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เกี่่�ยวกี่ับั กี่นอ.
ประวัติความูเป็นมูา 

กัับกัารจััดกัารด้านสิ่่�งแวดล้้อมม่�งหวังกั�อให้เกั่ดกัาร
กัระจัายความเจัร่ญทางเศรษฐกั่จัแล้ะอ่ตสิ่าหกัรรม 
ไปสิ่่�ท่กัภู่ม่ภูาคของประเทศอย�างสิ่มด่ล้แล้ะยั�งยืน 
ต�อมา กันอ. ได้มีกัารแกั้ไขพระราชบัญญัต่ กันอ.
เพ่�มเต่ม (ฉบับที� 4) พ.ศ. 2550 เพื�อขยายขอบเขต
กัารพัฒนาพื�นที� จัากัภูาคอ่ตสิ่าหกัรรมสิ่่�ภูาค
บรก่ัาร ปัจัจับั่น กันอ. ได้มกีัารแก้ัไขพระราชบัญญัต่ 
กันอ. เพ่�มเต่ม (ฉบับที� 5) พ.ศ. 2562 เพื�อเพ่�ม
วัตถุ่ประสิ่งค์แล้ะอำนาจัหน้าที� กันอ. ที�สิ่ำคัญ 
ได้แกั� กัารโอนกัรรมสิ่่ทธิ์่�ที�ด่นที�ได้มาจัากักัารตรา
พระราชกัฤษฎีีกัาเปล้ี�ยนแปล้งสิ่ภูาพสิ่าธิ์ารณสิ่มบัต่
ของแผ่�นด่น กัารนำของหรือวัตถุ่ด่บเข้าไปในเขต
ประกัอบกัารเสิ่รีเพื�อพาณช่ยกัรรมได้รับความสิ่ะดวกั
มากัข้�น รวมถุ้งอำนาจัตามกัฎีหมายว�าด้วยกัาร
ข่ดดน่แล้ะถุมดน่ แล้ะกัฎีหมายว�าดว้ยกัารสิ่าธิ์ารณสิ่ข่
ผ่ล้กัารดำเน่นงานที�ผ่�านมา กันอ. ได้จััดเตรียม
พื� น ที� สิ่ ำห รับรอง รับ นักัล้ง ท่น ทั� ง ในแล้ะต� า ง
ประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล้ ปัจัจั่บัน กันอ. 
มีน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมทั�งสิ่่�น 65 แห�ง ใน 16 จัังหวัด
ทั�วประเทศ ประกัอบดว้ย นค่มอต่สิ่าหกัรรมที� กันอ. 
ดำเนน่กัารเอง จัำนวน 15 แห�ง แล้ะนค่มอต่สิ่าหกัรรม
ร�วมดำเน่นงาน จัำนวน 50 แห�ง มีพื�นที�น่คม
อต่สิ่าหกัรรมรวม 178,891 ไร� จัำนวนโรงงาน 4,999
โรงงาน เม็ดเง่นกัารล้งท่น 5.02 ล้้านล้้านบาท ซึ่้�ง
กั�อให้เกั่ดกัารจ้ัางงาน 815,783 ราย แล้ะสิ่�งเสิ่ร่ม
เศรษฐกั่จัของประเทศให้ขับเคล้ื�อนได้อย�างต�อเนื�อง

เพื�อกัารเพ่�มมล่้ค�ากัารล้งทน่ของภูาคอ่ตสิ่าหกัรรม 
แล้ะรองรบักัารประกัอบกัจ่ักัารโรงงานอต่สิ่าหกัรรม
ให้อย่�ร�วมกัันอย�างเป็นระบบ เพื�อสิ่นับสิ่น่น
ความเจัร่ญเต่บโตทางเศรษฐกั่จัอย�างยั�งยืนควบค่�

กี่ารนิคมูอุตสาห้กี่รรมูแห้�งประเทศไทย (กี่นอ.) 
เป็นรัฐวิสาห้กี่ิจสังกี่ัดกี่ระทรวงอุตสาห้กี่รรมู 
โดยมู่กี่ระทรวงกี่ารคลัังเป็นผูู้้ถืือหุ้้น
รายเด่ยว (100%)
จััดตั้ั�งขึ้้�นตั้ามประกาศคณะปฏิิวััติั้ 
ฉบัับัที่่� 339 ลงวัันที่่� 13 ธัันวัาคม 2515 
และตั้ราเป็นพระราชบััญญัตั้ิ กนอ. พ.ศ. 2522 
ตั้่อมาม่การแก้ไขึ้เพิ�มเตั้ิม (ฉบัับัที่่� 2) พ.ศ. 2534 
แก้ไขึ้เพิ�มเตั้มิ (ฉบับััที่่� 3) พ.ศ. 2539 

กี่ารจััดตั้ั�ง กี่นอ. 
มี่วัตั้ถุุประสงค์์
เพื่่�อเป็นกี่ลไกี่ของภาค์รัฐ
ในกี่ารขับัเค์ล่�อน
ภาค์อุตั้สาหกี่รรมีของประเทศ 
ด้วยกี่ารจััดตั้ั�ง
นิค์มีอุตั้สาหกี่รรมี
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วิสัยทัศน์

วัตถืุประสงค์เชิงยุทธิศาสตร์ (Strategic Objectives: SO) ปีงบประมูาณ 2564

“ผู้้้นำากี่ารพื่ัฒนานิค์มีอุตั้สาหกี่รรมีค์รบัวงจัรระดับัภ้มิีภาค์
ด้วยนวัตั้กี่รรมีส้�ค์วามียั�งย่น”

โดยวัิสััยที่ัศน์ขึ้อง กนอ. ม่สัิ�งที่่�ตั้้องขึ้ับัเคล่�อนให้้เกิดขึ้้�นในอนาคตั้ 2 ประการ ได้แก่

 กนอ. กำาห้นดวััตั้ถุุประสังค์เชิงยุที่ธัศาสัตั้ร์ (Strategic Objectives) และเป้าประสังค์ขึ้องแตั้่ละวััตั้ถุุประสังค์
เชิงยุที่ธัศาสัตั้ร์ เพ่�อเป็นจัุดมุ่งห้มายที่่�ชัดเจันขึ้ององค์กรในการตั้อบัสันองตั้่อการเปล่�ยนแปลง และเป็นกรอบั
ที่ิศที่างในการบัรรลุวัิสััยที่ัศน์ขึ้ององค์กร ดังน่�

โดยกัารสิ่ร้างสิ่มด่ล้ด้านเศรษฐกั่จั (Economy)
สิ่ังคม (Social) แล้ะสิ่่�งแวดล้้อม (Environment)
ในกัารพัฒนาน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมที�สิ่ามารถุอย่�ร�วมกััน
อย�างเกัื�อหน่นของภูาคอ่ตสิ่าหกัรรม สิ่ังคม ช่มชน แล้ะ
สิ่่�งแวดล้้อมตามมาตรฐานสิ่ากัล้ บนพื�นฐานของค่ณธิ์รรม
แล้ะความโปร�งใสิ่ ดังนี�

Economy : เพ่�มม่ล้ค�ากัารล้งท่นระดับประเทศ
แล้ะผ่ล้กัารดำเน่นงานขององค์กัรอย�างต�อเนื�อง

Social : ได้รับกัารยอมรับจัากัผ่่้มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ีย
Environment : เป็นม่ตรต�อสิ่่�งแวดล้้อม

กี่ารพื่ัฒนาส้�ค์วามียั�งย่น 

โดยม่�งเน้นกัารพฒันาแล้ะกัารให้บรก่ัารสิ่าธิ์ารณป่โภูค 
สิ่่�งอำนวยความสิ่ะดวกัที�ครบวงจัรตามความจัำเป็นแล้ะ
ความต้้องการของผู้้้ประกอบการภายในนิคมอุต้สาหกรรม 

ด้้ วย เทคโนโล้ยีแล้ะนวัตกัรรมเพื�อ เพ่�มสิ่มรรถุนะ
กัารแข�งขันของผ่่้ประกัอบกัาร อันสิ่�งผ่ล้ให้เกั่ดกัารเพ่�ม
ขีดความสิ่ามารถุกัารแข�งขันของประเทศในภูาพรวม
ในระดับภู่ม่ภูาคโดยม่�งเน้นกัารเป็นผ่่้นำใน 3 ล้ำดับแรกั
ในกัล้่�มประเทศอาเซึ่ียน ประกัอบด้วย ประเทศไทย 
อน่โดนเีซึ่ยี สิ่ง่คโปร ์มาเล้เซึ่ยี ฟิลิ้ป่ปนิสิ่ ์บรไ่น เวยีดนาม 
ล้าว พม�า แล้ะกััมพ่ชา

เป็นผู้้้นำากี่ารพื่ัฒนา
นิค์มีอุตั้สาหกี่รรมีค์รบัวงจัรระดับัภ้มีิภาค์
ด้วยนวัตั้กี่รรมี 
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เพื�อสิ่ร้างกัารเต่บโตแล้ะความแข็งแกัร�งทางด้าน
ธิ์่รก่ัจัองค์กัร กันอ. จัำเป็นต้องขยายธิ์่รกั่จัหล้ักัโดย
กัารจััดตั�ง/ขยายน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม/ท�าเรืออ่ตสิ่าหกัรรม 
จัากักัารสิ่�งเสิ่ร่มกัารล้งท่นในพื�นที�พัฒนาเศรษฐกั่จัพ่เศษ
ภูาคตะวันออกั (EEC) แล้ะกัารพัฒนาธิ์่รกั่จัใหม�ต�อยอด
ธ่ิ์รกั่จัเด่มจัากักัารปรับปร่ง พ.ร.บ. กันอ. (ฉบับที� 5) 
พ.ศ. 2562 ที�เพ่�มบทบาทหน้าที�ในกัารจััดตั�งบร่ษัทจัำกััด
หรือบร่ษัทมหาชนจัำกััด ผ่�านกัารร�วมดำเน่นงาน
หรือร�วมก่ัจักัารกัับบ่คคล้อื�นเพื�อประกัอบธิ์่รกั่จัที�

เกัี�ยวเนื�องกับักัจ่ักัารอนัอย่�ในวัตถุ่ประสิ่งคข์อง กันอ. ทั�งใน
แล้ะต�างประเทศ รวมทั�งกัารบร่หารสิ่่นทรัพย์เด่มที�
ไม�กั�อให้เกั่ดรายได้ เช�น กัารเร�งรัดกัารขาย/เช�าพื�นที�
นค่มอต่สิ่าหกัรรมที� กันอ. ดำเนน่กัารเองผ่�านช�องทาง Digital 
กัารบร่หารสิ่่นทรัพย์ ให้ เกั่ดศักัยภูาพสิ่่ งสิ่่ด เช�น 
กัารแสิ่วงหาเอกัชนล้งท่นพัฒนาพื�นที�ว�างเปล้�า นอกัจัากันี�
กัารใช้ประโยชน์ในบรษ่ทัที� กันอ. ร�วมล้งทน่ด้านกัารให้บร่กัาร
ระบบสิ่าธิ์ารณ่ปโภูคต�างๆ ที�มีผ่ล้ประกัอบกัารที�ดีเป็นอีกั
ช�องทางหน้�งที� กันอ. จัะสิ่ามารถุสิ่ร้างรายได้ในภูาพรวม
ของ กันอ. ในอนาคต โดยมีเป้าประสิ่งค์ ดังนี�
 • กี่ารเตั้ิบัโตั้ของรายได้จัากี่ธุุรกี่ิจัใหมี�: มี่ Business 
Model/ Investment Roadmap
 • ผู้ลตั้อบัแทนทางกี่ารเงิน: EBITDA Margin 
50.44%

ยกี่ระดับัผู้ลประกี่อบักี่ารขององค์์กี่ร
และสร้างค์วามีแข็งแกี่ร�งของกี่ลุ�มีธุุรกี่ิจั  

SO1
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การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย3



เพื�อยกัระดับองค์กัรสิ่่�ความยั�งยืนตามกัรอบแนวทาง
ปฏิ่บัต่ที�ดีของ DJSI (The Down Jones Sustainability 
Indices) โดยมีเป้าหมาย คอื กัารบรรล่้เป้าหมายใน 3 มต่่ 
ได้แกั� ม่ต่เศรษฐกั่จั (Economy) ม่ต่สิ่ังคม (Social) แล้ะ
มต่ส่ิ่่�งแวดล้อ้ม (Environment) แล้ะสิ่ร้างความเชื�อมั�นของ
ผ่่มี้สิ่�วนไดส้ิ่�วนเสิ่ยี รวมทั�งยกัระดบัองคก์ัรสิ่่�ความโปร�งใสิ่ 
กันอ. จั้งม่�งมั�นกัารพัฒนายกัระดับน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม
เช่งน่เวศ (Eco Industrial Estate) ที�สิ่ามารถุสิ่ะท้อน

ผ่ล้กัารดำเน่นงานเช่ง Eco-Efficiency รวมทั�งสิ่�งเสิ่ร่ม
กัารแสิ่ดงความรับผ่่ดชอบต�อสิ่ังคมแล้ะสิ่่�งแวดล้้อม
ตามมาตรฐาน ISO 26000 นอกัจัากันี� กันอ. ยังให้
ความสิ่ำคัญม่�งเน้นสิ่�งเสิ่ร่มกัารกัำกัับด่แล้กั่จักัารที�ดี
ตามแนวทาง Enablers โดยมีเป้าประสิ่งค์ ดังนี�
 • จัำานวนนิค์มีอุตั้สาหกี่รรมีท่�เป็น Eco World Class: 
4 แห�ง
 • ค์วามีพึื่งพื่อใจัของผู้้้มี่ส�วนได้ส�วนเส่ย: เพื่ิ�มีขึ�น 
0.05 ระดับั จัากี่ปี 2563
 • ค์ะแนนประเมีิน ITA: ได้เกี่ณฑ์์ระดับัผู้ลกี่ารประเมีิน
ผู้ล ITA ระดับั A (85.00-94.99) แตั้�ตั้้องไมี�น้อยกี่ว�า
ปี 2563

สร้างค์วามีเชื่่�อมีั�นของผู้้้มี่ส�วนได้ส�วนเส่ย
ทุกี่กี่ลุ�มีตั้�อภาพื่ลักี่ษณ์และค์วามีโปร�งใส
ในกี่ารดำาเนินงานขององค์์กี่ร  

S02

เพื�อให้องค์กัรสิ่ามารถุบรรล้เ่ป้าหมายของย่ทธิ์ศาสิ่ตร์ 
กันอ. จั้งม่�งมั�นยกัระดับขีดความสิ่ามารถุของบ่คล้ากัร

ให้มีศักัยภูาพ แล้ะปรับเปล้ี�ยนร่ปแบบกัารทำงานให้เป็น
ความปกัต่ใหม� (New Normal) เพื�อรองรับกัารขยายตัว
ทางธิ์่รกั่จัแล้ะกัารเปล้ี�ยนแปล้ง รวมทั�งม่�งยกัระดับส่ิ่�
องค์กัรแห�งกัารเรียนร้่ สิ่่�กัารสิ่ร้างกัารจััดกัารนวัตกัรรม
ขององค์กัร โดยมีเป้าประสิ่งค์ ดังนี�
 • อัตั้ราส�วนผู้ลิตั้ภาพื่กี่ารทำางาน (Productivity 
Ratio): 11.98 ล้านบัาทตั้�อค์น

สร้างบุัค์ลากี่รท่�มี่ศักี่ยภาพื่ในกี่าร
สนับัสนุนกี่ลุ�มีธุุรกี่ิจั และพัื่ฒนาส้�องค์์กี่ร
แห�งกี่ารเร่ยนร้้และนวัตั้กี่รรมี

S03

เพื�อยกัระดับองค์กัรสิ่่�องค์กัร Digital อย�างเตม็รป่แบบ
ตอบสิ่นองความต้องกัารของล้ก่ัค้า แล้ะนโยบายของรฐับาล้ 
กันอ. จ้ังเน้นกัารพัฒนาระบบกัารให้บร่กัารล่้กัค้า ค่�ค้า 

กัารบร่หารจััดกัารองค์กัรเป็นระบบด่จ่ัทัล้ โดยกัารจััดทำ
สิ่ถุาปัตยกัรรมองค์กัร (Enterprise Architecture
Framework) แล้ะจััดทำแนวทางกัารปรับปร่งสิ่่�องค์กัร
ด่จั่ทัล้ (Digital Transformation Roadmap) โดยมี
เป้าประสิ่งค์ ดังนี�
 •  กี่ ร ะ บั ว น กี่ า ร ทำา ง า น เ ป็ น ดิ จัิ ทั ล  ( D i g i t i ze 
Process): บัรรลุตั้ามีเป้าหมีาย EA Roadmap ของ
ปี 2564 ได้ 100%

พื่ลิกี่โฉมีระบับัเทค์โนโลย่เพื่่�อกี่้าวส้�องค์์กี่ร
และนิค์มีอุตั้สาหกี่รรมีในร้ปแบับั Digital 

S04

เพื�อยกัระดับให้องค์กัรเป็นผ้่่นำใน 3 ล้ำดับแรกั
ในกัารพัฒนาแล้ะกัารให้บร่กัารสิ่าธิ์ารณ่ปโภูค สิ่่�งอำนวย
ความสิ่ะดวกัที�ครบวงจัรตามความจัำเป็นแล้ะความ
ตอ้งกัารของผ่่ป้ระกัอบกัารในนค่มอ่ตสิ่าหกัรรม กันอ. จัง้
ม่�งเนน้กัารเพ่�มขดีความสิ่ามารถุใหแ้กั�ผ่่ป้ระกัอบกัาร โดย
ยกัระดบักัารใหบ้รก่ัาร Facility ที�ขบัเคลื้�อนดว้ยเทคโนโล้ยี 

แล้ะยกัระดับกัารให้บร่กัารอน่มัต่ อน่ญาตให้เป็น Super 
TSC ตล้อดจันจััดทำแผ่นยกัระดับเพื�อเพ่�มความพ้งพอใจั
ของล้่กัค้า โดยมีเป้าประสิ่งค์ ดังนี�
 • นิค์มีอุตั้สาหกี่รรมีท่�เข้าส้�ระบับั Facility 4.0: 
แนวทางพื่ัฒนานิค์มีอุตั้สาหกี่รรมีส้� Facility 4.0
 • อันดับักี่ารบัริหารจััดกี่ารนิค์มีอุตั้สาหกี่รรมีของ 
กี่นอ.: Super TSC
 • ค์วามีพื่ึงพื่อใจัของล้กี่ค์้า: ระดับั 4.50

ยกี่ระดับัมีาตั้รฐานกี่ารให้บัริกี่ารส้�สากี่ล 
S05
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ภารกี่ิจข้อง กี่นอ. 

 กนอ. ม่ภารกิจัที่่�สัำาคัญตั้ามกฎห้มาย และที่่�ได้รับัมอบัห้มายตั้ามนโยบัายการพัฒนาประเที่ศที่่�สัำาคัญ ค่อ
การพัฒนาพ่�นที่่�พรอ้มสัาธัารณูปโภค สัาธัารณูปการและสัิ�งอำานวัยควัามสัะดวักให้แ้กผูู่้ป้ระกอบัการอุตั้สัาห้กรรม 
เพ่�อสั่งเสัริมและสันับัสันุนการพัฒนาอุตั้สัาห้กรรมและภาคบัริการม่ควัามเจัริญเตั้ิบัโตั้อย่างมั�นคง ควับัคู่ไปกับั
การกำากับัดูแลสัิ�งแวัดล้อมและควัามปลอดภัย ภายในรูปแบับันิคมอุตั้สัาห้กรรมที่่�ไม่สั่งผู้ลกระที่บัตั้่อสิั�งแวัดล้อม
และชุมชน ซึ่้�งสัามารถุสัรุปภารกิจัห้ลักขึ้อง กนอ. ได้ดังน่�

01
จััดหาท่�ดินและพื่ัฒนา
เพ่�อจััดตัั้�งเป็นนิคมอุตั้สัาห้กรรม 
และสันับัสันุน สั่งเสัริม
การจััดตั้ั�งนิคมอุตั้สัาห้กรรม
ในรูปแบับัการร่วัมทีุ่น
การร่วัมดำาเนินงานที่่�สัามารถุ
รองรับัการลงทีุ่นขึ้อง
ภาคอุตั้สัาห้กรรมและภาคบัริการ
เป้าห้มายขึ้องประเที่ศ

05
จััดให้มี่และให้บัริกี่าร
สิทธุิประโยชื่น์
ที่่�สัอดคล้องกับัควัามตั้้องการ
ขึ้องผูู้้ประกอบัการ
ในนิคมอุตั้สัาห้กรรม

ให้บัริกี่ารอนุมีัตั้ิ อนุญาตั้ 
และกี่ำากี่ับัด้แล
กี่ารประกี่อบักี่ิจักี่าร
ขึ้องผูู้้ประกอบัการใน
นิคมอุตั้สัาห้กรรมด้วัยควัามสัะดวัก 
รวัดเร็วั โปร่งใสั และตั้รวัจัสัอบัได้

04

จััดตัั้�งและพัื่ฒนา
ท�าเร่ออุตั้สาหกี่รรมี
เพ่�อรองรับัและสันับัสันุน
การดำาเนินงานขึ้อง
นิคมอุตั้สัาห้กรรม ตั้ามนโยบัาย
การพัฒนาพ่�นท่ี่�ขึ้องประเที่ศ

02

ค์วบัค์ุมี กี่ำากี่ับัด้แล ตั้ลอดจัน
ประสานกี่ารจััดกี่าร
ด้านสิ�งแวดล้อมี
และค์วามีปลอดภัย
ขึ้องนิคมอุตั้สัาห้กรรม
ให้้เป็นไปตั้ามกฎห้มาย และสัร้าง
ควัามเช่�อมั�นตั้่อสัาธัารณชน

06

03
จััดให้มี่บัริกี่ารระบับั
สาธุารณ้ปโภค์ และ
สิ�งอำานวยค์วามีสะดวกี่
ที่่�เอ่�อตั้่อการประกอบักิจัการ
ในนิคมอุตั้สัาห้กรรม

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย5



 กนอ. กำาห้นดพันธักิจัที่่�ตั้้องดำาเนินการเพ่�อให้้บัรรลุวัิสััยที่ัศน์ และสันองตั้อบัตั้่อผูู้้ที่่�ม่สั่วันได้สั่วันเสั่ยในการ
ดำาเนินงานขึ้อง กนอ. ดังน่�

พัันธิกี่ิจข้อง กี่นอ. 

ระบบคุณค�า 5E’s 

 ภายใตั้้ภารกิจัห้ลักที่่� กนอ. ตั้้องดำาเนินงานเพ่�อเป็นกลไกขึ้ับัเคล่�อนการพัฒนาขึ้องประเที่ศ ได้สัร้างระบับั
คุณค่าให้้แก่วังจัรการพัฒนาอุตั้สัาห้กรรมขึ้องประเที่ศที่่�ยั�งย่นบันห้ลักพ่�นฐานขึ้อง 5E’s ดังน่�

สิ่ร้างความเจัร่ญเต่บโต
ของน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม/

ท�าเรืออ่ตสิ่าหกัรรม สิ่ังคมช่มชน
แล้ะสิ่่�งแวดล้้อมอย�างมีสิ่�วนร�วม
ที�เป็นไปตามมาตรฐานสิ่ากัล้
บนพื�นฐานของค่ณธิ์รรม

แล้ะความโปร�งใสิ่

เพื่ิ�มีค์ุณค์�าให้แกี่�
ผู้้้มี่ส�วนได้ส�วนเส่ย 

สังค์มีและสิ�งแวดล้อมี
บันหลักี่ธุรรมีาภิบัาล 

03

พัฒนาร่ปแบบ
แล้ะค่ณภูาพกัารให้บร่กัาร

เพื�อเอื�อต�อกัารล้งท่น
แล้ะกัารประกัอบกั่จักัาร
ให้สิ่ามารถุแข�งขันได้

ยกี่ระดับัค์วามีได้เปร่ยบั
ในกี่ารแข�งขันแกี่�นักี่ลงทุน 

02

โดยเป็นผ่่้นำกัารพัฒนาแล้ะ
กัารให้บร่กัารสิ่าธิ์ารณ่ปโภูค

สิ่่�งอำนวยความสิ่ะดวกั
อย�างต�อเนื�อง ด้วยเทคโนโล้ยี
แล้ะนวัตกัรรมที�ครบวงจัร
พร้อมเชื�อมโยง ASEAN 
เพื�ออำนวยความสิ่ะดวกั

ให้ผ่่้ประกัอบกัาร

สร้างนวัตั้กี่รรมีพื่ัฒนา
นิค์มีอุตั้สาหกี่รรมีค์รบัวงจัร

อย�างยั�งย่น 

01

มุ่งรักษาสิั�งแวัดล้อม
อาช่วัอนามัย พลังงาน
และควัามปลอดภัย

Environment
03

มุ่งสัร้างควัามเจัริญเตั้ิบัโตั้
ที่างเศรษฐกิจั

Economy
02

มุ่งกระจัาย 
ควัามเจัริญสัู่ภูมิภาค 
อย่างที่ั�วัถุ้ง เที่่าเท่ี่ยม

Equitability
01

มุ่งสัร้างจัริยธัรรม 
คุณธัรรม และรับัผู้ิดชอบั 
ตั้่อสัังคม และประเที่ศชาติั้

Ethics
04

มุ่งสัร้างองค์ควัามรู้ 
ให้้แก่ผูู้้ประกอบัการ 
ชุมชน และสัังคม

Education
05
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ยุทธิศาสตร์ กี่นอ. ปีงบประมูาณ 2564

 ม่�งเน้นกัารขยายธิ์่รกั่จัหลั้กัโดยกัารขยาย/จััดตั�งน่คม
อ่ตสิ่าหกัรรมแล้ะท�าเรืออ่ตสิ่าหกัรรม แสิ่วงหาธิ์่รกั่จัใหม� 
จัากักัารล้งท่นในธิ์่รกั่จัที�เกัี�ยวเนื�องทั�งในแล้ะต�างประเทศ 
ตล้อดจันใช้ประโยชน์จัากักัารบร่หารสิ่่นทรัพย์ที� กันอ. 
มีอย่�เพื�อสิ่ร้างความแข็งแกัร�งแล้ะเพ่�มม่ล้ค�าให้แกั�องค์กัร 

พื่ัฒนาและยกี่ระดับัผู้ลิตั้ภัณฑ์์/บัริกี่าร/ธุุรกิี่จัใหมี� 
เพื่่�อสร้างค์วามีมีั�นค์งให้องค์์กี่ร  

ยุทธุศาสตั้ร์ท่� 1 
Growth Strategy: 

 ม่�งเน้นกัารพัฒนายกัระดับน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมท่กัแห�ง
เป็นน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมเช่งน่เวศ กัารกัำกัับด่แล้จััดกัาร
สิ่่�งแวดล้้อมแล้ะความปล้อดภูัยของโรงงานในน่คม
อ่ตสิ่าหกัรรม/ท�าเรืออ่ตสิ่าหกัรรมให้อย่�ในมาตรฐาน 
ไม�กั�อให้เกัด่อบั่ตเ่หตอ่บั่ตภู่ยัร้ายแรงที�สิ่�งผ่ล้กัระทบที�เกัด่แกั�
สิ่ังคมช่มชน ตล้อดจันด่แล้ค่ณภูาพชีว่ตที�ดีให้แกั�ช่มชน
ผ่�านกัารมีสิ่�วนร�วมของผ้่่มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสีิ่ยท่กัภูาคสิ่�วน 
เพื�อยกัระดับค่ณภูาพชีว่ตให้แกั� สิ่ังคม ช่มชน ตล้อดจัน
สิ่ร้างความเชื�อมั�นแล้ะกัารยอมรับต�อกัารบร่หารจััดกัาร
น่คมอ่ตสิ่าหกัรรม/ท�าเรืออ่ตสิ่าหกัรรมตามมาตรฐาน
สิ่ากัล้ เช�น ISO 26000 แล้ะ GRI 

พื่ัฒนาและบัริหารจััดกี่ารแบับัมี่ส�วนร�วมี
และเป็นมีิตั้รกี่ับัสิ�งแวดล้อมีส้�ค์วามียั�งย่น

ยุทธุศาสตั้ร์ท่� 2
Green Strategy:

 ม่�งเน้นกัารพัฒนาแล้ะยกัระดับกัารกัำกัับด่แล้องค์กัร
สิ่่�มาตรฐานสิ่ากัล้ เพื�อให้เป็นองค์กัรแห�งธิ์รรมาภูบ่าล้ที�เป็น
ที�ยอมรบัอย�างยั�งยนื ผ่�านกัารประเมน่คณ่ธิ์รรมแล้ะความ
โปร�งใสิ่ในกัารดำเนน่งานของหน�วยงานภูาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ซึ่้�งเป็นกัาร
ประเม่นที�กั�อให้เกั่ดกัารปรับปร่งพัฒนาด้านค่ณธิ์รรม
แล้ะความโปร�งใสิ่ในหน�วยงานขององค์กัร

กี่ารยกี่ระดับัระบับักี่ารกี่ำากัี่บัด้แลองค์์กี่ร
ส้�มีาตั้รฐานสากี่ล  

ยุทธุศาสตั้ร์ท่� 3
Good Governance Strategy:

 ม่�งเน้นกัารเพ่�มศักัยภูาพของบ่คล้ากัร ปรับปร่ง
เครื�องมอืในกัารบรห่ารงานดา้นบค่ล้ากัรรองรบักัารพฒันา
ธิ์ร่กัจ่ั รวมทั�งนำองค์ความร้่แล้ะนวัตกัรรมมาพฒันาบรห่าร
จัดักัารองค์กัร ตล้อดจันปรับเปล้ี�ยนองค์กัรสิ่่�องค์กัรด่จัท่ลั้
โดยกัารพัฒนาระบบแล้ะบ่รณากัารข้อม่ล้ขององค์กัร
ให้เชื�อมโยงกัับหน�วยงานภูายในแล้ะภูายนอกัเพื�อเพ่�ม
ประสิ่่ทธิ์่ภูาพประสิ่่ทธิ์่ผ่ล้ขององค์กัร

กี่ารพัื่ฒนาศักี่ยภาพื่ขององค์์กี่รด้วยนวัตั้กี่รรมี
และเทค์โนโลย่  

ยุทธุศาสตั้ร์ท่� 4 
Great Strategy: 

 ม่�งเนน้กัารพัฒนาปรับปรง่รป่แบบกัารให้บรก่ัารอน่มัต่
อน่ญาต กัารให้บร่กัารระบบสิ่าธิ์ารณ่ปโภูคของน่คม
อ่ตสิ่าหกัรรมด้วยเทคโนโล้ยีแล้ะนวัตกัรรมเพื�อยกัระดับ
ความพ้งพอใจั/ขีดความสิ่ามารถุในกัารแข�งขันของล่้กัค้า
แล้ะนักัล้งท่น

เสริมีสร้างข่ดค์วามีสามีารถุกี่ารแข�งขัน
ของล้กี่ค์้าและนักี่ลงทุน  

ยุทธุศาสตั้ร์ท่� 5 
Global Competitiveness Strategy: 

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย7



ประเภทกี่ิจกี่าร แลัะลัักี่ษณะกี่ารประกี่อบกี่ิจกี่าร 

 กนอ. ม่ภารกิจัห้ลักในการบัริห้ารจััดการนิคมอุตั้สัาห้กรรม โดยม่ลักษณะการประกอบักิจัการ ดังน่�

ลักี่ษณะของธุุรกี่ิจั : ขายแล้ะให้เช�าที�ดน่ในนค่มอต่สิ่าหกัรรม เพื�อใช้ในกัาร 
   ประกัอบกัจ่ักัรรมจัากันักัล้งทน่ทั�งภูายในประเทศแล้ะ
   นักัล้งท่นจัากัต�างประเทศ เป็นอีกัหน้�งแรงขับเคล้ื�อน
   ใหเ้กัด่กัารล้งทน่ภูายในประเทศ รวมถุง้สิ่ท่ธิ์ป่ระโยชน์
   อื�นๆ ที�ช�วยเพ่�มความสิ่ามารถุในกัารแข�งขันของ
   ผ่่้ประกัอบกัารภูายในน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม
กี่ารดำาเนินงาน : จัดัหาที�ดน่เพื�อจัดัตั�งนค่มอต่สิ่าหกัรรม โดยแบ�งประเภูท
   อต่สิ่าหกัรรมภูายในนค่มอต่สิ่าหกัรรมตามประเภูทความ
   เกัี�ยวเนื�องของแต�ล้ะอ่ตสิ่าหกัรรม เพื�อเพ่�มประส่ิ่ทธิ์ภู่าพ
   ในกัารผ่ล้่ต

กี่ารขายและให้เชื่�าท่�ดิน
ในนิค์มีอุตั้สาหกี่รรมี

01

ลักี่ษณะของธุุรกี่ิจั : จัดัหาสิ่าธิ์ารณ่ปโภูค สิ่าธิ์ารณ่ปกัารให้แกั�ผ่่ป้ระกัอบกัาร
   ภูายในน่คม เพื�อความต�อเนื�องในกัารดำเนน่กัารผ่ล้ต่
   แล้ะกัารดำเนน่กัจ่ักัาร พร้อมด้วยระบบสิ่าธิ์ารณ่ปโภูค 4.0 
   ที�ทำให้ผ่่้ประกัอบกัารสิ่ามารถุบร่หารค�าใช้จั�ายได้
   อย�างแม�นยำ
กี่ารดำาเนินงาน : ดำเน่นกัารจััดหาน�ำด่บ ไฟิฟิ้า ระบบความปล้อดภูัย 
   ระบบกัารจัดักัารน�ำเสีิ่ย แล้ะระบบสิ่าธิ์ารณป่โภูคต�างๆ 
   เพื�อให้พร้อมแกั�กัารดำเน่นธ่ิ์รกั่จั รวมถุ้งกัารอำนวย
   ความสิ่ะดวกัในกัารขออน่มัต่ อน่ญาต กั�อสิ่ร้าง
   แล้ะกัารเร่�มต้นธิ์่รกั่จั

กี่ารให้บัริกี่าร
สาธุารณ้ปโภค์ 
สาธุารณ้ปกี่าร

02

ลักี่ษณะของธุุรกี่ิจั : กัารขนถุ�ายเพื�อกัารนำเข้าแล้ะสิ่�งออกัสิ่น่ค้าอ่ตสิ่าหกัรรม
   ผ่�านทางท�าเรืออ่ตสิ่าหกัรรม เพ่�มความคล้�องตัว
   ทางด้านโล้จั่สิ่ต่กัสิ่์ โดยมีเป้าหมายจัะเป็นศ่นย์กัล้าง
   กัารขนสิ่�งส่ิ่นค้าอ่ตสิ่าหกัรรมของ ASEAN
กี่ารดำาเนินงาน : พัฒนาพื�นที�ท�าเรืออ่ตสิ่าหกัรรมสิ่ำหรับกัารนำเข้า 
   แล้ะสิ่�งออกัสิ่่นค้าอ่ตสิ่าหกัรรม ของเหล้ว เคมีภูัณฑ์์
   แล้ะวัตถุ่ด่บในกัารผ่ล้่ตต�างๆ

กี่ารให้บัริกี่าร
ท�าเร่ออุตั้สาหกี่รรมี

03
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วัฒนธิรรมูองค์กี่ร 

ให้้บริกี่าร ผูู้้ประกี่อบกี่าร/นักี่ลังทุนภาคอุตสาห้กี่รรมู/SMEs/ 
Startups ชุมูชนโดยรอบพัื�นท่�นิคมูอุตสาห้กี่รรมู ด้วยเทคโนโลัย่/
นวัตกี่รรมู/ระบบดิจิทัลั

01

มูุ�งสู�กี่ารเป็น Smart Eco Industrial Estate ตามูนโยบาย 
“Thailand 4.0/ Industry 4.0” สู�กี่ารเป็นประเทศมูั�นคง/
มูั�งคั�ง/ยั�งยืน

02

พััฒนานิคมูอุตสาห้กี่รรมู โดยใช้ห้ลัักี่ “นิคมูอุตสาห้กี่รรมู
เชิงนิเวศ 4.0” มูุ�งเน้นพัื�นท่� EEC/SEZ แลัะพัื�นท่�ตามูนโยบาย
ข้องรัฐบาลั

03

พัลัิกี่โฉมูบุคลัากี่ร/โครงสร้างกี่ารบริห้ารจัดกี่ารองค์กี่ร
ให้้ทันสมูัย รองรับกี่ารเปล่ั�ยนแปลังสู�โลักี่แห้�งอนาคต

04

โดยม่ 4 เป้าประสังค์สัู่ควัามสัำาเร็จัแห้่งอนาคตั้ ได้แก่

 กนอ. ม่วััฒนธัรรมค่อ SMART ECO ประกอบัด้วัย

S
SKILLED

MANAGEMENT
TEAM

M
MOVE 

TOWARD
DIGITAL

A
ABLE 

TO WORK
IN NEW WAYS

R
READY

TO
CHANGE

T
TRANSFORMATION

FOR FUTURE
COMPETITIVENESS

ECO
ECONOMY & 

ECOLOGY  

มีทักษะในการ
บริหารทีมงาน

การขับเคลื่อน
สูดิจิทัล

สามารถทำงาน
ในรูปแบบใหม

พรอม
ปรับเปลี่ยน

เปลี่ยนแปลง
เพื่อการแขงขัน
ในอนาคต

สูความสมดุล
ทั้งทางดานเศรษฐกิจ

และระบบนิเวศ
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ผูู้บ้ัรหิ้าร พนักงาน ลกูจัา้ง ผูู้้วั่าการ

สัายงานบัริห้าร

สัายงานยุที่ธัศาสัตั้ร์และพัฒนา

สัายงานบัริการและลกูคา้สัมัพนัธั์

สัายงานปฏิิบััตั้ิการ 1
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พื่นักี่งาน (แยกี่ตั้ามีสายงาน)

จัำานวนพื่นักี่งานจัำาแนกี่ตั้ามีอายุ
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ผู้ลักี่ารดำาเนินงานกี่ารปรับปรุงสวัสดิกี่ารแลัะสิทธิิประโยชน์พันักี่งาน กี่นอ. 

 สิ่วัสิ่ด่กัารแล้ะสิ่่ทธิ์่ประโยชน์ที�องค์กัรมอบให้
นบัเปน็แรงจัง่ใจัอย�างย่�งที�จัะรกััษาบค่ล้ากัรที�มคีวามร่้
ความสิ่ามารถุให้อย่�ร�วมกัับองค์กัรอย�างยาวนาน 
สิ่ร้างความรักัความผ่่กัพันของพนักังาน กันอ. ต�อ
องค์กัร อกีัทั�งยงัเป็นแรงจัง่ใจัสิ่ำคญัให้บค่คล้ภูายนอกั
อยากัร�วมงานกัับ กันอ. 
 กัองบรห่ารทรพัยากัรบค่คล้ ฝ่า่ยทรพัยากัรบค่คล้ 
ไดจ้ัดัสิ่วัสิ่ดก่ัารแล้ะสิ่ท่ธิ์ป่ระโยชน์ แล้ะมีกัารปรบัปร่ง
สิ่วัสิ่ด่กัารแล้ะสิ่่ทธิ์่ประโยชน์ให้แกั�ผ่่้ปฏิ่บัต่งาน
อย�างต�อเนื�อง ทั�งสิ่วัสิ่ด่กัารพื�นฐานตามที�กัฎีหมาย
กัำหนด แล้ะสิ่วัสิ่ด่กัารพ่เศษเพ่�มเต่มหล้ากัหล้าย
ร่ปแบบ อาท่ ค�ารักัษาพยาบาล้ผ่่้ปฏ่ิบัต่งาน แล้ะ
บ่คคล้ในครอบครัว ค�าช�วยเหล้ือบ่ตร ค�าช�วยเหล้ือ
กัารศก้ัษาของบต่ร ค�าเครื�องแบบพนกัังาน ค�าช�วยเหลื้อ
กัรณีประสิ่บภูัยพ่บัต่ เป็นต้น 

 ในปีงบประมาณ 2564 กันอ. ได้ปรับปร่ง
สิ่วสัิ่ดก่ัารสิ่ท่ธิ์ป่ระโยชน์ของผ่่ป้ฏ่ิบตัง่าน โดยปรับเพ่�ม
เงน่ค�าทดแทน (ค�าทำศพ) สิ่ำหรับกัรณีที�ผ่่ป้ฏ่ิบตัง่าน
เสิ่ียชีว่ตกั�อนกัารเกัษียณอาย่ จัากัอัตราเด่มตามที�
กัฎีหมายกัำหนดให้ได้รับเง่นค�าทำศพเป็นจัำนวน 
3 เท�าของเง่นเดือน ปรับเป็นให้ได้รับเง่นเพ่�มอีกัใน
กัรณีดังต�อไปนี� 
	 (1)	กรณีีเสีียชีีวิิตอัันมิิใชี่เน่�อังจากการทำงาน 
ให้ได้รับเง่นเพ่�มอีกั 100,000 บาท 
 (2)	กรณีีเสีียชีีวิิตเน่�อังจากการทำงาน ให้ได้รับ
เง่นเพ่�มอีกั 200,000 บาท 
	 (3)	กรณีเีสียีชีวีิติในปีทีี�เกษียีณีอัาย ุใหไ้ดร้บัเงน่
เพ่�มอีกั 200,000 บาท 
 (4)	กรณีีเสีียชีีวิิตเน่�อังจากการทำงานและในปีี
ที�เกษีียณี ให้ได้รับเง่นเพ่�มอีกั 300,000 บาท
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กี่ารให้บัริกี่ารและสิทธุิประโยชื่น์

 ในปี 2551 กันอ. ได้มีกัารพัฒนานวัตกัรรมกัารให้บร่กัาร โดยยกัระดับกัารให้บร่กัารเบ็ดเสิ่ร็จัครบวงจัรจัากั 
One Stop Service: OSS ซึ่้�งกัระจัายอย่�ในท่กัน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม ไปสิ่่�กัารเป็นศ่นย์บร่กัารธิ์่รกั่จั Total Solution Center 
(TSC) ที�ครอบคล้ม่กัารให้บรก่ัารทั�ง “กั�อน” “ระหว�าง” แล้ะ “หลั้ง” กัารล้งท่นด้วยกัารปรับปรง่ค่ณภูาพแล้ะขยายขอบเขต
กัารใหบ้รก่ัารที�มอีย่�เดม่พร้อมทั�งนำเสิ่นอบร่กัารร่ปแบบใหม� บนฐานของความรวดเรว็ ถุ่กัตอ้ง โปร�งใสิ่ ไดม้าตรฐานสิ่ากัล้ 
ซึ่้�งเอื�อให้สิ่ามารถุตอบโจัทย์ความต้องกัารในท่กัขั�นตอนกัารล้งท่นได้อย�างสิ่มบ่รณ์แบบแล้ะกัระต่้นให้เกั่ดกัารล้งท่น
ที�มีค่ณภูาพย่�งข้�น สิ่อดคล้้องตามแนวทางให้บร่กัารที�เน้นจั่ดยืน “ลูักี่ค้าเป็นศูนย์กี่ลัางอย�างแท้จริง”

 ศ่นย์ Total Solution Center (TSC) ประกัอบด้วย
บร่กัาร 5 ร่ปแบบ ได้แกั�
1.  Focal Point Service ด่แล้นักัล้งท่นรายใหม� 
  โดยให้บร่กัารสิ่ำนักังานชั�วคราว บร่กัาร
  ห้องประช่ม กัารให้บร่กัารข้อม่ล้กัารบร่กัาร 

แล้ะคำปร้กัษาด้านกัารล้งท่น ข้อม่ล้กัาร
  ตั�งโรงงาน ข้อม่ล้ผ่ล่้ตภัูณฑ์์เพื�อเชื�อมโยงแล้ะ

สิ่ร้างพันธิ์มต่รร�วมกันั รวมถุง้ขอ้มล่้อื�นๆ ที�เป็น
  ประโยชน์ต�อนักัล้งท่น โดยมี Application 

I-EA-T Touch เป็นสิ่�วนเสิ่ร่มในกัารสิ่นับสิ่น่น
ข้อม่ล้อีกัทางหน้�ง

2.  One Stop Service กัารอนม่ต่ั อนญ่าตใชท้ี�ดน่ 
กั�อสิ่ร้าง ประกัอบกั่จักัาร แล้ะสิ่่ทธิ์่ประโยชน์  

  สิ่ำหรับผ้่่ประกัอบกัาร รวมถุ้งกัารบร่กัาร
  ให้คำปร้กัษา แนะนำแล้ะเสิ่นอแนะแนวทาง
  กัารแกั้ไขปัญหาด้านกัารอน่มัต่ อน่ญาต 
  กัารประกัอบกั่จักัาร แล้ะสิ่่ทธิ์่ประโยชน์แกั�
  ผ่่้ประกัอบกัาร

3.  One Stop Service for Developer กัารอนม่ตั่
อน่ญาตสิ่ำหรับผ่่้พัฒนาน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม 
ไดแ้กั� กัารอนญ่าตผั่งแม�บท ผ่งัจัดัสิ่รร เป็นต้น

4.  Training Service บร่กัาร จััด ฝึ่กัอบรม
หล้กััสิ่ต่รที�เกัี�ยวข้องกับักัฎีหมายที�เกัี�ยวข้องกับั 

  กันอ. กัารประกัอบกั่จักัาร หรือหล้ักัสิ่่ตรอื�นๆ 
  ทั�วไป   

5.  Value Added Services เป็นบร่กัารเสิ่ร่ม
  ในกัารอน่มัต่ อน่ญาตผ่�านระบบ e-PP ซึ่้�ง

เป็นระบบอน่มัต่ อน่ญาตทางอ่เล้็กัทรอน่กัสิ่์ 
  โดยเชื�อมโยงกัับหน�วยงานที�เกัี�ยวข้อง

ศูนย์บริกี่าร Total Solution Center (TSC) 

 กันอ. ได้พัฒนากัารให้บร่กัารขออน่มัต่ อน่ญาต
ผ่�านทางระบบ e-PP (e-Permission & Privilege) 
ในกัารขออน่ญาตใช้ที�ด่น กั�อสิ่ร้าง ประกัอบกั่จักัาร
แล้ะสิ่่ทธิ์่ประโยชน์ โดยผ่่้ประกัอบกัารในน่คม
อ่ตสิ่าหกัรรมสิ่ามารถุนำหนังสิ่ืออน่ญาตดังกัล้�าว 

ไปยื�นกัับหน�วยงานที�เกัี�ยวข้องโดยไม�ต้องเด่นทาง
มารับเอกัสิ่ารที� กันอ. โดยในแต�ล้ะหนังสืิ่ออน่ญาต
จัะมีล้ายเซ็ึ่นอ่เล็้กัทรอน่กัส์ิ่ (e-Signature) แล้ะ 
QR Code เพื�อให้หน�วยงานอื�นสิ่ามารถุตรวจัสิ่อบ
ความถุ่กัต้องของหนังสิ่ืออน่ญาตได้

กี่ารให้้บริกี่ารระบบอนุมูัติ อนุญาตทางอิเล็ักี่ทรอนิกี่ส์  
(e-Permission & Privilege: e-PP) 
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ข้อมี้ลท่�สำาคั์ญทางกี่ารเงิน
ฐานะกี่ารเงิน กี่นอ. ปี 2564 

ผู้ลักี่ารดำาเนินงาน กี่นอ. ปี 2564 

สินทรัพยรวม มีสัดสวนหนี้สินตอทุน (D/E)

37,768 ลานบาท

หนี้สินรวม

14,628 ลานบาท

สวนของทุนรวม

23,140 ลานบาท 0.63 เทา

EBITDA ป 2564 เงินนำสงรัฐ ป 2564

ลานบาท

ลานบาทจํานวน 536
ตามผลประกอบการ กนอ.

จํานวน 4,276 
เพิ่มขึ้นจากป 2563 ลานบาท

ตามหลักเกณฑการนำเงินสงรัฐ
ของกระทรวงการคลัง

กนอ. นำเงินสงรัฐ ในป 2564 

จํานวน 1,235  

ลานบาท191

รายไดคาเชา
สินทรัพย

รายไดคาบริการ
สาธารณูปโภค 

ลานบาท29

รายไดจากการ
รวมดำเนินงาน 

ลานบาท31

รายได
คาธรรมเนียม 

ลานบาท9

รายไดจาก
การขายที่ดิน 

551 ลานบาท

รายไดคาบริการ
จากการ
ดำเนินงาน
ทาเทียบเรือ 

114 ลานบาท

รายไดจากการ
รับบริจาคสินทรัพย
ที่กอใหเกิดรายได 

51 ลานบาท

รายไดอื่น 

321 ลานบาท

เพิ่มขึ้น    จำนวน

เพิ่มขึ้น    จำนวน

เพิ่มขึ้น    จำนวนเพิ่มขึ้น    จำนวน

ลดลง    จำนวน ลดลง    จำนวนลดลง    จำนวน

เพิ่มขึ้น    จำนวน

 กันอ. มกีัำไรสิ่ท่ธิ์ ่จัำนวน 3,292 ล้้านบาท เพ่�มข้�นจัากัปี 2563 จัำนวน 332 ล้้านบาท หรอืล้ดล้งร้อยล้ะ 11 ประกัอบด้วย 
รายได้รวม จัำนวน 7,347 ล้้านบาท เพ่�มข้�นจัำนวน 491 ล้้านบาท แล้ะค�าใช้จั�ายรวม จัำนวน 4,055 ล้้านบาท เพ่�มข้�น 
จัำนวน 159 ล้้านบาท 
 รายได้รวม เพ่�มข้�น จัำนวน 491 ล้้านบาท ประกัอบด้วย รายได้จัากักัารดำเนน่งานหลั้กัเพ่�มข้�น จัำนวน 812 ล้้านบาท 
ได้แกั�

 ค�าใช้จั�ายรวมเพ่�มข้�น จัำนวน 159 ล้้านบาท สิ่�วนใหญ�เป็นกัารเพ่�มข้�นของต้นท่นขายแล้ะบร่กัารซึ่้�งแปรผ่ันตาม
รายได้ที�เพ่�มข้�น

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย13



สภาวะเศรษฐกี่ิจไทยในปัจจุบันแลัะแนวโน้มูในปี 2565 

แนวโน้มูด้านกี่ารเงินในอนาคตข้อง กี่นอ. ในปี 2565 

 จัากัรายงานของสิ่ำนักังานสิ่ภูาพัฒนากัาร
เศรษฐก่ัจัแล้ะสิ่ังคมแห�งชาต่ เศรษฐกั่จัไทย
ป ี2564 มแีนวโน้มขยายตัวร้อยล้ะ 1.2 ปรับตัวดีข้�น 
อย�างช้าๆ จัากักัารล้ดล้งร้อยล้ะ 6.1 ในปี 2563 
อัตราเง่นเฟ้ิออย่�ที�ร้อยล้ะ 1.2 แล้ะบัญชีเด่นสิ่ะพัด
ขาดดล่้ร้อยล้ะ 2.5 ของ GDP แนวโน้มเศรษฐกัจ่ัไทย
ปี 2565 คาดว�าจัะขยายตัวในช�วงร้อยล้ะ 3.5-4.5 
โดยมีปัจัจััยสิ่นับสิ่น่นจัากั
 (1) กัารฟิ้�นตัวของอ่ปสิ่งค์ในประเทศแล้ะภูาค
กัารผ่ล้ต่ตามสิ่ถุานกัารณ์ กัารระบาดของโรคโควด่-19 
ที�มีแนวโน้มคล้ี�คล้ายล้งตามล้ำดับ 
 (2) กัารฟ้ิ�นตวัอย�างช้าๆ ของภูาคท�องเที�ยวระหว�าง
ประเทศภูายใต้นโยบายกัารเปิดประเทศของภูาครัฐ 

 (3) กัารขยายตัวในเกัณฑ์์ดีของกัารสิ่�งออกั
สิ่่นค้า 
 (4) กัารขับเคล้ื�อนจัากักัารเบ่กัจั�าย งบประมาณ
ภูาครัฐ 
 (5) ฐานกัารขยายตัวที�ยังอย่�ในระดับต�ำ

    ทั�งนี� คาดว�ามล่้ค�ากัารสิ่�งออกัสิ่น่ค้าในรป่ดอล้ล้าร์ 
สิ่รอ. จัะขยายตัวร้อยล้ะ 4.9 กัารอ่ปโภูคบร่โภูค
แล้ะกัารล้งท่นภูาคเอกัชนขยายตัวร้อยล้ะ 4.3 แล้ะ
รอ้ยล้ะ 4.2 ตามล้ำดบั อตัราเงน่เฟิอ้ทั�วไปเฉล้ี�ยอย่�ใน
ช�วงร้อยล้ะ 0.9-1.9 แล้ะด่ล้บัญชีเด่นสิ่ะพัดเกั่นด่ล้
ร้อยล้ะ 1.0 ของ GDP

 ภู า ย ใ ต้ ว่ สิ่ั ย ทั ศ น์  “ผูู้้นำากี่ารพััฒนานิคมู
อตุสาห้กี่รรมูครบวงจรระดับภมููภิาคดว้ยนวตักี่รรมู
สู�ความูยั�งยืน” แล้ะย่ทธิ์ศาสิ่ตร์  กันอ. 5G + 
ปี 2561-2565 ทำให้ กันอ. มีกัารล้งท่นเพื�อ
ขับเคล้ื�อนด้านเศรษฐกั่จัที�สิ่ำคัญ คือ โครงกัารจััดตั�ง
น่คมอ่ตสิ่าหกัรรม Smart Park แล้ะโครงกัารพัฒนา
ท�าเรืออ่ตสิ่าหกัรรมมาบตาพ่ด ระยะที� 3 ซ้ึ่�งเป็น
โครงกัารที�ร�วมล้งท่นกัับเอกัชน ตามพระราชบัญญัต่
กัารให้เอกัชนร�วมล้งทน่ในกัจ่ักัารของรัฐ พ.ศ. 2562 
(PPP) นอกัจัากันี�ในด้านกัารจััดกัารสิ่่�งแวดล้้อม 
กันอ. ได้ตระหนักัถุ้งความสิ่ำคัญของกัารควบค่ม
กัารจััดกัารขยะอ่ตสิ่าหกัรรมไม�ว�าจัะเป็นกัารกัำจััด 
กัารปรับสิ่ภูาพ หรือกัารนำมารีไซึ่เค่ล้ เพื�อไม�ให้เกั่ด
ปัญหาหรือมล้พ่ษที�จัะกัระทบกัับสิ่่�งแวดล้้อม กันอ. 
จ้ังได้ร่เร่�มโครงกัารระบบต่ดตามกัารเคล้ื�อนย้าย
กัากัของเสิ่ยีของโรงงานอ่ตสิ่าหกัรรมแบบ Real Time 
สิ่ำหรับน่คมฯ ที� กันอ. ดำเน่นกัารซ้ึ่�งเป็นโครงกัาร
ที�มีต้นแบบจัากัน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมภูาคเหนือ โดยมี
ผ่่ป้ระกัอบกัารในนค่มฯ ภูาคเหนอืแล้ะผ่่ป้ระกัอบกัาร

ขนสิ่�งแล้ะกัำจััดกัากัอ่ตสิ่าหกัรรมเข้าร�วมใช้งาน 
นอกัจัากันี� กันอ. ได้เร่�มโครงกัารพัฒนาระบบ
ค่�เสิ่มือนด่จั่ทัล้ (Digital Twin) นำร�องเพื�อกัาร
บร่หารจััดกัารสิ่าธิ์ารณ่ปโภูคแล้ะสิ่่นทรัพย์ในน่คมฯ 
ซึ่้� งจัะเ ร่�ม พัฒนานำร�องที�น่คมฯ สิ่ม่ทรสิ่าคร 
ซึ่้�งโครงกัารดังกัล้�าวเป็นกัารพัฒนานำระบบด่จั่ทัล้
มาประย่กัต์ใช้โดยบ่รณากัารเทคโนโล้ยี เช�น AI 
Algorithm, Cloud Computing เพื�อให้สิ่ามารถุ
แสิ่ดงรายล้ะเอียดค่ณสิ่มบัต่ที�เทียบเท�าวัตถุ่จัร่ง 
แล้ะสิ่ามารถุคำนวณสิ่่�งที�จัะเกั่ดข้�นเมื�อมีกัารพัฒนา
บร่หารจััดกัารในอนาคต ระบบจัะประกัอบด้วย 
ฐานข้อมล่้กัล้าง กัารนำข้อมล่้เข้าระบบ กัารวเ่คราะห์
ขอ้มล่้ แล้ะกัารแสิ่ดงผ่ล้ โครงกัารดงักัล้�าวจัะสิ่ามารถุ
เพ่�มประสิ่ท่ธิ์ภู่าพกัารบรห่ารจัดักัารระบบสิ่าธิ์ารณป่โภูค 
แล้ะทรพัย์สิ่น่ของนค่มฯ ใหเ้กัด่ประโยชนส์ิ่ง่สิ่ด่ ทั�งนี�
กัารบร่หารจััดกัารของ กันอ. ในปี 2565 ยังคงเน้น
เรื�องบร่หารรายจั�าย โดยคำน้งถุ้งความค่้มค�าของ
กัารใช้เง่น แล้ะกัารดำเน่นโครงกัารล้งท่นระยะยาว
อย�างต�อเนื�อง เพื�อเป็นแหล้�งรายได้ใหม�ในอนาคต 
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จุดเด�นทางกี่ารเงิน

กี่ารคำ�าประกี่ัน โดย กี่ระทรวงกี่ารคลััง
ยอดห้น่�เงินกีู่้ ณ 30 กี่ันยายน ข้องทุกี่ปี

(ห้น�วยลั้านบาท/ทศนิยมู 2 ตำาแห้น�ง)

2559 2560 2561 2562 2563 2564

ค�ำประกััน - - - - - -

ไม�ค�ำประกััน

ยอดยกัมาต้นปี 2,006.42 2,006.42 2,006.42 1,959.32 1,575.15 1,220.52

เบ่กัเพ่�มเง่นกั่้  -  - 12.00 - - -

ชำระคืนเง่นกั่้  -  - (59.10) (384.17) (354.63) (354.62)

ยอัดคงเหล่อัปีลายปีี 2,006.42 2,006.42 1,959.32 1,575.15 1,220.52 865.90

2562 2563 2564 Chg 
Y64-Y63

%Chg 
Y64-Y63

ฐานะกี่ารเงิน

สิ่่นทรัพย์รวม 27,129 29,247 37,768 8,521 29% 

หนี�สิ่่นรวม 12,195 11,803 14,628 2,825 24%

สิ่�วนของท่น 14,934 17,445 23,140 5,695 33% 

งบกี่ำาไรข้าดทุน

รายได้จัากักัารดำเน่นงานหล้ักั 6,645 5,999 6,811 812 14%

รายได้รวม 7,071 6,856 7,347 491 7%

ค�าใช้จั�ายรวม 3,947 3,896 4,055 159 4%

กัำไรสิ่่ทธิ์่ 3,124 2,960 3,292 332 11% 

กัำไร (ขาดท่น) กั�อนดอกัเบี�ยจั�าย ภูาษีเง่นได้ ค�าเสิ่ื�อมราคา
แล้ะค�าตัดจัำหน�าย Earnings before Interest, Tax, 
Depreciation and Amortization (EBITDA)

3,858 3,740 4,276 536 14% 

เงินนำาส�งรัฐ 1,326 1,210 1,235 25 2%

อัตราส�วนทางกี่ารเงิน

ผ่ล้ตอบแทนต�อสิ่่นทรัพย์รวมเฉล้ี�ย (ROA) 11.26% 10.12% 8.72% -1.40% -

กัำไรสิ่่ทธิ์่ต�อรายได้จัากักัารดำเน่นงาน 47.01% 49.34% 48.33% -1.01% -

อัตราสิ่�วนหนี�สิ่่นต�อท่น (D/E) (เท�า) 0.82 0.68 0.63 - -

ความสิ่ามารถุในกัารชำระหนี� (DSCR) (เท�า) 10 8 7 - -

หมิายเหตุ	:	1. ปี 2562-2563 งบกัารเง่นผ่�านกัารรับรองจัากั สิ่ตง. แล้้ว 

การนิคมอุตั้สัาห้กรรมแห้่งประเที่ศไที่ย

ห้น่�เงินกีู่้ข้องรัฐวิสาห้กี่ิจ

หน�วย : ล้านบัาท
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ผู้ลประกี่อบักี่าร

ขึ้ายที่่�ดิน เช่าสัินที่รัพย์ ที่่าเที่่ยบัเร่อ ร่วัมดำาเนินงาน บัริการ อ่�นๆ

ตั้้นทุี่นค่าเช่าสิันที่รัพย์ ตั้้นทีุ่นขึ้ายที่่�ดิน ตั้้นทีุ่นบัริการสัาธัารณูปโภค ตั้้นทีุ่นที่่าเที่่ยบัเร่อ ค่าใช้จั่ายบัริห้าร ค่าใช้จั่ายอ่�นๆ

หน�วย : ล้านบัาท

หน�วย : ล้านบัาท

โครงสร้างค�าใช้จ�ายรวมู ปี 2562-2564

โครงสร้างรายได้รวมู ปี 2562-2564

7,071
ป 2562

ลานบาท 6,856
ป 2563

ลานบาท 7,347
ป 2564

ลานบาท

36.35%
(2,671)

37.23%
(2,735)

16.09%
(1,182)

0.30%
(22)

1.62%
(119)

8.41%
(618)

26%
(1,826)

38%
(2,683)

16.03%
(1,134)

16.06%
(1,135)

2%
(138)

2.18%
(154)

31.86%
(2,184)

36.19%
(2,481)

14.89%
(1,021)

15.58%
(1,068)

0.18%
(12)

1.31%
(90)

3,947 
ป 2562

ลานบาท 3,797 
ป 2563

ลานบาท 4,049 
ป 2564

ลานบาท

54.33%
(2,190)

30.46%
(1,228)

0.30%
(22)

4%
(150)

6%
(222)

6%
(235)

32%
(1,199)

55.27%
(2,099)

6%
(225)

2%
(59)

6%
(213)0.05%

(2)

31%
(1,205)

57%
(2,238)

5.07%
(200)

2.43%
(96)

5%
(182)1%

(27)
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หมิายเหตุ	:	 * เกัษียณอาย่ราชกัาร 30 กัันยายน 2564 โดยประธิ์านกัรรมกัาร กันอ. ได้พ่จัารณาแต�งตั�งผ่่้แทน กันอ. ในบร่ษัทร�วมท่นแทนตำแหน�ง   
   ที�ว�างล้ง เมื�อ 25 ต่ล้าคม 2564 ดังนี�

 1. นางบ่ปผ่า  กัว่นวศ่น (ผ่ช.ผ่วกั.) ดำรงตำแหน�งกัรรมกัารใน GENCO แทน นางสิ่าวฐานันดร์ พ่ทักัษ์วงศ์ (รผ่กั.)
 2. นายธิ์าดา  สิ่่นทรพันธิ์่์ (รผ่กั.) ดำรงตำแหน�งกัรรมกัารใน GEM แทน นายจัักัรรัฐ เล้่ศโอภูาสิ่ (รผ่กั.) 
 3. นายคณพศ  ข่นทอง (ผ่ช.ผ่วกั.) ดำรงตำแหน�งกัรรมกัารใน POEM แทน นายธิ์าดา สิ่่นทรพันธิ์่์ (รผ่กั.)

  **  BIC :  ไม�มีผ่่้แทน กันอ. เข้าดำรงตำแหน�งกัรรมกัารในบร่ษัท เนื�องจัากั กันอ. ขอซึ่ื�อห่้นจัากัผ่่้ถุือห่้นรายใหญ�

หมิายเหตุ	:	 *งบกัารเง่น สิ่ำหรับงวด 6 เดือน สิ่่�นสิ่่ดวันที� 30 ม่ถุ่นายน 2564 ยังไม�ได้ตรวจัสิ่อบแต�สิ่อบทานแล้้ว

 กันอ. ได้วเ่คราะห์ตด่ตามประเมน่ผ่ล้กัารดำเนน่งานของบรษ่ทัที� กันอ. ร�วมทน่ สิ่ำหรับปี สิ่่�นสิ่ด่วันที� 31 ธิ์นัวาคม 
2558-2563 แล้ะสิ่ำหรบังวด 6 เดอืน ส่ิ่�นส่ิ่ดวนัที� 30 มถุ่่นายน 2564 โดยผ่ล้กัารดำเนน่งานของบรษ่ทัร�วมทน่ สิ่ร่ปดงันี�

ลัำาดับ บริษัท
กี่ำาไร (ข้าดทุน) สุทธิิ

31 ธิ.ค. 
2558

31 ธิ.ค. 
2559

31 ธิ.ค. 
2560

31 ธิ.ค. 
2561

31 ธิ.ค. 
2562

31 ธิ.ค. 
2563

30 มูิ.ย. 
2564*

1 EAST WATER 1,591.24 1,318.61 1,232.02 1,129.77 1,055.91 776.43 654.86

2 BIC 212.13 189.95 359.51 581.33 459.96 594.57 264.16

3 GUSCO 201.33 162.51 171.62 148.79 141.95 171.08 102.03

4 GEM 37.35 40.24 53.60 57.43 53.46 50.39 17.11

5 EFT 21.02 34.30 33.95 35.69 35.51 38.83 24.86

6 GENCO 0.67 (23.82) 4.38 119.43 (34.81) (47.75) (0.07)

7 POEM 2.38 2.74 6.30 (18.20) 2.41 (3.42) (19.32)

หน�วย : ล้านบัาท

กี่ารแต�งตั�งผูู้้แทน กี่นอ. ในบริษัทร�วมูทุน

สรุปผู้ลักี่ารวิเคราะห้์แลัะติดตามูประเมิูนผู้ลักี่ารดำาเนินงานข้องบริษัทร�วมูทุน 

ข้อมล่้ ณ 30 กันัยายน 2564

ลัำาดับ บริษัท

ผูู้้แทน กี่นอ. ในบริษัทร�วมูทุน

รายชื�อ (ตำาแห้น�ง กี่นอ.) ตำาแห้น�ง
ในบริษัท
ร�วมูทุน

วันท่�ดำารงตำาแห้น�ง

1 บรษ่ทั จัดักัารแล้ะพฒันาทรพัยากัรน�ำ            
ภูาคตะวนัออกั จัำกัดั (มหาชน) : 
(EAST WATER)

นายวีร่ศ อัมระปาล้ (ผ่วกั.) กัรรมกัาร 30 เม.ย. 64 - ปัจัจั่บัน

2 บรษั่ท บรห่ารแล้ะพฒันาเพื�อกัาร
อนร่กััษ์สิ่่�งแวดล้้อม จัำกัดั (มหาชน) : 
(GENCO)

นางสิ่าวฐานนัดร์ พท่กััษ์วงศ์ 
(รผ่กั.)*

กัรรมกัาร 10 พ.ย. 59 - 30 กั.ย. 64

3 บรษั่ท อสีิ่เทร์่น ฟิล้อ่ด่ ทรานสิ่ปอร์ต 
จัำกัดั : (EFT)

นายพรเทพ ภูร่พ่ฒัน์ (รผ่กั.)

นางปนดัดา ร่�งเรืองศร ี(รผ่กั.)

ประธิ์าน
กัรรมกัาร
กัรรมกัาร

5 พ.ย. 63

5 พ.ย. 63

-

-

ปัจัจั่บัน

ปัจัจั่บัน

4 บรษั่ท โกัล้บอล้ ยท่ล่้ต่ี� เซึ่อร์วส่ิ่ 
จัำกัดั : (GUSCO)

นายวีร่ศ อัมระปาล้ (ผ่วกั.)
นายประทีป เอ�งฉ้วน (รผ่กั.) 

กัรรมกัาร
กัรรมกัาร

30 เม.ย 64
5 พ.ย. 63

-
-

ปัจัจั่บัน
ปัจัจั่บัน

5 บรษั่ท เจัม เอน็ไวรนัเมนทลั้ 
แมเนจัเม้นท์ จัำกัดั : (GEM) 

นายจัักัรรัฐ เล้่ศโอภูาสิ่ (รผ่กั.)*
นายอัฐพล้ จั่รวัฒน์จัรรยา (รผ่กั.)

กัรรมกัาร
กัรรมกัาร

20 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61

-
-

30 กั.ย. 64
ปัจัจั่บัน

6 บรษั่ท โพเอม็ โกัล้บอล้ จัำกัดั : 
(POEM) 

นายธิ์าดา  สิ่่นทรพันธิ์่์ (รผ่กั.) กัรรมกัาร 5 พ.ย. 63 - 24 ต.ค. 64

7 บรษั่ท บางปะอน่ โคเจันเนอเรชั�น 
จัำกัดั : (BIC) **

- - -
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 กันอ. ได้ร�วมกับัเอกัชนจัดัตั�งบรษ่ทัร�วมล้งทน่ เพื�อดำเนน่
ธิ์่รกั่จัที�เป็นประโยชน์หรือเกัี�ยวเนื�องกัับวัตถุ่ประสิ่งค์ของ 
กันอ. ได้แกั� กัารจััดให้มีแล้ะให้บร่กัารด่แล้บำร่งรักัษา
แล้ะพฒันาระบบสิ่าธิ์ารณป่โภูคแล้ะสิ่าธิ์ารณป่กัาร รวมถุ้ง

สิ่่�งอำนวยความสิ่ะดวกัที�เพียงพอแกั�กัารประกัอบกั่จักัาร
ในน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม ซ้ึ่�งปัจัจั่บัน กันอ. ได้ร�วมล้งท่นกัับ
ภูาคเอกัชนทั�งสิ่่�น 7 บรษ่ทั เงน่ล้งท่นรวมทั�งหมด 520.30 
ล้้านบาท (ข้อม่ล้ ณ 30 กัันยายน 2564) สิ่ร่ปดังนี�

ลัำาดับ บริษัท
เงินลังทุนข้อง กี่นอ.

