�งคำานิวิณโดยวิิธ่ัเส้นิตรงตามอุายุการให้ประโยชน์ิ
โดยประมาณขึ้อุงสินิทรัพย์แต่ละรายการ	
	 	 ค่าเส่�อุมราคาคำานิวิณโดยวิิธ่ัเส้นิตรงจากราคาทุนิขึ้อุงสินิทรัพย์หักม่ลค่าซึ่ากเพ่�อุลดราคาตามบััญช่ขึ้อุงสินิทรัพย์
แต่ละชนิิดตามอุายุการใช้งานิท่�ประมาณการไว้ิ	ยกเว้ินิท่�ดินิซ้ึ่�งม่อุายุการใช้งานิไม่จำากัด	ทั�งน่ิ�อัุตราการคิดค่าเส่�อุมราคา
ขึ้อุงอุสังหาริมทรัพย์เพ่�อุการลงทุนิ	เป็นิไปตามรายละเอุ่ยดในิหมายเหตุประกอุบังบัการเงินิ	ข้ึ้อุ	3.8	

หน่�ค้้างชำำาระ ค่้าเผ่ื่�อหน่�สงสัยจะสูญ
อัตราร้อยละ

เกินิกว�า 6 เดืัอุนิ – 1 ปี 50

เกินิกว�า 1 ปี ข่�นิไป 100

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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 3.8 ที�ดิันิ อุาคารแลืะอุุปกรณ์
	 	 ท่�ดินิ	อุาคารและอุุปกรณ์	รับัร่้เม่�อุเริ�มแรกตามราคาทุนิ	ณ	วิันิท่�ได้มาหร่อุก่อุสร้างแล้วิเสร็จ	หร่อุวิันิเริ�มใช้งานิ			
โดยอุาคารและอุุปกรณ์แสดงด้วิยราคาทุนิหักค่าเส่�อุมราคาสะสม	และค่าเผิ่�อุการด้อุยค่าสินิทรัพย์	(ถ้าม่)
	 	 ค่าเส่�อุมราคา	คำานิวิณโดยวิิธ่ัเส้นิตรงในิอัุตราระหว่ิางร้อุยละ	2-25	ต่อุปี	จากราคาทุนิขึ้อุงสินิทรัพย์หักม่ลค่าซึ่าก		
เพ่�อุลดราคาตามบััญช่ขึ้อุงสินิทรัพย์แต่ละชนิิดตามอุายุการให้ประโยชน์ิท่�ประมาณการไว้ิขึ้อุงสินิทรัพย์	ยกเว้ินิท่�ดินิ
ซ้ึ่�งม่อุายุการให้ประโยชน์ิไม่จำากัด	สินิทรัพย์ท่�ได้มาหลังวัินิท่�	15	ขึ้อุงเด่อุนิคำานิวิณค่าเส่�อุมราคาในิเด่อุนิถัดไป	สินิทรัพย์
ท่�ม่ราคารวิมต่อุหน่ิวิยไม่เกินิ	30,000	บัาท	รับัร้่เป็นิค่าใช้จ่ายในิปีท่�ซ่ึ่�อุมาทั�งจำานิวินิ	
	 	 กนิอุ.	 ม่การทบัทวินิอุายุการให้ประโยชน์ิ	 ม่ลค่าคงเหล่อุ	และวิิธ่ัการคิดค่าเส่�อุมราคาอุย่างน้ิอุยท่�สุดทุก
สิ�นิรอุบัปีบััญช่

 3.9 สินิทรัพัย์ไม�มีตัวตนิ
	 	 สินิทรัพย์ไม่ม่ตัวิตนิ	ประกอุบัด้วิย	ค่าใช้จ่ายเพ่�อุสิทธิัการใช้โปรแกรมคอุมพิวิเตอุร์	(Software	License)	และ
ต้นิทุนิท่�เก่�ยวิข้ึ้อุงโดยตรงกับัผิลิตภัณฑ์์โปรแกรมท่�ระบุัได้	และม่เอุกลักษณ์เฉพาะงานิขึ้อุงโปรแกรมท่�สามารถแยกอุอุก
จากตัวิคอุมพิวิเตอุร์ได้	รวิมทั�งสิทธิัการใช้ระบับัไฟฟ้า	เช่นิ	หม้อุแปลงไฟฟ้า	ระบับัไฟฟ้าแรงส่ง	ฯลฯ	สามารถระบุัต้นิทุนิ
ได้แน่ินิอุนิ	และม่อุายุการให้ประโยชน์ิทางเศรษฐกิจเกินิกว่ิารอุบัระยะเวิลาบััญช่จะรับัร้่เป็นิสินิทรัพย์ไม่ม่ตัวิตนิ	โดยรับัร้่
เริ�มแรกด้วิยราคาทุนิ	และตัดจำาหน่ิายโดยวิิธ่ัเส้นิตรงตามอุายุการให้ประโยชน์ิ	10	ปี

 3.10 การดั�อุยค�าขอุงสินิทรัพัย์
	 	 สินิทรัพย์และสินิทรัพย์ไม่ม่ตัวิตนิท่�ม่อุายุการใช้งานิจำากัด	จะม่การทบัทวินิการด้อุยค่าเม่�อุม่เหตุการณ์หร่อุ
สถานิการณ์บ่ังช่�ว่ิาราคาตามบััญช่อุาจส่งกว่ิาม่ลค่าท่�คาดว่ิาจะได้รับัค่นิ	รายการขึ้าดทุนิจากการด้อุยค่าจะรับัร้่เม่�อุราคา
ตามบััญช่ขึ้อุงสนิิทรพัย์ส่งกวิา่ม่ลค่าท่�คาดว่ิาจะได้รับัค่นิซ้ึ่�งหมายถ้งจำานิวินิท่�ส่งกวิา่ระหว่ิางม่ลค่ายุติธัรรมหักต้นิทุนิในิการ
ขึ้ายเท่ยบักับัม่ลค่าจากการใช้สินิทรัพย์	 สินิทรัพย์จะถ่กจัดเป็นิกลุ่มท่�เล็กท่�สุดท่�สามารถแยกอุอุกมาได้เพ่�อุวัิตถุประสงค์
ขึ้อุงการประเมินิการด้อุยค่าสินิทรัพย์ซ้ึ่�งรับัร้่รายการขึ้าดทุนิจากการด้อุยค่าไปแล้วิจะถ่กประเมินิควิามเป็นิไปได้ท่�จะกลับั
รายการขึ้าดทุนิจากการด้อุยค่า	ณ	วัินิท่�ในิงบัแสดงฐานิะการเงินิ

 3.11 การบัญชีสำาหรับสัญญาเช�าระยะยาว
	 	 สัญญาเช่าสินิทรัพย์ท่�ม่ควิามเส่�ยงและผิลตอุบัแทนิขึ้อุงควิามเป็นิเจ้าขึ้อุงส่วินิใหญ่ได้โอุนิไปให้กับัผ้่ิเช่าถ่อุเป็นิ
สัญญาเช่าทางการเงินิ	 สัญญาเช่าการเงินิจะบัันิท้กเป็นิรายจ่ายฝ่ึายทุนิ	ณ	 วัินิทำาสัญญาเช่าด้วิยม่ลค่ายุติธัรรมสุทธิั
ขึ้อุงสินิทรัพย์ท่�เช่าหร่อุม่ลค่าปัจจุบัันิสุทธิัขึ้อุงจำานิวินิเงินิขัึ้�นิตำ�า	 ท่�จะต้อุงจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วิแต่จำานิวินิใดจะตำ�ากว่ิา	
โดยจำานิวินิเงินิงวิดท่�ต้อุงจ่ายในิแต่ละงวิด	จะปันิส่วินิระหว่ิางหน่ิ�สินิและค่าใช้จ่ายทางการเงินิเพ่�อุให้ได้อัุตราดอุกเบ่ั�ยคงท่�
ต่อุหน่ิ�สินิคงค้างอุย่่	ภาระผ่ิกพันิตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินิจะบัันิท้กเป็นิหน่ิ�สินิ	ส่วินิดอุกเบ่ั�ยจ่ายจะบัันิท้ก
ในิงบักำาไรขึ้าดทุนิและกำาไรขึ้าดทุนิเบ็ัดเสร็จอุ่�นิตลอุดอุายุขึ้อุงสัญญาเช่าสินิทรัพย์	 ท่�ได้มาตามสัญญาเช่าทางการเงินิจะ
คิดค่าเส่�อุมราคาตามอุายกุารให้ประโยชน์ิโดยประมาณขึ้อุงสนิิทรัพย์นัิ�นิหร่อุตามอุายขุึ้อุงสญัญาเช่า	แล้วิแต่ระยะเวิลาใด
จะน้ิอุยกว่ิา	อุย่างไรก็ตาม	หากแนิ่ใจได้ตามสมควิรวิ่าผ้่ิเช่าจะเป็นิเจ้าขึ้อุงสินิทรัพย์ท่�เช่า	ณ	 วัินิสิ�นิสุดแห่งสัญญาเช่า	
ค่าเส่�อุมราคาจะคิดจากอุายุการให้ประโยชน์ิโดยประมาณขึ้อุงสินิทรัพย์นัิ�นิ
	 	 สัญญาเช่าสินิทรัพย์โดยท่�ควิามเส่�ยงและผิลตอุบัแทนิขึ้อุงควิามเป็นิเจ้าขึ้อุงส่วินิใหญ่ตกอุย่่กับัผ้่ิให้เช่าจะจัดเป็นิ
สัญญาเช่าดำาเนิินิงานิ	เงินิท่�ต้อุงจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำาเนิินิงานิจะบัันิท้กในิงบักำาไรขึ้าดทุนิและกำาไรขึ้าดทุนิเบ็ัดเสร็จอุ่�นิ
โดยใช้วิิธ่ัเส้นิตรงตลอุดอุายุสัญญาเช่านัิ�นิ
	 	 ค่าใช้จ่ายท่�เกิดข้ึ้�นิจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำาเนิินิงานิก่อุนิหมดอุายุการเช่า	เช่นิ	เบ่ั�ยปรับัท่�ต้อุงจ่ายให้แก่ผ้่ิให้เช่า
จะบัันิท้กเป็นิค่าใช้จ่ายในิรอุบัระยะเวิลาบััญช่ท่�การยกเลิกนัิ�นิเกิดข้ึ้�นิ
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 3.12 เงินิอุุดัหนุินิจากรัฐบาลื
	 	 เงินิอุุดหนุินิจากรัฐบัาลจะรับัร้่เม่�อุได้รับัเงินิอุุดหนุินิมาเพ่�อุใช้ตามเง่�อุนิไขึ้ท่�กำาหนิดไว้ิ	 โดยบัันิท้กเป็นิรายได้
เงินิอุุดหนุินิจากรัฐบัาลรอุการรับัร้่	แสดงในิงบัแสดงฐานิะการเงินิภายใต้รายการรายได้รอุการรับัร้่ในิส่วินิขึ้อุงหน่ิ�สินิ
ไม่หมุนิเว่ิยนิ	และจะดำาเนิินิการจ่ายค่นิหากม่เงินิอุุดหนุินิจากรัฐบัาลคงเหล่อุ	โดยบัันิท้กลดรายได้เงินิอุุดหนุินิจากรัฐบัาล
รอุการรับัร้่
	 	 เงินิอุุดหนุินิจากรัฐบัาลรอุการรับัร้่จะทยอุยรับัร้่เป็นิรายได้อุย่างเป็นิระบับัตลอุดเวิลาท่�ม่การรับัร้่ต้นิทุนิท่�เก่�ยวิข้ึ้อุง
หร่อุค่าใช้จ่ายท่�เก่�ยวิข้ึ้อุงกับัเงินิอุุดหนุินินัิ�นิ	และแสดงในิงบักำาไรขึ้าดทุนิและกำาไรขึ้าดทุนิเบ็ัดเสร็จอุ่�นิ	ในิรายการรายได้อุ่�นิ
	 	 เงินิอุุดหนุินิจากรัฐบัาลท่�เก่�ยวิข้ึ้อุงกับัสินิทรัพย์	จะรับัร้่ด้วิยม่ลค่ายุติธัรรมขึ้อุงสินิทรัพย์ในิงบัแสดงฐานิะการเงินิ	
โดยบัันิท้กเป็นิรายได้เงินิอุุดหนุินิรอุการรับัร้่	 ซ้ึ่�งจะทยอุยรับัร้่เป็นิรายได้ในิงบักำาไรขึ้าดทุนิและกำาไรขึ้าดทุนิเบ็ัดเสร็จอุ่�นิ
ตลอุดอุายุการให้ประโยชน์ิขึ้อุงสินิทรัพย์ท่�เก่�ยวิข้ึ้อุงนัิ�นิ
	 	 เงินิอุุดหนุินิจากรัฐบัาลท่�เก่�ยวิข้ึ้อุงกับัรายได้	จะรับัร้่เป็นิรายได้ในิงวิดท่�รับัร้่ค่าใช้จ่ายท่�เก่�ยวิข้ึ้อุงกับัเงินิอุุดหนุินินัิ�นิ	

 3.13 ผู้ลืประโยชน์ิขอุงพันัิกงานิ
	 	 ผิลประโยชน์ิขึ้อุงพนัิกงานิขึ้อุง	กนิอุ.	ประกอุบัด้วิยผิลประโยชน์ิหลังอุอุกจากงานิทั�งท่�เป็นิโครงการสมทบัเงินิ	
และโครงการผิลประโยชน์ิ	โครงการสมทบัเงินิเป็นิโครงการท่�	กนิอุ.	 จ่ายเงินิสมทบัให้กับักอุงทุนิสำารอุงเล่�ยงช่พท่�แยก
ต่างหากในิจำานิวินิเงินิท่�คงท่�	กนิอุ.	ไม่ม่ภาระผ่ิกพันิตามกฎหมาย	หร่อุภาระผ่ิกพันิจากการอุนุิมานิท่�จะต้อุงจ่ายเงินิเพิ�ม	
ถ้งแม้กอุงทุนิไม่ม่สินิทรัพย์เพ่ยงพอุท่�จะจ่ายชำาระให้พนัิกงานิทั�งหมดสำาหรับัการให้บัริการขึ้อุงพนิักงานิทั�งในิอุด่ตและ
ปัจจุบัันิ	โครงการผิลประโยชน์ิเป็นิโครงการท่�ไม่ใช่โครงการสมทบัเงินิซ้ึ่�งจะกำาหนิดจำานิวินิเงินิผิลประโยชน์ิท่�พนัิกงานิ
จะได้รับัเม่�อุเกษ่ยณอุายุ	ซ้ึ่�งจะข้ึ้�นิอุย่่กับัหลายปัจจัย	เช่นิ	อุายุ	จำานิวินิปีท่�ให้บัริการ	และค่าตอุบัแทนิ	เป็นิต้นิ
  3.13.1 โครงการสมทบเงินิ

กอุงทุนิสำารอุงเลีื�ยงชีพั
กนิอุ.	 ได้จัดตั�งกอุงทุนิสำารอุงเล่�ยงช่พ	โดยใช้แผินิการกำาหนิดอุัตราการจ่ายสมทบัโดยท่�สินิทรัพย์ขึ้อุง

กอุงทุนิได้แยกอุอุกจากสินิทรัพย์ขึ้อุง	กนิอุ.	และบัริหารโดยผ้่ิจัดการกอุงทุนิ	กอุงทุนิสำารอุงเล่�ยงช่พดังกล่าวิได้รับัเงินิ
เข้ึ้าสมทบักอุงทุนิจากพนัิกงานิ	และ	กนิอุ.	ไม่ม่ภาระผ่ิกพันิท่�จะจ่ายเงินิเพิ�มอุ่กเม่�อุได้จ่ายเงินิสมทบัไปแล้วิ	โดย	กนิอุ.	
จะจ่ายสมทบัให้กอุงทุนิสำารอุงเล่�ยงช่พตามอุายุงานิขึ้อุงพนัิกงานิในิอัุตราร้อุยละ	9	 ร้อุยละ	10	และร้อุยละ	11	ขึ้อุง
เงินิเด่อุนิพนัิกงานิ	โดยรับัร้่เป็นิค่าใช้จ่ายขึ้อุง	กนิอุ.	และส่วินิท่�พนัิกงานิจ่ายสมทบัจะหักสมทบัจากเงินิเด่อุนิขึ้อุงพนัิกงานิ
ในิแต่ละเด่อุนิ
  3.13.2 โครงการผู้ลืประโยชน์ิขอุงพันัิกงานิ

ผู้ลืประโยชน์ิเมื�อุเกษีัยณอุายุ
กนิอุ.	 จัดให้ม่โครงการผิลประโยชนิ์หลังอุอุกจากงานิเพ่�อุจ่ายเงินิให้แก่พนัิกงานิเป็นิไปตามกฎหมาย

แรงงานิไทย	จำานิวินิเงินิดังกล่าวิข้ึ้�นิอุย่่กับัฐานิเงินิเด่อุนิและจำานิวินิปีท่�พนัิกงานิทำางานิให้	กนิอุ.	 นัิบัถ้งวัินิท่�สิ�นิสุด
การทำางานิท่�จะเกิดข้ึ้�นิในิอุนิาคต	หน่ิ�สินิสำาหรับัโครงการผิลประโยชนิ์จะรับัร้่ในิงบัแสดงฐานิะการเงินิด้วิยม่ลค่าปัจจุบัันิ
ขึ้อุงภาระผ่ิกพันิ	ณ	วัินิสิ�นิรอุบัระยะเวิลารายงานิหักด้วิยม่ลค่ายุติธัรรมขึ้อุงสินิทรัพย์โครงการ	และปรับัปรุงด้วิยต้นิทุนิ
บัริการในิอุด่ตท่�ยังไม่รับัร้่	 ภาระผ่ิกพันิน่ิ�คำานิวิณโดยนัิกคณิตศาสตร์ประกันิภัยอิุสระ	 ด้วิยวิิธ่ัคิดลดแต่ละหน่ิวิย
ท่�ประมาณการไวิ้	 ซ้ึ่�งม่ลค่าปัจจุบัันิขึ้อุงโครงการผิลประโยชนิ์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินิสดท่�ต้อุงจ่าย
ในิอุนิาคต	โดยใช้อัุตราดอุกเบ่ั�ยพันิธับััตรรัฐบัาลซ้ึ่�งเป็นิสกุลเงินิเด่ยวิกับัสกุลเงินิท่�จะจ่ายภาระผ่ิกพันิให้แก่พนัิกงานิ	
และวัินิครบักำาหนิดใกล้เค่ยงกับัระยะเวิลาท่�ต้อุงชำาระภาระผ่ิกพันิ	

ผู้ลืประโยชน์ิรางวัลืเกษีัยณอุายุเพิั�มเติม
เป็นิโครงการขึ้อุงท่�ระล้กเม่�อุพนิักงานิและล่กจ้างเกษ่ยณอุายุ	 โดยพนิักงานิและล่กจ้างจะได้รับัรางวิัล

เกษ่ยณอุายุแตกต่างกันิไปตามอุายุงานิ	 ซ้ึ่�ง	กนิอุ.	 ใช้เทคนิิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันิภัย	และ
คิดลดผิลประโยชน์ิโดยวิิธ่ัคิดลดแต่ละหน่ิวิยท่�ประมาณการไว้ิ	 เพ่�อุกำาหนิดม่ลค่าปัจจุบัันิขึ้อุงภาระผ่ิกพันิ	และต้นิทุนิ
บัริการปัจจุบัันิ	 ต้นิทุนิบัริการในิอุด่ตโดยรับัร้่เป็นิหน่ิ�สินิในิงบัแสดงฐานิะการเงินิและรับัร้่ค่าใช้จ่ายในิงบักำาไรขึ้าดทุนิ
และกำาไรขึ้าดทุนิเบ็ัดเสร็จอุ่�นิ	 ทั�งน่ิ�	หากม่ผิลกำาไรขึ้าดทุนิจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันิภัยจะรับัร้่
ในิกำาไร(ขึ้าดทุนิ)เบ็ัดเสร็จอุ่�นิในิงวิดท่�เกิดรายการ

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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กอุงทุนิสงเคราะห์พันัิกงานิ
กนิอุ.	จัดให้ม่กอุงทุนิสงเคราะห์พนัิกงานิ	ซ้ึ่�งพนัิกงานิเล่อุกเป็นิสมาชิกตามควิามสมัครใจ	โดยพนัิกงานิ

ท่�ไม่ได้อุย่่ในิกอุงทุนิสำารอุงเล่�ยงช่พ	ทาง	กนิอุ.	จะสมทบัให้กอุงทุนิสงเคราะห์พนัิกงานิในิอัุตราร้อุยละ	10	ขึ้อุงเงินิเด่อุนิ
พนัิกงานิ	และจ่ายสมทบัเพิ�มเพ่�อุให้กอุงทุนิฯ	 ม่เงินิสำารอุงเพ่ยงพอุในิอัุตราร้อุยละ	100	ขึ้อุงเงินิสงเคราะห์ท่�พ้งจ่าย	
ณ	วัินิสิ�นิงวิดบััญช่	ในิระหว่ิางท่�ยังไม่ได้ม่การจ่ายชำาระ	กนิอุ.	จะบัันิท้กหน่ิ�สินิให้เป็นิไปตามภาระหน่ิ�สินิกอุงทุนิ

กำาไรและขึ้าดทนุิจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัิภัยสำาหรบััโครงการผิลประโยชนิข์ึ้อุง
พนัิกงานิเกิดข้ึ้�นิจากการปรับัปรุงหร่อุเปล่�ยนิแปลงข้ึ้อุสมมติฐานิจะรับัร้่ในิกำาไร(ขึ้าดทุนิ)เบ็ัดเสร็จอุ่�นิ	

 3.14 ประมาณการหนีิ�สินิ
	 	 กนิอุ.	จะบัันิท้กประมาณการหน่ิ�สินิอัุนิเป็นิภาระผ่ิกพันิในิปัจจุบัันิตามกฎหมายหร่อุตามขึ้้อุตกลงท่�จัดทำาไวิ้	
อัุนิเป็นิผิลส่บัเนิ่�อุงมาจากเหตุการณ์ในิอุด่ต	 ซ้ึ่�งการชำาระภาระผ่ิกพันินัิ�นิม่ควิามเป็นิไปได้ค่อุนิข้ึ้างแน่ิว่ิาจะส่งผิลให้
กนิอุ.	ต้อุงส่ญเส่ยทรัพยากรท่�ม่ประโยชน์ิเชิงเศรษฐกิจ	และตามประมาณการท่�น่ิาเช่�อุถ่อุขึ้อุงจำานิวินิท่�ต้อุงจ่าย	ในิกรณ่ท่�	
กนิอุ.	คาดว่ิาประมาณการหน่ิ�สินิเป็นิรายจ่ายท่�จะได้รับัค่นิ	กนิอุ.	จะบัันิท้กเป็นิสินิทรัพย์แยกต่างหากเม่�อุคาดว่ิาน่ิาจะได้รับั
รายจ่ายนัิ�นิค่นิอุย่างแน่ินิอุนิ

 3.15 กอุงทุนิซ�อุมสร�างทดัแทนิระบบสาธัารณ้ปโภูค
	 	 เงินิผิลประโยชนิต์ามสัญญาร่วิมดำาเนิินิงานิกบััเอุกชนิท่�	กนิอุ.	เป็นิผ้่ิให้บัริการระบับัสาธัารณ่ปโภคและสิ�งอุำานิวิย
ควิามสะดวิก	ซ้ึ่�ง	กนิอุ.	สำารอุงไว้ิร้อุยละ	60	ในิบััญช่กอุงทุนิซ่ึ่อุมสร้างฯ	เพ่�อุกันิไว้ิเป็นิค่าใช้จ่ายในิการด่แล	และบัำารุง
รักษาระบับัสาธัารณ่ปโภคหลังจากโครงการแล้วิเสร็จ

 3.16 กอุงทุนิเพืั�อุบำารุงรักษัาแลืะสร�างทดัแทนิระบบสาธัารณ้ปโภูค
	 	 ตามสัญญาร่วิมดำาเนิินิงานิกับัเอุกชนิในิการจัดตั�งนิิคมอุุตสาหกรรมท่�ผ้่ิร่วิมดำาเนิินิงานิเป็นิผ้่ิให้บัริการระบับั
สาธัารณ่ปโภค	และสิ�งอุำานิวิยควิามสะดวิก	ได้กำาหนิดเงินิกอุงทุนิไว้ิส่งสุดท่�จำานิวินิ	60	ล้านิบัาท	สำาหรับัพ่�นิท่�โครงการ
ท่�ไม่เกินิ	8,000	ไร่	หากพ่�นิท่�โครงการเกินิ	8,000	ไร่	 ผ้่ิร่วิมดำาเนิินิงานิต้อุงชำาระเงินิกอุงทุนิตามสัดส่วินิจำานิวินิพ่�นิท่�
ท่�เพิ�มข้ึ้�นิตามอัุตราดังกล่าวิเสม่อุนิหน้ิ�งเป็นิการจัดตั�งกอุงทุนิข้ึ้�นิใหม่	 ทั�งน่ิ�ในิทุกๆ	พ่�นิท่�โครงการส่วินิท่�เกินิ	8,000	ไร่	
(ตามหมายเหตุประกอุบังบัการเงินิข้ึ้อุ	30)
	 	 ดอุกเบ่ั�ยท่�เกิดจากเงินิกอุงทุนิ	สมทบัเข้ึ้าเป็นิเงินิขึ้อุงกอุงทุนิเพ่�อุบัำารุงรักษาฯ	ซ้ึ่�งเม่�อุจ่ายเงินิครบัถ้วินิตามสัญญา
แล้วิ	 ผ้่ิร่วิมดำาเนิินิงานิสามารถย่มเงินิในิส่วินิท่�เป็นิเงินิกอุงทุนิ	และนิำาดอุกผิลอัุนิเกิดจากเงินิกอุงทุนิไปใช้เพ่�อุการบัำารุง
รักษาและสร้างทดแทนิระบับัสาธัารณ่ปโภค	ตามหลักเกณฑ์์และเง่�อุนิไขึ้ท่�	กนิอุ.	กำาหนิด	

4. ปรัะมาณกี่ารัทัางบัญช่ท่ั�ส่ำาคัุญ ข�อส่มมติ่ และกี่ารัใช�ดุัลยพิันิจ

	 การประมาณการข้ึ้อุสมมติและการใช้ดุลยพินิิจได้ม่การประเมินิทบัทวินิอุย่างต่อุเน่ิ�อุงและอุย่่บันิพ่�นิฐานิขึ้อุง
ประสบัการณ์ในิอุด่ตและปัจจัยอุ่�นิๆ	 ซ้ึ่�งรวิมถ้งการคาดการณ์ถ้งเหตุการณ์ในิอุนิาคตท่�เช่�อุว่ิาม่เหตุผิลในิสถานิการณ์
ขึ้ณะนัิ�นิ	ในิระหว่ิางปีสิ�นิสุดวัินิท่�	30	กันิยายนิ	2563	การประมาณการทางบััญช่ท่�สำาคัญขึ้อุง	กนิอุ.	ม่ดังน่ิ�

 4.1 อุสังหาริมทรัพัย์เพืั�อุการลืงทุนิ ที�ดิันิ อุาคารแลืะอุุปกรณ์ แลืะสินิทรัพัย์ไม�มีตัวตนิ
	 	 ฝ่ึายบัริหารเป็นิผ้่ิประมาณการอุายุการให้ประโยชน์ิและม่ลค่าซึ่ากสำาหรับัอุสังหาริมทรัพย์เพ่�อุการลงทุนิ	ท่�ดินิ	
อุาคารและอุุปกรณ์	และสินิทรัพย์ไม่ม่ตัวิตนิขึ้อุง	กนิอุ.	โดยส่วินิใหญ่อุ้างอิุงจากข้ึ้อุม่ลเชิงเทคนิิคขึ้อุงสินิทรัพย์นัิ�นิ	และ
รวิมถ้งการพิจารณาการตัดจำาหน่ิายสินิทรัพย์ท่�เส่�อุมสภาพหร่อุไม่ได้ใช้งานิโดยการขึ้ายหร่อุเลิกใช้