จำานวนหุ้้น
(ลั้านหุ้้น)

จำานวนเงิน
(ลั้านบาท)

กี่ารถืือหุ้้น
(ร้อยลัะ)

1 บัริษัท จััดกี่ารและพื่ัฒนาทรัพื่ยากี่รนำ�าภาค์ตั้ะวันออกี่ จัำากี่ัด (มีหาชื่น) : 
(EAST WATER) 
ประกัอบกัจ่ักัารจัำหน�ายน�ำดบ่แล้ะน�ำประปา
ที�ตั�ง : อาคารอีสิ่ท์วอเตอร์ ชั�น 23-26 เล้ขที� 1 ซึ่อยวภู่าวดรีงัสิ่ต่ 5                
ถุนนวภู่าวดรีงัสิ่ต่ แขวงจัอมพล้ เขตจัตจ่ักััร กัรง่เทพฯ 10900                        
โทรศพัท์ 0-2272-1600 โทรสิ่าร 0-2272-1603, 0-2272-1692

76.000 124.00 4.57

2 บัริษัท บัริหารและพื่ัฒนาเพื่่�อกี่ารอนุรักี่ษ์สิ�งแวดล้อมี จัำากี่ัด (มีหาชื่น) : 
(GENCO) 
ประกัอบกัจ่ักัารบำบดัแล้ะกัำจัดักัากัอต่สิ่าหกัรรม
ที�ตั�ง : 447 ถุนนบอนด์สิ่ตรที ตำบล้บางพด่ อำเภูอปากัเกัรด็ 
จังัหวัดนนทบรี่ 11120 
โทรศพัท์ 0-2502-0900 โทรสิ่าร 0-2502-0928

15.000 15.00 1.34

3 บัริษัท อ่สเทิร์น ฟล้อิด ทรานสปอร์ตั้ จัำากี่ัด : (EFT)
ประกัอบกัจ่ักัารวางท�อสิ่�งวัตถุด่บ่แล้ะผ่ล้ต่ภูณัฑ์์
ที�ตั�ง : 2 ถุนนเมืองใหม�มาบตาพด่สิ่าย 6 ตำบล้ห้วยโป่ง 
อำเภูอเมอืง จังัหวดัระยอง 21150
โทรศพัท์ 0-3868-7513-4 โทรสิ่าร 0-3868-7512

0.250 2.50 25.00

4 บัริษัท โกี่ลบัอล ย้ทิลิตั้่� เซอร์วิส จัำากี่ัด : (GUSCO)
ประกัอบกัจ่ักัารบรห่ารจัดักัารด้านสิ่าธิ์ารณป่โภูค
ที�ตั�ง : 540 อาคารเมอร์คว่รี�ทาวเวอร์ ชั�น 6 ถุนนเพล้น่จัต่
เขตปทม่วนั กัรง่เทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 0-2658-6299 โทรสิ่าร 0-2658-6293

9.800 98.00 24.50

5 บัริษัท เจัมี เอ็นไวรันเมีนทัล แมีเนจัเมี้นท์ จัำากี่ัด : (GEM) 
ประกัอบกัจ่ักัารจัำหน�ายน�ำเสิ่ยีที�ผ่�านกัารบำบัดแล้้ว
ที�ตั�ง : 142 อาคารทแ่ปซึ่ฟิ่ิคเพล้สิ่ ชั�น 20 ถุนนสิ่ข่ม่วท่
แขวงคล้องเตย เขตคล้องเตย กัรง่เทพฯ 
โทรศพัท์ 0-2658-6299 โทรสิ่าร 0-2658-6293

0.520 52.00 40.00

6 บัริษัท โพื่เอ็มี โกี่ลบัอล จัำากี่ัด : (POEM) 
ประกัอบกัจ่ักัารบรห่ารจัดักัารศน่ย์บรก่ัารผ่่ป้ระกัอบกัาร
ที�ตั�ง : 866 ถุนนพระราม 9 แขวงสิ่วนหล้วง เขตสิ่วนหล้วง กัรง่เทพฯ
โทรศพัท์ 0-2318-0809, 0-2318-7885 โทรสิ่าร 0-2318-0813

0.124 12.40 1.40

7 บัริษัท บัางปะอิน โค์เจันเนอเรชื่ั�น จัำากี่ัด : (BIC) 
ประกัอบกัจ่ักัารผ่ล้ต่กัระแสิ่ไฟิฟ้ิาแล้ะไอน�ำจัำหน�าย
ที�ตั�ง : 587 ถุนนสิ่ท่ธิ์ส่ิ่ารวน่จ่ัฉยั แขวงดน่แดง เขตดน่แดง กัรง่เทพฯ
โทรศพัท์ 0-2275-3327-9, 0-2277-0460 โทรสิ่าร 0-2691-9951

21.640 216.40 8.00

รวมี 520.30

ทุนแลัะโครงสร้างข้องกี่ลุั�มูธิุรกี่ิจท่� กี่นอ. ร�วมูลังทุน 
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EASTWATER - ผ่ล้กัารดำเน่นงาน 6 เดือนแรกัของปี 2564 บร่ษัทมีกัำไรสิ่่ทธิ์่ 
655 ล้้านบาท เพ่�มข้�นร้อยล้ะ 39 เมื�อเทียบกับังวดเดียวกันัของปี 2563 สิ่าเหตห่ลั้กั
มาจัากับร่ษัทมีรายได้จัากักัารจัำหน�ายน�ำด่บเพ่�มข้�น แล้ะรายได้จัากักัารขาย
น�ำอ่ตสิ่าหกัรรมที�เป็นธิ์่รกั่จัใหม� สิ่�งผ่ล้ทำให้อัตรากัำไรขั�นต้นเพ่�มข้�นร้อยล้ะ 4 
แล้ะอัตรากัำไรสิ่่ทธิ์่เพ่�มข้�นร้อยล้ะ 5 

BIC - ในคร้�งปแีรกัป ี2564 บรษั่ทมกีัำไรสิ่ท่ธิ์ ่264 ล้า้นบาท ล้ดล้งรอ้ยล้ะ 14 เมื�อ

เทยีบกับังวดเดยีวกันัของป ี2563 ที�แสิ่ดงผ่ล้กัำไรสิ่ท่ธิ์ ่306 ล้า้นบาท สิ่าเหตห่ล้กัั

เนื�องจัากัรายได้รวมล้ดล้งร้อยล้ะ 9 จัากัผ่ล้กัระทบของกัารระบาด COVID-19 

ที�ยังคงแพร�ระบาดต�อเนื�องมาในปี 2564 ทำให้กัารใช้ไฟิฟิ้าของผ่่้ประกัอบกัาร

ล้ดล้ง เนื�องจัากัล้ดปร่มาณกัารผ่ล้่ต

GUSCO - ในภูาพรวมคร้�งปีแรกั 2564 บร่ษัทยังคงสิ่ามารถุรักัษาอัตราสิ่�วนกัำไร

ขั�นตน้ได้เท�ากับัช�วงเวล้าเดียวกันัของป ี2563 โดยอย่�ที�รอ้ยล้ะ 17 อกีัทั�ง บรษั่ทยงั

บรห่ารจัดักัารรายไดแ้ล้ะตน้ท่นดสีิ่ม�ำเสิ่มอ โดยสิ่ามารถุทำกัำไรไดด้อีย�างต�อเนื�อง 

EFT - บร่ษัทมีกัำไรสิ่่ทธิ์่ในคร้�งปีแรกัปี 2564 อย่�ที� 25 ล้้านบาท หรือเพ่�มข้�น

ร้อยล้ะ 14 เมื�อเทยีบกับังวดเดยีวกันัของปี 2563 สิ่าเหตห่ล้กััเนื�องจัากับรษ่ทัมรีายได้รวม

เพ่�มข้�นร้อยล้ะ 6 แล้ะบร่ษัทยังมีความมั�นคงทางด้านกัารเง่นอย่�ในเกัณฑ์์ที�ดี 

GEM - บรษ่ทัสิ่ามารถุทำกัำไรไดด้อีย�างต�อเนื�อง โดยคร้�งปีแรกั 2564 มกีัำไรสิ่ท่ธ่ิ์ 

17 ล้้านบาท เพ่�มข้�นร้อยล้ะ 21 เมื�อเทียบกัับงวดเดียวกัันของปี 2563 ที�แสิ่ดง

ยอดกัำไรสิ่ท่ธิ์ ่14 ล้า้นบาท สิ่าเหตห่ลั้กัเนื�องจัากัรายไดค้�าบรก่ัารเพ่�มข้�นรอ้ยล้ะ 9

GENCO - ภูาพรวมคร้�งปีแรกัปี 2564 บร่ษัทมีผ่ล้ขาดท่นสิ่่ทธิ์่ 0.07 ล้้านบาท 

จัากัผ่ล้กัระทบของกัารแพร�ระบาดของเชื�อโรค COVID-19 ทำให้รายได้รวม

ล้ดล้งร้อยล้ะ 14 อย�างไรกั็ตาม บร่ษัทเสิ่ร่มสิ่ภูาพคล้�องโดยหาธิ์่รกั่จัใหม� ได้แกั� 

กัารล้งท่นโครงกัารระบบไฟิฟ้ิาพลั้งงานแสิ่งอาท่ตย์บนหล้ังคา (Solar Rooftop) 

แล้ะธิ์่รกั่จัผ่ล้่ตจัำหน�ายหน้ากัากัอนามัยทางกัารแพทย์

POEM - ผ่ล้กัารดำเนน่งานคร้�งปแีรกัป ี2564 บรษ่ทัมผี่ล้ขาดท่นสิ่ท่ธิ์ ่19 ล้า้นบาท 

เนื�องจัากัรายได้รวมล้ดล้งร้อยล้ะ 20 จัากัผ่ล้กัระทบของกัารแพร�ระบาด 

COVID-19 แล้ะมีค�าใช้จั�ายรวมเพ่�มข้�นร้อยล้ะ 21 ทั�งนี� ณ 30 ม่ถุ่นายน 2564 

บร่ษัทมีผ่ล้ขาดท่นสิ่ะสิ่ม 35 ล้้านบาท
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 จัากักัารแพร�ระบาดของเชื�อไวรัสิ่โคว่ด-19 อย�างต�อเนื�อง สิ่�งผ่ล้ให้อ่ตสิ่าหกัรรมกัารผ่ล้่ตในบางอ่ตสิ่าหกัรรมได้รับ
ผ่ล้กัระทบ ในขณะเดียวกััน บางอ่ตสิ่าหกัรรมมีแนวโน้มเต่บโต เช�น

ภาวะกี่ารลงทุนและแนวโน้มีในอนาค์ตั้ 
ภาพัรวมูกี่ารลังทุนในภาคอุตสาห้กี่รรมู  

จัากัปัญหากัารขาดแคล้นช่ปแล้ะช่�นสิ่�วนช่ด
สิ่ายไฟิ เนื�องจัากัโรงงานผ่่้ผ่ล้่ตเกั่ดกัารระบาด
ของเชื�อไวรัสิ่โคว่ด-19 แล้ะผ่่้ผ่ล้่ตที�ใช้ช่�นสิ่�วน
จัากัต�างประเทศประสิ่บปัญหาด้านกัารขนสิ่�ง 
ทําให้กัารผ่ล้่ตไม�เป็นไปตามเป้าหมาย

เก่ัดจัากักัารระบาดของเชื�อไวรัสิ่โคว่ด-19 
ที�ร่นแรงกัว�าปีกั�อน กั่จักัรรมทางเศรษฐกั่จั
หล้ายอย�างชะล้อตัวล้งกัระทบต�อกัารใช้น�ำมัน
เพื�อกัารผ่ล้่ต กัารขนสิ่�งแล้ะกัารเด่นทาง

จัากักัารหดตัวของตล้าดในประเทศ แล้ะตล้าด
สิ่�งออกั จัากักัารแพร�ระบาดของเชื�อไวรัสิ่
โคว่ด-19 ที�มีความร่นแรงกัว�าปีกั�อน ทําให้มี
มาตรกัารควบค่มกัารระบาดที�เข้มงวดมากัข้�น 
กัระทบต�อความต้องกัารใช้รวมถุ้งกัําล้ังซึ่ื�อ
แล้ะรายได้ที�น้อยล้ง เช�นเดียวกัับกัารสิ่�งออกั
ในกัล้่�มประเทศอาเซีึ่ยนซึ่้�งเป็นค่�ค้าหล้ักัก็ั
ประสิ่บปัญหากัารแพร�ระบาดเช�นเดียวกััน 
อ่ตสิ่าหกัรรมสํิ่าคัญที�ยังขยายตัวในเดือน
ส่ิ่งหาคม 2564 เมื�อเทียบกัับเดือนเดียวกััน
ของปีกั�อน

ตามกัารเตบ่โตของตล้าดช่�นสิ่�วนอเ่ล้ก็ัทรอนก่ัสิ่์
โล้กัอย�างต�อเนื�องจัากักัารใช้เซึ่ม่คอนดักัเตอร์
เป็นสิ่� วนหน้� ง ของสิ่่นค้ าสิ่มัย ใหม�ตั� ง แต�
เครื�องจัักัร คอมพ่วเตอร์รถุยนต์ เครื�องใช้
ไฟิฟิ้าในบ้าน อ่ปกัรณ์กัารแพทย์ แล้ะอ่ปกัรณ์
สิ่ื�อสิ่ารต�างๆ

ที�ม่ใช�ยางล้้อมีกัารเต่บโตจัากัความต้องกัาร
ของล้่กัค้าต�างประเทศที�เพ่�มข้�น เช�น ยางแท�ง
แล้ะยางแผ่�นเป็นหลั้กั เนื�องจัากัสิ่ถุานกัารณ์
กัารแพร�ระบาดของเชื�อไวรัสิ่โควด่-19 ในหล้าย
ประเทศเร่�มคลี้�คล้าย โดยเฉพาะจัากัล้่กัค้าจัีน 
รวมถุ้งความต้องกัารใช้ในอ่ตสิ่าหกัรรมยาง
รถุยนต์

รถุยนตั้์และชิื่�นส�วน
หดตั้ัว

กี่ารกี่ลั�นนำ�ามีัน
ปิโตั้รเล่ยมีลดลง

อุตั้สาหกี่รรมีชิื่�นส�วน
อิเล็กี่ทรอนิกี่ส์เตั้ิบัโตั้

ผู้ลิตั้ภัณฑ์์ยางอ่�นๆ 

อุตั้สาหกี่รรมี
กี่ารผู้ลิตั้รถุจัักี่รยานยนตั้์
ลดลง 
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 ป ี2564 ยงัคงเปน็ปที่�อตุสาห้กี่รรมูไทยเผ่ชญ่กับั
ความท้าทาย โดยเฉพาะปัญหากัารแพร�ระบาดของ
เชื�อไวรัสิ่โคว่ด-19 อย�างไรก็ัดี ในช�วงคร้�งหล้ังของ
ป ี2564 สิ่ถุานกัารณ์กัารแพร�ระบาดของเชื�อโควด่-19 
เร่�มมีสิ่ัญญาณดีข้�นจัากักัารเร�งจััดสิ่รรแล้ะฉีดวัคซึ่ีน
ที�มีมากัข้�นได้อย�างมีประสิ่่ทธิ์่ภูาพ รวมถุ้งกัารด่แล้ 
Supply Chain ของภูาคกัารผ่ล้่ตใน Bubble & Seal 
ไม�ให้หย่ดชะงักัจัากักัารระบาดในกัล้่�มแรงงาน
 
 กี่ารผู้�อนคลัายมูาตรกี่ารควบคุมู สิ่� งผ่ล้ใ ห้
ก่ัจักัรรมทางเศรษฐกั่จัในประเทศแล้ะความเชื�อมั�น
ด้านกัารล้งท่นของภูาคเอกัชนมีแนวโน้มดีข้�น 

 กี่ารเริ�มูผู้�อนปรนกี่ารเดนิทางเข้า้ประเทศสำาห้รบั
นักี่ท�องเท่�ยวเฉพัาะกี่ลัุ�มู อาท่ กัองถุ�ายภูาพยนตร์ 
ผ่่้มาเข้าร�วมงานแสิ่ดงส่ิ่นค้า กัล้่�มผ้่่มีกัำลั้งซึ่ื�อสิ่่ง 
แล้ะกัล้่�มนักัท�องเที�ยวต�างชาต่แบบพ่เศษ (Special 
Tourist Visa: STV) ทำให้จัำนวนนกััท�องเที�ยวต�างชาต่
ทยอยฟิ้�นตวั โดยคาดว�ากัารเดน่ทางระหว�างประเทศ
จัะมากัข้�นโดยล้ำดับ

 กี่ า ร ส� ง อ อ กี่ มู่ แ น ว โ น้ มู กี่ ลัั บ มู า ข้ ย า ย ตั ว
ตามวัฏิจัักัรกัารฟิ้�นตัวของเศรษฐกั่จัแล้ะปร่มาณ
กัารค้าโล้กั ผ่ล้จัากักัารผ่�อนคล้ายมาตรกัารควบค่ม
กัารแพร�ระบาด ผ่นวกักับัมาตรกัารกัระต่น้เศรษฐกัจ่ั
ทั�งด้านกัารเง่นแล้ะกัารคล้ังของหล้ายประเทศสิ่ำคัญ
 
 กี่ารลังทนุในระบบโครงสรา้งพัื�นฐาน โดยเฉพาะ
โครงกัารล้งท่นขนาดใหญ� (Mega Projects) ของ
ภูาครัฐจัะเป็นแรงขับเคล้ื�อนสิ่ำคัญของภูาคธิ์่รกั่จั/
อต่สิ่าหกัรรม ไดแ้กั� โครงกัารรถุไฟิทางค่�สิ่ายเด�นชยั-
เชียงของ แล้ะสิ่ายบ้านไผ่�-นครพนม โครงกัารรถุไฟิ
ความเร็วสิ่่งไทย-จัีน โครงกัารรถุไฟิฟิ้าสิ่ายสิ่ีสิ่้มสิ่�วน
ต�อขยาย โครงกัารรถุไฟิความเร็วสิ่ง่เชื�อมสิ่ามสิ่นามบน่
ช�วงสิ่่วรรณภู่ม่-อ่�ตะเภูา แล้ะโดยเฉพาะโครงกัาร
พัฒนาท�าเรืออ่ตสิ่าหกัรรมมาบตาพ่ด ระยะที� 3 ที�
ดำเน่นงานโดย กันอ. เป็นต้น

ปัจัจััยและผู้ลกี่ระทบัท่�มี่ตั้�อกี่ารขยายกี่ารลงทุนท่�ส�งผู้ลตั้�อภาพื่รวมี 
อุตั้สาหกี่รรมีไทยในปี 2564 และในอนาค์ตั้ 

 ภูาวะเศรษฐกั่จัอ่ตสิ่าหกัรรมในไตรมาสิ่ที� 
2/2564 เมื�อพ่จัารณาจัากัดัชนีผ่ล้ผ่ล้่ตอ่ตสิ่าหกัรรม 
(MPI) ขยายตัวรอ้ยล้ะ 20.41 ปรับตัวดขี้�นเมื�อเทียบ
กัับในไตรมาสิ่ที� 1/2564 ที�ขยายตัวร้อยล้ะ 0.85 
สิ่�วนหน้�งไดร้บัอานส่ิ่งส์ิ่จัากัผ่ล้ของฐานต�ำในไตรมาสิ่
ที� 2/2563 ซึ่้�งเปน็ช�วงที�ไดร้บัผ่ล้กัระทบจัากักัารแพร�
ระบาดของเชื�อไวรัสิ่โคว่ด-19 ระล้อกัแรกั รวมถุ้งใน
ปนีี�กัารสิ่�งออกัมีกัารขยายตัวด ีอต่สิ่าหกัรรมสิ่ำคัญที�
ขยายตวัในไตรมาสิ่ที� 2/2564 อาท ่กัารผ่ล้ต่รถุยนต์ 
ปัจัจััยหลั้กัมาจัากัฐานต�ำในปีกั�อน ที�กัารระบาดของ
เชื�อไวรัสิ่โคว่ด-19 รอบแรกัทำให้เศรษฐกั่จัทั�วโล้กั
หดตัว ความต้องกัารสิ่่นค้าหายไป แต�ในปีนี�สิ่ภูาพ
เศรษฐกั่จัโดยเฉพาะประเทศค่�ค้าเต่บโตได้มากัข้�น 
ทำให้กัารผ่ล้่ตเพ่�มข้�น เพื�อตอบสิ่นองตล้าดสิ่�งออกั

เป็นหล้ักั ช่�นสิ่�วนอ่เล้็กัทรอน่กัสิ่์ ภูาวะกัารผ่ล้่ตเพ่�ม
ข้�น เนื�องจัากัความต้องกัารช่�นสิ่�วนอ่เล็้กัทรอน่กัส์ิ่
ในตล้าดโล้กัที�ขยายตัวต�อเนื�อง กัารเร่�มฟ้ิ�นตัวของ
ประเทศที�พัฒนาแล้้ว หลั้งกัารเร�งฉีดวัคซีึ่นแล้ะ
สิ่ามารถุควบค่มยอดผ่่้ต่ดเชื�อได้ ประกัอบกัับกัาร
เปล้ี�ยนแปล้งของเทคโนโล้ย ีทำใหม้คีำสิ่ั�งซึ่ื�อล้�วงหนา้
เข้ามาสิ่่งในท่กัรายกัารสิ่่นค้า เหล้็กัแล้ะเหล้็กักัล้้า 
ภูาวะกัารผ่ล้่ตเพ่�มข้�นทั�งในกัล่้�มสิ่่นค้าเหล็้กัทรงแบน
แล้ะเหล้็กัทรงยาว โดยเฉพาะเหล้็กัทรงแบนที�ใช้ใน
อ่ตสิ่าหกัรรมยานยนต์แล้ะเครื�องใช้ไฟิฟิ้าที�เต่บโต
ได้ดีจัากัปีกั�อนแล้ะกัารเร�งกั�อสิ่ร้างสิ่าธิ์ารณ่ปโภูค
ของรัฐที�ทำให้ความต้องกัารใช้สิ่่นค้าในกัล่้�มเหล็้กั
ทรงยาวเตบ่โตมากัข้�น เครื�องปรบัอากัาศ จัากัฐานต�ำ
ในปีกั�อนที�มีกัารระบาดของเชื�อไวรัสิ่โคว่ด-19 

ภาวะอุตสาห้กี่รรมู ปี 2564
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 ภูาวะอ่ตสิ่าหกัรรมในอนาคต คาดกัารณ์
ศักัยภูาพของอ่ตสิ่าหกัรรมในอีกั 5 ปีข้างหน้าใน 
19 กัล้่�มอ่ตสิ่าหกัรรม พบว�าอ่ตสิ่าหกัรรมของไทย
มีแนวโน้มดีข้�นแล้ะมีศักัยภูาพมากัข้�นในภูาคบร่กัาร 
ทั�งภูาคสัิ่นทนากัาร ภูาคเทเล้คอม ธิ์่รกั่จับร่กัาร
ที�พักั ธ่ิ์รกั่จัเฮล้ธิ์์แคร์ แล้ะกัารขนสิ่�ง ทั�งหมดจัะ
ได้ประโยชน์จัากัประสิ่่ทธ่ิ์ภูาพของแรงงานที�สิ่่งข้�น
แล้ะทักัษะกัารประกัอบกัารของผ้่่เล้�นที�มีอย่� ใน
ปัจัจ่ับัน แต�ศักัยภูาพของไทยมีแนวโน้มทรงตัว
หรือล้ดล้งใน 18 กัล้่�มอ่ตสิ่าหกัรรม สิ่�วนใหญ�
เป็นภูาคอ่ตสิ่าหกัรรมที�ต้องใช้เทคโนโล้ยีขั�นสิ่่ง
ในกัระบวนกัารผ่ล้่ต เช�น อ่ตสิ่าหกัรรมคอมพ่วเตอร์
แล้ะอ่เล้็กัทรอน่กัสิ่์ อ่ตสิ่าหกัรรมประกัอบยานยนต์ 
ผ่ล้่ตภัูณฑ์์เคมี แล้ะอ่ปกัรณ์ไฟิฟ้ิา แม้อ่ตสิ่าหกัรรม
เหล้�านี�เป็นภูาคกัารสิ่�งออกัที�สิ่ำคญัของประเทศ แต�กัลั้บ
สิ่ร้างมล่้ค�าเพ่�มให้กับัประเทศน้อย ดงันั�นต้องมแีนวทาง

พฒันาที�เหมาะสิ่มเพื�อยกัระดบัศกััยภูาพอต่สิ่าหกัรรม
ที�ยังอย่�ในระดับต�ำ
 โดยแนวโน้มของธิ์่รกั่จัน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม ในปี 
2565 แล้ะ 2566 กัารขายแล้ะให้เช�าที�ด่นคาดว�าจัะ
โตเฉล้ี�ยประมาณร้อยล้ะ 20 ต�อป ีจัากัปจััจัยัสิ่นับสิ่นน่ 
(1) กัารฟิ้�นตัวของเศรษฐกั่จัโล้กัซึ่้�งจัะทำให้ความ
ต้องกัารสิ่�งออกัของไทยเพ่�มข้�น (2) ความคืบหน้า
โครงกัารโครงสิ่ร้างพื�นฐานของรัฐบาล้ โดยเฉพาะใน 
EEC ที�จัะสิ่นบัสิ่นน่กัารเตบ่โตของนค่มอต่สิ่าหกัรรม
ในภูาคตะวันออกั แล้ะ (3) ความเชื�อมั�นที�เพ่�มข้�น
ของนักัล้งท่นต�างชาต่จัากัแนวโน้มเศรษฐกั่จัที�ดีข้�น 
นอกัจัากันี� กัารปรับเปล้ี�ยนทางกัารค้าที�อาจัเกั่ดจัากั
ความขัดแย้งทางกัารค้าระหว�างสิ่หรัฐฯ กัับจัีน 
ทำให้มีแนวโน้มที�จัะย้ายมาขยายโรงงานผ่ล้่ตในไทย

แนวโน้มีภาวะอุตั้สาหกี่รรมีในอนาค์ตั้

ในระล้อกัแรกัที�สิ่�งผ่ล้กัระทบทั�วโล้กั แล้ะสิ่�งผ่ล้ให้
ผ้่่ผ่ล่้ตขาดแคล้นช่�นสิ่�วนสิ่ำหรับกัารผ่ล้่ตสิ่่นค้าจัากั
กัารล้็อกัดาวน์ในหล้ายประเทศรวมทั�งประเทศไทย 
กัารผ่ล้ต่ยางล้้อ เนื�องจัากัปีกั�อนมีกัารล็้อกัดาวน์ทั�วโล้กั 
ทำให้ความต้องกัารหดหายไปจัากักัารหย่ดผ่ล้่ต

รถุยนต์ชั�วคราวแล้ะกัำล้ังซึ่ื�อหดตัว แต�ในปีนี� บร่ษัท
สิ่ามารถุทำกัารผ่ล้่ตได้ตามปกัต่ ประกัอบกัับความ
ต้องกัารของยางรถุยนต์เต่บโตตามอ่ตสิ่าหกัรรม
ต�อเนื�อง เช�น อ่ตสิ่าหกัรรมยานยนต์ (ที�มา: 
สิ่ำนักังานเศรษฐกั่จัอ่ตสิ่าหกัรรม)
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Value of Applications Submitted & Approved 
by Location (2021)
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ภาพัรวมูข้องภาวะกี่ารลังทุนในนิคมูอุตสาห้กี่รรมู

 ปี 2564 เป็นปีที�ภูาคอ่ตสิ่าหกัรรมต้องเผ่ช่ญกัับ
กัารแพร�ระบาดของโรคต่ดเชื�อไวรัสิ่โคโรนา 2019 
(COVID-19) นบัเปน็ความทา้ทายที�ทก่ัคนตอ้งเผ่ชญ่
แล้ะกั้าวให้ผ่�านพ้นไปท�ามกัล้างว่กัฤตกัารณ์ครั�งนี� 
ในช�วงต้นปี 2564 หล้ายประเทศต้องออกัมาตรกัาร
ควบค่มโรคอย�างเข้มงวด เช�น ขอความร�วมมือ
ให้พนักังานทำงานจัากัที�บ้าน แล้ะปิดกัารเด่นทาง
ทั�งในประเทศแล้ะต�างประเทศเพื�อควบค่มแล้ะจัำกััด
กัารแพร�ระบาด ซึ่้�งมาตรกัารดังกัล้�าวสิ่�งผ่ล้กัระทบ
อย�างมีนัยสิ่ำคัญต�อระบบเศรษฐกั่จั อย�างไรก็ัตาม 
ในช�วงไตรมาสิ่ที� 3 แล้ะไตรมาสิ่ที� 4 สิ่ถุานกัารณ์
กัารแพร�ระบาดของ COVID-19 เร่�มดขี้�น แล้ะเศรษฐกัจ่ั
เร่�มสิ่�งสัิ่ญญาณฟ้ิ�นตัวดีข้�น ประเทศต�างๆ เร่�ม
ผ่�อนปรนมาตรกัาร Lockdown ประกัอบกัับภูาค
กัารสิ่�งออกัของประเทศที�ปรับตัวดีข้�น จัากัอาน่สิ่งสิ่์
ของข้อตกัล้งทางกัารค้าของกัล่้�มประเทศอาเซีึ่ยน
ร�วมกับั 5 ประเทศค่�ค้าค่�เจัรจัาได้ทำกัารตกัล้งห่น้สิ่�วน
ทางธิ์่รกั่จัระดับภู่ม่ภูาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership: RCEP) ซึ่้�งเป็นปัจัจััย
สิ่นบัสิ่นน่แล้ะกัระต่น้กัารสิ่�งออกัของไทยเป็นอย�างมากั 
แล้ะจัะสิ่�งผ่ล้ให้กั่จักัรรมทางเศรษฐกั่จัในประเทศ
เร่�มกัล้ับมาค้กัคักัได้อีกัครั�ง  
 ความตอ้งกัารล้งทน่ในนค่มอต่สิ่าหกัรรมโดยรวม
เพ่�มข้�น โดยปัจัจััยหล้ักัที�สิ่�งผ่ล้ต�อปร่มาณความ
ต้องกัารล้งท่น คือ ความคืบหน้าของกัารล้งท่น
โครงสิ่ร้างพื�นฐานภูาครัฐโดยเฉพาะในพื�นที� EEC 
ซึ่้�งจัะสิ่ร้างแรงจัง่ใจัให้เกัด่กัารขยายตัวของกัารล้งท่น  
ประกัอบกัับความเชื�อมั�นของนักัล้งท่นต�างชาต่
มแีนวโน้มทยอยฟ้ิ�นตัวตามทศ่ทางเศรษฐกัจ่ัโล้กัแล้ะ
ของประเทศไทย แล้ะที�สิ่ำคญัผ่่ป้ระกัอบกัารต�างชาต่
มีแนวโน้มย้าย/ขยายฐานกัารผ่ล้่ตมาไทยมากัข้�น 
รวมทั�งปัจัจััยสิ่ำคัญด้านความพร้อมของโครงสิ่ร้าง
พื�นฐาน กัารให้บร่กัารระบบสิ่าธิ์ารณ่ปโภูค แล้ะกัาร
ขนสิ่�ง รวมถุ้งสิ่่ทธ่ิ์ประโยชน์ต�างๆ ด้านภูาษีอากัร 
แล้ะสิ่่ทธิ์่ประโยชน์ที�ม่ใช�ภูาษีอากัร
 ปัจัจับั่น กันอ. มนีค่มอต่สิ่าหกัรรมรองรับกัารล้งทน่
จัำนวน 65 แห�ง ในพื�นที� 16 จัังหวัด ทั�วประเทศ 
มีพื�นที�อ่ตสิ่าหกัรรมทั�งที� กันอ. ดำเน่นกัารเอง 

แล้ะพื� น ที� น่ คมอ่ตสิ่าหกัรรมร� วมดำ เน่นกัาร 
ประมาณ 178,891 ไร� พื�นที�สิ่ำหรับขาย/เช�า
ประมาณ 118,667 ไร� พื�นที�ขาย/เช�าแล้ว้ 91,236 ไร� 
คงมีพื�นที�เหล้ือขาย/เช�าอีกัประมาณ 27,431 ไร� 
ม่ล้ค�ากัารล้งท่นประมาณ 5.02 ล้้านล้้านบาท 
มีผ่่้ประกัอบธิ์่รกั่จัอ่ตสิ่าหกัรรมในนค่มอ่ตสิ่าหกัรรม
จัำนวน 5,403 ราย โดยอต่สิ่าหกัรรมที�มกีัารล้งท่นใน
น่คมอ่ตสิ่าหกัรรมสิ่�วนใหญ�จัะเป็นกัล้่�มอ่ตสิ่าหกัรรม
ยานยนต์แล้ะกัารขนสิ่�ง อ่ตสิ่าหกัรรมเหล็้กั แล้ะ
ผ่ล้่ตภูัณฑ์์โล้หะ อ่ตสิ่าหกัรรมกัารผ่ล้่ต เครื�องยนต์ 
เครื�องจัักัรแล้ะอะไหล้� อ่ตสิ่าหกัรรมเกัี�ยวกัับยาง 
พล้าสิ่ต่กั แล้ะหนังเทียม เป็นต้น  
 แล้ะในระยะต�อไป เพื�อให้ภูาคอ่ตสิ่าหกัรรม
ปรบัตวัเท�าทันต�อกัารเปล้ี�ยนแปล้งของปัจัจัยัแวดล้อ้ม
ทั�งภูายในแล้ะภูายนอกั แล้ะเป็นกัล้ไกัสิ่ําคัญในกัาร
ขับเคล้ื�อนศักัยภูาพอ่ตสิ่าหกัรรม จัะม่�งสิ่่�กัารพัฒนา
เศรษฐกั่จัสิ่ร้างม่ล้ค�าที�เต่บโตบนฐานนวัตกัรรม 
องค์ความร้่ เทคโนโล้ยี ความค่ดสิ่ร้างสิ่รรค์ แล้ะมี
กัารพฒันาที�ยั�งยนืตามอต่สิ่าหกัรรมที�มีบทบาทสํิ่าคัญ 
แล้ะเป็นอต่สิ่าหกัรรมที�จัะช�วยพล้ก่ัฟ้ิ�นเศรษฐกัจ่ัไทย
ได้ในอนาคต อาท่ อ่ตสิ่าหกัรรมอาหารแล้ะแปรร่ป
เกัษตร อ่ตสิ่าหกัรรมเครื�องมือแพทย์ อ่ตสิ่าหกัรรม
ช่� นสิ่� วนยานยนต์  โดยเฉพาะกัารขับ เคล้ื� อน
อ่ตสิ่าหกัรรมบร่กัารด่จั่ทัล้แล้ะซึ่อฟิต์แวร์ ซึ่้�งเป็น
อ่ตสิ่าหกัรรมสํิ่าคัญที�จัะมีบทบาทในกัารผ่ลั้กัดัน
ศักัยภูาพของประเทศไทยให้เต่บโตอย�างยั�งยืน
ด้วยกัารสิ่ร้างม่ล้ค�า (Value Creation) ให้แกั�ธิ์่รกั่จั
แล้ะบร่กัารต�างๆ ผ่�านกัารนํานวัตกัรรมแล้ะความ
ค่ดสิ่ร้างสิ่รรค์มาประย่กัต์ใช้ในน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม
ม่�งสิ่่�กัารเป็นเศรษฐกั่จัด่จั่ทัล้ที�เน้นกัารใช้เทคโนโล้ยี
ด่จั่ทัล้มาพัฒนาโมเดล้ธิ์่รกั่จัเพื�อเพ่�มค่ณค�าใหม�ๆ 
ให้กัับล้่กัค้า แล้ะสิ่ร้างม่ล้ค�าในภูาคธิ์่รกั่จับร่กัารให้
เพ่�มข้�น รวมถุ้งกัารพัฒนาอ่ตสิ่าหกัรรมอย�างยั�งยืน 
แล้ะเปน็มต่รกับัสิ่่�งแวดล้อ้ม ตามแนวคด่อต่สิ่าหกัรรม
เช่งน่เวศทั�งในระดับน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมแล้ะระดับ
โรงงานอ่ตสิ่าหกัรรม
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การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย25



กี่ารบริห้ารจัดกี่ารแลัะสร้างความูสัมูพัันธิ์ท่�ด่กี่ับผูู้้มู่ส�วนได้ส�วนเส่ย 

 กัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมแห�งประเทศไทย มีความ
ม่�งมั�นในกัารบร่หารจััดกัาร/สิ่ร้างความสิ่ัมพันธิ์์ที�ดี
กัับผ่่้มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ีย โดยมีกัระบวนกัารที�จัะเรียนร่้
แล้ะคาดกัารณ์ความต้องกัาร/ความคาดหวังของ
ผ้่่มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ีย เพื�อกัำหนดท่ศทาง แนวทาง 
หรือกัระบวนกัารสิ่ร้างความสิ่ัมพันธิ์์ กัับผ่่้มีสิ่�วนได้
สิ่�วนเสีิ่ยแต�ล้ะกัล่้�มอย�างเหมาะสิ่ม เพ่�มประสิ่ท่ธิ์ภู่าพ
ในกัารบร่หารจัดักัารด้านผ้่่มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสีิ่ยของ กันอ. 
โดยให้มีกัารดำเน่นกัารเป็นไปในท่ศทางเดียวกััน
ทั�งองค์กัร แล้ะสิ่อดคล้้องกัับระบบประเม่นผ่ล้ใหม�
ของรัฐว่สิ่าหกั่จั (Enablers)
 ในป ี2564 กันอ. พ่จัารณากัำหนดกัล้่�มผ้่่มสีิ่�วนได้
สิ่�วนเสิ่ีย ตามเกัณฑ์์กัารระบ่ผ่่้มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ียตาม
แนวทาง AA1000SES จัากัค่ณล้ักัษณะ 5 ประกัาร 
คือ กัารพ้�งพา (Dependency) ความรับผ่่ดชอบ

ขององค์กัร (Responsibility) แรงกัดดันต�อองค์กัร 
(Tension) อ่ทธิ์่พล้ต�อองค์กัร (Influence) แล้ะ 
กัารมีม่มมองที�หล้ากัหล้าย (Diverse Perspective) 
โดยกัำหนดกัล้่�มผ่่้มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ียจัำนวน 9 กัล้่�ม 
คอื บค่ล้ากัร กันอ. หน�วยงานภูาครัฐ ผ่่ป้ระกัอบกัาร 
ค่�ค้า ผ้่่สิ่�งมอบ ช่มชน หน�วยงานราชกัารภู่ม่ภูาค
แล้ะท้องถุ่�น ประชาสิ่ังคม ค่�ความร�วมมือ เพื�อ กันอ.
จัะได้ดำเนน่กัารรับฟัิงผ่่มี้สิ่�วนได้สิ่�วนเสีิ่ยเพื�อทราบถุง้
ความต้องกัาร/ความคาดหวัง แล้ะสิ่ามารถุตอบสิ่นอง
ความต้องกัาร/ความคาดหวังของผ่่้มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ีย
ท่กักัล้่�ม ได้อย�างเหมาะสิ่ม โดยจัากักัารดำเน่นกัาร
ดังกัล้�าว กันอ. สิ่ามารถุสิ่ร่ปช�องทางกัารรับฟัิง 
ความต้องกัาร/ความคาดหวัง กัารตอบสิ่นองที�สิ่ำคัญ
ต�อผ่่้มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ียแต�ล้ะกัล้่�ม ได้ดังนี�

บุคลัากี่ร กี่นอ. ห้น�วยงาน
ภาครัฐ ผูู้้ประกี่อบกี่าร คู�ค้า ผูู้้ส�งมูอบ ชุมูชน

ห้น�วยงาน
ราชกี่าร
ภูมูิภาค

แลัะท้องถืิ�น

ประชา
สังคมู

คู�ความู
ร�วมูมูือ

ชี่อังทาง

การรับฟััง

ผู้้�มิีสี่วินได�

สี่วินเสีีย

- สิ่ำรวจั

ความผ่่กัพัน

ต�อองค์กัร

- จััดเวทีพบปะ

- จััดเวทีพบปะ - จััดเวทีพบปะ 

แล้ะกั่จักัรรม 

Roadshow

- สิ่ำรวจั

ความพ้งพอใจั/

ไม�พ้งพอใจั

ของล้่กัค้า

- สิ่ื�อสิ่ารผ่�าน

สิ่ื�อต�างๆ เช�น

ข�าวประชาสิ่ัมพันธิ์์ 

สิ่ื�อมีเดีย 

แล้ะเว็บไซึ่ต์

- จััดเวทีพบปะ

เพื�อแล้กัเปล้ี�ยน

ความค่ดเห็น 

องค์ความร่้ แล้ะ

ประสิ่บกัารณ์

- จััดเวทีพบปะ - จััดเวทีพบปะ

- สิ่ำรวจั

ความพ้งพอใจั/

ไม�พ้งพอใจั 

ของช่มชน

- จััดเวทีพบปะ - จััดเวทีพบปะ

- สิ่ื�อสิ่ารผ่�าน

สิ่ื�อต�างๆ เช�น 

ข�าวประชาสิ่มัพนัธ์ิ์ 

สิ่ื�อมีเดีย 

แล้ะเว็บไซึ่ต์

- สิ่ื�อสิ่ารผ่�าน

สิ่ื�อต�างๆ เช�น 

ข�าวประชาสิ่ัมพันธิ์์

สิ่ื�อมีเดีย 

แล้ะเว็บไซึ่ต์

ควิามิต�อังการ/

ควิามิคาดหวิัง

ขอังผู้้�มิีสี่วินได�

สี่วินเสีีย	

ปีี	2564

- ต้องกัาร

ให้สิ่�งเสิ่ร่มให้เกั่ด

กัารล้งท่น แล้ะ

กัารประชาสิ่มัพนัธ์ิ์

องค์กัร

- ท่กัหน�วยงาน

ให้ความร�วมมือ

ในกัารยกัระดับ

น่คมฯ เช่งน่เวศ

- กันอ. ควรสิ่�งเสิ่รม่

กัารตรวจัสิ่อบ/

สิ่อบทาน กัารบรห่าร

ความเสิ่ี�ยง 

กัารควบค่มภูายใน 

ความเสิ่ี�ยง CG 

กัารดำเน่นงาน 

กัฎีระเบียบ 

กัารเง่น โอกัาสิ่

ท่จัร่ต

- กันอ. ควรให้

ความร�วมมือ

ในกัารยกัระดับ

น่คมฯ/โรงงาน

- กัารต่ดต�อ

สิ่ื�อสิ่ารที�ชัดเจัน 

เพื�อให้เกั่ด

ความร�วมมือ

แล้ะประสิ่าน

งานระหว�าง

หน�วยงาน

- ประกัาศ/กัฎี/

ข้อบังคับ/ระเบียบ

ของ กันอ. ง�ายต�อ

กัารดำเน่นงาน 

(เกัณฑ์์กัารพัฒนา

เมืองอ่ตสิ่าหกัรรม

เช่งน่เวศ)

- กันอ. ควรสิ่�งเสิ่รม่

กัารให้ความร่้

ด้านกัารบร่หาร

จััดกัารด้าน

สิ่่�งแวดล้้อม แล้ะ

ความปล้อดภูัย

- ปรับปร่ง

ขั�นตอนในกัาร

ร�วมดำเน่นงาน

แล้ะคด่ค�าใช้จั�าย

ในกัารร�วมดำเนน่

งานใหม� ให้มี

ความชัดเจัน

แล้ะมีความ

เป็นธิ์รรมกัับ

ผ่่ร้�วมดำเน่นงาน

มากัข้�น

- ให้บร่กัาร

อน่มัต่ อน่ญาต

ผ่่ร้�วมดำเน่นงาน

ด้วยความสิ่ะดวกั

รวดเร็วตามที�

ระบ่ไว้ในค่�มอื 

แล้ะใกัล้้ช่ด

กับัผ่่ป้ระสิ่านงาน

ของบร่ษัท

- ให้ดำเน่นงาน

ตามกัฎีระเบียบ 

ข้อบังคับ แล้ะ

ขั�นตอนของ 

กันอ. อย�าง

เคร�งครัด แล้ะมี

ประสิ่่ทธิ์่ภูาพ

- ให้กัารดำเน่น

งานร�วมกัันด้วย

ความชัดเจัน

สิ่อดคล้้องไปใน

ท่ศทางเดียวกััน

อย�างมี

ประสิ่่ทธิ์่ภูาพ

- กันอ. ควรให้

ความสิ่ำคัญ

ในประเด็นด้าน

สิ่่�งแวดล้้อม 

ความปล้อดภูัย 

อาชีวอนามัย

- กันอ. ควรสิ่ร้าง

ความร�วมมือกััน

ในกัารดำเนน่งาน

ร�วมกัันอย�างมี

ประสิ่่ทธิ์่ภูาพ

ระหว�างหน�วยงาน

แล้ะช่มชน

- เป็นกัังวล้เรื�อง

สิ่่�งแวดล้้อมใน

กัารจัดักัารน�ำท่�ง

ที�อาจัมผี่ล้กัระทบ

ต�อช่มชน

- ต้องกัารให้ 

กันอ. แจั้ง

ความคืบหน้า

ในกัารพัฒนา

โครงกัารน่คมฯ 

สิ่่ทธิ์่ประโยชน์  

มาตรกัาร

สิ่�งเสิ่ร่ม

กัารล้งท่น

- ความร�วมมือ

ในกัารให้ประเด็น

ข�าวสิ่าร กันอ. 

ที�อย่�ในความสิ่นใจั

ของสิ่ื�อมวล้ชน 

เพื�อทำข�าว

อย�างสิ่ม�ำเสิ่มอ

- กัารดำเน่นงาน

ร�วมกัันด้วยความ

ชัดเจันสิ่อดคล้้อง

ไปในท่ศทาง

เดียวกัันอย�างมี

ประสิ่่ทธิ์่ภูาพ 

ระหว�างหน�วยงาน

ผ่่้ประกัอบกัาร 

ผ่่้พัฒนาฯ 

แล้ะช่มชน
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 ทั�งนี� จัากักัารดำเนน่งานตอบสิ่นองความต้องกัาร/
ความคาดหวงัของผ้่่มสีิ่�วนได้สิ่�วนเสีิ่ยในปี 2564 พบว�า 
กัล้่�มผ้่่มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสีิ่ยทก่ักัล่้�มมคี�าเฉล้ี�ยความพง้พอใจั
ในปี 2563 อย่�ที�ระดับคะแนน 4.52 แล้ะเพ่�มข้�น

เป็น 4.54 ในปี 2564 แล้ะค�าเฉล้ี�ยกัารตอบสิ่นอง
ความต้องกัาร/ความคาดหวังในปี 2563 อย่�ที�ระดับ
คะแนน 4.53 แล้ะเพ่�มข้�นเป็น 4.55 ในปี 2564

บุคลัากี่ร กี่นอ. ห้น�วยงาน
ภาครัฐ ผูู้้ประกี่อบกี่าร คู�ค้า ผูู้้ส�งมูอบ ชุมูชน

ห้น�วยงาน
ราชกี่าร
ภูมูิภาค

แลัะท้องถืิ�น

ประชา
สังคมู

คู�ความู
ร�วมูมูือ

การตอับสีนอัง

ที�สีำคัญ

ผู้้�มิีสี่วินได�

สี่วินเสีีย

- กันอ. เพ่�มช�องทาง

สิ่ื�อสิ่ารออนไล้น์ เช�น 

Facebook/Twitter/ 

LinkedIn แล้ะเพ่�ม

ช�องทางกัารสิ่ื�อสิ่าร

ต�างประเทศ เช�น 

Weibo/Baidu/SEM/

SEO โดยให้สิ่ารสิ่นเทศ

เกัี�ยวกัับกัารสิ่�งเสิ่ร่ม

กัารล้งท่น เช�น 

สิ่่ทธิ์่ประโยชน์ 

กัารบร่กัาร

เบ็ดเสิ่ร็จัครบวงจัร 

แล้ะศักัยภูาพพื�นที�น่คมฯ

- ประช่มเตรียมความ

พร้อม/สิ่ร้างความเข้าใจั

เกัี�ยวกัับเกัณฑ์์ แล้ะตัว

ชี�วัดรวมถุ้งแผ่นปฏิ่บัต่

กัารยกัระดับน่คมฯ/

โรงงานเช่งน่เวศ

- Coaching น่คมฯ/

โรงงานในกัารยกัระดับ

น่คมฯ เช่งน่เวศ

- จััดทำสิ่ื�อตัวอย�าง

ความสิ่ำเร็จัของโรงงาน

- ทบทวนค่�มือกัาร

บร่หารความเสิ่ี�ยง

แล้ะควบค่มภูายใน

แล้ะกัารกัำกัับด่แล้ที�ดี

แล้ะจััดประช่ม Workshop

เพื�อสิ่ร้างความตระหนักั

ในกัารต�อต้านกัารท่จัร่ต

- ประช่ม

คณะกัรรมกัาร

ขับเคล้ื�อนเมือง

อ่ตสิ่าหกัรรม

เช่งน่เวศ/

คณะกัรรมกัาร

ขับเคล้ื�อน BCG   

ในระดับ

กัระทรวง

แล้ะระดับกัรม

- มีกัารประช่ม

ระดับกัระทรวง

แล้ะระดับกัรม

- ทบทวนเกัณฑ์์

กัารพัฒนาเมือง

อ่ตสิ่าหกัรรม

เช่งน่เวศ

ให้ชัดเจันข้�น

Coaching 

ว่เคราะห์

ผ่ล้ตอบแทนความ

ค่้มค�าทางสิ่ังคม 

แล้ะ Coaching 

ให้โรงงาน

เห็นค่ณค�า

ผ่ล้ตอบแทน

ทางสิ่ังคม

- สิ่ร้างกัารเต่บโต

ความน�าเชื�อถุือ

ทางธิ์่รกั่จัทั�งใน

ระดับน่คมฯ 

แล้ะโรงงาน

- จััดหล้ักัสิ่่ตร

ให้ความร่้/แนวทาง

ปฏิ่บัต่ด้าน

สิ่่�งแวดล้้อม แล้ะ

ความปล้อดภูัย

ในโรงงานในน่คมฯ

- จััดทำร่ปแบบ

กัารล้ดต้นท่น 

แล้ะร่ปแบบ

กัารบร่หาร

จััดกัารน่คมฯ 

ร�วมดำเน่นงาน

- ดำเน่นกัาร

ปรับปร่งระบบ 

e-PP เรื�อง 

กัารพ่จัารณา 

อน่มัต่ อน่ญาต 

กัารนำเข้า

เครื�องจัักัร/

วัตถุ่ด่บจัากั 

ต�างประเทศ 

ตามแบบฟิอร์ม 

IEAT-I-05 

ด้วยระบบ 

คอมพ่วเตอร์

อัตโนมัต่ 

(Automatic 

Computers)

- จััดกัารประช่ม

ร�วมกัันระหว�าง

ผ่่้ให้บร่กัาร

สิ่าธิ์ารณ่ปโภูค 

แล้ะ กันอ.

- มีกัารประช่ม

ระดับกัระทรวง

แล้ะระดับกัรม

- ประช่ม

สิ่ร้างความเข้าใจั

เกัี�ยวกัับกัาร

ยกัระดับน่คมฯ/

โรงงานเช่งน่เวศ

- กันอ. มีกัาร

เสิ่ร่มสิ่ร้าง

ความร�วมมือ

ดำเน่นกัารร�วม

กัับช่มชน โดย

ดำเน่นกั่จักัรรม

ต�างๆ ได้แกั� 

1. กัารพฒันา

กัารศ้กัษา

แล้ะวัฒนธิ์รรม 

2. กัารสิ่ร้าง

กัารจั้างงาน

แล้ะกัารพัฒนา

ทักัษะ 

3. กัารพัฒนา

แล้ะกัารเข้าถุ้ง

เทคโนโล้ยี 

4. กัารสิ่ร้าง

ความมั�งคั�ง

แล้ะรายได้ 

5. กัารเสิ่ร่มสิ่ร้าง

สิ่่ขภูาพที�ดี แล้ะ 

6. กัารล้งท่น

ด้านสิ่ังคม

ให้แกั�ช่มชน 

ของ กันอ.

- สิ่ร้างความเข้าใจั

ให้กัับหน�วยงาน

ราชกัารภู่ม่ภูาค 

แล้ะท้องถุ่�น

ในประเด็นที� กันอ. 

มีมาตรกัาร

ควบค่มมล้ภูาวะ

ด้านสิ่่�งแวดล้้อม

อย�างเป็นระบบ 

เช�น แผ่นแม�บท

จััดกัารน�ำเสิ่ีย 

แนวปฏิ่บัต่ที�ดี

ในกัารกัำจััด

กัากัอ่ตสิ่าหกัรรม

- กันอ. เพ่�มช�องทาง

สิ่ื�อสิ่ารออนไล้น์ 

เช�น Facebook/

Twitter/ LinkedIn 

แล้ะเพ่�มช�องทาง

กัารสิ่ื�อสิ่าร

ต�างประเทศ เช�น 

Weibo/Baidu/

SEM/SEO  

โดยให้สิ่ารสิ่นเทศ

เกัี�ยวกับักัารสิ่�งเสิ่รม่

กัารล้งท่น เช�น 

สิ่่ทธิ์่ประโยชน์ 

กัารบร่กัารเบ็ดเสิ่ร็จั

ครบวงจัร 

แล้ะศักัยภูาพ

พื�นที�น่คมฯ

- มีกัาร

ประช่มกัับ

หน�วยงาน/

ผ่่้แทน

สิ่ื�อมวล้ชน

อย�างต�อเนื�อง

- มีกัาร

ประช่มระดับ

กัระทรวง/

ระดับกัรม/

ระดับ

นโยบาย

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย27



สารประธุานกี่รรมีกี่าร

ทำาห้น้าท่�เป็นกี่ลัไกี่ข้องภาครัฐ
ในกี่ารขั้บเคลืั�อน

ภาคอุตสาห้กี่รรมูข้องประเทศ
มูาตลัอด ด้วยกี่ารจัดตั�ง
นิคมูอุตสาห้กี่รรมู รองรับ

กี่ารประกี่อบกี่ิจกี่ารแลัะบริห้าร
จัดกี่ารโรงงานอุตสาห้กี่รรมู
ให้้อยู�รวมูกัี่นอย�างเป็นระบบ 

เพัื�อสร้างความูเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกี่ิจอย�างยั�งยืนควบคู�กี่ับ

กี่ารจัดกี่ารด้านสิ�งแวดลั้อมู

 ในป ี2564 กัารนค่มอ่ตสิ่าหกัรรม
แห�งประเทศไทย (กันอ.) ได้ดาํเนน่งาน
มาเป็นระยะเวล้า 49 ปีเต็ม โดย
ได้ทำหน้าที�เป็นกัล้ไกัของภูาครัฐ
ในกัารขับเคล้ื�อนภูาคอ่ตสิ่าหกัรรม
ของประเทศมาตล้อด ดว้ยกัารจัดัตั�ง
น่คมอ่ตสิ่าหกัรรม รอง รับกัาร
ประกัอบกั่จักัารแล้ะบร่หารจััดกัาร
โรงงานอ่ตสิ่าหกัรรมให้อย่�รวมกััน
อย�างเป็นระบบ เพื�อสิ่ร้างความ
เจัร่ญเต่บโตทางเศรษฐกั่จัอย�าง
ยั� งยืนควบค่�กัับกัารจััดกัารด้าน
สิ่่�งแวดล้้อม บนความม่�งหวังให้เกั่ด
กัารกัระจัายความเจัรญ่ทางเศรษฐกัจ่ั
แล้ะอต่สิ่าหกัรรมไปส่ิ่�ทก่ัภู่มภู่าคของ
ประเทศอย�างยั�งยืน พร้อมกัับกัาร
สิ่ร้างความเชื�อมั�นให้แกั�นักัล้งท่น
ทั�งชาวไทยแล้ะชาวต�างชาต่ในกัาร
ล้งท่นในน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมของ

ประเทศไทยผ่�านกัารบร่หารจััดกัาร
น่คมอ่ตสิ่าหกัรรมให้มีประสิ่่ทธิ์่ภูาพ
สิ่ง่สิ่ด่  ทั�งในดา้นกัารใหบ้รก่ัารระบบ
สิ่าธิ์ารณ่ปโภูค กัารบร่หารจััดกัาร
ด้านสิ่่�งแวดล้้อม กัารบร่หารจััดกัาร
ดา้นความปล้อดภัูยในโรงงานในนค่ม
อ่ตสิ่าหกัรรม ซึ่้�งเป็นกัารสิ่ร้างความ
แขง็แกัร�งของนค่มอต่สิ่าหกัรรม แล้ะ
สิ่�งเสิ่ร่มค่ณภูาพชีว่ตที�ดีให้กัับล้่กัค้า
แล้ะผ่่้มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสีิ่ย ตล้อดจันมี
กัารพัฒนาประสิ่ท่ธิ์ภู่าพกัารดำเนน่งาน
อย�างต�อเนื�อง เพื�อให้ปรับตัวได้
ทันต�อความเปล้ี�ยนแปล้งของโล้กั
ปัจัจั่บัน พร้อมทั�งสิ่�งเสิ่ร่มเศรษฐกั่จั
ของประเทศให้ขับเคล้ื�อนได้อย�าง
ต�อเนื�อง ผ่�านกัารกัำกับัดแ่ล้กัจ่ักัารที�ดี 
โดย กันอ. ย้ดมั�นในเจัตนารมณ์
กัารเปน็ผ่่น้ำธิ์ร่กัจ่ันค่มอต่สิ่าหกัรรม
ทั�งในระดับประเทศแล้ะระดับภู่ม่ภูาค
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นายนรินทร์ กี่ัลัยาณมูิตร
ประธัานกรรมการ 

การนิคมอุตั้สัาห้กรรมแห้่งประเที่ศไที่ย

กันอ. ม่�งมั�นพัฒนาระบบกัารดำเน่นงานขององค์กัร 
บนเป้าหมายกัารเป็นองค์กัรรัฐวส่ิ่าหกัจ่ัชั�นนำของประเทศ 
โดยนำกัระบวนกัารทำงานแบบดจ่ัท่ลั้ (Digitize Process)  
มาใช้ เพื�อยกัระดับสิ่่�องค์กัรด่จั่ทัล้อย�างเต็มร่ปแบบ  
ตอบสิ่นองความต้องกัารของล้่กัค้า แล้ะสิ่อดรับกัับ
นโยบายของรัฐบาล้ โดยเน้นกัารพัฒนาระบบกัารให้
บร่กัารล้่กัค้า ค่�ค้า โดยกัารจััดทำสิ่ถุาปัตยกัรรมองค์กัร 
(Enterprise Architecture Framework) แล้ะจัดัทำแนวทาง 
กัารปรับปร่งส่ิ่�องค์กัรด่จั่ทัล้ (Digital Transformation 
Roadmap) ควบ ค่� กัั บกัารยกัระ ดับมาตรฐาน 
กัารให้บร่กัารสิ่่�ระดับสิ่ากัล้ เพื�อเพ่�มขีดความสิ่ามารถุ
ในกัารแข�งขันแกั�ผ่่้ประกัอบกัาร ผ่�านระบบ Facility 4.0 
แล้ะยกัระดับกัารให้บร่กัารด้านกัารอน่มัต่ อน่ญาตกัาร
ประกัอบกัจ่ักัารเปน็ Super TSC (Super Total Solution 
Center) เพื�อให้ภูาคอ่ตสิ่าหกัรรมไทยเป็นกัำลั้งสิ่ำคัญ
ในกัารขับเคล้ื�อนเศรษฐกั่จัของประเทศ พร้อมทั�งให้กัาร
สิ่นับสิ่น่นกัารพัฒนาอ่ตสิ่าหกัรรมในย่ค New Normal 
อันได้แกั� กัารพัฒนาอ่ตสิ่าหกัรรมที�ใช้เทคโนโล้ยีขั�นสิ่่ง
ในกัระบวนกัารผ่ล้่ต จัำพวกัอ่ตสิ่าหกัรรมคอมพ่วเตอร์
แล้ะอ่เล้็กัทรอน่กัส์ิ่ อ่ตสิ่าหกัรรมประกัอบยานยนต์ 
ผ่ล้่ตภัูณฑ์์เคมี แล้ะอ่ปกัรณ์ไฟิฟ้ิาซึ่้�งเป็นอ่ตสิ่าหกัรรม
สิ่�งออกัที�สิ่ำคัญ แล้ะยังสิ่ามารถุสิ่ร้างเม็ดเง่นให้กัับ
ประเทศไทยได้อีกัมากั
 โดยในปี 2564 ที�ผ่�านมา กันอ. มีโครงกัารล้งท่นที�
สิ่ำคัญ ได้แกั� โครงกัารกัารพัฒนาท�าเรืออ่ตสิ่าหกัรรม
มาบตาพ่ด ระยะที� 3 ซึ่้�งเป็นโครงกัารโครงสิ่ร้าง
พื�นฐานหลั้กัที�สิ่ำคัญ 1 ใน 6 โครงกัารของเขตพัฒนา
พ่เศษภูาคตะวันออกั (Eastern Economic Corridor: 
EEC) เพื�อรองรบักัารขยายตวัของอ่ตสิ่าหกัรรมปโิตรเคมี 
ซึ่้�งมีมล่้ค�ากัารล้งทน่กัว�า 55,400 ล้า้นบาท แล้ะโครงกัาร
พัฒนาน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมในพื�นที�ระเบียงเศรษฐกั่จั

ภูาคตะวันออกั ได้แกั� น่คมอ่ตสิ่าหกัรรม Smart Park 
ตอบรับนโยบาย Thailand 4.0 แล้ะสิ่อดรับกัับแนวทาง
กัารพัฒนาพื�นที� EEC โดยย้ดหล้ักักัารสิ่ร้างความ
เจัร่ญเต่บโตทางเศรษฐกั่จัควบค่�กัับความเป็นม่ตรต�อ
สิ่่�งแวดล้อ้มเพื�อกัารพฒันาอย�างยั�งยนื ม่�งเนน้กัารพฒันา
กัล้่�มอ่ตสิ่าหกัรรมแห�งอนาคต (New S-Curve) ที�มีกัาร
ใช้เทคโนโล้ยีขั�นสิ่่งในกัารผ่ล้่ต ใช้พล้ังงานสิ่ะอาด แล้ะ
กั�อมล้พ่ษต�ำ พร้อมกัันนี�ยังมีเป้าหมายยกัระดับองค์กัร
สิ่่�ความยั�งยืนตามกัรอบแนวทางปฏิ่บัต่ที�ดีของ DJSI 
(The Down Jones Sustainability Indices) ซึ่้�งประกัอบด้วย 
กัารบรรล้่เป้าหมาย 3 ม่ต่ ได้แกั� ม่ต่เศรษฐกั่จั ม่ต่
สิ่งัคม แล้ะมต่ส่ิ่่�งแวดล้อ้ม เพื�อสิ่รา้งความเชื�อมั�นของผ่่ม้ี
สิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ียท่กักัล้่�มต�อภูาพล้ักัษณ์แล้ะความโปร�งใสิ่
ในกัารดำเน่นงานขององค์กัร กันอ. จั้งม่�งมั�นยกัระดับ
น่คมอ่ตสิ่าหกัรรมเช่งน่เวศ (Eco Industrial Estate) 
ที�สิ่ามารถุสิ่ะท้อนผ่ล้กัารดำเน่นงานเช่งน่เวศเศรษฐกั่จั 
(Eco-Efficiency) แล้ะสิ่�งเสิ่รม่กัารแสิ่ดงความรับผ่ด่ชอบ
ต�อสิ่ังคมแล้ะสิ่่�งแวดล้้อมตามมาตรฐาน ISO 26000 
 ในนามของคณะกัรรมกัารแล้ะผ่่้บร่หาร กันอ. 
ขอขอบค่ณหน�วยงานภูาครัฐ ภูาคเอกัชน ผ่่้มีสิ่�วน
เกัี�ยวข้องท่กัภูาคสิ่�วนที�ให้ความไว้วางใจัแล้ะให้ความ
ร�วมมือในกัารดำเน่นงานกัับ กันอ. ด้วยดีเสิ่มอมา 
ท่กัท�านเป็นกัำล้ังสิ่ำคัญในกัารสิ่นับสิ่น่นความเจัร่ญ
เต่บโตแล้ะความสิ่ำเร็จัของ กันอ. ตล้อดระยะเวล้า
ที�ผ่�านมา ซึ่้�งเป็นผ่ล้ให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกั่จั ไปพร้อมๆ กัับกัารเต่บโตของน่คม
อ่ตสิ่าหกัรรม ผ่มหวังเป็นอย�างย่�งว�าเราท่กัคนจัะร�วม
สิ่ร้างกัารเต่บโตอย�างยั�งยืนให้แกั�ภูาคอ่ตสิ่าหกัรรม
ของประเทศไทย แล้ะจัะม่�งมั�นพัฒนากัารดำเน่นงาน
ในท่กัด้าน เพื�อประโยชน์สิ่่ขของท่กัภูาคสิ่�วน ตล้อดจัน
สิ่ังคม แล้ะประเทศชาต่ตล้อดไป
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สารผู้้้ว�ากี่าร

ยึดมูั�นในห้ลัักี่กี่ารสร้างคุณค�า
ให้้แกี่�ผูู้้มู่ส�วนได้ส�วนเส่ย สังคมู 

แลัะสิ�งแวดลั้อมู 
ผู้�านกี่ารส�งเสริมูกี่ารพััฒนา
เมูืองอุตสาห้กี่รรมูเชิงนิเวศ

เพัื�อยกี่ระดับนิคมูอุตสาห้กี่รรมู
เป็นเมูืองอุตสาห้กี่รรมูเชิงนิเวศ 
แลัะโรงงานอุตสาห้กี่รรมู 4.0 

อย�างต�อเนื�อง

 กัว�า 49 ปีที�กัารนค่มอ่ตสิ่าหกัรรม
แห�งประเทศไทย (กันอ.) ได้ม่�งมั�น
พัฒนาแล้ะรักัษามาตรฐานกัารจััดตั�ง
น่คมอ่ตสิ่าหกัรรม ให้บร่กัารระบบ
สิ่าธิ์ารณ่ปโภูค ตล้อดจันกัารบร่หาร
จััดกัารด้านส่ิ่� งแวดล้้อมแล้ะความ
ปล้อดภูั ย ใ นน่ ค ม อ่ ต สิ่ าหกั ร รม 
เ พื� อสิ่ ร้ า งความสิ่่ ขแล้ะยกัระ ดับ
ค่ณภูาพชีว่ตของล้่กัค้าแล้ะผ่่้มีสิ่�วนได้
สิ่�วนเสิ่ียท่กักัล้่�ม โดยในปัจัจั่บัน กันอ. 

ม่� ง เน้น ที� จัะพัฒนาแล้ะให้บ ร่กัาร
ระบบสิ่าธิ์ารณ่ปโภูค สิ่่�งอำนวยความ
สิ่ะดวกัที�ครบวงจัร สิ่อดคล้้องกับัความ
ตอ้งกัารของผ่่ป้ระกัอบกัารภูายในนค่ม
อ่ตสิ่าหกัรรม โดยใช้เทคโนโล้ยีแล้ะ
นวัตกัรรมมาช�วยเพ่�มประสิ่่ทธิ์่ภูาพ
ในกัารบรห่ารจัดักัารนค่มอต่สิ่าหกัรรม 
แล้ะล้ดผ่ล้กัระทบต�อสิ่่�งแวดล้้อม พรอ้ม
ทั� ง เพ่�มสิ่มรรถุนะกัารแข�งขันของ
ผ่่้ประกัอบกัาร

30รายงานประจัำาปี 2564



นายว่ริศ อัมูระปาลั
ผู้้�ว่่าการ

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

กี่นอ. ยังยึดมีั�น
และปฏิิบััตั้ิตั้ามีหลักี่กี่าร
กี่ารกี่ำากี่ับัด้แลกี่ิจักี่ารท่�ด่
ของรัฐวิสาหกี่ิจั
ทั�งในระดับัสากี่ล ได้แกี่� 
OECD Guideline on 
Corporate Governance 
of State-Owned 
Enterprise 
(2015 Edition)

 ในปี 2564 กันอ. มีน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม
เพ่�มข้�นจัำนวน 5 แห�ง พื�นที�อ่ตสิ่าหกัรรม
เพ่�มข้�นประมาณ 6,386 ไร� เป็นผ่ล้ให้มี
พื�นที�อ่ตสิ่าหกัรรมสิ่ะสิ่มเพ่�มข้�นจัากัปีกั�อน
ร้อยล้ะ 0.13 ค่ดเป็นพื�นที�อ่ตสิ่าหกัรรม
ทั�งหมด 178,891 ไร� มีน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม
ทั�งสิ่่�น 65 แห�งแล้ะ 1 ท�าเรืออ่ตสิ่าหกัรรม 
ใน 16 จังัหวดั ประกัอบดว้ย นค่มอต่สิ่าหกัรรม
ที� กันอ. ดำเน่นงานเอง 15 แห�ง (แล้ะ 
1 ท�าเรืออ่ตสิ่าหกัรรม) แล้ะนค่มอต่สิ่าหกัรรม
ร�วมดำเน่นงาน 50 แห�ง กั�อให้เกั่ดกัาร
จั้างงานในน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมประมาณ 
815,783 คน
 นอกัจัากันี� กันอ. ยังย้ดมั�นแล้ะปฏิ่บัต่
ตามหล้ักักัารกัารกัำกัับด่แล้กั่จักัารที�ดีของ
รัฐว่สิ่าหกั่จัทั�งในระดับสิ่ากัล้ ได้แกั� OECD 
Guideline on Corporate Governance of 
State-Owned Enterprise (2015 Edition) 
โดยองค์กัารเพื�อความร�วมมือแล้ะกัารพัฒนา
ทางเศรษฐกั่จั (OECD) แล้ะระดับประเทศ 
ได้แกั� หล้ักักัารแล้ะแนวทางกัารกัำกัับด่แล้
กั่จักัารที�ดีในรัฐว่สิ่าหกั่จั พ.ศ. 2562 แล้ะ
แนวทางปฏ่ิบตั ่โดยสิ่ำนกัังานคณะกัรรมกัาร
นโยบายรัฐว่สิ่าหกัจ่ั (สิ่คร.) กัระทรวงกัารคลั้ง 
ตล้อดจันมีกัารจััดทำค่�มือกัารกัำกัับด่แล้
กัจ่ักัารที�ดขีอง กันอ. เพื�อเป็นหลั้กักัารดำเนน่
งานสิ่ำหรับผ่่บ้รห่าร พนักังาน แล้ะผ่่ม้สีิ่�วนได้
สิ่�วนเสิ่ียให้ได้รับทราบเจัตนารมณ์กัรอบกัาร
ดำเน่นงานแล้ะกัารดำเน่นธิ์่รกั่จัของ กันอ. 
เพื�อเป็นกัารสิ่ร้างความเชื�อมั�นแกั�ผ่่้มีสิ่�วนได้
สิ่�วนเสิ่ีย สิ่ังคม ตล้อดจันประชาชนทั�วไป 
 จัากักัารว่เคราะห์สิ่ถุานกัารณ์ของสิ่ภูา
อ่ตสิ่าหกัรรมแห�งประเทศไทย (สิ่.อ.ท.) แล้ะ
ศน่ยว์จ่ัยักัรง่ศร ีเห็นตรงกันัว�า อต่สิ่าหกัรรม
ด่จั่ทัล้เป็นอ่ตสิ่าหกัรรมที�มีแนวโน้มกัาร

ปรับตัวดีข้�นในอนาคต โดยจัะมีม่ล้ค�าถุ้ง 
8 แสิ่นล้้านบาท ซ้ึ่�งเทคโนโล้ยี 5G Internet 
of Things (IoTs) ปัญญาประด่ษฐ์ (AI) 
แล้ะเทคโนโล้ยีบล้็อกัเชน (Block Chain) 
จัะเป็นตัวเร�งกัารพัฒนาแล้ะกัารเปล้ี�ยนแปล้ง
ครั�งใหญ� กันอ. จั้งต้องเตรียมตัวรับมือ
กัับสิ่ถุานกัารณ์กัารล้งท่นแล้ะแนวโน้ม
อต่สิ่าหกัรรมที�เปลี้�ยนแปล้งไป เพื�อตอบโจัทย์
ความต้องกัารของล้่กัค้า นักัล้งท่น โดยกัาร
พัฒนากัารให้บร่กัาร Total Solution Center 
(TSC) ที�เป็นระบบ เพื�ออำนวยความสิ่ะดวกั
ให้แกั�ล้่กัค้าในน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม เพ่�มความ
ยืดหย่�นในกัารทำงานผ่�านระบบด่จั่ทัล้ แล้ะ
ทำให้กัารให้บร่กัารมีความสิ่ะดวกั รวดเร็ว 
มีประสิ่่ทธิ์่ภูาพดีข้�น
 สิ่่ดท้ายนี� ผ่มขอขอบค่ณ ผ่่้บร่หารแล้ะ
พนักังาน กันอ. พันธิ์ม่ตรทางธิ์่รกั่จั ล้่กัค้า 
แล้ะผ่่้ที�มีสิ่�วนเกัี�ยวข้องท่กัท�าน ที�ให้ความ
เชื�อมั�น แล้ะเป็นกัำลั้งสิ่ำคัญในกัารดำเน่น
งานเพื�อพัฒนาองค์กัร พัฒนาประเทศ แล้ะ
ร�วมแรงร�วมใจักัันในกัารพัฒนานวัตกัรรม
แล้ะกัารนำเทคโนโล้ยีมาใช้ในกัารขับเคล้ื�อน
องค์กัร เพื�อม่�งส่ิ่�องค์กัรด่จั่ทัล้ (Digital 
Organization) ร�วมกััน ขอบค่ณผ่่้มีสิ่�วนได้
สิ่�วนเสิ่ยีทก่ัภูาคสิ่�วนที�ให้ความไว้วางใจั เชื�อมั�น 
แล้ะให้กัารสิ่นับสิ่น่น กันอ. ด้วยดีตล้อดมา
ซึ่้�งมีสิ่�วนสิ่ำคัญทำให้ กันอ. เป็นองค์กัรที�
แข็งแกัร�งแล้ะยืนหยัดได้ตล้อดระยะเวล้า 
49 ปีที�ผ่�านมา ผ่มหวังเป็นอย�างย่�งว�า เราจัะ
ได้รับความร�วมมือแล้ะกัำล้ังใจัที�ดีจัากัท่กั
ภูาคสิ่�วนที�เกัี�ยวข้อง ในกัารผ่ลั้กัดัน สิ่นบัสิ่น่น
กัารดำเน่นงานของ กันอ. เพื�อขับเคล้ื�อน
กัารพัฒนาอ่ตสิ่าหกัรรม แล้ะเศรษฐกั่จัของ
ประเทศต�อไป
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• กองตรวจสอบ 1  

• กองตรวจสอบ 2
• กองกำกับการปฏิิบัติการ

• กองสนัับสนัุนัการปฏิิบัติการ

ค์ณะกี่รรมีกี่ารตั้รวจัสอบั 

ฝ่�ายตั้รวจัสอบัภายใน

ศ้นย์ปฏิิบััตั้ิกี่าร กี่นอ.

• กองกลาง

• กองการประชุุม

• กองพััสดุุ

• กองบริหารทรัพัยากรบุคคล

• กองพััฒนัาทรัพัยากรบุคคล

• กองพััฒนัาธุุรกิจ

• กองวิศวกรรม

• กองบริการและกำกับดุูแล

   โครงการนัิคมอุตสาหกรรม

• กองสิ�งแวดุลอ้มและพัลงังานั

• กองความปลอดุภััย 

   และอาชุีวอนัามัย

• กองกฎหมายและระเบียบ

• กองนัิติกรรมและกรรมสิทธุิ�

   ที�ดุินั

• กองคดุี

• กองการเงินั

• กองบัญชุีการเงินั

• กองบัญชุีบริหาร 

   และงบประมาณ • กองพััฒนัาชุุมชุนัสัมพัันัธุ์

• กองบริหารงานัชุมุชุนัสัมพัันัธ์ุ

• กองพััฒนัาระบบงานั

   สารสนัเทศ

• กองปฏิิบัติการเทคโนัโลยี

   สารสนัเทศ

• กองนัโยบายและแผนั

• กองบริหารความเสี�ยง

   และควบคุมภัายในั

• กองนัวัตกรรมและพััฒนัา

   องค์กร

• กองอนัุญาต

   ผู้ประกอบกิจการ

• กองอนัุญาตก่อสร้าง

• กองสิทธุิประโยชุนั์

• กองการตลาดุและ

   ลูกค้าสัมพัันัธุ์

• กองประชุาสัมพัันัธุ์

• กองอำนัวยการปฏิิบัติการ 1

• สำนัักงานันัิคมฯ บางชุันั

• สำนัักงานันัิคมฯ พัิจิตร

• สำนัักงานันัิคมฯ แก่งคอย

• สำนัักงานันัิคมฯ หนัองแค

• สำนัักงานันัิคมฯ อัญธุานัี

• สำนัักงานันัิคมฯ บ้านัหว้า

• สำนัักงานันัิคมฯ บางปะอินั

• สำนักังานันัคิมฯ สหรตันันัคร

• สำนัักงานันัิคมฯ สินัสาคร

• สำนักังานันิัคมฯ มหาราชุนัคร

• สำนัักงานันัิคมฯ ราชุบุรี

รองผู้้้ว�ากี่าร
(ปฏิิบััตั้ิกี่าร 1)

รองผู้้้ว�ากี่าร
(บัริกี่ารและล้กี่ค์้าสัมีพื่ันธุ์)

รองผู้้้ว�ากี่าร
(ยุทธุศาสตั้ร์และพื่ัฒนา)

รองผู้้้ว�ากี่าร
(บัริหาร)

ฝ่่ายบัริหาร

ฝ่่ายทรัพื่ยากี่รบัุค์ค์ล

ฝ่่ายกี่ารตั้ลาด

ฝ่่ายเทค์โนโลย่สารสนเทศ

สำานักี่งานนิค์มีฯ สมุีทรสาค์ร

สำานักี่งานนิค์มีฯ ภาค์เหน่อ

สำานักี่งานนิค์มีฯ ภาค์ใตั้้

ฝ่่ายกี่ฎหมีาย

ฝ่่ายกี่ารเงินและบััญชื่่

ฝ่่ายชืุ่มีชื่นสัมีพื่ันธุ์

ฝ่่ายยุทธุศาสตั้ร์ ฝ่่ายบัริกี่ารผู้้้ประกี่อบักี่าร ฝ่่ายอำานวยกี่ารปฏิิบััติั้กี่าร 1

สำานักี่งานนิค์มีฯ ลาดกี่ระบััง

ฝ่่ายสิ�งแวดล้อมี

ฝ่่ายพื่ัฒนา

ผู้ังโค์รงสร�างองค์์กี่ร
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ผู้้้ชื่�วยผู้้้ว�ากี่าร 11

ผู้้้เชื่่�ยวชื่าญ 11

ผู้้้ว�ากี่าร กี่นอ.

ค์ณะกี่รรมีกี่าร กี่นอ.

• กองอำนัวยการปฏิิบัติการ 3

• กองพััฒนัาท่าเรือ

• สำนัักงานัโครงการพัิเศษ

• กองพััฒนัาเมืองอุตสาหกรรมเชุิงนัิเวศ

• กองบริหารเมืองอุตสาหกรรมเชุิงนัิเวศ

• สำนัักงานันัิคมฯ เหมราชุตะวันัออก 

  (มาบตาพัุดุ)

• สำนัักงานันัิคมฯ ผาแดุง

• สำนัักงานันัิคมฯ เอเชุีย

• สำนัักงานันัิคมฯ อาร์ ไอ แอล

• กองอำนัวยการปฏิิบัติการ 2  
• สำนัักงานันัิคมฯ บางพัลี 
• สำนัักงานันัิคมฯ เอเซีีย (สุวรรณภัูมิ)
• สำนัักงานันัิคมฯ เวลโกรว์ 
• สำนัักงานันัิคมฯ เกตเวย์ ซีิตี�  
• สำนัักงานันัิคมฯ ที เอฟ ดุี 
• สำนัักงานันัิคมฯ ป่�นัทอง 
• สำนัักงานันัิคมฯ ป่�นัทอง (แหลมฉบัง)  
• สำนัักงานันัิคมฯ ป่�นัทอง 3 
• สำนัักงานันัิคมฯ ป่�นัทอง 4 
• สำนัักงานันัิคมฯ ป่�นัทอง 5 
• สำนัักงานันัิคมฯ ดุับบลิวเอชุเอ ชุลบุรี 1
• สำนัักงานันัิคมฯ ดุับบลิวเอชุเอ ชุลบุรี 2 
• สำนัักงานันัิคมฯ ดุับบลิวเอชุเอ 
   อีสเทิร์นัซีีบอร์ดุ 1  
• สำนัักงานันัิคมฯ ดุับบลิวเอชุเอ
   อีสเทิร์นัชุีบอร์ดุ 2 
• สำนัักงานันัิคมฯ อมตะซีิตี� ระยอง
• สำนัักงานันัิคมฯ ไฮเทค กบินัทร์ 

รองผู้้้ว�ากี่าร
(กี่ิจักี่ารพื่ิเศษ)

รองผู้้้ว�ากี่าร
(ปฏิิบััตั้ิกี่าร 3)

รองผู้้้ว�ากี่าร
(ปฏิิบััตั้ิกี่าร 2)

ฝ่่ายอำานวยกี่ารปฏิิบััติั้กี่าร 2 ฝ่่ายอำานวยกี่ารปฏิิบััติั้กี่าร 3

สำานักี่งานนิค์มีฯ มีาบัตั้าพุื่ด

สำานักี่งานนิค์มีฯ
ร�วมีดำาเนินงานกี่ลุ�มีมีาบัตั้าพืุ่ด

สำานักี่งานนิค์มีฯ บัางป้

สำานักี่งานนิค์มีฯ แหลมีฉบััง

สำานักี่งานนิค์มีฯ อมีตั้ะซิตั้่� ชื่ลบัุร่

สำานักี่งานนิค์มีฯ อ่สเทิร์นซ่บัอร์ด
(ระยอง)

ฝ่่ายพื่ัฒนาเมี่องอุตั้สาหกี่รรมีเชิื่งนิเวศ

สำานักี่งานท�าเร่ออุตั้สาหกี่รรมี
มีาบัตั้าพืุ่ด

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย33



คณะกัรรมกัารกัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมแห�งประเทศไทย ตาม พ.ร.บ. กันอ. พ.ศ. 2522 แล้ะกัฎีหมาย/ระเบียบอื�น
ที�เกัี�ยวข้อง

 กี่รรมีกี่ารอ่�น (9 ค์น) ผู้้้ว�ากี่าร
(กี่รรมีกี่ารโดยตั้ำาแหน�ง)

• จัำนวนไม�น้อยกัว�า 1 ใน 3 
ของกัรรมกัารอื�นต้องพ่จัารณา
แต�งตั�งจัากับ่คคล้ในบัญชีรายชื�อ
กัรรมกัารรัฐวส่ิ่าหกัจ่ัซ้ึ่�งกัระทรวง
กัารคล้ังจััดทำข้�น (2) แล้ะ 
• จัำนวน 1 คน ต้องเป็นผ่่้แทน
กัระทรวงกัารคล้ัง (3)

ควิามิเชีี�ยวิชีาญสีาขาต่างๆ	ขอังคณีะกรรมิการ	กนอั.
ชีุดปีัจจุบัน (4)

• กัารเง่น  • กัารบัญชี
• กัฎีหมาย  • เทคโนโล้ยีสิ่ารสิ่นเทศ
• บร่หารธิ์่รกั่จั • อ่ตสิ่าหกัรรม
• ว่ศวกัรรม  • กัารตล้าด
• ผ่ังเมือง  • เศรษฐศาสิ่ตร์ กัารคล้ัง
• ว่ทยาศาสิ่ตร์

แต่งตั�งเพื่่�อัดำเนินการเร่�อังใดเร่�อังหน่�งโดยเฉพื่าะตามินโยบายขอัง
คณีะกรรมิการ	กนอั.
3. คณะอน่กัรรมกัารบร่หารความเสิ่ี�ยง 
4. คณะอน่กัรรมกัารกัำกัับด่แล้กั่จักัารที�ดีแล้ะกัารแสิ่ดง
   ความรับผ่่ดชอบต�อสิ่ังคม
5. คณะอน่กัรรมกัารกัารเง่น งบประมาณ แล้ะกัารล้งท่น 
6. คณะอน่กัรรมกัารกัฎีหมาย
7. คณะอน่กัรรมกัารบ่รณากัารแผ่นบร่หารงาน กันอ. 
8. คณะอน่กัรรมกัารด้านกัารตล้าดแล้ะประชาสิ่ัมพันธิ์์ 
9. คณะอน่กัรรมกัารด้านทรัพยากัรบ่คคล้ 
10. คณะอน่กัรรมกัารด้านกัารพัฒนาเทคโนโล้ยีด่จั่ทัล้
   (Digital Technology and Cyber Security: DT) 
11. คณะอนก่ัรรมกัารขบัเคล้ื�อนโครงกัารพฒันาเขตเศรษฐกัจ่ัอต่สิ่าหกัรรม
   แห�งอนาคต
12. คณะอน่กัรรมกัารประเม่นผ่ล้กัารปฏิ่บัต่งานของผ่่้ว�ากัาร กันอ.

แต่งตั�งตามิมิติ	ครมิ.
1. คณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบ (Audit Committee) 

แต่งตั�งตามิบทบัญญัติแห่งกฎหมิาย
2. คณะกัรรมกัารกั่จักัารสิ่ัมพันธิ์์

ค์ณะกี่รรมีกี่าร
กี่ารนิค์มีอุตั้สาหกี่รรมีแห�งประเทศไทย (1) 

หมายเหตุุ :  
(1)  พั.ร.บ. กนัอ. พั.ศ. 2522 ม.18 “ให้มีคณะกรรมการ การนิัคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบดุ้วย ประธุานักรรมการ และกรรมการอื�นัอีกไม่เกินัสิบคนั

 รวมทั�งผู้ว่าการซี่�งเป็นักรรมการโดุยตำแหนั่ง”
(2)  พั.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานัสำหรับกรรมการและพันัักงานัรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที� 6)  พั.ศ. 2550 มาตรา 12/1
(3)  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดุ้วยบัญชุีการเงินัของรัฐวิสาหกิจ พั.ศ. 2548 ข้อ 17 “ให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งดุำเนิันัการให้มีผู้แทนักระทรวงการคลัง ซี่�งเป็นัข้าราชุการประจำ

 เป็นักรรมการในัคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ”
(4)  พั.ร.บ. กนัอ. พั.ศ. 2522 ม.19 “ผู้ซี่�งจะดุำรงตำแหนั่งประธุานักรรมการ กรรมการหรือผู้ว่าการต้องมีความรู้ความชุำนัาญเกี�ยวกับบริหารธุุรกิจ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ 

 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง เศรษฐศาสตร์ การพัาณิชุย์ การคลังหรือกฎหมาย
(5)  พั.ร.บ. กนัอ. พั.ศ. 2522  ม.24  “เพืั�อประโยชุน์ัแห่งกิจการของ กนัอ. ให้คณะกรรมการมีอำนัาจแต่งตั�งคณะอนัุกรรมการ เพืั�อดุำเนัินักิจการอย่างหนั่�งอย่างใดุของ กนัอ. 

 และกำหนัดุค่าตอบแทนัอนัุกรรมการไดุ้”

ประธุานกี่รรมีกี่าร ค์ณะอนุกี่รรมีกี่าร (5)

โค์รงสร้างกี่ารจััดกี่ารองค์์กี่ร

34รายงานประจำำาปี 2564



นายนรินทร์ กี่ัลยาณมีิตั้ร
ประธิานกี่รรมูกี่าร
อายุ (ในปี 2564) : 62 ปี

ประเภทของกี่รรมีกี่าร
กรรมการอิสัระ

วันท่�ได้รับัแตั้�งตั้ั�งเป็นกี่รรมีกี่าร
25 กรกฎาคม 2563

ตั้ำาแหน�งในองค์์กี่ร
• ประธิ์านกัรรมกัาร กันอ.

กี่ารศึกี่ษา
• ปร่ญญาตรี B.A. (Economic & Political Science), 
 Delhi University, INDIA
• ปร่ญญาโท M.S. (Management and Human Relations), 
 Abilene Christian University, TEXAS, USA

กี่ารอบัรมี
• หล้ักัสิ่่ตรนักัปกัครองระดับสิ่่ง (นปสิ่.) ร่�นที� 48 
 ว่ทยาล้ัยมหาดไทย สิ่ถุาบันดำรงราชาน่ภูาพ กัระทรวงมหาดไทย
• หล้ักัสิ่่ตรกัารพัฒนากัารจััดกัาร (Mini Master of Management 

Program (MMM)) ร่�นที� 34 
 สิ่ถุาบันบัณฑ์่ตพัฒนบร่หารศาสิ่ตร์ (NIDA) 
• หล้ักัสิ่่ตรกัารพัฒนาผ่่้นำองค์กัรภูายใต้กัระแสิ่โล้กัาภู่วัตน์ 

สิ่ถุาบันว่จััยนโยบายเศรษฐกั่จักัารคล้ังร�วมกัับ The Kellogg School 
of Management, The Schulich School of Business 

 แล้ะ The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs 
• หล้ักัสิ่่ตรกัารป้องกัันราชอาณาจัักัร (วปอ.) ร่�นที� 50 
 ว่ทยาล้ัยป้องกัันราชอาณาจัักัร สิ่ถุาบันว่ชากัารป้องกัันประเทศ 
• หล้ักัสิ่่ตรกัารเมืองกัารปกัครองในระบอบประชาธิ์่ปไตย 
 สิ่ำหรับนักับร่หารระดับสิ่่ง ร่�นที� 15 สิ่ถุาบันพระปกัเกัล้้า 
• หล้ักัสิ่่ตร Director Certification Program (DCP) ร่�นที� 167 

สิ่มาคมสิ่�งเสิ่ร่มสิ่ถุาบันกัรรมกัารบร่ษัทไทย (IOD)
• หล้กััส่ิ่ตรผ่่บ้รห่ารระดบัสิ่ง่ ร่�นที� 16 สิ่ถุาบันวท่ยากัารตล้าดทน่ (วตท.) 
• หล้ักัสิ่่ตรผ่่้บร่หารระดับสิ่่ง ด้านกัารค้าแล้ะกัารพาณ่ชย์ (TEPCoT) 

ร่�นที� 8 สิ่ถุาบันว่ทยากัารกัารค้า 
• หล้ักัสิ่่ตรกัารกัำกัับด่แล้กั่จักัารสิ่ำหรับกัรรมกัารแล้ะผ่่้บร่หารระดับสิ่่ง

ของรัฐว่สิ่าหกั่จั แล้ะองค์กัารมหาชน ร่�นที� 14 สิ่ถุาบันพระปกัเกัล้้า 
• หล้ักัสิ่่ตรกัารบร่หารกัารท�องเที�ยวสิ่ำหรับผ่่้บร่หารระดับสิ่่ง (TME) 

ร่�นที� 1 กัารท�องเที�ยวแห�งประเทศไทย 
• หล้ักัสิ่่ตรผ่่้บร่หารระดับสิ่่งด้านว่ทยากัารพล้ังงาน ร่�นที� 12 
 สิ่ถุาบันว่ทยากัารพล้ังงาน
• ว่ฒ่บัตรหล้ักัสิ่่ตรเศรษฐกั่จัด่จั่ทัล้สิ่ำหรับผ่่้บร่หาร (Digital Economy 

for Management: DE4M) ร่�นที� 4 ม่ล้น่ธิ์่สิ่ถุาบันว่จััยแล้ะพัฒนา
องค์กัรภูาครัฐ

กี่ารอบัรมีในปีงบัประมีาณ 2564 
(1 ตัุ้ลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

• หล้ักัสิ่่ตร Digital Transformation for CEO (DTC)  
 ร่�นที� 3 บร่ษัท เนชั�นมัล้ต่มีเดีย กัร่�ป จัํากััด (มหาชน)

ตั้ำาแหน�งอ่�นในบัริษัทจัดทะเบั่ยนปัจัจัุบััน
• กัรรมกัาร บร่ษัท บีซึ่ีพีจัี จัำกััด (มหาชน)
• อน่กัรรมกัารตรวจัสิ่อบ บร่ษัท บีซึ่ีพีจัี จัำกััด (มหาชน)
• อน่กัรรมกัารบรรษัทภู่บาล้ บร่ษัท บีซึ่ีพีจัี จัำกััด (มหาชน)

ตั้ำาแหน�งในกี่ิจักี่ารอ่�น (ท่�ไมี�ใชื่�บัริษัทจัดทะเบั่ยน)
• ประธิ์านอน่กัรรมกัารบร่หารความเสิ่ี�ยงแล้ะกัารควบค่มภูายใน/

อน่กัรรมกัารงบประมาณ/อน่กัรรมกัารตรวจัสิ่อบ/อน่กัรรมกัารล้งท่น 
กัรรมกัารบร่หารกัองท่นประกัันชีว่ต สิ่ำนักังานคณะกัรรมกัารกัำกัับ
แล้ะสิ่�งเสิ่ร่มกัารประกัอบธิ์่รกั่จัประกัันภูัย (คปภู.)

• ประธิ์านอน่กัรรมกัารบร่หารงานบ่คคล้/ประธิ์านอน่กัรรมกัาร
 ล้งท่นหาผ่ล้ประโยชน์ กัรรมกัารบร่หาร/อน่กัรรมกัารสิ่รรหา
 แล้ะประเม่นผ่ล้ผ่่้บร่หารกัองท่น กัรรมกัารบร่หารกัองท่น
 ทดแทนผ่่้ประสิ่บภูัย สิ่ำนักังานคณะกัรรมกัารกัำกัับแล้ะสิ่�งเสิ่ร่ม
 กัารประกัอบธิ์่รกั่จัประกัันภูัย (คปภู.)
• คณะกัรรมกัารที�ราชพัสิ่ด่ กัรมธิ์นารักัษ์ กัระทรวงกัารคล้ัง
• คณะกัรรมกัารพัฒนาระบบสิ่ถุาบันกัารเง่นประชาชน

ตั้ำาแหน�งอ่�นในกี่ิจักี่ารท่�แข�งขัน/
กี่ิจักี่ารท่�เกี่่�ยวเน่�องกัี่บัธุุรกิี่จัขององค์์กี่รปัจัจุับััน

• ไม�มี

ประสบักี่ารณ์กี่ารทำางาน
• กัรรมกัารในคณะกัรรมกัารกัารทางพ่เศษแห�งประเทศไทย
• ประธิ์านกัรรมกัารตรวจัสิ่อบ กัารทางพ่เศษแห�งประเทศไทย
• กัรรมกัารในคณะกัรรมกัารสิ่ำนักังานสิ่�งเสิ่ร่มกัารจััดประช่ม

แล้ะน่ทรรศกัาร (องค์กัารมหาชน)
• กัรรมกัารในคณะกัรรมกัารสิ่งเคราะห์กัารทำสิ่วนยาง
• กัรรมกัารในคณะกัรรมกัาร บร่ษัท เอเซึ่ีย แปซึ่่ฟิิค โปแตช 

คอร์ปอเรชั�น จัำกััด
• กัรรมกัารในบร่ษัท กัสิ่ท โทรคมนาคม จัำกััด (มหาชน)
• ประธิ์านกัรรมกัารแล้ะประธิ์านบร่หาร 
 ธิ์นาคารอาคารสิ่งเคราะห์
• กัรรมกัารในคณะกัรรมกัารบร่หารสิ่ำนักังานความร�วมมือ

พัฒนาเศรษฐกั่จักัับประเทศเพื�อนบ้าน (คพพ.)
• รองปล้ัดกัระทรวงกัารคล้ัง
• หัวหน้าผ่่้ตรวจัราชกัารกัระทรวงกัารคล้ัง
• ผ่่้ตรวจัราชกัารกัระทรวงกัารคล้ัง
• ที�ปร้กัษาด้านพัฒนาระบบสิ่่ทธิ์่ประโยชน์ทางศ่ล้กัากัร 
 (นักัว่ชากัารศ่ล้กัากัรทรงค่ณว่ฒ่) กัรมศ่ล้กัากัร
• รองอธิ์่บดีกัรมศ่ล้กัากัร กัรมศ่ล้กัากัร

กี่ารเข้าประชุื่มีปี 2564 
• ประช่มคณะกัรรมกัารกัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมแห�งประเทศไทย 

15/15 ครั�ง

ข้อมี้ลหลักี่ทรัพื่ย์ (หุ้น) ท่�สำาคั์ญท่�กี่รรมีกี่ารถุ่อค์รอง
ในธุุรกี่ิจัแวดล้อมีท่�เก่ี่�ยวข้องกัี่บัรัฐวิสาหกิี่จั
ในระหว�างปีบััญช่ื่

• ไม�มี

รายกี่ารท่�เก่ี่�ยวโยงกัี่น (Connected Transactions) 
ของรัฐวิสาหกิี่จั

• กัรมธิ์นารักัษ์ กัระทรวงกัารคล้ัง

ค์ณะกี่รรมีกี่าร กี่นอ. 

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย35



นายสรัญ รังค์สิริ
กี่รรมูกี่าร
อายุ (ในปี 2564) : 64 ปี

ประเภทของกี่รรมีกี่าร
กรรมการอิสัระ

วันท่�ได้รับัแตั้�งตั้ั�งเป็นกี่รรมีกี่าร
25 กรกฎาคม 2563

ตั้ำาแหน�งในองค์์กี่ร
• กัรรมกัาร กันอ.
• ประธิ์านอนก่ัรรมกัารกัารเงน่ งบประมาณ แล้ะกัารล้งทน่
• ประธิ์านอน่กัรรมกัารด้านทรัพยากัรบ่คคล้ กัารจััดกัาร

ความร่้ แล้ะนวัตกัรรม
• ประธิ์านอน่กัรรมกัารสิ่รรหาแล้ะคัดเล้ือกัผ่่้บร่หาร

ระดับ 12
• กัรรมกัารสิ่รรหาผ่่้ว�ากัาร กันอ.

กี่ารศึกี่ษา
• ปร่ญญาโท M.S. Management, Polytechnic 

Institute of New York, USA
• ปร่ญญาตรี ว่ศวกัรรมศาสิ่ตรบัณฑ์่ต (อ่ตสิ่าหกัาร) 

จั่ฬาล้งกัรณ์มหาว่ทยาล้ัย

กี่ารอบัรมี
• หล้ักัสิ่่ตรกัารป้องกัันราชอาณาจัักัรภูาครัฐร�วมเอกัชน 

(ปรอ.) ร่�นที� 23 ว่ทยาล้ัยป้องกัันราชอาณาจัักัร
• นักับร่หารระดับสิ่่งด้านกัารพัฒนาธิ์่รกั่จัอ่ตสิ่าหกัรรม

แล้ะกัารล้งท่น (วทอ.) ร่�นที� 1/2013
• ผ่่้บร่หารระดับสิ่่ง ด้านว่ทยากัารพล้ังงาน (วพน.) 
 ร่�นที� 5 สิ่ถุาบันว่ทยากัารพล้ังงาน
• NIDA-Wharton Executive Leadership Program 

2009, USA. 
• หล้ักัสิ่่ตร Director Certification Program (DCP) 

สิ่มาคมสิ่�งเสิ่ร่มสิ่ถุาบันกัรรมกัารบร่ษัทไทย (IOD)

กี่ารอบัรมีในปีงบัประมีาณ 2564 
(1 ตัุ้ลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

• ไม�มี

ตั้ำาแหน�งอ่�นในบัริษัทจัดทะเบ่ัยนปัจัจัุบััน
• ไม�มี

ตั้ำาแหน�งในกิี่จักี่ารอ่�น (ท่�ไมี�ใชื่�บัริษัทจัดทะเบ่ัยน)
• ไม�มี

ตั้ำาแหน�งอ่�นในกี่ิจักี่ารท่�แข�งขัน/
กี่ิจักี่ารท่�เกี่่�ยวเน่�องกี่ับัธุุรกี่ิจัขององค์์กี่รปัจัจุับััน

• ไม�มี

ประสบักี่ารณ์กี่ารทำางาน
• ประธิ์านอน่กัรรมกัารบ่รณากัารแผ่นบร่หารงาน กันอ.
• ประธิ์านอน่กัรรมกัารประเม่นผ่ล้กัารปฏิ่บัต่งานของ
 ผ่่้ว�ากัาร กันอ.
• ประธิ์านอน่กัรรมกัารด้านกัารตล้าดแล้ะประชาสิ่ัมพันธิ์์
• ที�ปร้กัษา บร่ษัท ปตท. จัำกััด (มหาชน)
• กัรรมกัารสิ่ภูาอ่ตสิ่าหกัรรมแห�งประเทศไทย
• รองประธิ์านคณะกัรรมกัารสิ่ายงานสิ่�งเสิ่ร่ม
 แล้ะสิ่นับสิ่น่นอ่ตสิ่าหกัรรม สิ่ภูาอ่ตสิ่าหกัรรมฯ
• ประธิ์านเจั้าหน้าที�ปฏิ่บัต่กัารกัล้่�มธิ์่รกั่จัปิโตรเล้ียม
 ขั�นปล้าย ปตท.
• รองกัรรมกัารผ่่้จััดกัารใหญ� หน�วยธิ์่รกั่จัน�ำมัน ปตท.
• ผ่่้ช�วยกัรรมกัารผ่่้จััดกัารใหญ� กัารตล้าดขายปล้ีกั 

ปตท.
• ผ่่้ช�วยกัรรมกัารผ่่้จััดกัารใหญ� กัารตล้าดพาณ่ชย์
 แล้ะต�างประเทศ ปตท.
 

กี่ารเข้าประชืุ่มีปี 2564 
• ประช่มคณะกัรรมกัารกัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม
 แห�งประเทศไทย 15/15 ครั�ง

ข้อมี้ลหลักี่ทรัพื่ย์ (หุ้น) ท่�สำาค์ัญท่�กี่รรมีกี่ารถุ่อค์รอง
ในธุุรกิี่จัแวดล้อมีท่�เกี่่�ยวข้องกี่ับัรัฐวิสาหกี่ิจั
ในระหว�างปีบััญชื่่

• ไม�มี

รายกี่ารท่�เกี่่�ยวโยงกี่ัน (Connected Transactions) 
ของรัฐวิสาหกี่ิจั

• ไม�มี

36รายงานประจำำาปี 2564



นายกี่้อง รุ�งสว�าง
กี่รรมูกี่าร
อายุ (ในปี 2564) : 61 ปี

ประเภทของกี่รรมีกี่าร
กรรมการอิสัระ

วันท่�ได้รับัแตั้�งตั้ั�งเป็นกี่รรมีกี่าร
25 กรกฎาคม 2563

ตั้ำาแหน�งในองค์์กี่ร
• กัรรมกัาร กันอ.
• ประธิ์านอน่กัรรมกัารบร่หารความเสิ่ี�ยง แล้ะควบค่มภูายใน
• อน่กัรรมกัารกัำกัับด่แล้กั่จักัารที�ดีผ่่้มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ีย 
 แล้ะกัารแสิ่ดงความรับผ่่ดชอบต�อสิ่ังคม
• อน่กัรรมกัารสิ่รรหาแล้ะคัดเล้ือกัผ่่้บร่หารระดับ 12
• กัรรมกัารสิ่รรหาผ่่้ว�ากัาร กันอ.

กี่ารศึกี่ษา
• ปร่ญญาโท Master of Economics, University of Hawaii, USA 
• ปร่ญญาโท Master of Business Administration (Executive), 

Sasin 
• ปร่ญญาโท Master of Engineering, Asian Institute of 

Technology (AIT) 
• ปร่ญญาตรี ว่ศวกัรรมศาสิ่ตรบัณฑ์่ต จั่ฬาล้งกัรณ์มหาว่ทยาล้ัย

กี่ารอบัรมี
• หล้ักัสิ่่ตรกัารกัำกัับด่แล้กั่จักัารสิ่ำหรับกัรรมกัารแล้ะผ่่้บร่หารระดับสิ่่ง

ขององค์กัรกัำกับัดแ่ล้ (Regulators) รัฐวส่ิ่าหกัจ่ั แล้ะองค์กัารมหาชน 
จััดโดยสิ่ถุาบันพระปกัเกัล้้า แล้ะสิ่ำนักังานคณะกัรรมกัารนโยบาย
รัฐว่สิ่าหกั่จั (PDI 18)

• หล้ักัสิ่่ตรความมั�นคงขั�นสิ่่ง โดยสิ่มาคมว่ทยาล้ัยป้องกััน
 ราชอาณาจัักัร (สิ่วปอ. - มสิ่. 7) 
• หล้ักัสิ่่ตรภู่ม่พล้ังแผ่�นด่น โดยจั่ฬาล้งกัรณ์มหาว่ทยาล้ัย (ภูผ่. 4) 
• หล้ักัสิ่่ตรนักับร่หารระดับสิ่่งธิ์รรมศาสิ่ตร์เพื�อสิ่ังคม (นมธิ์. 15), 
 โดยม่ล้น่ธิ์่สิ่ถุาบันว่ทยากัารธิ์รรมศาสิ่ตร์เพื�อสิ่ังคม
• หล้ักัสิ่่ตร Executive Development Program, โดยสิ่ถุาบันว่จััย

กัระทรวงกัารคล้ัง (EDP 6) 
• สิ่มาคมสิ่�งเสิ่ร่มสิ่ถุาบันกัรรมกัารบร่ษัทไทย (IOD)

-  หล้ักัสิ่่ตร Director Certificate Program (DCP 30)
-  หล้ักัสิ่่ตร Chartered Director Course (CDC 9)
-   หล้ักัสิ่่ตร Roles of Chairman Program (RCP 44) 
-   หล้ักัสิ่่ตร Strategic Board Master Class (SBM 8) 
-   หล้ักัสิ่่ตร Successful Formulation & Execution of    
   Strategy (SFE 31)
-   หลั้กัสิ่ต่ร Risk Management for Corporate Leaders (RCL 1)
-   หลั้กัสิ่ต่ร Advance Audit Committee Program (AACP 37)

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

• หล้ักัสิ่่ตร Advance Senior Executive Program (ASEP), 1W 
 โดย Kellogg School of Management 
• หล้ักัสิ่่ตร Washington Campus, 6W โดย Georgetown 

University 
• หล้ักัสิ่่ตร Modern Marketing Management (MMM 1), 
 โดยจั่ฬาล้งกัรณ์มหาว่ทยาล้ัย 
• Corporate Governance in Digital Era จััดโดยม่ล้น่ธิ์่สิ่ถุาบันว่จััย

นโยบายเศรษฐกั่จักัารคล้ัง (ม่ล้น่ธิ์่ สิ่วค.)
• หล้ักัสิ่่ตรกัารกัำกัับด่แล้ข้อม่ล้สิ่อดคล้้องตามกัฎีหมายค่้มครอง
 ข้อม่ล้สิ่�วนบ่คคล้ พ.ร.บ. ค่้มครองข้อม่ล้สิ่�วนบ่คคล้ (PDPA) 
 จััดโดย Tris Academy

กี่ารอบัรมีในปีงบัประมีาณ 2564 
(1 ตัุ้ลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

• หล้ักัสิ่่ตร CFO Orientation Course for New IPOs ร่�นที� 5 
 จััดโดยตล้าดหล้ักัทรัพย์แห�งประเทศไทย (SET)

ตั้ำาแหน�งอ่�นในบัริษัทจัดทะเบั่ยนปัจัจุับััน
• ไม�มี

ตั้ำาแหน�งในกี่ิจักี่ารอ่�น (ท่�ไมี�ใชื่�บัริษัทจัดทะเบั่ยน)
• กัรรมกัารอ่สิ่ระ กัรรมกัารบร่หารความเสิ่ี�ยง โรงพยาบาล้ว่ชัยย่ทธิ์
• กัรรมกัารอ่สิ่ระ กัรรมกัารตรวจัสิ่อบ ธิ์นาคารออมสิ่่น
• กัรรมกัารผ่่้ทรงค่ณว่ฒ่ คณะกัรรมกัารมาตรฐานอ่ตสิ่าหกัรรม
 แห�งประเทศไทย (กัมอ.)
• กัรรมกัารบร่หารความเสิ่ี�ยง กัารไฟิฟิ้าฝ่่ายผ่ล้่ตแห�งประเทศไทย 

(กัฟิผ่.)
• อาจัารย์พ่เศษ สิ่ถุาบันกัรรมกัารแห�งประเทศไทย (Director Cert. 

Pgm., Strategies Risk Mgt.)

ตั้ำาแหน�งอ่�นในกี่ิจักี่ารท่�แข�งขัน/
กี่ิจักี่ารท่�เกี่่�ยวเน่�องกี่ับัธุุรกิี่จัขององค์์กี่รปัจัจุับััน

• ไม�มี

ประสบักี่ารณ์กี่ารทำางาน
• ประธิ์านอน่กัรรมกัารกัำกัับด่แล้กั่จักัารที�ดีผ่่้มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ีย 
 แล้ะกัารแสิ่ดงความรับผ่่ดชอบต�อสิ่ังคม
• ประธิ์านอน่กัรรมกัารด้านกัารตล้าดแล้ะประชาสิ่ัมพันธิ์์ กันอ.
• อน่กัรรมกัารบ่รณากัารแผ่นบร่หารงาน กันอ.
• อน่กัรรมกัารขับเคล้ื�อนโครงกัารพัฒนาเขตเศรษฐกั่จั
 อ่ตสิ่าหกัรรมแห�งอนาคต
• ที�ปร้กัษา/เล้ขาน่กัาร คณะกัรรมาธิ์่กัารกัารพล้ังงาน 
 สิ่ภูาน่ต่บัญญัต่แห�งชาต่ (สิ่นช.)
• กัรรมกัาร กัรรมกัารบร่หาร ผ่่้อำนวยกัารบร่หาร 
 โรงพยาบาล้ว่ชัยย่ทธิ์
• กัรรมกัารอำนวยกัาร กัรรมกัารบร่หาร กัรรมกัารรองผ่่้อำนวยกัาร 

สิ่ถุาบันศศ่นทร์
• Director - Performance Acceleration, EVP - Corporate 

Strategies, EVP - Commercial and Marketing; IRPC
• กัรรมกัาร กัรรมกัารบร่หาร รองกัรรมกัารผ่่้จััดกัาร ปตท. 

บร่หารธิ์่รกั่จัค้าปล้ีกั
• Leadership Team; Conoco Phillips Asia-Pacific / Director, 

Executive Director, (Acting) Managing Director; 
 ConocoPhillips (Thailand) [JET / Jiffy] - and its affiliates
• Corporate Planning Manager, Senior Staff - Supply; 
 Esso Standard Thailand (Exxon)
• Field Engineer, Schlumberger Overseas

กี่ารเข้าประชุื่มีปี 2564 
• ประช่มคณะกัรรมกัารกัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมแห�งประเทศไทย 
 15/15 ครั�ง

ข้อมี้ลหลักี่ทรัพื่ย์ (หุ้น) ท่�สำาคั์ญท่�กี่รรมีกี่ารถุ่อค์รอง
ในธุุรกี่ิจัแวดล้อมีท่�เก่ี่�ยวข้องกัี่บัรัฐวิสาหกิี่จั
ในระหว�างปีบััญช่ื่

• ไม�มี

รายกี่ารท่�เก่ี่�ยวโยงกัี่น (Connected Transactions) 
ของรัฐวิสาหกิี่จั

• ไม�มี

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย37



พื่ลโท กี่านตั้์ กี่ลัมีพื่สุตั้
กี่รรมูกี่าร
อายุ (ในปี 2564) : 55 ปี

ประเภทของกี่รรมีกี่าร
กรรมการอิสัระ

วันท่�ได้รับัแตั้�งตั้ั�งเป็นกี่รรมีกี่าร
25 กรกฎาคม 2563

ตั้ำาแหน�งในองค์์กี่ร
• กัรรมกัาร กันอ.
• กัรรมกัารตรวจัสิ่อบ
• ประธิ์านอน่กัรรมกัารกัำหนดแผ่นงาน กัระบวนกัาร 
 แล้ะประเม่นผ่ล้กัารปฏิ่บัต่งานของผ่่้ว�ากัาร แล้ะผ่่้บร่หาร

ระดับสิ่่ง

กี่ารศึกี่ษา
• ปร่ญญาโท CIVIL ENGINEERING MS. มหาว่ทยาล้ัย 

FLORIDA TECH มล้รัฐฟิล้อร่ดา ประเทศสิ่หรัฐอเมร่กัา
• ปรญ่ญาตร ีวท่ยาศาสิ่ตรบัณฑ่์ต วทบ.ทบ. วศ่วกัรรมโยธิ์า 

โรงเรียนนายร้อยพระจั่ล้จัอมเกัล้้า

กี่ารอบัรมี
• หล้ักัสิ่่ตรว่ทยาล้ัยป้องกัันราชอาณาจัักัร ร่�นที� 62 

ว่ทยาล้ัยป้องกัันราชอาณาจัักัร สิ่ถุาบันว่ชากัารป้องกััน
ประเทศ

• หล้ักัสิ่่ตรกัารกัำกัับด่แล้สิ่ำหรับกัรรมกัารแล้ะผ่่้บร่หาร
ระดับสิ่่ง ขององค์กัารกัำกัับด่แล้รัฐว่สิ่าหกั่จัแล้ะองค์กัาร
มหาชน สิ่ถุาบันพระปกัเกัล้้า

• สิ่มาคมสิ่�งเสิ่ร่มสิ่ถุาบันกัรรมกัารบร่ษัทไทย (IOD)
- หล้กััส่ิ่ตร Board Nomination and Compensation 
  Program
- หล้ักัสิ่่ตร Director of Certificate Program 
  ร่�น 289/2019
- หล้ักัสิ่่ตร Role of Chairman 

กี่ารอบัรมีในปีงบัประมีาณ 2564 
(1 ตุั้ลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

• Advanced Audit Committee Program (AACP)
 ร่�นที� 40/2021

ตั้ำาแหน�งอ่�นในบัริษัทจัดทะเบั่ยนปัจัจัุบััน
• ไม�มี

ตั้ำาแหน�งในกี่ิจักี่ารอ่�น (ท่�ไมี�ใชื่�บัริษัทจัดทะเบั่ยน)
• รองเจั้ากัรมกัารพล้ังงานทหาร ศ่นย์กัารอ่ตสิ่าหกัรรม

ป้องกัันประเทศแล้ะพล้ังงานทหาร
• ผ่่้ทรงค่ณว่ฒ่พ่เศษ สิ่ำนักังานปล้ัดกัระทรวงกัล้าโหม

ตั้ำาแหน�งอ่�นในกี่ิจักี่ารท่�แข�งขัน/
กี่ิจักี่ารท่�เกี่่�ยวเน่�องกี่ับัธุุรกี่ิจัขององค์์กี่รปัจัจุับััน

• ไม�มี

ประสบักี่ารณ์กี่ารทำางาน
• กัรรมกัารธิ์นาคารเพื�อกัารเกัษตรแล้ะสิ่หกัรณ์กัารเกัษตร
• กัรรมกัารกัำหนดหล้ักัเกัณฑ์์แล้ะประเม่นผ่ล้ 
 ผ่่้จััดกัาร ธิ์นาคารเพื�อกัารเกัษตรแล้ะสิ่หกัรณ์กัารเกัษตร
• กัรรมกัารสิ่รรหาแล้ะกัำหนดค�าตอบแทน 
 ธิ์นาคารเพื�อกัารเกัษตรแล้ะสิ่หกัรณ์กัารเกัษตร
• ประธิ์านคณะอน่กัรรมกัารธิ์่รกั่จัช่มชนสิ่ร้างไทย 
 ธิ์นาคารเพื�อกัารเกัษตรแล้ะสิ่หกัรณ์กัารเกัษตร
• ประธิ์านคณะอน่กัรรมกัารพัฒนาเศรษฐกั่จัฐานรากั 
 แล้ะความรับผ่่ดชอบต�อสิ่ังคมแล้ะสิ่่�งแวดล้้อม 
 ธิ์นาคารเพื�อกัารเกัษตรแล้ะสิ่หกัรณ์กัารเกัษตร
• อน่กัรรมกัารธิ์รรมาธิ์่บาล้แล้ะความรับผ่่ดชอบต�อสิ่ังคม 

ธิ์นาคารเพื�อกัารเกัษตรแล้ะสิ่หกัรณ์กัารเกัษตร
• อน่กัรรมกัารนวัตกัรรมว่จััยแล้ะพัฒนา 
 ธิ์นาคารเพื�อกัารเกัษตรแล้ะสิ่หกัรณ์กัารเกัษตร
• ผ่่้อำนวยกัารศ่นย์พัฒนาปิโตรเล้ียมภูาคเหนือ 
 กัรมกัารพล้ังงานทหาร ศ่นย์กัารอ่ตสิ่าหกัรรมป้องกััน

ประเทศแล้ะพล้ังงานทหาร
• ผ่่้อำนวยกัารกัองสิ่�งกัำล้ังแล้ะบร่กัาร 
 กัรมกัารพล้ังงานทหาร ศ่นย์กัารอ่ตสิ่าหกัรรมป้องกััน

ประเทศแล้ะพล้ังงานทหาร

กี่ารเข้าประชุื่มีปี 2564 
• ประช่มคณะกัรรมกัารกัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม
 แห�งประเทศไทย 15/15 ครั�ง

ข้อมี้ลหลักี่ทรัพื่ย์ (หุ้น) ท่�สำาคั์ญท่�กี่รรมีกี่ารถุ่อค์รอง
ในธุุรกี่ิจัแวดล้อมีท่�เกี่่�ยวข้องกี่ับัรัฐวิสาหกี่ิจั
ในระหว�างปีบััญชื่่

• ไม�มี

รายกี่ารท่�เกี่่�ยวโยงกี่ัน (Connected Transactions) 
ของรัฐวิสาหกี่ิจั

• ไม�มี
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นางสิรินทร์ แดงไชื่ยวัฒน์
กี่รรมูกี่าร
อายุ (ในปี 2564) : 62 ปี

ประเภทของกี่รรมีกี่าร
กรรมการอิสัระ

วันท่�ได้รับัแตั้�งตั้ั�งเป็นกี่รรมีกี่าร
25 กรกฎาคม 2563

ตั้ำาแหน�งในองค์์กี่ร
• กัรรมกัาร กันอ.
• ประธิ์านกัรรมกัารตรวจัสิ่อบ
• กัรรมกัารสิ่รรหาผ่่้ว�ากัาร กันอ.

กี่ารศึกี่ษา
• ปร่ญญาเอกั ปรัชญาด่ษฎีีบัณฑ์่ต 

(รัฐประศาสิ่นศาสิ่ตร์) มหาว่ทยาล้ัยรามคำแหง
• ปร่ญญาโท บัญชีมหาบัณฑ์่ต (กัารต้นท่น) 

จั่ฬาล้งกัรณ์มหาว่ทยาล้ัย
• ปร่ญญาตรี ว่ทยาศาสิ่ตรบัณฑ์่ต (กัารบัญชี) 

มหาว่ทยาล้ัยเกัษตรศาสิ่ตร์

กี่ารอบัรมี
• หล้ักัสิ่่ตรว่ทยาล้ัยป้องกัันราชอาณาจัักัร ร่�นที� 56 

ว่ทยาล้ัยป้องกัันราชอาณาจัักัร สิ่ถุาบันว่ชากัารป้องกััน
ประเทศ

• กัารพัฒนาเมืองแล้ะกัารเล้ือกัตั�งระดับสิ่่ง ร่�นที� 4 
(พตสิ่.4) สิ่ำนักังานคณะกัรรมกัารกัารเล้ือกัตั�ง

• ผ่่้บร่หารระดับสิ่่ง ด้านว่ทยากัารพล้ังงาน (วพน.6) 
กัระทรวงพล้ังงาน

• Leadership Development Program (LDP III
 ร่�นที� 2) บร่ษัท ปตท. จัำกััด (มหาชน)
• นักับร่หารกัระบวนกัารย่ต่ธิ์รรมระดับสิ่่ง (บยสิ่.21) 

สิ่ถุาบันพัฒนาข้าราชกัารฝ่่ายต่ล้ากัารศาล้ย่ต่ธิ์รรม
• 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
• หล้ักัสิ่่ตรมาตรฐานสิ่ำหรับกัรรมกัาร (DCP) 
 ร่�นที� 297/2020 สิ่มาคมสิ่�งเสิ่ร่มสิ่ถุาบันกัรรมกัาร

บร่ษัทไทย (IOD)

กี่ารอบัรมีในปีงบัประมีาณ 2564 
(1 ตัุ้ลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

• Advanced Audit Committee Program (AACP)
 ร่�นที� 41/2021 สิ่มาคมสิ่�งเสิ่ร่มสิ่ถุาบันกัรรมกัาร
 บร่ษัทไทย (IOD)
• Role of the Chairman Program (RCP) 
 ร่�นที� 48/2021 สิ่มาคมสิ่�งเสิ่ร่มสิ่ถุาบันกัรรมกัาร
 บร่ษัทไทย (IOD)

ตั้ำาแหน�งอ่�นในบัริษัทจัดทะเบั่ยนปัจัจัุบััน
• ไม�มี

ตั้ำาแหน�งในกี่ิจักี่ารอ่�น (ท่�ไมี�ใชื่�บัริษัทจัดทะเบั่ยน)
• กัรรมกัาร บร่ษัท ธิ์นารักัษ์พัฒนาสิ่่นทรัพย์ จัำกััด 

สิ่ังกััดกัระทรวงกัารคล้ัง
• ข้าราชกัารบำนาญ สิ่ำนักังานกัารตรวจัเง่นแผ่�นด่น

ตั้ำาแหน�งอ่�นในกิี่จักี่ารท่�แข�งขัน/
กี่ิจักี่ารท่�เกี่่�ยวเน่�องกี่ับัธุุรกี่ิจัขององค์์กี่รปัจัจัุบััน

• ไม�มี

ประสบักี่ารณ์กี่ารทำางาน
• รองผ่่้ว�ากัารตรวจัเง่นแผ่�นด่น สิ่ำนักังานกัารตรวจัเง่น

แผ่�นด่น

กี่ารเข้าประชืุ่มีปี 2564 
• ประช่มคณะกัรรมกัารกัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม
 แห�งประเทศไทย 15/15 ครั�ง

ข้อมี้ลหลักี่ทรัพื่ย์ (หุ้น) ท่�สำาค์ัญท่�กี่รรมีกี่ารถุ่อค์รอง
ในธุุรกิี่จัแวดล้อมีท่�เกี่่�ยวข้องกี่ับัรัฐวิสาหกี่ิจั
ในระหว�างปีบััญชื่่

• ไม�มี

รายกี่ารท่�เกี่่�ยวโยงกี่ัน (Connected Transactions) 
ของรัฐวิสาหกี่ิจั

• ไม�มี

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย39



นายณกี่ฤศพื่รรชื่ธุ์ ธุนัตั้ถุ์อนนตั้ชัื่ย
กี่รรมูกี่าร
อายุ (ในปี 2564) : 53 ปี

ประเภทของกี่รรมีกี่าร
กรรมการอิสัระ

วันท่�ได้รับัแตั้�งตั้ั�งเป็นกี่รรมีกี่าร
25 กรกฎาคม 2563

ตั้ำาแหน�งในองค์์กี่ร
• กัรรมกัาร กันอ.
• ประธิ์านอน่กัรรมกัารกัำกัับด่แล้กั่จักัารที�ดี
 ผ่่้มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ีย แล้ะกัารแสิ่ดงความรับผ่่ดชอบ
 ต�อสิ่ังคม
• อน่กัรรมกัารกัารเง่น งบประมาณ แล้ะกัารล้งท่น
• อน่กัรรมกัารกัำหนดแผ่นงาน กัระบวนกัาร 
 แล้ะประเม่นผ่ล้กัารปฏิ่บัต่งานของผ่่้ว�ากัาร 
 แล้ะผ่่้บร่หารระดับสิ่่ง

กี่ารศึกี่ษา
• ปรญ่ญาโท บรห่ารธิ์ร่กัจ่ัมหาบัณฑ์ต่ มหาวท่ยาล้ยัปทม่ธิ์านี
• สิ่ถุาปน่กัระดับสิ่ามัญ สิ่ถุาปัตยกัรรมศาสิ่ตร์

กี่ารอบัรมี
• หล้ักัสิ่่ตรมาตรฐานสิ่ำหรับกัรรมกัาร (DCP) 
 ร่�นที� 300/2020 สิ่มาคมสิ่�งเสิ่ร่มสิ่ถุาบันกัรรมกัาร

บร่ษัทไทย (IOD)

กี่ารอบัรมีในปีงบัประมีาณ 2564 
(1 ตัุ้ลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

• Role of the Chairman Program (RCP)
 ร่�นที� 48/2021 สิ่มาคมสิ่�งเสิ่ร่มสิ่ถุาบันกัรรมกัาร
 บร่ษัทไทย (IOD)

ตั้ำาแหน�งอ่�นในบัริษัทจัดทะเบั่ยนปัจัจุับััน
• Project Manager บร่ษัท เดอะ แพล้ท่นัม กัร่�ป จัำกััด 

(มหาชน)

ตั้ำาแหน�งในกิี่จักี่ารอ่�น (ท่�ไมี�ใชื่�บัริษัทจัดทะเบั่ยน)
• ไม�มี

ตั้ำาแหน�งอ่�นในกี่ิจักี่ารท่�แข�งขัน/
กี่ิจักี่ารท่�เกี่่�ยวเน่�องกี่ับัธุุรกี่ิจัขององค์์กี่รปัจัจัุบััน

• ไม�มี

ประสบักี่ารณ์กี่ารทำางาน
• ประธิ์านกัรรมกัารกั่จักัารสิ่ัมพันธิ์์ กันอ.
• อน่กัรรมกัารขับเคล้ื�อนโครงกัารพัฒนาเขตเศรษฐกั่จั

อ่ตสิ่าหกัรรมแห�งอนาคต
• Project Manager บร่ษัท เดอะ แพล้ท่นัม กัร่�ป จัำกััด 

(มหาชน)

กี่ารเข้าประชืุ่มีปี 2564 
• ประช่มคณะกัรรมกัารกัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม
 แห�งประเทศไทย 15/15 ครั�ง

ข้อมี้ลหลักี่ทรัพื่ย์ (หุ้น) ท่�สำาค์ัญท่�กี่รรมีกี่ารถุ่อค์รอง
ในธุุรกิี่จัแวดล้อมีท่�เกี่่�ยวข้องกี่ับัรัฐวิสาหกี่ิจั
ในระหว�างปีบััญชื่่

• ไม�มี

รายกี่ารท่�เกี่่�ยวโยงกี่ัน (Connected Transactions) 
ของรัฐวิสาหกี่ิจั

• ไม�มี
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พื่ลตั้ำารวจัตั้ร่ เท่ยนชื่ัย ค์ามีะปะโส
กี่รรมูกี่าร
อายุ (ในปี 2564) : 61 ปี

ประเภทของกี่รรมีกี่าร
กรรมการอิสัระ

วันท่�ได้รับัแตั้�งตั้ั�งเป็นกี่รรมีกี่าร
25 กรกฎาคม 2563

ตั้ำาแหน�งในองค์์กี่ร
• กัรรมกัาร กันอ.
• ประธิ์านกัรรมกัารกั่จักัารสิ่ัมพันธิ์์
• อน่กัรรมกัารกัฎีหมาย
• กัรรมกัารสิ่รรหาผ่่้ว�ากัาร กันอ.

กี่ารศึกี่ษา
• ปร่ญญาโท ศ่ล้ปศาสิ่ตรมหาบัณฑ์่ต (กัารบร่หารงาน

ย่ต่ธิ์รรม) มหาว่ทยาล้ัยธิ์รรมศาสิ่ตร์
• ปร่ญญาตรี ศ่ล้ปศาสิ่ตรบัณฑ์่ต (ว่ชาเอกัรัฐศาสิ่ตร์

กัารปกัครอง ว่ชาโทด้านกัฎีหมาย) มหาว่ทยาล้ัย
รามคำแหง

กี่ารอบัรมี
• หล้ักัสิ่่ตรกัารบร่หารงานตำรวจัขั�นสิ่่ง ร่�นที� 39
• หล้ักัสิ่่ตรผ่่้กัำกัับกัาร ร่�นที� 55
• หล้ักัสิ่่ตรฝ่่ายอำนวยกัาร ร่�นที� 19
• หล้ักัสิ่่ตรภูาษาอังกัฤษประย่กัต์
• หล้ักัสิ่่ตรกัารพัฒนาบ่คล้ากัรด้านกัารป้องกััน
 แล้ะปราบปรามยาเสิ่พต่ด
• หล้ักัสิ่่ตรกัารข�าวชั�นสิ่ัญญาบัตร
• หล้ักัสิ่่ตรกัารป้องกัันแล้ะปราบปรามยาเสิ่พต่ด 
 ระดับอำนวยกัาร

กี่ารอบัรมีในปีงบัประมีาณ 2564 
(1 ตัุ้ลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

• ไม�มี

ตั้ำาแหน�งอ่�นในบัริษัทจัดทะเบ่ัยนปัจัจัุบััน
• ไม�มี

ตั้ำาแหน�งในกี่ิจักี่ารอ่�น (ท่�ไมี�ใชื่�บัริษัทจัดทะเบั่ยน)
• ไม�มี

ตั้ำาแหน�งอ่�นในกี่ิจักี่ารท่�แข�งขัน/
กี่ิจักี่ารท่�เก่ี่�ยวเน่�องกี่ับัธุุรกี่ิจัขององค์์กี่รปัจัจัุบััน

• ไม�มี

ประสบักี่ารณ์กี่ารทำางาน
• นายตำรวจัราชองครักัษ์พ่เศษ
• ผ่่้บังคับกัารตำรวจัภู่ธิ์รจัังหวัดเพชรบ่รี
• รองผ่่้บังคับกัารตำรวจัตำรวจันครบาล้ 1
• รองผ่่้บังคับกัารตำรวจักัองตรวจัราชกัาร 8 
 สิ่ำนักังานจัเรตำรวจั
• รองผ่่้บังคับกัารตำรวจัตำรวจันครบาล้ 4
• ผ่่้กัำกัับกัารสิ่ถุานีตำรวจันครบาล้ปท่มวัน
• ผ่่้กัำกัับกัารสิ่ถุานีตำรวจันครบาล้ประเวศ
• รองผ่่้กัำกัับกัารป้องกัันปราบปราม
 สิ่ถุานีตำรวจันครบาล้บางข่นนนท์
• รองผ่่้กัำกัับกัารป้องกัันปราบปราม
 สิ่ถุานีตำรวจันครบาล้หนองแขม
• รองผ่่้กัำกัับกัารป้องกัันปราบปราม
 สิ่ถุานีตำรวจันครบาล้วังทองหล้าง
• สิ่ารวัตรป้องกัันปราบปรามสิ่ถุานีตำรวจันครบาล้

ราษฎีร์บ่รณะ
• สิ่ารวัตรป้องกัันปราบปรามสิ่ถุานีตำรวจัภู่ธิ์รหัวห่น 

จัังหวัดประจัวบคีรีขันธิ์์
• รองสิ่ารวัตรป้องกัันปราบปรามสิ่ถุานีตำรวจัภู่ธิ์รไม้ร่ด 

จัังหวัดตราด

กี่ารเข้าประชืุ่มีปี 2564 
• ประช่มคณะกัรรมกัารกัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม
 แห�งประเทศไทย 15/15 ครั�ง

ข้อมี้ลหลักี่ทรัพื่ย์ (หุ้น) ท่�สำาค์ัญท่�กี่รรมีกี่ารถุ่อค์รอง
ในธุุรกิี่จัแวดล้อมีท่�เกี่่�ยวข้องกี่ับัรัฐวิสาหกี่ิจั
ในระหว�างปีบััญชื่่

• ไม�มี

รายกี่ารท่�เกี่่�ยวโยงกี่ัน (Connected Transactions) 
ของรัฐวิสาหกี่ิจั

• ไม�มี

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย41



นายดำารงศักี่ดิ์ เค์ร่อแกี่้ว
กี่รรมูกี่าร
อายุ (ในปี 2564) : 50 ปี

ประเภทของกี่รรมีกี่าร
กรรมการอิสัระ

วันท่�ได้รับัแตั้�งตั้ั�งเป็นกี่รรมีกี่าร
25 กรกฎาคม 2563

ตั้ำาแหน�งในองค์์กี่ร
• กัรรมกัาร กันอ.
• ประธิ์านอน่กัรรมกัารกัฎีหมาย
• ประธิ์านอน่กัรรมกัารสิ่รรหาผ่่้ว�ากัาร กันอ.
• อน่กัรรมกัารด้านกัารพัฒนาเทคโนโล้ยีด่จั่ทัล้

กี่ารศึกี่ษา
• ปร่ญญาโท รัฐศาสิ่ตรมหาบัณท่ต 
 มหาว่ทยาล้ัยรามคำแหง
• ปร่ญญาตรี น่ต่ศาสิ่ตรบัณฑ์่ต มหาว่ทยาล้ัยรามคำแหง

กี่ารอบัรมี
• หล้ักัสิ่่ตรพัฒนากัารเมืองแล้ะกัารเล้ือกัตั�งระดับสิ่่ง 
 ร่�นที� 5 สิ่ถุาบันพัฒนากัารเมืองแล้ะกัารเล้ือกัตั�ง 
 สิ่ำนักังานคณะกัรรมกัารกัารเล้ือกัตั�ง
• หล้ักัสิ่่ตรผ่่้บร่หารระดับสิ่่งด้านกัารบร่หารเมือง 
 (ผ่่้นำเมือง ร่�นที� 3) มหาว่ทยาล้ัยนวม่นทราธิ์่ราช
• หล้ักัสิ่่ตรผ่่้บร่หารกัระบวนกัารย่ต่ธิ์รรมระดับสิ่่ง (บ.ย.สิ่.) 

ร่�นที� 23 สิ่ถุาบันพัฒนาข้าราชกัารฝ่่ายต่ล้ากัาร 
 ศาล้ย่ต่ธิ์รรม

กี่ารอบัรมีในปีงบัประมีาณ 2564 
(1 ตัุ้ลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

• หล้ักัสิ่่ตรมาตรฐานสิ่ำหรับกัรรมกัาร (DCP) 
 ร่�นที� 300/2020 สิ่มาคมสิ่�งเสิ่ร่มสิ่ถุาบันกัรรมกัาร
 บร่ษัทไทย (IOD)

ตั้ำาแหน�งอ่�นในบัริษัทจัดทะเบ่ัยนปัจัจัุบััน
• ไม�มี

ตั้ำาแหน�งในกิี่จักี่ารอ่�น (ท่�ไมี�ใชื่�บัริษัทจัดทะเบ่ัยน)
• หัวหน้าสิ่ํานักังานกัฎีหมาย สิ่ํานักังานกัฎีหมาย
 ดํารงศักัด่� เครือแกั้ว
• กัรรมกัารผ่่้ทรงค่ณว่ฒ่ด้านกัฎีหมายในคณะกัรรมกัาร

พัฒนาระบบกัารต่ดตามคนหายแล้ะกัารพ่สิ่่จัน์ศพ
 น่รนาม สิ่ถุาบันน่ต่ว่ทยาศาสิ่ตร์ กัระทรวงย่ต่ธิ์รรม
• คณะทํางานเพื�อพ่จัารณากัล้ั�นกัรองในกัารพักักัารล้งโทษ 

กัรมราชทัณฑ์์ กัระทรวงย่ต่ธิ์รรม
• กัรรมกัารผ่่้ทรงค่ณว่ฒ่ด้านกัฎีหมายในคณะกัรรมกัาร
 คดีพ่เศษ วาระปี พ.ศ. 2564 กัรมสิ่อบสิ่วนคดีพ่เศษ
• กัรรมกัารผ่่้ทรงค่ณว่ฒ่ด้านสิ่่ทธิ์่มน่ษยชน 
 ในคณะกัรรมกัารราชทัณฑ์์ 

• ที�ปร้กัษานายกัสิ่ภูาทนายความ ปี พ.ศ. 2562-2565
• ที�ปร้กัษาเล้ขาน่กัารรัฐมนตรีว�ากัารกัระทรวงย่ต่ธิ์รรม

ตั้ำาแหน�งอ่�นในกี่ิจักี่ารท่�แข�งขัน/
กี่ิจักี่ารท่�เกี่่�ยวเน่�องกี่ับัธุุรกี่ิจัขององค์์กี่รปัจัจัุบััน

• ไม�มี

ประสบักี่ารณ์กี่ารทำางาน
• อ่ปนายกัฝ่่ายปฏิ่บัต่กัาร สิ่ภูาทนายความ
 ในพระบรมราช่ปถุัมภู์ กัํากัับด่แล้ สิ่ํานักังาน
 คณะกัรรมกัารสิ่่�งแวดล้้อม สิ่ํานักังานคดีปกัครอง 
 สิ่ํานักังานคณะกัรรมกัารสิ่่ทธิ์่มน่ษยชน แล้ะสิ่ํานักังาน

คณะกัรรมกัารค่้มครองผ่่้บร่โภูค
• ที�ปร้กัษาคณะกัรรมกัารสิ่่�งแวดล้้อม สิ่ํานักังาน
 คณะกัรรมกัารสิ่่�งแวดล้้อม สิ่ภูาทนายความ
 ในพระบรมราช่ปถุัมภู์
• ที�ปร้กัษาคณะอน่กัรรมกัารฝ่่ายคดีแล้ะปฏิ่บัต่กัาร 
 สิ่ํานักังานคณะกัรรมกัารสิ่่�งแวดล้้อม สิ่ภูาทนายความ
 ในพระบรมราช่ปถุัมภู์
• คณะอน่กัรรมกัารบร่หารสิ่ํานักังานช�วยเหล้ือประชาชน

ทางกัฎีหมายแห�งเนต่บัณฑ์่ตยสิ่ภูา
• คณะกัรรมกัารพัฒนากัารเมืองเพื�อกัารปฏิ่ร่ปประเทศ

ตามรัฐธิ์รรมน่ญ สิ่ํานักังานคณะกัรรมกัารกัารเล้ือกัตั�ง
• ผ่่้ชํานาญกัารประจัําคณะกัรรมาธิ์่กัารกัารสิ่ื�อสิ่าร
 แล้ะโทรคมนาคม สิ่ภูาผ่่้แทนราษฎีร
• ที�ปร้กัษาประจัําสิ่ํานักัโฆษกั กัระทรวงมหาดไทย
• ที�ปร้กัษากั่ตต่มศักัด่�ประจัํากัรรมาธิ์่กัารตํารวจั 
 สิ่ภูาผ่่้แทนราษฎีร
• ทนายความอาชีพ

กี่ารเข้าประชืุ่มีปี 2564 
• ประช่มคณะกัรรมกัารกัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม
 แห�งประเทศไทย 15/15 ครั�ง

ข้อมี้ลหลักี่ทรัพื่ย์ (หุ้น) ท่�สำาค์ัญท่�กี่รรมีกี่ารถุ่อค์รอง
ในธุุรกิี่จัแวดล้อมีท่�เกี่่�ยวข้องกี่ับัรัฐวิสาหกี่ิจั
ในระหว�างปีบััญชื่่

• ไม�มี

รายกี่ารท่�เกี่่�ยวโยงกี่ัน (Connected Transactions) 
ของรัฐวิสาหกี่ิจั

• ไม�มี

42รายงานประจำำาปี 2564



นายเดชื่า จัาตัุ้ธุนานันท์
กี่รรมูกี่าร
อายุ (ในปี 2564) : 54 ปี

ประเภทของกี่รรมีกี่าร
ผูู้้แที่นกระที่รวังอุตั้สัาห้กรรม

วันท่�ได้รับัแตั้�งตั้ั�งเป็นกี่รรมีกี่าร
25 กรกฎาคม 2563

ตั้ำาแหน�งในองค์์กี่ร
• กัรรมกัาร กันอ.
• ประธิ์านอน่กัรรมกัารด้านกัารพัฒนาเทคโนโล้ยีด่จั่ทัล้
• อน่กัรรมกัารบร่หารความเสิ่ี�ยง แล้ะควบค่มภูายใน
• อน่กัรรมกัารด้านทรัพยากัรบ่คคล้ กัารจััดกัารความร่้ 

แล้ะนวัตกัรรม
• อน่กัรรมกัารกัำหนดแผ่นงาน กัระบวนกัาร 
 แล้ะประเม่นผ่ล้กัารปฏิ่บัต่งานของผ่่้ว�ากัาร 
 แล้ะผ่่้บร่หารระดับสิ่่ง
• อน่กัรรมกัารพ่จัารณากัำหนดผ่ล้ตอบแทน
 แล้ะร�างสิ่ัญญาจั้างผ่่้ว�ากัาร กันอ.