 4.2 ประมาณการหนีิ�สินิค�าตอุบแทนิพันัิกงานิภูายหลัืงเกษีัยณอุายุ
	 	 กนิอุ.	 จัดให้ม่ผิลประโยชน์ิพนัิกงานิภายหลังการเลิกจ้างหร่อุเกษ่ยณอุายุเพ่�อุจ่ายให้แก่พนัิกงานิตามกฎหมาย
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แรงงานิไทย	และผิลประโยชนิ์รางวิัลเกษ่ยณอุายุเพิ�มเติม	 ม่ลค่าปัจจุบัันิขึ้อุงประมาณการหน่ิ�สินิค่าตอุบัแทนิพนิักงานิ
ภายหลังเกษ่ยณอุายุและผิลประโยชน์ิรางวัิลเกษ่ยณอุายุเพิ�มเติมคำานิวิณโดยใช้สมมติฐานิหลายประการโดยรวิมถ้ง
อัุตราคิดลด	อุัตราการเพิ�มข้ึ้�นิขึ้อุงเงินิเด่อุนิพนิักงานิ	และอุัตราการเปล่�ยนิแปลงในิจำานิวินิพนิักงานิ	การเปล่�ยนิแปลง
ในิอัุตราเหล่าน่ิ�ม่ผิลต่อุประมาณการค่าใช้จ่ายและหน่ิ�สินิค่าตอุบัแทนิพนัิกงานิภายหลังการเกษ่ยณอุายุและผิลประโยชน์ิ
รางวัิลเกษ่ยณอุายุเพิ�มเติม

 4.3 การดั�อุยค�าขอุงสินิทรัพัย์
	 	 กนิอุ.	ทดสอุบัการดอุ้ยค่าขึ้อุงสนิิทรพัย์	เม่�อุพบัขึ้อุ้บ่ังช่�ขึ้อุงการดอุ้ยคา่ตามท่�ได้กล่าวิในิหมายเหตขุ้ึ้อุ	3.10	ม่ลค่า
ท่�คาดว่ิาจะได้รับัค่นิขึ้อุงหน่ิวิยสินิทรัพย์ท่�ก่อุให้เกิดเงินิสดพิจารณาจากการคำานิวิณม่ลค่าจากการใช้	การคำานิวิณดังกล่าวิ
อุาศัยการประมาณการกระแสเงนิิสดจากการดำาเนิินิงานิตลอุดอุายทุ่�คาดวิา่จะไดป้ระโยชนิจ์ากสนิิทรพัย์	และสมมตฐิานิ	
ท่�สำาคัญดังน่ิ�
	 	 ม่ลค่าท่�คาดว่ิาจะได้รับัค่นิขึ้อุงหนิ่วิยสินิทรัพย์ท่�ก่อุให้เกิดเงินิสดพิจารณาจากการคำานิวิณม่ลค่าจากการใช้	
การคำานิวิณดังกล่าวิใช้ประมาณการกระแสเงินิสดก่อุนิภาษ่	ซ้ึ่�งอุ้างอิุงจากประมาณการกระแสเงินิสด	โดยกระแสเงินิสด
หลังจากปีท่�	5	 ใช้ประมาณการขึ้อุงอัุตราการเติบัโตดังกล่าวิในิอัุตราคงท่�	 อัุตราการเติบัโตดังกล่าวิไม่ส่งกว่ิาอัุตรา
การเติบัโตเฉล่�ยขึ้อุงส่วินิงานิท่�หน่ิวิยสินิทรัพย์ท่�ก่อุให้เกิดเงินิสดนัิ�นิดำาเนิินิงานิอุย่่
	 	 ข้ึ้อุสมมติฐานิท่�ใช้ในิการคำานิวิณม่ลค่าจากการใช้แสดงได้ดังต่อุไปน่ิ�
	 	 กำาไรจากการดำาเนิินิงานิ	 	 จากผิลประกอุบัการถัวิเฉล่�ยในิอุด่ตรายนิิคมฯ
	 	 อัุตราการเติบัโต1	 	 	 ร้อุยละ	1-3	ในิอัุตราคงท่�ตลอุดอุายกุารให้ประโยชนิข์ึ้อุงกลุ่มขึ้อุงสนิิทรพัย์
	 	 อัุตราคิดลด2	 	 	 ร้อุยละ	7.4189
	 	 ฝ่ึายบัริหารพิจารณากำาไรจากการดำาเนิินิงานิจากงบัประมาณโดยอุ้างอิุงจากผิลประกอุบัการในิอุด่ตท่�ผ่ิานิมา
ประกอุบักบััการคาดการณก์ารเตบิัโตขึ้อุงตลาด	อุตัราการเตบิัโตถวัิเฉล่�ยถ่วิงนิำ�าหนิกัท่�ใช้สอุดคลอุ้งกบััประมาณการท่�รวิม
อุย่่ในิรายงานิขึ้อุงอุุตสาหกรรม	ซ้ึ่�งอัุตราคิดลดต้อุงเป็นิอัุตราก่อุนิหักภาษ่ท่�สะท้อุนิถ้งควิามเส่�ยงซ้ึ่�งเป็นิลักษณะเฉพาะ
ท่�เก่�ยวิข้ึ้อุงกับัส่วินิงานินัิ�นิๆ

5. กี่ารัแกี่�ไขข�อผิู้ดัพัลาดัและปรับัปรัุงรัายกี่ารัจดััปรัะเภูทัใหม่

 5.1 ผู้ลืสะสมจากการแก�ไขข�อุผิู้ดัพัลืาดัเกี�ยวกับการปิดัโอุนิงานิโครงการนิิคมอุุตสาหกรรมยางพัารา 
	 	 เม่�อุวัินิท่�	10	ม่นิาคม	2559	กนิอุ.	ได้ทำาสัญญาจ้างทำางานิก่อุสร้างโครงการนิิคมอุุตสาหกรรมยางพารา	(Rubber	
City)	ในิพ่�นิท่�นิิคมอุุตสาหกรรมภาคใต้	จังหวัิดสงขึ้ลา	ระยะท่�	2/2	และ	3	ซ้ึ่�ง	กนิอุ.	ได้ตรวิจรับัมอุบังานิงวิดสุดท้าย
เม่�อุวัินิท่�	26	มิถุนิายนิ	2562	และปิดโอุนิงานิโครงการนิิคมอุุตสาหกรรมยางพารา	(Rubber	City)	ระยะท่�	2/2	และ	3	
เป็นิสินิทรัพย์ประเภทต่างๆ	แล้วิเสร็จในิปีงบัประมาณ	2562	ต่อุมาในิปีงบัประมาณ	2563	กนิอุ.	ได้ดำาเนิินิการแยก
อุงค์ประกอุบัสินิทรัพย์ตามสัญญาดังกล่าวิให้ถ่กตามประเภทขึ้อุงสินิทรัพย์	และได้พบัว่ิาม่ข้ึ้อุผิิดพลาดขึ้อุงการแยก
อุงค์ประกอุบัสินิทรัพย์ระหว่ิางบััญช่ท่�ดินิ	อุาคาร	และอุุปกรณ์	และสินิค้าคงเหล่อุ
	 	 ดังนัิ�นิ	กนิอุ.	 จ้งได้แก้ไขึ้ข้ึ้อุผิิดพลาดโดยรับัร้่บััญช่ท่�ดินิ	อุาคาร	และอุุปกรณ์เพิ�มข้ึ้�นิ	พร้อุมกับัปรับัลดบััญช่
สินิค้าคงเหล่อุลดลง	 เป็นิจำานิวินิ	199.46	ล้านิบัาท	 ซ้ึ่�งการรับัร้่ท่�ดินิ	อุาคาร	และอุุปกรณ์เพิ�มข้ึ้�นิ	 ส่งผิลให้ต้อุงรับัร้่
ค่าเส่�อุมราคาเพิ�มข้ึ้�นิในิปี	2562	เป็นิจำานิวินิ	2.66	ล้านิบัาท	โดยปิดโอุนิค่าเส่�อุมราคาจำานิวินิดังกล่าวิเข้ึ้าบััญช่ต้นิทุนิขึ้าย	
2.31	ล้านิบัาท	และปิดโอุนิเขึ้้าบััญช่ค่าใช้จ่ายดำาเนิินิงานิจำานิวินิ	0.35	ล้านิบัาท	ทำาให้กำาไรสะสมสิ�นิปี	 2562
ลดลงเป็นิจำานิวินิ	2.66	ล้านิบัาท	และบััญช่ท่�ดินิ	อุาคารและอุุปกรณ์ม่ยอุดลดลงเป็นิจำานิวินิ	2.66	ล้านิบัาท	เน่ิ�อุงจาก
รับัร้่ค่าเส่�อุมราคาสะสมเพิ�มข้ึ้�นิ	นิอุกจากน่ิ�	 ม่การขึ้ายท่�ดินิท่�ม่ไว้ิเพ่�อุขึ้ายในิส่วินิท่�แยกอุงค์ประกอุบัสินิทรัพย์ผิิด
ในิปี	2562	ส่งผิลให้ต้อุงปรับัลดต้นิทุนิขึ้ายสินิค้าท่�เดิมรับัร้่ไว้ิส่งเกินิไปจำานิวินิ	3.19	ล้านิบัาท	และเพิ�มสินิค้าคงเหล่อุ
และกำาไรสะสมสิ�นิปี	2562	ด้วิยจำานิวินิดังกล่าวิ

1	อัุตราการเติบัโตถัวิเฉล่�ยถ่วิงนิำ�าหนัิกขึ้อุงกระแสเงินิสดสำาหรับัรอุบัระยะเวิลาท่�ครอุบัคลุมโดยงบัประมาณหร่อุประมาณการทางการเงินิล่าสุด
2	อัุตราคิดลดก่อุนิภาษ่ท่�ใช้ในิการประมาณการกระแสเงินิสด

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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 5.2 ผู้ลืสะสมจากการแก�ไขข�อุผิู้ดัพัลืาดัเกี�ยวกับบัญชีเงินิลืงทุนิในิบริษััทร�วม 
	 	 กนิอุ.	ได้จัดประเภทเงินิลงทุนิท่�	กนิอุ.	ม่ตัวิแทนิอุย่่ในิคณะกรรมการบัริษัทขึ้อุงผ้่ิได้รับัการลงทุนิใหม่	จากเดิม
ท่�จัดประเภทไวิ้เป็นิเงินิลงทุนิเผ่ิ�อุขึ้ายและเงินิลงทุนิระยะยาวิอุ่�นิเป็นิเงินิลงทุนิในิบัริษัทร่วิม	 เน่ิ�อุงจากการม่ตัวิแทนิอุย่่
ในิคณะกรรมการบัริษัทเป็นิหลักฐานิท่�แสดงว่ิา	กนิอุ.	ม่อิุทธิัพลอุย่างม่นัิยสำาคัญเหน่ิอุผ้่ิได้รับัการลงทุนิ	และรับัร้่ม่ลค่า
เงินิลงทุนิโดยใช้วิิธ่ัส่วินิได้เส่ย	ทำาให้ในิปี	2562	และ	2561	รายการเงินิลงทุนิเผ่ิ�อุขึ้ายและเงินิลงทุนิระยะยาวิอุ่�นิ	(ราคาทุนิ)	
ลดลง	139.00	ล้านิบัาท	และ	12.40	ล้านิบัาท	ตามลำาดับั	และเงินิลงทุนิในิบัริษัทร่วิมเพิ�มข้ึ้�นิ	จำานิวินิ	151.40	ล้านิบัาท	
และรบััร้่ส่วินิแบ่ังกำาไรจากเงินิลงทนุิในิบัริษัทร่วิมสำาหรับัปี	2562	เพิ�มข้ึ้�นิ	45.86	ล้านิบัาท	ส่วินิแบ่ังขึ้าดทุนิเบ็ัดเสร็จอุ่�นิ
จากบัริษัทร่วิม	1.44	ล้านิบัาท	รายได้เงินิปันิผิลลดลง	36.78	ล้านิบัาท	และรับัร้่ผิลสะสมขึ้อุงส่วินิแบ่ังกำาไร	(ขึ้าดทุนิ)	
จากเงินิลงทุนิในิบัริษัทร่วิม	ณ	สิ�นิปี	2562	ทำาให้เงินิลงทุนิในิบัริษัทร่วิมเพิ�มข้ึ้�นิ	315.26	ล้านิบัาท	และกำาไรสะสม
ยังไม่จัดสรรเพิ�มข้ึ้�นิ	316.70	ล้านิบัาท	
	 	 สำาหรับัปี	2561	 รับัร้่ผิลสะสมขึ้อุงส่วินิแบ่ังกำาไร	(ขึ้าดทุนิ)	จากเงินิลงทุนิในิบัริษัทร่วิม	ทำาให้เงินิลงทุนิในิ
บัริษัทร่วิม	ณ	สิ�นิปี	2561	และกำาไรสะสมยังไม่จัดสรรเพิ�มข้ึ้�นิ	307.62	ล้านิบัาท	
	 	 นิอุกจากน่ิ�	การจัดประเภทเงินิลงทุนิเผ่ิ�อุขึ้ายเป็นิเงินิลงทุนิในิบัริษัทร่วิม	หลังจากท่�	กนิอุ.	ได้นิำาวิิธ่ัส่วินิได้เส่ย
มาปฏิิบััติกับัเงินิลงทุนิดังกล่าวิแล้วิ	กนิอุ.	ยังต้อุงรับัร้่ผิลขึ้าดทุนิจากการด้อุยค่าขึ้อุงเงินิลงทุนิสุทธิัในิบัริษัทร่วิมแห่งหน้ิ�ง	
จากเดิมท่�เคยรับัร้่ไว้ิในิบััญช่ส่วินิเกินิทุนิจากการปรับัม่ลค่าเงินิลงทุนิ	โดยปรับัลดกำาไรสะสมต้นิปี	2562	และปี	2561	
ขึ้อุงงบัการเงินิท่�แสดงเงินิลงทุนิตามวิิธ่ัส่วินิได้เส่ย	จำานิวินิ	 11.14	 ล้านิบัาท	และ	7.99	 ล้านิบัาท	และงบัการเงินิ
เฉพาะกิจการจำานิวินิ	6.30	ล้านิบัาท	และ	2.70	ล้านิบัาท	ตามลำาดับั	
 
 5.3 ผู้ลืสะสมจากการแก�ไขข�อุผิู้ดัพัลืาดัเกี�ยวกับภูาระผู้้กพัันิผู้ลืประโยชน์ิขอุงพันัิกงานิ กนิอุ. 
	 	 เป็นิการแก้ไขึ้ข้ึ้อุผิิดพลาดทางการบััญช่เก่�ยวิกับัการประเมินิภาระหน่ิ�สินิขึ้อุงโครงการผิลประโยชน์ิ	โดยรับัร้่ภาระ
หน่ิ�สินิสำาหรับัโครงการผิลประโยชน์ิรางวัิลเกษ่ยณอุายุเพิ�มเติม	ซ้ึ่�งเดิมไม่ได้บัันิท้กไว้ิ	โดยปรับัปรุงย้อุนิหลังงบัแสดงฐานิะ
การเงินิ	ณ	วัินิท่�	30	กันิยายนิ	2562	และวัินิท่�	1	ตุลาคม	2561	ทำาให้ภาระผ่ิกพันิผิลประโยชน์ิขึ้อุงพนัิกงานิเพิ�มข้ึ้�นิ	
และกำาไรสะสมยังไม่จัดสรรลดลง	จำานิวินิ	11.26	ล้านิบัาท	และ	11.13	ล้านิบัาท	ตามลำาดับั

 5.4 ผู้ลืสะสมจากการแก�ไขข�อุผิู้ดัพัลืาดัเกี�ยวกับต�นิทุนิทางการเงินิขอุงค�าธัรรมเนีิยมจัดัให�เช�าที�ดิันิ 
	 	 ในิการจัดทำาสัญญาเช่าท่�ดินิราชพัสดุในิพ่�นิท่�เขึ้ตพัฒนิาเศรษฐกิจพิเศษสงขึ้ลาและเขึ้ตพัฒนิาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้วิ	นิอุกเหน่ิอุจากการจ่ายชำาระค่าเช่ารายปีแล้วิ	กนิอุ.	 ยังม่ภาระท่�จะต้อุงจ่ายค่าธัรรมเน่ิยมการให้เช่าท่�ดินิ
ราชพัสดุตามอัุตราท่�กรมธันิารักษ์เร่ยกเก็บั	 ซ้ึ่�ง	กนิอุ.	 ได้แสดงควิามประสงค์ขึ้อุผ่ิอุนิชำาระค่าธัรรมเน่ิยมการจัด
ให้เช่าท่�ดินิเป็นิเวิลา	10	 ปี	 โดยเวิ้นิการชำาระในิปีท่�	 1-5	และเริ�มผ่ิอุนิชำาระตั�งแต่ปีท่�	6-10	พร้อุมดอุกเบ่ั�ยร้อุยละ	5	
จ้งทำาให้เกิดต้นิทุนิทางการเงินิซ้ึ่�ง	กนิอุ.	ได้นิำาต้นิทุนิทางการเงินิดังกล่าวิรวิมเป็นิต้นิทุนิขึ้อุงสินิทรัพย์ด้วิย	ดังนัิ�นิ	กนิอุ.	
จ้งได้ดำาเนิินิการแก้ไขึ้ข้ึ้อุผิิดพลาดดังกล่าวิ	ในิงบัแสดงฐานิะการเงินิ	ณ	วัินิท่�	 1	 ตุลาคม	2561	โดยปรับัปรุงค่าใช้จ่าย
รอุการโอุนิท่�รับัร้่อุย่่ในิรายการสินิทรัพย์ไม่หมุนิเว่ิยนิอุ่�นิลดลงจำานิวินิ	136.44	ล้านิบัาท	ค่่กับัดอุกเบ่ั�ยรอุตัดบััญช่ท่�รับัร้่
อุย่่ในิรายการสนิิทรพัย์ไม่หมุนิเว่ิยนิอุ่�นิ	พร้อุมกบััรับัร้่ผิลสะสมขึ้อุงตน้ิทุนิทางการเงนิิท่�เกิดข้ึ้�นิจนิถ้ง	30	กันิยายนิ	2561	
โดยปรับัลดกำาไรสะสมยังไม่จัดสรรค่่กับับััญช่ดอุกเบ่ั�ยรอุตัดบััญช่	จำานิวินิ	31.10	ล้านิบัาท	
	 	 สำาหรับัปี	2562	กนิอุ.	ได้โอุนิปิดโครงการเขึ้ตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วิเขึ้้าเป็นิอุสังหาริมทรัพย์เพ่�อุการลงทุนิ	
ดังนัิ�นิ	 จ้งปรับัปรุงดอุกเบ่ั�ยรอุตัดบััญช่จำานิวินิ	60.01	 ล้านิบัาท	อุอุกจากบััญช่อุสังหาริมทรัพย์เพ่�อุการลงทุนิแทนิ	
และสว่ินิท่�เหล่อุอุ่ก	76.43	ล้านิบัาท	ปรับัปรุงอุอุกจากสินิทรัพย์ไม่หมุนิเว่ิยนิอุ่�นิ	และบัันิท้กรับัร้่ต้นิทุนิทางการเงนิิสำาหรับั
ปี	2562	จำานิวินิ	18.45	ล้านิบัาท	พร้อุมกับัรับัร้่ผิลสะสมขึ้อุงต้นิทุนิทางการเงินิท่�เกิดข้ึ้�นิจนิถ้ง	30	กันิยายนิ	2562	
โดยปรับัลดกำาไรสะสมยังไม่จัดสรรค่่กับับััญช่ดอุกเบ่ั�ยรอุตัดบััญช่	จำานิวินิ	49.55	ล้านิบัาท
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 5.5 ผู้ลืสะสมจากการแก�ไขข�อุผิู้ดัพัลืาดัเกี�ยวกับสินิทรัพัย์ขอุงกอุงทุนิเพืั�อุบำารุงรักษัาฯ
	 	 กนิอุ.	 ได้บัันิท้กหนิังส่อุคำ�าประกันิธันิาคารวิงเงินิ	7.89	 ล้านิบัาท	จากผ้่ิร่วิมดำาเนิินิงานิรายหน้ิ�งท่�วิางเป็นิ
หลักประกันิขึ้อุงกอุงทุนิเพ่�อุบัำารุงรักษาและสร้างทดแทนิระบับัสาธัารณ่ปโภค	โดย	กนิอุ.	ได้บัันิท้กหนิังส่อุคำ�าประกันิ
ดังกล่าวิเป็นิสินิทรัพย์ขึ้อุงกอุงทุนิเพ่�อุบัำารุงรักษาฯ	ดังนัิ�นิ	กนิอุ.	 จ้งดำาเนิินิการแก้ไขึ้ข้ึ้อุผิิดพลาดโดยปรับัปรุงย้อุนิหลัง
งบัแสดงฐานิะการเงินิ	ณ	 วัินิท่�	 1	 ตุลาคม	2561	และ	ณ	 วัินิท่�	30	 กันิยายนิ	2562	โดยหักล้างสินิทรัพย์หนัิงส่อุ
คำ�าประกันิธันิาคารและเงินิกอุงทุนิขึ้อุงกอุงทุนิเพ่�อุบัำารุงรักษาฯ	จำานิวินิ	7.89	ล้านิบัาท

 5.6 การปรับปรุงรายการจัดัประเภูทใหม�
	 	 กนิอุ.	ปรับัปรุงการจัดประเภทรายการอุงค์ประกอุบัอุ่�นิในิส่วินิขึ้อุงทุนิใหม่	 โดยแยกแสดงรายการผิลกำาไร	
(ขึ้าดทุนิ)	จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันิภัย	อุอุกจากกำาไรสะสมยังไม่จัดสรร	
	 	 ผิลจากการปรับัปรุงดังกล่าวิ	ทำาให้จำานิวินิเงินิขึ้อุงรายการปรับัปรุงท่�ม่ผิลกระทบัต่อุรายการในิงบัแสดงฐานิะการเงินิ
และงบักำาไรขึ้าดทุนิเบ็ัดเสร็จและกำาไรขึ้าดทุนิเบ็ัดเสร็จอุ่�นิ	สำาหรับังบัการเงินิท่�แสดงเงินิลงทุนิตามวิิธ่ัส่วินิได้เส่ย	ดังน่ิ�

งบการเงินท่ี่�แสดงเงินลงทุี่น
ตามวิิธ่ีส่วินได้เส่ย

30 กันยายน 2562 1 ตุลัาค้ำม 2561

ตามทุ้�รายงิาน
ไว�เดิม

รายการ
แก�ไข

ตามทุ้�
รายงิานใหม่

ตามทุ้�รายงิาน
ไว�เดิม

รายการ
แก�ไข

ตามทุ้�
รายงิานใหม่

งบแสดังฐานิะการเงินิ

สินิทรัพัย์หมุนิเวียนิ

สินิค้าคงเหล่อุ 5.1 1,117.41 (199.46) 921.14 167.73 - 167.73

5.1 3.19       

สินิทรัพัย์ไม�หมุนิเวียนิ

เงินิลงทุนิเผ่ิ�อุขึ้าย 5.2 951.10 (139.00) - 848.30 (139.00) -

5.2       (812.10)      (709.30)

เงินิลงทุนิในิบัริษัทร่วิม 5.2 247.01 151.40 702.53 251.64 151.40 702.67

5.2       315.26 307.62

5.2       (11.14) (7.99)

เงินิลงทุนิระยะยาวิอุ่�นิ 5.2 228.80 (12.40) 216.40 228.80 (12.40) 216.40

อุสังหาริมทรัพย์เพ่�อุการลงทุนิ	–	สุทธิั 5.4 4,424.87 (60.01) 4,364.86 3,853.61 - 3,853.61

ท่�ดินิ	อุาคารและอุุปกรณ์	–	สุทธิั 5.1 8,605.61 199.46 8,802.41 9,075.56 - 9,075.56

5.1 (2.66)       

สินิทรัพย์ไม่หมุนิเว่ิยนิอุ่�นิ 5.4 573.14 136.44 575.71 798.56 136.44 759.57

5.4 (76.43) (136.44)

5.4 (49.55) (31.10)

5.5 (7.89) (7.89)

หนีิ�สินิไม�หมุนิเวียนิ

ภาระผ่ิกพันิผิลประโยชน์ิขึ้อุงพนัิกงานิ 5.3 265.63 11.26 276.89 198.65 11.13 209.78

กอุงทุนิเพ่�อุบัำารุงรักษาฯ 5.5 1,184.14 (7.89) 1,176.25 1,139.93 (7.89) 1,132.04

ส�วนิขอุงทุนิ

กำาไรสะสมยังไม่จัดสรร 5.1 15,067.24 (2.66) 15,323.86 13,246.85 - 13,515.59

5.1 3.19 -

5.2 316.70 307.62

5.2 (11.14) (7.99)

5.3 (11.26) (11.13)

หน�วย : ลิ�านบาที่
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งบการเงินท่ี่�แสดงเงินลงทุี่น
ตามวิิธ่ีส่วินได้เส่ย

30 กันยายน 2562 1 ตุลัาค้ำม 2561

ตามทุ้�รายงิาน
ไว�เดิม

รายการ
แก�ไข

ตามทุ้�
รายงิานใหม่

ตามทุ้�รายงิาน
ไว�เดิม

รายการ
แก�ไข

ตามทุ้�
รายงิานใหม่

5.4 (49.55) (31.10)

5.6 11.34 11.34

อุงค์ประกอุบัอุ่�นิขึ้อุงส่วินิขึ้อุงทุนิ 5.2 812.33 (813.54) (12.55) 709.51 (709.30) (11.13)

5.6 (11.34) (11.34)

งบกำาไรขาดัทุนิแลืะกำาไรขาดัทุนิ
เบ็ดัเสร็จอืุ�นิ

ต้นิทุนิขึ้ายและบัริการ 5.1 2,647.56 2.31 2,646.68

5.1 (3.19)

ค่าใช้จ่ายดำาเนิินิงานิ 5.1 1,204.16 0.35 1,204.64

5.3 0.13

รายได้อุ่�นิ 5.2 359.46 (36.78) 322.68

ค่าใช้จ่ายอุ่�นิ 5.2 64.76 3.15 67.91

ต้นิทุนิทางการเงินิ 5.4 9.00 18.45 27.45

ส่วินิแบ่ังกำาไรจากเงินิลงทุนิในิบัริษัทร่วิม 5.2 61.66 45.85 107.51

กำาไร(ขาดัทุนิ)เบ็ดัเสร็จอืุ�นิ

ผิลกำาไร(ขึ้าดทุนิ)
จากการวัิดม่ลค่าเงินิลงทุนิเผ่ิ�อุขึ้าย

5.2 102.80 (102.80) -

ส่วินิแบ่ังกำาไรเบ็ัดเสร็จอุ่�นิจากบัริษัทร่วิม 5.2 0.02 (1.44) (1.42)

หน�วย : ลิ�านบาที่

 ผิลจากการปรับัปรุงดังกล่าวิ	ทำาให้จำานิวินิเงินิขึ้อุงรายการปรับัปรุงท่�ม่ผิลกระทบัต่อุรายการในิงบัแสดงฐานิะการเงินิ
และงบักำาไรขึ้าดทุนิเบ็ัดเสร็จและกำาไรขึ้าดทุนิเบ็ัดเสร็จอุ่�นิ	สำาหรับังบัการเงินิเฉพาะกิจการ	ดังน่ิ�

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2562 1 ตุลัาค้ำม 2561

ตามทุ้�รายงิาน
ไว�เดิม

รายการ
แก�ไข

ตามทุ้�
รายงิานใหม่

ตามทุ้�รายงิาน
ไว�เดิม

รายการ
แก�ไข

ตามทุ้�
รายงิานใหม่

งบแสดังฐานิะการเงินิ

สินิทรัพัย์หมุนิเวียนิ

สินิค้าคงเหล่อุ 5.1 1,117.41 (199.46) 921.14 167.73 - 167.73

5.1 3.19
สินิทรัพัย์ไม�หมุนิเวียนิ

เงินิลงทุนิเผ่ิ�อุขึ้าย 5.2 951.10 (139.00) 			- 848.30 (139.00) -

5.2 (812.10) (709.30)
เงินิลงทุนิในิบัริษัทร่วิม 5.2 152.50 151.40 297.60 152.50 151.40 301.20

5.2 (6.30) (2.70)
เงินิลงทุนิระยะยาวิอุ่�นิ 5.2 228.80 (12.40) 216.40 228.80 (12.40) 216.40
อุสังหาริมทรัพย์เพ่�อุการลงทุนิ	-	สุทธิั 5.4 4,424.87 (60.01) 4,364.86 3,853.61 	- 3,853.61
ท่�ดินิ	อุาคารและอุุปกรณ์	-	สุทธิั 5.1 8,605.61 199.46 8,802.41 9,075.56 	- 9,075.56

5.1 (2.66)  

หน�วย : ลิ�านบาที่
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6. เงินส่ดัและรัายกี่ารัเท่ัยบเท่ัาเงินส่ดั	ประกอุบัด้วิย

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562

เงินิรอุงจ่าย 0.84 1.04

เงินิฝึากธันิาคารประเภทกระแสรายวัินิและอุอุมทรัพย์ 1,843.67									 719.18

เงินิฝึากธันิาคารประเภทประจำาท่�ถ้งกำาหนิดภายในิ	3	เด่อุนิ 1.27 222.14

ทอุงคำาแท่ง 0.14 0.10

รวม 1,845.92 942.46

หน�วย : ลิ�านบาที่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2562 1 ตุลัาค้ำม 2561

ตามทุ้�รายงิาน
ไว�เดิม

รายการ
แก�ไข

ตามทุ้�
รายงิานใหม่

ตามทุ้�รายงิาน
ไว�เดิม

รายการ
แก�ไข

ตามทุ้�
รายงิานใหม่

สินิทรัพย์ไม่หมุนิเว่ิยนิอุ่�นิ 5.4 573.14 136.44 575.71 798.56 136.44 759.57

5.4 (76.43) (136.44)

5.4 (49.55) (31.10)

5.5 (7.89) (7.89)

หนีิ�สินิไม�หมุนิเวียนิ

ภาระผ่ิกพันิผิลประโยชน์ิขึ้อุงพนัิกงานิ 5.3 265.63 11.26 276.89 198.65 11.13 209.78

กอุงทุนิเพ่�อุบัำารุงรักษาฯ 5.5 1,184.14 (7.89) 1,176.25 1,139.93 (7.89) 1,132.04

ส�วนิขอุงทุนิ

กำาไรสะสมยังไม่จัดสรร 5.1 14,972.96 (2.66) 14,917.72 13,147.93 - 13,114.34

5.1 3.19 -

5.2 (6.30) (2.70)

5.3 (11.26) (11.13)

5.4 (49.55) (31.10)

5.6 11.34 11.34

อุงค์ประกอุบัอุ่�นิขึ้อุงส่วินิขึ้อุงทุนิ 5.2 812.10 (812.10) (11.34) 709.30 (709.30) (11.34)

5.6 (11.34) (11.34)

งบกำาไรขาดัทุนิ
แลืะกำาไรขาดัทุนิเบ็ดัเสร็จอืุ�นิ

ต้นิทุนิขึ้ายและบัริการ 5.1 2,647.56 2.31 2,646.68

5.1 (3.19)

ค่าใช้จ่ายดำาเนิินิงานิ 5.1 1,204.16 0.35 1,204.64

5.3 0.13

ค่าใช้จ่ายอุ่�นิ 5.2 64.76 3.60 68.36

ต้นิทุนิทางการเงินิ 5.4 9.00 18.45 27.45

กำาไร(ขาดัทุนิ)เบ็ดัเสร็จอืุ�นิ

ผิลกำาไร(ขึ้าดทุนิ)
จากการวัิดม่ลค่าเงินิลงทุนิเผ่ิ�อุขึ้าย

5.2 102.80 (102.80) -

หน�วย : ลิ�านบาที่

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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	 ทอุงคำาแท่งนิำ�าหนัิก	5	บัาท	 ม่ลค่า	0.14	 ล้านิบัาท	 เป็นิรางวัิลตามโครงการขึ้อุบัคุณผ้่ิใช้นิำ�าประปาส่งสุดขึ้อุง
การประปาส่วินิภ่มิภาคร่วิมกับับัริษัท	นิำ�าประปาไทย	จำากัด	 (มหาชนิ)	มอุบัให้กับันิิคมอุุตสาหกรรมสมุทรสาคร	
โดยมติคณะกรรมการ	กนิอุ.	ครั�งท่�	 1/2553	 วัินิท่�	27	มกราคม	2553	เห็นิชอุบัให้	กนิอุ.	 เก็บัรักษาทอุงคำาแท่งไว้ิ
เพ่�อุเป็นิสินิทรัพย์ขึ้อุง	กนิอุ.	และจะรับัร้่การเปล่�ยนิแปลงม่ลค่าทอุงคำาในิราคารับัซ่ึ่�อุตามประกาศขึ้อุงสมาคมค้าทอุงคำา
แห่งประเทศไทยเป็นิกำาไรหร่อุขึ้าดทุนิจากการต่ราคาทรัพย์สินิ

	 เงินิฝึากธันิาคารประเภทประจำา	6	เด่อุนิ	และ	12	เด่อุนิ	จำานิวินิ	9,961.96	ล้านิบัาท	จำาแนิกเป็นิเงินิฝึากธันิาคาร
ขึ้อุง	กนิอุ.	จำานิวินิ	8,294.33	ล้านิบัาท	เงินิฝึากธันิาคารขึ้อุงกอุงทุนิเพ่�อุบัำารุงรักษาระบับัประปา	จำานิวินิ	160.52	ล้านิบัาท
เงินิฝึากธันิาคารขึ้อุงกอุงทุนิซ่ึ่อุมสร้างทดแทนิระบับัสาธัารณ่ปโภค	จำานิวินิ	368.58	 ล้านิบัาท	และเงินิฝึากธันิาคาร
ขึ้อุงกอุงทุนิเพ่�อุบัำารุงรักษาและสร้างทดแทนิระบับัสาธัารณ่ปโภค	จำานิวินิ	1,138.53	ล้านิบัาท

7. เงินลงทุันชั�วคุรัาว	ประกอุบัด้วิย

8. ล่กี่หน่�คุ่าเช่าและคุ่าบรักิี่ารั - สุ่ทัธิ	ประกอุบัด้วิย

 โดยแยกตามอุายุหน่ิ�ได้	ดังน่ิ�

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562

เงินิฝึากธันิาคารประเภทประจำา	6	เด่อุนิ 700.90 2,201.96

เงินิฝึากธันิาคารประเภทประจำา	12	เด่อุนิ 9,261.06 7,862.25

รวม 9,961.96 10,064.21

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562

ล่กหน่ิ�ค่าเช่าท่�ดินิ 100.50 85.30

ล่กหน่ิ�จากการดำาเนิินิงานิท่าเท่ยบัเร่อุ 137.93 150.98

ล่กหน่ิ�ค่าเช่าและค่าบัริการรอุเร่ยกเก็บั 11.06 11.16

ล่กหน่ิ�ค่านิำ�าดิบั 253.37 103.32

ล่กหน่ิ�ค่านิำ�าประปา 126.94 94.07

ล่กหน่ิ�ค่าบัริการบัำาบััดนิำ�าเส่ย 39.44 31.18

อุ่�นิๆ 47.05 23.25

รวม 716.29 499.26

หัก	ค่าเผ่ิ�อุหน่ิ�สงสัยจะส่ญ 39.73 46.04

ล่กหน่ิ�ค่าเช่าและค่าบัริการ	-	สุทธิั 676.56 453.22

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562

ยังไม่ครบักำาหนิดชำาระ					 			674.25 449.49						

ครบักำาหนิดชำาระ   

-		ไม่เกินิ	3	เด่อุนิ 		1.89 2.20

-		เกินิ	3	-	6	เด่อุนิ 	0.56 1.65

-		เกินิ	6	-	12	เด่อุนิ 			0.25 				0.28

-		เกินิ	12	เด่อุนิ 39.34 45.64

รวม   716.29 499.26

หัก	ค่าเผ่ิ�อุหน่ิ�สงสัยจะส่ญ 39.73 46.04

ล่กหน่ิ�ค่าเช่าและค่าบัริการ	-	สุทธิั 676.56 453.22

หน�วย : ลิ�านบาที่

หน�วย : ลิ�านบาที่

หน�วย : ลิ�านบาที่
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	 ล่กหน่ิ�นิิคมอุุตสาหกรรมร่วิมดำาเนิินิงานิจำานิวินิ	14.24	ล้านิบัาท	กนิอุ.	ได้ดำาเนิินิการฟ้อุงร้อุงเร่ยกค่าเส่ยหายล่กหน่ิ�
ตามสัญญาร่วิมดำาเนิินิงานิ	3	บัริษัท	จำานิวินิ	6.03	ล้านิบัาท	ปัจจุบัันิอุย่่ระหวิ่างการพิจารณาขึ้อุงศาลปกครอุงกลาง				
2	ราย	จำานิวินิ	5.63	ล้านิบัาท	และศาลปกครอุงส่งสุด	1	ราย	จำานิวินิ	0.40	ล้านิบัาท	

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562

ยังไม่ครบักำาหนิดชำาระ 8.44 						1.68

ครบักำาหนิดชำาระ

-		ไม่เกินิ	3	เด่อุนิ 																		- 					0.24

-		เกินิ	3	-	6	เด่อุนิ 1.93 					4.01

-		เกินิ	6	-	12	เด่อุนิ 4.69 																		-

-		เกินิ	12	เด่อุนิ 6.34 					11.15

รวม 21.40 17.08

บัวิก	ดอุกเบ่ั�ยผิิดนัิดชำาระหน่ิ� 1.52 2.92

หัก		ค่าเผ่ิ�อุหน่ิ�สงสัยจะส่ญ 8.68 11.15

ล่กหน่ิ�ตามสัญญาร่วิมฯ	-	สุทธิั 14.24 8.85

9. ล่กี่หน่�ต่ามสั่ญญารัว่มดัำาเนินงาน - สุ่ทัธิ  

 โดยแยกตามอุายุหน่ิ�ได้	ดังน่ิ�

หน�วย : ลิ�านบาที่

หน�วย : ลิ�านบาที่

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562

นิค้ำมอัุตส่าหกรรม 
ร่วมดำาเนินงิาน

กอังิทุุนเพืั�อับำารุงิรักษัา
แลัะส่ร�างิทุดแทุน

ระบบส่าธิารณ้ปโภัค้ำ

นิค้ำมอุัตส่าหกรรม 
ร่วมดำาเนินงิาน

กอังิทุุนเพืั�อับำารุงิรักษัา
แลัะส่ร�างิทุดแทุน

ระบบส่าธิารณ้ปโภัค้ำ

ล่กหน่ิ�ค่ากำากับัการบัริการ 					10.76 - 15.16 -

ล่กหน่ิ�ค่าประชาสัมพันิธ์ัฯ 					10.64 - 1.92 -

ล่กหน่ิ�ตามสัญญาร่วิมฯ	-	กอุงทุนิ 									- 22.38 									- 2.28

รวม     21.40 22.38 17.08 2.28

บัวิก	ดอุกเบ่ั�ยผิิดนัิดชำาระหน่ิ� 					1.52 1.22 2.92 0.01

หัก		ค่าเผ่ิ�อุหน่ิ�สงสัยจะส่ญ 					8.68 									- 11.15 									-

ล่กหน่ิ�ตามสัญญาร่วิมฯ	-	สุทธิั	 				14.24 23.60 8.85 2.29

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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10. สิ่นคุ�าคุงเหลือ

 สินิค้าคงเหล่อุขึ้อุง	กนิอุ.	ค่อุ	ท่�ดินิม่ไว้ิขึ้าย	จำานิวินิ	842.76	ล้านิบัาท	ประกอุบัด้วิย	ท่�ดินิท่�พัฒนิาแล้วิซ้ึ่�งม่ไว้ิขึ้าย	
จำาแนิกตามนิิคมอุุตสาหกรรมต่างๆ	ได้	ดังน่ิ�

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562

เนื�อัทุ้� จำำานวนเงิิน
(ลั�านบาทุ)

จำำานวนเงิิน
(ลั�านบาทุ)ไร่ งิาน ตารางิวา

ส่วินิขึ้อุง	กนิอุ.

นิิคมอุุตสาหกรรมภาคใต้	จังหวัิดสงขึ้ลา 1,138 3 78.30 	767.42 845.80	

ส่วินิขึ้อุงกอุงทุนิเพ่�อุบัำารุงรักษาฯ

นิิคมอุุตสาหกรรมดับับัลิวิเอุชเอุ
17 2 1.60 							27.85 									27.85

ตะวัินิอุอุก	(มาบัตาพุด)

นิิคมอุุตสาหกรรมดับับัลิวิเอุชเอุ	ชลบุัร่ 15 0 56.12 							12.04 									12.04

นิิคมอุุตสาหกรรมสหรัตนินิคร 34 0 70.00 							35.45 									35.45

66 3 27.72 							75.34 									75.34

รวม 1,205 3 6.02    842.76  921.14
 
 10.1	ส่วินิขึ้อุง	กนิอุ.	จำานิวินิ	1,138-3-78.30	ไร่	 ม่ลค่า	767.42	 ล้านิบัาท	เป็นิท่�ดินิท่�นิิคมอุุตสาหกรรมภาคใต้
จังหวัิดสงขึ้ลา	ระยะท่�	1	ระยะท่�	2	และระยะท่�	3	

	 ณ	วัินิท่�	30	กันิยายนิ	2563	ม่ยอุดคงเหล่อุ	1,138-3-78.30	ไร่	ประกอุบัด้วิย	ท่�ดินิท่�ประกาศเขึ้ตอุุตสาหกรรมแล้วิ
และม่เอุกสารสิทธิั�	 จำานิวินิ	 1,071-1-14.90	 ไร่	 ไม่ม่เอุกสารสิทธิั�	 จำานิวินิ	 12-0-99.40	 ไร่	 และท่�ยังไม่ประกาศ
เขึ้ตอุุตสาหกรรมและยังไม่ม่เอุกสารสิทธิั�	จำานิวินิ	55-1-64	ไร่

	 10.2	ส่วินิขึ้อุงกอุงทุนิเพ่�อุบัำารุงรักษาฯ	จำานิวินิ	66-3-27.72	ไร่	ม่ลค่า	75.34	ล้านิบัาท	เป็นิท่�ดินิท่�	กนิอุ.	ได้กรรมสิทธิั�
จากการรับัชำาระหน่ิ�จากผ้่ิร่วิมดำาเนิินิงานิให้แก่กอุงทุนิเพ่�อุบัำารุงรักษาฯ	ตามประกาศคณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย	เร่�อุง	หลักเกณฑ์์และเง่�อุนิไขึ้การร่วิมดำาเนิินิงานิกับับุัคคลอุ่�นิในิการจัดตั�งนิิคมอุุตสาหกรรม	และท่�แก้ไขึ้
เพิ�มเติมครั�งท่�	3

11. สิ่นทัรัพััย์หมุนเวย่นอื�น ประกอุบัด้วิย

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562

ดอุกเบ่ั�ยเงินิฝึากธันิาคารค้างรับั 66.81 79.41

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วิงหน้ิา 8.42 8.42

เงินิจ่ายล่วิงหน้ิา 38.50 113.69

ภาษ่ซ่ึ่�อุรอุเร่ยกค่นิ 50.62 41.93

ล่กหน่ิ�กรมสรรพากร 11.48 																		-

ล่กหน่ิ�อุ่�นิ-ระบับั	GL 15.70 16.20

อุ่�นิๆ	 34.64 13.33

สินิทรัพย์หมุนิเว่ิยนิอุ่�นิ 226.17 272.98

หน�วย : ลิ�านบาที่
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 รายการเคล่�อุนิไหวิขึ้อุงเงินิลงทุนิในิบัริษัทร่วิม	สำาหรับัปีสิ�นิสุดวัินิท่�	30	กันิยายนิ	ม่ดังต่อุไปน่ิ�

 กนิอุ.	 รับัร้่ค่าเผ่ิ�อุการด้อุยค่าขึ้อุงเงินิลงทุนิตามวิิธ่ัส่วินิได้เส่ยจำานิวินิ	 12.70	 ล้านิบัาท	สำาหรับัปี	2563	และ	
11.14	ล้านิบัาท	สำาหรับัปี	2562	และค่าเผ่ิ�อุการด้อุยค่าขึ้อุงเงินิลงทุนิในิงบัการเงินิเฉพาะกิจการ	จำานิวินิ	7.80	ล้านิบัาท
สำาหรับัปี	2563	และ	6.30	 ล้านิบัาทสำาหรับัปี	2562	 เน่ิ�อุงจาก	กนิอุ.	พบัข้ึ้อุบ่ังช่�ท่�ทำาให้เช่�อุได้ว่ิาเงินิลงทุนิในิ
บัริษัทร่วิมแห่งนัิ�นิอุาจเกิดการด้อุยค่า	 โดยม่สาเหตุมาจากราคาตามบััญช่ขึ้อุงเงินิลงทุนิส่งกวิ่าม่ลค่าท่�คาดว่ิา
จะได้รับัค่นิมาอุย่างต่อุเน่ิ�อุงตั�งแต่ปี	2561	ทั�งน่ิ�	กนิอุ.	ประเมินิม่ลค่าท่�คาดว่ิาจะได้รับัค่นิจากราคาตลาดขึ้อุงบัริษัทผ้่ิรับั
การลงทุนิท่�ม่การซ่ึ่�อุขึ้ายในิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยใช้ราคาปิด	ณ	 วัินิสิ�นิงวิดบััญช่เป็นิตัวิแทนิ	ม่ลค่า
ท่�คาดว่ิาจะได้รับัค่นิ	ณ	สิ�นิปี	2563	และ	2562	เท่ากับั	7.20	ล้านิบัาท	และ	8.70	ล้านิบัาท	ตามลำาดับั

12. เงินลงทุันในบรัษัิทัรัว่ม  ประกอุบัด้วิยข้ึ้อุม่ลบัริษัทร่วิมขึ้อุง	กนิอุ.	ซ้ึ่�งแสดงอุย่่ในิงบัการเงินิ	ได้แก่

ชืื่�อับริษััทุ ประเทุศ ประเภัทุธุิรกิจำ
จำำานวน

ค้ำณะกรรมการ
บริหาร

สั่ดส่่วนค้ำวามเป็นเจำ�าขอังิ 
(ร�อัยลัะ)

2563 2562

บัริษัท	อุ่สเทิร์นิ	ฟล่อิุด	ทรานิสปอุร์ต	จำากัด	
(EFT)

ไทย บัริหารจัดการระบับัโครงสร้าง
เพ่�อุการขึ้นิส่งผิลิตภัณฑ์์ทางท่อุ

2 25.0 25.0

บัริษัท	โกลบัอุล	ย่ทิลิต่�	เซึ่อุร์วิิส	จำากัด	
(GUSCO)	

ไทย บัริหารจัดการระบับัปฏิิบััติการนิำ�า	
นิำ�าเส่ย	และสาธัารณ่ปโภค
สิ�งแวิดล้อุมอุ่�นิๆ	

2 24.5 24.5

บัริษัท	เจม	เอ็ุนิไวิรันิเมนิทัล	แมเนิจเม้นิท์	
จำากัด	(เดิมช่�อุกัสโก้	เอ็ุนิไวิรันิเมนิทัล	
แมเนิจเม้นิต์	(GEM))

ไทย อุอุกแบับั	ก่อุสร้างและบัริหาร
จัดการด้านิการเดินิระบับั
ผิลิตนิำ�า	และกระบัวินิการบัำาบััด
นิำ�าเส่ย

2 40.0 40.0

บัริษัท	จัดการและพัฒนิาทรัพยากรนิำ�า	
ภาคตะวัินิอุอุก	จำากัด	(มหาชนิ)	(EASTW)

ไทย ขึ้ายนิำ�าดิบัและนิำ�าประปาสำาหรับั
พ่�นิท่�ชายฝัึ�งทะเลภาคตะวัินิอุอุก

1 4.57 4.57

บัริษัท	บัริหารและพัฒนิาเพ่�อุการอุนุิรักษ์
สิ�งแวิดล้อุม	จำากัด	(มหาชนิ)	(GENCO)

ไทย บัำาบััดและกำาจัดกาก
อุุตสาหกรรม

1 1.34 1.34

บัริษัท	โพเอ็ุม	โกลบัอุล	จำากัด	(POEM) ไทย พัฒนิาและบัริหารศ่นิย์การค้า
และศ่นิย์บัริการธุัรกิจ

1 1.52 1.87

งิบการเงิินทุ้�แส่ดงิเงิินลังิทุุน
ตามวิธ้ิส่่วนได�เส้่ย

งิบการเงิินเฉพัาะกิจำการ

30 ก.ย. 63 30 ก.ย. 62 30 ก.ย. 63 30 ก.ย. 62

เงินิลืงทุนิในิบริษััทร�วม

ยอุดคงเหล่อุ	ณ	วัินิท่�	1	ตุลาคม	 713.67 710.66 303.90 303.90

ส่วินิแบ่ังกำาไรสุทธิัจากบัริษัทร่วิม	 87.85 107.51 - -

ส่วินิแบ่ังกำาไรเบ็ัดเสร็จอุ่�นิจากบัริษัทร่วิม 0.11 (1.42) - -

เงินิปันิผิลรับัจากบัริษัทร่วิม (92.15) (103.08) - -

ยอุดคงเหล่อุ	ณ	วัินิท่�	30	กันิยายนิ 709.48 713.67 303.90 303.90

ค�าเผืู้�อุการลืดัม้ลืค�าเงินิลืงทุนิ

ยอุดคงเหล่อุ	ณ	วัินิท่�	1	ตุลาคม	 (11.14) (7.99) (6.30) (2.70)

เพิ�ม(ลด)ระหว่ิางปี																	 (1.56) (3.15) (1.50) (3.60)

ยอุดคงเหล่อุ	ณ	วัินิท่�	30	กันิยายนิ (12.70) (11.14) (7.80) (6.30)

เงินิลงทุนิในิบัริษัทร่วิม	-	สุทธิั 696.78 702.53 296.10 297.60

หน�วย : ลิ�านบาที่
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 ส่วินิแบั่งกำาไรตามวิิธ่ัส่วินิได้เส่ยสำาหรับัปีสิ�นิสุดวัินิท่�	 30	 กันิยายนิ	2563	คำานิวิณจากผิลการดำาเนิินิงานิขึ้อุง
หน่ิวิยงานิท่�	กนิอุ.	ไปลงทุนิตามงวิดบััญช่ในิช่วิงเด่ยวิกับังวิดบััญช่ขึ้อุง	กนิอุ.	ซ้ึ่�งงบัการเงินิขึ้อุงหน่ิวิยงานิท่�	กนิอุ.	ไปลงทุนิ
4	แห่ง	ยังไม่ผ่ิานิการตรวิจสอุบัขึ้อุงผ้่ิสอุบับััญช่

งบการเงินท่ี่�แสดงเงินลงทุี่นตามวิิธ่ีส่วินได้เส่ย

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562

อััตราการ
ถืือัหุ�นร�อัยลัะ

ม้ลัค้ำ่า
เงิินลังิทุุน เงิินปันผู้ลัรับ อััตราการ

ถืือัหุ�นร�อัยลัะ
ม้ลัค้ำ่า

เงิินลังิทุุน เงิินปันผู้ลัรับ

บัริษัท	อุ่สเทิร์นิ	ฟล่อิุด	ทรานิสปอุร์ต	จำากัด 25.00 16.67 14.00 25.00 21.53 8.75

บัริษัท	โกลบัอุล	ย่ทิลิต่�	เซึ่อุร์วิิส	จำากัด 24.50 133.66 34.79 24.50 136.73 36.75

บัริษัท	เจม	เอ็ุนิไวิรันิเมนิทัล	แมเนิจเม้นิท์	จำากัด 40.00 91.83 11.44 40.00 88.76 20.80

บัริษัท	จัดการและพัฒนิาทรัพยากรนิำ�าภาคตะวัินิอุอุก	
จำากัด	(มหาชนิ) 4.57 435.73 31.92 4.57 435.12 36.48

บัริษัท	บัริหารและพัฒนิาเพ่�อุการอุนุิรักษ์สิ�งแวิดล้อุม
จำากัด	(มหาชนิ)	 1.34 19.90 - 1.34 19.84 0.30

บัริษัท	โพเอ็ุม	โกลบัอุล	จำากัด 1.52 		11.69 				- 1.87 			11.69 				-

รวม 709.48 92.15 713.67 103.08

หัก	ค่าเผ่ิ�อุการลดม่ลค่าเงินิลงทุนิ (12.70) (11.14)

เงินิลงทุนิในิบัริษัทร่วิม	–	สุทธิั 696.78 702.53

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562

อััตราการ
ถืือัหุ�นร�อัยลัะ

ม้ลัค้ำ่า
เงิินลังิทุุน เงิินปันผู้ลัรับ อััตราการ

ถืือัหุ�นร�อัยลัะ
ม้ลัค้ำ่า

เงิินลังิทุุน เงิินปันผู้ลัรับ

บัริษัท	อุ่สเทิร์นิ	ฟล่อิุด	ทรานิสปอุร์ต	จำากัด 25.00 2.50 14.00 25.00 	2.50 8.75

บัริษัท	โกลบัอุล	ย่ทิลิต่�	เซึ่อุร์วิิส	จำากัด 24.50 98.00 34.79 24.50 	98.00 36.75

บัริษัท	เจม	เอ็ุนิไวิรันิเมนิทัล	แมเนิจเม้นิท์	จำากัด 40.00 52.00 11.44 40.00 	52.00 20.80

บัริษัท	จัดการและพัฒนิาทรัพยากรนิำ�าภาคตะวัินิอุอุก	
จำากัด	(มหาชนิ) 4.57 124.00 31.92 4.57 124.00 36.48

บัริษัท	บัริหารและพัฒนิาเพ่�อุการอุนุิรักษ์สิ�งแวิดล้อุม
จำากัด	(มหาชนิ)	 1.34 15.00 - 1.34 	15.00 	0.30

บัริษัท	โพเอ็ุม	โกลบัอุล	จำากัด 1.52 12.40 - 1.52 	12.40 	-

รวม 303.90 92.15   303.90 103.08

หัก	ค่าเผ่ิ�อุการลดม่ลค่าเงินิลงทุนิ (7.80) (6.30)