กี่ารศึกี่ษา
• ปร่ญญาเอกั ด้านกัารบร่หารจััดกัาร 
 University of South Australia
• ปร่ญญาโท ด้านกัารบร่หารจััดกัาร 
 University of Bradford
• ปร่ญญาโท ด้านว่ศวกัรรมศาสิ่ตร์ 
 University of Melbourne
• ปร่ญญาตรี ด้านว่ศวกัรรมศาสิ่ตร์ สิ่ถุาบันเทคโนโล้ยี

พระจัอมเกัล้้าเจั้าค่ณทหารล้าดกัระบัง

กี่ารอบัรมี
• หล้ักัสิ่่ตรมาตรฐานสิ่ำหรับกัรรมกัาร (DCP) 
 ร่�นที� 297/2020 สิ่มาคมสิ่�งเสิ่ร่มสิ่ถุาบันกัรรมกัาร

บร่ษัทไทย (IOD)

กี่ารอบัรมีในปีงบัประมีาณ 2564 
(1 ตัุ้ลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

• หล้ักัสิ่่ตร IT Governance and Cyber Resilience 
Program (ITG) ร่�นที� 17/2021 สิ่มาคมสิ่�งเสิ่ร่ม
สิ่ถุาบันกัรรมกัารบร่ษัทไทย (IOD)

ตั้ำาแหน�งอ่�นในบัริษัทจัดทะเบ่ัยนปัจัจัุบััน
• ไม�มี

ตั้ำาแหน�งในกี่ิจักี่ารอ่�น (ท่�ไมี�ใชื่�บัริษัทจัดทะเบั่ยน)
• ผ่่้ตรวจัราชกัารกัระทรวงอ่ตสิ่าหกัรรม
• ผ่่้อำนวยกัารสิ่ำนักังานกัองท่นพัฒนาเอสิ่เอ็มอี
 ตามแนวประชารัฐ

ตั้ำาแหน�งอ่�นในกิี่จักี่ารท่�แข�งขัน/
กี่ิจักี่ารท่�เกี่่�ยวเน่�องกี่ับัธุุรกี่ิจัขององค์์กี่รปัจัจุับััน

• ไม�มี

ประสบักี่ารณ์กี่ารทำางาน
• รองอธิ์่บดีกัรมสิ่�งเสิ่ร่มอ่ตสิ่าหกัรรม 
 กัระทรวงอ่ตสิ่าหกัรรม 
• ผ่่้อำนวยกัารกัองย่ทธิ์ศาสิ่ตร์แล้ะแผ่นงาน 
 สิ่ำนักังานปล้ัดกัระทรวงอ่ตสิ่าหกัรรม

กี่ารเข้าประชืุ่มีปี 2564 
• ประช่มคณะกัรรมกัารกัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม
 แห�งประเทศไทย 15/15 ครั�ง

ข้อมี้ลหลักี่ทรัพื่ย์ (หุ้น) ท่�สำาค์ัญท่�กี่รรมีกี่ารถุ่อค์รอง
ในธุุรกิี่จัแวดล้อมีท่�เกี่่�ยวข้องกี่ับัรัฐวิสาหกี่ิจั
ในระหว�างปีบััญชื่่

• ไม�มี

รายกี่ารท่�เกี่่�ยวโยงกี่ัน (Connected Transactions) 
ของรัฐวิสาหกี่ิจั

• ไม�มี

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย43



นายสรศักี่ดิ์ มี่นะโตั้ร่
กี่รรมูกี่าร
อายุ (ในปี 2564) : 60 ปี

ประเภทของกี่รรมีกี่าร
ผูู้้แที่นกระที่รวังการคลัง

วันท่�ได้รับัแตั้�งตั้ั�งเป็นกี่รรมีกี่าร
25 กรกฎาคม 2563

ตั้ำาแหน�งในองค์์กี่ร
• กัรรมกัาร กันอ.
• กัรรมกัารตรวจัสิ่อบ
• ประธิ์านอน่กัรรมกัารพ่จัารณากัำหนดผ่ล้ตอบแทน
 แล้ะร�างสิ่ัญญาจั้างผ่่้ว�ากัาร กันอ.

กี่ารศึกี่ษา
• ปร่ญญาโท รัฐประศาสิ่นศาสิ่ตรมหาบัณฑ์่ต  

จั่ฬาล้งกัรณ์มหาว่ทยาล้ัย
• ปร่ญญาตรี น่ต่ศาสิ่ตรบัณฑ์่ต มหาว่ทยาล้ัย
 รามคำแหง

กี่ารอบัรมี
• Financial Statements for Directors (FSD) 
 ร่�น 38/2019 จััดโดยสิ่มาคมสิ่�งเสิ่ร่มสิ่ถุาบัน
 กัรรมกัารบร่ษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) 
 ร่�น 270/2019 จััดโดยสิ่มาคมสิ่�งเสิ่ร่มสิ่ถุาบัน

กัรรมกัารบร่ษัทไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) 
 ร่�น 148/2018 จััดโดยสิ่มาคมสิ่�งเสิ่ร่มสิ่ถุาบัน

กัรรมกัารบร่ษัทไทย (IOD)

กี่ารอบัรมีในปีงบัประมีาณ 2564 
(1 ตัุ้ลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

• Advanced Audit Committee Program (AACP) 
 ร่�นที� 41/2021 สิ่มาคมสิ่�งเสิ่ร่มสิ่ถุาบันกัรรมกัาร
 บร่ษัทไทย (IOD)

ตั้ำาแหน�งอ่�นในบัริษัทจัดทะเบ่ัยนปัจัจัุบััน
• ไม�มี

ตั้ำาแหน�งในกี่ิจักี่ารอ่�น (ท่�ไมี�ใชื่�บัริษัทจัดทะเบั่ยน)
• รองอธิ์่บดีกัรมศ่ล้กัากัร
• กัรรมกัารผ่่้แทนกัระทรวงกัารคล้ัง 
 บร่ษัท นารายณ์ภูัณฑ์์ จัำกััด
• กัรรมกัารผ่่้แทนกัรมศ่ล้กัากัร สิ่ำนักังานสิ่�งเสิ่ร่ม
 กัารจััดประช่มแล้ะน่ทรรศกัาร (องค์กัารมหาชน)

ตั้ำาแหน�งอ่�นในกี่ิจักี่ารท่�แข�งขัน/
กี่ิจักี่ารท่�เกี่่�ยวเน่�องกี่ับัธุุรกี่ิจัขององค์์กี่รปัจัจัุบััน

• ไม�มี

ประสบักี่ารณ์กี่ารทำางาน
• ผ่่้อำนวยกัารสิ่ำนักังานตรวจัสิ่่นค้าท�าอากัาศยาน

สิ่่วรรณภู่ม่ กัรมศ่ล้กัากัร 
• ผ่่้อำนวยกัารมาตรฐานพ่ธิ์ีกัารแล้ะราคาศ่ล้กัากัร 
 กัรมศ่ล้กัากัร 
• นายด�านศ่ล้กัากัรนครพนม กัรมศ่ล้กัากัร 

กี่ารเข้าประชืุ่มีปี 2564 
• ประช่มคณะกัรรมกัารกัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม
 แห�งประเทศไทย 15/15 ครั�ง

ข้อมี้ลหลักี่ทรัพื่ย์ (หุ้น) ท่�สำาค์ัญท่�กี่รรมีกี่ารถุ่อค์รอง
ในธุุรกิี่จัแวดล้อมีท่�เกี่่�ยวข้องกี่ับัรัฐวิสาหกี่ิจั
ในระหว�างปีบััญชื่่

• ไม�มี

รายกี่ารท่�เกี่่�ยวโยงกี่ัน (Connected Transactions) 
ของรัฐวิสาหกี่ิจั

• ไม�มี

44รายงานประจำำาปี 2564



นางสาวสมีจัิณณ์  พื่ิลึกี่
กี่รรมูกี่าร
อายุ (ในปี 2564) : 60 ปี

ประเภทของกี่รรมีกี่าร
กรรมการโดยตั้ำาแห้น่ง

วันท่�ได้รับัแตั้�งตั้ั�งเป็นกี่รรมีกี่าร
ดำารงตั้ำาแห้น่งตั้ั�งแตั้่ 
27 กันยายน 2561 – 19 เมษายน 2564

ตั้ำาแหน�งในองค์์กี่ร
• ผ่่้ว�ากัาร
• กัรรมกัาร กันอ. โดยตำแหน�ง
• กัรรมกัารกั่จักัารสิ่ัมพันธิ์์
• อน่กัรรมกัารบร่หารความเสิ่ี�ยง แล้ะควบค่มภูายใน
• อน่กัรรมกัารกัำกัับด่แล้กั่จักัารที�ดีผ่่้มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ีย 
 แล้ะกัารแสิ่ดงความรับผ่่ดชอบต�อสิ่ังคม
• อน่กัรรมกัารกัารเง่น งบประมาณ แล้ะกัารล้งท่น
• อน่กัรรมกัารด้านทรัพยากัรบ่คคล้ กัารจััดกัารความร่้ 
 แล้ะนวัตกัรรม
• อน่กัรรมกัารกัำหนดแผ่นงาน กัระบวนกัาร แล้ะประเม่นผ่ล้

กัารปฏิ่บัต่งานของผ่่้ว�ากัาร แล้ะผ่่้บร่หารระดับสิ่่ง
• อน่กัรรมกัารสิ่รรหาแล้ะคัดเล้ือกัผ่่้บร่หารระดับ 12

กี่ารศึกี่ษา
• Doctor of Philosophy (Environmental Engineering and 

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

Technology (AIT)
• ว่ศวกัรรมศาสิ่ตรมหาบัณฑ์่ต (ว่ศวกัรรมโยธิ์า) 
 มหาว่ทยาล้ัยเกัษตรศาสิ่ตร์
• ว่ทยาศาสิ่ตรบัณฑ์่ต (อาชีวอนามัย) มหาว่ทยาล้ัยมห่ดล้

กี่ารอบัรมี
• หล้กััสิ่ต่รประกัาศนียบตัรชั�นสิ่ง่ กัารบรห่ารเศรษฐกัจ่ัสิ่าธิ์ารณะ
 สิ่ำหรับนักับร่หารระดับสิ่่ง (ปศสิ่.) ร่�นที� 10
 ว่ทยาล้ัยกัารเมืองกัารปกัครอง สิ่ถุาบันพระปกัเกัล้้า
• หล้ักัสิ่่ตรประกัาศนียบัตรชั�นสิ่่ง กัารเมืองกัารปกัครอง
 ในระบอบประชาธิ์่ปไตย สิ่ำหรับนักับร่หารระดับสิ่่ง (ปปร.) 
 ร่�นที� 17 ว่ทยาล้ัยกัารเมืองกัารปกัครอง สิ่ถุาบันพระปกัเกัล้้า
• หล้ักัสิ่่ตรนักับร่หารกัารย่ต่ธิ์รรมทางปกัครองระดับสิ่่ง (บยป.) 

ร่�นที� 6 ว่ทยาล้ัยกัารย่ต่ธิ์รรมทางปกัครอง สิ่ำนักังาน
 ศาล้ปกัครอง
• หล้ักัสิ่่ตรนักับร่หารระดับสิ่่งด้านกัารพัฒนาธิ์่รกั่จัอ่ตสิ่าหกัรรม

แล้ะกัารล้งท่น (วธิ์อ.) ร่�นที� 3 สิ่ถุาบันว่ทยากัารธิ์่รกั่จั
 แล้ะอ่ตสิ่าหกัรรม
• หล้ักัสิ่่ตรมาตรฐานสิ่ำหรับกัรรมกัาร (DCP) สิ่มาคมสิ่�งเสิ่ร่ม

สิ่ถุาบันกัรรมกัารบร่ษัทไทย (IOD)

กี่ารอบัรมีในปีงบัประมีาณ 2564 
(1 ตุั้ลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

• ไม�มี

ตั้ำาแหน�งอ่�นในบัริษัทจัดทะเบั่ยนปัจัจัุบััน
(สัิ�นสัุดวัันที่่� 19 เมษายน 2564)

• กัรรมกัาร บร่ษัท จััดกัารแล้ะพัฒนาทรัพยากัรน�ำ
 ภูาคตะวันออกั จัำกััด (มหาชน)
• กัรรมกัาร บร่ษัท โกัล้บอล้ ย่ท่ล้่ตี� เซึ่อร์ว่สิ่ จัำกััด

ตั้ำาแหน�งในกิี่จักี่ารอ่�น (ท่�ไมี�ใชื่�บัริษัทจัดทะเบั่ยน)
(สัิ�นสัุดวัันที่่� 19 เมษายน 2564)

• กัรรมกัาร บร่ษัท โกัล้บอล้ ย่ท่ล้่ตี� เซึ่อร์ว่สิ่ จัำกััด

ตั้ำาแหน�งอ่�นในกี่ิจักี่ารท่�แข�งขัน/
กี่ิจักี่ารท่�เกี่่�ยวเน่�องกัี่บัธุุรกี่ิจัขององค์์กี่รปัจัจัุบััน
(สัิ�นสัุดวัันที่่� 19 เมษายน 2564)

• กัรรมกัาร บร่ษัท จััดกัารแล้ะพัฒนาทรัพยากัรน�ำ
 ภูาคตะวันออกั จัำกััด (มหาชน)
• กัรรมกัาร บร่ษัท โกัล้บอล้ ย่ท่ล้่ตี� เซึ่อร์ว่สิ่ จัำกััด

ประสบักี่ารณ์กี่ารทำางาน
• รองผ่่้ว�ากัาร สิ่ายงานกั่จักัารพ่เศษ 
 กัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมแห�งประเทศไทย
• รองผ่่้ว�ากัาร สิ่ายงานบร่กัารแล้ะสิ่่�งแวดล้้อม 
 กัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมแห�งประเทศไทย
• ผ่่้ช�วยผ่่้ว�ากัาร สิ่ายงานท�าเรืออ่ตสิ่าหกัรรม 
 กัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมแห�งประเทศไทย
• ผ่่้เชี�ยวชาญ 11 สิ่ายงานผ่่้ว�ากัาร 
 กัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมแห�งประเทศไทย
• ผ่่้ช�วยผ่่้ว�ากัาร 11 สิ่ายงานบร่กัารแล้ะสิ่่�งแวดล้้อม 
 กัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมแห�งประเทศไทย
• ผ่่้อำนวยกัารฝ่่ายสิ่่�งแวดล้้อมแล้ะความปล้อดภูัย 
 กัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมแห�งประเทศไทย
• ผ่่้อำนวยกัารกัองควบค่มสิ่่�งแวดล้้อมแล้ะความปล้อดภูัย 
 กัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมแห�งประเทศไทย
• กัองควบค่มสิ่่�งแวดล้้อมแล้ะความปล้อดภูัย 
 กัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมแห�งประเทศไทย
• ศ่นย์ศ้กัษาแล้ะสิ่าธิ์่ตบร่กัารอาชีวอนามัย 
 กัรมอนามัย กัระทรวงสิ่าธิ์ารณสิ่่ข

กี่ารเข้าประชุื่มีปี 2564 
• ประช่มคณะกัรรมกัารกัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมแห�งประเทศไทย
 8/15 ครั�ง 
	 หมิายเหตุ	: ครบวาระสิ่ัญญาจั้างฯ วันที� 19 เมษายน 2564

ข้อมี้ลหลักี่ทรัพื่ย์ (หุ้น) ท่�สำาคั์ญท่�กี่รรมีกี่ารถุ่อค์รอง
ในธุุรกี่ิจัแวดล้อมีท่�เกี่่�ยวข้องกี่ับัรัฐวิสาหกี่ิจั
ในระหว�างปีบััญชื่่

• ไม�มี

รายกี่ารท่�เกี่่�ยวโยงกี่ัน (Connected Transactions) 
ของรัฐวิสาหกี่ิจั

• บร่ษัท จััดกัารแล้ะพัฒนาทรัพยากัรน�ำ
 ภูาคตะวันออกั จัำกััด (มหาชน)
• บร่ษัท โกัล้บอล้ ย่ท่ล้่ตี� เซึ่อร์ว่สิ่ จัำกััด

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย45



นายว่ริศ อัมีระปาล
กี่รรมูกี่าร
อายุ (ในปี 2564) : 46 ปี

ประเภทของกี่รรมีกี่าร
กรรมการโดยตั้ำาแห้น่ง

วันท่�ได้รับัแตั้�งตั้ั�งเป็นกี่รรมีกี่าร
20 เมษายน 2564

ตั้ำาแหน�งในองค์์กี่ร
• ผ่่้ว�ากัาร
• กัรรมกัาร กันอ. โดยตำแหน�ง
• กัรรมกัารกั่จักัารสิ่ัมพันธิ์์
• อน่กัรรมกัารบร่หารความเสิ่ี�ยง แล้ะควบค่มภูายใน
• อน่กัรรมกัารกัำกัับด่แล้กั่จักัารที�ดีผ่่้มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ีย 
 แล้ะกัารแสิ่ดงความรับผ่่ดชอบต�อสิ่ังคม
• อน่กัรรมกัารกัารเง่น งบประมาณ แล้ะกัารล้งท่น
• อน่กัรรมกัารด้านทรัพยากัรบ่คคล้ กัารจััดกัารความร่้ 
 แล้ะนวัตกัรรม
• อน่กัรรมกัารกัำหนดแผ่นงาน กัระบวนกัาร 
 แล้ะประเม่นผ่ล้กัารปฏิ่บัต่งานของผ่่้ว�ากัาร
 แล้ะผ่่้บร่หารระดับสิ่่ง
• อน่กัรรมกัารสิ่รรหาแล้ะคัดเล้ือกัผ่่้บร่หารระดับ 12

กี่ารศึกี่ษา
• ปร่ญญาเอกั Industrial and Systems Engineering 
 มหาว่ทยาล้ัยรัทเกัอร์สิ่ สิ่หรัฐอเมร่กัา
• ปร่ญญาโท Operations Research มหาว่ทยาล้ัยโคล้ัมเบีย 

สิ่หรัฐอเมร่กัา
• ปร่ญญาตรี วศบ. (อ่ตสิ่าหกัาร) สิ่ถุาบันเทคโนโล้ยีนานาชาต่

สิ่่ร่นธิ์ร มหาว่ทยาล้ัยธิ์รรมศาสิ่ตร์

กี่ารอบัรมี
• หล้ักัสิ่่ตรนักับร่หารระดับสิ่่ง “ธิ์รรมศาสิ่ตร์เพื�อสิ่ังคม” (นมธิ์.) 

ม่ล้น่ธิ์่สิ่ถุาบันว่ทยากัารธิ์รรมศาสิ่ตร์เพื�อสิ่ังคม

กี่ารอบัรมีในปีงบัประมีาณ 2564 
(1 ตุั้ลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

• หล้ักัสิ่่ตรมาตรฐานสิ่ำหรับกัรรมกัาร (DCP) 
 ร่�นที� 310/2021 สิ่มาคมสิ่�งเสิ่ร่มสิ่ถุาบันกัรรมกัารบร่ษัทไทย 

(IOD)

ตั้ำาแหน�งอ่�นในบัริษัทจัดทะเบั่ยนปัจัจัุบััน
• กัรรมกัาร บร่ษัท จััดกัารแล้ะพัฒนาทรัพยากัรน�ำ
 ภูาคตะวันออกั จัำกััด (มหาชน)

ตั้ำาแหน�งในกี่ิจักี่ารอ่�น (ท่�ไมี�ใชื่�บัริษัทจัดทะเบั่ยน)
• กัรรมกัาร บร่ษัท โกัล้บอล้ ย่ท่ล้่ตี� เซึ่อร์ว่สิ่ จัำกััด

ตั้ำาแหน�งอ่�นในกิี่จักี่ารท่�แข�งขัน/
กี่ิจักี่ารท่�เกี่่�ยวเน่�องกี่ับัธุุรกี่ิจัขององค์์กี่รปัจัจัุบััน

• กัรรมกัาร บร่ษัท จััดกัารแล้ะพัฒนาทรัพยากัรน�ำ
 ภูาคตะวันออกั จัำกััด (มหาชน)
• กัรรมกัาร บร่ษัท โกัล้บอล้ ย่ท่ล้่ตี� เซึ่อร์ว่สิ่ จัำกััด

ประสบักี่ารณ์กี่ารทำางาน
• กัรรมกัารผ่่้ทรงค่ณว่ฒ่ คณะกัรรมกัารป้องกััน
 แล้ะปราบปรามยาเสิ่พต่ด
• ที�ปร้กัษารัฐมนตรีว�ากัารกัระทรวงย่ต่ธิ์รรม 
 (ด้านว่ชากัาร)
• อาจัารย์ สิ่ถุาบันเทคโนโล้ยีนานาชาต่สิ่่ร่นธิ์ร 
 มหาว่ทยาล้ัยธิ์รรมศาสิ่ตร์
• ผ่่้ช�วยผ่่้อำนวยกัารฝ่่ายกั่จักัารนักัศ้กัษาแล้ะศ่ษย์เกั�าสิ่ัมพันธิ์์ 

สิ่ถุาบันเทคโนโล้ยีนานาชาต่สิ่่ร่นธิ์ร มหาว่ทยาล้ัยธิ์รรมศาสิ่ตร์
• ที�ปร้กัษากัรรมาธิ์่กัารพาณ่ชย์แล้ะทรัพย์สิ่่นทางปัญญา รัฐสิ่ภูา
• ที�ปร้กัษารัฐมนตรีว�ากัารกัระทรวงพาณ่ชย์ 
 (ด้านกัารพาณ่ชย์)
• ที�ปร้กัษาประธิ์านกัรรมกัาร องค์กัารคล้ังสิ่่นค้า 
 กัระทรวงพาณ่ชย์
• คณะทำงานรัฐมนตรีว�ากัารกัระทรวงกัารท�องเที�ยว
 แล้ะกัีฬา
• คณะทำงานรองนายกัรัฐมนตรี รัฐสิ่ภูา
• คณะทำงานรัฐมนตรีว�ากัารกัระทรวงเกัษตร
 แล้ะสิ่หกัรณ์
• เจั้าหน้าที�บร่หาร สิ่ำนักังานสิ่�งเสิ่ร่มว่สิ่าหกั่จั
 ขนาดกัล้างแล้ะขนาดย�อม (สิ่สิ่ว.)

กี่ารเข้าประชุื่มีปี 2564 
• ประช่มคณะกัรรมกัารกัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม
 แห�งประเทศไทย 7/15 ครั�ง 
 	 หมิายเหตุ	:	ล้งนามสิ่ัญญาจั้างฯ วันที� 20 เมษายน 2564

ข้อมี้ลหลักี่ทรัพื่ย์ (หุ้น) ท่�สำาคั์ญท่�กี่รรมีกี่ารถุ่อค์รอง
ในธุุรกี่ิจัแวดล้อมีท่�เกี่่�ยวข้องกัี่บัรัฐวิสาหกี่ิจั
ในระหว�างปีบััญชื่่

• ไม�มี

รายกี่ารท่�เกี่่�ยวโยงกี่ัน (Connected Transactions) 
ของรัฐวิสาหกี่ิจั

• บร่ษัท จััดกัารแล้ะพัฒนาทรัพยากัรน�ำ
 ภูาคตะวันออกั จัำกััด (มหาชน)
• บร่ษัท โกัล้บอล้ ย่ท่ล้่ตี� เซึ่อร์ว่สิ่ จัำกััด

46รายงานประจำำาปี 2564



ค์ณะผู้้้บัริหาร กี่นอ.

ค์ุณวุฒิกี่ารศึกี่ษา
• ปร่ญญาเอกั Doctor of Philosophy (Environmental Engineering ang Management) Asian Institute of Technology (AIT)
• ปร่ญญาโท Master of Engineering (Executive) Asian Institute of Technology (AIT)
• ปร่ญญาโท ว่ศวกัรรมศาสิ่ตรมหาบัณฑ์่ต (ว่ศวกัรรมโยธิ์า) มหาว่ทยาล้ัยเกัษตรศาสิ่ตร์
• ปร่ญญาตรี ว่ทยาศาสิ่ตรบัณฑ์่ต (อาชีวอนามัย) มหาว่ทยาล้ัยมห่ดล้
       ประสบักี่ารณ์กี่ารทำางาน

กี่ารปฏิิบััตั้ิงานอ่�น
• กัรรมกัาร บรษั่ท จัดักัารแล้ะพฒันาทรพัยากัรน�ำภูาคตะวนัออกั จัำกััด (มหาชน) (EASTWATER)
• กัรรมกัาร บรษั่ท โกัล้บอล้ ยท่ล่้ต่ี� เซึ่อร์วส่ิ่ จัำกัดั (GUSCO)

นางสาวสมีจิัณณ์ พื่ิลึกี่
ผูู้้ว�ากี่ารกี่ารนิคมูอุตสาห้กี่รรมูแห้�งประเทศไทย 
ดำารงตั้ำาแห้น่งตั้ั�งแตั้่ 27 ก.ย. 2561 – 19 เม.ย. 2564 

อายุ 60 ปี  

ค์ุณวุฒิกี่ารศึกี่ษา
• ปร่ญญาเอกั Doctor of Philosophy มหาว่ทยาล้ัยรัทเกัอร์สิ่ สิ่หรัฐอเมร่กัา
• ปร่ญญาโท Master of Science (Operation Research) มหาว่ทยาล้ัยโคล้ัมเบีย สิ่หรัฐอเมร่กัา
• ปร่ญญาตรี ว่ศวกัรรมศาสิ่ตรบัณฑ์่ต (ว่ศวกัรรมอ่ตสิ่าหกัาร) สิ่ถุาบันเทคโนโล้ยีนานาชาต่สิ่่ร่นธิ์ร        

•  20 เม.ย. 2564 - ปัจัจั่บัน ผ่่้ว�ากัารกัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมแห�งประเทศไทย

ประสบักี่ารณ์กี่ารทำางาน

กี่ารปฏิิบััตั้ิงานอ่�น
• กัรรมกัาร บรษั่ท จัดักัารแล้ะพฒันาทรพัยากัรน�ำ ภูาคตะวนัออกั จัำกััด (มหาชน) (EASTWATER) 
• กัรรมกัาร บรษั่ท โกัล้บอล้ ยท่ล่้ต่ี� เซึ่อร์วส่ิ่ จัำกัดั (GUSCO)

นายว่ริศ อัมีระปาล
ผูู้้ว�ากี่ารกี่ารนิคมูอุตสาห้กี่รรมูแห้�งประเทศไทย 
ดำารงตั้ำาแห้น่งตั้ั�งแตั้่ 20 เม.ย. 2564

อายุ 46 ปี

•  1 ต.ค. 2559 - 26 กั.ย. 2561 รองผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานกั่จักัารพ่เศษ)
•  5 มี.ค. 2556 - 30 กั.ย. 2559 รองผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานบร่กัารแล้ะสิ่่�งแวดล้้อม)
•  29 ม่.ย. 2555 - 4 มี.ค. 2559 ผ่่้ช�วยผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานท�าเรืออ่ตสิ่าหกัรรม)
•  15 พ.ย. 2553 - 28 ม่.ย. 2555 ผ่่้เชี�ยวชาญ
•  1 เม.ย. 2553 - 14 พ.ย. 2553 ผ่่้ช�วยผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานบร่กัารแล้ะสิ่่�งแวดล้้อม 2)
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ค์ุณวุฒิกี่ารศึกี่ษา
• ปร่ญญาโท ว่ทยาศาสิ่ตรมหาบัณฑ์่ต (เทคโนโล้ยีสิ่ารสิ่นเทศ) สิ่ถุาบันเทคโนโล้ยี
 พระจัอมเกัล้้าเจั้าค่ณทหารล้าดกัระบัง
• ปร่ญญาตรี ศ่ล้ปศาสิ่ตรบัณฑ์่ต (ภูาษาแล้ะวรรณคดีอังกัฤษ) มหาว่ทยาล้ัยธิ์รรมศาสิ่ตร์

ค์ุณวุฒิกี่ารศึกี่ษา
• ปร่ญญาโท ว่ศวกัรรมศาสิ่ตรมหาบัณฑ์่ต (ว่ศวกัรรมสิ่่�งแวดล้้อม) มหาว่ทยาล้ัยเชียงใหม�
• ปร่ญญาตรี ว่ศวกัรรมศาสิ่ตรบัณฑ์่ต (ว่ศวกัรรมสิ่ภูาวะแวดล้้อม) มหาว่ทยาล้ัยเชียงใหม�

ประสบักี่ารณ์กี่ารทำางาน

•  1 มี.ค. 2562 - 17 ต.ค. 2564 รองผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานย่ทธิ์ศาสิ่ตร์แล้ะพัฒนา)
•  27 กั.ย. 2561 - 28 กั.พ. 2562 รองผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานปฏิ่บัต่กัาร 2)
•  1 เม.ย. 2561 - 26 กั.ย. 2561 รักัษากัารผ่่้ว�ากัาร
•  1 ธิ์.ค. 2560 - 26 กั.ย. 2561 รองผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานปฏิ่บัต่กัาร 2)
•  1 ต.ค. 2559 - 30 พ.ย. 2560 รองผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานย่ทธิ์ศาสิ่ตร์แล้ะพัฒนา)
•  1 ม.ค. 2558 - 30 กั.ย. 2559 ผ่่้เชี�ยวชาญ
•  1 สิ่.ค. 2556 - 31 ธิ์.ค. 2557 ผ่่้ช�วยผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานย่ทธิ์ศาสิ่ตร์แล้ะกัารเง่น 2)
•  4 ม.ค. 2555 - 31 กั.ค. 2556 ผ่่้ช�วยผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานปฏิ่บัต่กัาร 2)
•  1 เม.ย. 2553 - 3 ม.ค. 2555 ผ่่้ช�วยผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานปฏิ่บัต่กัาร 1)

กี่ารปฏิิบััตั้ิงานอ่�น
• กัรรมกัาร บรษั่ท บรห่ารแล้ะพฒันาเพื�อกัารอนร่กััษ์สิ่่�งแวดล้้อม จัำกัดั (มหาชน) (GENCO)

ประสบักี่ารณ์กี่ารทำางาน

นางสาวฐานันดร์ พื่ิทักี่ษ์วงศ์
รองผูู้้วั่าการ (สัายงานปฏิิบััตั้ิการ 1)       
อายุ 60 ปี

กี่ารปฏิิบััตั้ิงานอ่�น
• กัรรมกัาร บรษั่ท เจัม เอน็ไวรนัเมนทลั้ แมเนจัเม้นท์ จัำกัดั (GEM)

•  1 กั.ค. 2562 - 30 กั.ย. 2564 รองผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานปฏิ่บัต่กัาร 1)
•  1 ต.ค. 2559 - 30 ม่.ย. 2562 รองผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานบร่หาร)
•  1 ม.ค. 2559 - 30 กั.ย. 2559 ผ่่้ช�วยผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานปฏิ่บัต่กัาร 2)
•  1 ต.ค. 2557 - 31 ธิ์.ค. 2558 ผ่่้เชี�ยวชาญ (พัฒนา)
•  29 ม่.ย. 2555 - 30 กั.ย. 2557 ผ่่้เชี�ยวชาญ
•  1 เม.ย. 2553 - 28 ม่.ย. 2555 ผ่่้ช�วยผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานบร่หาร)

นายอัฐพื่ล จัิรวัฒน์จัรรยา
รองผูู้้ว�ากี่าร (สายงานยุทธิศาสตร์แลัะพััฒนา)
อายุ 57 ปี
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ค์ุณวุฒิกี่ารศึกี่ษา
• เนต่บัณฑ์่ต สิ่ำนักัอบรมศ้กัษากัฎีหมายแห�งเนต่บัณฑ์่ตยสิ่ภูา
• ปร่ญญาตรี น่ต่ศาสิ่ตรบัณฑ์่ต มหาว่ทยาล้ัยรามคำแหง

ประสบักี่ารณ์กี่ารทำางาน 

กี่ารปฏิิบััตั้ิงานอ่�น
• กัรรมกัาร บรษั่ท เจัม เอน็ไวรนัเมนทลั้ แมเนจัเม้นท์ จัำกัดั (GEM)

นายจัักี่รรัฐ เลิศโอภาส
รองผูู้้วั่าการ (สัายงานปฏิิบััตั้ิการ 3)
อายุ 60 ปี

•  1 ม่.ย. 2564 - 30 กั.ย. 2564 รองผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานปฏิ่บัต่กัาร 3)
•  1 กั.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2564 รองผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานปฏิ่บัต่กัาร 2)
•  1 ธิ์.ค. 2560 - 30 ม่.ย. 2562 รองผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานบร่กัารแล้ะล้่กัค้าสิ่ัมพันธิ์์)
•  1 ม.ค. 2558 - 30 พ.ย. 2560 รองผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานปฏิ่บัต่กัาร 1)
•  19 เม.ย. 2555 - 31 ธิ์.ค. 2557 รองผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานปฏิ่บัต่กัาร 2)
•  1 กั.ค. 2554 - 18 เม.ย. 2555 รองผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานท�าเรืออ่ตสิ่าหกัรรม)
•  1 ต.ค. 2553 - 30 ม่.ย. 2554 รองผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานปฏิ่บัต่กัาร 1)
•  1 เม.ย. 2553 - 30 กั.ย. 2553 รองผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานอำนวยกัาร)
•  1 ต.ค. 2551 - 31 มี.ค. 2553 รองผ่่้ว�ากัาร (อำนวยกัาร)

ค์ุณวุฒิกี่ารศึกี่ษา
• ปร่ญญาโท ว่ศวกัรรมศาสิ่ตรมหาบัณฑ์่ต (โยธิ์า) จั่ฬาล้งกัรณ์มหาว่ทยาล้ัย
• ปร่ญญาตรี ว่ศกัรรมศาสิ่ตรบัณฑ์่ต (โยธิ์า) มหาว่ทยาล้ัยสิ่งขล้านคร่นทร์

ประสบักี่ารณ์กี่ารทำางาน

กี่ารปฏิิบััตั้ิงานอ่�น 
• กัรรมกัาร บรษั่ท อสีิ่เทร์่น ฟิล้อ่ด่ ทรานสิ่ปอร์ต จัำกัดั (EFT)

นายพื่รเทพื่ ภ้ริพื่ัฒน์
รองผูู้้ว�ากี่าร (สายงานปฏิิบัติกี่าร 2) 
อายุ 58 ปี

•  1 ม่.ย. 2564 - 17 ต.ค. 2564 รองผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานปฏิ่บัต่กัาร 2)
•  2 พ.ย. 2563 - 31 พ.ค. 2564 รองผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานปฏิ่บัต่กัาร 3)
•  1 กั.ค. 2562 - 1 พ.ย. 2563 รองผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานกั่จักัารพ่เศษ)
•  1 มี.ค. 2558 - 30 ม่.ย. 2562 ผ่่้ช�วยผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานปฏิ่บัต่กัาร 1)
•  1 ต.ค. 2553 - 28 กั.พ. 2558 ผ่่อ้ำนวยกัารสิ่ำนกัังานนค่มอต่สิ่าหกัรรม (ภูาคเหนือ)
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ค์ุณวุฒิกี่ารศึกี่ษา
• ปร่ญญาโท รัฐประศาสิ่นศาสิ่ตรมหาบัณฑ์่ต (กัารจััดกัารสิ่ำหรับนักับร่หาร) สิ่ถุาบันบัณฑ์่ตพัฒนบร่หารศาสิ่ตร์
• ปร่ญญาตรี บร่หารธิ์่รกั่จับัณฑ์่ต (บร่หารธิ์่รกั่จั) มหาว่ทยาล้ัยเชียงใหม�

ประสบักี่ารณ์กี่ารทำางาน

กี่ารปฏิิบััตั้ิงานอ่�น 
• กัรรมกัาร บรษั่ท อสีิ่เทร์่น ฟิล้อ่ด่ ทรานสิ่ปอร์ต จัำกัดั (EFT)

นางปนัดดา รุ�งเร่องศร่
รองผูู้้ว�ากี่าร (สายงานบริห้าร)
อายุ 58 ปี

•  2 พ.ย. 2563 - ปัจัจั่บัน รองผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานบร่หาร)
•  23 เม.ย. 2563 - 1 พ.ย. 2563 ผ่่้ช�วยผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานบร่หาร)
•  15 พ.ย. 2559 - 22 เม.ย. 2563 ผ่่้ช�วยผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานบร่กัารแล้ะล้่กัค้าสิ่ัมพันธิ์์)
•  1 เม.ย. 2559 - 14 พ.ย. 2559 ผ่่้เชี�ยวชาญ 11
•  1 สิ่.ค. 2556 - 31 มี.ค. 2559 ผ่่้อำนวยกัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมอมตะนคร

ค์ุณวุฒิกี่ารศึกี่ษา
• ปร่ญญาโท น่ต่ศาสิ่ตรมหาบัณฑ์่ต มหาว่ทยาล้ัยเกัษมบัณฑ์่ต
• ปร่ญญาตรี น่ต่ศาสิ่ตรบัณฑ์่ต มหาว่ทยาล้ัยรามคำแหง

ประสบักี่ารณ์กี่ารทำางาน

กี่ารปฏิิบััตั้ิงานอ่�น 
• กัรรมกัาร บรษั่ท โพเอม็ โกัล้บอล้ จัำกัดั (POEM)

นายธุาดา สุนทรพื่ันธุุ์
รองผูู้้ว�ากี่าร (สายงานกี่ิจกี่ารพัิเศษ) 
อายุ 58 ปี

•  2 พ.ย. 2563 - 17 ต.ค. 2564 รองผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานกั่จักัารพ่เศษ)
•  1 ต.ค. 2561 - 1 พ.ย. 2563 ผ่่้ช�วยผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานปฏิ่บัต่กัาร 2)
•  1 ธิ์.ค. 2560 - 30 กั.ย. 2561 ผ่่้อำนวยกัารสิ่ำนักังานน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมบางป่
•  1 มี.ค. 2558 - 30 พ.ย. 2560 ผ่่้อำนวยกัารสิ่ำนักังานอ่ตสิ่าหกัรรมล้าดกัระบัง
•  1 ต.ค. 2557 - 28 กั.พ. 2558 ผ่่้อำนวยกัารสิ่ำนักังานน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมร�วมดำเน่นงานกัล้่�มมาบตาพ่ด
•  1 ต.ค. 2554 - 30 กั.ย. 2557 ผ่่้อำนวยกัารสิ่ำนักังานน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมเหมราชตะวันออกั (มาบตาพ่ด)
•  1 ต.ค. 2553 - 30 กั.ย. 2554 ผ่่้อำนวยกัารสิ่ำนักังานน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมภูาคใต้
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ค์ุณวุฒิกี่ารศึกี่ษา
• ปร่ญญาโท ว่ทยาศาสิ่ตรมหาบัณฑ์่ต (กัารจััดกัารสิ่่�งแวดล้้อม) สิ่ถุาบันบัณฑ์่ตพัฒนบร่หารศาสิ่ตร์
• ปร่ญญาตรี ว่ทยาศาสิ่ตรบัณฑ์่ต (เคมี) มหาว่ทยาล้ัยสิ่งขล้านคร่นทร์

ประสบักี่ารณ์กี่ารทำางาน

กี่ารปฏิิบััตั้ิงานอ่�น 
• กัรรมกัาร บรษั่ท โกัล้บอล้ ยท่ล่้ต่ี� เซึ่อร์วส่ิ่ จัำกัดั (GUSCO)

นายประท่ป เอ�งฉ้วน
รองผูู้้ว�ากี่าร (สายงานบริกี่ารแลัะลัูกี่ค้าสัมูพัันธิ์) 
อายุ 55 ปี

•  2 พ.ย. 2563 - 17 ต.ค. 2564 รองผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานบร่กัารแล้ะล้่กัค้าสิ่ัมพันธิ์์)
•  1 ต.ค. 2561 - 1 พ.ย. 2563 ผ่่้ช�วยผ่่้ว�ากัาร (สิ่ายงานปฏิ่บัต่กัาร 3)
•  1 ธิ์.ค. 2560 - 30 กั.ย. 2561 ผ่่้อำนวยกัารสิ่ำนักังานน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมสิ่ม่ทรสิ่าคร
•  1 มี.ค. 2558 - 30 พ.ย. 2560 ผ่่้อำนวยกัารสิ่ำนักังานน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมบางป่
•  1 เม.ย. 2553 - 28 กั.พ. 2558 ผ่่้อำนวยกัารสิ่ำนักังานน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมมาบตาพ่ด
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รายงานค์ณะอนุกี่รรมีกี่ารกี่ำากี่ับัด้แลกี่ิจักี่ารท่�ด่ 
ผู้้้มี่ส�วนได้ส�วนเส่ย และกี่ารแสดงค์วามีรับัผู้ิดชื่อบั
ตั้�อสังค์มี 

 คณะกัรรมกัาร กันอ. เล้็งเห็นความสิ่ำคัญของ
กัารดำเน่นภูารกั่จับนหล้ักักัารกัารกัำกัับด่แล้ก่ัจักัาร
ที�ดี กัารแสิ่ดงรับผ่่ดชอบต�อสัิ่งคม ช่มชน แล้ะผ่่้มี
สิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ีย เพื�อนำไปสิ่่�กัารพัฒนาอย�างยั�งยืน 
จั้งได้จััดตั�ง คณะอน่กัรรมกัารกัำกัับด่แล้กั่จักัารที�ดี 

ผ่่ม้สีิ่�วนได้สิ่�วนเสีิ่ย แล้ะกัารแสิ่ดงความรบัผ่ด่ชอบต�อ
สิ่งัคมข้�น ประกัอบด้วย กัรรมกัาร กันอ. จัำนวน 2 ท�าน 
ผ้่่เชี�ยวชาญพ่เศษ จัำนวน 1 ท�าน แล้ะผ้่่บรห่าร กันอ. 
จัำนวน 1 ท�าน ดังนี�

1.  นายณกี่ฤศพัรรชธิ์ ธินัตถื์อนนตชัย  ประธิานอนุกี่รรมูกี่าร (กี่รรมูกี่าร กี่นอ.)
2. นายกี่้อง รุ�งสว�าง    อนุกี่รรมูกี่าร (กี่รรมูกี่าร กี่นอ.)
3. ดร.นพั.พัรเทพั ศิริวนารังสรรค์   อนุกี่รรมูกี่าร (ผูู้้เช่�ยวชาญพิัเศษ)
4. นายว่ริศ อัมูระปาลั    อนุกี่รรมูกี่าร (ผูู้้ว�ากี่าร กี่นอ.)

 โดยคณะอน่กัรรมกัารกัำกัับด่แล้กั่จักัารที�ดี
ผ่่้มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ีย แล้ะกัารแสิ่ดงความรับผ่่ดชอบ
ต�อสิ่ังคม มีอำนาจัหน้าที� ดังนี� 

1.  กัำกัับ ต่ดตาม กัารดำเน่นงานให้เป็นไป
ตามเกัณฑ์์กัารประเม่นผ่ล้ Core Business 
Enablers ตามระบบประเม่นผ่ล้รัฐว่สิ่าหกั่จั 
(State Enterprise Assessment Model: 

  SE-AM)

2.  เสิ่นอแนะนโยบายแล้ะแนวทางปฏิ่บัต่ด้าน
กัารกัำกัับด่แล้กั่จักัารที�ดี ผ่่้มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ีย 

  แล้ะกัารแสิ่ดงความรับผ่่ดชอบต�อสิ่ังคม 
  ต�อคณะกัรรมกัาร กันอ. เพื�อพจ่ัารณาใหค้วาม

เห็นชอบ

3.  พ่จัารณากัล้ั�นกัรอง ทบทวน แล้ะให้ข้อเสิ่นอ
  แนะต�อแผ่นแม�บทแล้ะแผ่นปฏ่ิบัต่กัาร ด้าน
  กัารกัำกัับด่แล้ก่ัจักัารที�ดี ผ่่้มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ีย 
  แล้ะกัารแสิ่ดงความรับผ่่ดชอบต�อสิ่ังคม 
  ของ กันอ. เพื�อให้สิ่อดคล้้องกับัแนวปฏิบั่ตส่ิ่ากัล้ 
  แล้ะข้อเสิ่นอแนะของผ่่้มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ีย

4.  เสิ่นอแนะข้อกัำหนดเกัี�ยวกัับจัรรยาบรรณ 
จัร่ยธิ์รรม แล้ะข้อพ้งปฏิ่บัต่ของผ่่้บร่หารแล้ะ
พนักังานของ กันอ. เพื�อให้กัารดำเน่นกั่จักัาร

ของ กันอ. เป็นไปตามหลั้กักัารกัำกัับด่แล้
กั่จักัารที�ดี

5.  ต่ดตามกัารดำเน่นงานด้านกัารกัำกัับด่แล้
กั่จักัารที�ดี ผ่่้มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ีย แล้ะกัารแสิ่ดง
ความรับผ่่ดชอบต�อสิ่ังคม อย�างสิ่ม�ำเสิ่มอ 

  แล้ะรายงานต�อคณะกัรรมกัาร กันอ. อย�างน้อย
เป็นรายไตรมาสิ่

6.  ให้คำแนะนำแล้ะเสิ่นอแนวทางแกั�ฝ่่ายบร่หาร
ในประเด็นความเสิ่ี�ยงที�อาจัสิ่�งผ่ล้กัระทบ

  ต�อกัารกัำกัับด่แล้กั่จักัารที�ดี ผ่่้มีสิ่�วนได้สิ่�วน
เสิ่ยี แล้ะกัารแสิ่ดงความรับผ่่ดชอบต�อสิ่ังคม
ของ กันอ. รวมถุง้กัารกัำกับัดแ่ล้กัจ่ักัารที�เชื�อม
โยงแล้ะบ่รณากัารกัับกัารบร่หารความเสิ่ี�ยง 

  แล้ะสิ่อดคล้้องกัับกัารปฏิ่บัต่ตามกัฎี ระเบียบ 
ข้อบงัคบั แล้ะกัฎีหมายได้อย�างถุก่ัต้องครบถุ้วน

7.  แต�งตั�งคณะทำงานเพื�อทำหน้าที�สิ่นับสิ่น่นงาน
ด้านกัารกัำกับัดแ่ล้กัจ่ักัารที�ด ีผ่่ม้สีิ่�วนได้สิ่�วนเสีิ่ย

  แล้ะกัารแสิ่ดงความรับผ่่ดชอบต�อสิ่ังคม 
  ตามความเหมาะสิ่ม

8.  ปฏิ่บัต่งานอื�นใดตามที�คณะกัรรมกัาร กันอ. 
มอบหมาย
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 ในปีงบประมาณ 2564 คณะอน่กัรรมกัารกัำกัับ
ด่แล้กั่จักัารที�ดี ผ่่้มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสีิ่ย แล้ะกัารแสิ่ดง
ความรับผ่่ดชอบต�อสิ่ังคม มีกัารประช่มเป็นประจัำ
ท่กัเดือน รวมทั�งสิ่่�น 12 ครั�ง โดยมีกัารพ่จัารณา
ประเด็นสิ่ำคัญ ดังนี�

1.  กัารทบทวนนโยบายกัารกัำกัับด่แล้กั่จักัารที�ดี

2.  กัารปรับปร่งนโยบายกัารจััดกัารข้อร้องเรียน
แล้ะกัารรักัษาความล้ับ

3.  กัารทบทวนนโยบายด้านกัารแสิ่ดงความ
  รับผ่ด่ชอบต�อสัิ่งคมแล้ะสิ่่�งแวดล้อ้มของ กันอ.

4.  กัารทบทวนนโยบายป้องกัันแล้ะต�อต้านกัาร
ท่จัร่ต กัารรับสิ่่นบน แล้ะความขัดแย้งทาง

  ผ่ล้ประโยชน์

5.  กัารทบทวนนโยบายกัารพัฒนาความยั�งยืน
  เช่งย่ทธิ์ศาสิ่ตร์

6.  กัารทบทวนนโยบายกัารแข�งขันทางกัารตล้าด
ที�เป็นธิ์รรม

7.  กัารทบทวนนโยบายกัารบัญชีแล้ะกัารเง่น

8.  กัารทบทวนนโยบายกัารจััดซึ่ื�อจััดจั้าง

9.  กัารทบทวนค่�มือกัารกัำกัับด่แล้กั่จักัารที�ดี 
  ของ กันอ.

10.  กัารทบทวนค่�มือจัร่ยธิ์รรม ของ กันอ.

11.  กัารทบทวนค่�มือกัารแสิ่ดงความรับผ่่ดชอบ
ต�อสิ่ังคมแล้ะสิ่่�งแวดล้้อมในกัระบวนกัาร

  เพื�อความยั�งยืนของ กันอ.

12.  กัารปรบัปรง่แผ่นกัารดำเนน่งานปงีบประมาณ 
2564 เนื�องจัากัสิ่ถุานกัารณ์กัารแพร�ระบาด
ของโรค COVID-19

13.  กัารกัำหนดแผ่นแม�บทด้านกัารกัำกัับด่แล้
กั่จักัารที�ดีของ กันอ. (ประจัำปีงบประมาณ 
2565-2568) แล้ะแผ่นปฏิ่บัต่กัารด้านกัาร
กัำกัับด่แล้กั่จักัารที�ดีของ กันอ. ปีงบประมาณ 
2565

14.  กัารกัำหนดแผ่นย่ทธิ์ศาสิ่ตร์ด้านผ้่่มีสิ่�วนได้
สิ่�วนเสิ่ีย กันอ. ระยะ 3 ปี ปีงบประมาณ 
2564-2566 (ทบทวนปีงบประมาณ 2565) 
แล้ะแผ่นปฏิ่บัต่กัาร ปีงบประมาณ 2565

15.  กัารกัำหนดแผ่นกัล้ย่ทธิ์์ด้ านกัารแสิ่ดง
  ความรับผ่่ดชอบต�อสัิ่งคมแล้ะสิ่่�งแวดล้้อมของ 

กันอ. ปีงบประมาณ 2563-2565 (ทบทวน
ปีงบประมาณ 2565) แล้ะแผ่นปฏิ่บัต่กัาร
ปีงบประมาณ 2565 ภูายใต้แผ่นกัล้ย่ทธิ์์

  ด้านกัารแสิ่ดงความรับผ่่ดชอบต�อสัิ่งคม
  แล้ะสิ่่�งแวดล้้อมของ กันอ. ปีงบประมาณ 
  2563-2565

16.  กัารกัำหนดแผ่นย่ทธิ์ศาสิ่ตร์ด้านล้่กัค้าแล้ะ
ตล้าด กันอ. ระยะ 3 ปี ปีงบประมาณ 

  2564-2566 (ทบทวนปีงบประมาณ 2565) 
แล้ะแผ่นปฏ่ิบัต่กัาร ปีงบประมาณ 2565 

  แล้ะกัฎีบัตรมาตรฐานด้านบร่กัาร
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ผู้ลกี่ารดำาเนินงาน
ค์ณะอนุกี่รรมีกี่ารด้านทรัพื่ยากี่รบัุค์ค์ล

 คณะอนก่ัรรมกัารด้านทรัพยากัรบค่คล้ กัารจััดกัาร
ความร่้ แล้ะนวัตกัรรม กัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม
แห�งประเทศไทย (กันอ.) แต�ง ตั� งตามคำสิ่ั� ง

คณะกัรรมกัาร กันอ. ที� 9/2563 ล้งวนัที� 18 สิ่ง่หาคม 
2563 ประกัอบด้วย 

 คณะอนก่ัรรมกัารด้านทรัพยากัรบค่คล้ กัารจััดกัาร
ความร่้ แล้ะนวัตกัรรม มีหน้าที� พ่จัารณากัล้ั�นกัรอง
แผ่นแม�บทด้านกัารบร่หารท่นมน่ษย์ระยะสัิ่�น
แล้ะระยะยาวที�สิ่อดคล้้องกัับท่ศทางแล้ะย่ทธิ์ศาสิ่ตร์
ขององค์กัร อีกัทั�งยังพ่จัารณากัล้ั�นกัรองกัล้ย่ทธ์ิ์
แล้ะแผ่นงานด้านกัารบร่หารแล้ะพัฒนาทรัพยากัร

บ่คคล้ของ กันอ. ให้มีประสิ่่ทธิ์่ภูาพแล้ะประสิ่่ทธิ์่ผ่ล้ 
เช�น โครงสิ่ร้างองค์กัรแล้ะอัตรากัำล้ัง กัารวางแผ่น
สิ่ืบทอดตำแหน�ง (Succession Plan) กัารบร่หาร
จััดกัารคนเกั�ง (Talent Management) กัารจััดกัาร
ความกั้าวหน้าในอาชีพ (Career Management & 
Planning) โดยมีผ่ล้กัารดำเน่นงานดังนี� 

1.  มีสิ่�วนร�วมในกัารให้ข้อค่ดเห็น ข้อเสิ่นอแนะ 
แล้ะให้ความเห็นชอบในกัารทบทวนแล้ะจััด
ทำแผ่นย่ทธิ์ศาสิ่ตร์ด้านกัารบร่หารท่นมน่ษย์ 
กันอ. แล้ะแผ่นปฏ่ิบตัก่ัารปีงบประมาณ 2564  
จัำนวน 17 แผ่นงาน แผ่นย่ทธิ์ศาสิ่ตร์แล้ะ

  แผ่นปฏ่ิบัต่กัารด้านกัารจััดกัารความร่้ของ 
กันอ. จัำนวน 11 แผ่นงาน แล้ะแผ่นแม�บท
แล้ะแผ่นปฏิ่บัต่กัารด้านกัารบร่หารจััดกัาร
นวัตกัรรม ปีงบประมาณ 2564 จัำนวน 17 
โครงกัาร กัล้ั�นกัรองแผ่นย่ทธิ์ศาสิ่ตร์แล้ะแผ่น
ปฏิ่บัต่กัารกั�อนนำเสิ่นอคณะกัรรมกัาร กันอ. 
ให้ความเห็นชอบ  

2.  กัล้ั�นกัรองต่ดตามความเพียงพอของระบบ
บร่หารทรัพยากัรบ่คคล้ผ่�านกัารรายงานผ่ล้
กัารดำเน่นงานตามแผ่นย่ทธิ์ศาสิ่ตร์แล้ะแผ่น
ปฏิ่บัต่กัารด้านกัารบร่หารท่นมน่ษย์ ให้มี
ประสิ่ท่ธิ์ภู่าพประสิ่ท่ธิ์ผ่่ล้ เสิ่นอคณะกัรรมกัาร

  กันอ. ทราบเป็นรายไตรมาสิ่  

3.  ให้ข้อค่ดเห็นแล้ะข้อเสิ่นอแนะในกัารดำเน่น
งานตามแผ่นงานที�สิ่ำคัญภูายใต้ย่ทธิ์ศาสิ่ตร์
ด้านกัารบร่หารท่นมน่ษย์ ซึ่้�งรวมถุ้ง กัารจััด
โครงสิ่ร้างองค์กัร (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 
2564) แล้ะกัารจััด อัตรากัำล้ั งตามผั่ง
โครงสิ่รา้งองคก์ัร กัารวางแผ่นสิ่บืทอดตำแหน�ง 
(Succession Plan) กัารบร่หารจััดกัารคนเกั�ง 
(Talent Management) กัารจััดกัารความ
กั้าวหน้าในอาชีพ (Career Management & 
Planning) เป็นต้น  

   ทั�งนี�แผ่นปฏ่ิบัต่กัารด้านกัารบร่หารท่น
มน่ษย์ กันอ. แผ่นกัารจััดกัารความร่้ แล้ะ
นวัตกัรรม เมื�อสิ่่�นสิ่่ดปีงบประมาณ 2564 
มีผ่ล้กัารดำเน่นงานเป็นไปตามแผ่นงาน
ที�กัำหนดไว้ ซึ่้�งเป็นไปตามเกัณฑ์์ Core 

  Business Enablers ดา้นกัารกัำกับัดแ่ล้กัจ่ักัาร
  ที�ดีแล้ะกัารนำองค์กัร (หมวด 1)

1. นายสรัญ รังคสิริ     ประธิานอนุกี่รรมูกี่าร 
2. นายเดชา  จาตุธินานันท์   อนุกี่รรมูกี่าร
3. นางเยาวนุช กี่ว้างสุข้สถืิตย์   อนุกี่รรมูกี่าร
4.  ผูู้้ว�ากี่าร กี่นอ.     อนุกี่รรมูกี่าร
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ผู้ลกี่ารดำาเนินงานของ
ค์ณะอนุกี่รรมีกี่ารบัริหารค์วามีเส่�ยงและค์วบัคุ์มีภายใน 

 คณะอน่กัรรมกัารบร่หารความเสิ่ี�ยงแล้ะควบค่ม
ภูายใน กัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมแห�งประเทศไทย 
(กันอ.) ได้รับกัารแต�งตั�งตามคำสิ่ั�งคณะกัรรมกัาร 
กันอ. ที� 10/2563 ล้งวันที� 18 สิ่่งหาคม 2563  
มีบทบาทในกัารกัำกัับด่แล้เพื�อให้มั�นใจัได้ว�า กันอ. 

มรีะบบบรห่ารความเสิ่ี�ยงแล้ะระบบกัารควบคม่ภูายใน
อย�างเพียงพอแล้ะเหมาะสิ่ม เพื�อสิ่นับสิ่น่นให้มีกัาร
บร่หารจััดกัารแล้ะควบค่มความเสิ่ี�ยงขององค์กัร
ให้อย่�ในระดับที�ยอมรับได้ โดยคณะอน่กัรรมกัารฯ 
ประกัอบด้วย 

1. นายกี่้อง รุ�งสว�าง     ประธิานอนุกี่รรมูกี่าร 
2. นายเดชา  จาตุธินานันท์   อนุกี่รรมูกี่าร
3. ผูู้้ว�ากี่าร กี่นอ.     อนุกี่รรมูกี่าร

 ปีงบประมาณ 2564 นอกัจัากักัารตรวจัสิ่อบ 
กัำกัับ ด่แล้ แล้ะให้ข้อเสิ่นอแนะกัารบร่หาร
ความเสีิ่�ยงแล้ะกัารควบค่มภูายในของ กันอ. แล้้ว
คณะอน่กัรรมกัารบรห่ารความเสิ่ี�ยงแล้ะควบคม่ภูายใน 
ยังมีกัารต่ดตามกัารดำเน่นงานในประเด็นต�างๆ 
ไดแ้กั� กัารเตรียมความพร้อมรองรับ พ.ร.บ. ค่ม้ครอง

ข้อม่ล้สิ่�วนบ่คคล้ พ.ศ. 2562 แล้ะ พ.ร.บ. กัาร
รักัษาความมั�นคงปล้อดภัูยไซึ่เบอร์ พ.ศ. 2562  
มาตรกัารป้องกัันอ่บัต่เหต่อ่บัต่ภูัยของโรงงานใน
นค่มอต่สิ่าหกัรรม สิ่ถุานกัารณ์แล้ะกัารจัดัตั�งจัด่บรก่ัาร
ฉีดวัคซึ่ีน COVID-19 ในพื�นที�น่คมอ่ตสิ่าหกัรรม 
เป็นต้น 

สรุปผู้ลกี่ารดำาเนินงาน
ค์ณะอนุกี่รรมีกี่ารด้านกี่ารพัื่ฒนาเทค์โนโลย่ดิจัิทัล 

 คณะอนก่ัรรมกัารดา้นกัารพฒันาเทคโนโล้ยดีจ่ัท่ลั้ 
(Digital Technology and Cyber Security: DT) 

แต�งตั�งโดยประธิ์านกัรรมกัาร กันอ. มีอำนาจัหน้าที� 
ดังนี�

1.  กัำกัับ ต่ดตามกัารดำเน่นงานให้ เป็นไป
ตามเกัณฑ์์กัารประเม่นผ่ล้ Core Business 

  Enablers ตามระบบประเม่นผ่ล้รัฐว่สิ่าหกั่จั

2.  กัำหนดนโยบาย กัล้ย่ทธิ์์ เป้าหมาย แล้ะ
แนวทางกัารดำเน่นงานด้านกัารพัฒนา
เทคโนโล้ยีด่จั่ทัล้ของ กันอ.

3.  กัำหนดนโยบาย แล้ะแนวทางกัารเชื�อมต�อ
ระบบงานต�างๆ ของ กันอ. เพื�อให้กัารดำเนน่งาน

  เป็นมาตรฐานเดียวกััน

4.  พ่จัารณากัล้ั�นกัรอง ทบทวน ให้ข้อเสิ่นอแนะ
ต�อแผ่นปฏิ่บัต่กัารด่จั่ทัล้ระยะยาวแล้ะแผ่น
ปฏิ่บัต่กัารด่จั่ทัล้ประจัำปีของ กันอ. เพื�อให้
สิ่อดคล้้องกับัแนวปฏิบ่ตัส่ิ่ากัล้แล้ะข้อเสิ่นอแนะ

  ของผ่่้มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ีย
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 กัารปฏิ่บัต่งานของคณะอน่กัรรมกัารด้านกัาร
พัฒนาเทคโนโล้ยีด่จั่ทัล้ (DT) ประจัำปีงบประมาณ 
2564 (ระหว�างเดอืนตล่้าคม 2563 - เดอืนกันัยายน 
2564) มีกัารประช่มทั�งสิ่่�น 8 ครั�ง ร�วมกัับผ่่้บร่หาร
ระดบัส่ิ่ง ฝ่่ายเทคโนโล้ยีสิ่ารสิ่นเทศ แล้ะหน�วยงานที�
เกัี�ยวข้อง ในกัารสิ่นบัสิ่นน่ ตด่ตาม แล้ะให้ข้อเสิ่นอแนะ
ในกัารจััดทำแผ่นปฏ่ิบัต่กัารด่จั่ทัล้ของ กันอ. ให้
สิ่อดคล้้องกัับกัล้ย่ทธ์ิ์ แล้ะเป้าหมายขององค์กัร
รวมทั�งกัำหนดแล้ะพ่จัารณาทบทวนนโยบายกัาร
กัำกัับด่แล้ที�ดีด้านกัารพัฒนาเทคโนโล้ยีด่จ่ัทัล้ แล้ะ
กัรอบกัารกัำกัับด่แล้ที�ดีด้านกัารพัฒนาเทคโนโล้ยี
ด่จั่ทัล้ 
 ในปีงบประมาณ 2564 คณะอน่กัรรมกัารฯ ได้
พ่จัารณากัล้ั�นกัรองแผ่นปฏ่ิบัต่กัารด่จ่ัทัล้ของ กันอ.
ปีงบประมาณ 2561-2564 ขยายให้สิ่อดคล้้องกัับ 
แผ่นว่สิ่าหก่ัจั กันอ. ปีงบประมาณ 2561-2565 
(ปี งบประมาณ 2565) แล้ะได้นำ เสิ่นอต�อ
คณะกัรรมกัาร กันอ. เพื�อพจ่ัารณาให้ความเหน็ชอบ

 คณะอน่กัรรมกัารฯ ได้มีกัารต่ดตามประเม่นผ่ล้
กัารดำเนน่งานตามแผ่นปฏิบ่ตัก่ัารดจ่ัท่ลั้ประจัำปขีอง 
กันอ. รวมถุ้งผ่ล้กัารดำเน่นงานโครงกัารที�สิ่ำคัญๆ 
แล้ะได้รายงานต�อคณะกัรรมกัาร กันอ. เพื�อทราบ 
ดังนี�
 • โครงกัารประเม่นทักัษะแล้ะจััดทำแผ่นพัฒนา
สิ่มรรถุนะด้านเทคโนโล้ยีดจ่ัทั่ล้ (Digital Competency)
 • โครงกัารพฒันากัารบรห่ารแล้ะกัำกับัดแ่ล้ข้อมล่้
องค์กัร (Data Governance)
 • โครงกัารจั้างบร่กัารระบบ Security Operation 
Center (SOC)
 • โครงกัารต่ดตั�งระบบตรวจัสิ่อบสิ่่ทธิ์่�กัารเข้าใช้
ระบบคอมพ่วเตอร์ (User Access Management)
 คณะอน่กัรรมกัารฯ ได้มีกัารพ่จัารณาแล้ะ
นำเสิ่นอคณะกัรรมกัาร กันอ. ให้ความเห็นชอบกัาร
ทบทวนนโยบายกัารกัำกัับด่แล้ที�ดีด้านกัารพัฒนา
เทคโนโล้ยีด่จั่ทัล้ (Digital Governance) เพื�อออกั
ประกัาศนโยบายฯ ดังกัล้�าว

5.  กัำกัับ ด่แล้ให้มีกัารปฏิ่บัต่ตามกัฎีหมาย 
ระเบียบ แล้ะข้อบังคับที�เกัี�ยวข้อง

6.  กัำกัับ ด่แล้กัระบวนกัารบร่หารความเสิ่ี�ยงที�
เกัี�ยวข้องกัับกัารพัฒนาเทคโนโล้ยีด่จั่ทัล้ แล้ะ
กัารรักัษาความมั�นคงปล้อดภัูยทางไซึ่เบอร์ 
(Cyber Security)

7.  ตด่ตาม ประเมน่ประสิ่ท่ธิ์ภู่าพแล้ะประสิ่ท่ธิ์ผ่่ล้
ของกัารดำเน่นโครงกัารด้านกัารพัฒนา
เทคโนโล้ยีด่จ่ัทัล้ตามแผ่นปฏิ่บัต่กัารด่จ่ัทัล้

  ของ กันอ.

8.  แต�งตั�งคณะทำงานเพื�อทำหน้าที�สิ่นับสิ่น่นงาน
ด้านกัารพัฒนาเทคโนโล้ยีด่จ่ัทัล้ของ กันอ. 
ตามความเหมาะสิ่ม

9.  ปฏิ่บัต่งานอื�นใดตามที�คณะกัรรมกัาร กันอ. 
มอบหมาย

10.  รายงานผ่ล้กัารดำเน่นงานต�อคณะกัรรมกัาร 
กันอ. พ่จัารณา
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1. คณะกรรมการตั้รวัจัสัอบั 
หลักี่กี่ารแตั้�งตั้ั�งค์ณะกี่รรมีกี่ารตั้รวจัสอบั

• กฎบัตรคณีะกรรมิการตรวิจสีอับ	กนอั.	

• หลักเกณีฑ์์กระทรวิงการคลังว่ิาด�วิยมิาตรฐานและหลักเกณีฑ์์ปีฏิิบัติการตรวิจสีอับภายในสีำหรับหน่วิยงาน
ขอังรัฐ	พื่.ศ.	2561	และที�แก�ไขเพื่ิ�มิเติมิ

ข�อั	7	คณีะกรรมิการเปี็นผู้้�แต่งตั�งคณีะกรรมิการ
ตรวิจสีอับ ประกัอบด้วย ประธิ์านกัรรมกัารตรวจัสิ่อบ
หน้�งคนแล้ะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบไม�น้อยกัว�า 2 คน แต�
ไม�เก่ัน 4 คนแล้ะให้ผ่่้อำนวยกัารฝ่่ายตรวจัสิ่อบภูายใน
เป็นเล้ขาน่กัารโดยตำแหน�ง

กัรรมกัารตรวจัสิ่อบตามวรรคหน้�งอย�างน้อย 1 คน 
ต้องมีความร่้ ความเข้าใจั แล้ะประสิ่บกัารณ์ด้านบัญชี

หรือกัารเง่น สิ่ามารถุสิ่อบทานความน�าเชื�อถุือของ
งบกัารเง่นได้ กัรรมกัารตรวจัสิ่อบคนอื�นๆ ต้องมีความร่้ 
หรือประสิ่บกัารณ์ที� จัำ เป็นต�อภูารกั่จัของ กันอ. 
เช�น วศ่วกัรรมศาสิ่ตร์ สิ่ถุาปัตยกัรรมศาสิ่ตร์ แล้ะผั่งเมอืง 
ว่ทยาศาสิ่ตร์ สิ่่�งแวดล้้อม อ่ตสิ่าหกัรรม เศรษฐศาสิ่ตร์ 
แล้ะความร่้ด้านอื�นที�เกัี�ยวข้อง เช�น กัฎีหมาย เทคโนโล้ยี
สิ่ารสิ่นเทศ เป็นต้น

- กัรรมกัารตรวจัสิ่อบต้องเป็นผ่่้มีความร่้ความเข้าใจั
แล้ะมปีระสิ่บกัารณ์เพียงพอที�จัะทำหน้าที�ในฐานะกัรรมกัาร
ตรวจัสิ่อบด้วยความเปน็อ่สิ่ระแล้ะเที�ยงธิ์รรม แล้ะสิ่ามารถุ
อ่ท่ศเวล้าในกัารปฏิ่บัต่หน้าที�แล้ะต้องมีค่ณสิ่มบัต่ดังนี�

- ไม�เป็นข้าราชกัาร พนักังาน ล้่กัจั้าง ที�ปร้กัษา ผ่่้ที�
ไดร้บัเง่นเดอืน ค�าจัา้งหรอืค�าตอบแทนประจัำ แล้ะไม�เปน็
ผ้่่มีสิ่�วนร�วมในกัารบรห่ารงานของหน�วยงานของรฐันั�น โดย
ให้รวมถุง้ผ่่ท้ี�โอนย้าย ล้าออกั เกัษยีณอาย่ หรอืพ้นสิ่ภูาพ
จัากัหน�วยงานของรัฐที�เคยสิ่ังกััดภูายในระยะเวล้าสิ่องปี
กั�อนวันที�ได้รับกัารแต�งตั�งเป็นคณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบ

- ไม�เป็นผ่่้มีความขัดแย้งทางผ่ล้ประโยชน์กัับ
หน�วยงานของรัฐนั�น ทั�งนี� ไม�ว�าในขณะดำรงตำแหน�ง
หรือภูายในระยะเวล้าหน้�งปีกั�อนวันที�ได้รับแต�งตั�งเป็น
คณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบ

 - ไม� เป็นบ่พกัารี ผ่่้ สืิ่บสิ่ันดาน หรือค่�สิ่มรสิ่ 
ของคณะกัรรมกัาร หวัหน้าหน�วยงานของรัฐ หวัหน้าหน�วยงาน 
ตรวจัสิ่อบภูายใน หรือผ่่้ตรวจัสิ่อบภูายในของหน�วยงาน
ของรัฐนั�น

1.  กัำกัับ ต่ดตามกัารดำเน่นงานให้ เป็นไป
ตามเกัณฑ์์กัารประเม่นผ่ล้ Core Business 

  Enablers ตามระบบประเม่นผ่ล้รัฐว่สิ่าหกั่จั 
(State Enterprise Assessment Model: 

  SE-AM)

2.  พ่จัารณาจััดทำกัฎีบัตรว�าด้วยกัารตรวจัสิ่อบ
  ภูายในของคณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบให้

สิ่อดคล้้องกัับขอบเขตความรับผ่่ดชอบในกัาร
ดำเน่นกัารของ กันอ. แล้ะมีกัารสิ่อบทาน

  ความเหมาะสิ่มของกัฎีบัตรดังกัล้�าวอย�างน้อย
ปีล้ะหน้�งครั�ง

3.  สิ่อบทานให้ กันอ. มีระบบบร่หารความเสิ่ี�ยง
แล้ะระบบควบค่มภูายในที�เหมาะสิ่ม รวมทั�ง
บร่หารตามหล้ักักัารกัำกัับด่แล้ที�ดี

4.  สิ่อบทานให้ กันอ. มีระบบกัารตรวจัสิ่อบ
ภูายในที�เหมาะสิ่มแล้ะมีประสิ่่ทธิ์่ภูาพ โดย
สิ่นับสิ่น่นกัารปฏ่ิบัต่งานของฝ่่ายตรวจัสิ่อบ
ภูายในให้มีความเป็นอ่สิ่ระ

5.  สิ่อบทานให้ กันอ. มีกัารรายงานทางกัารเง่น
อย�างถุ่กัต้องแล้ะน�าเชื�อถุือ

อำานาจัหน้าท่� และค์วามีรับัผู้ิดชื่อบั

กี่ารบัริหารองค์์กี่ร
คณะอนุกี่รรมูกี่ารท่�คณะกี่รรมูกี่าร กี่นอ. แต�งตั�ง 
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6.  สิ่อบทานกัารดำเน่นงานของ กันอ. ให้เป็นไป
ตามกัฎีหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกัาศ 

  คำสิ่ั�ง หลั้กัเกัณฑ์ห์รือวธี่ิ์ปฏ่ิบัต่งานของ กันอ. 
แล้ะมต่คณะรัฐมนตรี

7.  พ่จัารณารายกัารที�เกัี�ยวโยงกัันหรือรายกัาร
ที�อาจัมีความขัดแย้งทางผ่ล้ประโยชน์หรือมี
โอกัาสิ่เกั่ดท่จัร่ตที�อาจัมีผ่ล้กัระทบต�อกัาร
ปฏิ่บัต่งานของ กันอ.

8.  เสิ่นอแนะต�อคณะกัรรมกัาร กันอ. ในกัาร
พ่จัารณาแต�งตั�ง โยกัย้าย เล้ื�อนขั�นเง่นเดือน 

  เล้ื� อนตำแหน�งแล้ะประเม่นผ่ล้งานของ
  ผ่่้อำนวยกัารฝ่่ายตรวจัสิ่อบภูายใน

9.  ประสิ่านงานเกัี�ยวกัับผ่ล้กัารตรวจัสิ่อบกัับ
  ผ้่่สิ่อบบัญชี แล้ะอาจัเสิ่นอแนะให้สิ่อบทาน
  หรือตรวจัสิ่อบรายกัารใดที� เห็นว�าจัำเป็น 
  รวมถุ้งเสิ่นอค�าตอบแทนของผ้่่สิ่อบบัญชี
  ต�อคณะกัรรมกัาร กันอ.

10. รายงานผ่ล้กัารดำเนน่งานเกัี�ยวกับักัารตรวจัสิ่อบ
  ภูายในของคณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบต�อ

  คณะกัรรมกัาร กันอ. อย�างน้อยไตรมาสิ่ล้ะ
หน้�งครั�งภูายในหกัสิ่่บวัน นับแต�วันสิ่่�นสิ่่ดใน
แต�ล้ะไตรมาสิ่ ยกัเว้นรายงานผ่ล้กัารดำเน่น
งานในไตรมาสิ่ที�สิ่ี� ให้จััดทำเป็นรายงานผ่ล้
กัารดำเน่นงานประจัำปีพร้อมทั�งสิ่�งรายงาน

  ดังกัล้�าวให้กัระทรวงอต่สิ่าหกัรรมแล้ะกัระทรวง
  กัารคลั้งเพื�อทราบภูายในเก้ัาสิ่่บวันนับตั�งแต�
  วันสิ่่�นปีบัญชีกัารเง่นของ กันอ.

11. ประเม่นผ่ล้กัารดำเน่นงานเกัี�ยวกัับกัาร
  ตรวจัสิ่อบภูายในของคณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบ

อย�างน้อยปีบัญชีกัารเง่นล้ะหน้�งครั�ง รวมทั�ง
รายงานผ่ล้กัารประเม่น ปัญหา แล้ะอ่ปสิ่รรค 
ตล้อดจันแผ่นกัารปรับปร่งกัารดำเน่นงาน

  ให้คณะกัรรมกัาร กันอ. ทราบ

12. เปิดเผ่ยผ่ล้กัารดำเน่นงานประจัำปีของ
  คณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบแล้ะค�าตอบแทน
  ของผ่่้สิ่อบบัญชีในรายงานประจัำปีของ กันอ.

13. ปฏิ่บัต่งานอื�นใดตามที�กัฎีหมายกัำหนด
  หรือคณะกัรรมกัาร กันอ. มอบหมาย

2. คณะกรรมการกิจัการสััมพันธั์ 
หลักี่กี่ารแตั้�งตั้ั�งค์ณะกี่รรมีกี่ารกิี่จักี่ารสัมีพื่ันธุ์

• พื่.ร.บ.	แรงงานรัฐวิิสีาหกิจสีัมิพื่ันธ์์	พื่.ศ.	2543	

มิาตรา	19	 “ให้มีคณะกัรรมกัารกั่จักัารสิ่ัมพันธิ์์ข้�น
ในรัฐว่สิ่าหกั่จัแต�ล้ะแห�งปีระกอับด�วิย	กรรมิการขอัง

รัฐวิิสีาหกิจนั�นคนหน่�ง	ซึ่่�งคณีะกรรมิการรัฐวิิสีาหกิจ
แห่งนั�นกำหนด	เป็ีนปีระธ์านกรรมิการ ผ่่แ้ทนฝ่่ายนายจัา้ง 

รายนามีค์ณะกี่รรมีกี่ารตั้รวจัสอบั

ลัำาดับท่� รายนามู ตำาแห้น�ง

1 นางสิ่่ร่นทร์ แดงไชยวัฒน์ ประธิ์านกัรรมกัาร

2 นายสิ่รศักัด่� มีนะโตรี กัรรมกัาร

3 พล้โท กัานต์ กัล้ัมพสิ่่ต กัรรมกัาร

4 ผ่่้อำนวยกัารฝ่่ายตรวจัสิ่อบภูายใน เล้ขาน่กัาร

58รายงานประจำำาปี 2564



1.  พ่จัารณาให้ความเห็นเกัี�ยวกัับกัารปรับปร่ง
  ประสิ่่ทธิ์่ภูาพในกัารดำเน่นงานของ กันอ. 
  ตล้อดจันสิ่�งเสิ่ร่มแล้ะพัฒนากัารแรงงาน
  สิ่ัมพันธิ์์

2.  หาทางปรองดองแล้ะระงับข้อขัดแย้งใน
  กัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมแห�งประเทศไทย

3.  พ่จัารณาปรับปร่งระเบียบ ข้อบังคับใน
  กัารทำงานอันเป็นประโยชน์ต�อนายจ้ัาง ล้ก่ัจัา้ง 

แล้ะกัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมแห�งประเทศไทย

4.  ปร้กัษาหารือเพื�อแกั้ปัญหาตามคำร้องท่กัข์
  ของล้่กัจั้างหรือสิ่หภูาพแรงงาน รวมทั�งกัาร
  ร้องท่กัข์ที�เกัี�ยวกัับกัารล้งโทษทางว่นัย

5.  ปร้กัษาหารือเพื�อพ่จัารณาปรับปร่งสิ่ภูาพ
  กัารจั้าง

อำานาจัหน้าท่� และค์วามีรับัผู้ิดชื่อบั

รายนามีค์ณะกี่รรมีกี่ารกี่ิจักี่ารสัมีพื่ันธุ์

ลัำาดับท่� รายนามู ตำาแห้น�ง

1 พล้ตำรวจัตรี เทียนชัย คามะปะโสิ่
กัรรมกัาร กันอ.
ผ่่้แทนฝ่่ายนายจั้าง 7 คน

ประธิ์านกัรรมกัาร

2 นางสิ่าวสิ่มจั่ณณ์ พ่ล้้กั (14 ต่ล้าคม 2563 - 19 เมษายน 2564) 
นายวีร่ศ อัมระปาล้ (24 พฤษภูาคม 2564 - ปัจัจั่บัน)

กัรรมกัาร

3 นายอัฐพล้ จั่รวัฒน์จัรรยา กัรรมกัาร

4 นางปนัดดา ร่�งเรืองศรี กัรรมกัาร

5 นายธิ์าดา สิ่่นทรพันธิ์่์ กัรรมกัาร

6 นางดวงอ่ดม สิ่ระวาสิ่ี กัรรมกัาร

7 นายคณพศ ข่นทอง กัรรมกัาร

8 นางสิ่าวพ่ชญา โทบ่ตร 
ผ่่้แทนฝ่่ายล้่กัจั้าง 7 คน

กัรรมกัารแล้ะเล้ขาฯ

9 นายพศ่น เอ้สิ่ว�าง กัรรมกัาร

ซึ่้� งรัฐว่สิ่าหก่ัจัแห�งนั�นแต�งตั� งจัากัฝ่่ายบร่หารของ
รัฐว่สิ่าหกั่จันั�นตามจัำนวน ที� รัฐว่สิ่าหกั่จักัำหนด 
ซึ่้�งต้องไม�น้อยกัว�า 5 คน แต�ไม�เกั่น 9 คน แล้ะผ่่้แทน
ฝ่่ายล้่กัจั้างแต�งตั�งจัากัสิ่มาช่กัของสิ่หภูาพแรงงาน
ในรัฐว่สิ่าหก่ัจันั�น ตามที�สิ่หภูาพแรงงานเสิ่นอมีจัำนวน
เท�ากัับจัำนวนผ่่้แทนฝ่่ายนายจั้าง เป็นกัรรมกัาร”

มิาตรา	20 “กัรรมกัารกั่จักัารสัิ่มพันธ์ิ์มีวาระอย่�ใน
ตำแหน�งคราวล้ะ 2 ปี กัรรมกัารซ้ึ่�งพ้นจัากัตำแหน�ง
อาจัได้รับกัารแต�งตั�งอีกัได้”
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ลัำาดับท่� รายนามู ตำาแห้น�ง

10 นางมัทธิ์์วรรณท์ เรืองด่ษฐ์ กัรรมกัาร

11 นายพหล้ ทองดีเล้่ศ กัรรมกัาร

12 นางสิ่าวชน่ตา เหล้็กัสิ่่งเน่น กัรรมกัาร

13 นายณัฐภูัทร มงคล้สิ่่รภูัทร กัรรมกัาร

14 นางศ่ร่พร วงศ์ว่เศษกั่ล้ กัรรมกัาร

15 นางสิ่าววันทนีย์ ไตรเพชรโกัเมน กัรรมกัาร

3. คณะอนุกรรมการบัริห้ารควัามเสั่�ยงและควับัคุมภายใน 
หลักี่กี่ารแตั้�งตั้ั�งค์ณะอนุกี่รรมีกี่ารบัริหารค์วามีเส่�ยงและค์วบัค์ุมีภายใน

• พื่.ร.บ.	กนอั.	พื่.ศ.	2522	

มิาตรา	24 “เพื�อประโยชน์แห�งก่ัจักัารของ กันอ. 
ให�คณีะกรรมิการมีิอัำนาจแต่งตั�งคณีะอันุกรรมิการ	

เพื�อดำเนน่กัจ่ักัารอย�างหน้�งอย�างใดของ กันอ. แล้ะกัำหนด
ค�าตอบแทนอน่กัรรมกัารได้”

1.  กัำกัับ ต่ดตามผ่ล้กัารดำเน่นงานให้เป็นไป
ตามเกัณฑ์์กัารประเม่นผ่ล้ Core Business 
Enablers ตามระบบประเม่นผ่ล้รัฐว่สิ่าหกั่จั 
(State Enterprise Assessment Model: 

  SE-AM)

2.  ตรวจัสิ่อบ กัำกัับ ด่แล้ แล้ะให้ข้อเสิ่นอแนะ
กัารบร่หารความเสิ่ี�ยงของ กันอ. ที�ดำเน่นกัาร
โดยคณะกัรรมกัารกัำกัับ ด่แล้กั่จักัารที�ดี กัาร
บร่หารความเสิ่ี�ยง แล้ะกัารปฏิบ่ต่ัตามระเบยีบ 

3.  จััดให้มีแล้ะทบทวนความเพียงพอของระบบ
กัารบร่หารความเสิ่ี�ยง

4.  อำนวยกัารในกัารประเม่นผ่ล้กัารควบค่ม
ภูายใน

5.  กัำหนดแนวทางกัารประเม่นผ่ล้กัารควบค่ม
ภูายในในภูาพรวมของหน�วยงานรัฐ

6.  รวบรวม พ่จัารณากัล้ั�นกัรอง แล้ะสิ่ร่ปผ่ล้
  กัารประเม่นกัารควบค่มภูายในในภูาพรวม
  ของหน�วยงานรัฐ

7.  ประสิ่านงานกัารประเมน่ผ่ล้กัารควบค่มภูายใน
กัับหน�วยงานในสิ่ังกััดที�เกัี�ยวข้อง

8.  จััดทำรายงานกัารประเม่นผ่ล้กัารควบค่ม
ภูายในในระดับหน�วยงานของรัฐ

9.  เรยีกัหรือเชญ่บค่คล้ซึ่้�งเห็นว�าเกัี�ยวขอ้งมาร�วม
ประชม่เพื�อสิ่อบถุามแสิ่ดงความคด่เหน็หรอืให้
ข้อม่ล้เอกัสิ่ารเพื�อประกัอบกัารพ่จัารณาของ
คณะอน่กัรรมกัารฯ

10. รายงานผ่ล้กัารดำเน่นกัารต�อคณะกัรรมกัาร 
กันอ. เป็นประจัำท่กั 3 เดือน

อำานาจัหน้าท่� และค์วามีรับัผู้ิดชื่อบั
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รายนามีค์ณะอนุกี่รรมีกี่ารบัริหารค์วามีเส่�ยงและค์วบัค์ุมีภายใน

ลัำาดับท่� รายนามู ตำาแห้น�ง

1 นายกั้อง ร่�งสิ่ว�าง   ประธิ์านอน่กัรรมกัาร

2 นายเดชา จัาต่ธิ์นานันท์  อน่กัรรมกัาร

3 ผ่่้ว�ากัาร กันอ.  อน่กัรรมกัาร

4 ผ่่้อำนวยกัารฝ่่ายย่ทธิ์ศาสิ่ตร์  เล้ขาน่กัาร

5 ผ่่้อำนวยกัารกัองบร่หารความเสิ่ี�ยง
แล้ะควบค่มภูายใน

ผ่่้ช�วยเล้ขาน่กัาร

4. คณะอนุกรรมการกำากับั ดูแลกิจัการที่่�ด่ ผูู้้ม่สั่วันได้สั่วันเสั่ย 
และการแสัดงควัามรับัผิู้ดชอบัตั้่อสัังคม 
หลักี่กี่ารแตั้�งตั้ั�งค์ณะอนุกี่รรมีกี่ารกี่ำากัี่บั ด้แลกี่ิจักี่ารท่�ด่ ผู้้้มี่ส�วนได้ส�วนเส่ย
และกี่ารแสดงค์วามีรับัผู้ิดชื่อบัตั้�อสังค์มี

• พื่.ร.บ.	กนอั.	พื่.ศ.	2522		

มิาตรา	24	 “เพื�อประโยชน์แห�งก่ัจักัารของ กันอ. 
ให�คณีะกรรมิการมีิอัำนาจแต่งตั�งคณีะอันุกรรมิการ

เพื�อดำเนน่กัจ่ักัารอย�างหน้�งอย�างใดของ กันอ. แล้ะกัำหนด
ค�าตอบแทนอน่กัรรมกัารได้”

1.  กัำกัับ ต่ดตามผ่ล้กัารดำเน่นงานให้เป็นไป
ตามเกัณฑ์์กัารประเม่นผ่ล้ Core Business 
Enablers ตามระบบประเม่นผ่ล้รัฐว่สิ่าหกั่จั 
(State Enterprise Assessment Model: 

  SE-AM)

2.  เสิ่นอแนะนโยบายแล้ะแนวทางปฏิ่บัต่ด้าน
กัำกับั ดแ่ล้กัจ่ักัารที�ด ีผ้่่มสีิ่�วนไดส้ิ่�วนเสิ่ยี แล้ะ
กัารแสิ่ดงความรับผ่่ดชอบต�อสัิ่งคมต�อคณะ
กัรรมกัาร กันอ. เพื�อพจ่ัารณาให้ความเห็นชอบ

3.  พจ่ัารณากัล้ั�นกัรอง ทบทวน แล้ะให้ข้อเสิ่นอแนะ
  ต�อแผ่นแม�บทแล้ะแผ่นปฏิ่บัต่กัารด้านกัาร

กัำกับั ดแ่ล้กัจ่ักัารที�ด ีผ้่่มสีิ่�วนไดส้ิ่�วนเสิ่ยี แล้ะ
กัารแสิ่ดงความรับผ่่ดชอบต�อสิ่ังคมของ กันอ. 
เพื�อให้สิ่อดคล้้องกัับแนวปฏ่ิบัต่สิ่ากัล้ แล้ะข้อ
เสิ่นอแนะของผ่่้มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ีย 

4.  เสิ่นอแนะข้อกัำหนดเกัี�ยวกัับจัรรยาบรรณ 
จัร่ยธิ์รรม แล้ะข้อพ้งปฏิ่บัต่ของผ่่้บร่หารแล้ะ
พนักังานของ กันอ. เพื�อให้กัารดำเน่นกั่จักัาร
ของ กันอ. เป็นไปตามหลั้กักัารกัำกัับ ด่แล้
กั่จักัารที�ดี

5.  ต่ดตามกัารดำเน่นงานด้านกัารกัำกัับ ด่แล้
กัจ่ักัารที�ด ีผ้่่มสีิ่�วนได้สิ่�วนเสีิ่ย แล้ะกัารแสิ่ดงความ

  รับผ่่ดชอบต�อสัิ่งคมของ กันอ. อย�างสิ่ม�ำเสิ่มอ 
แล้ะรายงานต�อคณะกัรรมกัาร กันอ. อย�างน้อย

  รายไตรมาสิ่

6.  ให้คำแนะนำแล้ะเสิ่นอแนวทางแกั�ฝ่่ายบร่หาร
ในประเดน็ความเสิ่ี�ยงที�อาจัสิ่�งผ่ล้กัระทบต�อกัาร

  กัำกับั ดแ่ล้กัจ่ักัารที�ด ีผ่่ม้สีิ่�วนไดส้ิ่�วนเสิ่ยี แล้ะ
กัารแสิ่ดงความรับผ่่ดชอบต�อสิ่ังคมของ กันอ. 
รวมถุ้งกัารกัำกัับ ด่แล้กั่จักัารที�ดี ที�เชื�อมโยง
แล้ะบ่รณากัารกัับกัารบร่หารความเสิ่ี�ยง แล้ะ

อำานาจัหน้าท่� และค์วามีรับัผู้ิดชื่อบั
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รายนามีค์ณะอนุกี่รรมีกี่ารกี่ำากัี่บั ด้แลกี่ิจักี่ารท่�ด่ ผู้้้มี่ส�วนได้ส�วนเส่ย 
และกี่ารแสดงค์วามีรับัผู้ิดชื่อบัตั้�อสังค์มี 

  สิ่อดคล้้องกัับกัารปฏิ่บัต่ตามกัฎีระเบียบ
  ข้อบงัคบั แล้ะกัฎีหมายได้อย�างถุก่ัต้องครบถุ้วน
  
7.  แต�งตั�งคณะทำงานเพื�อทำหน้าที�สิ่นับสิ่น่นงาน

ด้านกัารกัำกับั ดแ่ล้กัจ่ักัารที�ด ีผ่่มี้สิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ีย 

แล้ะกัารแสิ่ดงความรับผ่่ดชอบต�อสัิ่งคมตาม
ความเหมาะสิ่ม

8.  ปฏิ่บัต่งานอื�นใดตามที�คณะกัรรมกัาร กันอ. 
มอบหมาย

5. คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเที่คโนโลย่ดิจิัทัี่ล 
หลักี่กี่ารแตั้�งตั้ั�งค์ณะอนุกี่รรมีกี่ารด้านกี่ารพัื่ฒนาเทค์โนโลย่ดิจัิทัล

• พื่.ร.บ.	กนอั.	พื่.ศ.	2522

มิาตรา	24 “เพื�อประโยชน์แห�งก่ัจักัารของ กันอ. 
ให�คณีะกรรมิการมีิอัำนาจแต่งตั�งคณีะอันุกรรมิการ	

เพื�อดำเนน่กัจ่ักัารอย�างหน้�งอย�างใดของ กันอ. แล้ะกัำหนด
ค�าตอบแทนอน่กัรรมกัารได้”

1.  กัำกัับ ต่ดตามกัารดำเน่นงานให้ เป็นไป
ตามเกัณฑ์์กัารประเม่นผ่ล้ Core Business 

  Enablers ตามระบบประเม่นผ่ล้รัฐว่สิ่าหกั่จั 
(State Enterprise Assessment Model:

  SE-AM)

2.  กัำหนดนโยบาย กัล้ย่ทธิ์์ เป้าหมาย แล้ะ
แนวทางกัารดำเน่นงานด้านกัารพัฒนา
เทคโนโล้ยีด่จั่ทัล้ของ กันอ.

3.  กัำหนดนโยบาย แล้ะแนวทางกัารเชื�อมต�อ
ระบบงานต�างๆ ของ กันอ. เพื�อให้กัารดำเนน่งาน

  เป็นมาตรฐานเดียวกััน

อำานาจัหน้าท่� และค์วามีรับัผู้ิดชื่อบั

ลัำาดับท่� รายนามู ตำาแห้น�ง

1 นายณกัฤศพรรชธิ์์ ธิ์นัตถุ์อนนตชัย ประธิ์านอน่กัรรมกัาร

2 นายกั้อง ร่�งสิ่ว�าง อน่กัรรมกัาร

3 ดร.นพ.พรเทพ ศ่ร่วนารังสิ่รรค์ อน่กัรรมกัาร

4 ผ่่้ว�ากัาร กันอ. อน่กัรรมกัาร

5 รองผ่่้ว�ากัาร (ย่ทธิ์ศาสิ่ตร์แล้ะพัฒนา) เล้ขาน่กัาร

6 ผ่่้อำนวยกัารฝ่่ายย่ทธิ์ศาสิ่ตร์ ผ่่้ช�วยเล้ขาน่กัาร

7 ผ่่้อำนวยกัารฝ่่ายช่มชนสิ่ัมพันธิ์์ ผ่่้ช�วยเล้ขาน่กัาร
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4.  พ่จัารณากัล้ั�นกัรอง ทบทวน ให้ข้อเสิ่นอแนะ
ต�อแผ่นปฏิ่บัต่กัารด่จั่ทัล้ระยะยาวแล้ะแผ่น
ปฏิ่บัต่กัารด่จั่ทัล้ประจัำปีของ กันอ. เพื�อให้
สิ่อดคล้้องกับัแนวปฏิบ่ตัส่ิ่ากัล้แล้ะข้อเสิ่นอแนะ

  ของผ่่้มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ีย

5.  กัำกัับ ด่แล้ให้มีกัารปฏิ่บัต่ตามกัฎีหมาย 
ระเบียบ แล้ะข้อบังคับที�เกัี�ยวข้อง

6.  กัำกัับ ด่แล้กัระบวนกัารบร่หารความเสิ่ี�ยงที�
เกัี�ยวข้องกัับกัารพัฒนาเทคโนโล้ยีด่จั่ทัล้แล้ะ
กัารรักัษาความมั�นคงปล้อดภัูยทางไซึ่เบอร์ 
(Cyber Security)

7.  ตด่ตาม ประเมน่ประสิ่ท่ธิ์ภู่าพแล้ะประสิ่ท่ธิ์ผ่่ล้
ของกัารดำเน่นโครงกัารด้านกัารพัฒนา
เทคโนโล้ยีด่จ่ัทัล้ตามแผ่นปฏิ่บัต่กัารด่จ่ัทัล้

  ของ กันอ.

8.  แต�งตั�งคณะทำงานเพื�อทำหน้าที�สิ่นับสิ่น่นงาน
ด้านกัารพัฒนาเทคโนโล้ยีด่จ่ัทัล้ของ กันอ. 
ตามความเหมาะสิ่ม

9.  ปฏิ่บัต่งานอื�นใดตามที�คณะกัรรมกัาร กันอ. 
มอบหมาย

10. รายงานผ่ล้กัารดำเน่นงานต�อคณะกัรรมกัาร 
กันอ. เพื�อทราบอย�างน้อยเป็นรายไตรมาสิ่

รายนามีค์ณะอนุกี่รรมีกี่ารด้านกี่ารพัื่ฒนาเทค์โนโลย่ดิจัิทัล

ลัำาดับท่� รายนามู ตำาแห้น�ง

1 นายเดชา จัาต่ธิ์นานันท์ ประธิ์านอน่กัรรมกัาร

2 นายดำรงศักัด่� เครือแกั้ว อน่กัรรมกัาร

3 นายสิ่าคร ชนะไพฑ์่รย์ อน่กัรรมกัาร

4 นายวีระวัฒน์ ศรีสิ่ม อน่กัรรมกัาร

5 รองผ่่้ว�ากัาร (บร่กัารแล้ะล้่กัค้าสิ่ัมพันธิ์์) เล้ขาน่กัาร

6 ผ่่้อำนวยกัารฝ่่ายเทคโนโล้ยีสิ่ารสิ่นเทศ  ผ่่้ช�วยเล้ขาน่กัาร 

6. คณะอนุกรรมการการเงิน งบัประมาณ และการลงทีุ่น
หลักี่กี่ารแตั้�งตั้ั�งค์ณะอนุกี่รรมีกี่ารกี่ารเงิน งบัประมีาณ และกี่ารลงทุน

• พื่.ร.บ.	กนอั.	พื่.ศ.	2522

มิาตรา	24 “เพื�อประโยชน์แห�งก่ัจักัารของ กันอ. 
ให�คณีะกรรมิการมีิอัำนาจแต่งตั�งคณีะอันุกรรมิการ	

เพื�อดำเนน่กัจ่ักัารอย�างหน้�งอย�างใดของ กันอ. แล้ะกัำหนด
ค�าตอบแทนอน่กัรรมกัารได้”

1.  พ่จัารณากัล้ั�นกัรองเรื�องเสิ่นอคณะกัรรมกัาร 
กันอ. ที�เกัี�ยวกับักัารบรห่ารจััดกัาร  ด้านกัารเงน่ 

  งบประมาณ แล้ะกัารล้งทน่ในนค่มอ่ตสิ่าหกัรรม
  แล้ะท�าเรืออ่ตสิ่าหกัรรม

2.  พจ่ัารณากัำหนดกัล้ยท่ธ์ิ์ด้านกัารเงน่ที�เหมาะสิ่ม
  แล้ะตอบสิ่นองต�อย่ทธิ์ศาสิ่ตร์ในกัารพัฒนา

แล้ะบร่หารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมแล้ะท�าเรือ
อ่ตสิ่าหกัรรม

อำานาจัหน้าท่� และค์วามีรับัผู้ิดชื่อบั
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รายนามีค์ณะอนุกี่รรมีกี่ารกี่ารเงิน งบัประมีาณ และกี่ารลงทุน

ลัำาดับท่� รายนามู ตำาแห้น�ง

1 นายสิ่รัญ รังคสิ่่ร่ ประธิ์านอน่กัรรมกัาร

2 นายณกัฤศพรรชธิ์์ ธิ์นัตถุ์อนนตชัย อน่กัรรมกัาร

3 นายธิ์ีรว่ทย์ จัาร่วัฒน์ อน่กัรรมกัาร

4 นายวันชัย ผ่โล้ทัยถุเกั่ง อน่กัรรมกัาร

5 ผ่่้ว�ากัาร กันอ. เล้ขาน่กัาร

6 ผ่่้ช�วยผ่่้ว�ากัาร (บร่หาร) ผ่่้ช�วยเล้ขาน่กัาร 

7 ผ่่้อำนวยกัารฝ่่ายกัารเง่นแล้ะบัญชี ผ่่้ช�วยเล้ขาน่กัาร

7. คณะอนุกรรมการกฎห้มาย 
หลักี่กี่ารแตั้�งตั้ั�งค์ณะอนุกี่รรมีกี่ารกี่ฎหมีาย 

• พื่.ร.บ.	กนอั.	พื่.ศ.	2522

มิาตรา	24 “เพื�อประโยชน์แห�งก่ัจักัารของ กันอ. 
ให�คณีะกรรมิการมีิอัำนาจแต่งตั�งคณีะอันุกรรมิการ	

เพื�อดำเนน่กัจ่ักัารอย�างหน้�งอย�างใดของ กันอ. แล้ะกัำหนด
ค�าตอบแทนอน่กัรรมกัารได้”

1.  ตรวจัสิ่อบแล้ะให้ความเห็นต�อคณะกัรรมกัาร 
กันอ. เกัี�ยวกับัเรื�องซ้ึ่�งมีประเด็นที�ต้องพจ่ัารณา
อันเกีั�ยวข้องกัับกัฎีหมาย ระเบียบ แล้ะข้อ
สิ่ัญญาต�างๆ 

2.  พ่จัารณาตรวจัสิ่อบ รวมทั� งบรรดากัฎี 
  ข้อบังคบั ระเบยีบ ประกัาศ หรอืหล้กััเกัณฑ์ต์�างๆ 
  ซึ่้�งใช้บังคับอย่�ในปัจัจั่บันที�เกัี�ยวข้องกัับกัาร

บร่หาร กัารดำเน่นงานภูายในของ กันอ. มี
ความไม�เหมาะสิ่มหรือไม�อย�างไร แล้ะสิ่มควร
ให้มีกัารปรับปร่งแกั้ไขในเรื�องใด เพื�อให้เกั่ด

อำานาจัหน้าท่� และค์วามีรับัผู้ิดชื่อบั

 3. พจ่ัารณากัำหนดกัล้ยท่ธิ์แ์ล้ะแนวทางกัารล้งทน่
ในธิ์่รกั่จัเสิ่ร่มที�เอื�ออำนวยต�อกัารพัฒนาธิ์่รกั่จั
ของผ้่่ประกัอบกัารในนค่มอ่ตสิ่าหกัรรม ท�าเรือ
อ่ตสิ่าหกัรรม แล้ะผ่่้ประกัอบกั่จักัารโดยทั�วไป
แล้ะมีผ่ล้ตอบแทนต�อ กันอ. ทั�งในร่ปกัารเง่น
แล้ะสิ่ังคมที�สิ่มด่ล้

  
4.  พ่จัารณากัำหนดแนวทางกัารใช้ประโยชน์
  จัากัทรัพย์สิ่่นของ กันอ. เพื�อสิ่ร้างรายได้
  แล้ะม่ล้ค�าเพ่�ม
 

5.  แต�งตั�งคณะทำงานเพื�อทำหน้าที�สิ่นับสิ่น่น
  งานด้านกัารเง่น งบประมาณ แล้ะกัารล้งท่น

ตามความเหมาะสิ่ม

6.  เสิ่นอความเห็นประกัอบกัารพ่จัารณาของ
  คณะกัรรมกัาร กันอ.
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ความคล้�องตัวแล้ะเป็นกัล้ไกัในกัารบร่หาร
  กัารจััดกัารภูายใน กันอ. ให้มีประสิ่่ทธิ์่ภูาพ
  แล้ะประสิ่่ทธิ์่ผ่ล้มากัย่�งข้�น

3.  เช่ญบ่คคล้ซึ่้�งเห็นว�าเกัี�ยวข้องมาร�วมประช่ม 
เพื�อสิ่อบถุาม แสิ่ดงความคด่เหน็ หรอืใหข้้อมล่้

เอกัสิ่ารเพื�อประกัอบกัารพ่จัารณาของคณะ
อน่กัรรมกัารฯ 

4.  ให้คณะอนก่ัรรมกัารฯ รายงานผ่ล้กัารปฏ่ิบตัง่าน
  ต�อคณะกัรรมกัาร กันอ. เพื�อทราบหรอืพจ่ัารณา
  แล้้วแต�กัรณี

รายนามีค์ณะอนุกี่รรมีกี่ารกี่ฎหมีาย 

ลัำาดับท่� รายนามู ตำาแห้น�ง

1 นายดำรงศักัด่� เครือแกั้ว ประธิ์านอน่กัรรมกัาร

2 พล้ตำรวจัตรี เทียนชัย คามะปะโสิ่ อน่กัรรมกัาร

3 นายใบน้อย สิ่่วรรณชาตรี อน่กัรรมกัาร

4 นางทัดดาว จัต่รภูากัร อน่กัรรมกัาร

5 นายธิ์นพล้ คงเจัี�ยง อน่กัรรมกัาร

6 ผ่่้อำนวยกัารฝ่่ายกัฎีหมาย เล้ขาน่กัาร

7 ผ่่้อำนวยกัารกัองน่ต่กัรรมแล้ะกัรรมสิ่่ทธิ์่�ที�ด่น ผ่่้ช�วยเล้ขาน่กัาร

8. คณะอนุกรรมการด้านที่รัพยากรบัุคคล การจััดการควัามรู้ และนวััตั้กรรม
หลักี่กี่ารแตั้�งตั้ั�งค์ณะอนุกี่รรมีกี่ารด้านทรัพื่ยากี่รบัุค์ค์ล กี่ารจััดกี่ารค์วามีร้้ และนวัตั้กี่รรมี

• พื่.ร.บ.	กนอั.	พื่.ศ.	2522

มิาตรา	24 “เพื�อประโยชน์แห�งก่ัจักัารของ กันอ. 
ให�คณีะกรรมิการมีิอัำนาจแต่งตั�งคณีะอันุกรรมิการ	

เพื�อดำเนน่กัจ่ักัารอย�างหน้�งอย�างใดของ กันอ. แล้ะกัำหนด
ค�าตอบแทนอน่กัรรมกัารได้”

1.  ด้านทรัพัยากี่รบุคคลั
       1.1 พ่จัารณากัล้ั�นกัรองแผ่นแม�บทด้าน

กัารบร่หารท่นมน่ษย์ระยะสิ่ั�นแล้ะระยะยาว
ที�สิ่อดคล้้องกัับท่ศทางแล้ะย่ทธิ์ศาสิ่ตร์ของ
องค์กัร เพื�อนำเสิ่นอคณะกัรรมกัาร กันอ. 
พ่จัารณาเห็นชอบหรืออน่มัต่

       1.2 พจ่ัารณากัล้ั�นกัรองกัล้ย่ทธิ์แ์ล้ะแผ่นงาน
ด้านกัารบร่หารแล้ะพัฒนาทรัพยากัรบ่คคล้
ของ กันอ. ให้มีประสิ่่ทธิ์่ภูาพแล้ะประสิ่่ทธิ์่ผ่ล้ 
เช�น โครงสิ่ร้ างองค์กัรแล้ะอัตรากัำล้ั ง 

  กัารวางแผ่นสืิ่บทอดตำแหน�ง (Succession 

Plan) กัารบร่หารจััดกัารคนเกั�ง (Talent 
  Management) กัารจััดกัารความกั้าวหน้าใน

อาชีพ (Career Management & Planning) 
เป็นต้น เพื�อนำเสิ่นอคณะกัรรมกัาร กันอ. 
พ่จัารณาเห็นชอบหรืออน่มัต่

       1.3 ตด่ตามผ่ล้กัารดำเนน่งานด้านกัารบรห่าร
  แล้ะพัฒนาทรพัยากัรบค่คล้ของ กันอ. อย�างน้อย
  รายไตรมาสิ่ แล้ะนำเสิ่นอคณะกัรรมกัาร กันอ. 

เพื�อทราบ

อำานาจัหน้าท่� และค์วามีรับัผู้ิดชื่อบั
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รายนามีค์ณะอนุกี่รรมีกี่ารด้านทรัพื่ยากี่รบุัค์ค์ล กี่ารจััดกี่ารค์วามีร้้ และนวัตั้กี่รรมี

ลัำาดับท่� รายนามู ตำาแห้น�ง

1 นายสิ่รัญ รังคสิ่่ร่ ประธิ์านอน่กัรรมกัาร

2 นายเดชา จัาต่ธิ์นานันท์ อน่กัรรมกัาร

3 นางเยาวน่ช กัว้างสิ่่ขสิ่ถุ่ตย์ อน่กัรรมกัาร

4 ผ่่้ว�ากัาร กันอ. อน่กัรรมกัาร

5 ผ่่้อำนวยกัารฝ่่ายทรัพยากัรบ่คคล้ เล้ขาน่กัาร

6 ผ่่้อำนวยกัารกัองบร่หารทรัพยากัรบ่คคล้ ผ่่้ช�วยเล้ขาน่กัาร

7 ผ่่้อำนวยกัารกัองพัฒนาทรัพยากัรบ่คคล้ ผ่่้ช�วยเล้ขาน่กัาร

8 ผ่่้อำนวยกัารกัองนวัตกัรรมแล้ะพัฒนาองค์กัร ผ่่้ช�วยเล้ขาน่กัาร 

2.  ด้านกี่ารจัดกี่ารความูรู้
      2.1 พ่จัารณากัล้ั�นกัรองนโยบาย ว่สิ่ัยทัศน์ 
  ย่ทธิ์ศาสิ่ตร์ กัล้ย่ทธิ์์ เป้าหมาย รวมทั�ง
  แผ่นแม�บทกัารจััดกัารความร้่ระยะสิ่ั�นแล้ะ
  ระยะยาวที�สิ่อดคล้้องกับัทศ่ทางแล้ะยท่ธิ์ศาสิ่ตร์
  ขององค์กัร เพื�อนำเสิ่นอคณะกัรรมกัาร กันอ. 

พ่จัารณาเห็นชอบหรืออน่มัต่
       2.2 สิ่�งเสิ่ร่ม สิ่นับสิ่น่น พัฒนาระบบงาน

ด้านกัารจััดกัารความร้่ที�สิ่ร้างคณ่ค�าให้แกั�องค์กัร
       2.3 ต่ดตามผ่ล้กัารดำเน่นงานด้านกัาร

จััดกัารความร้่อย�างน้อยรายไตรมาสิ่ แล้ะ
  นำเสิ่นอคณะกัรรมกัาร กันอ. เพื�อทราบ

3.  ด้านนวัตกี่รรมู
      3.1 พ่จัารณากัล้ั�นกัรองนโยบายแล้ะค่�มือ

กัารปฏิ่บัต่งานเพื�อบร่หารจััดกัารนวัตกัรรม 
พร้อมกัำกัับกัารดำเน่นงานตามนโยบายด้าน
กัารใช้ความค่ดสิ่ร้างสิ่รรค์แล้ะกัารจััดกัาร
นวัตกัรรมขององค์กัร เพื�อนำเสิ่นอคณะ
กัรรมกัาร กันอ. พ่จัารณาเห็นชอบ

       3.2 จััดทำกัฎีบัตรของคณะอน่กัรรมกัาร
  ในด้านนวัตกัรรม เพื�อนำเสิ่นอคณะกัรรมกัาร 

กันอ. พ่จัารณาเห็นชอบ

       3.3 พ่จัารณากัล้ั�นกัรองแผ่นแม�บทด้าน
นวตักัรรม ระยะยาวแล้ะประจัำปี ที�สิ่อดคล้อ้ง
กับัทศ่ทางยท่ธิ์ศาสิ่ตร์ขององคก์ัร เพื�อนำเสิ่นอ
คณะกัรรมกัาร กันอ. พ่จัารณาเห็นชอบ

      3.4 พ่จัารณากัล้ั�นกัรองแผ่นกัารเสิ่ร่มสิ่ร้าง
นวัตกัรรมระยะยาวแล้ะประจัำปี ที�ม่�งเน้น
ความค่ดสิ่ร้างสิ่รรค์แล้ะนวัตกัรรมอย�างเป็น
ร่ปธิ์รรม เพื�อนำเสิ่นอคณะกัรรมกัาร กันอ. 
พ่จัารณาเห็นชอบ

       3.5 ต่ดตามแล้ะรายงานผ่ล้กัารดำเน่น
งานตามแผ่นแม�บทด้านนวัตกัรรมแล้ะ

  แผ่นปฏ่ิบัต่กัารประจัำป ีอย�างนอ้ยรายไตรมาสิ่ 
  เพื�อใหไ้ดบ้รรล้ไ่ดต้ามเปา้หมายที�กัำหนด แล้ะ

นำเสิ่นอคณะกัรรมกัาร กันอ. เพื�อทราบ

4.  กัำกัับ ต่ดตามกัารดำเน่นงานให้ เป็นไป
ตามเกัณฑ์์กัารประเม่นผ่ล้ Core Business 

  Enablers ตามระบบประเม่นผ่ล้รัฐว่สิ่าหกั่จั 
(State Enterprise Assessment Model:

  SE-AM)
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9. คณะอนุกรรมการกำาห้นดแผู้นงาน กระบัวันการ 
และประเมินผู้ลการปฏิิบััตั้ิการขึ้องผูู้้วั่าการ และผูู้้บัริห้ารระดับัสัูง
หลักี่กี่ารแตั้�งตั้ั�งค์ณะอนุกี่รรมีกี่ารกี่ำาหนดแผู้นงาน กี่ระบัวนกี่าร 
และประเมิีนผู้ลกี่ารปฏิิบััติั้กี่ารของผู้้้ว�ากี่าร และผู้้้บัริหารระดับัส้ง

• พื่.ร.บ.	กนอั.	พื่.ศ.	2522

• สีัญญาจ�างผู้้�วิ่าการ	ลงวิันที�	27	กันยายน	2561

มิาตรา	24 “เพื�อประโยชน์แห�งก่ัจักัารของ กันอ. 
ให�คณีะกรรมิการมีิอัำนาจแต่งตั�งคณีะอันุกรรมิการ	

เพื�อดำเนน่กัจ่ักัารอย�างหน้�งอย�างใดของ กันอ. แล้ะกัำหนด
ค�าตอบแทนอน่กัรรมกัารได้”

- ข้อ 3.1 ภูายใต้บังคับข้อ 2.1 ผ่่้รับจั้างต้องเสิ่นอ
แผ่นงานที�จัะดำเน่นกัารในแต�ล้ะปีต�อคณะกัรรมกัารของ
ผ่่ว้�าจัา้งเปน็กัารล้�วงหนา้กั�อนส่ิ่�นปบัีญชขีองผ้่่ว�าจัา้ง เพื�อให้
คณะกัรรมกัารของผ่่้ว�าจั้างให้ความเห็นชอบโดยแผ่นงาน
ดังกัล้�าวต้องมีเนื�อหาสิ่าระที�เป็นกัารแสิ่ดงถุ้งว่สัิ่ยทัศน์

แล้ะศักัยภูาพในกัารปฏิ่บัต่งานของผ่่้รับจั้าง ซึ่้�งอย�างน้อย
จัะต้องครอบคล้่มถุ้งแผ่นงานด้านต�างๆ เช�น กัารพัฒนา
ธิ์ร่กัจ่ั กัารพัฒนาองค์กัร แล้ะกัารพัฒนาบค่ล้ากัร เป็นต้น 
แล้ะตอ้งกัำหนดเปา้หมายอนัพ้งวดัผ่ล้ไดส้ิ่ำหรบักัารดำเนน่
งานตามแผ่นงานดังกัล้�าวด้วย

1.  พจ่ัารณากัล้ั�นกัรองแผ่นวส่ิ่าหกัจ่ั ให้คำปรก้ัษา 
แนะนำในกัารกัำหนดกัล้ย่ทธ์ิ์นโยบายของ กันอ.

  ในเบื�องต้นกั�อนนำเสิ่นอคณะกัรรมกัาร กันอ. 
พ่จัารณา

2.  พจ่ัารณาแผ่นบรห่ารงาน กันอ. ของผ่่ว้�ากัาร กันอ. 
  รวมทั�งกัำหนดเปา้หมายตวัชี�วดักัารดำเนน่งาน

ตามแผ่นงานดังกัล้�าว
  
3.  พจ่ัารณาประเมน่ผ่ล้กัารปฏิบ่ตัง่านของผ่่ว้�ากัาร 

กันอ. ตามแผ่นบร่หารงาน กันอ. ของผ่่ว้�ากัาร
ที�คณะกัรรมกัาร กันอ. ให้ความเห็นชอบ
แล้้ว ทั�งนี� กัารประเม่นผ่ล้กัารปฏิ่บัต่งานของ

  ผ่่ว้�ากัาร กันอ. ดงักัล้�าวให้เป็นไปตามระยะเวล้าที�
  กัำหนดไว้ในสิ่ญัญาจ้ัางผ่่บ้รห่ารตำแหน�งผ่่ว้�ากัาร
  ท่กัๆ 6 เดือน แล้ะประเม่นตามหลั้กัเกัณฑ์์
  แล้ะว่ธิ์ีกัารประเม่นที�คณะกัรรมกัาร กันอ. 
  กัำหนด แล้้วนำเสิ่นอคณะกัรรมกัาร กันอ. 

พ่จัารณาต�อไป

4.  ทบทวนค่ณภูาพ ประสิ่ท่ธิ์ผ่่ล้ของกัระบวนกัาร
กัารประเม่นผ่ล้งานแล้ะกัารกัำหนดค�า
ตอบแทนของผ่่้ว�ากัารแล้ะผ่่้บร่หารระดับสิ่่ง 

  (2 ระดบัรองจัากัผ่่ว้�ากัาร) แล้ะปรบัปรง่นโยบาย 
  แนวปฏิ่บัต่ กัระบวนกัารปฏิ่บัต่งานในระดับ 

ขั�นตอน องค์ประกัอบย�อยหรือระบบงาน
  โดยรวม โดยใช้ผ่ล้กัารประเม่นกัระบวนกัารฯ 

ที�ผ่�านมาเป็นขอ้มล่้พื�นฐานประกัอบกัารพัฒนา
ได้อย�างเป็นร่ปธิ์รรม

5.  เรยีกัหรือเชญ่บค่คล้ซึ่้�งเห็นว�าเกัี�ยวขอ้งมาร�วม
ประช่มเพื�อสิ่อบถุาม แสิ่ดงความค่ดเห็นหรือ
ใหข้อ้มล่้เอกัสิ่ารเพื�อประกัอบกัารพจ่ัารณาของ
คณะอน่กัรรมกัารฯ

6.  รายงานผ่ล้กัารปฏิ่บัต่งานต�อคณะกัรรมกัาร 
กันอ. เพื�อทราบหรือพ่จัารณา แล้้วแต�กัรณี

  
7.  ให้อน่กัรรมกัารล้ำดับที� 4 มีอำนาจัหน้าที�
  ตามข้อ 1. 5. แล้ะ 6.

อำานาจัหน้าท่� และค์วามีรับัผู้ิดชื่อบั
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รายนามีค์ณะอนุกี่รรมีกี่ารกี่ำาหนดแผู้นงาน กี่ระบัวนกี่าร 
และประเมิีนผู้ลกี่ารปฏิิบััติั้กี่ารของผู้้้ว�ากี่าร และผู้้้บัริหารระดับัส้ง

ลัำาดับท่� รายนามู ตำาแห้น�ง

1 พล้โท กัานต์ กัล้ัมพสิ่่ต ประธิ์านอน่กัรรมกัาร

2 นายณกัฤศพรรชธิ์์ ธิ์นัตถุ์อนนตชัย อน่กัรรมกัาร

3 นายเดชา จัาต่ธิ์นานันท์ อน่กัรรมกัาร

4 ผ่่้ว�ากัาร กันอ. อน่กัรรมกัาร

5 ผ่่้อำนวยกัารฝ่่ายย่ทธิ์ศาสิ่ตร์ เล้ขาน่กัาร

6 ผ่่้อำนวยกัารกัองนโยบายแล้ะแผ่น ผ่่้ช�วยเล้ขาน่กัาร

7 ผ่่้อำนวยกัารกัองบร่หารทรัพยากัรบ่คคล้ ผ่่้ช�วยเล้ขาน่กัาร 

10. คณะอนุกรรมการสัรรห้าและคัดเล่อกผูู้้บัริห้ารระดับั 12 
หลักี่กี่ารแตั้�งตั้ั�งค์ณะอนุกี่รรมีกี่ารสรรหาและคั์ดเล่อกี่ผู้้้บัริหารระดับั 12 

• พื่.ร.บ.	กนอั.	พื่.ศ.	2522

• ระเบียบ	กนอั.	วิ่าด�วิยหลักเกณีฑ์์การสีรรหา	คัดเล่อัก	และสีับเปีลี�ยนหมิุนเวิียนผู้้�บริหาร	ระดับ	9	ถึ่งระดับ	12	
(ฉบับที�	2)	พื่.ศ.	2563

มิาตรา	24 “เพื�อประโยชน์แห�งก่ัจักัารของ กันอ. 
ให�คณีะกรรมิการมีิอัำนาจแต่งตั�งคณีะอันุกรรมิการ	

เพื�อดำเนน่กัจ่ักัารอย�างหน้�งอย�างใดของ กันอ. แล้ะกัำหนด
ค�าตอบแทนอน่กัรรมกัารได้”

ข้อ 4 ให้มีคณะอน่กัรรมกัารสิ่รรหาแล้ะคัดเล้ือกั
ผ่่้บร่หารระดับ 12 โดยมีองค์ประกัอบ ดังต�อไปนี�

(1) กัรรมกัาร กันอ. ที�คณะกัรรมกัารมอบหมายเปน็ 
ประธิ์านอน่กัรรมกัาร

(2) กัรรมกัาร กันอ. ที�คณะกัรรมกัารมอบหมายเป็น 
อน่กัรรมกัาร

(3) ผ่่้ว�ากัาร เป็นอน่กัรรมกัารแล้ะเล้ขาน่กัาร

1.  กัำหนดหล้ักัเกัณฑ์์ ว่ธิ์ีกัาร ขั�นตอน แล้ะ
เงื�อนไขในกัารสิ่รรหาแล้ะคัดเล้ือกั

2.  ประกัาศรับสิ่มัคร พร้อมกัับแจั้งหล้ักัเกัณฑ์์ 
  วธ่ิ์กีัาร แล้ะเงื�อนไขตามขอ้ 1 ใหท้ราบล้�วงหนา้
  กั�อนวันเปิดรับสิ่มัครไม�น้อยกัว�า 3 วัน แล้ะ

ให้มีระยะเวล้าในกัารรับสิ่มัครไม�น้อยกัว�า 
  10 วันทำกัาร

3.  พ่จัารณาค่ณสิ่มบัต่ สิ่มรรถุนะ ความสิ่ามารถุ
ของพนักังานผ่่้สิ่มัครเข้ารับกัารคัดเล้ือกั ดังนี�

    (กั) ค่ณสิ่มบัต่ตามที�กัำหนดไว้ในระเบียบ
  กัารนค่มอต่สิ่าหกัรรมแห�งประเทศไทย ว�าดว้ย
  ค่ณสิ่มบัต่เฉพาะตำแหน�งสิ่ำหรับพนักังาน 

พ.ศ. 2560
  (ข) ความร่้ ความสิ่ามารถุ ประสิ่บกัารณ์ 
  ผ่ล้กัารปฏิบ่ตัง่าน ความสิ่ามารถุทางกัารบรห่าร
  แล้ะคณ่สิ่มบตัอ่ื�นๆ ที�จัำเป็นสิ่ำหรบัตำแหน�งนั�น

อำานาจัหน้าท่� และค์วามีรับัผู้ิดชื่อบั
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  (ค) ประเม่นสิ่มรรถุนะทางกัารบร่หาร 
สิ่มรรถุนะที�เกัี�ยวข้องกัับงาน

  (ง) ผ่ล้สัิ่มฤทธ่ิ์�ของงานเป็นที�ประจัักัษ์ใน
ความสิ่ามารถุ โดยพ่จัารณาจัากัผ่ล้กัารปฏ่ิบตั่
งานย้อนหลั้งไม�น้อยกัว�า 3 ปี รวมทั�งความ
ประพฤต ่แล้ะคณ่ล้กััษณะอื�นๆ ที�เกัี�ยวขอ้งกับั
กัารปฏิ่บัต่งาน 

4.  ให้ดำเน่นกัารเสิ่นอชื�อพนักังานผ้่่ที�มีความ
เหมาะสิ่มเพื� อ รับกัาร คัด เ ลื้อกัต�อคณะ
กัรรมกัาร กันอ. เพื�อพ่จัารณาโดยเรียงตาม
ล้ำดับผ่่้ที�มีความเหมาะสิ่ม หากัเห็นว�ามีผ่่้ที�

  สิ่มควรได้รับกัารพ่จัารณาคัดเลื้อกัแต�ได้

  ไม�ครบตามอัตราตำแหน�งที�ว�าง หรือกัรณีที�
  ไม�มีผ่่้สิ่มควรได้รับกัารพ่จัารณาคัดเล้ือกั
  ให้เสิ่นอเหต่ผ่ล้ต�อคณะกัรรมกัาร กันอ. ด้วย

5.  กัรณีกัารประช่ม มต่หรือกัารว่น่จัฉัยชี�ขาด
ของที�ประช่ม วาระกัารประช่มของคณะ
อน่กัรรมกัารสิ่รรหาแล้ะคัดเล้ือกัผ่่้บร่หาร
ระดบั 12 ใหเ้ปน็ไปตามที�กัำหนดไวใ้นระเบยีบ
กัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมแห�งประเทศไทย 

  ว�าด้วยหล้ักัเกัณฑ์์กัารสิ่รรหา คัดเล้ือกั แล้ะ
  สัิ่บเปล้ี�ยนหม่นเวียนผ่่้บร่หารระดับ 9 ถุ้ง
  ระดับ 12 พ.ศ. 2560

รายนามีค์ณะอนุกี่รรมีกี่ารสรรหาและคั์ดเล่อกี่ผู้้้บัริหารระดับั 12

ลัำาดับท่� รายนามู ตำาแห้น�ง

1 นายสิ่รัญ รังคสิ่่ร่ ประธิ์านอน่กัรรมกัาร

2 นายกั้อง ร่�งสิ่ว�าง อน่กัรรมกัาร

3 ผ่่้ว�ากัาร กันอ. อน่กัรรมกัารแล้ะเล้ขาน่กัาร

11.  คณะกรรมการสัรรห้าผูู้้วั่าการ กนอ. 
หลักี่กี่ารแตั้�งตัั้�งค์ณะกี่รรมีกี่ารสรรหาผู้้้ว�ากี่าร กี่นอ. 

• พื่.ร.บ.	กนอั.	พื่.ศ.	2522

• ในการจ�างและแต่งตั�งผู้้�บริหารขอังรัฐวิิสีาหกิจ ให้คณะกัรรมกัารของรัฐว่สิ่าหกั่จันั�นตั�งคณะกัรรมกัารสิ่รรหา
คณะหน้�งมจีัำนวนห้าคน (พ.ร.บ. คณ่สิ่มบัตม่าตรฐานสิ่ำหรับกัรรมกัารแล้ะพนักังานรัฐว่สิ่าหก่ัจั พ.ศ. 2518 แล้ะที�แกัไ้ข
เพ่�มเต่ม มาตรา 8 จััตวา)

• ตามิหลกัการและแนวิทางกำกบัดแ้ลกจิการที�ดใีนรฐัวิสิีาหกจิ	พื่.ศ.	2562	และแนวิปีฏิบิตั	ิหมิวิดที�	3	คณีะกรรมิการ	
ข�อั	1.2	 คณะกัรรมกัารควรจััดตั�งคณะอนก่ัรรมกัารสิ่รรหากัรรมกัาร ซึ่้�งอนก่ัรรมกัารสิ่�วนใหญ�แล้ะประธิ์านอนก่ัรรมกัาร
สิ่รรหาควรเป็นกัรรมกัารที�เป็นอ่สิ่ระ

มิาตรา	24 “เพื�อประโยชน์แห�งก่ัจักัารของ กันอ. 
ให�คณีะกรรมิการมีิอัำนาจแต่งตั�งคณีะอันุกรรมิการ	

เพื�อดำเนน่กัจ่ักัารอย�างหน้�งอย�างใดของ กันอ. แล้ะกัำหนด
ค�าตอบแทนอน่กัรรมกัารได้”

พ่จัารณาดำเน่นกัารสิ่รรหาบ่คคล้ที�มีความร่้ 
ความสิ่ามารถุ แล้ะประสิ่บกัารณ์เหมาะสิ่มที�จัะเป็น

ผ่่ว้�ากัาร กันอ. แล้ะเมื�อสิ่รรหาไดผ้่่ท้ี�มคีวามเหมาะสิ่มแล้ว้ 
ให้เสิ่นอชื�อต�อคณะกัรรมกัาร กันอ. พ่จัารณาต�อไป 

อำานาจัหน้าท่� และค์วามีรับัผู้ิดชื่อบั
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รายนามีค์ณะกี่รรมีกี่ารสรรหาผู้้้ว�ากี่าร กี่นอ. 

ลัำาดับท่� รายนามู ตำาแห้น�ง

1 นายดำรงศักัด่� เครือแกั้ว ประธิ์านกัรรมกัาร

2 นายสิ่รัญ รังคสิ่่ร่ กัรรมกัาร

3 นายกั้อง ร่�งสิ่ว�าง กัรรมกัาร

4 นางสิ่่ร่นทร์ แดงไชยวัฒน์ กัรรมกัาร

5 พล้ตำรวจัตรี เทียนชัย คามะปะโสิ่ กัรรมกัาร

6 รองผ่่้ว�ากัาร (บร่หาร) เล้ขาน่กัาร

12. คณะอนุกรรมการพิจัารณากำาห้นดผู้ลตั้อบัแที่นและร่างสััญญาจั้างผูู้้วั่าการ กนอ.
หลกัี่กี่ารแตั้�งตั้ั�งค์ณะอนกุี่รรมีกี่ารพิื่จัารณากี่ำาหนดผู้ลตั้อบัแทนและร�างสญัญาจ้ัางผู้้้ว�ากี่าร กี่นอ.

• พื่.ร.บ.	กนอั.	พื่.ศ.	2522

มิาตรา	24 “เพื�อประโยชน์แห�งก่ัจักัารของ กันอ. 
ให�คณีะกรรมิการมีิอัำนาจแต่งตั�งคณีะอันุกรรมิการ	

เพื�อดำเนน่กัจ่ักัารอย�างหน้�งอย�างใดของ กันอ. แล้ะกัำหนด
ค�าตอบแทนอน่กัรรมกัารได้”

1.  พ่จัารณากัำหนดผ่ล้ตอบแทนแล้ะเจัรจัา
  ต�อรองผ่ล้ตอบแทนกัับบ่คคล้ที� ได้รับกัาร
  เสิ่นอชื�อเป็นผ่่้ว�ากัาร กันอ. ตามหลั้กัเกัณฑ์์

แล้ะแนวทางกัารจั�ายค�าตอบแทนฯ ตามมต่
คณะรัฐมนตรีเมื�อวันที� 13 ม่ถุ่นายน 2543 
แล้ะเมื�อวันที� 22 ม่ถุ่นายน 2547

2.  เสิ่นอผ่ล้กัารพ่จัารณาตามข้อ 1. พร้อมร�าง
สิ่ัญญาจั้างผ่่้ว�ากัาร กันอ. ต�อคณะกัรรมกัาร 
กันอ. เพื�อพ่จัารณากั�อนนำเสิ่นอกัระทรวง

  กัารคล้ังพ่จัารณาให้ความเห็นชอบต�อไป

อำานาจัหน้าท่� และค์วามีรับัผู้ิดชื่อบั

รายนามีค์ณะอนุกี่รรมีกี่ารพิื่จัารณากี่ำาหนดผู้ลตั้อบัแทนและร�างสัญญาจั้างผู้้้ว�ากี่าร กี่นอ.

ลัำาดับท่� รายนามู ตำาแห้น�ง

1 นายสิ่รศักัด่� มีนะโตรี ประธิ์านอน่กัรรมกัาร

2 นายเดชา จัาต่ธิ์นานันท์ อน่กัรรมกัาร

3 ผ่่้แทน สิ่คร. อน่กัรรมกัาร

4 รองผ่่้ว�ากัาร (บร่หาร) เล้ขาน่กัาร

ทั�งนี� ตามมาตรา 8 จััตวา แห�งพระราชบัญญัต่ว�าด้วย
ค่ณสิ่มบัต่มาตรฐานสิ่ําหรับกัรรมกัารแล้ะพนักังาน
รัฐวส่ิ่าหก่ัจั พ.ศ. 2518 ซึ่้�งแก้ัไขเพ่�มเตม่โดยพระราชบัญญตั่

ว�าด้วยคณ่สิ่มบัตม่าตรฐานสิ่าํหรบักัรรมกัารแล้ะพนกัังาน
รัฐว่สิ่าหกั่จั (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2550
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 คณะกัรรมกัาร กันอ. มกีัารประเมน่ตนเอง (Self 
Assessment) เป็นประจัำท่กัปี โดยแบ�งออกัเป็น 
3 สิ่�วน คอื กัารประเมน่ตนเองรายคณะ กัารประเมน่
ตนเองรายบ่คคล้ แล้ะกัารประเม่นแบบไขว้ ดังนี�

 กี่ารประเมูินตนเองรายคณะ มีหัวข้อในกัาร
ประเม่น คือ โครงสิ่ร้างแล้ะค่ณสิ่มบัต่ของคณะ
กัรรมกัาร บทบาท หน้าที� แล้ะความรับผ่่ดชอบของ
คณะกัรรมกัาร ความถุี�แล้ะกัารประชม่คณะกัรรมกัาร 
กัารทำหน้าที�ของกัรรมกัาร ความสิ่มัพันธ์ิ์กับัฝ่่ายจัดักัาร 
กัารพัฒนาตนเองของกัรรมกัารแล้ะกัารพัฒนา
ผ่่้บร่หาร กันอ. แล้ะความสิ่ำเร็จัของกัารปฏ่ิบัต่งาน
ต�อ กันอ. โดยในปี 2564 ผ่ล้กัารประเม่นตนเอง
รายคณะเฉล้ี�ยอย่�ที�ร้อยล้ะ 93 ซ้ึ่�งอย่�ในเกัณฑ์ดี์เยี�ยม

 กี่ารประเมิูนตนเองรายบุคคลั มีหัวข้อในกัาร
ประเม่น คือ โครงสิ่ร้างแล้ะค่ณสิ่มบัต่ของคณะ
กัรรมกัารรายบ่คคล้ กัารประช่มของคณะกัรรมกัาร
รายบ่คคล้ บทบาท หน้าที� แล้ะความรับผ่่ดชอบของ
คณะกัรรมกัารรายบ่คคล้ โดยในปี 2564 ผ่ล้กัาร
ประเม่นตนเองรายบ่คคล้เฉล้ี�ยอย่�ที�ร้อยล้ะ 94.5 
ซึ่้�งอย่�ในเกัณฑ์์ดีเยี�ยม
 
 กี่ารประเมูินแบบไข้ว้ มีหัวข้อในกัารประเม่น 
คือ กัารประช่มของคณะกัรรมกัาร บทบาท 
หน้าที� แล้ะความรับผ่่ดชอบของคณะกัรรมกัาร 
โดยในปี 2564 ผ่ล้กัารประเม่นแบบไขว้ เฉล้ี�ยอย่�ที�
ร้อยล้ะ 95.29 ซึ่้�งอย่�ในเกัณฑ์์ดีเยี�ยม

1.  กันอ. กัำหนดค�าตอบแทนรายเดือน เบี�ย
ประช่ม แล้ะโบนัสิ่ของคณะกัรรมกัาร กันอ. 
แล้ะคณะอนก่ัรรมกัารชด่ย�อยต�างๆ โดยอา้งอง่
ตามมต่คณะรัฐมนตรี เมื�อวันที� 24 เมษายน 
2562 แล้ะหลั้กัเกัณฑ์์ของกัระทรวงกัารคลั้ง 
ซึ่้�งเป็นค�าตอบแทนที�เป็นธิ์รรมแล้ะสิ่อดคล้้อง
กัับประสิ่บกัารณ์ ภูาระหน้าที� ขอบเขตของ
บทบาทแล้ะความรับผ่่ดชอบ (Accountability 

  and Responsibility) ของกัรรมกัารในกัาร
  ปฏิบ่ตัห่นา้ที�กัารเปน็กัรรมกัารในคณกัรรมกัาร 
  กันอ. แล้ะคณะอน่กัรรมกัารช่ดย�อยต�างๆ 
  ให้เก่ัดประโยชน์ส่ิ่งส่ิ่ดตามที�คาดว�าจัะได้รบั

2.   กันอ. กัำหนดให้มีกัารเปิดเผ่ยเกัี�ยวกับันโยบาย
กัารกัำหนดค�าตอบแทนรายเดือน แล้ะราย
ล้ะเอียดค�าตอบแทนในร่ปแบบต�างๆ โดย
ดำเนน่กัารเปดิเผ่ยเปน็รายบค่คล้ครอบคล้ม่ทั�ง
คณะกัรรมกัาร กันอ. แล้ะคณะอน่กัรรมกัาร
ชด่ย�อยต�างๆ ในรายงานประจัำปี แล้ะเว็บไซึ่ต์
ของ กันอ. อย�างครบถุ้วนแล้ะสิ่ม�ำเสิ่มอท่กัปี

 กัารกัำหนดค�าตอบแทนของคณะกัรรมกัารแล้ะคณะอน่กัรรมกัารช่ดย�อยของ กันอ. มีดังนี�

กี่ารประเมิีนตั้นเอง 

นโยบัายกี่ารจั�ายค์�าตั้อบัแทน 

กี่ารประเมูินตนเองข้องคณะกี่รรมูกี่าร 

นโยบายกี่ารกี่ำาห้นดค�าตอบแทนแลัะรายลัะเอ่ยดค�าตอบแทน
ข้องคณะกี่รรมูกี่ารแลัะคณะอนุกี่รรมูกี่าร
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 กัารกัำหนดผ่ล้ตอบแทนของผ่่บ้รห่ารสิ่ง่สิ่ด่ที�ไม�มี
ฐานะเปน็พนกัังานตามร�างพระราชบญัญต่ัคณ่สิ่มบตั่
มาตรฐานฯ มีแนวค่ดดังนี�

 - ค�าตอบแทนรวมูทั�งสิ่่�นของผ่่้บร่หารสิ่่งสิ่่ด 
(อัตราร้อยล้ะ 100) ประกัอบด้วย ค�าตอบแทนรวม 
(100%) = ค�าตอบแทนคงที� (70%) + ค�าตอบแทน
ผ่ันแปร (30%)

 - ค�าตอบแทนคงท่� (จั�ายเป็นรายเดือนในอัตรา
ร้อยล้ะ 70 ของอัตราผ่ล้ตอบแทนรวม) โดยให้อย่�
ในด่ล้ยพ่น่จัของคณะกัรรมกัารของรัฐว่สิ่าหกั่จัที�จัะ
พ่จัารณา ซึ่้�งประกัอบด้วย ค�าตอบแทนคงที� (บาท/
เดือน) ไม�เกั่นอัตราเง่นเดือนขั�นสิ่่งตามโครงสิ่ร้าง + 
ผ่ล้ประโยชนต์อบแทนอื�นไม�เกัน่ 70% ของเงน่เดอืน 
(ด่ล้ยพ่น่จัของคณะกัรรมกัาร) 
 (ค�าตอบแทนคงที�แต�ล้ะปปีรบัเพ่�มไดไ้ม�เกัน่ 10% 
ตามระดับผ่ล้งาน)

1.  Organization KPIs ประกัอบด้วย บันท้กั
ข้อตกัล้งกัารประเม่นผ่ล้กัารดำเน่นงานกัับ
กัระทรวงกัารคลั้ง ผ่ล้คะแนนประเม่นหมวด 
Core Business Enablers แล้ะผ่ล้กัารเบก่ัจั�าย
งบล้งท่นของ กันอ. 