เงินิลงทุนิในิบัริษัทร่วิม	–	สุทธิั 296.10 297.60

หน�วย : ลิ�านบาที่

หน�วย : ลิ�านบาที่
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 - บริษััท บางปะอิุนิ โคเจนิเนิอุเรชั�นิ จำากัดั กนิอุ.	ได้ทำาสัญญาซ่ึ่�อุขึ้ายหุ้นิสามัญขึ้อุงบัริษัท	บัางปะอิุนิ	โคเจนิเนิอุเรชั�นิ	จำากัด	
จากบัริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	(มหาชนิ)	(ช.การช่าง)	เม่�อุวัินิท่�	20	กันิยายนิ	2554	จำานิวินิ	10.96	ล้านิหุ้นิ	ในิราคา
หุ้นิละ	10.00	บัาท	 เป็นิเงินิ	 109.60	ล้านิบัาท	คิดเป็นิร้อุยละ	8	ขึ้อุงหุ้นิสามัญทั�งหมดท่�อุอุกและเร่ยกชำาระแล้วิ	
กนิอุ.	ได้ชำาระเงินิค่าหุ้นิให้แก่	ช.การช่าง	ครบัถ้วินิแล้วิ	เม่�อุวัินิท่�	14	มิถุนิายนิ	2556	ต่อุมา	กนิอุ.	ได้ลงทุนิเพิ�มทุนิขึ้อุง
บัริษัท	จำานิวินิ	10.68	ล้านิหุ้นิ	ราคาหุ้นิละ	10.00	บัาท	เป็นิเงินิ	106.80	ล้านิบัาท	เพ่�อุรักษาสัดส่วินิการถ่อุหุ้นิร้อุยละ	8	
ณ	วัินิท่�	30	มิถุนิายนิ	2560	กนิอุ.	ได้ชำาระค่าหุ้นิครบัถ้วินิแล้วิ	จำานิวินิ	106.80	ล้านิบัาท	ณ	วัินิท่�	30	กันิยายนิ	2563	
กนิอุ.	ม่ม่ลค่าเงินิลงทุนิรวิมทั�งสิ�นิ	216.40	ล้านิบัาท

13. เงินลงทุันรัะยะยาวอื�น  ประกอุบัด้วิย

14. อสั่งหารัมิทัรัพััย์เพืั� อกี่ารัลงทุัน – สุ่ทัธิ  ประกอุบัด้วิย

หน�วย : ลิ�านบาที่

ทุ้�ดิน
ม้ไว�ให�เช่ื่า

ค่้ำาพััฒนา
ทุ้�ดิน

สิ่นทุรัพัย์
อืั�น

สิ่�งิปล้ักส่ร�างิ
ล่ัวงิลัำ�าทุะเลัม้ไว�ให�เช่ื่า

รวม

ราคาทุนิ

ณ	วัินิท่�	1	ตุลาคม	2561 737.89 1,603.22 582.24 3,824.24 6,747.59

เพิ�มข้ึ้�นิ	-	ซ่ึ่�อุ - - 5.19 - 5.19

					-	โอุนิเปล่�ยนิประเภท - 608.71 - - 608.71

ณ	วัินิท่�	30	กันิยายนิ	2562 737.89 2,211.93 587.43 3,824.24 7,361.49

เพิ�มข้ึ้�นิ	-	โอุนิเปล่�ยนิประเภท 		0.52 76.03			 - 0.22 76.77

จำาหน่ิาย	 	(9.40) - - -   (9.40)

ณ	วัินิท่�	30	กันิยายนิ	2563 729.01 2,287.96 587.43 3,824.46 7,428.86

ค�าเสื�อุมราคาสะสม

ณ	วัินิท่�	1	ตุลาคม	2561 - 1,117.32 322.04 1,171.88 2,611.24

ค่าเส่�อุมราคาสำาหรับัปี - 34.73 12.68 	55.24 102.65

ณ	วัินิท่�	30	กันิยายนิ	2562 - 1,152.05 334.72 1,227.12 2,713.89

ค่าเส่�อุมราคาสำาหรับัปี - 30.98 10.96 		55.30 97.24

ณ	วัินิท่�	30	กันิยายนิ	2563 - 1,183.03 345.68 1,282.42 2,811.13

ค�าเผืู้�อุดั�อุยค�าสะสม

ณ	วัินิท่�	1	ตุลาคม	2561 - 230.20		 52.54 - 282.74

ค่าเผ่ิ�อุด้อุยค่าสำาหรับัปี - - - - -

ณ	วัินิท่�	30	กันิยายนิ	2562 - 230.20		 52.54 - 282.74

ค่าเผ่ิ�อุด้อุยค่าสำาหรับัปี - - - - -

ณ	วัินิท่�	30	กันิยายนิ	2563 - 230.20 52.54 - 282.74

ม้ลืค�าสุทธิัตามบัญชี

			ณ	วัินิท่�	30	กันิยายนิ	2562 737.89 829.68 200.17 2,597.12 4,364.86
			ณ	วัินิท่�	30	กันิยายนิ	2563 729.01 874.73 189.21 2,542.04 4,334.99

หน�วย : ลิ�านบาที่

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562

อััตราการ
ถืือัหุ�น (ร�อัยลัะ) ราค้ำาทุุน เงิินปันผู้ลัรับ อััตราการ

ถืือัหุ�น (ร�อัยลัะ) ราค้ำาทุุน เงิินปันผู้ลัรับ

บัริษัท	บัางปะอิุนิ	โคเจนิเนิอุเรชั�นิ	จำากัด 8.00 216.40 45.44 8.00 	216.40 42.20
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 ท่�ดินิม่ไว้ิให้เช่า	 ส่วินิขึ้อุง	กนิอุ.	จำานิวินิ	9,071-0-57.28	ไร่	 ม่ลค่า	729.01	 ล้านิบัาท	นิำาไปให้เช่าแล้วิ	จำานิวินิ	
8,292-3-68.25	ไร่	โดยรวิม

 1. ที�ดิันินิิคมอุุตสาหกรรมภูาคใต� จังหวัดัสงขลืา ระยะที� 1 ระยะที� 2 แลืะระยะที� 3	ประกอุบัด้วิย

 2. ที�ดิันิในินิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุัดั	ม่พ่�นิท่�ทั�งหมด	จำานิวินิ	8,292-1-19.80	ไร่	ในิจำานิวินิน่ิ�ม่ท่�ดินิเพิ�มจากการ
เวินิค่นิท่�ขึ้อุงนิายสุรพงษ์	จำานิวินิ	12-0-72	ไร่	 ซ้ึ่�งอุย่่ระหว่ิางคด่พิพาทเก่�ยวิกับัท่�ดินิตกสำารวิจตามหมายเหตุประกอุบั
งบัการเงินิข้ึ้อุ	39.1	
	 	 โดยพ่�นิท่�นิิคมอุุตสาหกรรม	ม่รายละเอุ่ยด	ดังน่ิ�

 3. ที�ดิันินิิคมอุุตสาหกรรมสระบุรี (แก�งคอุย)

 พ่�นิท่�นิิคมอุุตสาหกรรม	จำานิวินิ	8,292-1-19.80	ไร่	เป็นิพ่�นิท่�เช่า	จำานิวินิ	6,423-2-08.10	ไร่	ประกอุบัด้วิย

ทุ้�ดินม้ไว�ให�เช่ื่า (ไร่) ทุ้�ดินทุ้�นำาไปให�เช่ื่าแลั�ว (ไร่)

ระยะท่�	1 -	ท่�ดินิท่�ม่เอุกสารสิทธิั� 122-0-71.10 99-0-22.20

-	ท่�ดินิท่�ไม่ม่เอุกสารสิทธิั� 		11-3-07.20 		7-3-91.00

รวม 133-3-78.30 107-0-13.20

ระยะท่�	2 -	ท่�ดินิท่�ม่เอุกสารสิทธิั� 				1-0-55.20 		1-0-55.20

ระยะท่�	3 -	ท่�ดินิท่�ม่เอุกสารสิทธิั� 			82-2-58.40 	82-2-58.40

รวม  217-2-91.90 190-3-26.80

พืั�นทุ้�ในนิค้ำมอุัตส่าหกรรม (ไร่) พืั�นทุ้�นอักนิค้ำม 
อุัตส่าหกรรม  

(พืั�นทุ้�แนว
ทุ่อัส่่งินำ�า) (ไร่)

รวมพืั�นทุ้�
นิค้ำม

อุัตส่าหกรรม 
(ไร่)

เขต
อุัตส่าหกรรม

เขตธุิรกิจำ
อุัตส่าหกรรม รวม

-	ท่�ดินิท่�ม่เอุกสารสิทธิั� 6,153-0-54.30 1,875-0-10 8,028-0-64.30 105-0-20.50 8,133-0-84.80

-	ท่�ดินิท่�ไม่ม่เอุกสารสิทธิั� 85-2-53.00 73-1-82 159-0-35.00 - 159-0-35.00

รวม 6,238-3-07.30 1,948-1-92 8,187-0-99.30 105-0-20.50 8,292-1-19.80

ทุ้�ดินม้ไว�ให�เช่ื่า (ไร่) ทุ้�ดินทุ้�นำาไปให�เช่ื่าแลั�ว (ไร่)

เขต
อุัตส่าหกรรม

เขตธุิรกิจำ
อุัตส่าหกรรม รวม เขต

อุัตส่าหกรรม
เขตธุิรกิจำ

อุัตส่าหกรรม รวม

-	ท่�ดินิท่�ม่เอุกสารสิทธิั� 5,049-2-18 1,362-0-50.10 6,411-2-68.10 5,517-1-57.08 154-3-49.27 5,672-1-06.35

-	ท่�ดินิท่�ไม่ม่เอุกสารสิทธิั� 8-0-03 3-3-37.00 11-3-40.00 - - -

รวม 5,057-2-21 1,365-3-87.10 6,423-2-08.10 5,517-1-57.08 154-3-49.27 5,672-1-06.35

ทุ้�ดินม้ไว�ให�เช่ื่า (ไร่) ทุ้�ดินทุ้�นำาไปให�เช่ื่าแลั�ว (ไร่)

-	ท่�ดินิท่�ม่เอุกสารสิทธิั� 48-2-23.00 48-2-23.00

รวม 48-2-23.00 48-2-23.00
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 ในิส่วินิขึ้อุงท่�ดินิม่ไว้ิให้เช่าขึ้อุงนิิคมฯ	แหลมฉบััง	ตามผัิงแม่บัทแต่เริ�มแรก	 นิิคมฯ	แหลมฉบัังม่เน่ิ�อุท่�	 จำานิวินิ	
2,166-0-97.81	ไร่	 ต่อุมาม่การรังวัิดท่�ดินิท่�ให้เช่าใหม่ทำาให้ม่เน่ิ�อุท่�ดินิเพิ�มข้ึ้�นิเป็นิ	2,229-1-27.60	ไร่	ณ	 วัินิท่�	30	
กันิยายนิ	2563	ม่ผ้่ิเช่าท่�ดินิแล้วิ	จำานิวินิ	2,229-1-27.60	ไร่
	 ค่าพัฒนิาท่�ดินิ	 จำานิวินิ	2,287.96	 ล้านิบัาท	 เป็นิค่าใช้จ่ายในิการถมท่�	 ค่าสำารวิจอุอุกแบับั	 ค่าก่อุสร้างถนินิ
ค่าธัรรมเน่ิยมการเช่า	ฯลฯ	ในิท่�ดินิท่�ม่ไว้ิให้เช่า	ประกอุบัด้วิย
	 	 1.	ค่าพัฒนิาท่�ดินิในิท่�ดินิขึ้อุง	กนิอุ.	จำานิวินิ	1,437.80	ล้านิบัาท
	 	 2.	ค่าพัฒนิาท่�ดินิในิท่�ดินิท่�เช่าจากกรมธันิารักษ์	จำานิวินิ	828.73	ล้านิบัาท	ประกอุบัด้วิย	

 - นิิคมอุุตสาหกรรมพิัจิตร จำานิวนิ 189.43 ลื�านิบาท 	เป็นิค่าพัฒนิาท่�ดินิ	จำานิวินิ	125.43	ล้านิบัาท	ค่าธัรรมเน่ิยม
การเช่าท่�ดินิจากกรมธันิารักษ์	จำานิวินิ	50.27	ล้านิบัาท	 เพ่�อุก่อุสร้างนิิคมอุุตสาหกรรมพิจิตร	 ซ้ึ่�งเดิมได้ทำาสัญญา
เช่าท่�ดินิไว้ิ	จำานิวินิ	2,094-1-87.50	ไร่	ระยะเวิลาการเช่า	20	ปี	ตั�งแต่วัินิท่�	21	กันิยายนิ	2537	ถ้งวัินิท่�	20	กันิยายนิ	
2557	ต่อุมาได้ม่การลดท่�ดินิท่�เช่าจากกรมธันิารักษ์	คงเหล่อุ	1,246-0-92.20	ไร่	โดยจำานิวินิน่ิ�ได้รวิมพ่�นิท่�	ท่�กรมธันิารักษ์
นิำาไปให้มหาวิิทยาลัยนิเรศวิรใช้ประโยชนิ์	จำานิวินิ	137	ไร่	 เน่ิ�อุงจาก	กนิอุ.	 เห็นิว่ิาพ่�นิท่�ดังกล่าวิยังคงใช้บัริการระบับั
สาธัารณ่ปโภคและสิ�งอุำานิวิยควิามสะดวิกต่างๆ	จากนิิคมอุุตสาหกรรมพิจิตรเช่นิเด่ยวิกับัผ้่ิประกอุบัการรายอุ่�นิๆ	จ้งเป็นิ
พ่�นิท่�ในิเขึ้ตนิิคมอุุตสาหกรรม	แต่	กนิอุ.	ไม่ต้อุงชำาระค่าเช่าให้แก่กรมธันิารักษ์ในิระหว่ิางท่�มหาวิิทยาลัยนิเรศวิรยังใช้
ประโยชน์ิและจะค่นิสิทธิัการเช่าให้	กนิอุ.	เม่�อุมหาวิิทยาลัยนิเรศวิรเลิกใช้ประโยชน์ิในิพ่�นิท่�ดังกล่าวิแล้วิ	และขึ้ยายระยะ
เวิลาเชา่ไปถ้งวัินิท่�	20	กันิยายนิ	2577	โดยม่ค่าธัรรมเน่ิยมการตอุ่อุายุสัญญาเชา่ท่�ดินิ	(ฉบัับัใหม่)	จำานิวินิ	13.73	ลา้นิบัาท	
ซ้ึ่�งจะเริ�มชำาระตั�งแต่ปี	2557	เป็นิต้นิไป	ม่กำาหนิดติดต่อุกันิ	10	ปี	ปีละจำานิวินิ	1.37	ล้านิบัาท
 
 - นิิคมอุุตสาหกรรมสระแก�ว เนืิ�อุที� 660-2-23 ไร� พืั�นิที�พััฒนิาที�ดิันิ จำานิวนิ 639.30 ลื�านิบาท 

 3. ค�าพััฒนิาที�ดิันิในิที�ดิันิที�เช�าจากการท�าเรือุ จำานิวนิ 21.43 ลื�านิบาท	โดยเช่าเพ่�อุขึ้ยายพ่�นิท่�นิิคมอุุตสาหกรรม
แหลมฉบััง	จำานิวินิ	780-1-38	ไร่	ระยะเวิลาเช่า	30	ปี	(นัิบัตั�งแต่วัินิท่�	1	มกราคม	2562	-	31	ธัันิวิาคม	2591)
	 สิ�งปล่กสร้างล่วิงลำ�าทะเลเป็นิพ่�นิท่�ท่�เกิดจากการถมทะเลเพ่�อุก่อุสร้างท่าเร่อุอุุตสาหกรรมมาบัตาพุด	และเพ่�อุขึ้ยาย
พ่�นิท่�นิิคมอุุตสาหกรรมมาบัตาพุด	 ซ้ึ่�งสำานัิกงานิคณะกรรมการกฤษฎ่กาได้พิจารณาแล้วิเห็นิว่ิาพ่�นิท่�ถมทะเลเป็นิท่�ดินิ							
ขึ้อุงรัฐ	ตามประมวิลกฎหมายท่�ดินิ	ซ้ึ่�ง	กนิอุ.	ได้รับัสิทธิัในิการใช้พ่�นิท่�ถมทะเล	จำานิวินิ	3,156-2-69.45	ไร่	 ม่ม่ลค่า

 4. ที�ดิันินิิคมอุุตสาหกรรมบางชันิ

ทุ้�ดินม้ไว�ให�เช่ื่า (ไร่) ทุ้�ดินทุ้�นำาไปให�เช่ื่าแลั�ว (ไร่)

-	ท่�ดินิท่�ม่เอุกสารสิทธิั� 123-1-66.78 123-1-44.60

รวม 123-1-66.78 123-1-44.60

 5. ที�ดิันินิิคมอุุตสาหกรรมภูาคเหนืิอุ

ทุ้�ดินม้ไว�ให�เช่ื่า (ไร่) ทุ้�ดินทุ้�นำาไปให�เช่ื่าแลั�ว (ไร่)

-	ท่�ดินิท่�ม่เอุกสารสิทธิั� 28-2-39.90 28-2-39.90

รวม 28-2-39.90 28-2-39.90

 6. ที�ดิันินิิคมอุุตสาหกรรมแหลืมฉบัง

ทุ้�ดินม้ไว�ให�เช่ื่า (ไร่) ทุ้�ดินทุ้�นำาไปให�เช่ื่าแลั�ว (ไร่)

-	ท่�ดินิท่�ม่เอุกสารสิทธิั� 2,229-1-27.60 2,229-1-27.60

รวม 2,229-1-27.60 2,229-1-27.60
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ในิการก่อุสร้าง	และดำาเนิินิการถมทะเลจำานิวินิ	4,113.12	ล้านิบัาท	จำาแนิกอุอุกเป็นิการก่อุสร้างเข่ึ้�อุนิกั�นิทรายและคล่�นิ	
ม่ลค่า	1,767.24	ล้านิบัาท	และเป็นิพ่�นิท่�นิำามาใช้ประโยชน์ิ	ม่ลค่า	2,345.88	ล้านิบัาท	โดยม่การจัดสรรพ่�นิท่�ใช้ประโยชน์ิ									
ในิระยะท่�	 1	จำานิวินิ	1,686-2-69.45	ไร่	 ม่ลค่า	1,139.28	 ล้านิบัาท	เป็นิพ่�นิท่�ให้เช่า	จำานิวินิ	1,259-1-28.84	ไร่	
ม่ลค่า	850.62	ล้านิบัาท	และเป็นิพ่�นิท่�	ท่�	กนิอุ.	ใช้ในิการดำาเนิินิงานิ	จำานิวินิ	427-1-40.61	ไร่	ม่ลค่า	288.66	ล้านิบัาท	
และในิการจัดสรรพ่�นิท่�ใช้ประโยชน์ิ	ในิระยะท่�	2	จำานิวินิ	1,470	ไร่	ม่ลค่า	1,206.60	ล้านิบัาท	เป็นิพ่�นิท่�ให้เช่าทั�งจำานิวินิ
ณ	วัินิท่�	30	กันิยายนิ	2563	สินิทรัพย์ท่�เกิดจากการก่อุสร้างและดำาเนิินิการถมทะเลถ่กจัดประเภทเป็นิสิ�งปล่กสร้าง
ล่วิงลำ�าทะเล-ม่ไว้ิให้เช่า	จำานิวินิ	3,824.46	ล้านิบัาท	และเป็นิท่�ดินิ	อุาคาร	และอุุปกรณ์	จำานิวินิ	288.66	ล้านิบัาท	
	 ม่ลค่าอุสังหาริมทรัพย์เพ่�อุการลงทุนิ	ณ	 วัินิท่�	 30	 กันิยายนิ	 2563	 แสดงม่ลค่ายุติธัรรมเป็นิจำานิวินิเงินิ	
35,487.88	ล้านิบัาท	 ซ้ึ่�งประเมินิราคาโดยใช้เกณฑ์์วิิธ่ัพิจารณาจากรายได้	 (Income	Approach)	 โดยการคิดลด
กระแสเงินิสด	 ร่ปแบับัการประเมินิม่ลค่าพิจารณาถ้งม่ลค่าปัจจุบัันิขึ้อุงกระแสเงินิสดสุทธิัท่�ได้จากทรัพย์สินิ	โดยคำาน้ิง
ถ้งการเพิ�มข้ึ้�นิขึ้อุงอัุตราค่าเช่าท่�คาดไว้ิ	 ระยะเวิลาในิการเช่า	 ระยะเวิลาท่�ปรับัข้ึ้�นิค่าเช่า	 ซ้ึ่�งราคาประเมินิดังกล่าวิ
ผ้่ิบัริหารได้พจิารณาแล้วิว่ิาไม่ม่ปัจจัยอุ่�นิใดท่�ม่ผิลกระทบัอุย่างม่สาระสำาคัญต่อุม่ลค่ากระแสเงินิสดสุทธิัท่�คาดไว้ิจะถ่กคิดลด
โดยใช้อัุตราคิดลดท่�ปรับัค่าควิามเส่�ยงแล้วิ

	 ข้ึ้อุสมมติฐานิท่�ใช้ในิการคำานิวิณม่ลค่ายุติธัรรมแสดงได้ดังต่อุไปน่ิ�	
	 	 อัุตราการเติบัโตขึ้อุงค่าเช่า		 ร้อุยละ	2–25	โดยช่วิงระยะเวิลาในิการปรับัข้ึ้�นิค่าเช่า
	 	 	 	 	 	 ข้ึ้�นิอุย่่กับัเง่�อุนิไขึ้ขึ้อุงแต่ละสัญญา
	 	 ระยะเวิลาท่�ปรับัข้ึ้�นิค่าเช่า	 	 1–10	ปี
	 	 อัุตราคิดลด	 	 	 ร้อุยละ	7.4189
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	 ท่�ดินิ	อุาคารและอุุปกรณ์	จำานิวินิ	17,574.02	ล้านิบัาท	เป็นิสินิทรัพย์ท่�	กนิอุ.	จัดหา	จำานิวินิ	12,015.86	ล้านิบัาท	
เป็นิสินิทรพัย์รับับัรจิาคและท่�รับัมอุบัจากผ้่ิรว่ิมดำาเนิินิงานิตามสญัญาตา่งๆ	จำานิวินิ	5,337.58	ลา้นิบัาท	สว่ินิท่�เหล่อุเปน็ิ
สินิทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงินิ	จำานิวินิ	220.58	ล้านิบัาท
	 ท่�ดินิ	พ่�นิท่�รวิม	5,613-3-50.45	ไร่	ม่ลค่า	2,073.79	ล้านิบัาท	เป็นิท่�ดินิท่�พัฒนิาแล้วิทั�งหมด	ประกอุบัด้วิย
	 	 1.	ท่�ดินิท่�ยังไม่ม่เอุกสารสิทธิั�	จำานิวินิ	182-2-25.40	ไร่
	 	 2.	ท่�ดินิม่เอุกสารสิทธิั�	จำานิวินิ	5,431-1-25.05	ไร่	ม่ลค่า	2,073.79	ล้านิบัาท	ม่รายละเอุ่ยดดังน่ิ�

	 สิ�งปล่กสร้างล่วิงลำ�าทะเล	เป็นิพ่�นิท่�ท่�เกิดจากการถมทะเลเพ่�อุก่อุสร้างท่าเร่อุอุุตสาหกรรมมาบัตาพุด	และเพ่�อุขึ้ยายพ่�นิท่�
นิิคมอุุตสาหกรรมมาบัตาพุด	ท่�	กนิอุ.	ใช้ในิการดำาเนิินิการ	จำานิวินิ	427-1-40.61	ไร่	ม่ลค่า	288.66	ล้านิบัาท	จำาแนิก
เป็นิพ่�นิท่�ท่�เป็นิระบับัสาธัารณ่ปโภค	จำานิวินิ	423-3-33.41	ไร่	เป็นิอุาคาร	สิ�งปล่กสร้างและอุุปกรณ์	จำานิวินิ	3-2-7.20	ไร่
	 ค่าเผ่ิ�อุการด้อุยค่าสินิทรัพย์	จำานิวินิ	179.24	ล้านิบัาท	เกิดจาก	กนิอุ.	พบัข้ึ้อุบ่ังช่�จากข้ึ้อุม่ลภายในิ	ซ้ึ่�งแสดงให้เห็นิ
ถ้งผิลการดำาเนิินิงานิขึ้าดทุนิอุย่างต่อุเน่ิ�อุงขึ้อุงนิิคมอุุตสาหกรรมพิจิตรและนิิคมอุุตสาหกรรมภาคใต้

จำำานวน (ไร่) ม้ลัค่้ำา

ท่�ดินิเพิ�มจากการเวินิค่นิท่�ขึ้อุงนิายสุรพงษ์ฯ 12-0-72.00 38.98

พ่�นิท่�ระบับัสาธัารณ่ปโภคและพ่�นิท่�ส่เข่ึ้ยวิ 4,751-2-44.71 1,166.13

ท่�ดินิสถาน่ิตำารวิจ 1-2-99.20 0.36

ท่�ดินิท่�ได้รับัชำาระหน่ิ�จากการแก้ไขึ้สัญญาร่วิมดำาเนิินิงานิในิส่วินิขึ้อุง	กนิอุ. 143-0-20.14 171.15

ท่�ดินิท่�ได้รับัจากนิิคมฯ	สหรัตนินิคร 522-2-89.00 697.17

รวม 5,431-1-25.05 2,073.79

หน�วย : ลิ�านบาที่

16. สิ่นทัรัพััย์ไม่ม่ตั่วต่น - สุ่ทัธิ  ประกอุบัด้วิย

สิ่ทุธิิการใชื่�
ระบบไฟฟ้า

สิ่ทุธิิการใชื่�โปรแกรม
ค้ำอัมพิัวเตอัร์

รวม

ราคาทุนิ

ณ	1	ตุลาคม	2561 37.77 108.94 146.71

เพิ�มข้ึ้�นิ - 6.85 6.85

ณ	30	กันิยายนิ	2562 37.77 115.79 153.56

เพิ�มข้ึ้�นิ - 1.42 1.42       

ณ	30	กันิยายนิ	2563 37.77 117.21 154.98

ค�าเสื�อุมราคาสะสม

ณ	1	ตุลาคม	2561 37.22 76.75 113.97

ค่าเส่�อุมราคาสำาหรับัปี 0.06 4.90 4.96

ณ	30	กันิยายนิ	2562 37.28 81.65 118.93

ค่าเส่�อุมราคาสำาหรับัปี 0.06 4.86 4.92

ณ	30	กันิยายนิ	2563 37.34 86.51 123.85

ม่ลค่าสุทธิัตามบััญช่	ณ	30	กันิยายนิ	2562 0.49 34.14 		34.63

ม่ลค่าสุทธิัตามบััญช่	ณ	30	กันิยายนิ	2563 0.43 30.70 		31.13

หน�วย : ลิ�านบาที่
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17. สิ่นทัรัพััย์ไม่หมุนเวย่นอื�น  ประกอุบัด้วิย