2.  Working KPIs ประกัอบด้วย แผ่นงาน/
โครงกัารที�สิ่ำคัญตามแผ่นปฏิ่บัต่กัารประจัำปี 

  แผ่นกัารบร่หารงานประจัำปีของผ่่้ว�ากัาร 
แผ่นงานจััดกัารความเสิ่ี� ยงแล้ะควบค่ม
ภูายในขององค์กัร ซ้ึ่�งผ่�านความเห็นชอบ

จัากัคณะกัรรมกัารกัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม
แห�งประเทศไทย แล้ะผ่ล้กัารประเม่นความ
พ้งพอใจัของล้่กัค้า แล้ะ Stakeholders ของ
องค์กัร รวมทั�งภูารกั่จัที�สิ่ำคัญของสิ่ายงาน

  หรือที�ได้รับมอบหมาย

3.  กี่ารประเ มิูน Competency ผ่่้ บ ร่ ห า ร
  ประเม่น Managerial Competency แล้ะ 
  Core Competency / พนักังานประเม่น 
  Core Competency 

 กัารกัำหนดค�าตอบแทนแล้ะจั�ายค�าตอบแทนของผ่่้บร่หารระดับสิ่่งของ กันอ. พ่จัารณาจัากัระดับคะแนนผ่ล้
กัารประเม่นกัารปฏิ่บัต่งานประจัำปี (KPIs) ประจัำปี ประกัอบด้วย 

หลักี่เกี่ณฑ์์และนโยบัายกี่ารกี่ำาหนดค์�าตั้อบัแทน 
ห้ลัักี่เกี่ณฑ์์กี่ารกี่ำาห้นดค�าตอบแทนผูู้้บริห้ารสูงสุด 

นโยบายกี่ารจ�ายค�าตอบแทนผูู้้บริห้ารระดับสูง 
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ค์�าเบั่�ยประชุื่มีค์ณะกี่รรมีกี่าร กี่นอ. / อนุกี่รรมีกี่าร / ค์�าตั้อบัแทนรายเด่อน / โบันัสกี่รรมีกี่าร
ปีงบัประมาณ 2564 (ตัุ้ลาคม 2563 - กันยายน 2564)

ลัำาดับ
ท่�

รายชื�อ
ค�าเบ่�ยประชุมู ค�าตอบแทน

รายเดือน
โบนัส 

กี่รรมูกี่าร

จำานวนเงิน
รวมู

รายบุคคลัคณะกี่รรมูกี่าร คณะอนกุี่รรมูกี่าร

1 นายนร่นทร์ กััล้ยาณม่ตร 375,000  - 240,000 615,000

2 นายสิ่รัญ รังคสิ่่ร่ 300,000 242,500 120,000 662,500

3 นายกั้อง ร่�งสิ่ว�าง 300,000 255,000 120,000 675,000

4 พล้โท กัานต์ กัล้ัมพสิ่่ต 300,000 352,500 120,000 772,500

5 นางสิ่่ร่นทร์ แดงไชยวัฒน์ 300,000 330,000 120,000 750,000

6 นายณกัฤศพรรชธิ์์ ธิ์นัตถุ์อนนตชัย 300,000 270,000 120,000 690,000

7 พล้ตำรวจัตรี เทียนชัย คามะปะโสิ่ 300,000 167,500 120,000 587,500

8 นายดำรงศักัด่� เครือแกั้ว 300,000 220,000 120,000 640,000

9 นายเดชา จัาต่ธิ์นานันท์ 300,000 245,000 120,000 665,000

10 นายสิ่รศักัด่� มีนะโตรี 300,000 265,000 120,000 685,000

11 นางสิ่าวสิ่มจั่ณณ์ พ่ล้้กั (ผ่วกั.)* 160,000 140,000 66,333.33 366,333

12 นายวีร่ศ อัมระปาล้ (ผ่วกั.)** 140,000 100,000 53,666.67 293,667

รวมู 3,375,000 2,587,500           1,440,000 - 7,402,500

รายกี่าร
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ผูู้้ว�ากี่าร รองผูู้้ว�ากี่าร ผูู้้ว�ากี่าร รองผูู้้ว�ากี่าร ผูู้้ว�ากี่าร รองผูู้้ว�ากี่าร

เง่นเดือน  3,640,000.00  9,108,240.00  3,600,000.00  9,291,600.00  4,208,453.33  7,193,520.00 

เง่นเพ่�มเต็มขั�น  -    217,958.40  163,468.80 

โบนัสิ่ แล้ะค�าตอบแทนฯ  -    5,740,926.31  -    4,554,120.00  3,174,285.71  4,422,720.00 

สิ่มทบเง่นกัองท่น  990,888.00  1,010,329.20  1,007,173.20 

รวมเง่น  3,640,000.00  15,840,054.31  3,600,000.00  15,074,007.60  7,382,739.04 12,786,882.00 

รวมูทั�งห้มูด 19,480,054.31 18,674,007.60 20,169,621.04 

ค์�าตั้อบัแทนผู้้้บัริหาร
รายงานค่าตั้อบัแที่นผูู้้บัริห้าร ที่่�เป็นตั้ัวัเงิน ผูู้้วั่าการ และรองผูู้้วั่าการฯ 3 ปีย้อนห้ลัง 2564

หมายเหตุุ :  
*  นัางสาวสมจิณณ์ พัิล่ก  หมดุวาระดุำรงตำแหนั่ง ผู้ว่าการ กนัอ. วันัที� 19 เมษายนั 2564

** นัายวีริศ อัมระปาล ดุำรงตำแหนั่ง ผู้ว่าการ กนัอ. ตั�งแต่วันัที� 20 เมษายนั 2564  

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย73



ลัำาดับท่� รายชื�อคณะกี่รรมูกี่าร รวมูค�าเบ่�ยประชุมู
(รายปี)

รวมูค�าตอบแทน
(ทั�งปี)

กี่ารเข้้าร�วมูประชุมู
(ครั�ง)

1 นายนร่นทร์ กััล้ยาณม่ตร 375,000 240,000 15/15

2 นายสิ่รัญ รังคสิ่่ร่ 300,000 120,000 15/15

3 นายกั้อง ร่�งสิ่ว�าง 300,000 120,000 15/15

4 พล้โท กัานต์ กัล้ัมพสิ่่ต 300,000 120,000 15/15

5 นางสิ่่ร่นทร์ แดงไชยวัฒน์ 300,000 120,000 15/15

6 นายณกัฤศพรรชธิ์์ ธิ์นัตถุ์อนนตชัย 300,000 120,000 15/15

7 พล้ตำรวจัตรี เทียนชัย คามะปะโสิ่ 300,000 120,000 15/15

8 นายดำรงศักัด่� เครือแกั้ว 300,000 120,000 15/15

9 นายเดชา จัาต่ธิ์นานันท์ 300,000 120,000 15/15

10 นายสิ่รศักัด่� มีนะโตรี 300,000 120,000 15/15

11 นางสิ่าวสิ่มจั่ณณ์ พ่ล้้กั* 160,000 66,333.33 8/15

12 นายวีร่ศ อัมระปาล้** 140,000 53,666.67 7/15

สรุปกี่ารประชืุ่มีค์ณะกี่รรมีกี่าร 
ปีงบัประมาณ 2564 (ตัุ้ลาคม 2563 - กันยายน 2564)

สรุปกี่ารประชืุ่มีค์ณะอนุกี่รรมีกี่ารฯ  
ปีงบัประมาณ 2564  (ตัุ้ลาคม 2563 - กันยายน 2564)

ลัำาดับท่� รายชื�อคณะอนุกี่รรมูกี่าร ตำาแห้น�ง ค�าตอบแทน กี่ารเข้้าร�วมูประชุมู
(ครั�ง)

1 คณะกี่รรมูกี่ารตรวจสอบ (Audit Committee)

นางสิ่ร่น่ทร์ แดงไชยวฒัน์ ประธิ์าน 300,000.00 12/12

นายสิ่รศักัด่� มีนะโตรี กัรรมกัาร 240,000.00 12/12

พล้โท กัานต์ กัล้ัมพสิ่่ต กัรรมกัาร 240,000.00 12/12

2 คณะกี่รรมูกี่ารกี่ิจกี่ารสัมูพัันธิ์

พล้ตำรวจัตรี เทียนชัย คามะปะโสิ่ ประธิ์าน 37,500.00 3/3

ผ่่้ว�ากัาร กันอ. (นางสิ่าวสิ่มจั่ณณ์ พ่ล้้กั)*     กัรรมกัาร 10,000.00 2/2

ผ่่้ว�ากัาร กันอ. (นายวีร่ศ อัมระปาล้)**   กัรรมกัาร - 1/1

3 คณะอนุกี่รรมูกี่ารบริห้ารความูเส่�ยง แลัะควบคุมูภายใน

นายกั้อง ร่�งสิ่ว�าง ประธิ์าน 125,000.00 10/10

นายเดชา จัาต่ธิ์นานันท์ อน่กัรรมกัาร 90,000.00 10/10

ผ่่้ว�ากัาร กันอ. (นางสิ่าวสิ่มจั่ณณ์ พ่ล้้กั)* อน่กัรรมกัาร 50,000.00 5/5

ผ่่้ว�ากัาร กันอ. (นายวีร่ศ อัมระปาล้)** อน่กัรรมกัาร 30,000.00 5/5

หมายเหตุุ :  
*  นัางสาวสมจิณณ์ พัิล่ก  หมดุวาระดุำรงตำแหนั่ง ผู้ว่าการ กนัอ. วันัที� 19 เมษายนั 2564

** นัายวีริศ อัมระปาล ดุำรงตำแหนั่ง ผู้ว่าการ กนัอ. ตั�งแต่วันัที� 20 เมษายนั 2564  
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ลัำาดับท่� รายชื�อคณะอนุกี่รรมูกี่าร ตำาแห้น�ง ค�าตอบแทน กี่ารเข้้าร�วมูประชุมู
(ครั�ง)

4 คณะอนุกี่รรมูกี่ารกี่ำากี่ับดูแลักี่ิจกี่ารท่�ด่ ผูู้้มู่ส�วนได้ส�วนเส่ย 
แลัะกี่ารแสดงความูรับผู้ิดชอบต�อสังคมู 

นายณกัฤศพรรชธ์ิ์ ธิ์นตัถ์ุอนนตชยั      ประธิ์าน 150,000.00 12/12

นายกั้อง ร่�งสิ่ว�าง                          อน่กัรรมกัาร 100,000.00 11/12

ผ่่้ว�ากัาร กันอ. (นางสิ่าวสิ่มจั่ณณ์ พ่ล้้กั)*     อน่กัรรมกัาร 60,000.00 7/7

ผ่่้ว�ากัาร กันอ. (นายวีร่ศ อัมระปาล้)**   อน่กัรรมกัาร 40,000.00 5/5

5 คณะอนุกี่รรมูกี่ารด้านกี่ารพััฒนาเทคโนโลัย่ดิจิทัลั
(Digital Technology and Cyber Security: DT)

นายเดชา จัาต่ธิ์นานันท์                  ประธิ์าน 75,000.00 7/7

นายดำรงศักัด่� เครือแกั้ว                  อน่กัรรมกัาร 70,000.00 7/7

6 คณะอนุกี่รรมูกี่ารกี่ารเงิน งบประมูาณ แลัะกี่ารลังทุน

นายสิ่รัญ รังคสิ่่ร่                          ประธิ์าน 125,000.00 10/10

นายณกัฤศพรรชธิ์์ ธิ์นัตถุ์อนนตชัย           อน่กัรรมกัาร 50,000.00 9/10

ผ่่้ว�ากัาร กันอ. (นางสิ่าวสิ่มจั่ณณ์ พ่ล้้กั)*   อน่กัรรมกัาร 10,000.00 5/6

ผ่่้ว�ากัาร กันอ. (นายวีร่ศ อัมระปาล้)**      อน่กัรรมกัาร - 4/4

7 คณะอนุกี่รรมูกี่ารกี่ฎห้มูาย

นายดำรงศักัด่� เครือแกั้ว                    ประธิ์าน 112,500.00 13/13

พล้ตำรวจัตรี เทียนชัย คามะปะโสิ่             อน่กัรรมกัาร 100,000.00 13/13

8 คณะอนุกี่รรมูกี่ารด้านทรัพัยากี่รบุคคลั 
กี่ารจัดกี่ารความูรู้ แลัะนวัตกี่รรมู

นายสิ่รัญ รังคสิ่่ร่ ประธิ์าน 75,000.00 8/8

นายเดชา จัาต่ธิ์นานันท์ อน่กัรรมกัาร 10,000.00 2/8

ผ่่้ว�ากัาร กันอ. (นางสิ่าวสิ่มจั่ณณ์ พ่ล้้กั)*      อน่กัรรมกัาร - 3/4

ผ่่้ว�ากัาร กันอ. (นายวีร่ศ อัมระปาล้)**      อน่กัรรมกัาร 20,000.00 4/4

9 คณะอนุกี่รรมูกี่ารกี่ำาห้นดแผู้นงาน กี่ระบวนกี่าร 
แลัะประเมูินผู้ลักี่ารปฏิิบัติงานข้องผูู้้ว�ากี่าร 
แลัะผูู้้บริห้ารระดับสูง    

พล้โท กัานต์ กัล้ัมพสิ่่ต ประธิ์าน 112,500.00 10/10

นายณกัฤศพรรชธิ์์ ธิ์นัตถุ์อนนตชัย อน่กัรรมกัาร 70,000.00 9/10

นายเดชา จัาต่ธิ์นานันท์ อน่กัรรมกัาร 60,000.00 10/10

ผ่่้ว�ากัาร กันอ. (นางสิ่าวสิ่มจั่ณณ์ พ่ล้้กั)*      อน่กัรรมกัาร - 2/5

ผ่่้ว�ากัาร กันอ. (นายวีร่ศ อัมระปาล้)** อน่กัรรมกัาร 10,000.00 5/5

10 คณะอนุกี่รรมูกี่ารสรรห้าแลัะคัดเลัือกี่ผูู้้บริห้ารระดับ 12

นายสิ่รัญ รังคสิ่่ร่                          ประธิ์าน 12,500.00 1/1

นายกั้อง ร่�งสิ่ว�าง อน่กัรรมกัาร 10,000.00 1/1

ผ่่้ว�ากัาร กันอ. (นางสิ่าวสิ่มจั่ณณ์ พ่ล้้กั)     อน่กัรรมกัาร 10,000.00 1/1

หมายเหตุุ :  
*  นัางสาวสมจิณณ์ พัิล่ก  หมดุวาระดุำรงตำแหนั่ง ผู้ว่าการ กนัอ. วันัที� 19 เมษายนั 2564

** นัายวีริศ อัมระปาล ดุำรงตำแหนั่ง ผู้ว่าการ กนัอ. ตั�งแต่วันัที� 20 เมษายนั 2564  

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย75



ลัำาดับท่� รายชื�อคณะอนุกี่รรมูกี่าร ตำาแห้น�ง ค�าตอบแทน กี่ารเข้้าร�วมูประชุมู
(ครั�ง)

11 คณะกี่รรมูกี่ารสรรห้าผูู้้ว�ากี่าร กี่นอ.

นายดำรงศักัด่� เครอืแก้ัว ประธิ์าน 37,500.00 4/4

นายสิ่รัญ รังคสิ่่ร่    อน่กัรรมกัาร        30,000.00 4/4

นายกั้อง ร่�งสิ่ว�าง อน่กัรรมกัาร        20,000.00 4/4

นางสิ่่ร่นทร์ แดงไชยวัฒน์ อน่กัรรมกัาร 30,000.00 4/4

พล้ตำรวจัตรี เทียนชัย คามะปะโสิ่ อน่กัรรมกัาร 30,000.00 4/4

12 คณะอนุกี่รรมูกี่ารพัิจารณากี่ำาห้นดผู้ลัตอบแทน
 แลัะร�างสัญญาจ้างผูู้้ว�ากี่าร กี่นอ.

นายสิ่รศักัด่� มีนะโตรี    ประธิ์าน 25,000.00 3/3

นายเดชา จัาต่ธิ์นานันท์ อน่กัรรมกัาร 10,000.00 3/3

สรุปค์�าเบั่�ยประชุื่มีค์ณะอนุกี่รรมีกี่าร 
ปีงบัประมาณ 2564  (ตัุ้ลาคม 2563 - กันยายน 2564)

หมายเหตุุ :  
นัางสาวสมจิณณ์ พัิล่ก  หมดุวาระดุำรงตำแหนั่ง ผู้ว่าการ กนัอ. วันัที� 19 เมษายนั 2564

นัายวีริศ อัมระปาล ดุำรงตำแหนั่ง ผู้ว่าการ กนัอ. ตั�งแต่วันัที� 20 เมษายนั 2564  

ลัำาดับท่� รายชื�อคณะกี่รรมูกี่าร จำานวนเงิน
(บาท)

1 นายสิ่รัญ รังคสิ่่ร่ 242,500

2 นายกั้อง ร่�งสิ่ว�าง 255,000

3 พล้โท กัานต์ กัล้ัมพสิ่่ต 352,500

4 นางสิ่่ร่นทร์ แดงไชยวัฒน์ 330,000

5 นายณกัฤศพรรชธิ์์ ธิ์นัตถุ์อนนตชัย 270,000

6 พล้ตำรวจัตรี เทียนชัย คามะปะโสิ่ 167,500

7 นายดำรงศักัด่� เครือแกั้ว 220,000

8 นายเดชา จัาต่ธิ์นานันท์ 245,000

9 นายสิ่รศักัด่� มีนะโตรี 265,000

10 ผ่่้ว�ากัาร กันอ. (นางสิ่าวสิ่มจั่ณณ์ พ่ล้้กั)* 140,000

11 ผ่่้ว�ากัาร กันอ. (นายวีร่ศ อัมระปาล้)** 100,000

หมายเหตุุ :  
*  นัางสาวสมจิณณ์ พัิล่ก  หมดุวาระดุำรงตำแหนั่ง ผู้ว่าการ กนัอ. วันัที� 19 เมษายนั 2564

** นัายวีริศ อัมระปาล ดุำรงตำแหนั่ง ผู้ว่าการ กนัอ. ตั�งแต่วันัที� 20 เมษายนั 2564  
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ผู้ลกี่ารดำาเนินงานปี 2564
 ในป ี2564 กันอ. มจีัำนวนพื�นที�นค่มอต่สิ่าหกัรรม
ที� กันอ. ดำเน่นกัารเอง แล้ะน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม
ร�วมดำเน่นงานประมาณ 178,891 ไร� เพ่�มข้�นจัากั
ปีกั�อนร้อยล้ะ 0.13 โดยมีพื�นที�คงเหล้ือสิ่ำหรับขาย/
ใหเ้ช�าประมาณ 27,465 ไร� ทั�งนี� มนีค่มอ่ตสิ่าหกัรรม
ร� วมดำเน่นงานที� ผ่� านกัารอน่มัต่ ในหล้ักักัาร

กัารจััดตั�งน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมจัากัคณะกัรรมกัาร 
กันอ. จัำนวน 4 แห�ง ได้แกั� น่คมอ่ตสิ่าหกัรรม
เอเพ็กัซ์ึ่กัรีน อน่ดัสิ่เตรียล้ เอสิ่เตท (2,191 ไร�), นค่ม
อ่ตสิ่าหกัรรมฉะเช่งเทรา บล้่เทค ซึ่่ตี� (1,181 ไร�), 
น่คมอ่ตสิ่าหกัรรมโรจันะหนองใหญ� (1,987 ไร�) 
แล้ะน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมเอ็กัโกัระยอง (621 ไร�)

 กันอ. ดำเน่นงานตามภูารกั่จัแล้ะนโยบายของรัฐ
ที�สิ่ำคัญ ประกัอบด้วย โครงกัารแล้ะตัวชี�วดัที�สิ่ำคัญ 
ซึ่้�งผ่ล้กัารดำเน่นงานบรรล้่ตามเป้าหมายที�กัำหนดไว้
ในปี 2564 โดยมีรายล้ะเอียด ดังนี�
	 •	โครงการที�สีำคัญ	ปีระกอับด�วิย
 1. โครงกี่ารพััฒนาท�าเรืออุตสาห้กี่รรมู
มูาบตาพัุด ระยะท่� 3
 ชีว่ิงที�	1:	ดำเนน่กัารตามเอกัสิ่ารแนบทา้ยสิ่ญัญา
ร�วมล้งท่น โดยจััดทำรายงานกัารประเม่นผ่ล้กัระทบ
ส่ิ่� งแวดล้้อม (EHIA) แล้ะผ่�านกัารเห็นชอบ
จัากัคณะทำงานพ่จัารณากัารเปล้ี�ยนแปล้งราย
ล้ะเอียดโครงกัารในรายงานกัารประเม่นผ่ล้กัระทบ
สิ่่�งแวดล้้อมโครงกัารพัฒนาท�าเรืออ่ตสิ่าหกัรรม
มาบตาพ่ด ระยะที� 3 เรียบร้อยแล้้ว ปัจัจ่ับันอย่�
ระหว�างขอใบอน่ญาตข้�นทะเบียนเรือทำกัารค้าใน
น�านน�ำไทยแล้ะใบอนญ่าตขด่ล้อกัร�องน�ำทางเดน่เรอื
จัากักัรมเจั้าท�า
 ชี่วิงที�	 2:	คณะกัรรมกัารคัดเล้ือกัเอกัชนร�วม
ล้งท่นเห็นชอบร�างขั�นต้นเอกัสิ่ารคัดเล้ือกัเอกัชนฯ 
เรียบร้อยแล้้ว แล้ะ กันอ. ได้จััดสิ่ัมมนาประเม่น
ความสิ่นใจัในกัารล้งท่นของภูาคเอกัชน (Market 
Sounding) โครงกัารฯ ในรป่แบบกัารสัิ่มมนาออนไล้น์ 
เพื�อประกัอบกัารจััดทำประกัาศเช่ญชวนเอกัชน 
(ช�วงที� 2) ต�อไป

 2. โครงกี่ารพััฒนานิคมูอุตสาห้กี่รรมูในพืั�นท่�
ระเบย่งเศรษฐกิี่จภาคตะวนัออกี่: นคิมูอุตสาห้กี่รรมู 
Smart Park
 กันอ. ล้งนามในสัิ่ญญาจั้างกั�อสิ่ร้างโครงกัารฯ 
แล้ะสิ่ัญญาจ้ัางควบค่มงานกั�อสิ่ร้าง แล้ะได้ศ้กัษา
แนวทางกัารพฒันาแล้ะใหบ้รก่ัารระบบสิ่าธิ์ารณป่โภูค
แล้ะส่ิ่�งอำนวยความสิ่ะดวกัสิ่�วนกัล้าง (central 
facilities) ในน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม Smart Park 
เรียบร้อยแล้้ว โดยคาดว�าจัะสิ่ามารถุเปิดดำเน่นกัาร
ได้ในปี 2567

 3. โครงกี่ารจัดตั�งนิคมูอุตสาห้กี่รรมูในพืั�นท่�
เข้ตพััฒนาเศรษฐกี่ิจพัิเศษสระแกี่้ว 
 มีกัารประชาสิ่ัมพันธิ์์แล้ะทำกัารตล้าด โดยมี
นักัล้งท่นทำสิ่ัญญาเช�าที�ด่น จัำนวน 7 ราย แล้ะมี
ผ่่้ทำสิ่ัญญาจัองสิ่่ทธิ์่กัารเช�าที�ด่น จัำนวน 1 ราย

 4. โครงกี่ารจัดตั�งนิคมูอุตสาห้กี่รรมูในพืั�นท่�
เข้ตพััฒนาเศรษฐกี่ิจพัิเศษสงข้ลัา 
 ดำเน่นกัารกั�อสิ่ร้างระยะที� 1 เนื�อที� 629.43 ไร� 
แล้้วเสิ่ร็จั ปัจัจั่บันระยะที� 2 มีราษฎีรบ่กัร่กัแล้ะใช้
พื�นที�อย่� กัรมธิ์นารักัษ์จั้งยังไม�สิ่ามารถุสิ่�งมอบพื�นที�
ให้ กันอ. เช�าได้

 5. โครงกี่ารจัดตั�งนิคมูอุตสาห้กี่รรมูในพืั�นท่�
เข้ตพััฒนาเศรษฐกี่ิจพัิเศษตากี่ 
 กันอ. อย่�ระหว�างเสิ่นอคณะรฐัมนตรเีพื�อขออนมั่ต่
กัารล้งท่น 

รายงานผู้ลักี่ารดำาเนินงานตามูภารกี่ิจแลัะนโยบายข้องรัฐท่�สำาคัญ 
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 กันอ. กัำหนด Business Model ซ้ึ่�งประกัอบด้วย
รป่แบบทางธิ์ร่กัจ่ั ผ่ล้ต่ภัูณฑ์แ์ล้ะบรก่ัารที�ดำเนน่กัาร
ในปัจัจั่บัน ภูายใต้กัารเปลี้�ยนแปล้งของสิ่ภูาพ
แวดล้้อมภูายในแล้ะภูายนอกั รวมถุ้งสิ่ภูาพแวดล้้อม
ทางกัารแข�งขัน โดยในปี 2564 Business Model 
ของ กันอ. มีรายล้ะเอียดดังนี�

	 •	ตัวิชีี�วิัดที�สีำคัญ	ปีระกอับด�วิย
 1. มููลัค�ากี่ารลังทุนข้องโรงงานอุตสาห้กี่รรมู
ท่�เพัิ�มูข้ึ�น 
 ม่ล้ค�ากัารล้งท่นของโรงงานอ่ตสิ่าหกัรรมเพ่�มข้�น
จัากัปี 2563 ร้อยล้ะ 5.46 ซึ่้�งบรรล้่เป้าหมาย
ตามตัวชี�วัดแผ่นปฏิ่บัต่กัารที�กัำหนดไว้

 2. จำานวนพืั�นท่�นิคมูอุตสาห้กี่รรมูท่�เพัิ�มูข้ึ�น 
 จัำนวนพื�นที�น่คมอ่ตสิ่าหกัรรมที�เพ่�มข้�นจัากั
ปี 2563 จัำนวน 6,386 ไร� ซ้ึ่�งบรรล่้เป้าหมาย
ตามตัวชี�วัดแผ่นปฏิ่บัต่กัารที�กัำหนดไว้

 3. จำานวนนิคมูอุตสาห้กี่รรมูท่�ได้รับกี่ารรับรอง
กี่ารเปน็เมูืองอุตสาห้กี่รรมูเชิงนิเวศ 

 มีน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมที� ไ ด้รับกัารรับรองกัาร
เป็นเมืองอ่ตสิ่าหกัรรมเช่งน่เวศ จัำนวน 36 แห�ง 
ซึ่้� งบรรล้่ เป้าหมายตามตัวชี� วัดแผ่นปฏ่ิบัต่กัาร
ที�กัำหนดไว้ 
  ทั�งนี� ในปี 2564 ผ่ล้กัารดำเน่นงานตามภูารกั่จั
แล้ะนโยบายของรัฐที�สิ่ำคัญของ กันอ. ซ้ึ่�งประกัอบด้วย
โครงกัารที�สิ่ำคัญ ได้แกั� โครงกัารพัฒนาท�าเรือ
อ่ตสิ่าหกัรรมมาบตาพ่ด ระยะที� 3 แล้ะโครงกัาร
พัฒนาน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมในพื�นที�ระเบียงเศรษฐกั่จั
ภูาคตะวันออกั: น่คมอ่ตสิ่าหกัรรม Smart Park 
แล้ะตัวชี�วัดที�สิ่ำคัญ ได้แกั� ม่ล้ค�ากัารล้งท่นของ
โรงงานอ่ตสิ่าหกัรรมที�เพ่�มข้�น แล้ะจัำนวนน่คม
อ่ตสิ่าหกัรรมที� ได้รับกัารรับรองกัารเป็นเมือง
อ่ตสิ่าหกัรรมเช่งน่เวศ บรรล้่เป้าหมายตามที�กัำหนด
ไว้ในแผ่นว่สิ่าหกั่จั แล้ะแผ่นปฏิ่บัต่กัารของ กันอ.

สภาพัธิุรกี่ิจ แผู้นงานทางธุิรกี่ิจแลัะกี่ลัยุทธิ์ 
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Business Model ป 2564

Key
Partners
1. หนวยงานราชการ
2. หนวยงานที่มีความชำนาญ
    ระบบสาธารณูปโภค
3. ผูรวมพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
4. บริษัทที่ กนอ. รวมลงทุน

Key 
Activities
1. การขาย และใหเชาพื้นที่
    ในนิคมอุตสาหกรรม
2. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
    และการใหคำปรึกษา
3. การใหบริการระบบสาธารณูปโภค
4. การใหบริการทาเรืออุตสาหกรรม

Key Resources
1. ที่ดิน
2. พนักงาน กนอ.
3. ระบบ TSC, ระบบ e-PP
4. Digital Platform
5. งบประมาณ

Cost Structure
1. ตนทุนคาเชาที่ดิน
2. เงินเดือนพนักงาน
3. คาใชจายในการพัฒนาระบบการใหบริการ
4. ตนทุนการใหบริการระบบสาธารณูปโภค 
5. ตนทุนการใหบริการทาเรืออุตสาหกรรม 
6. คาบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค

Value 
Propositions
1. ความสะดวกรวดเร็วในการขออนุมัติ อนุญาต
2. ระบบสาธารณูปโภคครบครัน
3. การถือครองกรรมสิทธิ์ของบริษัทตางชาติ
4. สิทธิประโยชนดานภาษี การเงิน และอื่นๆ
5. ความสะดวกของระบบขนสง
6. ระบบเฝาระวังความปลอดภัย

Customer
Relationships
1. รับฟงเสียงลูกคา (VOC)
2. ใหคำปรึกษา
3. ติดตามการใหบริการ และสอบถาม
    ความตองการของลูกคา
4. ประเมินผลความพึงพอใจของลูกคา

Channels
1. I-EA-T Call Center
2. สื่อสิ่งพิมพ
3. งาน Road Show
4. สื่อออนไลน เชน Website, 
    Facebook,Twitter, Line เปนตน
5. Application I-EA-T Touch

Revenue 
Streams
1. คาขาย/ใหเชาที่ดินและสินทรัพยอื่นๆ 
2. คาบริการระบบสาธารณูปโภค 
3. คาบริการทาเรืออุตสาหกรรม
4. รายไดจากการรวมดำเนินงาน
5. คาธรรมเนียม   

Customer 
Segments
1. ผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
2. ผูใชบริการทาเรืออุตสาหกรรม
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 จัากันโยบายเพื�อยกัระดับให้พื�นที�บร่เวณฝ่ั�งทะเล้
ภูาคตะวันออกั ซึ่้�งได้แกั� จัังหวัดฉะเช่งเทรา จัังหวัด
ชล้บ่รี แล้ะจัังหวัดระยอง ข้�นเป็นเขตพัฒนาพ่เศษ
ภูาคตะวันออกั (EEC) กันอ. จั้งได้นำพื�นที�เขต
ธิ์่รกั่จัอ่ตสิ่าหกัรรม น่คมอ่ตสิ่าหกัรรมมาบตาพ่ด 
จัังหวัดระยอง ซึ่้�งมีพื�นที�รวมประมาณ 1,383 ไร� 
ต่ดกัับถุนนสิ่่ข่มว่ทหมายเล้ข 3 ระหว�างกั่โล้เมตร
ที� 202-203 มาดำเน่นกัารโครงกัารพัฒนาน่คม

อ่ตสิ่าหกัรรม Smart Park เพื�อตอบสิ่นองนโยบาย
ของรัฐบาล้ แล้ะรองรับกัารล้งท่นในพื�นที� EEC โดย
ม่�งเน้นกัล้่�มอ่ตสิ่าหกัรรมเป้าหมาย (New S-Curve) 
ได้แกั� กัล้่�มอ่ตสิ่าหกัรรมห่�นยนต์ (Robotics) กัล้่�ม
อ่ตสิ่าหกัรรมกัารบ่น แล้ะโล้จั่สิ่ต่กัสิ่์ (Aviation and 
Logistics) กัล้่�มอ่ตสิ่าหกัรรมด่จั่ทัล้ (Digital) แล้ะ
กัล้่�มอ่ตสิ่าหกัรรมกัารแพทย์ (Medical Device)

 เมื�อวันที� 25 มกัราคม 2564 กันอ. ได้ล้งนาม
บันท้กัข้อตกัล้งความร�วมมือกัารจััดทำระบบ
ห้องเย็น (Blast Freezer & Cold Storage) 
ภูายใต้โครงกัารระเบียงผ่ล้ไม้ภูาคตะวันออกั (Eastern 
Fruit Corridor: EFC) ระหว�าง กันอ. สิ่ำนักังาน
คณะกัรรมกัารนโยบายเขตพัฒนาพเ่ศษภูาคตะวันออกั 

(สิ่กัพอ.) แล้ะ บร่ษัท ปตท. จัำกััด (มหาชน) โดย 
กันอ. จัะสิ่นับสิ่น่น แล้ะอำนวยความสิ่ะดวกัใน
กัารดำเน่นกัารจััดหาพื�นที�แล้ะระบบสิ่าธิ์ารณ่ปโภูค
ในน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม Smart Park เพื�อใช้สิ่ำหรับ
ดำเน่นโครงกัารระเบียงผ่ล้ไม้ภูาคตะวันออกั

สรุปผู้ลกี่ารดำาเนินงาน Smart Park ในปี 2564

ภาพับรรยากี่าศกี่ารลังนามูบันทึกี่ข้้อตกี่ลังความูร�วมูมืูอกี่ารจัดทำาระบบห้้องเย็น (Blast Freezer & Cold Storage)

โครงกี่ารพััฒนานิคมูอุตสาห้กี่รรมู Smart Park
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 เมื� อ วันที�  29 กัันยายน 2564 ได้มีกัาร
ล้งนามในสิ่ัญญาจั้ า งฯ ระหว� า ง  กันอ .  กัับ 
บร่ษัท เท่ดไท แอนด์ โค จัำกััด (ผ่่้รับจั้างกั�อสิ่ร้าง
โครงกัาร) แล้ะกั่จักัารค้าร�วม บร่ษัท โชต่จั่นดา 
คอนซึ่ัล้แตนท์ จัำกััด บร่ษัท ดี.เอ็กัซึ่์ สิ่ต่ด่โอ จัำกััด 
บร่ษัท พี แอนด์ ซึ่ี แมเนจัเมนท์ จัำกััด แล้ะบร่ษัท 

ว่สิ่่ทธิ์่� เอ็นจั่เนียร่�ง คอนซึ่ัล้แตนสิ่์ จัำกััด (ผ่่้รับจั้าง
ควบค่มงานกั�อสิ่ร้าง) ทั�งนี� ตามแผ่นกัารดำเน่นงาน
หล้ังจัากัล้งนามในสิ่ัญญาจ้ัางฯ คาดว�าจัะใช้เวล้าใน
กัารกั�อสิ่ร้างนค่มอต่สิ่าหกัรรม Smart Park ประมาณ 
36 เดือน แล้ะจัะสิ่ามารถุเปิดดำเน่นกัารได้ภูายใน
ปี 2567

ภาพับรรยากี่าศวันลังนามูในสัญญาจ้าง

ความูเป็นมูา
 คณะกัรรมกัารนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกั่จั
พเ่ศษ (กันพ.) ในกัารประชม่ครั�งที� 1/2557 วนัที� 15 
กัรกัฎีาคม 2557 เหน็ชอบพื�นที�ที�มศีกััยภูาพเหมาะสิ่ม
ในกัารจััดตั�งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกั่จัพ่เศษของไทย 
โดยเน้นกัารตอบสิ่นองต�อเป้าหมายกัารพัฒนาทั�งใน
ด้านเศรษฐกั่จัแล้ะความมั�นคงของประเทศ เพื�อเพ่�ม
ขีดความสิ่ามารถุกัารแข�งขันของประเทศในกัารเข้าสิ่่�
ประชาคมเศรษฐกั่จัอาเซึ่ียน ล้ดความเหล้ื�อมล้�ำ
กัารพัฒนา แล้ะเสิ่ร่มสิ่ร้างความมั�นคงของประเทศ

 ทั�งนี� คณะกัรรมกัาร กันพ. ในกัารประช่มครั�งที� 
3/2558 วันที� 25 ม่ถุ่นายน 2558 ได้มีมต่เห็นชอบ
กัารจััดสิ่รรที�ด่นที�มีกัารถุอนสิ่ภูาพเพื�อประโยชน์
ในกัารพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกั่จัพ่เศษระยะแรกั 
โดยให้ กันอ. เช�า เพื�อจััดตั�งน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมใน 
3 พื�นที� ได้แกั� เขตพัฒนาเศรษฐกั่จัพ่เศษตากั 
พื�นที� 836-2-87 ไร� เขตพัฒนาเศรษฐกั่จัพ่เศษ
สิ่ระแกั้ว พื�นที� 660-2-23 ไร� แล้ะเขตพัฒนา
เศรษฐกั่จัพ่เศษสิ่งขล้า พื�นที� 1,196-2-20 ไร�

กี่ารจัดตั�งนิคมูอุตสาห้กี่รรมูในพืั�นท่�เข้ตพััฒนาเศรษฐกิี่จพัิเศษชายแดน 

โครงกี่าร ท่�ตั�ง เนื�อท่� (ไร�) ความูคืบห้น้ากี่ารดำาเนินงาน

1. น่คมอ่ตสิ่าหกัรรมสิ่งขล้า 
ในพื�นที�เขตพัฒนา
เศรษฐกั่จัพ่เศษสิ่งขล้า

ตำบล้สิ่ำนักัขาม 
อำเภูอสิ่ะเดา 
จัังหวัดสิ่งขล้า

ประมาณ 927.93 ไร�
แบ�งออกัเป็น
  - ระยะที� 1 ประมาณ 
629.43 ไร� 
  - ระยะที� 2 ประมาณ 
298.50 ไร�

ผ่่้ประกัอบกัารทำสิ่ัญญาจัองเช�าที�ด่น/เช�าที�ด่น 
แล้ะยื�นหนังสิ่ือแสิ่ดงเจัตจัำนงกัารเช�าที�ด่น
ในน่คมฯ (LOI) รวมทั�งสิ่่�น 321.6 ไร� 
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โครงกี่าร ท่�ตั�ง เนื�อท่� (ไร�) ความูคืบห้น้ากี่ารดำาเนินงาน

2. น่คมอ่ตสิ่าหกัรรมตากั 
ในพื�นที�เขตพัฒนา
เศรษฐกั่จัพ่เศษตากั

ตำบล้ท�าสิ่ายล้วด 
อำเภูอแม�สิ่อด 
จัังหวัดตากั

ประมาณ 671.51 ไร� คณะกัรรมกัาร กันอ. เห็นชอบกัารล้งท่น
โครงกัารจััดตั�งน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมตากั
เมื�อเดือนม่ถุ่นายน 2564 ที�ผ่�านมา แล้ะ กันอ. 
จัะนำเสิ่นอ ครม. เพื�อเห็นชอบในล้ำดับถุัดไป 

3. น่คมอ่ตสิ่าหกัรรมสิ่ระแกั้ว 
ในพื�นที�เขตพัฒนา
เศรษฐกั่จัพ่เศษสิ่ระแกั้ว

ตำบล้ป่าไร� 
อำเภูออรัญประเทศ 
จัังหวัดสิ่ระแกั้ว

ประมาณ 660.56 ไร� ผ่่้ประกัอบกัารยื�นหนังสิ่ือแสิ่ดงเจัตจัำนง
กัารเช�าที�ด่นในน่คมฯ (LOI)
รวมทั�งสิ่่�น 33.58 ไร�

ความูเป็นมูา
 วนัที� 25 มถุ่น่ายน 2558 ตามมตค่ณะกัรรมกัาร
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกั่จัพ่เศษ (กันพ.) ได้มอบ
หมายให้กัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมแห�งประเทศไทย 
ดำเน่นโครงกัารจััดตั�งน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมในพื�นที�
เขตเศรษฐกั่จัพ่เศษสิ่ระแกั้ว
 ตามมตค่ณะรัฐมนตรีเมื�อวนัที� 21 มนีาคม 2560 
มีมต่เห็นชอบกัารล้งท่นจััดตั�งน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม
ในพื�นที�เขตพัฒนาเศรษฐกั่จัพ่เศษสิ่ระแก้ัว ตั�งอย่�
ในท้องที� ตำบล้ป่าไร� อำเภูออรญัประเทศ จัังหวดัสิ่ระแก้ัว 
บนพื�นที�จัำนวน 660-2-23 ไร� แล้ะมอบหมายให้
กัระทรวงอ่ตสิ่าหกัรรม โดยกัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม
แห�งประเทศไทย (กันอ.) เป็นผ่่้ดำเน่นกัาร

 กัารพัฒนาแล้ะจััดตั�งเขตพัฒนาเศรษฐกั่จัพ่เศษ
ในพื�นที�ชายแดนที�มีศักัยภูาพเป็นนโยบายที�สิ่ำคัญ
ของรัฐบาล้โดยมีเจัตนารมณ์ เพื�อเพ่�มความสิ่ามารถุ
กัารแข�งขันของประเทศในกัารเข้าสิ่่�ประชาคมเศรษฐกัจ่ั
อาเซึ่ยีน ล้ดความเหล้ื�อมล้�ำกัารพฒันา แล้ะเสิ่รม่สิ่ร้าง
ความมั�นคงของประเทศ โดยน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม
เป็นกั่จักัรรมหน้�งในเขตพัฒนาเศรษฐกั่จัพ่เศษ
ที�จัะเป็นเครื�องมือแล้ะกัล้ไกัที�จัะผ่ลั้กัดัน เสิ่ร่มสิ่ร้าง
กัารพัฒนาด้านอ่ตสิ่าหกัรรม เศรษฐกั่จั กัารล้งท่น 
แล้ะกัารค้าซึ่้�งจัะสิ่ร้างความมั�งคั�งอย�างยั�งยืนในพื�นที�

ผู้ลักี่ารดำาเนินงานโครงกี่ารนิคมูอุตสาห้กี่รรมูสระแกี่้ว ปี 2564  

สถืานภาพัด้านกี่ารกี่�อสร้าง
 • ปัจัจ่ับันกั�อสิ่ร้างแล้้วเสิ่ร็จั 100% เมื�อเดือน
กัันยายน 2562
 • ผ่่้ประกัอบกัารสิ่ามารถุใช้พื�นที�เพื�อกั�อสิ่ร้าง
โรงงานได้แล้้ว

อุตสาห้กี่รรมูเป้าห้มูาย
 • สิ่่นค้าเกัษตรแปรร่ป
 • อ่ปกัรณ์ เครื�องจัักัรกัารเกัษตร
 • พล้าสิ่ต่กั
 • โล้จั่สิ่ต่กัสิ่์แล้ะศ่นย์กัระจัายสิ่่นค้า
 • ยานยนต์ เครื�องจัักัรแล้ะช่�นสิ่�วน

รายชื�อผูู้้ทำาสัญญาเช�าท่�ดิน
ในนิคมูอุตสาห้กี่รรมูสระแกี่้ว 
จำานวน 6 ราย รวมูพัื�นท่� 29.36 ไร�
 1. บมจั. พีรพัฒน์ เทคโนโล้ยี กั่จักัารทำน�ำยา
ทำความสิ่ะอาด จัำนวน 3.67 ไร�

 2. บจักั. แซึ่ดไอเอ็ม อ่นเตอร์เนชั�นแนล้ กั่จักัาร
นำเข้า-สิ่�งออกัเสิ่ื�อผ่้ามือสิ่อง จัำนวนพื�นที� 10.44 ไร�
 3. บจักั. ย่แอล้ อ่นเตอร์เนชั�นแนล้ อ่มพอร์ต 
เอ็กัซึ่์พอร์ต กั่จักัารนำเข้า-สิ่�งออกัเสิ่ื�อผ่้ามือสิ่อง 
จัำนวน พื�นที� 2.98 ไร� 
 4. บจักั. เซึ่เว�นสิ่ตาร์ อ่นเตอร์เนชั�นแนล้ กั่จักัาร
นำเข้า-สิ่�งออกัเสิ่ื�อผ่้ามือสิ่อง จัำนวนพื�นที� 8.97 ไร� 
 5. บจักั. เบ็ค บราเธิ์อร์สิ่ เทรดด่�ง กั่จักัารนำเข้า-
สิ่�งออกัเสิ่ื�อผ่้ามือสิ่อง จัำนวนพื�นที� 1.30 ไร�
 6. ทำสิ่ัญญาเช�าในนามบ่คคล้ กั่จักัารนำเข้า-
สิ่�งออกัเสิ่ื�อผ่้ามือสิ่อง จัำนวน 2 ไร�

แลัะมู่ผูู้้ทำาสัญญาจองสิทธิิกี่ารเช�าท่�ดิน
จำานวน 1 ราย รวมูพัื�นท่� 140.02 ไร� 
 1. กั่จักัารพล้ังงานทดแทนแล้ะกัารจััดกัารด้าน
สิ่่�งแวดล้้อม

ปัจจุบันมู่พัื�นท่�คงเห้ลัือให้้เช�าจำานวน 263.36 ไร�
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ความูเป็นมูา
 โครงกัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมยางพารา (Rubber 
City) ในน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมภูาคใต้ จัังหวัดสิ่งขล้า 
เก่ัดข้�นเพื�อเป็นกัารตอบสิ่นองนโยบายของรัฐบาล้ 
เพื�อเพ่�มอ่ปสิ่งค์กัารใช้ยางพาราในภูาคอ่ตสิ่าหกัรรม 
โดยสิ่นับสิ่น่นกัารใช้น�ำยางพาราจัากัเกัษตรกัรใน
พื�นที�แล้ะในประเทศ เพื�อรองรับอ่ตสิ่าหกัรรมยางพารา
ขั�นกัล้างน�ำ แล้ะปล้ายน�ำ เช�น ยางคอมปาวด์
ยางแท�ง อ่ตสิ่าหกัรรมจัากัยางน�ำข้น ประเภูทถุ่งมือ
ยาง ยางฟิองน�ำ ยางรถุยนต์ เป็นต้น นอกัจัากันี� 
ยังเป็นกัารเพ่�มม่ล้ค�ายางพารา โดยใช้นวัตกัรรมใน

กัระบวนกัารผ่ล้่ต เป็นกัารเพ่�มม่ล้ค�ากัารผ่ล้่ตสิ่่นค้า 
สิ่�งผ่ล้ให้เกั่ดกัล้ไกัผ่ล้ักัดันราคายางในประเทศให้
เพ่�มสิ่่งข้�นอย�างมีประสิ่่ทธิ์่ภูาพ
 นอกัจัากันี� โครงกัารยังสิ่ร้างความเชื�อมโยง
ระหว�าง 3 ภูาคสิ่�วนตามย่ทธิ์ศาสิ่ตร์พลั้งประชารัฐ
ของรฐับาล้ ประกัอบด้วย ภูาครฐั ได้แกั� กันอ. ซ้ึ่�งเป็น
ผ่่พ้ฒันาโครงกัารโรงงานมาตรฐานให้เช�า ภูาคเอกัชน 
ได้แกั� ผ่่้ประกัอบกัาร SMEs อ่ตสิ่าหกัรรมยางพารา
กัล้างน�ำแล้ะปล้ายน�ำ แล้ะภูาคประชาสิ่ังคม ได้แกั� 
กัล้่�มสิ่หกัรณ์กัารเกัษตรในพื�นที�จัังหวัดสิ่งขล้า ซึ่้�งจัะ
เป็น Supplier ให้แกั�ผ่่้ประกัอบกัาร SMEs 

สถืานภาพัด้านกี่ารกี่�อสร้าง
 • ปัจัจ่ับันกั�อสิ่ร้างแล้้วเสิ่ร็จั 100% เมื�อเดือน
เมษายน 2562
 • ผ่่้ประกัอบกัารสิ่ามารถุใช้พื�นที�เพื�อกั�อสิ่ร้าง
โรงงานได้แล้้ว

อุตสาห้กี่รรมูเป้าห้มูาย
 • อต่สิ่าหกัรรมจัากัน�ำยางข้น (ถุ่งมอืยาง ถุง่น่�วยาง 
ถุ่งยางอนามัย)
 • อ่ตสิ่าหกัรรมนวัตกัรรมยาง (ยางฟิองน�ำ 
เครื�องนอนยางพารา ยางสิ่ายพาน)
 • อ่ตสิ่าหกัรรมต�อเนื�องอื�นๆ เช�น Logistic 
Packaging เฟิอร์น่เจัอร์ไม้

ประเภทกี่ิจกี่ารข้องผูู้้เช�าอาคารโรงงานมูาตรฐาน
 1. ทำผ่ล้่ตภูัณฑ์์ยางพารา (ถุ้วยยางพารานาโน)
 2. ผ่ล้ต่ยางคอมปาวด ์แปรรป่ผ่ล้ต่ภูณัฑ์ย์างพารา 
(รองเท้าบ่้ท แผ่�นป่พื�น)
 3. ผ่ล้่ตหมอนยางพารา
 4. ผ่ล้่ตเซึ่รั�มจัากัน�ำยางพารา 

ผู้ลักี่ารดำาเนนิงานโครงกี่ารนิคมูอตุสาห้กี่รรมูยางพัารา ปี 2564 (Rubber City) 

ผู้ลักี่ารดำาเนินงานกี่ารจดัตั�งนคิมูอตุสาห้กี่รรมูในพัื�นท่�ออ่ซ่ี่

    จัำนวน 2 แห�ง ได้แกั� 

1.  นิค์มีอุตั้สาหกี่รรมีเอเพื่็กี่ซ์กี่ร่น 
  อินดัสเตั้ร่ยล เอสเตั้ท 
  ร�วมดำเนน่งานกับับรษ่ทั เอเพก็ัซึ่ ์ปารค์ จัำกัดั 

ตั�งอย่�ในท้องที� ตำบล้หัวสิ่ำโรง แล้ะตำบล้
  แปล้งยาว อำเภูอแปล้งยาว จังัหวดัฉะเชง่เทรา 

พื�นที�ประมาณ 2,191 ไร� คาดว�าโครงกัารฯ 
  จัะกั�อใหเ้กัด่มล่้ค�ากัารล้งทน่ประมาณ 64,000 

ล้า้นบาท เกัด่กัารจัา้งแรงงานเพ่�มข้�นประมาณ 
16,000 คน

2.  นิค์มีอุตั้สาหกี่รรมีฉะเชื่ิงเทรา 
  บัล้เทค์ ซิตั้่�
  ร�วมดำเน่นงานกัับบร่ษัท ดับเบ่�ล้พี แล้นด์ 

จัำกััด พื�นที�โครงกัารอย่�ใน ตำบล้เขาด่น 

อำเภูอบางปะกัง จัังหวัดฉะเช่งเทรา พื�นที�
ประมาณ 1,181 ไร� คาดว�าโครงกัารฯจัะกั�อให้เกัด่

  ม่ล้ค�ากัารล้งท่นประมาณ 33,200 ล้้านบาท 
เกั่ดกัารจั้างงานเพ่�มข้�นประมาณ 8,300 คน
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สถานภาพทางการตลาด

87%
526.539
คงเหลือ

11%
65.3693
ขาย

2%
เชา
12.038

พื้นที่กอใหเกิดรายได

629 ไร

พื้นที่โรงงานมาตรฐาน 25 ไร

จำนวนพื้นที่ขาย/ใหเชา

604 ไร

8 ราย

ผูใชพื้นที่ รวม

จำนวน 77.4073 ไร

2 ราย

สัญญาเชาที่ดิน

จำนวน 12.0380 ไร

6 ราย

สัญญาซื้อขายที่ดิน

จำนวน 65.3693 ไร

ทำสัญญาชื้อ/
เชาที่ดินแลว

หน�วย : ไร�
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 • มีผ่่้ประกัอบกัารได้รับสิ่่ทธิ์่ตามมาตรกัารสิ่�งเสิ่ร่ม 1 ราย จัำนวน 10.908 ไร� ทั�งนี� ทำสิ่ัญญาเช�าที�ด่น 
เพื�อผ่ล้่ตถุ่งมือยางเพื�อกัารแพทย์  

 โครงกัารพัฒนาท�าเรืออ่ตสิ่าหกัรรมมาบตาพ่ด 
ระยะที� 3 เป็นโครงกัารที�จัะพัฒนางานในสิ่�วน
ของพื�นที�ถุมทะเล้ แล้ะสิ่าธิ์ารณ่ปโภูคพื�นฐาน 
(Infrastructure) แล้ะงานในสิ่�วนกัารกั�อสิ่ร้าง
ท�าเทียบเรือบนพื�นที�ถุมทะเล้ (Superstructure) 
เพื�อรองรับกัารขนถุ�ายกั�าซึ่ธิ์รรมชาต่ แล้ะวัตถุ่ด่บ
เหล้วสิ่ำหรับกัล่้�มอ่ตสิ่าหกัรรมปิโตรเคมี โดยมี
แนวทางให้เอกัชนเข้าร�วมท่น ตั�งอย่�ในเขตท�าเรือ

อ่ตสิ่าหกัรรมมาบตาพ่ด  อำเภูอเมืองระยอง จัังหวัด
ระยอง ต่ดกัับเขตท�าเรืออ่ตสิ่าหกัรรมมาบตาพ่ด 
ระยะที� 1 มีเนื�อที�ประมาณ 1,000 ไร� โดยแบ�งเป็น
พื�นที�ถุมทะเล้หลั้งท�าเพื�อใช้งานประมาณ 550 ไร� 
แล้ะพื�นที�บ�อเก็ับกัักัตะกัอนด่นเล้นระหว�างกั�อสิ่ร้าง
ประมาณ 450 ไร� ความยาวหน้าท�ารวมกันัประมาณ 
2,200 เมตร ม่ล้ค�ากัารล้งท่นโครงกัารฯ รวม
ประมาณ 55,400 ล้้านบาท ประกัอบด้วย

ผู้ลักี่ารดำาเนินงานโครงกี่ารพััฒนาท�าเรืออุตสาห้กี่รรมูมูาบตาพัุด ระยะท่� 3

มูาตรกี่ารส�งเสริมูกี่ารข้าย/เช�าท่�ดินในนิคมูอุตสาห้กี่รรมูยางพัารา (Rubber City) 
ในนิคมูอุตสาห้กี่รรมูภาคใต้ จังห้วัดสงข้ลัา
ระห้ว�างมูิถืุนายน 2563 – มูิถืุนายน 2564

01
กี่ารลงทุนโค์รงสร้าง
พื่่�นฐาน 
(Infrastructure)

กี่ารลงทุน
ท�าเร่อกี่๊าซ
(Superstructure) 

กี่ารลงทุนท�าเร่อ
สินค์้าเหลว 
(Superstructure)

กี่ารลงทุนสำาหรับัธุุรกี่ิจั
ท่�เกี่่�ยวเน่�อง

02 03 04

35,000 
ประมาณ

4,300
ประมาณ

3,200
ประมาณ

12,900
ประมาณ

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย85



 กันอ. ได้ดำเน่นกัารโครงกัารพัฒนาท�าเรืออ่ตสิ่าหกัรรมมาบตาพ่ด ระยะที� 3 โดยกัารร�วมล้งท่นระหว�าง
รัฐกัับเอกัชนในร่ปแบบ Public Private Partnership: PPP แล้ะแบ�งระยะเวล้ากัารร�วมล้งท่นของโครงกัาร
ออกัเป็น 2 ช�วง ดังนี�

ช�วงท่� 1
 หล้ังจัากัที�คณะรัฐมนตรี ในกัารประช่มเมื�อ
วันที� 1 ต่ล้าคม 2562 เห็นชอบกัารล้งท่นโครงกัาร
ขยายพื�นที�น่คมอ่ตสิ่าหกัรรมมาบตาพ่ดซึ่้�งเป็นพื�นที�
ถุมทะเล้ 1,000 ไร� ในกัารพัฒนาโครงกัารท�าเรือ
อ่ตสิ่าหกัรรมมาบตาพ่ด ระยะที� 3 (ช�วงที� 1) กันอ. 
ได้ล้งนามสิ่ัญญาร�วมล้งท่นกัับ บร่ษัท กััล้ฟิ์ เอ็มทีพี 
แอล้เอ็นจัี เทอร์ม่นอล้ จัำกััด ซึ่้�งเป็นบร่ษัทร�วมท่น
ระหว�างบร่ษัท กััล้ฟ์ิ เอ็นเนอร์จัี ดีเวล้ล้อปเมนท์ 
จัำกััด (มหาชน) แล้ะบร่ษัท พีทีที แทงค์ เทอร์ม่นัล้ 
จัำกััด ที�เป็นผ่่้ชนะประม่ล้โครงกัารดังกัล้�าว โดยเป็น
สิ่ญัญาร�วมทน่ในรป่แบบ Public Private Partnership 
(PPP) NET Cost หรือร�วมทน่ระหว�างรัฐแล้ะเอกัชน
โดยให้เอกัชนได้รับส่ิ่ทธ่ิ์�ในกัารประกัอบกั่จักัาร
บนพื�นที� 200 ไร� แล้ะจััดสิ่รรผ่ล้ตอบแทนบางสิ่�วน
ให้แกั�ภูาครัฐตามข้อตกัล้ง 

ช�วงท่� 2 
(อยู�ในข้ั�นตอนกี่ารคัดเลืัอกี่เอกี่ชนร�วมูลังทุน)
 กัารคัดเลื้อกัเอกัชนร�วมล้งท่นบนพื�นที�ที� ได้
จัากักัารถุมทะเล้ในช�วงที� 1 อีกัประมาณ 350 ไร� 
โดยแบ�งเป็นงานออกัแบบแล้ะกั�อสิ่ร้างท�าเรือ 
(Superstructure) แล้ะกัารประกัอบกัจ่ักัารที�เกีั�ยวข้อง
บนพื�นที�ถุมทะเล้ ซึ่้�งมีรายล้ะเอียดดังนี�
 ส�วนท่� 1 : ท�าเรือสิ่่นค้าเหล้ว ประกัอบด้วย 
ท�าเทียบเรือจัำนวน 2 ท�า มีพื�นที�ประมาณ 200 ไร� 
ความยาวหน้าท�า ประมาณ 814 เมตร เพื�อรองรับ
ปร่มาณสิ่่นค้าประมาณ 4 ล้้านตันต�อปี 
 ส�วนท่� 2 : คล้ังสิ่่นค้าหรือธิ์่รกั่จัที� เกัี�ยวเนื�อง 
มีพื�นที�ประมาณ 150 ไร� 

 วิัตถึุปีระสีงค์ขอังโครงการพัื่ฒนาท่าเ ร่อั
อัุตสีาหกรรมิมิาบตาพืุ่ดระยะที�	3	(ชี่วิงที�	2)
 1. เพื�อเพ่�มขีดความสิ่ามารถุแล้ะความจั่ในกัาร
ขนถุ�ายสิ่่นค้าเหล้ว รวมทั�งพื�นที�คล้ังสิ่่นค้าหรือธิ์่รกั่จั
ที�เกัี�ยวเนื�องของท�าเรืออ่ตสิ่าหกัรรมมาบตาพ่ด
ที�อย่�ในพื�นที�น่คมอ่ตสิ่าหกัรรมมาบตาพ่ด
 2. เพื�อให้มีท�าเรือสิ่าธิ์ารณะให้บร่กัารมากัข้�น
 3. เพื�อให้เป็นไปตามแผ่นปฏิ่บัต่กัารโครงสิ่ร้าง
พื�นฐานในเขตพื�นที�เขตพัฒนาพ่เศษภูาคตะวันออกั 
(EEC)
 4. เพื�อรกััษาความมั�นคงดา้นพล้งังานของประเทศ

 โดย กันอ. ประสิ่งค์จัะร�วมล้งท่นกัับเอกัชน
ช�วงที� 2 รวมระยะเวล้ากัารร�วมล้งท่น 32 ปี 
โดยจัำแนกัระยะเวล้ากัารออกัแบบแล้ะกั�อสิ่ร้าง
ท�าเรือ เป็นระยะเวล้า 2 ปี แล้ะระยะเวล้ากัารให้
บร่กัารแล้ะบำร่งรักัษาเป็นระยะเวล้า 30 ปี กันอ. 
เป็นผ่่้จััดหาพื�นที� แล้ะภูาคเอกัชนเป็นผ่่้ดำเน่นงาน
ในสิ่�วนกัารกั�อสิ่ร้างท�าเรือ (Superstructure)
ในสิ่�วนของงานท�าเรือสิ่่นค้าเหล้ว แล้ะกัารประกัอบ
กั่จักัารที�เกัี�ยวข้อง โดยรายล้ะเอียดเป็นไปตาม
หล้ักักัารของโครงกัารพัฒนาท�าเรืออ่ตสิ่าหกัรรม
มาบตาพ่ด ระยะที� 3 ซึ่้�งคณะกัรรมกัารนโยบาย
เขตพัฒนาพ่เศษภูาคตะวันออกั (กัพอ.) ได้ให้
ความเห็นชอบแล้้ว โดยโครงกัารฯ นี� จัะเป็น
กัารดำเน่นกัารเฉพาะช�วงที� 2 กัล้�าวคือ งานท�าเรือ
สิ่น่คา้เหล้วแล้ะกัารประกัอบกัจ่ักัารที�เกัี�ยวข้องเท�านั�น

 ทั� งนี�  กันอ. คาดว�าจัะสิ่ามารถุดำเน่นกัาร
ประกัาศเช่ญชวน/ขายซึ่องเอกัสิ่ารคัดเลื้อกัเอกัชน
ร�วมล้งท่นได้ภูายในเดือนธิ์ันวาคม 2564 แล้ะ
ล้งนามในสิ่ัญญาร�วมล้งท่นโครงกัารพัฒนาท�าเรือ

อ่ตสิ่าหกัรรมมาบตาพ่ด ระยะที� 3 (ช�วงที� 2) ได้ใน
เดอืนพฤศจัก่ัายน 2565 โดยคาดว�าโครงกัารพฒันา
ท�าเรอือต่สิ่าหกัรรมมาบตาพ่ด ระยะที� 3 จัะสิ่ามารถุ
เปิดให้บร่กัารได้ภูายในปี 2569
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 กัารดำเนน่โครงกัารที�สิ่ำคัญของท�าเรืออ่ตสิ่าหกัรรม
มาบตาพด่ (สิ่ทร.) ในป ี2564 สิ่ำนกัังานยงัคงม่�งมั�น
ต�อกัารดำเน่นงานให้เป็นไปตามว่สัิ่ยทัศน์ของ กันอ. 
ด้วยกัารเป็นเมืองอ่ตสิ่าหกัรรมเช่งน่เวศที�สิ่ามารถุ

พัฒนาร�วมกัับโรงงาน แล้ะช่มชน อย�างยั�งยืน 
(Eco-Industrial Town) ซ้ึ่�งจัะสิ่�งเสิ่รม่พัฒนาใน 5 มต่่ 
ดังนี� 

 - ปรับปรง่อาคาร สิ่ทร. ให้เปน็ไปตามมาตรฐาน
อาคารเขียวไทย (TREES) 
 - บำรง่รักัษาพื�นที�สิ่เีขยีวของวัดตากัวน แล้ะของ
ช่มชนที�สิ่วนสิ่าธิ์ารณะโขดปอ เป็นต้น

01
ด้านกี่ายภาพื่ 

จััดกั่จักัรรมสิ่�งเสิ่ร่มทักัษะกัารสิ่ร้างอาชีพ
 - กัารทำน�ำยาล้้างจัาน
 - กัารเพาะพันธิ์่์ต้นกัล้้า ณ โรงเรียนวัดกัรอกั
ยายชา
  - กั่จักัรรม “อบรมซึ่�อมเครื�องยนต์เรือประมง
พื�นบ้าน” ณ ศ่นย์ สิ่อน ซึ่�อม สิ่ร้าง เครื�องยนต์
ประจัำช่มชน เป็นต้น

02
ด้านเศรษฐกี่ิจั

 - ฝ่ึกัซึ่้อมแผ่นฉ่กัเฉ่นช่มชน
 - จััดทำรายงานประเม่นกั่จักัรรมกัารปล้�อยกั�าซึ่
เรือนกัระจักัขององค์กัร หรือคาร์บอนฟิ่ตปร่�นต์
องค์กัร เป็นต้น

03
 ด้านสิ�งแวดล้อมี

 - มอบงบประมาณสิ่นบัสิ่นน่กัองท่นค่ณภูาพชวีต่
แล้ะคนพ่กัารเมืองมาบตาพ่ด
 - สิ่นับสิ่น่นอ่ปกัรณ์ทางกัารแพทย์ให้แกั�ศ่นย์
บร่กัารด้านสิ่าธิ์ารณสิ่่ขตากัวน
 - กั่จักัรรมจั่ตอาสิ่าพัฒนาป่าช่มชน
 - สิ่นับสิ่น่นโรงทานที�วัดตากัวน เป็นต้น

04
ด้านสังค์มี

 - ปรับปร่งระบบกัารอน่มัต่ อน่ญาตดำเน่นกัาร 
ใหเ้ป็นไปตามกัรอบข้อบังคับ กันอ. ฉบับที� 88 จัากั
ระบบกัระดาษ เป็น MTP Port Net โดยสิ่ามารถุ
ล้ดปร่มาณกัารใช้กัระดาษ
 - จััดกั่จักัรรม Care Life Drive Safe รณรงค์
กัารขบัขี�ปล้อดภัูยในพื�นที�ท�าเรือใหแ้กั�ผ่่ป้ระกัอบกัาร 
เป็นต้น

05
ด้านบัริหารจััดกี่าร 

 กันอ. มีกัารบร่หารจััดกัารด้านส่ิ่�งแวดล้้อมที�เป็น
ระบบ ด้วยนโยบายค่ณภูาพแล้ะสิ่่�งแวดล้้อม “Clean 
and Green Port With Speed and Better Service” 

1.  ให้บร่กัารที�รวดเร็วแล้ะถุ่กัต้อง พร้อมทั�ง
มีมาตรฐานในค่ณภูาพของกัารบร่กัารเพื�อ

  ตอบสิ่นองต�อความม่�งมั�น ความพ้งพอใจัของ
  ผ่่้ใช้บร่กัารแล้ะมีกัารปรับปร่งอย�างต�อเนื�อง

2.  ปฏ่ิบัต่ตามกัฎีหมาย ระเบียบ ข้อบังคับแล้ะ
มาตรฐานที�เกัี�ยวข้องอย�างเคร�งครัด

3.  ป้องกัันแล้ะล้ดผ่ล้กัระทบทางด้านค่ณภูาพ
  สิ่่�งแวดล้้อมแล้ะสิ่ข่อนามยั รวมถุง้มกีัารปรบัปรง่
  อย�างต�อเนื�อง โดยม่�งมั�นในเรื�องกัารให้บร่กัาร 

กัารประหยัดพลั้งงาน แล้ะทรัพยากัรธิ์รรมชาต ่
ป้องกัันแล้ะควบค่ม แก้ัไขเหต่กัารณ์ที�อาจั

  กั�อให้เกั่ดภูาวะฉ่กัเฉ่นด้านสิ่าธิ์ารณสิ่่ข

กี่ารจัดกี่ารสิ�งแวดลั้อมูแลัะความูปลัอดภัยในท�าเรืออุตสาห้กี่รรมูมูาบตาพัุด

ผู้ลักี่ารพััฒนา/บริห้ารงานข้องสำานักี่งานท�าเรืออุตสาห้กี่รรมูมูาบตาพัุด
ในปี 2564

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย87



 ผ้่่ประกัอบกัารในพื�นที�ท�าเ รืออ่ตสิ่าหกัรรม
มาบตาพ่ด มีทั�งหมด 14 ราย แบ�งเป็น 2 กัล้่�ม คือ 
ผ่่้ประกัอบกัารที�ไม�มีท�าเรือ แล้ะผ้่่ประกัอบกัารที�มี
ท�าเรือ โดยผ่่้ประกัอบกัารที�มีท�าเรือ สิ่ามารถุแบ�ง

จัากัล้ักัษณะกัารประกัอบกั่จักัาร เป็น 2 แบบ 
คือ ท�าเรือสิ่าธิ์ารณะ แล้ะท�าเรือเฉพาะกั่จั โดยมี
รายล้ะเอียดของผ่่้ประกัอบกัารดังนี�

 - มกีัารจัดัทำรายงานประเมน่กัจ่ักัรรมกัารปล้�อย
กั�าซึ่เรือนกัระจักัขององค์กัร หรือคาร์บอนฟิต่ปร่�นต์
องค์กัร แล้ะดำเน่นกั่จักัรรมชดเชยคาร์บอนเครด่ต
จัำนวน 417 ตันคาร์บอนไดออกัไซึ่ด์เทียบเท�า 
เพื�อช�วยสิ่นบัสิ่นน่ให้เกัด่โครงกัารล้ดกั�าซึ่เรอืนกัระจักั
ภูายในประเทศ ซึ่้�งไดก้ัารรบัรองจัากัองคก์ัารบรห่าร
จััดกัารกั�าซึ่เรือนกัระจักั (องค์กัารมหาชน)
 - ได้รับกัารรับรองกัารบร่หารกัารจััดกัารด้าน
สิ่่�งแวดล้้อม (ISO 14001)
 - ได้รับกัารรับรองให้เป็นเมิ่อังอัุตสีาหกรรมิ
เชีงินเิวิศ	(Eco	Industrial	Town) ประจัำป ี2564 
ในระดับ Eco-World Class 

ด้านสิ�งแวดล้อมี 

 - ธิ์ันวาคม 2563 : กั่จักัรรม Care Life 
Drive Safe เป็นกัารรณรงค์ให้ผ่่้ขับขี�มีกัารปฏิ่บัต่ที�
ถุ่กัต้องตามกัฎีหมายแล้ะข้อกัำหนด เพื�อให้เกั่ด
ความปล้อดภูัยในกัารเด่นทางแล้ะล้ดอ่บัต่เหต่
 - กัรกัฎีาคม 2564 : ฝ่ึกัซึ่้อมแผ่นกัารป้องกััน
แล้ะบรรเทาสิ่าธิ์ารณภูัยจัากัอัคคีภูัยแล้ะอ่บัต่เหต่ 
(กัรณีน�ำมันรั�วไหล้ในทะเล้)
 - กัันยายน 2564 : ฝ่ึกัซ้ึ่อมแผ่นตอบโต้
เหต่ฉ่กัเฉ่นกัรณีขจััดคราบน�ำมัน Rayong Oil Spill 
Exercise (ROSE’ 21) 
 - กัันยายน 2564 : ฝ่ึกัซ้ึ่อมแผ่นตอบโต้
เหต่ฉ่กัเฉ่นช่มชน กัล้่�มประมง 

ด้านค์วามีปลอดภัย 

4.  สิ่ร้างเสิ่ร่มกัระบวนกัารพัฒนาเศรษฐกั่จั 
สิ่ั งคม แล้ะสิ่่� งแวดล้้ อม ตามแนวทาง
เศรษฐกัจ่ัพอเพยีง เพื�อม่�งสิ่่�กัารพฒันาที�ยั�งยืน 