18. คุ่าใช�จา่ยคุ�างจา่ย  ประกอุบัด้วิย

 ดอุกเบ่ั�ยรอุตัดบััญช่-ค่าธัรรมเน่ิยมให้เช่าท่�ดินิกรมธันิารักษ์	จำานิวินิ	67.53	ล้านิบัาท	เป็นิรายการดอุกเบ่ั�ยตามสัญญา
ท่�	กนิอุ.	ขึ้อุผ่ิอุนิชำาระค่าธัรรมเน่ิยมการเช่าท่�ดินิกับักรมธันิารักษ์	ซ้ึ่�งประกอุบัด้วิย	สัญญาพิเศษท่�	1/2559	ลงวัินิท่�	19	
กุมภาพันิธ์ั	2559	เพ่�อุพัฒนิาในิพ่�นิท่�เขึ้ตพัฒนิาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วิ	เกิดดอุกเบ่ั�ยตามสัญญาจำานิวินิ	60.10	ล้านิบัาท
ดอุกเบ่ั�ยท่�จ่ายชำาระแลว้ิจำานิวินิ	37.53	ลา้นิบัาท	คงเหล่อุดอุกเบ่ั�ยรอุตัดบััญช่จำานิวินิ	22.48	ลา้นิบัาท	และสญัญาพิเศษท่�	
2/2560	เพ่�อุพัฒนิาในิพ่�นิท่�เขึ้ตพัฒนิาเศรษฐกิจพิเศษสงขึ้ลา	เกิดดอุกเบ่ั�ยตามสัญญาจำานิวินิ	76.43	ล้านิบัาท	ดอุกเบ่ั�ย
ท่�จ่ายชำาระแล้วิจำานิวินิ	31.38	ล้านิบัาท	คงเหล่อุดอุกเบ่ั�ยรอุตัดบััญช่จำานิวินิ	45.05	ล้านิบัาท
	 ล่กหน่ิ�อุ่�นิ	-	โครงการสาธิัตการใช้ประโยชน์ิจากวัิสดุเหล่อุใช้	จำานิวินิ	4.70	ล้านิบัาท	เป็นิค่าใช้จ่ายในิการดำาเนิินิการ
โครงการสาธิัตการใช้ประโยชน์ิจากวัิสดุเหล่อุใช้	 ซ้ึ่�ง	กนิอุ.	 ได้ทดรอุงจ่ายไปก่อุนิ	จำานิวินิ	36.96	 ล้านิบัาท	และในิ
งวิดปี	2547	กนิอุ.	ได้คัดเล่อุกบัริษัท	เวิสท์	แมเนิจเม้นิท์	สยาม	จำากัด	(WNS)	เป็นิผ้่ิดำาเนิินิการโครงการระยะเวิลา	
20	ปี	โดยม่ข้ึ้อุตกลง	ให้บัริษัท	WNS	ชำาระค่าใช้จ่ายส่วินิท่�ทดรอุงไปก่อุนิ	และได้รับัชำาระงวิดแรก	จำานิวินิ	5	ล้านิบัาท	
ในิวัินิลงนิามในิสัญญาส่วินิท่�เหล่อุจำานิวินิ	31.96	 ล้านิบัาท	พร้อุมดอุกเบ่ั�ยจำานิวินิ	 10.33	 ล้านิบัาท	รวิมทั�งสิ�นิ
42.29	ล้านิบัาท	ให้แบ่ังชำาระเป็นิรายปี	จำานิวินิ	18	งวิด	งวิดละ	2.35	ล้านิบัาท	ต่อุมาเม่�อุวัินิท่�	30	มิถุนิายนิ	2549	
กนิอุ.	ได้เห็นิชอุบัให้บัริษัท	WNS	โอุนิสิทธิัการเป็นิค่่สัญญาเป็นิบัริษัทบัางป่	 เอุนิไวิรอุนิเมนิทอุล	คอุมเพล็กซ์ึ่	จำากัด	
และ	กนิอุ.	ได้รับัชำาระแล้วิ	จำานิวินิ	16	งวิด	จำานิวินิ	37.59	ล้านิบัาท
	 สำารอุงการเปล่�ยนิทดแทนิระบับัสาธัารณ่ปโภค	เป็นิการสำารอุงทางบััญช่เพ่�อุจัดซ่ึ่�อุทรัพย์สินิ	ตามสัญญาจ้าง	ให้บัริหาร
และจัดการระบับัสาธัารณ่ปโภค	ระหว่ิาง	กนิอุ.	กับั	บัริษัท	GUSCO	ในิอัุตราร้อุยละ	8	ขึ้อุงรายได้ค่าบัริการ	ท่�อุอุกใบั
แจ้งหน่ิ�	โดยในิงวิดน่ิ�	ม่ยอุดเพิ�มข้ึ้�นิ	จำานิวินิ	177.60	ล้านิบัาท	ระหว่ิางปีใช้ไป	จำานิวินิ	199.88	ล้านิบัาท	ณ	วัินิท่�	30	
กันิยายนิ	2563	คงเหล่อุ	จำานิวินิ	53.33	ล้านิบัาท	ซ้ึ่�งในิจำานิวินิน่ิ�อุย่่ระหว่ิางการจัดเก็บัเงินิ	จำานิวินิ	42.79	ล้านิบัาท

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562

ค่าใช้จ่ายรอุการโอุนิ 1,073.39 404.35

ดอุกเบ่ั�ยรอุตัดบััญช่-ค่าธัรรมเน่ิยมให้เช่าท่�ดินิกรมธันิารักษ์ 67.53 86.89

สำารอุงการเปล่�ยนิทดแทนิระบับัสาธัารณ่ปโภค 53.33 75.61

ค่าใช้จ่ายรอุการตัดบััญช่ 8.46 -

ล่กหน่ิ�อุ่�นิ	-	โครงการสาธิัตการใช้ประโยชน์ิจากวัิสดุเหล่อุใช้	 4.70 7.05

เงินิมัดจำาและเงินิคำ�าประกันิ 1.81 1.81

รวม 1,209.22 575.71

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562

โบันัิสกรรมการและพนัิกงานิค้างจ่าย 158.78 143.06

ค่าใช้จ่ายอุ่�นิๆ	ค้างจ่าย 72.09 52.54

รวม 230.87 195.60

หน�วย : ลิ�านบาที่

หน�วย : ลิ�านบาที่

 โบันัิสขึ้อุงกรรมการและพนิักงานิค้างจ่าย	เป็นิโบันิัสจากผิลการดำาเนิินิงานิขึ้อุงงวิดปี	2563	โดยประมาณการจาก				
กำาไรสุทธิัขึ้อุงปี	2563	ซ้ึ่�งยังไม่ได้ผ่ิานิการอุนุิมัติจากกระทรวิงการคลัง

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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20. หน่�สิ่นต่ามสั่ญญาเช่าทัางกี่ารัเงิน ประกอุบัด้วิย

19. ส่่วนของหน่�สิ่นรัะยะยาวท่ั�ถึุงกี่ำาหนดัชำารัะภูายใน 1 ปี ประกอุบัด้วิย

หน้�สิ่นตามสั่ญญา
ทุ้�ค้ำรบกำาหนด
ชื่ำาระใน 1 ปี

หน้�ส่ินตามส่ัญญาเชื่่า
ทุางิการเงิิน

ชื่ำาระเกิน 1 ปีไม่เกิน 5 ปี
รวม

จำานิวนิเงินิตามสัญญา

ณ	1	ตุลาคม	2562 44.12 32.01 76.13

ลดลงเน่ิ�อุงจากชำาระเงินิตามสัญญา (44.12) -  (44.12)      

โอุนิเป็นิหน่ิ�สินิท่�ครบักำาหนิดชำาระในิ	1	ปี 30.35 (30.35) -

ณ	30	กันิยายนิ	2563 30.35 1.66 32.01

ดัอุกเบี�ยจ�ายรอุการตัดับัญชี

ณ	1	ตุลาคม	2562 5.12 1.18 6.30

ลดลงเน่ิ�อุงจากรับัร้่เป็นิค่าใช้จ่าย (5.12) -     (5.12)

โอุนิเป็นิหน่ิ�สินิท่�ครบักำาหนิดชำาระในิ	1	ปี 	1.16 (1.16) -

ณ		30	กันิยายนิ	2563 1.16 	0.02  1.18

ม่ลค่าสุทธิัตามบััญช่	ณ	30	กันิยายนิ	2562 39.00																												 30.83 69.83

ม่ลค่าสุทธิัตามบััญช่	ณ	30	กันิยายนิ	2563 29.19 1.64 30.83

หน�วย : ลิ�านบาที่

หน�วย : ลิ�านบาที่

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562

เงินิก้่ย่มระยะยาวิ 354.62 354.62

เจ้าหน่ิ�กรมธันิารักษ์ 43.10 1.38

รวม 397.72 356.00
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22. หน่�สิ่นหมุนเวย่นอื�น  ประกอุบัด้วิย

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562

เงินิประกันิรับั 68.15 60.32

ภาษ่ขึ้ายท่�ยังไม่ถ้งกำาหนิดชำาระ 51.05 38.54

รายรับัตั�งพัก 32.36 22.49

อุ่�นิๆ 22.23 16.00

รวม 173.79 137.35

23. รัายไดั�รัอกี่ารัรับัรั่�  ประกอุบัด้วิย

24. เงินกี่่�ยืมรัะยะยาว

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562

รายได้ค่าเช่าท่�ดินิรอุการโอุนิ 2,777.84 3,018.40

รายได้จากการรับับัริจาครอุการรับัร้่ 631.76 679.13

รายได้เงินิอุุดหนุินิจากรัฐบัาลรอุการรับัร้่ 626.93 645.01

รายได้จากการรับัโอุนิทรัพย์สินิรอุการรับัร้่ 505.44 601.26

อุ่�นิๆ 75.57 77.77

รวม 4,617.54 5,021.57

ส่่วนขอังิหน้�สิ่นสั่ญญาระยะยาว
ทุ้�ถ้ืงิกำาหนดชื่ำาระภัายใน 1 ปี เงิินก้�ยืมระยะยาว รวม

จำานิวนิเงินิตามสัญญา

ณ	1	ตุลาคม	2562 354.62 1,250.08 1,604.70

ลดลงเน่ิ�อุงจากชำาระเงินิต้นิตามสัญญา (354.63) 						- (354.63)
โอุนิส่วินิขึ้อุงหน่ิ�สินิระยะยาวิท่�ถ้ง
			กำาหนิดชำาระภายในิ	1	ปี

354.63 (354.63)										   -

ณ	30	กันิยายนิ	2563 354.62 895.45 1,250.07

21. รัายไดั�แผู่้นดิันคุ�างนำาส่่งคุลัง

 กระทรวิงการคลงักำาหนิดให้	กนิอุ.	นิำาเงินิส่งรัฐในิอัุตราร้อุยละ	40	ขึ้อุงกำาไรสุทธิัก่อุนิหักโบันัิสพนัิกงานิและกรรมการ	
โดยกำาหนิดระยะเวิลานิำาส่งรายได้แผ่ินิดินิปีละ	2	ครั�ง	งวิดท่�	 1	นิำาส่งเงินิรายได้ระหว่ิางกาลในิเด่อุนิกรกฎาคม	และ
งวิดท่�	2	ให้นิำาส่งเม่�อุสำานัิกงานิการตรวิจเงินิแผ่ินิดินิได้ตรวิจสอุบัและรับัรอุงงบัการเงินิแล้วิ
	 สำาหรับัปีงบัประมาณ	2563	กนิอุ.	 ได้ประมาณการเงินินิำาส่งรัฐ	จำานิวินิ	1,214.08	ล้านิบัาท	 โดยในิปี	2563	
ได้นิำาเงินิส่งรัฐแล้วิ	จำานิวินิ	1,557.54	 ล้านิบัาท	ประกอุบัด้วิย	 เงินินิำาส่งรัฐขึ้อุงงวิดท่�	2	ขึ้อุงปีงบัประมาณ	2562	
จำานิวินิ	820.75	 ล้านิบัาท	 ซ้ึ่�ง	กนิอุ.	 ตั�งประมาณการขึ้อุงปี	2562	 ส่งไปจำานิวินิ	0.11	 ล้านิบัาท	และเงินินิำาส่งรัฐ
ขึ้อุงงวิดท่�	1	ขึ้อุงปีงบัประมาณ	2563	จำานิวินิ	736.79	ล้านิบัาท	คงเหล่อุเงินิค้างนิำาส่งรัฐขึ้อุงงวิดท่�	2	ขึ้อุงปีงบัประมาณ	
2563	จำานิวินิ	477.29	ล้านิบัาท

หน�วย : ลิ�านบาที่

หน�วย : ลิ�านบาที่

หน�วย : ลิ�านบาที่
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 กนิอุ.	ทำาสัญญาก้่เงินิ	ลงวัินิท่�	28	กันิยายนิ	2555	กับัธันิาคารอุอุมสินิ	สำานัิกงานิใหญ่	วิงเงินิก้่	จำานิวินิ	3,546.24	ล้านิบัาท
เพ่�อุดำาเนิินิการก่อุสร้างระบับัป้อุงกันินิำ�าท่วิมนิิคมอุุตสาหกรรมท่�	กนิอุ.	ดำาเนิินิงานิเอุง	จำานิวินิ	6	แห่ง	ประกอุบัด้วิยนิิคม
อุุตสาหกรรมลาดกระบััง	นิิคมอุุตสาหกรรมบัางชันิ	นิิคมอุุตสาหกรรมบัางป่	นิิคมอุุตสาหกรรมบัางพล่	นิิคมอุุตสาหกรรม
สมุทรสาคร	และนิิคมอุุตสาหกรรมพิจิตร	ระยะเวิลา	15	ปี	โดยม่ระยะเวิลาปลอุดหน่ิ�	5	ปี	นัิบัตั�งแต่วัินิท่�ผ้่ิก้่เบิักเงินิก้่
งวิดแรก	อัุตราดอุกเบ่ั�ยเงินิก้่ร้อุยละ	0.01	ต่อุปี	เม่�อุสิ�นิระยะเวิลาปลอุดหน่ิ�	กนิอุ.	ตกลงชำาระค่นิเงินิต้นิให้กับัธันิาคาร
อุอุมสินิทุกงวิด	1	เด่อุนิ	รวิม	120	งวิด	งวิดละ	29.55	ล้านิบัาท	ยกเว้ินิงวิดสุดท้ายชำาระค่นิเงินิต้นิส่วินิท่�เหล่อุทั�งหมด	
โดยชำาระค่นิเงินิต้นิงวิดแรกเม่�อุครบั	1	 เด่อุนิ	นัิบัแต่วัินิสิ�นิสุดระยะเวิลาปลอุดหน่ิ�	 โดยผ้่ิก้่จะต้อุงเบิักเงินิก้่ให้เสร็จสิ�นิ
ซ้ึ่�งรวิมระยะเวิลาท่�ขึ้อุขึ้ยายเบิักรับัเงินิก้่ภายในิเด่อุนิธัันิวิาคม	2560	โดย	กนิอุ.	ได้ทำาการเบิักเงินิงวิดสุดท้ายในิเด่อุนิ
ตุลาคม	2560	รวิมจำานิวินิเบิักเงินิก้่ทั�งหมดจำานิวินิ	2,018.43	ล้านิบัาท

25.  ภูารัะผู่้กี่พัันผู้ลปรัะโยชน์ของพันักี่งาน

 รายการเคล่�อุนิไหวิขึ้อุงประมาณการหน่ิ�สินิโครงการผิลประโยชน์ิขึ้อุงพนัิกงานิและโครงการรางวัิลท่�ระล้กพนัิกงานิ
และล่กจ้างเกษ่ยณอุายุ	ในิปีงบัประมาณ	2563	ม่ดังน่ิ�

หน�วย : ลิ�านบาที่

ยอุดภาระหน่ิ�สินิ	ณ	1	ตุลาคม	2562 276.89

รับร้�ในิกำาไรหรือุขาดัทุนิ

บัวิก	ต้นิทุนิบัริการปัจจุบัันิ 18.87

ต้นิทุนิดอุกเบ่ั�ย 6.81

25.68

รับร้�ในิกำาไรขาดัทุนิเบ็ดัเสร็จอืุ�นิ

บัวิก	ผิลขึ้าดทุนิตามหลักคณิตศาสตร์ประกันิภัย

-	ข้ึ้อุสมมติฐานิทางการเงินิ 31.38

-	การปรับัปรุงตามประสบัการณ์ 4.29

35.67

ผิลประโยชน์ิจ่าย (19.62)

ภาระผ่ิกพันิผิลประโยชน์ิขึ้อุงพนัิกงานิเพิ�มข้ึ้�นิ(ลดลง) 0.23

ยอุดภาระหน่ิ�สินิ	ณ	30	กันิยายนิ	2563 318.85

 ข้ึ้อุสมมติฐานิหลักในิการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันิภัย	ม่ดังน่ิ�	
	 	 อัุตราคิดลด	 	 	 ร้อุยละ	1.59	ต่อุปี
	 	 อัุตราเงินิเฟ้อุ	 	 	 ร้อุยละ	2.00	ต่อุปี
	 	 อัุตราข้ึ้�นิเงินิเด่อุนิ		 	 ร้อุยละ	5.00	ต่อุปี	สำาหรับัพนัิกงานิท่�อุายุตั�งแต่	55	ปี
	 	 	 	 	 	 ร้อุยละ	7.00	ต่อุปี	สำาหรับัพนัิกงานิท่�อุายุตั�งแต่	40	ปี	–	น้ิอุยกว่ิา	55	ปี
	 	 	 	 	 	 ร้อุยละ	8.00	ต่อุปี	สำาหรับัพนัิกงานิท่�อุายุน้ิอุยกว่ิา	40	ปี
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26. ปรัะมาณกี่ารัหน่�สิ่น – คุ่ารัื�อถุอนอาคุารัและสิ่�งปล่กี่ส่รั�าง

 ประมาณการค่าร่�อุถอุนิอุาคารและสิ�งปล่กสร้าง	 เป็นิรายการประมาณการร่�อุถอุนิอุาคารสำานัิกงานิใหญ่ขึ้อุง	กนิอุ.										
ซ้ึ่�งเป็นิเง่�อุนิไขึ้ตามสัญญาเช่าท่�ดินิระหว่ิางการรถไฟแห่งประเทศไทย	(รฟท.)	 กับั	กนิอุ.	 เม่�อุสิ�นิสุดลง	กนิอุ.	 ต้อุง
เลิกใช้ประโยชน์ิและขึ้นิย้ายทรัพย์สินิส่งมอุบัท่�ดินิค่นิให้	รฟท.	ในิสภาพเดิมภายในิเวิลาท่�กำาหนิด	ในิปี	2563	กนิอุ.	
ได้รับัร้่ประมาณการหน่ิ�สินิเป็นิจำานิวินิ	10.10	ล้านิบัาท	

28. กี่องทัุนส่งเคุรัาะห์พันักี่งาน กี่นอ.

 ณ	วัินิท่�	30	กันิยายนิ	2563	กอุงทุนิสงเคราะห์พนัิกงานิ	กนิอุ.	 ม่ยอุดคงเหล่อุจำานิวินิ	8.66	ล้านิบัาท	เท่ากับั
ภาระผ่ิกพันิท่�พ้งต้อุงจ่ายให้พนัิกงานิ	ซ้ึ่�งม่พนัิกงานิ	จำานิวินิ	5	คนิ	และระหว่ิางปี	กนิอุ.	ม่การจ่ายสมทบัเพิ�ม	จำานิวินิ	
0.94	ล้านิบัาท

29. กี่องทัุนซึ่่อมส่รั�างทัดัแทันรัะบบส่าธารัณ่ปโภูคุ 

 เป็นิเงินิผิลประโยชน์ิท่�ผ้่ิร่วิมดำาเนิินิงานิจ่ายให้	กนิอุ.	และ	กนิอุ.	ได้สำารอุงไว้ิในิอัุตราร้อุยละ	60	ขึ้อุงเงินิท่�ได้รับัในิ
แต่ละงวิดในิบััญช่กอุงทนุิซ่ึ่อุมสรา้งฯ	เพ่�อุเปน็ิค่าใช้จ่ายบัริหารโครงการและคา่บัำารุงรักษาระบับัสาธัารณ่ปโภคตามสญัญา
ร่วิมดำาเนิินิงานิ	ณ	วัินิท่�	30	กันิยายนิ	2563	ม่ยอุดคงเหล่อุ	จำานิวินิ	132.59	ล้านิบัาท

 เจ้าหน่ิ�กรมธันิารักษ์	 เป็นิรายการค่าธัรรมเน่ิยมการจัดให้เช่าท่�ดินิราชพัสดุ	 ซ้ึ่�ง	ณ	 วัินิท่�	 30	 กันิยายนิ	2563
ม่จำานิวินิ	477.82	 ล้านิบัาท	 เป็นิส่วินิขึ้อุงหน่ิ�สินิระยะยาวิท่�ถ้งกำาหนิดชำาระภายในิ	1	 ปี	จำานิวินิ	43.10	 ล้านิบัาท
คงเหล่อุจำานิวินิ	434.72	ล้านิบัาท

27. หน่�สิ่นไม่หมุนเวย่นอื�น  ประกอุบัด้วิย

หน�วย : ลิ�านบาที่

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562

เจ้าหน่ิ�กรมธันิารักษ์ 434.72 477.82

เงินิประกันิผิลงานิ 89.88 98.96

เงินิประกันิการใช้นิำ�า 16.13 15.47

เงินิประกันิตามสัญญาร่วิมดำาเนิินิงานิ								 1.90 1.85

เจ้าหน่ิ�อุ่�นิ	-	ค่าอุากรแสตมป์สัญญาเช่าท่�ดินิ 1.86 1.86

รวม 544.49 595.96
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30. กี่องทัุนเพืั� อบำารัุงรักัี่ษาและส่รั�างทัดัแทันรัะบบส่าธารัณ่ปโภูคุ  

 เป็นิเงินิท่�ได้รับัจากผ้่ิร่วิมดำาเนิินิงานิสำาหรับักรณ่ท่�ผ้่ิร่วิมดำาเนิินิงานิเป็นิผ้่ิให้บัริการระบับัสาธัารณ่ปโภคเพ่�อุเป็นิ
หลักประกันิและประโยชน์ิแก่ผ้่ิประกอุบักิจการในินิิคมอุุตสาหกรรม
	 งบัแสดงฐานิะการเงินิ	ณ	วัินิท่�	30	กันิยายนิ	2563	เปร่ยบัเท่ยบักับังบัแสดงฐานิะการเงินิ	ณ	วัินิท่�	30	กันิยายนิ	2562	
สรุปได้ดังน่ิ�

หน�วย : ลิ�านบาที่

หน�วย : ลิ�านบาที่

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562

สินิทรัพัย์

สินิทรัพัย์หมุนิเวียนิ

					เงินิสดและรายการเท่ยบัเท่าเงินิสด 1.27 0.31

					เงินิลงทุนิชั�วิคราวิ 1,138.53 1,091.44

					ล่กหน่ิ�ตามสัญญาร่วิมดำาเนิินิงานิ	 23.60 2.29

					สินิค้าคงเหล่อุ 75.34 75.34

					ดอุกเบ่ั�ยเงินิฝึากธันิาคารค้างรับั 6.25 6.86

     รวมสินิทรัพัย์ 1,244.99 1,176.24

หนีิ�สินิแลืะเงินิกอุงทุนิ

เงินิกอุงทุนิ

	 เงินิกอุงทุนิเพ่�อุบัำารุงรักษาฯ 1,092.29 1,036.05

	 ส่วินิเกินิวิงเงินิกอุงทุนิเพ่�อุบัำารุงรักษาฯ 152.70 140.19

รวิมเงินิกอุงทุนิ 1,244.99 1,176.24

รวมหนีิ�สินิแลืะเงินิกอุงทุนิ 1,244.99 1,176.24

31. ต่�นทัุนขายและบรักิี่ารั  ประกอุบัด้วิย

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562

ต้นิทุนิขึ้ายท่�ดินิ 1.84 27.19

ต้นิทุนิค่าเช่าสินิทรัพย์ 213.37 181.65

ต้นิทุนิจากการดำาเนิินิงานิท่าเท่ยบัเร่อุ 224.97 200.15

ต้นิทุนิค่าบัริการ								 2,098.64 2,237.69

รวม 2,538.82 2,646.68

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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32. คุ่าใช�จา่ยในกี่ารัดัำาเนินงาน  ประกอุบัด้วิย

33. รัายไดั�อื�น  ประกอุบัด้วิย

หน�วย : ลิ�านบาที่

หน�วย : ลิ�านบาที่

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562

	ค่าใช้จ่ายเก่�ยวิกับับุัคลากร

-	เงินิเด่อุนิและค่าจ้าง 322.22 316.75

-	ค่าสวัิสดิการและผิลประโยชน์ิเพิ�มพนัิกงานิ 68.52 70.15

-	ค่าใช้จ่ายเก่�ยวิกับับุัคลากรอุ่�นิๆ 38.32 46.43

-	ค่าใช้จ่ายผิลประโยชน์ิขึ้อุงพนัิกงานิ 24.79 80.18

-	โบันัิสกรรมการและพนัิกงานิ 171.82 167.80

625.67 681.31

ค่าใช้สอุย 374.62 344.35

ค่าสาธัารณ่ปโภค 23.58 23.59

ค่าวัิสดุ 24.16 28.08

ค่าเส่�อุมราคา 151.91 125.49

หน่ิ�สงสัยจะส่ญ (8.77) (6.22)

หน่ิ�ส่ญ 7.58 8.04

รวม 1,198.75 1,204.64

งิบการเงิินทุ้�แส่ดงิ
เงิินลังิทุุนตามวิธ้ิส่่วนได�เส้่ย

งิบการเงิิน
เฉพัาะกิจำการ

2563 2562 2563 2562

ดอุกเบ่ั�ยรับั 144.73 164.49 144.73 164.49

รายได้ค่าปรับัและดอุกเบ่ั�ยจากการผิิดนัิดชำาระหน่ิ� 2.92 15.95 2.92 15.95

รายได้จากเงินิปันิผิล 45.44 42.20 137.59 145.28

รายได้เงินิอุุดหนุินิจากรัฐบัาล 18.08 7.83 18.08 7.83

รายได้จากการรับับัริจาค 14.12 70.25 14.12 70.25

รายได้อุ่�นิๆ 509.18 21.96 509.18 21.96

รวม 734.47 322.68 826.62 425.76

 ดอุกเบ่ั�ยรับั	จำานิวินิ	144.73	ล้านิบัาท	เป็นิดอุกเบ่ั�ยเงินิฝึากธันิาคารขึ้อุง	กนิอุ.	จำานิวินิ	139.02	ล้านิบัาท	ดอุกเบ่ั�ย
เงินิฝึากธันิาคารขึ้อุงกอุงทุนิซ่ึ่อุมสร้างฯ	จำานิวินิ	5.71	ล้านิบัาท	
	 รายได้อุ่�นิๆ	จำานิวินิ	509.18	ล้านิบัาท	เป็นิกำาไรจากการจำาหน่ิายสินิทรัพย์	จำานิวินิ	14.79	ล้านิบัาท	รายได้จากการ
ชดเชยสินิทรัพย์เส่ยหาย	จำานิวินิ	2.61	ล้านิบัาท	รายได้เบ็ัดเตล็ด	จำานิวินิ	2.79	ล้านิบัาท	รายได้ค่าบัริการวิิเคราะห์
คุณภาพนิำ�า	จำานิวินิ	6.33	 ล้านิบัาท	และรายได้อุ่�นิจากการรับัชำาระหน่ิ�ค่าตอุบัแทนิสิ�งปล่กสร้างล่วิงลำ�าลำานิำ�า	จำานิวินิ	
480.50	ล้านิบัาท	และอุ่�นิๆ	จำานิวินิ	2.16	ล้านิบัาท
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34. คุ่าใช�จา่ยอื�น ประกอุบัด้วิย
หน�วย : ลิ�านบาที่

งิบการเงิินทุ้�แส่ดงิ
เงิินลังิทุุนตามวิธ้ิส่่วนได�เส้่ย

งิบการเงิิน
เฉพัาะกิจำการ

2563 2562 2563 2562

ขึ้าดทุนิจากการด้อุยค่าขึ้อุงสินิทรัพย์ 8.81 - 8.81 -

ขึ้าดทุนิจากการด้อุยค่าขึ้อุงเงินิลงทุนิ 1.56 3.15 1.50 3.60

ค่าเส่�อุมราคาขึ้อุงทรัพย์สินิรับับัริจาค(ท่�ไม่ก่อุให้เกิดรายได้) 14.39 14.78 14.39 14.78

ขึ้าดทุนิจากการจำาหน่ิายสินิทรัพย์ - 10.81 - 10.81

ค่าใช้จ่ายในิการวิิเคราะห์คุณภาพนิำ�า 4.57 5.05 4.57 5.05

สินิทรัพย์ไม่ม่ตัวิตนิตัดจ่าย 4.92 4.97 4.92 4.97

ค่าปรับัค่าตอุบัแทนิปล่กสร้างสิ�งล่วิงลำ�าลำานิำ�า - 29.16 - 29.16

อุ่�นิๆ 0.68 - 0.68 -

รวม 34.93 67.92 34.87 68.37

35. เงินกี่องทัุนส่ำารัองเล่�ยงช่พั

 กนิอุ.	ได้จัดตั�งกอุงทุนิสำารอุงเล่�ยงช่พพนัิกงานิการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 ซ้ึ่�งจดทะเบ่ัยนิเม่�อุวัินิท่�	31	
มกราคม	2540	ตามมติคณะรัฐมนิตร่	วัินิท่�	3	กรกฎาคม	2539	ซ้ึ่�ง	ณ	วัินิท่�	30	กันิยายนิ	2563	ม่พนัิกงานิเป็นิ
สมาชิกรวิม	จำานิวินิ	559	ราย	เดิม	กนิอุ.	จ่ายสมทบัเข้ึ้ากอุงทุนิฯ	ในิอัุตราร้อุยละ	9	และ	10	ขึ้อุงเงินิเด่อุนิ	ในิงวิด
ปี	2557	กนิอุ.	ได้ขึ้อุควิามเห็นิชอุบัการปรับัเพิ�มอัุตราเงินิสมทบักอุงทุนิสำารอุงเล่�ยงช่พพนัิกงานิฯ	เป็นิอัุตราร้อุยละ	9
10	และ	11	ขึ้อุงเงินิเด่อุนิ	และกระทรวิงการคลังเห็นิควิรให้	กนิอุ.	ปรับัอัุตราเงินิสมทบักอุงทุนิสำารอุงเล่�ยงช่พฯ	แล้วิ
ตามหนัิงส่อุ	ท่�	กค	0818.2/1617	ลงวัินิท่�	3	มิถุนิายนิ	2557	กนิอุ.	จ่ายสมทบัสำาหรับัพนัิกงานิท่�เป็นิสมาชิกกอุงทุนิ
สำารอุงเล่�ยงช่พทั�งสิ�นิเป็นิเงินิ	32.68	ล้านิบัาท	ซ้ึ่�งรับัร้่เป็นิค่าใช้จ่ายในิการดำาเนิินิงานิขึ้อุง	กนิอุ.