  (Sustainable Development Goals: SDGs) 
   นอกัจัากันี�ยงัมผี่ล้กัารดำเนน่งานในดา้นอื�นๆ 

เช�น

ผูู้้ประกี่อบกี่ารท่�ไมู�มู่ท�าเรือ จำานวน 3 บริษัท
  1. SCG : บจักั. เอสิ่ซึ่ีจัี ซึ่่เมนต์  
  2. MAP : บจักั. มาบตาพ่ดแอร์โปรดักัสิ่์ 
  3. NFCT : บจักั. เอ็นเอฟิซึ่ีที    (อย่�ระหว�างกัารกั�อสิ่ร้าง)

ผูู้้ประกี่อบกี่ารท่�มู่ท�าเรือ จำานวน 12 ท�า
	 •	ท่าเร่อัสีาธ์ารณีะ	จำนวิน	3	ท่า
  1. TCT บจักั. ไทย คอนเน็คท่ว่ตี เทอม่นอล้   ประเภูทที�ขนถุ�ายสิ่่นค้าเทกัอง
  2. TTT บจักั. ไทยแท้งค์เทอร์ม่นอล้    ประเภูทที�ขนถุ�ายสิ่่นค้าเหล้ว
  3. MIT ท�าเรืออ่ตสิ่าหกัรรมมาบตาพ่ด   ประเภูทที�ขนถุ�ายสิ่่นค้าเทกัอง
	 •	ท่าเร่อัเฉพื่าะกิจ	จำนวิน	9	ท่า
  1. RTC บจักั. ระยอง เทอร์ม่นัล้    ประเภูทที�ขนถุ�ายสิ่ารปิโตรเคมี
  2. PTT Tank บจักั. พีทีที แทงค์ เทอร์ม่นัล้  ประเภูทที�ขนถุ�ายสิ่ารเคมี
  3. GLOW SPP3 บจักั. โกัล้ว์ เอสิ่พีพี 3   ประเภูทที�ขนถุ�ายถุ�านห่น
  4. NFC บมจั. เอ็นเอฟิซึ่ี     ประเภูทที�ขนถุ�ายสิ่ารเคมี
  5. SPRC บมจั. สิ่ตาร์ ปิโตรเล้ียม รีไฟิน์น่�ง  ประเภูทที�ขนถุ�ายน�ำมันแล้ะเชื�อเพล้่ง

ท�าเท่ยบเรือต�างๆ ในท�าเรืออุตสาห้กี่รรมูมูาบตาพัุด 
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  6. PTT GC บมจั. พีทีที โกัล้บอล้ เคม่คอล้  ประเภูทที�ขนถุ�ายน�ำมันแล้ะเชื�อเพล้่ง
  7. MTT บจักั. มาบตาพ่ด แทงค์ เทอร์ม่นัล้   ประเภูทที�ขนถุ�ายสิ่ารปิโตรเคมี
  8. PTT LNG บจักั. พีทีที แอล้เอ็นจัี  ประเภูทที�ขนถุ�ายกั�าซึ่ธิ์รรมชาต่เหล้ว
  9. BLCP บจักั. บีแอล้ซึ่ีพี เพาเวอร์   ประเภูทที�ขนถุ�ายถุ�านห่น

          ภาพัแสดงรายลัะเอ่ยดข้องผูู้้ประกี่อบกี่ารในพัื�นท่�ท�าเรืออุตสาห้กี่รรมูมูาบตาพุัด

 สิ่ำหรับกัารประกัอบธิ์่รกั่จั หรือกั่จักัารในพื�นที�
ท�าเรืออ่ตสิ่าหกัรรมมาบตาพ่ดปัจัจ่ับัน เป็นสิ่่นค้า
นำเข้าแล้ะสิ่�งออกัเพื�อกัารอ่ตสิ่าหกัรรมเท�านั�น อาท ่
เช�น น�ำมัน เชื�อเพล้่ง LNG ปิโตรเคมีแล้ะผ่ล้่ตภูัณฑ์์ 
เหล็้กัร่ปพรรณ แล้ะถุ�านห่น เป็นต้น ทั�งนี� กันอ. 
มีแผ่นกัารดำเน่นโครงกัารพัฒนาท�าเรือระยะที� 3 
(Maptaphut Port Phase 3) ที�สิ่ามารถุเพ่�มปร่มาณ
ส่ิ่นค้าผ่�านท�าได้กัว�า 19 ล้้านตันต�อปี เมื�อเปิด
ดำเนน่กัารในปีที� 20 ทั�งนี� กันอ. อย่�ระหว�างกัารพจ่ัารณา
เพ่�มประเภูทสิ่่นค้าในกัารให้บร่กัารที�ท�าเทียบเรือ
สิ่่นค้าสิ่าธิ์ารณะเทกัองแห�งที� 2 หรือท�าเทียบเรือ
อ่ตสิ่าหกัรรมมาบตาพ่ด (Maptaphut Industrial 
Terminal: MIT) เพื�อเป็นกัารเพ่�มช�องทางของ
ผ่่้ประกัอบกัารให้คล้�องตัวมากัย่�งข้�น แล้ะเพ่�มโอกัาสิ่
ในกัารแข�งขันในอนาคต

สรุปกี่ารประกี่อบธุิรกี่ิจ ห้รือกี่ิจกี่ารในท�าเรืออุตสาห้กี่รรมูมูาบตาพัุด
แลัะแนวโน้มูในอนาคต 

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย89



ระบับัสาธุารณ้ปโภค์และสิ�งอำานวยค์วามีสะดวกี่
ในนิค์มีอุตั้สาหกี่รรมี 

 กันอ. ได้มีกัารปรับปร่ งแล้ะพัฒนาระบบ
สิ่าธิ์ารณ่ปโภูคแล้ะสิ่่�งอำนวยความสิ่ะดวกัในน่คม
อ่ตสิ่าหกัรรมอย�างต�อเนื�องเพื�อให้กัารบร่กัารมี
ประส่ิ่ทธ่ิ์ภูาพแล้ะตอบสิ่นองความต้องกัารของล้่กัค้า 
โดยในสิ่�วนของงานให้บร่กัาร กันอ. ได้มอบหมาย
ให้บร่ษัท โกัล้บอล้ ย่ท่ล้่ตี� เซึ่อร์ว่สิ่ จัำกััด (Gusco) 
เปน็ผ่่ด้ำเนน่งานตามสัิ่ญญาจัา้งใหบ้รห่ารแล้ะจัดักัาร 
(OMA) ประกัอบด้วยน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม 8 แห�ง 
ได้แกั� น่คมอ่ตสิ่าหกัรรมบางชัน น่คมอ่ตสิ่าหกัรรม
ล้าดกัระบัง น่คมอ่ตสิ่าหกัรรมภูาคเหนือ น่คม

อ่ตสิ่าหกัรรมสิ่ม่ทรสิ่าคร น่คมอ่ตสิ่าหกัรรมบางป ่
น่คมอ่ตสิ่าหกัรรมแหล้มฉบัง น่คมอ่ตสิ่าหกัรรม
บางพล้ี แล้ะน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมมาบตาพ่ด แล้ะตาม
สิ่ญัญากัารปฏิบ่ตัง่านแล้ะบรก่ัารบำรง่รกััษา (O&M) 
ประกัอบด้วยน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม 6 แห�ง ได้แกั� น่คม
อ่ตสิ่าหกัรรมภูาคใต้ น่คมอ่ตสิ่าหกัรรมพ่จั่ตร น่คม
อ่ตสิ่าหกัรรมแกั�งคอย น่คมอ่ตสิ่าหกัรรมนครหล้วง 
น่คมอ่ตสิ่าหกัรรมสิ่ระแกั้ว แล้ะน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม
สิ่งขล้า

 ภูาพรวมกัารบร่หารจััดกัารระบบสิ่าธิ์ารณ่ปโภูค
ในน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม กันอ. มีกัารบร่หารจััดกัารน�ำ
โดยรับน�ำประปาจัากักัารประปานครหล้วง กัารประปา
สิ่�วนภู่มภู่าค แล้ะบรษั่ทเอกัชนที�ผ่ล้ต่แล้ะจัำหน�ายน�ำ
เพื�ออ่ตสิ่าหกัรรรม รวมถุ้งมีกัารผ่ล้่ตน�ำประปาจัากั
แหล้�งน�ำหล้ักัแล้ะแหล้�งน�ำสิ่ำรองจัากัแม�น�ำ อ�างเกั็บ
น�ำด่บ แล้ะน�ำบาดาล้ อีกัทั�ง กันอ. มีกัารกัำกัับด่แล้
กัารบำบัดน�ำเสิ่ีย แล้ะกัารปล้�อยน�ำท่�งให้เป็นไปตาม
ที�กัฎีหมายกัำหนด
 สิ่ำหรับกัารใช้น�ำในน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมมีแนวโน้ม
ที�จัะเปล้ี�ยนแปล้งไม�มากันักัในช�วงปี 2561 ถุง้ 2563 
แต�สิ่ำหรบัป ี2564 ตอ้งยอมรบัว�าเปน็ปทีี�ยากัล้ำบากั
ของเศรษฐกั่จัไทย รวมทั�งอีกัหล้ายประเทศทั�วโล้กั 
จัากัผ่ล้กัระทบหล้ักัที�สิ่ำคัญคือ กัารแพร�ระบาดของ
โรคต่ดเชื�อไวรัสิ่โคโรนา 2019 (โคว่ด-19) ที�ทำให้
กั่จักัรรมทางเศรษฐกั่จัเกืัอบทั�งหมดต้องหย่ดชะงักั
ล้ง ซึ่้�งเป็นไปตามมาตรกัารป้องกัันแล้ะควบค่มกัาร

แพร�ระบาดของแต�ล้ะประเทศ สิ่ำหรับประเทศไทย 
ถุือว�าประสิ่บความสิ่ำเร็จัในแง�ของกัารควบค่มแล้ะ
ป้องกัันกัารแพร�ระบาด จัากัมาตรกัารล้็อกัดาวน์ที�
เข้มข้น แต�ในม่ต่ของเศรษฐกั่จัแน�นอนว�ามาตรกัาร
ล้็อกัดาวน์ที�เข้มข้นของรัฐบาล้ในช�วงกัล้างปี 2564 
ที�ผ่�านมา ได้สิ่ร้างความเสิ่ียหายต�อกั่จักัรรมทาง
เศรษฐกั่จัอย�างหล้ีกัเล้ี�ยงไม�ได้ ทั�งภูาคอ่ตสิ่าหกัรรม
ที�ชะล้อตัว มีปร่มาณกัารใช้น�ำล้ดล้งเนื�องจัากั
ผ่่้ประกัอบกัารได้มีกัารปรับเปล้ี�ยนกัระบวนกัารผ่ล่้ต
เพื�อเพ่�มประสิ่่ทธิ์่ภูาพแล้ะล้ดต้นท่น อย�างไรกั็ตาม
ผ่่ป้ระกัอบกัารบางรายยงัคงมแีนวโน้มที�จัะใช้น�ำเพ่�มข้�น
เนื�องจัากัมีแผ่นกัารขยายโรงงานเพื�อเพ่�มกัำลั้งกัารผ่ล้ต่ 
รวมถุ้งผ้่่ประกัอบกัารรายใหม�สิ่นใจัเข้ามาล้งท่น
ประกัอบกั่จักัารในน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม ซึ่้�ง กันอ. กั็ได้
จัดัทำแผ่นพัฒนา ปรบัปรง่แล้ะเพ่�มขีดความสิ่ามารถุ
ระบบสิ่าธิ์ารณ่ปโภูคเพื�อรองรับกัารให้บร่กัารที�จัะ
เพ่�มข้�น

รายงานกี่ารประเมูินผู้ลักี่ารปฏิิบัติงานตามูสัญญา OMA แลัะ O&M 
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สรุปปริมีาณกี่ารใชื่้นำ�าประปา นำ�าบัาดาล นำ�าดิบั นำ�าส้ญเส่ย ของนิค์มีอุตั้สาหกี่รรมี
เปร่ยบัเท่ยบัปี 2561-2564
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ปริมีาณกี่ารใชื่้นำ�าประปา นำ�าบัาดาล นำ�าดิบั ของนิค์มีฯ (O&M) ปี 2561-2564
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ปริมีาณนำ�าส้ญเส่ยของนิค์มีฯ (O&M) ปี 2561-2564
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ปริมีาณนำ�าเส่ยท่�บัำาบััดของนิค์มีฯ (OMA) ปี 2561-2564
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 กันอ. ได้จััดหาน�ำด่บสิ่ำหรับน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม
มาบตาพด่ แล้ะนค่มอ่ตสิ่าหกัรรมแหล้มฉบงั เพื�อเพ่�ม
ศักัยภูาพกัารให้บร่กัารด้านน�ำในภูาคอ่ตสิ่าหกัรรม 
แล้ะรองรบักัารขยายตวัของภูาคอต่สิ่าหกัรรมในพื�นที�
เขตเศรษฐกั่จัพ่เศษภูาคตะวันออกั (อีอีซึ่ี) รวมถุ้ง
สิ่ร้างความมั�นคงทางด้านน�ำให้กับันค่มอต่สิ่าหกัรรมใน
พื�นที�ออีซีึ่ ีเนื�องจัากัพบว�า ในเขตพื�นที�ออีซีึ่มีต้ีนท่นน�ำ
รวมของน�ำปัจัจั่บันมีปร่มาณเท�ากัับ 1,537.59 ล้้าน
ล้่กับาศก์ัเมตร แต�มีปร่มาณความต้องกัารน�ำรวม
ทั� งหมดสิ่่งถุ้ง 2,190.98 ล้้านล้่กับาศกั์ เมตร 
โดยเป็นความต้องกัารภูาคอ่ตสิ่าหกัรรม 625.31 
ล้้านล้่กับาศก์ัเมตร นอกัจัากันี� จัากักัารพยากัรณ์
ความต้องกัารน�ำในอนาคตจัะเท�ากัับ 2,481.31  
2,615.63 แล้ะ 2,722.79 ล้้านล้่กับาศกั์เมตร 
ในระยะ 5 ปี 10 ปี แล้ะ 20 ปีข้างหน้าตามล้ำดับ 
แสิ่ดงถุ้งความเสิ่ี�ยงของกัารขาดแคล้นน�ำเพื�อใช้
ในกัารอ่ปโภูคบร่โภูคในอนาคต ขณะเดียวกัันเมื�อ
พ่จัารณารายจังัหวดัจัะเหน็ว�า จังัหวัดชล้บร่ ีมปีรม่าณ
ความต้องกัารน�ำภูาคอ่ตสิ่าหกัรรมส่ิ่งถุ้ง 247.02 
ล้้ านล้่กับาศกั์ เมตร ขณะที�ปร่มาณน�ำต้นท่น
ของจัังหวัดมีเพียง 291.63 ล้้านล้่กับาศก์ัเมตร 
แล้ะจัังหวัดระยอง มีปร่มาณความต้องกัารน�ำ
ภูาคอ่ตสิ่าหกัรรมสิ่่งถุ้ง 307.3 ล้้านล้่กับาศกั์เมตร 
โดยที�ปร่มาณน�ำต้นท่นของจัังหวัดมีเพียง 757.77 
ล้้านล้่กับาศกั์เมตร ซึ่้�งจัากักัรณีดังกัล้�าว กันอ. 

จั้งจัำเป็นต้องหาแนวทางพัฒนาแหล้�งน�ำเพื�อสิ่ร้าง
ความมั�นคงให้กัับกัารผ่ล้่ตในภูาคอ่ตสิ่าหกัรรม
ให้เพียงพอต�อความต้องกัารของผ่่้ประกัอบกัาร
ในนค่มอต่สิ่าหกัรรม ทั�งในสิ่�วนของนค่มอต่สิ่าหกัรรม
แหล้มฉบั งแล้ะน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมมาบตาพ่ด 
เพื�อให้กัระบวนกัารผ่ล้่ตของภูาคอ่ตสิ่าหกัรรม
สิ่ามารถุดำเน่นงานได้อย�างต�อเนื�อง สิ่ร้างความ
เชื�อมั�นให้แกั�ผ่่้ประกัอบกัารในน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม 
โดยในปัจัจั่ บันน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมทั� ง 2 แห� ง 
มีผ่่้ประกัอบกัารโรงงานเปิดดำเน่นกัารแล้้วกัว�า 
300 โรงงาน แบ�งเป็นน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมแหล้มฉบัง 
221 โรง แล้ะน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมมาบตาพ่ด 82 โรง 
ซึ่้�งมปีรม่าณกัารใชน้�ำค�อนขา้งสิ่ง่จัง้จัำเป็นตอ้งสิ่รรหา
แหล้�งน�ำเพ่�มเต่ม เพื�อให้เพียงพอต�อความต้องกัาร
ของผ้่่ประกัอบกัารในน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม อีกัทั�ง
ยงัเป็นกัารป้องกันักัารขาดแคล้นน�ำในช�วงฤด่แล้ง้ด้วย 
โดย กันอ. สิ่ามารถุดำเน่นกัารจััดหาแล้ะจั�าย
น�ำด่บเพื�อใช้ในกัารบร่หารจััดกัารน�ำสิ่ำหรับน่คม
อ่ตสิ่าหกัรรมแหล้มฉบัง ในปร่มาณไม�น้อยกัว�า 
15,000 ล้ก่ับาศก์ัเมตรต�อวัน แล้ะนค่มอต่สิ่าหกัรรม
มาบตาพด่ ในปรม่าณไม�น้อยกัว�า 200,000 ล้ก่ับาศก์ัเมตร
ต�อวัน

กี่ารบริห้ารความูเส่�ยงด้านนำ�าสำาห้รับนิคมูอุตสาห้กี่รรมู กี่นอ.
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ผู้ลกี่ารพื่ัฒนาเม่ีองอุตั้สาหกี่รรมีเชื่ิงนิเวศ 
(Eco Industrial Town) ประจัำาปี 2564 

 กัารพัฒนาเมืองอ่ตสิ่าหกัรรมเช่งน่เวศ เป็นกัาร
ดำเน่นงานเพื�อยกัระดับน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมเป็น
เมืองอ่ตสิ่าหกัรรมเช่งน่เวศ ที�มีความสิ่มด่ล้ในกัาร
พัฒนาบนพื�นฐานกัารอย่�ร�วมกันัอย�างเกัื�อหนน่ซึ่้�งกันั
แล้ะกันัของภูาคอ่ตสิ่าหกัรรม บร่กัาร แล้ะสิ่ังคม
ช่มชนอย�างยั�งยืน โดยม่�งเน้นกัารกัำกัับด่แล้จััดกัาร
สิ่่�งแวดล้้อมของโรงงานในน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมให้อย่�
ในมาตรฐาน ล้ดผ่ล้กัระทบที�เกั่ดแกั�สิ่ังคมช่มชน 
รวมถุ้งสิ่ร้างค่ณภูาพชีว่ตที�ดีให้แกั�ช่มชน เพื�อสิ่ร้าง
ความเชื�อมั�นแล้ะกัารยอมรับของสิ่ังคมแล้ะช่มชน  
โดย กันอ. มีแผ่นกัารพัฒนาเมืองอ่ตสิ่าหกัรรม
เช่งน่เวศ ซ้ึ่�งมีกัรอบกัารดำเน่นงานในกัารพัฒนา
ออกัเป็น 2 ระยะ ดังนี�

  ระยะท่� 1 (ป ี2553- 2557) มเีปา้หมายดำเนน่กัาร
จััดทำค่ณล้ักัษณะมาตรฐานเมืองอ่ตสิ่าหกัรรม
เช่ งน่ เ วศ  แล้ะแผ่นแม� บทกัาร พัฒนา เ มื อ ง
อ่ตสิ่าหกัรรมเช่งน่เวศในพื�นที�น่คมอ่ตสิ่าหกัรรม
นำร�อง 15 แห�ง พร้อมดำเน่นงานตามแผ่นแม�บทฯ 
เพื�อพัฒนายกัระดับน่คมฯ นำร�องเข้าสิ่่�กัารเป็น
เมืองอ่ตสิ่าหกัรรมเช่งน่เวศ 

 ระยะท่�  2 (ปี 2558-2564) กัารขยายแล้ะ
ต�อยอดพื�นที� ในกัารพัฒนา โดยมีเป้าหมายให้
นค่มฯ ที�เปิดดำเนน่กัารเข้าสิ่่�กัารเป็นเมอืงอต่สิ่าหกัรรม
เช่งน่เวศ   
 ในปีงบประมาณ 2564 กันอ. ดำเน่นกัารเตรียม
ความพร้อมน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมโดยกัารจััดทำ
แผ่นแม�บทกัารพัฒนายกัระดับน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม
สิ่่�กัารเปน็เมอืงอต่สิ่าหกัรรมเชง่นเ่วศ จัำนวน 2 แห�ง
คื อ น่คมอ่ตสิ่าหกัรรมนครหล้วง แล้ะน่คม
อ่ตสิ่าหกัรรมสิ่ระแก้ัว แล้ะผ่ล้จัากักัารประช่ม
คณะกัรรมกัารกัำกัับกัารพัฒนาเมืองอ่ตสิ่าหกัรรม
เช่งน่เวศ ประจัำปี 2564 มีน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม
ที�ผ่�านกัารรับรองในระดับ Eco-Champion (C) 
จัำนวน 36 แห�ง โดยยกัระดบัเปน็นค่มอต่สิ่าหกัรรม
เชง่นเ่วศ ระดบั Eco-Excellence (E) จัำนวน 16 แห�ง 
แล้ะระดับ Eco-World Class (W) จัำนวน 5 แห�ง 
ดังนี�
 • ผ่ล้กัารตรวจัประเมน่กัารเปน็เมอืงอต่สิ่าหกัรรม
เช่งน่เวศ ระดับ Eco-Champion จัำนวน 36 แห�ง 
ได้แกั� น่คมฯ ภูาคเหนือ (ยกัระดับเป็น E)/ 
นค่มฯ บางป/่ นค่มฯ อสีิ่เทร่น์ซึ่บีอรด์/ นค่มฯ แหล้มฉบงั/ 

กี่ารพััฒนาเมูืองอุตสาห้กี่รรมูเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ข้อง กี่นอ.  
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น่คมฯ อมตะซ่ึ่ตี�  ชล้บ่รี  (ยกัระดับเป็น E)/ 
น่คมฯ หนองแค (ยกัระดับเป็น W)/ น่คมฯ บางชัน 
(ยกัระดับเปน็ E)/ นค่มฯ สิ่มท่รสิ่าคร/ นค่มฯ อมตะซึ่ต่ี� 
ระยอง (ยกัระดับเป็น E)/ น่คมฯ บางพลี้/ 
น่คมฯ ล้าดกัระบัง/ น่คมฯ บางปะอ่น/ น่คมฯ 
ภูาคใต้ (ยกัระดับเป็น E)/ น่คมฯ เกัตเวย์ซ่ึ่ตี�/ 
น่คมฯ ส่ิ่นสิ่าคร/ น่คมฯ มาบตาพ่ด (ยกัระดับ
เป็น W)/ น่คมฯ อาร์ไอแอล้ (ยกัระดับเป็น W)/ 
น่คมฯ บ้านหว้า/ น่คมฯ ปิ�นทอง (ยกัระดับเป็น E)/ 
นค่มฯ พจ่ัต่ร (ยกัระดบัเปน็ E)/ ท�าเรอืฯ มาบตาพด่ 
(ยกัระดับเป็น W)/ นค่มฯ เอเซึ่ยี (ยกัระดับเป็น W)/ 
น่คมฯ เวล้โกัรว์/ น่คมฯ ดับบล้่วเอชเอ ตะวันออกั 
(ยกัระดับเป็น E)/ นค่มฯ ผ่าแดง (ยกัระดับเป็น E) / 
น่คมฯ ปิ�นทอง (แหล้มฉบัง) (ยกัระดับเป็น E)/ 
น่คมฯ ปิ�นทอง 3 (ยกัระดับเป็น E)/ น่คมฯ ราชบ่รี/ 
นค่มฯ แกั�งคอย/ นค่มฯ ดบับล้ว่เอชเอ อสีิ่เทร์่นซีึ่บอร์ด/ 
น่คมฯ ดับบล่้วเอชเอ ชล้บ่รี/ น่คมฯ ปิ�นทอง 5/ 

น่คมฯ อัญธิ์านี/ น่คมฯ ดับบล้่วเอชเอ ชล้บ่รี 2/ 
น่คมฯ เอเชีย (สิ่่วรรณภู่ม่)/ น่คมฯ ที เอฟิ ดี
 • ผ่ล้กัารตรวจัประเมน่กัารเปน็เมอืงอต่สิ่าหกัรรม
เช่งน่เวศ ระดับ Eco-Excellence จัำนวน 16 น่คมฯ 
ได้แกั� น่คมฯ อาร์ ไอ แอล้ (ยกัระดับเป็น W)/ 
ท�าเรือฯ มาบตาพด่ (ยกัระดับเป็น W)/ นค่มฯ อมตะซึ่ต่ี� 
ชล้บ่รี/ น่คมฯ หนองแค (ยกัระดับเป็น W)/ 
น่คมฯ ภูาคเหนือ/ น่คมฯ อมตะซึ่่ตี� ระยอง/ 
น่คมฯ มาบตาพ่ด (ยกัระดับเป็น W)/ น่คมฯ เอเซึ่ีย 
( ย กั ร ะ ดั บ เ ป็ น  W ) /  น่ ค ม ฯ  ปิ� น ท อ ง  3 / 
น่คมฯ ภูาคใต้/ น่คมฯ พ่จั่ตร/ น่คมฯ ปิ�นทอง/ 
น่คมฯ ดับบล้่วเอชเอ ตะวันออกั/ น่คมฯ บางชัน/
น่คมฯ ผ่าแดง/ น่คมฯ ปิ�นทอง (แหล้มฉบัง)
 • ผ่ล้กัารตรวจัประเมน่กัารเปน็เมอืงอต่สิ่าหกัรรม
เช่งน่เวศ ระดับ Eco-World Class จัำนวน 5 น่คมฯ 
ได้แกั� น่คมฯ อาร์ ไอ แอล้/ ท�าเรือฯ มาบตาพ่ด/ 
น่คมฯ มาบตาพ่ด/ น่คมฯ หนองแค/ น่คมฯ เอเซึ่ีย

 กันอ. ได้ดำเน่นโครงกัารพัฒนา IEAT 4.0: 
Smart Eco Industrial Estate มาตั�งแต�ปงีบประมาณ 
2562 จันถุ้งปัจัจั่บัน มีวัตถุ่ประสิ่งค์เพื�อยกัระดับ
น่คมอ่ตสิ่าหกัรรมแล้ะโรงงานอ่ตสิ่าหกัรรมสิ่่�กัาร
เป็นน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมเช่งน่เวศ 4.0 แล้ะโรงงาน
อ่ตสิ่าหกัรรม 4.0 โดยกัารประย่กัต์ใช้เทคโนโล้ยี
แล้ะนวัตกัรรมในกัารบร่หารจััดกัารทรัพยากัร 
พล้ังงาน ความปล้อดภัูย แล้ะกัารจััดกัารพื�นที�น่คม
อ่ตสิ่าหกัรรมแล้ะสิ่าธิ์ารณ่ปโภูคให้มีประสิ่่ทธิ์่ภูาพ
เพ่�มข้�น แล้ะล้ดผ่ล้กัระทบต�อสิ่่�งแวดล้้อมอย�าง
ยั� ง ยืน ซ้ึ่� ง ไ ด้ ใ ห้คำน่ยาม “นิคมูอุตสาห้กี่รรมู
เชิงนิเวศ 4.0 / โรงงานอุตสาห้กี่รรมู 4.0” คือ 
กัารบรห่ารจัดักัารนค่มฯ หรือโรงงาน โดยกัารประย่กัต์
ใชเ้ทคโนโล้ยีดจ่ัท่ลั้หรอืกัารปรับปรง่กัระบวนกัารเพื�อ
พฒันาระบบบรห่ารจัดักัารหรอืกัระบวนกัารผ่ล้ต่ใหม้ี
ประส่ิ่ทธ่ิ์ภูาพเพ่�มข้�นอย�างมีนวัตกัรรมตล้อดห�วงโซึ่�

ค่ณค�าอย�างยั�งยืน ให้มีความปล้อดภัูยแล้ะเป็นม่ตร
ต�อสิ่่�งแวดล้้อม แล้ะได้กัำหนดเกัณฑ์์กัารเป็นน่คม
อต่สิ่าหกัรรมเชง่นเ่วศ 4.0 แล้ะโรงงานอต่สิ่าหกัรรม 
4.0 ไว้ 8 Smart ประกัอบด้วย 1) Smart
Environment Surveillance 2) Smart Water
3) Smart Energy 4) Smart Waste 5) Smart 
Safety/Emergency 6) Smart Logistics 7) Smart IT 
แล้ะ 8) Smart Building (สิ่ำหรับน่คมฯ) หรือ 
Smart Resource/Process (สิ่ำหรับโรงงาน)
 ในปีงบประมาณ 2564 มีน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม/
ท�าเรืออ่ตสิ่าหกัรรมได้รับกัารรับรองเป็นน่คม
อ่ตสิ่าหกัรรม/ท�าเรืออ่ตสิ่าหกัรรมเช่งน่เวศ 4.0 แล้้ว 
จัำนวน 8 แห�ง แล้ะโรงงานอ่ตสิ่าหกัรรมได้รับกัาร
รับรองเป็นโรงงานอ่ตสิ่าหกัรรม 4.0 แล้้ว จัำนวน 
14 แห�ง โดยแบ�งตาม Smart ที�ได้รับกัารรับรองดังนี�

กี่ารพััฒนานิคมูฯ /ท�าเรือฯ เชิงนิเวศ 4.0 แลัะโรงงาน 4.0 
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Smart Eco 4.0 รายชื�อนิคมูฯ/ท�าเรือฯ แลัะโรงงานอุตสาห้กี่รรมูท่�ได้รับกี่ารรับรอง

1. Smart Environment
 Surveillance

น่คมฯ/ท�าเรือฯ แล้ะโรงงานท่กัแห�ง ต้องผ่�านกัารประเม่น เนื�องจัากัเป็นเกัณฑ์์บังคับ

2. Smart Water น่คมฯ อมตะซึ่่ตี� ชล้บ่รี
น่คมฯ หนองแค
น่คมฯ อมตะซึ่่ตี� ระยอง
น่คมฯ อีสิ่เท่ร์นซึ่ีบอร์ด 
(ระยอง)

บจักั. ไทยฮอนด้า แมน่แฟิคเจัอร่�ง 

3. Smart Energy น่คมฯ อาร์ ไอ แอล้
น่คมฯ หนองแค*

บมจั. เดล้ต้า อีเล้คโทรน่คสิ่์ (ประเทศไทย) 
บจักั. ซึ่ันโทรี� เป๊ปซึ่ี�โค เบเวอเรจั (ประเทศไทย) สิ่าขาระยอง
บจักั. ระยองโอเล้ฟิินสิ่์
บจักั. ม่ราตะ อ่เล้็กัทรอน่กัสิ่์ (ประเทศไทย)

4. Smart Waste น่คมฯ ภูาคเหนือ -

5. Smart Safety/Emergency น่คมฯ มาบตาพ่ด 
ท�าเรือฯ มาบตาพ่ด

บมจั. พีทีที โกัล้บอล้ เคม่คอล้ สิ่าขา 3 
บจักั. พีทีที แอล้เอ็นจัี 
บจักั. บีแอล้ซึ่ีพี เพาเวอร ์
บจักั. ซึ่ันโทรี� เป๊ปซึ่ี�โค เบเวอเรจั ประเทศไทย) สิ่าขาระยอง* 
บมจั. สิ่ตาร์ ปิโตรเล้ียม รีไฟิน์น่�ง

6. Smart Logistics - บจักั. ม่ราตะ อ่เล้็กัทรอน่กัสิ่์ (ประเทศไทย)* 

7. Smart IT - บจักั. มาบตาพ่ดโอเล้ฟิินสิ่์

8. Smart Building (สิ่ำหรับน่คมฯ) - -

Smart Resource/Process 
(สิ่ำหรับโรงงาน)

- บจักั. เอ็กัเซึ่ดดี� ฟิร่คชั�น แมททีเรียล้
บจักั. อาย่โนะโมะโต�ะเซึ่ล้สิ่์ (ประเทศไทย)
บจักั. เอ็ชเอ็มซึ่ี โปล้่เมอสิ่์ (โรงงานผ่ล้่ตสิ่ารโพรพ่ล้ีน)
บจักั. เอช็เอม็ซึ่ ีโปล้เ่มอส์ิ่ (โรงงานผ่ล้ต่เมด็พล้าสิ่ตก่ัโพล้โีพรพล่้นี)
บจักั. มาบตาพ่ดโอเล้ฟิินสิ่์*

 กันอ. ดำเน่นกัารวัดแล้ะประเม่นประสิ่่ทธิ์่ภูาพ
เชง่นเ่วศเศรษฐกัจ่ั (Eco-Efficiency) ตามมาตรฐาน 
ISO 14045 มาตั�งแต�ปีงบประมาณ 2562 จันถุ้ง
ปัจัจ่ับัน เพื�อม่� งสิ่่� เป้าหมายกัารพัฒนาที�ยั� งยืน 
โดยกัำหนดขอบเขตกัารประเม่นจัากัสิ่ัดสิ่�วนระหว�าง 
รายได้จัากักัารให้บร่กัารสิ่าธิ์ารณ่ปโภูค (บาท) 
ต�อผ่ล้กัระทบด้านสิ่่�งแวดล้้อมในร่ปกั�าซึ่เรือนกัระจักั
ที�เกั่ดจัากักัารให้บร่กัารสิ่าธิ์ารณ่ปโภูค (kgCO

2
e) 

พ่จัารณากั่จักัรรมกัารดำเน่นงานของน่คมฯ ที� 
กันอ. ดำเน่นกัารเอง จัำนวน 12 แห�ง แล้ะท�าเรือฯ 
1 แห�ง ประกัอบดว้ย 1) นค่มฯ มาบตาพด่ 2) นค่มฯ 
บางชัน 3) น่คมฯ บางป่ 4) น่คมฯ ล้าดกัระบัง 
5) นค่มฯ บางพล้ี 6) น่คมฯ ภูาคเหนือ 7) น่คมฯ 

แหล้มฉบัง 8) น่คมฯ สิ่ม่ทรสิ่าคร 9) น่คมฯ พ่จั่ตร 
10) น่คมฯ ภูาคใต้ 11) น่คมฯ แกั�งคอย 12) น่คมฯ 
นครหล้วง แล้ะ 13) ท�าเรือฯ มาบตาพ่ด รวมทั�ง 
กันอ. สิ่ำนักังานใหญ� 
 โดยผ่ล้กัารประเม่นประสิ่่ทธิ์่ภูาพเช่งน่ เวศ
เศรษฐกั่จั (Eco-Efficiency) ของ กันอ. ใน
ปีงบประมาณ 2562 (โดยใช้ข้อม่ล้ปีงบประมาณ 
2561 แล้ะกัำหนดเ ป็นปีฐาน) พบว� า มีค� า
ประสิ่่ทธิ์่ภูาพเช่งน่เวศเศรษฐกั่จั (Eco-Efficiency) 
ของ กันอ. เท�ากัับ 48.54 บาทต�อ kgCO

2
e แล้ะ

มีกัารจััดทำแนวทางแล้ะเป้าหมายในกัารปรับปร่ง
ค�าประสิ่ท่ธิ์ภู่าพเชง่นเ่วศเศรษฐกัจ่ั (Eco-Efficiency) 
แล้ะค�าแฟิกัเตอร์ (Factor) ในระยะสิ่ั�นแล้ะระยะยาว 

กี่ารวัดแลัะประเมูินประสิทธิิภาพัเชิงนิเวศเศรษฐกี่ิจ (Eco-Efficiency) ข้อง กี่นอ. 
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 ผ่ล้กัารประเม่นประสิ่่ทธิ์่ภูาพเช่งน่เวศเศรษฐกั่จั 
(Eco-Efficiency) ของ กันอ. ตั�งแต�ปีงบประมาณ 
2561-2564 พบว�า ในภูาพรวมมีค�าประสิ่่ทธิ์่ภูาพ
เช่งน่เวศเศรษฐกั่จั (Eco-Efficiency) เพ่�มสิ่่งข้�น
อย�างต�อเนื�อง โดยปีงบประมาณ 2561 ค�าประสิ่ท่ธิ์ภู่าพ
เชง่นเ่วศเศรษฐกัจ่ั (Eco-Efficiency) เท�ากับั 48.54 
บาท/kgCO

2
e ปีงบประมาณ 2562 เท�ากัับ 48.96 

บาท/kgCO
2
e หรือค�าแฟิกัเตอร์ เท�ากัับ 1.0087 

แล้ะปีงบประมาณ 2564 เท�ากัับ 50.32 บาท/
kgCO

2
e หรือค�าแฟิกัเตอร์ เท�ากัับ 1.0367 ทั�งนี� 

ค�าประส่ิ่ทธิ์ภู่าพเชง่นเ่วศเศรษฐกัจ่ั (Eco-Efficiency) 
แล้ะค�าแฟิกัเตอร์ของ กันอ. ที�เพ่�มข้�นอย�างต�อเนื�อง 
เกั่ดจัากัผ่ล้กัารดำเน่นงานตามแผ่นงาน/โครงกัาร
ล้ดกั�าซึ่เรือนกัระจักัของ กันอ. ซึ่้�งมีมาตรกัารสิ่ำคัญ
ที�ดำเน่นงาน คือ กัารต่ดตั�งระบบไฟิฟ้ิาพลั้งงาน

แสิ่งอาท่ตย์ (Solar Cell) เพื�อนำมาใช้ในอาคาร
สิ่ำนักังานนค่มอต่สิ่าหกัรรมแล้ะระบบสิ่าธิ์ารณป่โภูค 
กัารเปล้ี�ยนหล้อดไฟิฟิ้าในระบบไฟิสิ่�องสิ่ว�างถุนน
เปน็หล้อดประหยดัพล้งังานหรอืหล้อด LED กัารตด่ตั�ง
อ่ปกัรณ์ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ (Inverter/
Variable Speed Drive) แล้ะกัารเปล้ี�ยนเครื�องปรับ
อากัาศประสิ่่ทธิ์่ภูาพสิ่่ง โดยผ่ล้จัากักัารดำเน่นกัาร
ปรับปร่งระบบสิ่าธิ์ารณ่ปโภูคแล้ะอาคารสิ่ำนักังาน
เพื�อล้ดกั�าซึ่เรอืนกัระจักัของนค่มฯ ที� กันอ. ดำเนน่กัาร
เอง 12 แห�ง ท�าเรือฯ 1 แห�ง แล้ะ กันอ.สิ่นญ. 
ในปีงบประมาณ 2563-2564 สิ่ามารถุล้ด
ปร่มาณกัารปล้�อยกั�าซึ่เรือนกัระจักัล้งจัากัปีฐาน 
(ปีงบประมาณ 2561) ได้ทั�งสิ่่�น จัำนวน 1,946 
tonCO

2
e 

เพื�อใหเ้ขา้สิ่่�มาตรฐาน โดยผ่ล้จัากักัารศ้กัษาแผ่นงาน/
โครงกัารในกัารปรับปร่งประสิ่่ทธิ์่ภูาพเช่งน่เวศ
เศรษฐก่ัจั (Eco-Efficiency) จั้งนำมากัำหนด
เป้าหมายในกัารล้ดกั�าซึ่เรือนกัระจักัของ กันอ. ปีล้ะ 500 
tonCO

2
e เพื�อเพ่�มค�าประส่ิ่ทธิ์ภู่าพเชง่นเ่วศเศรษฐกัจ่ั 

(Eco-Efficiency) แล้ะค�าแฟิกัเตอร์ (Factor) 
ให้บรรล้่เป้าหมายกัารล้ดปร่มาณกั�าซึ่เรือนกัระจักั
ตามศักัยภูาพสิ่่งสิ่่ดที� 2,500 tonCO

2
e ภูายใน

ระยะเวล้า 5 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2568) 
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 ในปงีบประมาณ 2564 กันอ. ได้ดำเนน่โครงกัาร
สิ่นับสิ่น่นสิ่�งเสิ่ร่มโรงงานในน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมเพื�อ
ยกัระดับกัารเป็นเมืองอ่ตสิ่าหกัรรมเช่งน่เวศ ประจัำ
ป ี2564 เพื�อเตรียมความพร้อมให้กับัโรงงานในนค่ม
อ่ตสิ่าหกัรรมเป้าหมาย เพื�อขอกัารรับรองกัารเป็น
โรงงานอ่ตสิ่าหกัรรมเช่งน่เวศ (Eco Factory) ซึ่้�งนำ
ไปสิ่่�กัารยกัระดบักัารเปน็นค่มอต่สิ่าหกัรรมเชง่นเ่วศ
ในระดับ Eco-Excellence/ Eco-World Class

 ผ่ล้กัารรับสิ่มัครโรงงานเพื�อดำเน่นกัารเข้าให้
คำปร้กัษามาตรฐานโรงงานอ่ตสิ่าหกัรรมเช่งน่เวศ 
(Eco Factory) ให้กัับโรงงานในน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม
เป้าหมายที�เข้าร�วมโครงกัาร จัำนวน 15 โรงงาน 
มี โรงงานที� ได้ รับกัารรับรองกัารเป็นโรงงาน
อ่ตสิ่าหกัรรมเช่งน่เวศ (Eco Factory) ภูายใน
ปีงบประมาณ 2564 จัำนวน 3 โรงงาน ดังนี�

ลัำาดับท่� โรงงานอุตสาห้กี่รรมู เข้้ารับกี่ารให้้คำาปรึกี่ษา ได้รับกี่ารรับรอง

1 บร่ษัท อ่นเว (ประเทศไทย) จัำกััด 3 ครั�ง รอบที� 3/2564

2 บร่ษัท ทีพีเอ็น ฟิ่๊ด แพคเกัจัจั่�ง จัำกััด 3 ครั�ง รอบที� 3/2564

3 บร่ษัท ไดกั่�น อ่นดัสิ่ทรีสิ่์ (ประเทศไทย) จัำกััด 3 ครั�ง รอบที� 3/2564

กี่ารสนับสนุนส�งเสริมูโรงงานอุตสาห้กี่รรมูเชิงนิเวศ (Eco Factory) 
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รายงานกี่ารบัริหารจัดักี่ารดา้นสิ�งแวดลอ้มี ค์วามีปลอดภัย  
อาชื่่วอนามีัย และพื่ลังงาน

 โครงกัารที�เกัี�ยวกับัความปล้อดภูยั แล้ะอาชวีอนามยั
มดีังนี�
 1. โครงกี่ารป้องกี่ันกี่ารเกี่ิดอุบัติเห้ตุ
โดยประยุกี่ต์ใช้วิธิ่ PHA & MI 
 กันอ. ดำเน่น “โครงกัารป้องกัันกัารเกั่ดอ่บัต่เหต่
โดยประย่กัต์ใช้ว่ธิ์ี PHA & MI” โดยมีวัตถุ่ประสิ่งค์
เพื�อสิ่�งเสิ่ร่มให้โรงงานในน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมมีความร่้
แล้ะความสิ่ามารถุในกัารนำแนวทางกัารประเม่น
ความเสิ่ี�ยงโดยประย่กัต์ใช้ว่ธิ์ี PHA (Process 
Hazard Analysis) เพื�อระบ่ความเป็นอันตรายของ
กัระบวนกัารผ่ล้่ตแล้ะจััดทำมาตรกัารกัารป้องกััน
กัารเกั่ดอ่บัต่เหต่ให้สิ่อดคล้้อง พร้อมทั�งสิ่นับสิ่น่นให้

โรงงานนำแนวทางกัารตรวจัสิ่อบความพร้อมใช้ของ
อป่กัรณ์ (Mechanical Integrity: MI) เพื�อตรวจัสิ่อบ
สิ่ภูาพของเครื�องจัักัรหรืออ่ปกัรณ์ต�างๆ เพื�อป้องกััน
กัารรั�วไหล้ (Loss of Containment) โดยกัาร
ฝ่ึกัอบรม แบ�งเป็น ดังนี�
 1. สิ่ัมมนาเช่งปฏ่ิบัต่กัารเช่งล้้กั แบ�งเป็นภูาค
ทฤษฎีแีล้ะภูาคปฏ่ิบัต ่สิ่ำหรบัโรงงานนำร�องในนค่มฯ 
จัำนวน 12 แห�ง 
 2. สิ่ัมมนาเช่งปฏิ่บัต่กัารทั�วไป (ภูาคทฤษฎีี) 
จัำนวน 2 ร่�น สิ่ำหรับโรงงานในน่คมฯ ที�สิ่นใจั 
มีผ่่้เข้าร�วมสิ่ัมมนาฯ จัำนวนประมาณ 270 ท�าน 
จัากัโรงงานจัำนวน 210 แห�ง

 2. แผู้นงานด้านความูปลัอดภัย สวัสดิภาพั 
อาช่วอนามูัย แลัะสภาพัแวดลั้อมูในกี่ารทำางาน
 กันอ. ให้ความสิ่ำคัญในกัารบร่หารจััดกัารด้าน
ความปล้อดภูัย สิ่วัสิ่ด่ภูาพ อาชีวอนามัย แล้ะ
สิ่ภูาพแวดล้้อมในกัารทำงาน (Safety, Security, Health
and Environment: SSHE) จั้งกัำหนดแผ่นงานด้าน 

SSHE ข้�นเพื�อป้องกััน ควบค่ม แล้ะล้ดความเสีิ่�ยง
ในกัารเกั่ดอันตรายต�อสิ่่ขภูาพแล้ะอ่บัต่เหต่จัากั
กัารทำงานหรือภูาวะฉ่กัเฉ่น โดยแผ่นปฏิ่บัต่กัาร
ด้าน SSHE ของ กันอ. ประจัำปี 2564 มีจัำนวน 
6 โครงกัาร ดังนี�
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 2.1 โครงกี่ารจัดทำา/ทบทวนแผู้นฉุกี่เฉิน
แลัะซี้อมูแผู้นฉุกี่เฉิน (ด้านอัคค่ภัย) ข้องอาคาร
สำานักี่งาน กี่นอ. 
 กัารเตรียมพร้อมด้านบ่คล้ากัรแล้ะอ่ปกัรณ์ที�
จัำเปน็ในกัารตอบสิ่นองต�อภูาวะฉก่ัเฉน่กัรณเีกัด่เหต่
อัคคีภูัยข้�นภูายในสิ่ำนักังาน เพื�อป้องกัันไม�ให้เกั่ด

ผ่ล้เสิ่ียหายหรือเกั่ดผ่ล้เสิ่ียหายในระดับน้อยที�สิ่่ดต�อ
ชวีต่แล้ะทรัพย์สิ่น่ โดยกัารจัดัทำ/ทบทวนแผ่นป้องกันั
แล้ะระงับอัคคีภูยั พร้อมทั�งอบรมให้ความร้่แกั�พนักังาน 
กันอ. แล้ะดำเน่นกัารฝ่ึกัซ้ึ่อมแผ่นฉ่กัเฉ่น (ด้าน
อคัคีภูยั) ของอาคารสิ่ำนักังาน กันอ. ประจัำปี 2564 
จัำนวน 12 แห�ง

 2.2 โครงกี่ารทบทวนมูาตรกี่ารรักี่ษา
ความูปลัอดภัยข้องอาคารสำานักี่งาน กี่นอ.
 กัารสิ่ร้างมาตรกัารด้านความปล้อดภูัยแล้ะ
สิ่วัสิ่ด่ภูาพในชีว่ตแล้ะทรัพย์สิ่่น โดยจััดทำ/ทบทวน
ระเบยีบปฏิบ่ตัก่ัารรกััษาความปล้อดภูยัอาคารสิ่ถุานที�
ให้เหมาะสิ่มกัับอาคารสิ่ำนักังานใหญ� สิ่ำนักังาน

นค่มอต่สิ่าหกัรรม แล้ะสิ่ำนักังานท�าเรืออต่สิ่าหกัรรม 
รวมทั�งสิ่่�นจัำนวน 18 แห�ง พร้อมทั�งสิ่ื�อสิ่ารระเบียบ
ปฏ่ิบัต่ฯ ดังกัล้�าวให้ผ่่้ที�เกัี�ยวข้องรับทราบเพื�อด่แล้
ความปล้อดภูัยด้านชีว่ตแล้ะทรัพย์สิ่่นให้แกั�พนักังาน 
กันอ.
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 2.3 โครงกี่ารตรวจรับรองระบบไฟฟ้า
แลัะเครื�องจักี่รสำาห้รับ กี่นอ. สำานักี่งานให้ญ�
 กัารตรวจัรับรองระบบไฟิฟิ้าแล้ะล้่ฟิต์อาคาร
สิ่ำนักังานใหญ�เป็นประจัำท่กัปี พร้อมทั�งแก้ัไขระบบ

ไฟิฟิา้แล้ะล้ฟ่ิต์ให้เปน็ไปตามกัฎีหมายแล้ะมาตรฐาน 
เพื�อความปล้อดภัูยแล้ะป้องกัันไม�ให้เกั่ดผ่ล้เสีิ่ยหาย
หรือเกั่ดผ่ล้เสิ่ียหายในระดับน้อยที�สิ่่ดต�อชีว่ตแล้ะ
ทรัพย์สิ่่น

 2.4  โครงกี่ารกี่ารปอ้งกี่นัแลัะเฝ้า้ระวังโรคตดิต�อ
 กัารกัำหนดมาตรกัารต�างๆ ในกัารด่แล้สิ่่ขภูาพ
อนามัยของพนักังาน กันอ. แล้ะสิ่นับสิ่น่นให้ความ
ช�วยเหล้ือผ้่่ประกัอบกัารฯ เพื�อเฝ้่าระวัง ป้องกััน 
แล้ะควบค่มกัารแพร�ระบาดของ COVID-19 ใน
ประเทศไทย รวมถุง้สิ่ร้างความเชื�อมั�นใหก้ับัพนกัังาน 
กันอ. ผ้่่ประกัอบกัาร แล้ะช่มชนโดยรอบ เช�น 

มาตรกัาร Work from Home กัารฉีดวัคซึ่ีนป้องกััน 
COVID-19 ให้แกั�พนกัังาน กันอ. กัารคัดกัรองตรวจัวัด
อ่ณหภู่ม่เจั้าหน้าที�แล้ะผ่่้มาต่ดต�อ กัารฉีดพ�นน�ำยา
ฆ�าเชื�อโรค รวมถุ้งกัารมอบอ่ปกัรณ์ทางกัารแพทย์ 
ในสิ่ถุานกัารณ์กัารแพร�ระบาดของ COVID-19 ให้แกั�
สิ่ถุานพยาบาล้แล้ะช่มชน เป็นต้น
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 2.5 โครงกี่ารเสริมูสร้างสภาพัแวดลั้อมู
ในกี่ารทำางานท่�ด่ข้อง กี่นอ. 
 กันอ. ได้ดำเน่นกัารตรวจัวัดความเข้มของ
แสิ่งสิ่ว�าง ค่ณภูาพอากัาศ เชื�อราแล้ะแบคทีเรีย
สิ่ำหรับอาคาร กันอ. สิ่ำนักังานใหญ� สิ่ำนักังาน
น่คมอต่สิ่าหกัรรม แล้ะสิ่ำนักังานท�าเรืออต่สิ่าหกัรรม
มาบตาพด่ แล้ะจัดัทำแนวทางปรับปรง่สิ่ภูาพแวดล้อ้ม
ในกัารทำงานของพนักังาน กันอ. เพื�อให้พนักังาน 
กันอ. มีสิ่ภูาพแวดล้้อมในกัารทำงานที�ดีแล้ะเป็น
ไปตามค�ามาตรฐานต�างๆ ของกัฎีหมาย พร้อมทั�ง

เผ่ยแพร�ข้อม่ล้ผ่ล้กัารตรวจัวัดสิ่ภูาพแวดล้้อมในกัาร
ทำงานแล้ะให้ความร่้แกั�พนักังาน กันอ. เกัี�ยวกัับกัาร
ด่แล้สิ่ภูาพแวดล้้อมที�ดีให้เหมาะสิ่มกัับกัารทำงาน 
เพื�อเสิ่ร่มสิ่ร้างให้พนักังานมีความตระหนักัด้าน 
SSHE แล้ะทำให้พนักังาน กันอ. มีความเชื�อมั�น
ต�อ กันอ. ที�ให้ความสิ่ำคัญแล้ะเอาใจัใสิ่�ในกัารสิ่ร้าง
สิ่ภูาพแวดล้้อมในกัารทำงานที�ดแีกั�พนกัังาน เพื�อสิ่ร้าง
ความผ่่กัพันของพนักังาน กันอ. ที�มีต�อองค์กัรให้
เพ่�มมากัย่�งข้�น

 2.6 โครงกี่ารส�งเสริมูแลัะสร้างความูตระห้นักี่
ด้าน SSHE 
 กันอ. จัดักัจ่ักัรรมเพื�อใหพ้นกัังาน กันอ. มคีวามร่้
ความเขา้ใจัเกัี�ยวกับั SSHE เช�น ผ่่บ้ร่หารระดบัสิ่ง่ของ 
กันอ. แสิ่ดงความม่�งมั�นใหค้วามสิ่ำคญักัารดำเนน่งาน
ด้าน SSHE กัารเผ่ยแพร�สิ่ื�อประชาสิ่ัมพันธิ์์ให้ความร่้
เกัี�ยวกัับ SSHE กัารทบทวนแล้ะจััดทำค่�มือ SSHE 
ของพนักังาน กันอ. กัารจัดัอบรมสิ่ร้างความตระหนักั

ด้าน SSHE เป็นต้น เพื�อปรับเปล้ี�ยนพฤต่กัรรมแล้ะ
สิ่�งเสิ่ร่มให้พนักังานเห็นถุ้งความสิ่ำคัญแล้ะนำไป
ปรับใช้ในกัารปฏิ่บัต่งานอย�างถุ่กัต้องแล้ะเหมาะสิ่ม 
พร้อมทั�งเสิ่ร่มสิ่ร้างความผ่่กัพัน สิ่ร้างค�าน่ยม แล้ะ
วัฒนธิ์รรมองค์กัรด้านความปล้อดภัูย สิ่วัสิ่ด่ภูาพ 
อาชีวอนามัย แล้ะสิ่ภูาพแวดล้้อมในกัารทำงานของ 
กันอ. 
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โครงกี่ารพััฒนา Smart EIA Management System (SEMs)

 กัารพัฒนาระบบ Smart EIA Management 
System (SEMs) เกั่ดข้�นจัากัความร�วมมือกััน 
ระหว�าง 5 หน�วยงาน ได้แกั� สิ่ำนักันโยบายแล้ะ
แผ่นทรัพยากัรธิ์รรมชาต่แล้ะสิ่่�งแวดล้้อม (สิ่ผ่.) 
สิ่ำนักังานคณะกัรรมกัารกัำกัับกั่จักัารพลั้งงาน 
(สิ่ำนักังาน กักัพ.) กัรมธิ์่รกั่จัพลั้งงาน (ธิ์พ.) 
กัารนค่มอต่สิ่าหกัรรมแห�งประเทศไทย (กันอ.) แล้ะ 
บร่ษัท ปตท. จัำกััด (มหาชน) (ปตท.) โดยเมื�อ
วันที� 8 มีนาคม 2564 ดร. สิ่มจั่ณณ์ พ่ล้้กั ผ่่้ว�ากัาร
กัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมแห�งประเทศไทย (กันอ.) ให้
เกัียรต่กัล้�าวแสิ่ดงความย่นดีพร้อมล้งนามในบันท้กั
ข้อตกัล้งความร�วมมือ (MOU) ของระบบ Smart 
EIA Management System (SEMs) พร้อมด้วย
นายอัฐพล้ จั่รวัฒน์จัรรยา รองผ่่้ว�ากัาร กันอ. แล้ะ
นางสิ่าวอศ่รย่า แสิ่งเจัรญ่ ผ่่อ้ำนวยกัารกัองสิ่่�งแวดล้้อม
แล้ะพล้ังงาน กันอ. โดยมี นายชาญศักัด่� ชื�นชม 
ผ่่้ ช� วยกัรรมกัารผ่่้ จัั ดกัารใหญ�ว่ศวกัรรมแล้ะ
บร่หารโครงกัาร บร่ษัท ปตท. จัำกััด (มหาชน) 

กัล้�าววัตถุ่ประสิ่งค์กัารจััดงาน ดร. รวีวรรณ ภู่ร่เดช 
เล้ขาธิ์่กัารสิ่ำนักังานนโยบายแล้ะแผ่นทรัพยากัร
ธิ์รรมชาตแ่ล้ะสิ่่�งแวดล้้อม นายคมกัฤช ตนัตระวาณช่ย์ 
เล้ขาธิ์ก่ัารสิ่ำนักังานคณะกัรรมกัารกัำกับักัจ่ักัารพลั้งงาน 
คณ่นันธิ์ก่ัา ทงัสิ่พ่านช่ อธิ์บ่ดีกัรมธิ์ร่กัจ่ัพลั้งงาน แล้ะ
นายอรรถุพล้ ฤกัษ์พ่บ่ล้ย์ ประธิ์านเจ้ัาหน้าที�บรห่าร
แล้ะกัรรมกัารผ้่่จััดกัารใหญ�บร่ษัท ปตท. จัำกัดั (มหาชน) 
ร�วมกัล้�าวแสิ่ดงความยน่ดแีล้ะล้งนามในบันท้กัข้อตกัล้ง
ดังกัล้�าวเพื�อร�วมพัฒนาด่จั่ทัล้แพล้ตฟิอร์ม Smart 
EIA Management System: SEMs เพื� อ
บร่หารจััดกัารแล้ะประเม่นผ่ล้กัระทบสิ่่�งแวดล้้อม
ให้เป็นไปตามข้อกัำหนดในรายงานกัารประเม่นผ่ล้
กัระทบสิ่่�งแวดล้อ้ม (EIA) โดยทำให ้Platform นี�เปน็
เครื�องมอืที�มคีวามสิ่ำคญัต�อผ่่ป้ระกัอบกัาร แล้ะนกััล้งท่น
ในกัารวางแผ่นพัฒนาโครงกัารให้สิ่อดคล้้องกัับ
กัฎีหมายสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศไทย แล้ะนำไปสิ่่�
กัารเพ่�มศกััยภูาพกัารแข�งขัน แล้ะขับเคลื้�อนเศรษฐกัจ่ั
ของประเทศให้เต่บโตบนฐานนวัตกัรรมอย�างยั�งยืน
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 นับแต�ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา องค์กัารความ
ร�วมมือระหว�างประเทศแห�งญี�ป่่น (JICA) ได้ดำเน่น
โครงกัาร “ระบบทำเนยีบการปีลดปีลอ่ัยและเคล่�อัน
ย�ายสีารมิลพิื่ษี	(Pollutant	Release	and	Transfer	
Register)” หรือที�เรียกัโดยย�อว�า	“ระบบ	PRTR”	
ซึ่้�งเป็นโครงกัารความร�วมมือทางว่ชากัารระหว�าง 
JICA กัับกัรมควบค่มมล้พ่ษ (คพ.) กัรมโรงงาน
อ่ตสิ่าหกัรรม (กัรอ.) แล้ะกัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม
แห�งประเทศไทย (กันอ.) มีวัตถุ่ประสิ่งค์หล้ักัเพื�อ
พัฒนาระบบ PRTR ต้นแบบที�มีความเหมาะสิ่มกัับ
ประเทศไทย โดยสิ่ร้างระบบฐานข้อม่ล้ที�แสิ่ดงถุ้ง
ชน่ดแล้ะปร่มาณของมล้พ่ษที�มีกัารปล้ดปล้�อยจัากั
แหล้�งกัำเน่ดส่ิ่�สิ่่�งแวดล้้อมทั�งด้านอากัาศ ดน่ น�ำ รวมถุง้
ข้อม่ล้ปร่มาณกัารเคล้ื�อนย้ายน�ำเสีิ่ยหรือของเสิ่ีย
ออกันอกัสิ่ถุานประกัอบกัารเพื�อบำบัดหรือกัำจััดอย�าง
ถุ่กัต้อง แล้ะสิ่ามารถุนำมาประย่กัต์ใช้ในกัารบร่หาร
จััดกัารด้านสิ่่�งแวดล้้อมแล้ะสิ่ารเคมีได้ ทั�งนี� ในช�วง
ส่ิ่ดท้ายของกัารดำเนน่โครงกัารดังกัล้�าว เป็นกัารเผ่ยแพร�
ข้อม่ล้ให้แกั�ช่มชนได้รับทราบบนหล้ักักัารของ 
“กัารเปิดเผ่ยข้อม่ล้ - กัารมีสิ่�วนร�วมของประชาชน - 

กัารสิ่�งเสิ่ร่มกัารจััดกัารโดยสิ่มัครใจั” ที�จัะนำมา
ใช้ในกัารจััดกัารมล้พ่ษทางอ่ตสิ่าหกัรรม อันนำไป
สิ่่�กัารสิ่ร้างความสัิ่มพันธิ์์ในกัารอย่�ร�วมกัันระหว�าง
ช่มชนแล้ะภูาคอ่ตสิ่าหกัรรม โดยจัะเชื�อมโยงข้อม่ล้
ของช่มชนแล้ะข้อม่ล้ทางว่ทยาศาสิ่ตร์เพื�อสืิ่�อสิ่าร
ให้ช่มชนมีความเข้าใจัในด้านกัารบร่หารจััดกัาร
สิ่่�งแวดล้้อมแล้ะสิ่ารเคมีได้ถุ่กัต้องตามหล้ักัว่ชากัาร 
 ต�อมา ในปี พ.ศ. 2562 ระบบ PRTR ได้รับ
กัารผ่นวกัเข้าเป็นสิ่�วนหน้�งของโครงกัารกัารพัฒนา
เมืองอ่ตสิ่าหกัรรมเช่งน่เวศ (Eco Industrial Town 
Program) เพื�อให้เกั่ดความยั�งยืนของระบบฯ โดย
ม่�งเนน้กัารมสีิ่�วนร�วมของชม่ชนในกัารจัดักัารสิ่ารเคมี
แล้ะมล้พ่ษ ทั�งนี�	โครงการการมิีสี่วินร่วิมิขอังชีุมิชีน
ในกัารต่ดตามตรวจัสิ่อบกัล้่�นได้เร่�มนำร�องในพื�นที�
มาบตาพ่ด จัังหวัดระยอง เพราะเป็นพื�นที�ที�ได้รับ
กัารประกัาศเป็นเมืองอ่ตสิ่าหกัรรมเช่งน่เวศแล้ะ
พื�นที�ดงักัล้�าวมีกัารประกัอบกัจ่ักัารอต่สิ่าหกัรรมหลั้กั
4 ประเภูท ได้แกั� โรงกัล้ั�นน�ำมัน อ่ตสิ่าหกัรรมเคมี 
อ่ตสิ่าหกัรรมปิโตรเคมี แล้ะอ่ตสิ่าหกัรรมยานยนต์
 

โครงกี่ารกี่ารมู่ส�วนร�วมูข้องชุมูชนในกี่ารติดตามูตรวจสอบกี่ลัิ�น 
(Community Participated VOCs/Odor Monitoring Pilot Survey)
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 ศ่นย์ปฏิ่บัต่กัาร กันอ. (ศปกั.กันอ.) มีภูารกั่จั
ในกัารเฝ่้าระวังสิ่่�งแวดล้้อมแล้ะความปล้อดภูัยของ 
กันอ. เพื�อรองรับเหต่กัารณ์ผ่่ดปกัต่ ภูาวะฉ่กัเฉ่น
ในระดับที�กัำหนด รวมทั�งปฏ่ิบัต่งานตามแผ่นผ่ัง
กัารอำนวยกัาร ศปกั.กันอ. พร้อมทั� งศ้กัษา
แล้ะประมวล้ผ่ล้ข้อม่ล้กัารเกั่ดอ่บัต่ภูัย ข้อม่ล้กัาร
ร้องเรียนของน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม/ท�าเรืออ่ตสิ่าหกัรรม 

เพื�อนำมาประกัอบกัารวางแผ่นกัารป้องกัันกัาร
เกั่ดอ่บัต่เหต่ อ่บัต่ภูัยของ กันอ. ตล้อดจันรวบรวม
องค์ความร่้เกัี�ยวกัับกัารป้องกัันแล้ะเฝ้่าระวังภัูยเพื�อ
นำมาจััดทำเป็นแผ่นแล้ะมาตรกัารป้องกันักัารเกัด่ซึ่�ำ
รวมถุ้งกัารดำเน่นกัารต�างๆ ที�จัะเป็นประโยชน์ต�อ
กันอ. ผ่่้ประกัอบกัาร แล้ะผ่่้ร�วมดำเน่นงานใน
สิ่ถุานกัารณ์ฉ่กัเฉ่น

สถืิติอุบัติเห้ตุอุบัติภัยในนิคมูอุตสาห้กี่รรมูแลัะท�าเรืออุตสาห้กี่รรมู ประจำาปีงบประมูาณ 2564
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ผู้ลักี่ารดำาเนินงานข้องกี่องกี่ำากี่ับกี่ารปฏิิบัติกี่าร ศูนย์ปฏิิบัติกี่าร กี่นอ.