36. กี่ำาไรัสุ่ทัธิ 

 กนิอุ.	เป็นิอุงค์กรท่�ตั�งข้ึ้�นิตามพระราชบััญญัติการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2522	ไม่ม่ภาระภาษ่เงินิได้	
ท่�ต้อุงจ่ายชำาระให้แก่กรมสรรพากร	อุย่างไรก็ตาม	ม่ข้ึ้อุกำาหนิดให้	กนิอุ.	ต้อุงนิำาส่งเงินิเป็นิรายได้ขึ้อุงรัฐจากการจัดสรร
กำาไรสุทธิัประจำาปีในิอัุตราร้อุยละ	40	โดยผ่ิานิการพิจารณาอุนุิมัติขึ้อุงกระทรวิงการคลังโดยสำานัิกงานิคณะกรรมการ
นิโยบัายรัฐวิิสาหกิจ	(สคร.)
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37. รัายกี่ารับัญช่บุคุคุลและกิี่จกี่ารัท่ั�เก่ี่�ยวข�องกัี่น

 กนิอุ.	ม่รายการเกิดข้ึ้�นิกับับุัคคลและกิจการท่�เก่�ยวิข้ึ้อุงกันิ	ซ้ึ่�งเป็นิรายการปกติทางธุัรกิจกับับัริษัทร่วิมฯ	ท่�	กนิอุ.	ถ่อุหุ้นิ
ตั�งแต่	1.00%	-	เกินิกว่ิา	20%	ดังน่ิ�
	 	 1.	บัริษัท	บัริหารและพัฒนิาเพ่�อุการอุนุิรักษ์สิ�งแวิดล้อุม	จำากัด	(มหาชนิ)
	 	 2.	บัริษัท	จัดการและพัฒนิาทรัพยากรนิำ�าภาคตะวัินิอุอุก	จำากัด	(มหาชนิ)
	 	 3.	บัริษัท	โพเอ็ุม	โกลบัอุล	จำากัด
	 	 4.	บัริษัท	อุ่สเทิร์นิ	ฟล่อิุด	ทรานิสปอุร์ต	จำากัด
	 	 5.	บัริษัท	เจม	เอ็ุนิไวิรันิเมนิทัล	แมเนิจเม้นิท์	จำากัด
	 	 6.	บัริษัท	โกลบัอุล	ย่ทิลิต่�	เซึ่อุร์วิิส	จำากัด

	 รายการท่�สำาคัญกับักิจการท่�เก่�ยวิข้ึ้อุงกันิ	สำาหรับัปีสิ�นิสุดวัินิท่�	30	กันิยายนิ	2563	และ	2562	กนิอุ.	ม่ดังน่ิ�

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562    นโยบายการกำาหนดราค้ำา

ต้นิทุนิค่าบัริหารระบับัสาธัารณ่ปโภค 1,653.16 1,857.16
คิดตามอัุตราร้อุยละ
ขึ้อุงรายได้ค่าบัริการ

รายได้ค่าเช่าและค่าบัริการ 92.24 69.30
ตามประกาศอัุตราค่าเช่า

และค่าบัริการ

รายได้เงินิปันิผิล 92.15 103.08 ตามจำานิวินิท่�ประกาศจ่าย

หน�วย : ลิ�านบาที่

ยอุดคงเหล่อุ	ณ	วัินิท่�	30	กันิยายนิ	2563	และวัินิท่�	30	กันิยายนิ	2562	กับักิจการท่�เก่�ยวิข้ึ้อุงกันิ	ม่ดังน่ิ�

ค่าตอุบัแทนิผ้่ิบัริหารสำาคัญขึ้อุง	กนิอุ.	สำาหรับัผ้่ิว่ิาการ	และรอุงผ้่ิว่ิาการ	ม่รายละเอุ่ยดดังน่ิ�

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562

ล่กหน่ิ�ค่าเช่าและค่าบัริการ 0.47 0.09

ล่กหน่ิ�อุ่�นิ	-	Gusco	(ค่านิำ�าดิบั) 138.05 172.49

ล่กหน่ิ�อุ่�นิ	-	Gusco	(ค่าไฟฟ้าและโทรศัพท์) 0.04 0.05

สำารอุงการเปล่�ยนิทดแทนิระบับัสาธัารณ่ปโภค 53.33 76.51

เจ้าหน่ิ�การค้า 626.19 488.47

รายได้รับัล่วิงหน้ิา 6.97 7.41

หน่ิ�สินิหมุนิเว่ิยนิอุ่�นิ	(ค่าอุนุิรักษ์นิำ�าบัาดาล) 0.03 0.03

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562

ผิลประโยชน์ิระยะสั�นิ 17.45 12.71

ผิลประโยชน์ิหลังอุอุกจากงานิ 1.01 0.99

หน�วย : ลิ�านบาที่

หน�วย : ลิ�านบาที่
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38. ภูารัะผู่้กี่พััน 

 38.1	สัญญาจ้างโครงการปรับัปรุงระบับั	e-PP	(e-Permission	&	Privilege:	e-PP)	รอุงรับั	Industry	4.0	สัญญาเลขึ้ท่�
กพด.101/2560	ลงวัินิท่�	 11	 กันิยายนิ	2560	 กับั	บัริษัท	 เอุเอุ็มอุาร์	 เอุเช่ย	 จำากัด	 วิงเงินิ	 10.55	 ล้านิบัาท
(รวิมภาษ่ม่ลค่าเพิ�ม)	กำาหนิดชำาระ	36	งวิด	งวิดละ	0.293	ล้านิบัาท	ณ	วัินิท่�	30	กันิยายนิ	2563	จ่ายชำาระแล้วิ	25	งวิด	
เป็นิเงินิทั�งสิ�นิ	7.33	ล้านิบัาท	คงเหล่อุวิงเงินิจำานิวินิ	3.22	ล้านิบัาท

	 	38.2	 สัญญาจ้างควิบัคุมงานิก่อุสร้างโครงการก่อุสร้างนิิคมอุุตสาหกรรมในิพ่�นิท่�เขึ้ตพัฒนิาเศรษฐกิจพิเศษสงขึ้ลา						
ระยะท่�	 1	 สัญญาเลขึ้ท่�	กพด.37/2562	ลงวัินิท่�	 12	 ม่นิาคม	2562	กับั	บัริษัท	 วิิสิทธิั�	 เอ็ุนิจิเน่ิยริ�ง	คอุนิซัึ่ลแตนิส์	
จำากัด	และบัริษัท	พ่	แอุนิด์	ซ่ึ่	แมเนิจเมนิท์	จำากัด	วิงเงินิ	31.30	ล้านิบัาท	(รวิมภาษ่ม่ลค่าเพิ�ม)	กำาหนิดชำาระ	20	งวิด
งวิดละ	1.565	ล้านิบัาท	ณ	วัินิท่�	30	กันิยายนิ	2563	จ่ายชำาระแล้วิ	17	งวิด	เป็นิเงินิทั�งสิ�นิ	26.60	ล้านิบัาท	คงเหล่อุ
วิงเงินิจำานิวินิ	4.70	ล้านิบัาท

	 38.3	 สัญญาจ้างก่อุสร้างโครงการนิิคมอุุตสาหกรรมในิพ่�นิท่�เขึ้ตพัฒนิาเศรษฐกิจพิเศษสงขึ้ลา	ระยะท่�	 1	 สัญญา																
เลขึ้ท่�	กพด.39/2562	ลงวัินิท่�	20	ม่นิาคม	2562	กับับัริษัท	พ่.ท่.เอุ.	คอุนิสตรัคชั�นิ	จำากัด	วิงเงินิ	867	ล้านิบัาท																
(รวิมภาษ่ม่ลค่าเพิ�ม)	กำาหนิดชำาระ	18	งวิด		ณ	วัินิท่�	30	กันิยายนิ	2563	จ่ายชำาระแล้วิ	10	งวิด	เป็นิเงินิทั�งสิ�นิ	491.59	
ล้านิบัาท	คงเหล่อุวิงเงินิจำานิวินิ	375.41	ล้านิบัาท	และเงินิจ่ายล่วิงหน้ิาคงเหล่อุ	จำานิวินิ	56.31	ล้านิบัาท

	 38.4	สัญญาจ้างโครงการ	Customer	Database/Application	และ	Customer	Relationship	Center	(CRC)	สัญญา
เลขึ้ท่�	กพด.88/2562	ลงวัินิท่�	 18	 กันิยายนิ	2562	กับับัริษัท	 วัินิท่วัินิ	คอุนิแทคส์	จำากัด	วิงเงินิ	11.73	 ล้านิบัาท
(รวิมภาษ่ม่ลค่าเพิ�ม)	กำาหนิดชำาระ	36	งวิด	งวิดละ	0.326	ล้านิบัาท	ณ	วัินิท่�	30	กันิยายนิ	2563	จ่ายชำาระแล้วิ	10	งวิด	
เป็นิเงินิทั�งสิ�นิ	3.26	ล้านิบัาท	คงเหล่อุวิงเงินิจำานิวินิ	8.47	ล้านิบัาท

	 38.5	สัญญาจ้างบัริหารจัดการท่าเร่อุอุุตสาหกรรมมาบัตาพุด	สัญญาเลขึ้ท่�	กพด.26/2563	ลงวัินิท่�	16	มกราคม	2563	
กับับัริษัท	มาร่นิไทย	กรุ๊ป	จำากัด	วิงเงินิ	910	ล้านิบัาท	(รวิมภาษ่ม่ลค่าเพิ�ม)	กำาหนิดชำาระ	120	งวิด	ณ	วัินิท่�	30	
กันิยายนิ	2563	จ่ายชำาระแล้วิ	6	งวิด	เป็นิเงินิทั�งสิ�นิ	26.32	ล้านิบัาท	คงเหล่อุวิงเงินิจำานิวินิ	883.68	ล้านิบัาท

	 38.6	 สัญญาซึ่่�อุขึ้ายโครงการระบับัติดตามตรวิจสอุบัด้านิควิามปลอุดภัย	 (CCTV)	 นิิคมอุุตสาหกรรมบัางป่	
สัญญาเลขึ้ท่�	กพด.7/2563	ลงวัินิท่�	12	มิถุนิายนิ	2563	กับับัริษัท	แอ็ุดวิานิซ์ึ่อิุนิฟอุร์เมชันิเทคโนิโลย่	จำากัด	(มหาชนิ)	
วิงเงินิ	76.50	 ล้านิบัาท	(รวิมภาษ่ม่ลค่าเพิ�ม)	กำาหนิดชำาระ	51	งวิด	ณ	วัินิท่�	30	 กันิยายนิ	2563	 จ่ายชำาระแล้วิ	
2	งวิด	เป็นิเงินิทั�งสิ�นิ	7.65	ล้านิบัาท	คงเหล่อุวิงเงินิจำานิวินิ	68.85	ล้านิบัาท	
 
	 38.7	สัญญาซึ่่�อุขึ้ายโครงการระบับัติดตามตรวิจสอุบัด้านิควิามปลอุดภัย	(CCTV)	 นิิคมอุุตสาหกรรมแหลมฉบััง				
สัญญาเลขึ้ท่�	กพด.8/2563	ลงวัินิท่�	 12	มิถุนิายนิ	2563	กับับัริษัท	ซ่ึ่เพิร์บั	คอุมพ์	จำากัด	วิงเงินิ	61.63	ล้านิบัาท
(รวิมภาษ่ม่ลค่าเพิ�ม)	กำาหนิดชำาระ	51	งวิด	ณ	วิันิท่�	30	กันิยายนิ	2563	จ่ายชำาระแล้วิ	1	งวิด	เป็นิเงินิทั�งสิ�นิ	3.08	
ล้านิบัาท	คงเหล่อุวิงเงินิจำานิวินิ	58.55	ล้านิบัาท	

	 38.8	สัญญาจ้างบัริหารจัดการศ่นิย์เฝ้ึาระวัิงและควิบัคุมคุณภาพสิ�งแวิดล้อุม	สำานัิกงานินิิคมอุุตสาหกรรมมาบัตาพุด	
สัญญาเลขึ้ท่�	58/2563	ลงวัินิท่�	29	พฤษภาคม	2563	กับั	บัริษัท	เอ็ุนิไวิรอุนิเมนิทอุล	โซึ่ล่ชั�นิ	อิุนิทิเกรเตอุร์	จำากัด	
วิงเงินิ	33.97	ล้านิบัาท	(รวิมภาษ่ม่ลค่าเพิ�ม)	กำาหนิดชำาระ	29	งวิด	ณ	วัินิท่�	30	กันิยายนิ	2563	คงเหล่อุวิงเงินิจำานิวินิ	
33.97	ล้านิบัาท		
 

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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39. หน่�สิ่นท่ั�อาจเกิี่ดัขึ�น  

	 กนิอุ.	ถ่กฟ้อุงเป็นิจำาเลยเพ่�อุเร่ยกค่าเส่ยหาย	จำานิวินิ	10	คด่	เป็นิคด่ท่�ม่ทุนิทรัพย์	5	คด่	ดังน่ิ�

	 39.1	คด่พิพาทเก่�ยวิกับัท่�ดินิตกสำารวิจในินิิคมอุุตสาหกรรมมาบัตาพุด
	 	 กนิอุ.	ได้ดำาเนิินิการเวินิค่นิอุสังหาริมทรัพย์ในิท้อุงท่�ตำาบัลห้วิยโป่ง	และตำาบัลมาบัตาพุด	อุำาเภอุเม่อุงระยอุง	
จังหวัิดระยอุง	ตามพระราชบััญญัติเวินิค่นิอุสังหาริมทรัพย์ในิท้อุงท่�ตำาบัลห้วิยโป่ง	และตำาบัลมาบัตาพุด	อุำาเภอุเม่อุงระยอุง	
จังหวัิดระยอุง	พ.ศ.	2527	 เพ่�อุจัดตั�งนิิคมอุุตสาหกรรมมาบัตาพุดตามโครงการพัฒนิาพ่�นิท่�ชายฝัึ�งทะเลตะวัินิอุอุก	
ขึ้อุงรัฐบัาล	ปรากฏิว่ิาม่ท่�ดินิตกสำารวิจอุย่่	 7	แปลง	 ซ้ึ่�งเป็นิท่�ดินิท่�อุย่่ภายในิแนิวิเขึ้ตเวินิค่นิตามแผินิท่�แนิบัท้าย
พระราชบััญญัติฯ	แต่ไม่ปรากฏิรายช่�อุเจ้าขึ้อุงหร่อุผ้่ิถ่อุครอุบัครอุงโดยชอุบัด้วิยกฎหมาย	กนิอุ.	ได้ทำาการตกลงเจรจา	
ซ่ึ่�อุท่�ดินิตกสำารวิจดังกล่าวิโดยวิิธ่ัปกติได้เพ่ยง	6	แปลง	คงเหล่อุ	1	แปลง	ซ้ึ่�งเป็นิขึ้อุงนิายสุรพงษ์	ภ่่ธันิพิบ่ัล	ท่�ไม่สามารถ				
ตกลงซ่ึ่�อุขึ้ายกันิได้	ต่อุมานิายสุรพงษ์ฯ	ได้ฟ้อุง	กนิอุ.	ต่อุศาลปกครอุงระยอุง	เพ่�อุให้	กนิอุ.	ปฏิิบััติตามพระราชบััญญัติ
เวินิค่นิอุสังหาริมทรัพย์ฯ	และคด่ถ้งท่�สุดแล้วิ	 โดยศาลปกครอุงได้พิพากษาให้	กนิอุ.	ทำาควิามตกลงซ่ึ่�อุท่�ดินิขึ้อุง
นิายสุรพงษ์ฯ	ตามหลักฐานิหนัิงส่อุรับัรอุงการทำาประโยชน์ิ	(นิ.ส.3	ก.)	 เลขึ้ท่�	 142	 ท่�ดินิเลขึ้ท่�	49	ตำาบัลห้วิยโป่ง	
อุำาเภอุเม่อุงระยอุง	จังหวัิดระยอุง	เน่ิ�อุท่�	12	ไร่	72	ตารางวิา	ให้ได้ข้ึ้อุยุติภายในิ	90	วัินิ	นัิบัแต่วัินิท่�ศาลม่คำาพิพากษา
หากไม่สามารถตกลงหาข้ึ้อุยุติได้ภายในิระยะเวิลาดังกล่าวิ	ให้	กนิอุ.	ดำาเนิินิการเพ่�อุให้ม่การตราพระราชบััญญัติแก้ไขึ้
เพิ�มเติมแผินิท่�และบััญช่รายช่�อุเจ้าขึ้อุงหร่อุผ้่ิครอุบัครอุงท่�ดินิท่�ต้อุงเวินิค่นิท้ายพระราชบััญญัติเวินิค่นิอุสังหาริมทรัพย์
ในิท้อุงท่�ตำาบัลห้วิยโป่งและตำาบัลมาบัตาพุด	อุำาเภอุเม่อุงระยอุง	จังหวัิดระยอุง	พ.ศ.	2527	ให้ถ่กต้อุงตามควิามเป็นิจริง
ภายในิ	90	 วัินิ	 นัิบัแต่วัินิท่�ครบักำาหนิด	90	 วัินิดังกล่าวิข้ึ้างต้นิแล้วิดำาเนิินิการตามอุำานิาจหน้ิาท่�ตามท่�กฎหมาย
ว่ิาด้วิยการเวินิค่นิอุสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวิกำาหนิดให้ปฏิิบััติต่อุไป
	 	 กนิอุ.	 ได้ดำาเนิินิการเจรจาขึ้อุซ่ึ่�อุท่�ดินิขึ้อุงนิายสุรพงษ์ฯ	แต่ไม่สามารถตกลงกันิได้	กนิอุ.	 จ้งได้ดำาเนิินิการ
เพ่�อุให้ม่การตราพระราชบััญญัติแก้ไขึ้เพิ�มเติมแผินิท่�	 และบััญช่รายช่�อุเจ้าขึ้อุงหร่อุผ้่ิครอุบัครอุงท่�ดินิท่�ต้อุงเวินิค่นิ
ท้ายพระราชบััญญัติเวินิค่นิอุสังหาริมทรัพย์ในิท้อุงท่�ตำาบัลห้วิยโป่ง	 และตำาบัลมาบัตาพุด	 อุำาเภอุเม่อุงระยอุง	
จังหวัิดระยอุง	พ.ศ.	2527	ให้ถ่กต้อุงและการตราพระราชบััญญัติแก้ไขึ้เพิ�มเติมได้ดำาเนิินิการแล้วิเสร็จ	และได้ประกาศ
ในิราชกิจจานุิเบักษา	เม่�อุวัินิท่�	14	พฤศจิกายนิ	2555

	 38.9	สัญญาจ้างควิบัคุมงานิก่อุสร้างปรับัปรุงอุาคารและภ่มิทัศน์ิ	สำานัิกงานินิิคมอุุตสาหกรรมบัางพล่	สัญญาเลขึ้ท่�					
กพด.69/2563	ลงวัินิท่�	10	กรกฎาคม	2563	กับั	บัริษัท	ฟิวิเจอุร์	เอ็ุนิจิเน่ิยริ�ง	คอุนิซัึ่ลแตนิท์	จำากัด	วิงเงินิ	7.95	ล้านิบัาท	
(รวิมภาษ่ม่ลค่าเพิ�ม)	กำาหนิดชำาระ	26	งวิด	ณ	วัินิท่�	30	กันิยายนิ	2563	คงเหล่อุวิงเงินิจำานิวินิ	7.95	ล้านิบัาท

	 38.10	สัญญาจ้างควิบัคุมงานิก่อุสร้างปรับัปรุงอุาคารและภ่มิทัศน์ิ	สำานัิกงานินิิคมอุุตสาหกรรมบัางพล่	สัญญาเลขึ้ท่�				
กพด.75/2563	ลงวัินิท่�	31	กรกฎาคม	2563	กับั	บัริษัท	สยาม	เค	พ่	ท่	จำากัด	วิงเงินิ	127.70	ล้านิบัาท	(รวิมภาษ่ม่ลค่าเพิ�ม)
กำาหนิดชำาระ	24	งวิด	ณ	วัินิท่�	30	กันิยายนิ	2563	คงเหล่อุวิงเงินิจำานิวินิ	127.70	ล้านิบัาท

	 38.11	ภาระผ่ิกพันิตามสัญญาเช่าดำาเนิินิงานิ	จำานิวินิเงินิขัึ้�นิตำ�าท่�ต้อุงจ่ายในิอุนิาคตทั�งสิ�นิ	ตามสัญญาเช่าดำาเนิินิงานิ
ท่�บัอุกเลิกไม่ได้	ณ	วัินิท่�	30	กันิยายนิ	2563	และ	2562	ม่รายละเอุ่ยดดังน่ิ�

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562

-	ไม่เกินิ	1	ปี 5.44 9.31

-	เกินิ	1	ปี	แต่ไม่เกินิ	5	ปี 39.86 19.63

รวม 45.30 28.94

หน�วย : ลิ�านบาที่
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	 	 คณะกรรมการกำาหนิดราคาอุสังหาริมทรัพย์ท่�ถ่กเวินิค่นิได้กำาหนิดราคาค่าทดแทนิเป็นิเงินิประมาณ	
38.98	ล้านิบัาท	และ	กนิอุ.	ได้จ่ายเงินิดังกล่าวิให้นิายสุรพงษ์ฯ	พร้อุมกับัโอุนิกรรมสิทธิั�ท่�ดินิท่�เวินิค่นิเป็นิขึ้อุง	กนิอุ.	แล้วิ	
เม่�อุวัินิท่�	 16	 สิงหาคม	2556	นิายสุรพงษ์ฯ	ไม่พอุใจราคาท่�คณะกรรมการกำาหนิดราคาอุสังหาริมทรัพย์ท่�ถ่กเวินิค่นิ
จ้งได้ย่�นิอุุทธัรณ์ราคาต่อุรัฐมนิตร่ว่ิาการกระทรวิงอุุตสาหกรรม	ซ้ึ่�งรัฐมนิตร่ฯ	พิจารณาแล้วิยกอุุทธัรณ์	
	 	 วัินิท่�	7	กรกฎาคม	2557	นิายสุรพงษ์ฯ	ฟ้อุง	กนิอุ.	และผ้่ิว่ิาการ	กนิอุ.	ต่อุศาลปกครอุงระยอุงให้จ่ายค่าทดแทนิ
เพิ�มข้ึ้�นิพร้อุมดอุกเบ่ั�ยทุนิทรัพย์	117.35	ล้านิบัาท
	 	 วัินิท่�	16	มิถุนิายนิ	2559	ศาลปกครอุงระยอุงม่คำาพิพากษายกฟ้อุง	(กนิอุ.	ชนิะคด่)
	 	 ขึ้ณะน่ิ�นิายสุรพงษ์ฯ	ย่�นิอุุทธัรณ์ต่อุศาลปกครอุงส่งสุด	ปัจจุบัันิอุย่่ระหว่ิางการพิจารณาขึ้อุงศาลปกครอุงส่งสุด

	 39.2	คด่ท่�บัริษัท	พานิทอุงเกษม	จำากัด	 ฟ้อุง	กนิอุ.	 เพ่�อุขึ้อุให้	กนิอุ.	 ค่นิหลักประกันิและยกเลิกการเร่ยกเก็บั
ค่ากำากับัการบัริการ
	 	 บัริษัท	พานิทอุงเกษม	จำากัด	ฟ้อุง	กนิอุ.	 ต่อุศาลปกครอุงกลางเป็นิคด่ดำาท่�	 1460/2556	เพ่�อุขึ้อุให้	กนิอุ.
ค่นิหลักประกันิ	(หนัิงส่อุคำ�าประกันิสัญญาร่วิมดำาเนิินิงานิโครงการนิิคมอุุตสาหกรรมพานิทอุงเกษม	(ชลบุัร่)	ขึ้อุงธันิาคาร
กรุงศร่อุยุธัยา	จำากัด	(มหาชนิ)	วิงเงินิ	4.25	ล้านิบัาท	และให้	กนิอุ.	งดหร่อุยกเลิกการเร่ยกเก็บัค่ากำากับัการบัริการ
จำานิวินิ	0.40	ล้านิบัาท	เม่�อุวัินิท่�	 15	สิงหาคม	2556	กนิอุ.	ได้ขึ้อุควิามอุนุิเคราะห์สำานัิกงานิคด่ปกครอุงดำาเนิินิการ
แก้ต่างคด่โดย	กนิอุ.	และได้ย่�นิคำาให้การต่อุศาลแล้วิ	
	 	 ในิระหว่ิางท่�คด่หมายเลขึ้ดำาท่�	 1460/2556	อุย่่ระหว่ิางการพิจารณาขึ้อุงศาลปกครอุง	กนิอุ.	 ได้ย่�นิฟ้อุง
บัริษัท	พานิทอุงเกษม	จำากัด	เป็นิคด่หมายเลขึ้ดำาท่�	344/2558	เพ่�อุให้ชำาระหน่ิ�ซ้ึ่�งเกิดจากการทำาสัญญาร่วิมดำาเนิินิงานิ
โครงการนิิคมอุุตสาหกรรมพานิทอุงเกษม	โดย	กนิอุ.	 ได้ฟ้อุงบัริษัท	พานิทอุงเกษม	จำากัด	 เป็นิผ้่ิฟ้อุงคด่ท่�	 1	และ
ฟ้อุงธันิาคารกรุงศร่อุยุธัยา	จำากัด	(มหาชนิ)	เป็นิผ้่ิถ่กฟ้อุงคด่ท่�	2
	 	 ต่อุมาเม่�อุวัินิท่�	 2	 กันิยายนิ	2558	ศาลปกครอุงกลางได้ม่คำาสั�งให้รวิมคด่หมายเลขึ้ดำาท่�	 344/2558	
เข้ึ้ากับัคด่หมายเลขึ้ดำาท่�	 1460/2556	โดยให้ถ่อุสำานิวินิคด่หมายเลขึ้ดำาท่�	 1460/2556	 เป็นิสำานิวินิหลัก	และเม่�อุ
รวิมกันิแล้วิให้เร่ยกบัริษัท	พานิทอุงเกษม	จำากัด	 ว่ิาผ้่ิฟ้อุงคด่ท่�	 1	 เร่ยกธันิาคารกรุงศร่อุยุธัยา	จำากัด	 (มหาชนิ)	
ว่ิาผ้่ิฟ้อุงคด่ท่�	2	และให้เร่ยก	กนิอุ.	ว่ิาผ้่ิถ่กฟ้อุงคด่
	 	 วัินิท่�	29	 สิงหาคม	2560	ศาลปกครอุงกลางม่คำาพิพากษาให้	กนิอุ.	 ม่สิทธิัริบัหลักประกันิสัญญาพิพาทไว้ิ	
จำานิวินิ	2.52	ล้านิบัาท	โดยให้	กนิอุ.	ค่นิหลักประกันิสัญญาธันิาคารกรุงศร่อุยุธัยา	จำากัด	(มหาชนิ)	จำานิวินิ	4.25	ล้านิบัาท	
แก่บัริษัท	พานิทอุงเกษม	จำากัด	เม่�อุบัริษัท	พานิทอุงเกษมฯ	ได้ชำาระเงินิ	2.52	ล้านิบัาท	ครบัถ้วินิแล้วิ	ทั�งน่ิ�ให้เสร็จสิ�นิ
ภายในิ	30	วัินิ	นัิบัแต่วัินิท่�คด่ถ้งท่�สุดหากพ้นิกำาหนิด	ต้อุงรับัผิิดชอุบัดอุกเบ่ั�ยในิอัุตราร้อุยละ	7.5	ต่อุปี
	 	 วัินิท่�	27	 กันิยายนิ	2560	กนิอุ.	 ได้ย่�นิอุุทธัรณ์ต่อุศาลปกครอุงส่งสุด	 ปัจจุบัันิคด่อุย่่ระหว่ิางการพิจารณา
ขึ้อุงศาลปกครอุงส่งสุด

	 39.3	คด่ท่�บัริษัท	 จักรวิาลบุัร่รัมย์	จำากัด	ฟ้อุง	กนิอุ.	เพ่�อุก่อุสร้างโครงการก่อุสร้างเข่ึ้�อุนิและระบับัป้อุงกันินิำ�าท่วิม			
ในินิิคมอุุตสาหกรรมบัางชันิ	
	 	 บัริษัท	 จักรวิาลบัุร่รัมย์	จำากัด	(ช่�อุเดิม	 ห้างหุ้นิส่วินิจำากัด	 จักรวิาลบัุร่รัมย์)	 ฟ้อุง	กนิอุ.	 กับัผ้่ิว่ิาการ	กนิอุ.	
ต่อุศาลปกครอุงกลาง	 เม่�อุวัินิท่�	5	 เมษายนิ	2561	ตามสัญญาเลขึ้ท่�	กพด.47/2557	ลงวิันิท่�	 12	 มิถุนิายนิ	2557	
เพ่�อุก่อุสร้างโครงการก่อุสร้างเขึ้่�อุนิและระบับัป้อุงกนัินิำ�าท่วิมในินิิคมอุุตสาหกรรมบัางชนัิ	เน่ิ�อุงจาก	กนิอุ.	พจิารณาผิลงานิ
การก่อุสร้างท่�บัริษัทฯ	ส่งมอุบัแล้วิม่ควิามถ่กต้อุงครบัถ้วินิตามสัญญา	แต่ได้ม่การส่งมอุบังานิล่าช้า	จ้งได้เบิักค่าก่อุสร้างงานิ
ให้แก่บัริษัท	จักรวิาลบุัร่รัมย์	จำากัด	แต่	กนิอุ.	ได้ม่การหักเงินิประกันิผิลงานิคิดค่าปรับัการส่งมอุบังานิล่าช้า	ด้วิยเหตุดังกล่าวิ	
บัริษัทฯ	 ไม่เห็นิด้วิยกับัการท่�	 กนิอุ.	 พิจารณาปรับัค่าผิลงานิการก่อุสร้างงวิดสุดท้ายโดยใช้สิทธิัหักค่าจ้างจาก
ค่าปรับัการส่งมอุบังานิล่าช้ากว่ิาท่�กำาหนิดในิสัญญา	จ้งได้ฟ้อุงต่อุศาลปกครอุง	ขึ้อุให้	กนิอุ.	กับัผ้่ิว่ิาการ	กนิอุ.	ร่วิมกันิ
หร่อุแทนิกันิชำาระเงินิจำานิวินิ	79.75	ล้านิบัาท	พร้อุมดอุกเบ่ั�ยในิอัุตราร้อุยละ	7.5	ต่อุปีขึ้อุงต้นิเงินิจำานิวินิ	74.32	ล้านิบัาท	
นัิบัถัดจากวัินิฟ้อุงคด่จนิกว่ิาจะชำาระให้แก่บัริษัทฯ	ครบัถ้วินิ	และให้ชดใช้ค่าฤชาธัรรมเน่ิยม	และค่าทนิายควิาม
ในิอัุตราส่งสุด	แทนิบัริษัทฯ	ด้วิย	ปัจจุบัันิคด่อุย่่ระหว่ิางพิจารณาขึ้อุงศาลปกครอุงกลาง
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	 39.4	คด่ท่�บัริษัท	เอ็ุม	อุ่	อุ่	จำากัด	ฟ้อุง	กนิอุ.	เพ่�อุก่อุสร้างโครงการก่อุสร้างอุาคารโรงงานิสำาเรจ็ร่ป	และงานิก่อุสร้าง
ป้ายการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ระยะ	1	กลุ่มงานิท่�	2	ในินิิคมอุุตสาหกรรมสระแก้วิ
	 	 บัริษัท	เอ็ุม	อุ่	อุ่	จำากัด	ฟ้อุง	กนิอุ.	ต่อุศาลปกครอุง	เม่�อุวัินิท่�	18	ตุลาคม	2561	ม่ลเหตุขึ้อุงการฟ้อุงคด่น่ิ�									
ส่บัเน่ิ�อุงมาจากการทำาสัญญาเลขึ้ท่�	กพด.56/2560	ลงวัินิท่�	24	เมษายนิ	2560	เพ่�อุก่อุสร้างโครงการก่อุสร้างอุาคาร
โรงงานิสำาเร็จร่ปและงานิก่อุสร้างป้ายการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นิเงินิ	49.10	ล้านิบัาท	ขึ้อุให้	กนิอุ.	
ค่นิเงินิค่าปรับัจำานิวินิเงินิ	 1.96	 ล้านิบัาท	 งานิค่าก่อุสร้างงานิเพิ�มเติมตอุม่อุ	 และแบับัก่อุสร้างเป็นิจำานิวินิเงินิ	
2.93	ล้านิบัาท	พร้อุมดอุกเบ่ั�ยในิอุัตราร้อุยละ	7.5	ต่อุปี	 นัิบัถัดจากวัินิฟ้อุงคด่จนิกว่ิาจะชำาระให้แก่บัริษัทฯ	ครบัถ้วินิ	
และให้ชดใช้ค่าฤชาธัรรมเน่ิยมและค่าทนิายควิามในิอัุตราส่งสุดแทนิบัริษัทฯ	 ด้วิย	ปัจจุบัันิคด่อุย่่ระหว่ิางการพิจารณา
ขึ้อุงศาลปกครอุงกลาง		

	 39.5	คด่ท่�บัริษัท	กร่นิ	อิุนิโนิเวิชั�นิ	เวิิลด์	จำากัด	เพ่�อุก่อุสร้างโครงการก่อุสร้างระบับัสาธัารณ่ปโภค	และลานิประชารัฐ	
พร้อุมอุาคาร	ระยะท่�	1	กลุ่มงานิท่�	1	ในินิิคมอุุตสาหกรรมสระแก้วิ
	 	 บัริษัท	กร่นิ	อิุนิโนิเวิชั�นิ	เวิิลด์	จำากัด	ฟ้อุง	กนิอุ.	ต่อุศาลปกครอุง	เม่�อุวัินิท่�	21	พฤศจิกายนิ	2561	ม่ลเหตุ
ขึ้อุงการฟ้อุงคด่น่ิ�ส่บัเน่ิ�อุงมาจากการทำาสัญญาเลขึ้ท่�	กพด.47/2560	ลงวัินิท่�	28	ม่นิาคม	2560	เพ่�อุก่อุสร้างโครงการ
ก่อุสร้างระบับัสาธัารณ่ปโภค	และลานิประชารัฐพร้อุมอุาคารเป็นิเงินิ	47.60	 ล้านิบัาท	ขึ้อุให้	กนิอุ.	 ค่นิเงินิค่าปรับั	
จำานิวินิเงินิ	1.71	ล้านิบัาท	พร้อุมดอุกเบ่ั�ยในิอัุตราร้อุยละ	7.5	ต่อุปี	นัิบัถัดจากวัินิท่�ฟ้อุงคด่จนิกว่ิาจะชำาระให้แก่บัริษัทฯ	
ครบัถ้วินิ	และให้ชดใช้ค่าฤชาธัรรมเน่ิยมและค่าทนิายควิามในิอัุตราส่งสุดแทนิบัริษัทฯ	 ด้วิย	 ปัจจุบัันิคด่อุย่่ระหว่ิาง
การพิจารณาขึ้อุงศาลปกครอุงกลาง

40. อื�นๆ

	 การดำาเนิินิการขึ้อุถอุนิสภาพท่�ดินิสาธัารณประโยชน์ิ	ในินิิคมอุุตสาหกรรมภาคเหน่ิอุ
	 กนิอุ.	 ได้ทำาสัญญาจะซ่ึ่�อุจะขึ้ายท่�ดินิ/สัญญาเช่าซ่ึ่�อุท่�ดินิกับัผ้่ิซ่ึ่�อุท่�ดินิในินิิคมอุุตสาหกรรมภาคเหน่ิอุตั�งแต่
ปี	2530	จนิถ้งปี	2533	จำานิวินิทั�งสิ�นิ	9	ราย	โดยผ้่ิซ่ึ่�อุท่�ดินิได้ชำาระค่าท่�ดินิตามเน่ิ�อุท่�ท่�ระบุัตามแผินิผัิงแนิบัท้ายสัญญา	
จำานิวินิ	154-1-55.10	ไร่	ซ้ึ่�งรวิมเน่ิ�อุท่�ในิส่วินิขึ้อุงพ่�นิท่�ลำาเหม่อุงสาธัารณะ	จำานิวินิ	5-1-21.40	ไร่	โดยผ้่ิซ่ึ่�อุท่�ดินิได้ชำาระ
เงินิตามสัญญาครบัถ้วินิแล้วิ	แต่ปัจจุบัันิ	กนิอุ.	 ยังไม่สามารถโอุนิกรรมสิทธิั�ท่�ดินิในิส่วินิขึ้อุงพ่�นิท่�ลำาเหม่อุงสาธัารณะ
ให้ผ้่ิซ่ึ่�อุได้	 เน่ิ�อุงจากอุงค์การบัริหารส่วินิตำาบัลมะเข่ึ้อุแจ้	และอุงค์การบัริหารส่วินิตำาบัลบั้านิกลาง	อุำาเภอุเม่อุงลำาพ่นิ	
จังหวัิดลำาพ่นิ	 ไม่เห็นิชอุบักับัการถอุนิสภาพท่�ดินิดังกล่าวิ	 โดยให้เหตุผิลว่ิา	สาธัารณสมบััติขึ้อุงแผ่ินิดินิยังม่การใช้
ประโยชน์ิอุย่่	และการถอุนิสภาพอุาจส่งผิลกระทบักับัชุมชนิท่�ได้ใช้นิำ�าจากทางลำาเล่ยงนิำ�าในิลำาเหม่อุงสาธัารณะได้	กนิอุ.	
จ้งได้ดำาเนิินิการตรวิจสอุบัขึ้้อุเท็จจริงเก่�ยวิกับัการใช้ท่�ดินิสาธัารณสมบััติขึ้อุงแผ่ินิดินิดังกล่าวิ	ปรากฏิว่ิาทางสาธัารณะ
ได้เปล่�ยนิสภาพไปแล้วิทั�งหมดกล่าวิค่อุ	ประชาชนิได้เลิกใช้ประโยชน์ิในิท่�ดินิ	และทางสาธัารณะก็ไม่ม่สภาพเป็นิทางสำาหรับั
การสัญจรไป-มา	ส่วินิลำาเหม่อุงสาธัารณะนัิ�นิม่สภาพต่�นิเขิึ้นิ	ไม่ม่สภาพเป็นิแหล่งนิำ�าและไม่ม่ลักษณะเช่�อุมต่อุกับัทางนิำ�า
นิอุกเขึ้ตนิิคมอุุตสาหกรรม	 เน่ิ�อุงจาก	กนิอุ.	 ได้ซ่ึ่�อุท่�ดินิบัริเวิณดังกล่าวิและจัดตั�งเป็นินิิคมอุุตสาหกรรมภาคเหน่ิอุ
ตั�งแต่ปี	2524	 ส่งผิลให้พ่�นิท่�บัริเวิณโดยรอุบัเป็นินิิคมอุุตสาหกรรมทั�งหมด	ประชาชนิจ้งเลิกใช้ประโยชน์ิจากทาง
สาธัารณะน่ิ�โดยปริยายแล้วิ	การเปล่�ยนิแปลงสภาพจ้งไม่ม่ผิลกระทบัต่อุการใช้ประโยชน์ิในิสาธัารณสมบััติขึ้อุงแผ่ินิดินิ
แต่อุย่างใด	กนิอุ.	 จ้งได้ม่หนัิงส่อุถ้งกรมท่�ดินิเพ่�อุขึ้อุควิามยินิยอุมเปล่�ยนิแปลงสภาพสาธัารณสมบััติขึ้อุงแผ่ินิดินิ
ในิเขึ้ตนิิคมอุุตสาหกรรมภาคเหน่ิอุตามพระราชบััญญัติการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2522	และ
แก้ไขึ้เพิ�มเติม	 ซ้ึ่�ง	กนิอุ.	 ได้ประสานิงานิกับักรมท่�ดินิเพ่�อุตรวิจสอุบัควิามถ่กต้อุงขึ้อุงจำานิวินิเน่ิ�อุท่�สาธัารณสมบััติ
ขึ้อุงแผ่ินิดินิ	และประสานิงานิกับัอุงค์กรปกครอุงส่วินิท้อุงถิ�นิในิการจัดประชุมเพ่�อุรับัฟังควิามคิดเห็นิขึ้อุงราษฎรในิชุมชนิ
เก่�ยวิกับัการขึ้อุเปล่�ยนิแปลงสภาพสาธัารณสมบััติขึ้อุงแผ่ินิดินิเม่�อุวัินิท่�	21	 มิถุนิายนิ	2554	 ซ้ึ่�งผิลการประชุมได้ม่
มติเห็นิชอุบัให้	 กนิอุ.	 ดำาเนิินิการเปล่�ยนิแปลงสภาพสาธัารณสมบััติขึ้อุงแผิ่นิดินิดังกล่าวิได้ตามวัิตถุประสงค์	
เม่�อุวัินิท่�	 20	 กันิยายนิ	2554	 จังหวัิดลำาพ่นิ	 ได้ม่หนัิงส่อุแจ้งว่ิาสภาเทศบัาลตำาบัลบ้ัานิกลาง	และสภาเทศบัาล
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ตำาบัลมะเข่ึ้อุแจ้	ได้ให้ควิามเห็นิชอุบัในิการเปล่�ยนิแปลงสภาพสาธัารณสมบััติขึ้อุงแผ่ินิดินิฯ	แล้วิ	และได้จัดให้ม่การประชุม
เพ่�อุรับัฟังควิามคิดเห็นิขึ้อุงราษฎรในิชุมชนิเก่�ยวิกับัการเปล่�ยนิแปลงสถานิภาพสมบััติขึ้อุงแผ่ินิดินิฯ	เม่�อุวัินิท่�	21	มิถุนิายนิ	
2554	ปรากฏิว่ิาม่ราษฎรร่วิมแสดงควิามคิดเห็นิ	จำานิวินิ	49	คนิ	เห็นิด้วิย	จำานิวินิ	42	คนิ	ไม่เห็นิด้วิย	จำานิวินิ	2	คนิ	
และไม่แสดงควิามคิดเห็นิ	 จำานิวินิ	5	คนิ	 โดยราษฎรม่เง่�อุนิไขึ้ว่ิาท่�ดินิท่�จัดให้เป็นิสาธัารณสมบััติขึ้อุงแผ่ินิดินิ
สำาหรับัพลเม่อุงใช้ร่วิมกันิแทนิน่ิ�ก่อุนิการแลกเปล่�ยนิ	กนิอุ.	จะต้อุงซ่ึ่อุมแซึ่มถนินิและสาธัารณ่ปโภคให้ม่สภาพสมบ่ัรณ์
สามารถใช้งานิได้ตามปกติ	และอุำาเภอุเม่อุงลำาพ่นิได้พิจารณาแล้วิ	 เห็นิควิรให้	กนิอุ.	 เปล่�ยนิแปลงสาธัารณสมบััติ
ขึ้อุงแผ่ินิดินิได้	แต่ต้อุงดำาเนิินิการภายใต้เง่�อุนิไขึ้ดังกล่าวิ	ในิการน่ิ�จังหวัิดฯ	ได้พิจารณาแล้วิ	เห็นิสอุดคล้อุงกันิเห็นิควิร
เสนิอุกระทรวิงมหาดไทยพิจารณาให้ควิามยินิยอุมตามวิัตถุประสงค์ขึ้อุง	กนิอุ.	 ได้	 โดยขึ้ณะน่ิ�	กนิอุ.	อุย่่ระหว่ิาง
ประสานิงานิกับัสำานัิกงานิท่�ดินิจังหวัิดลำาพ่นิ	เพ่�อุดำาเนิินิการรังวัิดสอุบัเขึ้ตท่�ดินิสาธัารณสมบััติขึ้อุงแผ่ินิดินิท่�เปล่�ยนิแปลง
สภาพและแบั่งแยกในินิามเดิม	 สำาหรับัโฉนิดท่�ดินิท่�จะโอุนิแลกเปล่�ยนิเป็นิสาธัารณสมบััติขึ้อุงแผ่ินิดินิต่อุไป	
และกรมท่�ดินิได้ม่หนัิงส่อุสอุบัถามไปยังอุงค์กรปกครอุงส่วินิท้อุงถิ�นิเพิ�มเติมถ้งเหตุผิลท่�ได้ให้ควิามเห็นิชอุบั
ในิการขึ้อุเปล่�ยนิแปลงสภาพสาธัารณสมบััติขึ้อุงแผ่ินิดินิดังกล่าวิ
	 เทศบัาลตำาบัลมะเข่ึ้อุแจ้ได้จัดทำาเหตุผิลประกอุบัควิามเห็นิเพ่�อุเสนิอุกรมท่�ดินิแล้วิ	แต่เทศบัาลตำาบัลบ้ัานิกลาง	
ซ้ึ่�งได้ม่การเล่อุกตั�งนิายกเทศมนิตร่ท่านิใหม่เห็นิควิรให้ม่การจัดประชุมเพ่�อุรับัฟังควิามคิดเห็นิขึ้อุงราษฎรในิชุมชนิ
อุ่กครั�งหน้ิ�ง
	 กนิอุ.	ได้ช่�แจงข้ึ้อุเท็จจริงการดำาเนิินิการเปล่�ยนิแปลงสภาพสาธัารณสมบััติขึ้อุงแผ่ินิดินิต่อุเทศบัาลตำาบัลบ้ัานิกลาง	
ปรากฏิวิ่าเทศบัาลฯ	ม่ควิามเห็นิว่ิาท่�ดินิท่�	กนิอุ.	 จัดให้เป็นิท่�ดินิสาธัารณสมบััติขึ้อุงแผิ่นิดินิสำาหรับัพลเม่อุงใช้ร่วิมกันิ
แทนิเน่ิ�อุท่�ประมาณ	8.5	ไร่	ยังไม่ม่ควิามเหมาะสม	จ้งให้	กนิอุ.	พิจารณาท่�ดินิแปลงอุ่�นิ	ขึ้ณะน่ิ�	กนิอุ.	อุย่่ระหว่ิางพิจารณา
เพ่�อุหาแนิวิทางการดำาเนิินิการตามท่�เทศบัาลฯ	เสนิอุต่อุไป

41. กี่ารัอนุมัติ่งบกี่ารัเงิน

	 คณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ได้อุนุิมัติให้อุอุกงบัการเงินิน่ิ�	เม่�อุวัินิท่�	10	กุมภาพันิธ์ั	2564

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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รัายชื�อนิคุมอุต่ส่าหกี่รัรัม ท่ั� กี่นอ. ดัำาเนินกี่ารัเอง 14 นิคุมฯ

ลัำาดับทุ้� นิค้ำมฯ ทุ้�ตั�งิ

1 นิิคมอุุตสาหกรรมบัางชันิ 60	หม่่	14	ซึ่อุยเสร่ไทย	87	ถนินิเสร่ไทย	เขึ้ตม่นิบุัร่	กรุงเทพฯ	10510

โทร.	0-2517-0744,	0-2517-1895,	0-2906-0399	โทรสาร	0-2517-6965

2 นิิคมอุุตสาหกรรมบัางป่ 649	หม่่	4	ถนินิสุขุึ้มวิิท	ตำาบัลแพรกษา	อุำาเภอุเม่อุง	จังหวัิดสมุทรปราการ	10280

โทร.	0-2709-3450-3	โทรสาร	0-2323-0730-1

3 นิิคมอุุตสาหกรรมลาดกระบััง 40	ซึ่อุยฉลอุงกรุง	31	แขึ้วิงลำาปลาทิวิ	เขึ้ตลาดกระบััง	กรุงเทพฯ	10520

โทร.	0-2326-0221-3,	0-2326-0137,	0-2326-0234	โทรสาร	0-2326-0220

4 นิิคมอุุตสาหกรรมแหลมฉบััง 49/19	หม่่	5	ถนินิสุขุึ้มวิิท	ตำาบัลทุ่งสุขึ้ลา	อุำาเภอุศร่ราชา	จังหวัิดชลบุัร่	20230

โทร.	0-3849-0941-7	โทรสาร	0-3849-0940

5 นิิคมอุุตสาหกรรมภาคเหน่ิอุ 60	หม่่	4	ถนินิซุึ่ปเปอุร์ไฮั่เวิย์	ตำาบัลบ้ัานิกลาง	อุำาเภอุเม่อุง	จังหวัิดลำาพ่นิ	51000

โทร.	0-5358-1050,	0-5358-1061,	0-5358-1054,	0-5358-1070-2	โทรสาร	0-5358-1060

6 นิิคมอุุตสาหกรรมมาบัตาพุด 1	ถนินิไอุ-หน้ิ�ง	ตำาบัลมาบัตาพุด	อุำาเภอุเม่อุง	จังหวัิดระยอุง	21150

โทร.	0-3868-3930,	0-3868-3127-9	โทรสาร	0-3868-3941

7 นิิคมอุุตสาหกรรมบัางพล่ 136/2	หม่่	17	ถนินิเทพารักษ์	ตำาบัลบัางเสาธัง	อุำาเภอุบัางเสาธัง	จังหวัิดสมุทรปราการ	10542

โทร.	0-2705-0697-8	โทรสาร	0-2315-1498

8 นิิคมอุุตสาหกรรมสมุทรสาคร 39/5	หม่่	2	ตำาบัลบัางกระเจ้า	อุำาเภอุเม่อุง	จังหวัิดสมุทรสาคร	74000

โทร.	0-3449-0066-9	โทรสาร	0-3449-0070

9 นิิคมอุุตสาหกรรมพิจิตร 79	หม่่	1	ถนินิพิษณุโลก-นิครสวิรรค์	ตำาบัลหนิอุงหลุม	อุำาเภอุวิชิรบัารม่	จังหวัิดพิจิตร	66220

โทร.	0-5669-2191-2	โทรสาร	0-5669-2193

10 นิิคมอุุตสาหกรรมภาคใต้ 9/6	หม่่	4	ตำาบัลฉลุง	อุำาเภอุหาดใหญ่	จังหวัิดสงขึ้ลา	90110

โทร.	0-7420-6035,	0-7420-8097,	0-7420-6033	โทรสาร	0-7420-6096

11 นิิคมอุุตสาหกรรมแก่งคอุย 134	หม่่	1	ตำาบัลบ้ัานิธัาตุ	อุำาเภอุแก่งคอุย	จังหวัิดสระบุัร่	18100

โทร.	0-3624-1839	โทรสาร	0-3624-1839

12 นิิคมอุุตสาหกรรมสระแก้วิ หม่่	3	ตำาบัลป่าไร่	อุำาเภอุอุรัญประเทศ	จังหวัิดสระแก้วิ	27120

โทร.	0-3724-7582	โทรสาร	0-3724-7582

13 นิิคมอุุตสาหกรรมนิครหลวิง 103	หม่่	4	ตำาบัลบัางพระคร่	อุำาเภอุนิครหลวิง	จังหวัิดพระนิครศร่อุยุธัยา	13220

โทร.	0-3536-4011-3,	โทรสาร	0-3536-4014

14 นิิคมอุุตสาหกรรมสงขึ้ลา 9/9	หม่่	2	ตำาบัลสำานัิกขึ้าม	อุำาเภอุสะเดา	จังหวัิดสงขึ้ลา

โทร.	0-2253-0561	โทรสาร	0-2252-6582,	0-2253-4086	

ทัำาเน่ยบนิคุมอตุ่ส่าหกี่รัรัม

กี่ารันิคุมอตุ่ส่าหกี่รัรัมแห่งปรัะเทัศไทัย ส่ำานักี่งานใหญ่
618	ถนินินิิคมมักกะสันิ	แขึ้วิงมักกะสันิ	เขึ้ตราชเทว่ิ	กรุงเทพมหานิคร	10400
โทร.	0-2253-0561	โทรสาร	0-2252-6582,	0-2253-4086
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รัายชื�อนิคุมอุต่ส่าหกี่รัรัมรัว่มดัำาเนินงาน 47 นิคุมฯ

ลัำาดับทุ้� นิค้ำมฯ ทุ้�ตั�งิ

1 นิิคมอุุตสาหกรรมดับับัลิวิเอุชเอุ	ชลบุัร่	1

 

บริษััท ดัับบลิืวเอุชเอุ อิุนิดััสเตรียลื ดีัเวลืลือุปเมนิท์ 

จำากัดั (มหาชนิ) 

331/8-9	หม่่	6	ถนินิสาย	331	กิโลเมตรท่�	91-92	ตำาบัลบ่ัอุวิินิ	อุำาเภอุศร่ราชา	

จังหวัิดชลบุัร่	20230

โทร.	0-3834-5234

777	อุาคารดับับัลิวิเอุชเอุ	ทาวิเวิอุร์	ชั�นิ	23-25	หม่่	13	ถนินิเทพรัตนิ	(บัางนิา-ตราด)	

กม.7	ตำาบัลบัางแก้วิ	อุำาเภอุบัางพล่	จังหวัิดสมุทรปราการ	10540

โทร.	0-2719-9555

2 นิิคมอุุตสาหกรรมดับับัลิวิเอุชเอุ	ชลบุัร่	2

บริษััท ดัับบลิืวเอุชเอุ อิุนิดััสเตรียลื ดีัเวลืลือุปเมนิท์ 

จำากัดั (มหาชนิ) 

390	หม่่	2	ตำาบัลเขึ้าคันิทรง	อุำาเภอุศร่ราชา	จังหวัิดชลบุัร่

777	อุาคารดับับัลิวิเอุชเอุ	ทาวิเวิอุร์	ชั�นิ	23-25	หม่่	13	ถนินิเทพรัตนิ	(บัางนิา-ตราด)	

กม.7	ตำาบัลบัางแก้วิ	อุำาเภอุบัางพล่	จังหวัิดสมุทรปราการ	10540

โทร.	0-2719-9555

3 นิิคมอุุตสาหกรรมดับับัลิวิเอุชเอุ	อุ่สเทิร์นิซ่ึ่บัอุร์ด	1

บริษััท ดัับบลิืวเอุชเอุ อีุสเทิร์นิซีบอุร์ดั 

อิุนิดััสเตรียลืเอุสเตท จำากัดั

121	หม่่	3	ตำาบัลตาสิทธิั�	อุำาเภอุปลวิกแดง	จังหวัิดระยอุง

777	อุาคารดับับัลิวิเอุชเอุ	ทาวิเวิอุร์	ชั�นิ	23-25	หม่่	13	ถนินิเทพรัตนิ	(บัางนิา-ตราด)	

กม.7	ตำาบัลบัางแก้วิ	อุำาเภอุบัางพล่	จังหวัิดสมุทรปราการ	10540

โทร.	0-2719-9555

4 นิิคมอุุตสาหกรรมดับับัลิวิเอุชเอุ	อุ่สเทิร์นิซ่ึ่บัอุร์ด	2

บริษััท ดัับบลิืวเอุชเอุ อิุนิดััสเตรียลื ดีัเวลืลือุปเมนิท์ 

จำากัดั (มหาชนิ) 

475/3	หม่่	7	ตำาบัลคลอุงกิ�วิ	อุำาเภอุบ้ัานิบ้ัง	จังหวัิดชลบุัร่

777	อุาคารดับับัลิวิเอุชเอุ	ทาวิเวิอุร์	ชั�นิ	23-25	หม่่	13	ถนินิเทพรัตนิ	(บัางนิา-ตราด)	

กม.7	ตำาบัลบัางแก้วิ	อุำาเภอุบัางพล่	จังหวัิดสมุทรปราการ	10540

โทร.	0-2719-9555

5 นิิคมอุุตสาหกรรมดับับัลิวิเอุชเอุ	อุ่สเทิร์นิซ่ึ่บัอุร์ด	3

บริษััท ดัับบลิืวเอุชเอุ อีุสเทิร์นิซีบอุร์ดั 

อิุนิดััสเตรียลืเอุสเตท จำากัดั

270	หม่่	4	ตำาบัลหนิอุงเส่อุช้าง	อุำาเภอุหนิอุงใหญ่	จังหวัิดชลบุัร่

777	อุาคารดับับัลิวิเอุชเอุ	ทาวิเวิอุร์	ชั�นิ	23-25	หม่่	13	ถนินิเทพรัตนิ	(บัางนิา-ตราด)	

กม.7	ตำาบัลบัางแก้วิ	อุำาเภอุบัางพล่	จังหวัิดสมุทรปราการ	10540

โทร.	0-2719-9555

6 นิิคมอุุตสาหกรรมดับับัลิวิเอุชเอุ	อุ่สเทิร์นิซ่ึ่บัอุร์ด	4

บริษััท ดัับบลิืวเอุชเอุ อีุสเทิร์นิซีบอุร์ดั 

อิุนิดััสเตรียลืเอุสเตท 4 จำากัดั

616/1	หม่่	5	ตำาบัลแม่นิำ�าค้่	อุำาเภอุปลวิกแดง	จังหวัิดระยอุง

777	อุาคารดับับัลิวิเอุชเอุ	ทาวิเวิอุร์	ชั�นิ	23-25	หม่่	13	ถนินิเทพรัตนิ	(บัางนิา-ตราด)	

กม.7	ตำาบัลบัางแก้วิ	อุำาเภอุบัางพล่	จังหวัิดสมุทรปราการ	10540

โทร.	0-2719-9555

7 นิิคมอุุตสาหกรรมดับับัลิวิเอุชเอุ	ตะวัินิอุอุก	(มาบัตาพุด)

บริษััท ดัับบลิืวเอุชเอุ อีุสเทิร์นิ

อิุนิดััสเตรียลืเอุสเตท จำากัดั

18	ถนินิปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์	ตำาบัลห้วิยโป่ง	อุำาเภอุเม่อุง	จังหวัิดระยอุง	21150

โทร.	0-3868-3303-4	

777	อุาคารดับับัลิวิเอุชเอุ	ทาวิเวิอุร์	ชั�นิ	23-25	หม่่	13	ถนินิเทพรัตนิ	(บัางนิา-ตราด)	

กม.7	ตำาบัลบัางแก้วิ	อุำาเภอุบัางพล่	จังหวัิดสมุทรปราการ	10540

โทร.	0-2719-9555

8 นิิคมอุุตสาหกรรมดับับัลิวิเอุชเอุ	ระยอุง	36

บริษััท ดัับบลิืวเอุชเอุ ระยอุง 36 จำากัดั

777	อุาคารดับับัลิวิเอุชเอุ	ทาวิเวิอุร์	ชั�นิ	23-25	หม่่	13	ถนินิเทพรัตนิ	(บัางนิา-ตราด)	

กม.7	ตำาบัลบัางแก้วิ	อุำาเภอุบัางพล่	จังหวัิดสมุทรปราการ	10540

โทร.	0-2719-9555

9 นิิคมอุุตสาหกรรมดับับัลิวิเอุชเอุ	อิุนิดัสเตร่ยล	

เอุสเตท	ระยอุง

บริษััท ดัับบลิืวเอุชเอุ อิุนิดััสเตรียลืเอุสเตท 

ระยอุง จำากัดั

777	อุาคารดับับัลิวิเอุชเอุ	ทาวิเวิอุร์	ชั�นิ	23-25	หม่่	13	ถนินิเทพรัตนิ	(บัางนิา-ตราด)	

กม.7	ตำาบัลบัางแก้วิ	อุำาเภอุบัางพล่	จังหวัิดสมุทรปราการ	10540

โทร.	0-2719-9555

10 นิิคมอุุตสาหกรรมอุ่สเทิร์นิซ่ึ่บัอุร์ด	(ระยอุง)

บริษััท อีุสเทิร์นิ ซีบอุร์ดั อิุนิดััสเตรียลืเอุสเตท 

(ระยอุง) จำากัดั

112	หม่่	7	ตำาบัลปลวิกแดง	อุำาเภอุปลวิกแดง	จังหวัิดระยอุง	21140	

โทร.	0-3895-4543-4

777	อุาคารดับับัลิวิเอุชเอุ	ทาวิเวิอุร์	ชั�นิ	23-25	หม่่	13	ถนินิเทพรัตนิ	(บัางนิา-ตราด)	

กม.7	ตำาบัลบัางแก้วิ	อุำาเภอุบัางพล่	จังหวัิดสมุทรปราการ	10540

โทร.	0-2719-9555

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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11 นิิคมอุุตสาหกรรมอุมตะซิึ่ต่�	ชลบุัร่	

บริษััท อุมตะ คอุร์ปอุเรชันิ จำากัดั (มหาชนิ)

700	หม่่	1	ถนินิบัางนิา-ตราด	ตำาบัลคลอุงตำาหรุ	อุำาเภอุเม่อุงชลบุัร่	

จังหวัิดชลบุัร่	20000	

โทร.	0-3893-9007

2126	ถนินิเพชรบุัร่ตัดใหม่	แขึ้วิงบัางกะปิ	เขึ้ตห้วิยขึ้วิาง	กรุงเทพฯ	

โทร.	0-2792-0000

12 นิิคมอุุตสาหกรรมอุมตะซิึ่ต่�	ชลบุัร่	โครงการ	2

บริษััท อุมตะ คอุร์ปอุเรชันิ จำากัดั (มหาชนิ)

2126	ถนินิเพชรบุัร่ตัดใหม่	แขึ้วิงบัางกะปิ	เขึ้ตห้วิยขึ้วิาง	กรุงเทพฯ

โทร.	0-2792-0000

13 นิิคมอุุตสาหกรรมอุมตะซิึ่ต่�	ระยอุง

บริษััท อุมตะซิตี� ระยอุง จำากัดั

7	หม่่	3	ตำาบัลบ่ัอุวิินิ	อุำาเภอุศร่ราชา	จังหวัิดชลบุัร่	20000

โทร.	0-3849-7007	

2126	ถนินิเพชรบุัร่ตัดใหม่	แขึ้วิงบัางกะปิ	เขึ้ตห้วิยขึ้วิาง	กรุงเทพฯ

โทร.	0-2792-0000

14 นิิคมอุุตสาหกรรมปิ�นิทอุง

บริษััท ปิ�นิทอุง อิุนิดััสเตรียลื ปาร์ค จำากัดั (มหาชนิ)

789	หม่่	1	ถนินิสายหนิอุงค้อุ-แหลมฉบััง	ตำาบัลหนิอุงขึ้าม	อุำาเภอุศร่ราชา	

จังหวัิดชลบุัร่	20230		

โทร.	0-3829-6334-7

15 นิิคมอุุตสาหกรรมปิ�นิทอุง	(แหลมฉบััง)

บริษััท ปิ�นิทอุง อิุนิดััสเตรียลื ปาร์ค จำากัดั (มหาชนิ)

150	หม่่	9	ตำาบัลหนิอุงขึ้าม	อุำาเภอุศร่ราชา	จังหวัิดชลบุัร่	20230	

789	หม่่	1	ถนินิสายหนิอุงค้อุ-แหลมฉบััง	ตำาบัลหนิอุงขึ้าม	อุำาเภอุศร่ราชา	

จังหวัิดชลบุัร่	20230	

โทร.	0-3829-6334-7

16 นิิคมอุุตสาหกรรมปิ�นิทอุง	(โครงการ	3)

บริษััท ปิ�นิทอุง อิุนิดััสเตรียลื ปาร์ค จำากัดั (มหาชนิ)

219	หม่่	6	ตำาบัลบ่ัอุวิินิ	อุำาเภอุศร่ราชา	จังหวัิดชลบุัร่	20230	

789	หม่่	1	ถนินิสายหนิอุงค้อุ-แหลมฉบััง	ตำาบัลหนิอุงขึ้าม	อุำาเภอุศร่ราชา	

จังหวัิดชลบุัร่	20230	

โทร.	0-3829-6334-7

17 นิิคมอุุตสาหกรรมปิ�นิทอุง	(โครงการ	4)

บริษััท ปิ�นิทอุง อิุนิดััสเตรียลื ปาร์ค จำากัดั (มหาชนิ)

789	หม่่	1	ถนินิสายหนิอุงค้อุ-แหลมฉบััง	ตำาบัลหนิอุงขึ้าม	อุำาเภอุศร่ราชา	

จังหวัิดชลบุัร่	20230	

โทร.	0-3829-6334-7

18 นิิคมอุุตสาหกรรมปิ�นิทอุง	(โครงการ	5)

บริษััท ปิ�นิทอุง อิุนิดััสเตรียลื ปาร์ค จำากัดั (มหาชนิ)

789	หม่่	1	ถนินิสายหนิอุงค้อุ-แหลมฉบััง	ตำาบัลหนิอุงขึ้าม	อุำาเภอุศร่ราชา	

จังหวัิดชลบุัร่	20230	

โทร.	0-3829-6334-7

19 นิิคมอุุตสาหกรรมปิ�นิทอุง	(โครงการ	6)

บริษััท ปิ�นิทอุง อิุนิดััสเตรียลื ปาร์ค จำากัดั (มหาชนิ)

234/9	หม่่	1	ตำาบัลนิิคมพัฒนิา	อุำาเภอุนิิคมพัฒนิา	จังหวัิดระยอุง	21180

789	หม่่	1	ถนินิสายหนิอุงค้อุ-แหลมฉบััง	ตำาบัลหนิอุงขึ้าม	อุำาเภอุศร่ราชา	

จังหวัิดชลบุัร่	20230	

โทร.	0-3829-6334-7

20 นิิคมอุุตสาหกรรมเอุเช่ย

บริษััท นิิคมอุุตสาหกรรมเอุเซีย จำากัดั

99/99	ถนินิผัิงเม่อุงเฉพาะ	3-1	ตำาบัลห้วิยโป่ง	อุำาเภอุเม่อุงระยอุง	จงัหวัิดระยอุง	21150

โทร.	0-3868-9123	

อุาคารเอุเซ่ึ่ยเสริมกิจ	ชั�นิ	7	ซึ่อุยพิพัฒน์ิ	ถนินิส่ลม	แขึ้วิงส่ลม	เขึ้ตบัางรัก	

กรุงเทพฯ	10500	

โทร.	0-2231-5900

21 นิิคมอุุตสาหกรรมเอุเซ่ึ่ย	(สุวิรรณภ่มิ)

บริษััท นิิคมอุุตสาหกรรมเอุเซีย จำากัดั

88	หม่่	3	ตำาบัลคลอุงสวินิ	อุำาเภอุบัางบ่ัอุ	จังหวัิดสมุทรปราการ	10560
โทร.	0-2362-7688	
อุาคารเอุเซ่ึ่ยเสริมกิจ	ชั�นิ	7	ซึ่อุยพิพัฒน์ิ	ถนินิส่ลม	แขึ้วิงส่ลม	เขึ้ตบัางรัก	
กรุงเทพฯ	10500
โทร.	0-2231-5900
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22 นิิคมอุุตสาหกรรมซ่ึ่พ่จ่ซ่ึ่

บริษััท ซีจี คอุร์เปอุเรชั�นิ จำากัดั  

ถนินิ	3191	นิิคมอุุตสาหกรรม	ซ่ึ่พ่จ่ซ่ึ่	ตำาบัลมาบัข่ึ้า	อุำาเภอุนิิคมพัฒนิา	
จังหวัิดระยอุง	21180
โทร.	08-6303-2002
1	อุาคารฟอุร์จ่นิทาวิน์ิ	ห้อุงเลขึ้ท่�	โซึ่นิเอุ	ชั�นิท่�	24	ถนินิรัชดาภิเษก	แขึ้วิงดินิแดง	
เขึ้ตดินิแดง	กรุงเทพฯ	10400
โทร.	0-2119-4600-1,	08-6303-2002

23 นิิคมอุุตสาหกรรมโรจนิะแหลมฉบััง	จ.ชลบุัร่

บริษััท สวนิอุุตสาหกรรมโรจนิะ จำากัดั (มหาชนิ)

ตำาบัลตะเค่ยนิเต่�ย	อุำาเภอุบัางละมุง	จังหวัิดชลบุัร่	20150

2034/115	ชั�นิ	26	อุาคารอิุตัลไทยทาวิเวิอุร์	ถนินิเพชรบุัร่ตัดใหม่

แขึ้วิงบัางกะปิ	เขึ้ตห้วิยขึ้วิาง	กรุงเทพฯ	10310

โทร.	0-2716-1750

24 นิิคมอุุตสาหกรรมอุาร์	ไอุ	แอุล

บริษััท อุาร์ไอุแอุลื 1996 จำากัดั

88	ถนินิทางหลวิงสาย	3191	ตำาบัลมาบัตาพุด	อุำาเภอุเม่อุงระยอุง	

จังหวัิดระยอุง	21150

โทร.	0-3891-5284-87,	0-3893-7000

25 นิิคมอุุตสาหกรรมผิาแดง	

บริษััท ผู้าแดัง พัร็อุพัเพัอุร์ตี�ส์ จำากัดั (มหาชนิ)

15	ถนินิผิาแดง	ตำาบัลมาบัตาพุด	อุำาเภอุเม่อุงระยอุง	จังหวัิดระยอุง	21150

โทร.	0-3868-3318-20

26 นิิคมอุุตสาหกรรมหลักชัยเม่อุงยาง	จ.ระยอุง

บริษััท ไทร เบคก�า เอ็ุนิเตอุร์ไพัร์ส จำากัดั

888	หม่่	2	ตำาบัลสำานัิกทอุง	อุำาเภอุเม่อุงระยอุง	จังหวัิดระยอุง	

โทร.	08-6568-3981

238/9	ถนินิรัชดาภิเษก	แขึ้วิงห้วิยขึ้วิาง	เขึ้ตห้วิยขึ้วิาง	กรุงเทพฯ	10310

โทร.	0-2274-1673-4

27 นิิคมอุุตสาหกรรมยามาโตะ	อิุนิดัสทร่ส์

บริษััท อุเมริกันิ บิวเดัอุร์ จำากัดั

789	หม่่	6	ตำาบัลหนิอุงใหญ่	อุำาเภอุหนิอุงใหญ่	จังหวัิดชลบุัร่	20190

โทร.	0-2173-6009

28 นิิคมอุุตสาหกรรมบ้ัานิบ้ัง	จ.ชลบุัร่

บริษััท เอุส ที เพัาเวอุร์ กรุ�ป จำากัดั

73	ซึ่อุยสุคนิธัสวัิสดิ�	26	ถนินิสุคนิธัสวัิสดิ�	แขึ้วิงลาดพร้าวิ	เขึ้ตลาดพร้าวิ	

กรุงเทพฯ	10230	

โทร.	0-2570-9121

29 นิิคมอุุตสาหกรรมท่	เอุฟ	ด่

บริษััท เจซีเค อิุนิเตอุร์เนิชั�นิแนิลื จำากัดั (มหาชนิ)

1	หม่่	5	ตำาบัลท่าสะอุ้านิ	อุำาเภอุบัางปะกง	จังหวัิดฉะเชิงเทรา	24130

โทร.	0-3809-0888,	0-3809-0899

18	อุาคารท่เอุฟด่	ซึ่อุยสาทร	11	แยก	9	แขึ้วิงยานินิาวิา	เขึ้ตสาทร	กรุงเทพฯ	10120

โทร.	0-2676-4031-6

30 นิิคมอุุตสาหกรรมท่	เอุฟ	ด่	2

บริษััท เจซีเค อิุนิเตอุร์เนิชั�นิแนิลื จำากัดั (มหาชนิ)

ตำาบัลท่าสะอุ้านิ	และตำาบัลบัางวัิวิ	อุำาเภอุบัางปะกง	จังหวัิดฉะเชิงเทรา

โทร.	0-3809-0888,	0-3809-0899

18	อุาคารท่เอุฟด่	ซึ่อุยสาทร	11	แยก	9	แขึ้วิงยานินิาวิา	เขึ้ตสาทร	กรุงเทพฯ	10120

โทร.	0-2676-4031-6

31 นิิคมอุุตสาหกรรมเวิลโกรว์ิ

บริษััท เวลืโกรว์ อิุนิดััสทรีส์ จำากัดั

78	หม่่	1	ถนินิบัางนิา-ตราด	ตำาบัลหอุมศ่ล	อุำาเภอุบัางปะกง	จังหวัิดฉะเชิงเทรา	24180

โทร.	0-3857-0001

32 นิิคมอุุตสาหกรรมเกตเวิย์ซิึ่ต่�

บริษััท เอ็ุมดีัเอ็ุกซ์ จำากัดั (มหาชนิ)

อุำาเภอุแปลงยาวิ	จังหวัิดฉะเชิงเทรา	24190

199	อุาคารคอุลัมน์ิทาวิเวิอุร์	ชั�นิ	12A	ถนินิรัชดาภิเษก	คลอุงเตย	กรุงเทพฯ	10110

โทร.	0-2302-2300

33 นิิคมอุุตสาหกรรมบ่ัอุทอุง	33	จ.ปราจ่นิบุัร่

บริษััท บ�อุทอุง อิุนิดััสทรี เทคโนิโลืยี จำากัดั

22	ซึ่อุยสันิติภาพ	ถนินินิเรศ	แขึ้วิงส่�พระยา	เขึ้ตบัางรัก	กรุงเทพฯ	10500

โทร.	0-2266-7689,	0-2234-3816

34 นิิคมอุุตสาหกรรมไฮั่เทคกบิันิทร์	จ.ปราจ่นิบุัร่

บริษััท ไฮเทค กบินิทร์ โลืจิสติกส์ จำากัดั

ตำาบัลลาดตะเค่ยนิ	อุำาเภอุกบิันิทร์บุัร่	จังหวัิดปราจ่นิบุัร่	25110

โทร.	0-2254-4130-6

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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35 นิิคมอุุตสาหกรรมบัางป่	(เหน่ิอุ)	จ.สมุทรปราการ

บริษััท ไทย บอุนิเนิต เทรดัดิั�ง โซนิ จำากัดั

511	หม่่	2	ถนินิตำาหรุ	ตำาบัลแพรกษาใหม่	อุำาเภอุเม่อุงสมุทรปราการ
จังหวัิดสมุทรปราการ	10280
โทร.	0-2117-1500-5
463/8	ถนินิราชปรารภ	แขึ้วิงมักกะสันิ	เขึ้ตราชเทว่ิ	กรุงเทพฯ	10400
โทร.	0-2117-1500-5,	06-1413-7957

36 นิิคมอุุตสาหกรรมแพรกษา	อิุนิดัสเทร่ยลล์

บริษััท วีเอ็ุนิเอุส พัร็อุพัเพัอุร์ตี� จำากัดั 

595	หม่่	4	ถนินิแพรกษา	ตำาบัลแพรกษา	อุำาเภอุเม่อุงสมุทรปราการ	
จังหวัิดสมุทรปราการ	10280
โทร.	09-6282-8888
18	อุาคารทร่	ทาวิเวิอุร์	ถนินิรัชดาภิเษก	แขึ้วิงห้วิยขึ้วิาง	เขึ้ตห้วิยขึ้วิาง	
กรุงเทพฯ	10310
โทร.	0-2858-6264

37 นิิคมอุุตสาหกรรมราชบุัร่

บริษััท มหาชัยพััฒนิาที�ดิันิ จำากัดั

110	หม่่	9	ตำาบัลดอุนิทราย	อุำาเภอุโพธัาราม	จังหวัิดราชบุัร่	70120

โทร.	0-3237-5718-9

38 นิิคมอุุตสาหกรรมสินิสาคร

บริษััท ซี.เอุ.เอุส. แอุสเซท จำากัดั

30/1	หม่่	2	ถนินิเจษฎาวิิถ่	ตำาบัลโคกขึ้าม	อุำาเภอุเม่อุงสมุทรสาคร	

จังหวัิดสมุทรสาคร	74000

โทร.	0-3445-2222,	0-3445-2022

39 นิิคมอุุตสาหกรรมมหาราชนิคร

บริษััท มหาราชนิคร จำากัดั

ตำาบัลบัางกระเจ้า	อุำาเภอุเม่อุงสมุทรสาคร	จังหวัิดสมุทรสาคร	74000	

99	ถนินิสุขุึ้มวิิท	ซึ่อุย	6	แขึ้วิงคลอุงเตย	เขึ้ตคลอุงเตย	กรุงเทพฯ	10110

40 นิิคมอุุตสาหกรรมบ้ัานิหว้ิา

บริษััท ไทยอิุนิดััสเตรียลื เอุสเตท จำากัดั

99	หม่่	5	ถนินิสายเอุเช่ย-นิครสวิรรค์	ตำาบัลบ้ัานิหว้ิา	อุำาเภอุบัางปะอิุนิ	

จังหวัิดพระนิครศร่อุยุธัยา	13160

โทร.	0-3535-0144-5

41 นิิคมอุุตสาหกรรมบัางปะอิุนิ

บริษััท ที�ดิันิบางปะอิุนิ จำากัดั

139	หม่่	2	ถนินิอุุดมสรยุทธั	ตำาบัลคลอุงจิก	อุำาเภอุบัางปะอิุนิ	

จังหวัิดพระนิครศร่อุยุธัยา	13160

โทร.	0-3525-8411

42 นิิคมอุุตสาหกรรมอัุญธัาน่ิ

บริษััท ไอุ.จี.เอุส. จำากัดั (มหาชนิ)

38	ซึ่อุยสุขึ้าภิบัาล	2	ซึ่อุย	31	แขึ้วิงดอุกไม้	เขึ้ตประเวิศ	กรุงเทพฯ	10250

โทร.	0-2727-0000,	0-2727-0021-29

43 นิิคมอุุตสาหกรรมอุุดรธัาน่ิ

บริษััท เมือุงอุุตสาหกรรมอุุดัรธัานีิ จำากัดั

55/55	หม่่	7	ตำาบัลหมากแข้ึ้ง	อุำาเภอุเม่อุงอุุดรธัาน่ิ	จังหวัิดอุุดรธัาน่ิ	41000

โทร.	0-4223-7701-4

19/1-2	อุาคารวัิงเด็ก	3	ชั�นิ	5	ซึ่อุยยาส่บั	1	ถนินิวิิภาวิด่รังสิต	แขึ้วิงจอุมพล	

เขึ้ตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900

โทร.	0-2272-1689

44 นิิคมอุุตสาหกรรมหนิอุงคาย

บริษััท นิาคา คลีืนิเพัาเวอุร์ จำากัดั

323	หม่่	14	ตำาบัลวัิดธัาตุ	อุำาเภอุเม่อุง	จังหวัิดหนิอุงคาย	43000	

ตำาบัลโพนิสว่ิาง	อุำาเภอุเม่อุง	จังหวัิดหนิอุงคาย	43000

โทร.	0-4241-1515

45 นิิคมอุุตสาหกรรมหนิอุงแค

บริษััท เอุสซีจี เซรามิกส์ จำากัดั (มหาชนิ)  

61	ตำาบัลโคกแย้	อุำาเภอุหนิอุงแค	จังหวัิดสระบุัร่	18230	

โทร.	0-3637-4087-88,	08-3022-1847	

1	ถนินิป่นิซิึ่เมนิต์ไทย	แขึ้วิงบัางซ่ึ่�อุ	เขึ้ตบัางซ่ึ่�อุ	กรุงเทพฯ	10800

46 นิิคมอุุตสาหกรรมเวิิลด์	ฟ่�ด	วัิลเลย์	ไทยแลนิด์	

บริษััท ปาร์ค อิุนิดััสตรี จำากัดั

ถนินิสายเอุเช่ย	กม.65	ตำาบัลไชยภ่มิ	อุำาเภอุไชโย	จังหวัิดอุ่างทอุง	14140

999	ถนินิสามเสนิ	แขึ้วิงถนินินิครไชยศร่	เขึ้ตดุสิต	กรุงเทพฯ	10300

โทร.	0-2242-4438,	0-2242-4921

47 นิิคมอุุตสาหกรรมเวิิลด์	(ลำาพ่นิ)

บริษััท เวิลืด์ั อิุนิดััสเทรียลื เอุสเตท จำากัดั

198	หม่่	13	ตำาบัลมะเข่ึ้อุแจ้	อุำาเภอุเม่อุง	จังหวัิดลำาพ่นิ	51000	

4	หม่่	11	ถนินิหทัยราษฎร์	ตำาบัลลาดสวิาย	อุำาเภอุลำาล่กกา	

จังหวัิดปทุมธัาน่ิ	12150

โทร.	0-2563-4056

192

รายงานประจำำาป 2563





การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

618 ถนนนิคมมักกะสัน เเขวงมักกะสัน เขตราชเทว� กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : 0-2253-0561

โทรสาร : 0-2252-6582, 0-2253-4086