 ศปกั.กันอ. โดยกัองกัำกับักัารปฏ่ิบัตก่ัาร (กัปกั.)
ได้รวบรวมสิ่ถุ่ต่กัารเกั่ดอ่บัต่เหต่ อบั่ตภัู่ยจัากักัาร
ประกัอบกัจ่ักัารภูายในนค่มอต่สิ่าหกัรรมแล้ะท�าเรือ
อ่ตสิ่าหกัรรม ประจัำปีงบประมาณ 2564 พบว�า 
มีอ่บัต่เหต่อ่บัต่ภูัยเกั่ดข้�น จัำนวน 25 ครั�ง อ่บัต่เหต่
ที�เกัด่ข้�นมากัที�สิ่ด่คอื อคัคภีูยั จัำนวน 11 ครั�ง อนัดับ
สิ่องคือ อ่บัต่เหต่อื�น จัำนวน 10 ครั�ง (หมายเหต่ : 
ประเภูทอ่บัต่เหต่อื�นๆ อาท่ อ่บัต่เหต่จัากัเครื�องจัักัร 
อ่บัต่เหต่จัากักัารทำงาน อ่ทกัภูัย เกั่ดจั่ดวาบไฟิ 
ระบบขัดข้อง)

 จัากักัารว่เคราะห์ข้อม่ล้สิ่ถุ่ต่ย้อนหล้ัง 3 ปี 
(ปี 2562-2564) ในภูาพรวม พบว�า จัำนวนสิ่ถุ่ต่
กัารเกั่ดอ่บัต่เหต่/อ่บัต่ภูัย ในปีงบประมาณ 2564 
เพ่�มข้�นจัากัปงีบประมาณ 2563 โดยมีอตัรากัารเกัด่
เหตอั่คคภีูยัมากัที�สิ่ด่ รองล้งมาเป็นกัรณีอบ่ตัเ่หตอ่ื�นๆ 
โดยมีอ่บัต่เหต่ที�มีล้ักัษณะกัารเกั่ดเหต่แตกัต�างจัากั
ประเภูทอื�นๆ แล้ะเกั่ดข้�นบ�อยครั�ง คือ กัรณีระบบ
ไฟิฟิา้ขดัขอ้ง ซึ่้�งสิ่�งผ่ล้ต�อกัระบวนกัารผ่ล้ต่ของโรงงาน 
กั�อให้เกั่ดผ่ล้กัระทบต�อพนักังานแล้ะสิ่่�งแวดล้้อม
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 จัากัสิ่ถุ่ ต่ อ่ บั ต่ เห ต่  อ่บั ต่ ภูั ย ใน พื� นที� น่ คม
อ่ตสิ่าหกัรรมแล้ะท�าเรืออ่ตสิ่าหกัรรมในปีที�ผ่�านมา 
(ป ี2561-2564) ศปกั.กันอ. ได้นำข้อม่ล้มาประกัอบ
กัารว่ เคราะห์ เ พื�อนำมาประกัอบกัารวางแผ่น
กัารป้องกันักัารเกัด่อ่บัต่เหต ่อ่บต่ัภัูย แล้ะมาตรกัาร
ป้องกัันกัารเกั่ดซึ่�ำ ดังนั�น ในปีงบประมาณ 2564 
ศปกั.กันอ. จั้งได้จััดทำ “โครงกัารยกัระดับความ
ปล้อดภูัยแล้ะป้องกัันกัารเกั่ดอ่บัต่เหต่/อ่บัต่ภัูย
ในโรงงานอ่ตสิ่าหกัรรม” ภูายใต้แผ่นปฏิ่บัต่กัาร
ปีงบประมาณ 2564 วัตถุ่ประสิ่งค์เพื�อให้เจั้าหน้าที� 
กันอ. มีความเชี�ยวชาญในกัารสิ่ืบค้นหาสิ่าเหต่
ในกัารเกั่ดอ่บัต่เหต่/อ่บัต่ภูัย โดยใช้กัรณีศ้กัษา

อ่บัต่เหต่/อ่บัต่ภูัยที�เกั่ดข้�นจัร่ง แล้ะต่ดตามผ่ล้กัาร
แกั้ไขภูายหล้ังกัารเกั่ดอ่บัต่เหต่/อ่บัต่ภัูยของโรงงาน
ในน่คมฯ รวมทั�งจััดทำมาตรกัารป้องกัันกัารเกั่ด
อ่บัต่เหต่แล้ะเหต่ที�อาจัจัะเกั่ดซึ่�ำของสิ่ถุานประกัอบ
กั่จักัารภูายในพื�นที�น่คมอ่ตสิ่าหกัรรม เพื�อให้เกั่ด
ความเชื�อมั�นในด้านสิ่่�งแวดล้้อมแล้ะความปล้อดภัูย
ของสิ่งัคมชม่ชน โดย ศปกั.กันอ. ไดด้ำเนน่กัารร�วมกับั
ทีมว่ทยากัรผ่่้เชี�ยวชาญ จัากับร่ษัท เอ็นพีซึ่ี เซึ่ฟิตี� 
แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล้ เซึ่อร์ว่สิ่ จัำกััด ซึ่้�งมี
ความเชี�ยวชาญด้านความปล้อดภูัย อาชีวอนามัย 
แล้ะกัารประเม่นความเสิ่ี�ยง (Risk Assessment) 
ในโรงงานอ่ตสิ่าหกัรรม 

สถืิติอุบัติเห้ตุอุบัติภัยในนิคมูอุตสาห้กี่รรมูแลัะท�าเรืออุตสาห้กี่รรมู ประจำาปีงบประมูาณ 2562-2564

ปีงบัประมีาณ 

2562
อุบััตั้ิเห้ตัุ้/อุบััตั้ิภัยเกิดขึ้้�น
จัำานวน 24 ครั�ง

ปีงบัประมีาณ 

2563
อุบััตั้ิเห้ตัุ้/อุบััตั้ิภัยเกิดขึ้้�น
จัำานวน 16 ครั�ง

ปีงบัประมีาณ 

2564
อุบััตั้ิเห้ตัุ้/อุบััตั้ิภัยเกิดขึ้้�น
จัำานวน 25 ครั�ง

อัคค่ภัย สารเคมู่รั�วไห้ลั ระเบิด / เส่ยงดัง อื�นๆ
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 โครงกัารฯ มกีัารดำเนน่กัารคดัเล้อืกัโรงงานนำร�อง
เข้าร�วมจัำนวน 12 แห�ง เพื�อดำเน่นกัารตรวจัสิ่อบ
ข้อม่ล้กัารเกั่ดอ่บัต่เหต่ รวบรวมหล้ักัฐานต�างๆ ที�
เกัี�ยวข้องกัับกัารเก่ัดอ่บัต่เหต่ รวมทั�งตรวจัสิ่อบกัาร
แกัไ้ขภูายหล้งักัารเกัด่อ่บัต่เหต ่แล้ะมาตรกัารป้องกันั
กัารเกั่ดซึ่�ำ พร้อมเสิ่นอข้อค่ดเห็นแล้ะข้อเสิ่นอแนะ
ที�เป็นประโยชน์ต�อโรงงาน โดยกัารคัดเล้ือกัโรงงาน
นำร�องจัากัเกัณฑ์์ ดังนี� 

 1. โรงงานที�เคยเกั่ดอ่บัต่เหต่ซึ่�ำ
 2. สิ่าเหตก่ัารเกัด่เหต ่(Root Cause) ที�เกัด่บ�อยครั�ง
 3. ว่เคราะห์ม่ล้ค�าความเสีิ่ยหายมากัที�สิ่่ดจัากั
อ่บัต่เหต่อ่บัต่ภูัยประเภูทต�างๆ
 4. จัำนวนผ่่้ได้รับบาดเจั็บ/เสิ่ียชีว่ตมากัที�สิ่่ดจัากั
อ่บัต่เหต่อ่บัต่ภูัยประเภูทต�างๆ
 5. อ่บัต่เหต่ที�ไม�สิ่ามารถุหาสิ่าเหต่ที�แน�ชัดได้

ภาพักี่ิจกี่รรมูกี่ารสัมูมูนาเชิงปฏิิบัติกี่าร

 โดย ศปกั.กันอ. ได้ดำเนน่กัารจัดัทำรายงานสิ่รป่ผ่ล้
กัารถุอดบทเรยีนภูายหล้งักัารตรวจัสิ่อบโรงงานกัรณี
เกัด่อบ่ตัเ่หต่/อ่บต่ัภูยัภูายในนค่มอ่ตสิ่าหกัรรม แล้ะสิ่ื�อ
วดีท่ศัน์เรื�องกัารรายงานข้อเทจ็ัจัรง่กัรณีเกัด่เหตก่ัารณ์
ภูาวะฉก่ัเฉน่แล้ะกัารวเ่คราะห์สิ่าเหตก่ัารเกัด่อบั่ตเ่หต ่
เพื�อนำไปเผ่ยแพร�ให้เจ้ัาหน้าที� กันอ. สิ่ามารถุกัำกับั 
ดแ่ล้โรงงานภูายในพื�นที�นค่มฯ ได้อย�างมีประสิ่ท่ธิ์ภู่าพ
แล้ะมแีนวทางในกัารประเมน่ นำไปใช้เป็นกัรณศีก้ัษา
กัารวเ่คราะห์หาสิ่าเหตข่องกัารเกัด่อบ่ตัเ่หต ่รวมทั�งมี
กัระบวนกัารปรับปรง่อย�างเป็นระบบพร้อมทั�งสิ่ามารถุ
นำไปประย่กัต์ใช้ได้จัร่ง เพื�อจััดทำมาตรกัารป้องกััน
กัารเกัด่ซึ่�ำ

รายงานสรุปผู้ลักี่ารถือดบทเร่ยน
ภายห้ลัังกี่ารตรวจสอบโรงงานกี่รณ่เกิี่ดอุบัติเห้ตุ/อุบัติภัย

ภายในนิคมูอุตสาห้กี่รรมู

รายงานสรุปผู้ล
กี่ารถือดบทเร่ยนภายห้ลัังกี่ารตรวจสอบโรงงาน

กี่รณ่เกี่ิดอุบัติเห้ตุ/อุบัติภัยภายในนิคมูอุตสาห้กี่รรมู

กี่ารนิคมูอุตสาห้กี่รรมูแห้�งประเทศไทย
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ว่ดิทัศน์เรื�องกี่ารรายงานข้้อเท็จจริง
กี่รณ่เกี่ิดเห้ตุกี่ารณ์ภาวะฉุกี่เฉิน

ว่ดิทัศน์เรื�องกี่ารวิเคราะห้์สาเห้ตุกี่ารเกิี่ดอุบัติเห้ตุ

 โครงกี่ารสำารวจแลัะนำาเข้้าข้้อมููลัสนับสนุน
กี่ารระงับเห้ตุข้องโรงงานอุตสาห้กี่รรมู
แลัะนิคมูอุตสาห้กี่รรมู 
 ศปกั.กันอ. ได้ดำเน่นกัารพัฒนาระบบฐานข้อม่ล้
สิ่นับสิ่น่นกัารระงับเหต่ ตั�งแต�ปี 2558 โดยได้มี
กัารปรับปร่งระบบฯ มาอย�างต�อเนื�อง ในปี 2564 
ศปกั.กันอ. ไดด้ำเนน่โครงกัารสิ่ำรวจัแล้ะนำเขา้ขอ้มล่้
สิ่นับสิ่น่นกัารระงับเหต่ของโรงงานอ่ตสิ่าหกัรรม
แล้ะน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมเพื�อให้ฐานข้อม่ล้สิ่นับสิ่น่น
กัารระงับเหต่ภูายในโรงงานอ่ตสิ่าหกัรรม มีความ
สิ่มบ่รณ์มากัย่�งข้�น เป็นปัจัจั่บัน ครบถุ้วน ถุ่กัต้อง 
แล้ะเชื�อถืุอได้ เพื�อรองรับกัารเตรียมความพร้อม
ในกัารตอบโต้สิ่ถุานกัารณ์ฉ่กัเฉ่นแล้ะบร่หารจััดกัาร
น่คมอ่ตสิ่าหกัรรมแล้ะท�าเรืออ่ตสิ่าหกัรรมในภูาวะ
ฉ่กัเฉ่นอย�างทันท�วงที ทั�งในสิ่�วนของผ้่่ประกัอบกัาร
แล้ะสิ่ำนักังานน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม โดยกัารจััดอบรม
เช่งปฏ่ิบัต่กัารหลั้กัสิ่่ตรกัารใช้งานระบบฐานข้อม่ล้
สิ่นับสิ่น่นกัารระงับเหต่ สิ่ำหรับผ่่้ประกัอบกัาร 
(Decision Support System) ภูายใตโ้ครงกัารสิ่ำรวจั
แล้ะนำเข้าข้อม่ล้สิ่นับสิ่น่นกัารระงับเหต่ของโรงงาน 
อ่ตสิ่าหกัรรมแล้ะน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมประจัำปี 2564 
ร�วมกับัสิ่ำนกัังานนค่มอต่สิ่าหกัรรม จัำนวน 39 แห�ง 
ทั�งในร่ปแบบ Face 2 Face แล้ะร่ปแบบ Online 
โดยไดร้บัความร�วมมอืเปน็อย�างดใีนกัารนำเขา้ขอ้มล่้
จัากัผ่่้ประกัอบกัารในพื�นที� 

 โครงกี่ารกี่ารบูรณากี่ารข้้อมููลั
ระบบภูมูิสารสนเทศ GIS เพัื�อกี่ารเฝ้้าระวัง
คุณภาพัสิ�งแวดลั้อมู
 ศปกั.กันอ. ได้ดำเนน่กัารจัดัหาระบบภูม่ส่ิ่ารสิ่นเทศ 
GIS เ พื� อกัาร เฝ่้ า ระวั ง ค่ณภูาพสิ่่� ง แวด ล้้อม 
ในปี 2563 โดยมีวัตถุ่ประสิ่งค์เพื�อว่เคราะห์ข้อม่ล้
ด้ านสิ่่� งแวดล้้อมแล้ะความปล้อดภูัยที�มาจัากั
ต�างแหล้�งที�มาแล้ะแสิ่ดงผ่ล้ในร่ปแบบสิ่ารสิ่นเทศ
ภูม่ศ่าสิ่ตร์ ในกัารสิ่นับสิ่นน่ข้อมล่้สิ่ำหรับกัารตอบโต้
เหต่กัารณ์ภูาวะฉ่กัเฉ่นแล้ะประกัอบกัารตัดสิ่่นใจั
สิ่ำหรับผ้่่บร่หารได้อย�างรวดเร็วแล้ะมีประสิ่่ทธิ์่ภูาพ  
โดยในปี 2564 ศปกั.กันอ. ได้ดำเน่นกัารบ่รณากัาร
ข้อม่ล้ระบบภู่ม่สิ่ารสิ่นเทศ GIS เพื�อกัารเฝ้่าระวัง
ค่ณภูาพสิ่่�งแวดล้้อม โดยนำเข้าข้อม่ล้ เพื�อกัารเฝ้่าระวัง
ค่ณภูาพสิ่่�งแวดล้้อม ประกัอบด้วย ขอบผ่ังพื�นที� 
ผ่งัแม�บท นค่มอต่สิ่าหกัรรมทั�วประเทศ ระบบเฝ้่าระวัง
ค่ณภูาพสิ่่�งแวดล้้อม e-Monitoring ได้แกั� สิ่ถุานี
ตรวจัวัดค่ณภูาพอากัาศในบรรยากัาศ AQMS สิ่ถุานี
ตรวจัสิ่อบตรวจัวดัค่ณภูาพน�ำ WQMS สิ่ถุานตีรวจัวดั
ตรวจัสิ่อบค่ณภูาพอากัาศจัากัปล้�องแบบอตัโนมตั ่CEMs 
รวมทั�งนำเข้าข้อม่ล้ตามภูารกั่จัของ ศปกั.กันอ. 
เช�น ข้อม่ล้สิ่ถุานกัารณ์ฝ่่่น PM 2.5 ข้อม่ล้
สิ่ถุานกัารณ์น�ำ รวมถุ้งกัารเตรียมความพร้อม สิ่ำหรับ
เจั้าหน้าที� ศปกั. แล้ะเจ้ัาหน้าที� ที�ปฏิ่บัต่งานที�
ศ่นย์ปฏิ่บัต่กัาร กันอ. เพื�อให้ระบบมีความสิ่มบ่รณ์ 
แล้ะมีประสิ่่ทธิ์่ภูาพ พร้อมใช้งาน ในกัารสิ่นับสิ่น่น
ภูารกั่จักัารเฝ่้าระวังค่ณภูาพสิ่่�งแวดล้้อมต�อไป 

ผู้ลักี่ารดำาเนินโครงกี่ารกี่องสนับสนุนกี่ารปฏิิบัติกี่าร ศูนย์ปฏิิบัติกี่าร กี่นอ.
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 โครงกี่ารบำารุงรถืสนับสนุนภารกี่ิจ
บรรเทาสาธิารณภัย (Eco Ranger)
   กันอ. ได้จััดหารถุสิ่นับสิ่น่นภูารกั่จับรรเทา
สิ่าธิ์ารณภัูย (Eco Ranger) ตั�งแต�ปี 2558 เพื�อ
ให้มีความพร้อมในกัารสิ่นับสิ่น่นภูารกั่จับรรเทา
สิ่าธิ์ารณภัูย (Eco Ranger) ในกัารให้ความช�วยเหลื้อ
ผ่่้ประสิ่บภูัยในช�วงเกั่ดภูัยพ่บัต่ ตล้อดจันสิ่นับสิ่น่น
กัารจััดตั�งศ่นย์สิ่ื�อสิ่ารเคล้ื�อนที� ระบบผ่ล้่ตกัระแสิ่
ไฟิฟิ้า พร้อมระบบไฟิสิ่�องสิ่ว�างเพื�อบัญชากัารระงับ
เหต่ฉ่กัเฉ่นได้ตล้อด 24 ชั�วโมง โดยปี 2564  
ศปกั.กันอ. ดำเน่นกัารโครงกัารบำร่งรถุสิ่นับสิ่น่น
ภูารกั่จับรรเทาสิ่าธิ์ารณภัูย (Eco Ranger) เพื�อ
ให้รถุสิ่นับสิ่น่นภูารกั่จับรรเทาสิ่าธิ์ารณภูัย (Eco 
Ranger) มีความพร้อมใช้งาน ทั�งในสิ่�วนของตัวรถุ 
แล้ะอ่ปกัรณ์ด้านกัารสิ่ื�อสิ่าร กัารเชื�อมโยงถุ�ายทอด
สิ่ัญญาณจัากัพื�นที�ในน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม เพื�อให้
ผ่่้บร่หารแล้ะผ่่้ที�เกัี�ยวข้องสิ่ามารถุบัญชากัารแล้ะ
ตด่ตามสิ่ถุานกัารณฉ์ก่ัเฉน่จัากัศ่นยป์ฏิบ่ตัก่ัาร กันอ. 
โดยไม�ตอ้งเดน่ทางเขา้พื�นที�เกัด่เหต่ฯ ดว้ยกัารสิ่ื�อสิ่าร 
ถุ�ายทอดสิ่ัญญาณจัากัพื�นที�ผ่�านรถุ Eco Ranger 
มาที� ศปกั.กันอ. สิ่ำนกัังานใหญ� เพื�อสิ่ร้างความเชื�อมั�น
ให้แกั�ผ่่้ประกัอบกัารแล้ะผ่่้พัฒนาน่คมฯ รวมถุ้ง
ให้กัารสิ่นับสิ่น่นกั่จักัรรมอื�นๆ ในพื�นที�น่คม อาท ่
เข้าร�วมซึ่้อมแผ่นตอบโต้ภูาวะฉ่กัเฉ่น Emergency 
Response Plan สิ่นับสิ่น่นกั่จักัรรมในกัรณี 
ศน่ย์บรก่ัารตรวจัคัดกัรองหาเชื�อไวรัสิ่โคโรนา  2019 
(COVID-19) จั่ดบร่กัารฉีดวัคซึ่ีน แล้ะกั่จักัรรมอื�นๆ 

 โครงกี่ารเช�าระบบวิทยุสื�อสารเฉพัาะกี่ิจ
ข้อง กี่นอ.
 ศปกั.กันอ. จััดเตรียมความพร้อมของระบบ
สิ่ื�อสิ่ารที�มีประสิ่่ทธิ์่ภูาพ ในกัารปฏ่ิบัต่งานทั�งใน
สิ่ภูาวะปกัต่แล้ะเกั่ดเหต่ฉ่กัเฉ่น ซึ่้�งจัะเป็นหัวใจัหล้ักั
ในด้านประสิ่านงานกัารสิ่ื�อสิ่ารแบบบ่รณากัารให้
ต่ดต�อถุ้งกััน มีความรวดเร็วในกัารสิ่�งข�าวสิ่าร แล้ะ
ทนัต�อเหต่กัารณ์ ในปี 2564 ศปกั.กันอ. ดำเนน่กัาร
โครงกัารเช�าระบบว่ทย่สิ่ื�อสิ่ารเฉพาะกั่จัของ กันอ. 
เพื�อบร่ณากัารแล้ะเชื�อมโยงระบบว่ทย่สืิ่�อสิ่ารในเครือข�าย
ของ กันอ. แล้ะเครือข�ายว่ทย่ที�รถุ Eco Ranger 
ให้สิ่ามารถุรองรับในกัารต่ดต�อสิ่ื�อสิ่ารครอบคล้่ม
ทั�วประเทศ แล้ะเพ่�มศกััยภูาพในกัารตอบโต้เหตก่ัารณ์
ภูาวะฉ่กัเฉ่นทั�งในสิ่ภูาวะปกัต่แล้ะสิ่ภูาวะฉ่กัเฉ่น

ได้อย�างมีประสิ่่ทธิ์่ภูาพ แล้ะสิ่นับสิ่น่นกั่จักัรรม
ในพื�นที�นค่มอต่สิ่าหกัรรม จัากัเหตก่ัารณก์ัารระบาด
ของโรคต่ดเชื�อไวรัสิ่โคโรนา 2019 (COVID-19)
ในกัรณศีน่ยบ์รก่ัารตรวจัคดักัรองหาเชื�อไวรสัิ่โคโรนา  
แล้ะจั่ดบร่กัารฉีดวัคซึ่ีน   

 โครงกี่ารจัดห้าบริกี่ารศูนย์สำารองข้้อมููลั 
(Disaster-Recovery Site) ข้อง ศปกี่.กี่นอ.
 เพื�อสิ่ร้างความเชื�อมั�นในกัารให้บร่กัารระบบ
สิ่ารสิ่นเทศของ ศปกั.กันอ. ให้มีความพร้อมใช้งาน 
ในปี 2564 ศปกั.กันอ. ได้ดำเน่นโครงกัารจััดหา
บร่กัารศ่นย์สิ่ำรองข้อม่ล้ (Disaster-Recovery Site) 
ของ ศปกั.กันอ. โดยจััดหาระบบสิ่ำรองข้อม่ล้
ภูายนอกัแล้ะกัารกั่้คืนระบบ (Disaster-Recovery: 
DR Site) เพื�อรองรับกัารปฏิ่บัต่หน้าที�ในกัรณีเกั่ด
เหตฉ่ก่ัเฉ่นหรือภัูยพบั่ต ่ เจ้ัาหน้าที�ไม�สิ่ามารถุเดน่ทาง
เข้าพื�นที�สิ่ำนักังานใหญ�ได้ หรือในกัรณีโครงข�าย
กัารสิ่ื�อสิ่ารหลั้กัไม�สิ่ามารถุใช้งานได้ ให้ผ่่ใ้ช้งานระบบ
สิ่ามารถุเข้าถุง้ระบบสิ่ารสิ่นเทศของ ศปกั.กันอ. รวมถุ้ง
จััดเก็ับแล้ะสิ่ำรองข้อม่ล้ (Replication Software) 
ระบบสิ่ารสิ่นเทศของ ศปกั.กันอ. ผ่�านโครงข�าย
ที�มีความปล้อดภูัย แล้ะมีโครงข�ายกัารสิ่ื�อสิ่ารสิ่ำรอง 
เพื�อให้สิ่ามารถุให้ระบบสิ่ารสิ่นเทศของ ศปกั.กันอ.  
ให้มคีวามพรอ้มใช้งานแล้ะใหบ้รก่ัารไดอ้ย�างต�อเนื�อง 
รวมถุ้งกัารดำเน่นกัารตรวจัประเม่นช�องโหว� 
(Vulnerability Assessment) ของระบบสิ่ารสิ่นเทศ
ตามแนวปฏิบ่ตัใ่นกัารรกััษาความมั�นคงปล้อดภูยัดา้น
สิ่ารสิ่นเทศของ กันอ. โดยกัำหนดให้มกีัารตรวจัสิ่อบ 
เฝ่้าระวังแล้ะแจ้ังเตือน ตล้อดจันแก้ัไขปัญหาเพื�อให้
ระบบคอมพ่วเตอร์มีความปล้อดภูัย พร้อมใช้งาน 
ใหส้ิ่ามารถุใหบ้รก่ัารตาม SLA ที� ศปกั.กันอ. กัำหนด  
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 กันอ. ตระหนักัถุ้งความสิ่ำคัญในกัารบร่หาร
จััดกัารที�ดี บ่รณากัารหล้ักักัารกัำกัับด่แล้กั่จักัารที�ดี 
(Corporate Governance) กัารบร่หารความเสิ่ี�ยง
แล้ะควบค่มภูายใน (Risk Management) ตล้อดจัน
กัารกัำกัับกัารปฏิ่บัต่ตามกัฎีระเบียบ (Compliance) 
ดังนั�น คณะกัรรมกัาร กันอ. จ้ังได้กัำหนดนโยบาย

กัารกัำกัับด่แล้กั่จักัารที�ดีของ กันอ. เพื�อให้ผ่่้บร่หาร 
พนกัังานแล้ะผ่่ม้สีิ่�วนไดส้ิ่�วนเสิ่ยีรบัทราบเจัตนารมณ์
แล้ะกัรอบกัารดำเน่นงาน สิ่ร้างความเชื�อมั�นแล้ะ
ความน�าเชื�อ ถืุอแกั� สัิ่งคม ผ้่่มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ีย 
ตล้อดจันประชาชนโดยทั�วไป ในกัารม่�งมั�นปฏิบ่ตัห่น้าที�
แล้ะดำเน่นธิ์่รกั่จัของ กันอ. ดังนี�

กี่ารกี่ำากี่ับัด้แลกิี่จักี่ารท่�ด่ของ กี่นอ.

1.  กั ำ หนดกั ร อ บกั า ร บ ร่ ห า ร กั่ จั กั า ร ที� มี
ประส่ิ่ทธิ์ภู่าพตามหลั้กัธิ์รรมาภูบ่าล้ ดงัต�อไปนี�

   1.1) กันอ. มีเจัตนารมณ์ที�จัะบร่หารกัจ่ักัาร
อย�างมีประสิ่่ทธิ์่ภูาพ ตามหลั้กัธิ์รรมาภู่บาล้ 

  โดยคำน้งถุ้งกัารรับฟิังความค่ดเห็น ความ
ต้องกัารของประชาชนแล้ะผ่่้มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสีิ่ย
ท่กักัล้่�ม

   1.2) กันอ. จัะด่แล้สิ่�งเสิ่ร่มกัารแข�งขัน
  ที�เป็นธิ์รรม ต�อต้านกัารเลื้อกัปฏ่ิบตัท่างกัารค้า 
  กัารทจ่ัรต่แล้ะรบัสิ่น่บน ตล้อดจันจัะดำเนน่กัาร
  ป้องกัันกัารใช้ข้อม่ล้ภูายในแล้ะกัารป้องกััน

ความขัดแย้งทางผ่ล้ประโยชน์ อันจัะนำไปส่ิ่�
  กัารสิ่ร้ างความได้ เป รียบในกัารแข� งขัน
  ทางกัารตล้าด
   1.3) กันอ. กัำหนดให้มีกัารเปิดเผ่ยข้อม่ล้

หรือข�าวสิ่ารสิ่าธิ์ารณะทั�งด้านกัารเง่นแล้ะที�
ไม�ใช�กัารเงน่อย�างถุก่ัตอ้ง แล้ะเหมาะสิ่ม ทั�งนี� 
ให้เป็นไปตามกัฎีหมายที�เกัี�ยวข้อง

   1.4) กันอ. กัำหนดใหม้กีัระบวนกัารบรห่าร
ความเสิ่ี�ยง กัารควบค่มภูายในทั�วทั�งองค์กัร

  ที�เป็นระบบ สิ่อดคล้้องกัับย่ทธิ์ศาสิ่ตร์แล้ะ
  เป้าหมายองค์กัร ตามกัรอบมาตรฐานกัารบรห่าร
  จัดักัารความเสิ่ี�ยงที�ด ีเพื�อเปน็เครื�องมอืในกัาร

เพ่�มคณ่ค�า (Value Enhancement) สิ่รา้งสิ่รรค์
ม่ล้ค�าเพ่�ม (Value Creation) ทั�งนี� นโยบาย
กัารกัำกัับด่แล้กั่จักัารที�ดีต้องมีกัารทบทวน

  เป็นระยะ เพื�อให้มีความเหมาะสิ่มกัับสิ่ภูาพ
กัารดำเน่นงานขององค์กัรที�เปล้ี�ยนแปล้งไป

2.  คณะกัรรมกัารจัะเป็นผ่่้พ่จัารณากัำหนด
ท่ศทาง กัล้ย่ทธิ์์ แผ่นย่ทธิ์ศาสิ่ตร์ระยะยาว

  แล้ะแผ่นปฏิ่บัต่กัารประจัำปีขององค์กัร 
  รวมทั�งระบ่ความเสิ่ี�ยงในระดับวัตถุ่ประสิ่งค์

เชง่ยท่ธิ์ศาสิ่ตร ์แล้ะพจ่ัารณามาตรกัารบรห่าร
จััดกัารความเสิ่ี�ยงที�เหมาะสิ่ม

3.  คณะกัรรมกัารจัะเป็นผ่่้พ่จัารณากัำหนด
  จัรรยาบรรณแล้ะแนวประพฤต่ปฏ่ิบัต่ที�ดี

ของคณะกัรรมกัาร ผ่่้บร่หาร แล้ะพนักังาน 
  ให้สิ่อดคล้้องตามมาตรฐานสิ่ากัล้อย�างครบถุ้วน 
  รวมทั�งเป็นผ้่่นำในกัารประพฤต่ปฏิ่บัต่ที�ดี
  มีจัร่ยธิ์รรม มีความรับผ่่ดชอบ ตามแนวทาง
  กัารกัำกัับด่แล้กั่จักัารที�ดี

4.  คณะกัรรมกัารมีหน้าที�ความรับผ่่ดชอบ
  ในกัารพ่จัารณากัำหนดระบบบร่หารจััดกัาร

องค์กัรที�สิ่ำคัญ รวมถุ้งระบบกัารกัำกัับด่แล้
กั่จักัารที�ดี ให้มีความเพียงพอ เหมาะสิ่ม 

  สิ่ามารถุขับเคล้ื�อนให้องค์กัรเกั่ดความยั�งยืน 
  ตล้อดจันบ่รณากัารระบบเทคโนโล้ยีสิ่ารสิ่นเทศ

ในกัารต่ดตามกัำกัับผ่ล้กัารดำเน่นงาน
  ด้านกัารเง่นแล้ะไม�ใช�กัารเง่นอย�างครบถุ้วน 

เป็นระบบ

5.  คณะกัรรมกัาร ผ่่้บร่หาร ตล้อดจันพนักังาน
แล้ะล้่กัจ้ัางของ กันอ. ท่กัระดับ จัะปฏ่ิบัต่
หน้าที�อย�างมีความรับผ่่ดชอบ เต็มศักัยภูาพ 
ภูายใต้หล้ักักัารกัารกัำกัับด่แล้กั่จักัารที�ดี 

  ดังต�อไปนี�

นโยบายกี่ารกี่ำากี่ับดูแลักี่ิจกี่ารท่�ด่
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 กันอ. ย้ดมั�นแล้ะปฏ่ิบัต่ตามหลั้กักัารกัารกัำกัับ
ด่แล้กั่จักัารที�ดีของรัฐว่สิ่าหกั่จัทั�งในระดับสิ่ากัล้ 
ไดแ้กั� OECD Guideline on Corporate Governance 
of State-Owned Enterprise (2015 Edition) 
โดยองค์กัารเพื�อความร�วมมือแล้ะกัารพัฒนาทาง
เศรษฐกั่จั (OECD) แล้ะระดับประเทศ ได้แกั� 

หลั้กักัารแล้ะแนวทางกัารกัำกัับด่แล้กั่จักัารที�ดีใน
รัฐว่สิ่าหกั่จั พ.ศ. 2562 แล้ะแนวทางปฏ่ิบัต่ โดย 
สิ่ำนกัังานคณะกัรรมกัารนโยบายรฐัวส่ิ่าหกัจ่ั (สิ่คร.) 
กัระทรวงกัารคล้ัง จั้งได้จััดทำค่�มือกัารกัำกัับด่แล้
กั่จักัารที�ดีของ กันอ. ซ้ึ่�งมีสิ่าระสิ่ำคัญในประเด็น
ต�างๆ ดังนี�

กี่ารปฏิิบัติตามูห้ลัักี่กี่ารแลัะแนวทางกี่ารกี่ำากี่ับดูแลักี่ิจกี่ารท่�ด่ในรัฐวิสาห้กี่ิจ

   5.1 กัารสิ่ร้างม่ล้ค�าเพ่�มแกั�กั่จักัารทั�งใน
  ระยะสิ่ั�นแล้ะระยะยาว (Create Value)
   5.2 ความสิ่ำน้กัในหน้าที�ด้วยขีดความ

สิ่ามารถุแล้ะประสิ่่ทธิ์่ภูาพ (Responsibility)
   5.3 กัารปฏิ่บัต่ต�อผ่่้มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ียโดย

สิ่่จัร่ตแล้ะเท�าเทียม (Equitable Treatment)
   5.4 ความรับผ่ด่ชอบต�อผ่ล้กัารปฏ่ิบตัห่น้าที� 

(Accountability)
   5.5 ความโปร�งใสิ่ กัารเปิดเผ่ยข้อม่ล้ 
  ตรวจัสิ่อบได้ (Transparency)
   5.6 กัารพฒันากัารกัำกับัดแ่ล้แล้ะจัรรยาบรรณ
  ที�ดีในกัารประกัอบธิ์่รกั่จั (Ethics)
   5 .7 กัารมีสิ่ำน้กัในความรับผ่่ดชอบ

ต�อสิ่ังคมมาใช้ในกัารดำเน่นงาน (Social 
  Awareness)

6.  คณะกัรรมกัาร ผ่่้บร่หาร ตล้อดจันพนักังาน
แล้ะล้่กัจ้ัางของ กันอ. ท่กัระดับ ต้องมีความ
ตระหนักัแล้ะปฏิ่บัต่ตามกัฎีระเบียบ ข้อบังคับ 
กัฎีหมายที�เกีั�ยวข้องกัับกัารดำเน่นกั่จักัารของ 
กันอ. รวมถุ้งมต่คณะรัฐมนตรี ตล้อดจันว่ธิ์ี
ปฏิ่บัต่แล้ะมาตรฐานที�เกัี�ยวข้องกัับกัารปฏิ่บัต่
งานอย�างเคร�งครัด โดยให้ผ่่้บังคับบัญชาท่กั
ระดบัชั�นมีหนา้ที�ควบค่มแล้ะปอ้งกันัความเสิ่ี�ยง
ที�อาจัเกั่ดข้�นด้วย

1.  บทบาทข้องภาครัฐ
  กันอ. ในฐานะหน�วยงานรัฐว่สิ่าหกั่จั ซึ่้�งม่�ง

ปฏ่ิบัต่หน้าที�โดยคำน้งถุ้งประโยชน์สิ่่งสิ่่ดของ
ผ้่่ถุือห้่นทางตรง อันได้แกั� กัระทรวงกัารคลั้ง 
บนสิ่มด่ล้ของผ่่้มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ียกัล้่�มต�างๆ 

  ที�เกัี�ยวข้องกับั กันอ. โดยมีกัารรายงานผ่ล้กัาร
ดำเน่นงานทั�งด้านกัารเง่นแล้ะไม�ใช�กัารเง่น 

  ตล้อดจันกัารพฒันาแล้ะดำเนน่งานสิ่ำคญัต�างๆ 
ต�อคณะกัรรมกัาร กันอ. แล้ะกัระทรวงกัารคล้งั

  ในฐานะผ่่้ถุือห้่นหล้ักัเป็นประจัำท่กัเดือน 
ตล้อดจันกัารเปิดเผ่ยข้อมล่้ต�อผ้่่มสีิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ยี

  แล้ะประชาชนผ่�านทางรายงานประจัำปี (Annual 
  Report) เป็นประจัำท่กัปี

2.  สิทธิิแลัะความูเท�าเท่ยมูกี่ันข้องผูู้้ถืือหุ้้น 
  เพื�อให้ผ่่้ ถืุอห่้นภูาครัฐสิ่ามารถุใช้สิ่่ทธิ์่ของ

ตนได้อย�างครบถุ้วน แล้ะมั�นใจัได้ว�า กันอ. 
  มีกัารด่แล้ให้กัารดำเน่นธิ์่รกั่จัแล้ะกัารล้งท่น

ที�ค้่มค�ามีกัารบร่หารจััดกัารงานภูายในที�เป็น
เล้่ศแล้ะมีจัร่ยธิ์รรม ทั�งกัารจััดให้มีนโยบาย
กัารป้องกัันแล้ะต�อต้านกัารท่จัร่ต กัารรับ
สิ่่นบน แล้ะความขัดแย้งทางผ่ล้ประโยชน์

  ที�ครอบคล้่มกัารป้องกัันกัารใช้ข้อม่ล้ภูายใน 
เพื� อหาผ่ล้ประ โยช น์ ใ ห้ แกั� ตน เองห รือ

  ผ่่้เกัี�ยวข้อง (Abusive Self-Dealing) รวมถุ้ง
  กัารกัำหนดให้กัรรมกัารแล้ะผ่่บ้รห่าร เปิดเผ่ย
  ข้อม่ล้เกัี�ยวกัับกัารมีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ียของตน
  แล้ะผ่่้เกัี�ยวข้อง เพื�อป้องกัันความขัดแย้ง
  ทางผ่ล้ประโยชน์จัากักัารมีสิ่�วนร�วมในกัาร

ตัดสิ่่นใจัแล้ะกัารทำธิ์่รกัรรมของ กันอ. 
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3.  คณะกี่รรมูกี่าร 
  คณะกัรรมกัาร กันอ. ประกัอบด้วย ผ่่้มี

ความร่้ ความสิ่ามารถุ ความเชี�ยวชาญ แล้ะ
ประสิ่บกัารณ์ที�สิ่ามารถุเอื�อประโยชน์ให้กัับ 
กันอ. โดยเปน็ผ่่ม้บีทบาทสิ่ำคญัในกัารกัำหนด
ว่สัิ่ยทัศน์แล้ะกัรอบท่ศทางย่ทธิ์ศาสิ่ตร์ของ
องคก์ัร รวมถุง้ร�วมกับัผ่่บ้รห่ารระดบัสิ่ง่กัำหนด
แนวทางกัารดำเนน่งานขององค์กัรทั�งระยะยาว

  แล้ะระยะสิ่ั�น นอกัจัากันี� คณะกัรรมกัาร 
  กันอ. ยังจััดให้มีคณะกัรรมกัารช่ดย�อยต�างๆ 

เพื�อช�วยศ้กัษากัล้ั�นกัรองตามความจัำเป็น 
  รวมถุง้กัำกับัดแ่ล้ให ้กันอ. ปฏิบ่ต่ัหนา้ที�ใหบ้รรล้่

พนัธิ์กัจ่ั วตัถุ่ประสิ่งค ์แล้ะนโยบายของภูาครัฐ 
  ทั�งนี� กันอ. มกีัารกัำหนดให้มกีัารจัดัสิ่�งหนงัสิ่อืเชญ่
  พร้อมเอกัสิ่ารกัารประช่มคณะกัรรมกัาร 
  ต�อคณะกัรรมกัารเปน็กัารล้�วงหนา้ไม�น้อยกัว�า 

7 วัน โดยกัำหนดไม�ให้มีกัารถุอน/เพ่�มวาระ 
วาระจัร/เวียน สิ่ัตยาบันย้อนหล้ัง เพื�อให้กัาร
ปฏิบ่ตัห่น้าที�ของคณะกัรรมกัารมีประสิ่ท่ธิ์ภู่าพ
มากัย่�งข้�น

4.  บทบาทข้องผูู้้มู่ส�วนได้ส�วนเส่ย
  กันอ. คำนง้ถุง้สิ่ท่ธิ์ ่บทบาท แล้ะความคาดหวงั

ของผ่่มี้สิ่�วนได้สิ่�วนเสีิ่ยทั�งภูายในแล้ะภูายนอกั
ของ กันอ. โดยกัำหนดแนวทางกัารปฏิ่บัต่ต�อ
กัล่้�มผ่่้มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ียของ กันอ. ผ่�านค่�มือ
กัารกัำกัับด่แล้กั่จักัารที�ดี แล้ะค่�มือจัร่ยธิ์รรม 
ระดับคณะกัรรมกัาร ผ่่้บร่หาร แล้ะพนักังาน 
ของ กันอ. สิ่ร่ปได้ดังนี�

  	 4.1	 ผู้้�ถึ่อัหุ�นภาครัฐ กันอ. นำกัรอบ
แนวนโยบายผ่่้ถืุอห้่นภูาครัฐของรัฐว่สิ่าหกั่จั 
(Statement of Direction: SOD) นโยบาย

  ของกัระทรวงกัารคล้ั ง  แล้ะกัระทรวง
อต่สิ่าหกัรรม เป็นกัรอบแนวทางในกัารกัำหนด
ท่ศทาง ย่ทธิ์ศาสิ่ตร์ กัล้ย่ทธิ์์ แผ่นปฏิ่บัต่กัาร 
โดยมกีัารรายงานผ่ล้แล้ะเปดิเผ่ยขอ้มล่้ทั�งดา้น
กัารเง่นแล้ะไม�ใช�กัารเง่น ต�อผ่่้ถืุอห่้นภูาครัฐ 
เพื�อให้กัารต่ดตามกัารดำเน่นงานของ กันอ. 
เป็นไปอย�างมีประสิ่่ทธิ์่ภูาพแล้ะน�าเชื�อถุือ

   4.2	 ภาครัฐ/หน่วิยงานราชีการระดับ
ภ้มิิภาคและท�อังถึิ�น กันอ. ย้ดมั�นกัารปฏิ่บัต่

ตามกัฎีหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หล้ักัเกัณฑ์์ 
มาตรฐาน นโยบายภูาครัฐ รวมถุ้งให้กัาร
สิ่นับสิ่น่นแล้ะความร�วมมือต�อกัารดำเน่นงาน
ของภูาครัฐ หน�วยงานราชกัารระดับภู่ม่ภูาค
แล้ะท้องถุ่�น 

   4.3	พื่นักงานและล้กจ�าง กันอ. ให้ความ
สิ่ำคัญกัับกัารบร่หารแล้ะพัฒนาทรัพยากัร
บ่คคล้อย�างเป็นธิ์รรม เท�าเทียม เป็นไปตาม
กัฎีหมาย มาตรฐาน ความปล้อดภูัย แล้ะ
สิ่่ขอนามัยของบ่คล้ากัร ตล้อดจันเคารพ
ขนบธิ์รรมเนียม วัฒนธิ์รรม ประเพณี แล้ะ
สิ่่ทธิ์่มน่ษยชน โดยถุือเป็นบรรทัดฐานขั�นต้น
ของกัารดำเน่นงาน 

   4.4	ล้กค�า	 (ผู้้�ปีระกอับการ) กันอ. ให้
บร่กัารล้่กัค้าท่กักัล้่�มด้วยความเสิ่มอภูาค 

  เปน็ธิ์รรม ไม�เล้อืกัปฏิบ่ตั ่ยน่ดรีบัฟิงัปญัหาเพื�อ
ค้นหาสิ่าเหต่ที�แท้จัร่งแล้ะแก้ัไข เพื�อให้ล้่กัค้า
เกัด่ความพ้งพอใจั ความเชื�อมั�นในความม่�งมั�น 
ตั�งใจั ซึ่ื�อสิ่ัตย์ แล้ะมาตรฐานในกัารให้บร่กัาร

  	 4.5	 เจ�าหนี� กันอ. กัำหนดนโยบายกัาร
ปฏิ่บัต่ต�อเจั้าหนี� โดยย้ดประโยชน์ที� เป็น
ธิ์รรมต�อทั�งสิ่องฝ่่าย ตามกัฎีหมาย สิ่ัญญา 
หรือเงื�อนไขที�ดำเน่นกัารตกัล้งร�วมกัันอย�าง
เคร�งครัด ทั�งนี� กัรณีไม�สิ่ามารถุดำเน่นกัาร

  ได้ตามเงื�อนไขหรือสิ่ัญญาที�ตกัล้งร�วมกััน 
กันอ. จัะรีบแจั้งให้เจั้าหนี�ทราบโดยทันที

  เพื�อร�วมหาแนวทางในกัารแก้ัไขอันจัะนำไปส่ิ่�
ประโยชน์ร�วมกัันอย�างสิ่มด่ล้

   4.6	 ค้่ค�า	 ผู้้� ส่ีงมิอับ	 ค้่ควิามิร่วิมิมิ่อั 
  กันอ. กัำหนดนโยบายกัารจัดัซึ่ื�อจัดัจ้ัางที�ม่�งเน้น
  ความโปร�งใสิ่ ตรวจัสิ่อบได้ เป็นไปตามกัฎี 

ระเบยีบ ข้อบงัคบัที�เกัี�ยวข้อง โดยไม�เล้อืกัปฏ่ิบัต่
  โดยกัำกัับไม�ให้มีกัารท่จัร่ต รับสิ่่นบนหรือ
  ผ่ล้ประโยชน์อื�นใด เพื�อป้องกัันกัารปฏิ่บัต่ที�
  ไม�เป็นธิ์รรมต�อค่�ค้า ผ่่ส้ิ่�งมอบ ค่�ความร�วมมอืได้
   4.7	ค้แ่ข่ง กันอ. มเีจัตจัำนงในกัารดำเนน่งาน

อย�างเปิดเผ่ย โปร�งใสิ่ เป็นไปตามเงื�อนไข
ตล้าด ไม�สิ่ร้างความได้เปรียบในกัารแข�งขัน
อย�างไม�เป็นธิ์รรม โดยกัำหนดเป็นนโยบาย

  กัารสิ่�งเสิ่ร่มกัารแข�งขันที�เป็นธิ์รรม แล้ะแนว
  ปฏิ่บัต่ตามหลั้กักัารแสิ่ดงความรับผ่่ดชอบต�อ
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  สัิ่งคมแล้ะสิ่่�งแวดล้้อม (Corporate Social 
Responsibility (CSR) in Process) 

   4.8	ชีุมิชีน	สีังคมิ	และปีระเทศชีาติ กันอ. 
ตระหนักัถุ้งความรับผ่่ดชอบต�อช่มชน สิ่ังคม 
สิ่่�งแวดล้้อม รวมไปถุ้งประเทศชาต่ จั้งม่�งเน้น
กัารทำธิ์่รกั่จัอย�างยั�งยืน คำน้งถุ้งความเสิ่ี�ยง
แล้ะโอกัาสิ่เกัด่ผ่ล้กัระทบต�อสัิ่งคม สิ่่�งแวดล้้อม 
แล้ะประเทศชาต่ โดยกัำหนดนโยบายแล้ะ

  แนวปฏิ่บัต่ในกัารรับผ่่ดชอบต�อสัิ่งคมแล้ะ
  สิ่่�งแวดล้้อม (Corporate Social Responsibility 
  (CSR) in Process) รวมถุ้งกัารให้ความ

สิ่ำคญักับักัารเสิ่รม่สิ่ร้างความเขม้แขง็แกั�ชม่ชน
โดยรอบพื�นที�น่คมอ่ตสิ่าหกัรรมแล้ะท�าเรือ
อ่ตสิ่าหกัรรม

5.  ความูยั�งยืนแลัะนวัตกี่รรมู 
  กันอ. นำหลั้กักัารบร่หารจััดกัารแล้ะสิ่�งเสิ่ร่ม

นวัตกัรรมเข้ามาเป็นสิ่�วนหน้�งในกัารพัฒนา
ผ่ล้่ตภัูณฑ์์แล้ะบร่กัาร ที�สิ่ามารถุแข�งขันได้

  ในอนาคต โดยกัำหนดนโยบาย แนวปฏ่ิบัต่ 
แล้ะแผ่นกัารจัดักัารนวตักัรรมทั�งระยะยาวแล้ะ
ระยะสิ่ั�นขององค์กัร ควบค่�กัับหล้ักักัารพัฒนา
ความยั�งยืน เพื�อกัารพัฒนาประสิ่่ทธิ์่ภูาพ
กัารปฏิ่บัต่งานแล้ะให้บร่กัาร บรรล้่ว่สิ่ัยทัศน์
ของกัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมแห�งประเทศไทย 
(กันอ.) เป็น “ผู้้�นำเปี็นการพื่ัฒนานิคมิ
อัุตสีาหกรรมิครบวิงจรระดับภ้มิิภาค

	 	 ด�วิยนวิัตกรรมิสี้่ควิามิยั�งย่น”

6.  กี่ารเปิดเผู้ยข้้อมููลั 
  กันอ. มีกัารกัำหนดกัรอบกัารเปิดเผ่ยข้อม่ล้
  สิ่ารสิ่นเทศ เพื�อให้มั�นใจัได้ว�ากัารเปิดเผ่ย
  แล้ะเผ่ยแพร�ข้อม่ล้ข�าวสิ่ารกัารดำเน่นงานที�

สิ่ำคญัของ กันอ. เป็นไปอย�างถุก่ัต้อง เหมาะสิ่ม 
  ครบถุ้วน เป็นปัจัจั่บัน แล้ะตรวจัสิ่อบได้ 
  ผ่�านช�องทางที�หล้ากัหล้าย เพื�อให้ผ่่้มีสิ่�วนได้

สิ่�วนเสิ่ียแล้ะสิ่าธิ์ารณชนสิ่ามารถุเข้าถุ้งข้อม่ล้
สิ่ำคญัของ กันอ. ไดอ้ย�างเท�าเทยีม สิ่อดคล้อ้ง
กัับพระราชบัญญัต่ข้อม่ล้ข�าวสิ่ารของราชกัาร 
พ.ศ. 2540 หล้ักัเกัณฑ์์กัารประเม่นค่ณธิ์รรม
แล้ะความโปร�งใสิ่ในกัารดำเนน่งานของภูาครัฐ

  (Integrity and Transparency Assessment: 
  ITA) หล้ักักัารแล้ะแนวปฏิ่บัต่ ที� ดีตาม

แนวทางกัารเปิดเผ่ยขอ้มล่้ของรัฐวส่ิ่าหกัจ่ัของ
สิ่ำนักังานคณะกัรรมกัารนโยบายรัฐว่สิ่าหกั่จั 
(สิ่คร.) กัระทรวงกัารคล้ังกัำหนด

7.  กี่ารบริห้ารความูเส่�ยงแลัะควบคุมูภายใน 
  กันอ. ตระหนักัถุ้งความสิ่ำคัญของกัารบร่หาร

ความเสิ่ี�ยงแล้ะกัารควบค่มภูายใน ซึ่้�งเป็น
ระบบบร่หารจััดกัารที�สิ่ำคัญสิ่ำหรับกัารกัำกัับ
ด่แล้กั่จักัารที�ดี โดยมีคณะกัรรมกัารบร่หาร
ความเสิ่ี�ยงแล้ะควบค่มภูายใน แล้ะกัองบรห่าร
ความเสิ่ี�ยงแล้ะควบคม่ภูายใน ฝ่า่ยยท่ธิ์ศาสิ่ตร์ 
เป็นผ่่้ รับมอบนโยบายนำไปขับเคล้ื�อนให้
เกั่ดผ่ล้สิ่ำเร็จั เพื�อสิ่ร้างความมั�นใจัในระบบ
บร่หารจััดกัารความเสิ่ี�ยงแล้ะควบค่มภูายใน
ให้มีประสิ่่ทธิ์่ภูาพแล้ะเป็นมาตรฐาน สิ่ามารถุ
ขับเคลื้�อนองค์กัรให้บรรล่้วัตถุ่ประสิ่งค์อย�างมี
ประสิ่่ทธิ์่ผ่ล้

8.  จรรยาบรรณ 
  กันอ. ให้ความสิ่ำคัญกัับกัารสิ่�งเสิ่ร่มให้

บ่คล้ากัรท่กัระดับปฏิ่บัต่ ง านได้อย� า งมี
จัร่ยธิ์รรมแล้ะจัรรยาบรรณ กันอ. จั้งได้จััด
ทำค่�มือจัร่ยธิ์รรมทั�งในระดับคณะกัรรมกัาร 
ผ่่้บร่หาร แล้ะพนักังาน ให้ถุือปฏ่ิบัต่โดย

  เคร�งครัดแล้ะจััดกั่จักัรรมสิ่ร้างบรรยากัาศ 
  เพื�อเสิ่ร่มสิ่ร้างความตระหนักัให้บ่คล้ากัร
  เหน็ความสิ่ำคญัแล้ะม่�งมั�นร�วมกับัองค์กัรในกัาร
  ปฏิ่บัต่ตนเป็นผ่่้มีจัร่ยธิ์รรมแล้ะจัรรยาบรรณ
  ได้ตามกัรอบแนวทางที� กันอ. กัำหนดอย�าง
  ครบถุ้วนสิ่มบ่รณ์ เพื�อขับเคล้ื�อนให้องค์กัร
  เกั่ดวัฒนธิ์รรมหลั้กักัารกัำกัับด่แล้กั่จักัารที�ดี
  ให้เป็นที�ยอมรับโดยทั�วไป

9.  กี่ารติดตามูผู้ลักี่ารดำาเนินงาน 
  เพื�อให้กัารต่ดตามผ่ล้กัารดำเน่นงานเป็นไป

อย�างมปีระสิ่ท่ธิ์ภู่าพแล้ะประสิ่ท่ธิ์ผ่่ล้ กันอ. ได้
กัำหนดให้มกีัารนำเสิ่นอรายงานทั�งด้านกัารเงน่

  แล้ะไม�ใช�กัารเง่นอย�างครบถุ้วนมีค่ณภูาพ
  แล้ะมีข้อม่ล้สิ่ารสิ่นเทศแล้ะกัารว่เคราะห์ที�
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  ถุก่ัต้อง ต�อคณะกัรรมกัาร กันอ. อย�างสิ่ม�ำเสิ่มอ 
  เพื�อใหค้ณะกัรรมกัาร กันอ. สิ่ามารถุพจ่ัารณา

ผ่ล้กัารดำเน่นงานได้อย�างชัดเจันกั�อนกัาร
ตัดสิ่่นใจั มอบข้อสิ่ังเกัตแล้ะข้อเสิ่นอแนะ

  อย�างมีนัยสิ่ำคัญให้นำไปปรับปร่งแล้ะพัฒนา
  ผ่ล้กัารดำเนน่งานได้อย�างมีประสิ่ท่ธิ์ผ่่ล้ บรรล้่

  เป้าหมายแล้ะขอบเขตกัารดำเนน่งานของ กันอ. 
  รวมทั�งขอ้ตกัล้งกัารประเมน่ผ่ล้กัารดำเนน่งาน 
  (Performance Agreement) ของ กันอ.
  ที�ได้หารือแล้ะกัำหนดข้อตกัล้งร�วมกันัระหว�าง 

กันอ. แล้ะกัระทรวงกัารคล้ัง โดย สิ่ำนักังาน
คณะกัรรมกัารนโยบายรัฐว่สิ่าหกั่จั (สิ่คร.)

 กันอ. กัำหนดให้กัองบร่หารความเสิ่ี�ยงแล้ะ
ควบค่มภูายใน สิ่ังกััดฝ่่ายย่ทธิ์ศาสิ่ตร์ สิ่ายงาน
ย่ทธิ์ศาสิ่ตร์แล้ะพัฒนา เป็นผ่่้รับผ่่ดชอบงานกัำกัับ
ด่แล้กัารปฏิ่บัต่ตามกัฎีหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที�
เกัี�ยวข้อง ตามหล้ักักัารบ่รณากัารกัารกัำกัับด่แล้
กั่จักัารที�ดี กัารบร่หารความเสิ่ี�ยงแล้ะควบค่มภูายใน 
แล้ะกัารปฏิ่บัต่ตามกัฎีหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที�
เกัี�ยวข้อง (GRC: Corporate Government, Risk 
Management and Internal Control, Compliance) 
โดยรายงานผ่ล้กัารดำเน่นงานในสิ่�วนที�เกัี�ยวข้องต�อ 
คณะอน่กัรรมกัารกัำกัับด่แล้กั่จักัารที�ดี ผ่่้มีสิ่�วนได้
สิ่�วนเสิ่ีย แล้ะกัารแสิ่ดงความรับผ่่ดชอบต�อสิ่ังคม 
แล้ะคณะอน่กัรรมกัารบร่หารความเสิ่ี�ยงแล้ะควบค่ม
ภูายใน แล้ะคณะกัรรมกัาร กันอ. 
 กัองบร่หารความเสิ่ี�ยงแล้ะควบค่มภูายใน มีกัาร
รวบรวมรายกัารกัฎีหมาย กัฎี ระเบียบ ข้อบังคับ
ที�เกัี�ยวข้องกัับหน้าที�ความรับผ่่ดชอบของ กันอ. 
ตล้อดจันแนวทาง/ขั�นตอน/ค่�มือปฏิ่บัต่งานของ
หน�วยงานภูายใน ซ้ึ่�งต้องได้รับกัารทบทวน/ปรับปร่ง 

เพื�อรองรบักัารประกัาศใช ้พ.ร.บ. ขอ้บงัคับ กัฎีหมาย 
ระเบียบ หล้ักัเกัณฑ์์ ฯล้ฯ ใหม�ที�เกัี�ยวข้องกัับกัาร
ดำเน่นงานของ กันอ. เป็นประจัำท่กัปี 
 โดยในปงีบประมาณ 2564 พบว�า สิ่ายงานบรก่ัาร
แล้ะล้ก่ัค้าสิ่มัพนัธ์ิ์ เป็นหน�วยงานที�ต้องมีกัารดำเนน่งาน
เพ่�มเต่ม เพื�อรองรับพระราชบัญญัต่กัารค้่มครอง
ข้อม่ล้สิ่�วนบ่คคล้ พ.ศ. 2562 ที�จัะมีผ่ล้ใช้บังคับ
ในปี 2565 ซึ่้�งหน�วยงานได้มีกัารเตรียมกัารกัำหนด
นโยบาย แนวปฏิ่บัต่ แล้ะแบบคำร้องขอต�างๆ 
ที�เกัี�ยวข้องครบถุ้วน มีความเพียงพอที�จัะสิ่ามารถุ
ปฏ่ิบัต่ตามกัฎีหมาย ระเบียบ แล้ะข้อบังคับ
ที�เกัี�ยวข้องกัับกั่จักัาร ให้บรรล้่วัตถุ่ประสิ่งค์อย�างมี
ประสิ่่ทธิ์่ผ่ล้ของหน�วยงานได้
 นอกัจัากันี� ผ่ล้ล้ัพธิ์์ของกัระบวนกัารกัำกัับ
ด่แล้กัารปฏิ่บัต่ตามกัฎีหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที�
เกัี�ยวข้อง ในปีงบประมาณ 2564 พบว�า กันอ. ไม�มี
กัารกัระทำผ่ด่กัฎีหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัที�เกัี�ยวข้อง
ทั�งในระดับองค์กัร แล้ะระดับบ่คล้ากัร กันอ.

 กันอ. ได้ประกัาศนโยบายกัารป้องกัันแล้ะ
ต�อต้านกัารท่จัร่ต กัารรับสิ่่นบน แล้ะความขัดแย้ง
ทางผ่ล้ประโยชน์ เพื�อให้เป็นกัรอบกัารบรห่ารจัดักัาร

ด้วยความซึ่ื�อสิ่ัตย์ เปิดเผ่ย โปร�งใสิ่ ตรวจัสิ่อบได้ 
ม่�งผ่ล้สิ่ัมฤทธิ์่�อย�างมีประสิ่่ทธิ์่ภูาพ โดยครอบคล้่ม
ประเด็นสิ่ำคัญ ดังนี�

1.  กี่ารป้องกี่ันแลัะต�อต้านกี่ารทุจริต 
  แลัะกี่ารรับสินบน
  กันอ. ให้ความสิ่ำคัญต�อกัารกัำกัับด่แล้กัาร

ปฏิ่บัต่ตามกัฎีหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
  วธ่ิ์ปีฏิบ่ตั ่เพื�อวางระบบปอ้งกันัแล้ะต�อตา้นกัาร

ทจ่ัรต่ คอรร์ปัชนัในทก่ัรป่แบบ ทั�งทางตรงแล้ะ

ทางอ้อม ควบค่�กัับกัารสิ่�งเสิ่ร่มความตระหนักั
แล้ะพฤตก่ัรรมพง้ประสิ่งค์ตามกัรอบจัรย่ธิ์รรม
ของบ่คล้ากัร กันอ. ในกัารปฏิบั่ตง่านอย�างซืึ่�อสิ่ตัย์

  เปิดเผ่ย โปร�งใสิ่ เป็นธิ์รรม ตรวจัสิ่อบได้ 
แล้ะม่�งผ่ล้สัิ่มฤทธ่ิ์�อย�างมีประสิ่่ทธิ์่ภูาพตาม

  หล้ักัธิ์รรมาภู่บาล้

กี่ารกี่ำากี่ับดูแลักี่ารปฏิิบัติตามูกี่ฎห้มูาย ระเบ่ยบ ข้้อบังคับท่�เกี่่�ยวข้้อง

นโยบายป้องกี่ันกี่ารทุจริต กี่ารรับสินบน แลัะความูข้ัดแย้งทางผู้ลัประโยชน์ 
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 กันอ. ให้ความสิ่ำคญักับักัารป้องกันักัารเกัด่รายกัาร
เกีั�ยวโยง หรือกัารทำรายกัารระหว�าง กันอ. กัับ
บ่คคล้ที�เกัี�ยวโยงกัับ กันอ. หรือกัารทำรายกัาร
ระหว�าง กันอ. กับันต่่บ่คคล้ที�มผ้่ี่มอีำนาจัควบคม่เปน็
บ่คคล้ที�เกัี�ยวโยงกัับ กันอ. เพื�อให้เกั่ดความโปร�งใสิ่ 
เป็นธิ์รรม เท�าเทียมกััน โดยย้ดหลั้กักัารในกัารทำ
รายกัารต�างๆ ดังนี�
   - เป็นรายกัารที�ผ่�านกัระบวนกัารอน่มัต่ ที�
โปร�งใสิ่โดยกัรรมกัาร/ผ่่้บร่หารด้วยความรับผ่่ดชอบ 
ระมดัระวงัแล้ะซึ่ื�อสิ่ตัย ์สิ่จ่ัรต่ โดยผ่่ม้สีิ่�วนไดส้ิ่�วนเสิ่ยี
ไม�ได้มีสิ่�วนร�วมในกัารตัดสิ่่นใจั
   - เป็นรายกัารที�กัระทำโดยคำน้งถุ้งผ่ล้ประโยชน์
ของหน�วยงานเสิ่มอืนกัารทำรายกัารกับับ่คคล้ภูายนอกั
  

 -  มีระบบต่ดตามแล้ะตรวจัสิ่อบที�ทำให้มั�นใจั
ได้ว�ากัารทำรายกัารเป็นไปตามขั�นตอนที�ถุ่กัต้อง
 - หลี้กัเล้ี�ยงกัารทำรายกัารที�เกัี�ยวโยงที�อาจั
กั�อให้เกั่ดความขัดแย้งทางผ่ล้ประโยชน์กัันกัับบร่ษัท
ในเครือ กันอ. แล้ะกั่จักัารที�เกัี�ยวข้องกัับ กันอ.

  โดย กันอ. ได้กัำหนดแนวปฏิ่บัต่ในกัารป้องกััน
กัารเกัด่รายกัารเกัี�ยวโยง ดังนี�
   1) จััดให้มีแบบฟิอร์มกัารรับรองค่ณสิ่มบัต่ของ
กัรรมกัาร กันอ. ประจัำปี แล้ะแบบฟิอร์มรับรอง
ความเป็นอ่สิ่ระของกัรรมกัาร กันอ. ประจัำปี เพื�อ
รบัรองกัารไม�มตีำแหน�ง หรือความสิ่มัพนัธ์ิ์ทางธิ์ร่กัจ่ัใดๆ
แล้ะสิ่ามารถุใช้ด่ล้ยพ่น่จัที�เป็นอ่สิ่ระในกัารตัดสิ่่นใจั
  

นโยบายแลัะผู้ลักี่ารจัดกี่ารรายกี่ารท่�เกี่่�ยวโยงกี่ัน

2.  กี่ารป้องกี่ันกี่ารใช้ข้้อมููลัภายใน
  กันอ. กัำหนดแนวทางกัารเกับ็รกััษาขอ้มล่้แล้ะ

กัารป้องกัันกัารใช้ข้อม่ล้ภูายใน โดยกัำหนด
สิ่ท่ธิ์ใ่นกัารเข้าถุง้ข้อมล่้สิ่ารสิ่นเทศในแต�ล้ะชั�น

  ความล้บั ตามอำนาจัหน้าที�แล้ะความรบัผ่่ดชอบ
  ของผ่่้ปฏ่ิบัต่งานระดับต�างๆ แล้ะควบค่ม/

ป้องกัันกัารเข้าถุ้งข้อม่ล้ของ กันอ. จัากับ่คคล้
  ภูายนอกั รวมถุ้ งกัำหนดแนวปฏ่ิบัต่ ให้
  คณะกัรรมกัาร ผ่่้บร่หาร แล้ะพนักังาน กันอ. 

เกั็บรักัษาความล้ับ/ข้อม่ล้ภูายในของ กันอ. 
  ที�ตนได้ทราบจัากักัารปฏิบ่ต่ัหน้าที� โดยไม�เปิดเผ่ย
  แกั�บ่คคล้อื�นใดที�ไม�เกัี�ยวข้อง แล้ะห้ามม่ให้นำ

ข้อม่ล้ความล้ับ/ข้อม่ล้ภูายในของ กันอ. ไปใช้
ประโยชน์หรือแสิ่วงหาประโยชน์โดยม่ชอบ

  แกั�ตนเองหรอืผ่่อ้ื�น ไม�ว�าทางตรงหรอืทางออ้ม 
แม้กัารเปิดเผ่ยข้อม่ล้นั�นจัะไม�ทำให้ กันอ. 
เสิ่ียหายก็ัตาม ยกัเว้นกัรณีที�ต้องปฏ่ิบัต่ตาม
กัฎีหมาย หรือได้รับอน่มัต่จัากัผ่่้มีอำนาจัแล้้ว

3.  กี่ารป้องกี่ันความูข้ัดแย้งทางผู้ลัประโยชน์
     เพื�อป้องกัันความขัดแย้งทางผ่ล้ประโยชน์
  ในกัารปฏิบ่ตัง่านของคณะกัรรมกัาร จัง้กัำหนด

ใหม้กีัารรบัรองคณ่สิ่มบตั ่แล้ะความเปน็อส่ิ่ระ

ของกัรรมกัาร กันอ. ประจัำปี รวมถุ้งกัาร
  เปิดเผ่ยความเกัี�ยวข้องหรือกัารมีสิ่�วนได้สิ่�วนเสีิ่ย
  ในวาระกัารประช่มของคณะกัรรมกัาร กันอ. 

ท่กัครั�ง เพื�อรบัรองกัารไม�มตีำแหน�ง หรอืความ
สิ่มัพนัธิ์ท์างธิ์ร่กัจ่ัใดๆ แล้ะสิ่ามารถุใชด้ล่้ยพ่นจ่ั
ที�เปน็อส่ิ่ระในกัารตัดสิ่น่ใจัโดยปราศจัากัความ
คาดหวังในผ่ล้ประโยชน์สิ่�วนตัวอย�างแท้จัร่ง

  
   นอกัจัากันี� กันอ. กัำหนดให้บ่คล้ากัร กันอ. 

มีกัารรายงานกัารขัดกัันของผ่ล้ประโยชน์
  เป็นประจัำท่กัปี แล้ะท่กัครั�งเมื�อได้รบักัารบรรจั/่
  ได้รับกัารแต�งตั�งให้ดำรงตำแหน�งใหม� เพื�อใช้

ในกัารแต�งตั�ง โยกัย้าย แล้ะปอ้งกันัโอกัาสิ่เกัด่
ผ่ล้ประโยชน์ทับซึ่้อนในกัารบร่หารทรัพยากัร
บ่คคล้ รวมถุ้งให้มีกัารเปิดเผ่ยความขัดแย้ง
ทางผ่ล้ประโยชน์ในกัารจััดซึ่ื�อ/จััดจั้าง/จั้าง

  ที�ปร้กัษา ท่กัครั�งที�บ่คล้ากัรได้รับมอบหมาย
ใหป้ฏิบ่ตัห่นา้ที�เกัี�ยวขอ้งกับักัระบวนกัารจัดัซึ่ื�อ

  จััดจั้าง
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 กันอ. ให้ความสิ่ำคัญต�อกัารบร่หารความเสิ่ี�ยง
แล้ะกัารควบค่มภูายใน ทั�งนี�เพื�อเป็นเครื�องมือสิ่ำคัญ 
ในกัารรบัมอืกับัปจััจัยัเสิ่ี�ยงต�างๆ ทั�งจัากัปัจัจัยัภูายใน
แล้ะปัจัจััยภูายนอกัองค์กัร อันได้แกั� ความผั่นผ่วน
ทางเศรษฐกั่จั สิ่ถุานกัารณ์ความไม�แน�นอน แล้ะ
ปัจัจััยเสีิ่�ยงใหม�ๆ ที�มีแนวโน้มซึ่ับซึ่้อนแล้ะทวีความ
ร่นแรงมากัย่�งข้�นกัว�าในอดีต เป็นต้น กัารบร่หาร
ความเสิ่ี�ยงแล้ะกัารควบค่มภูายในเป็นสิ่�วนสิ่ำคัญที�
จัะช�วยล้ดผ่ล้กัระทบ ทำให้ กันอ. สิ่ามารถุบรรล่้
เป้าหมายทางธิ์่รกั่จัที�ตั�งไว้ ประกัอบกัับได้รับกัาร

สิ่นับสิ่น่นกัารดำเน่นงานของ กันอ. ภูายใต้กัาร
กัำกัับด่แล้กั่จักัารที�ดี เพื�อให้กัารบร่หารความเสิ่ี�ยงมี
ประสิ่ท่ธิ์ภู่าพ แล้ะประสิ่ท่ธิ์ผ่่ล้ในกัารบรรล้เ่ปา้หมาย
ทางธิ์่รกั่จั สิ่อดคล้้องกัับว่สิ่ัยทัศน์แล้ะท่ศทางองค์กัร 
ล้ดผ่ล้กัระทบจัากัความไม�แน�นอนของสิ่ภูาพแวดล้อ้ม
ทางธิ์ร่กัจ่ั สิ่ามารถุสิ่ร้างความมั�นใจัแล้ะความน�าเชื�อถุอื
ให้แกั�ผ่่้ถุือห่้นแล้ะผ่่้มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ียในกัารดำเน่น
ธิ์่รกัจ่ัว�า กันอ. มีระบบกัารบร่หารความเสิ่ี�ยงแล้ะ
กัารควบค่มภูายในที�สิ่ามารถุรองรับความเสิ่ี�ยงได้
ในท่กัม่ต่

กี่ารบริห้ารความูเส่�ยงแลัะกี่ารควบคุมูภายใน

โดยปราศจัากัความคาดหวังในผ่ล้ประโยชน์สิ่�วนตัว
อย�างแท้จัร่ง
   2) จััดให้มีแบบฟิอร์มเปิดเผ่ยความเกีั�ยวข้อง
หรือกัารมีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ียในวาระกัารประช่มคณะ
กัรรมกัาร กันอ. ท่กัครั�ง เพื�อขอความร�วมมือในกัาร
ไม�ร�วมประช่มพ่จัารณาในเรื�องที�มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ีย
หรอืรายกัารเกัี�ยวโยง ไม�ว�าทางตรงหรือทางอ้อม อนัอาจั
กั�อให้เก่ัดความขัดแย้งทางผ่ล้ประโยชน์กับั กันอ. ได้

   3) จััดให้มีแบบฟิอร์มกัารแจ้ังข้อม่ล้กัารถืุอห่้น 
กัารดำรงตำแหน�งในบรษั่ทจัดทะเบียนแล้ะไม�จัดทะเบียน
ของคณะกัรรมกัาร กันอ. ประจัำปี เพื�อตรวจัสิ่อบ
รายกัารเกัี�ยวโยง แล้ะเปิดเผ่ยข้อม่ล้ต�อสิ่าธิ์ารณชน
ผ่�านรายงานประจัำปี

โดยในปีงบัประมาณ 2564 ม่รายการระห้วั่างกันขึ้อง กนอ. กับัห้น่วัยงาน/นิตั้ิบัุคคลที่่�เก่�ยวัขึ้้อง ดังน่�

นิติบุคคลัท่�เกี่่�ยวข้้อง จำานวนเงิน
(ลั้านบาท)

กี่รรมูกี่ารร�วมูกี่ัน
ในปีงบประมูาณ 2564

บร่ษัท โกัล้บอล้ ย่ท่ล้่ตี� เซึ่อร์ว่สิ่ จัำกััด นางสิ่าวสิ่มจั่ณณ์ พ่ล้้กั* 

- รายรับ 213.53 นายวีร่ศ อัมระปาล้**

- รายจั�าย 1,759.96

บร่ษัท จััดกัารแล้ะพัฒนาทรัพยากัรน�ำภูาคตะวันออกั จัำกััด 31.92 นางสิ่าวสิ่มจั่ณณ์ พ่ล้้กั* 

(มหาชน) นายวีร่ศ อัมระปาล้**

ธิ์นาคารออมสิ่่น นายกั้อง ร่�งสิ่ว�าง

- เง่นฝ่ากั 36.95

- เง่นกั่้ 865.90

หมายเหตุุ :  
*  นัางสาวสมจิณณ์ พัิล่ก  ดุำรงตำแหนั่งตั�งแต่วันัที� 20 พั.ย. 61 - 19 เม.ย 64

** นัายวีริศ อัมระปาล ดุำรงตำแหนั่งตั�งแต่วันัที� 30 เม.ย 64 - ปัจจุบันั 
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1.  ความูเส่�ยงด้านกี่ลัยุทธิ์ (Strategic Risk) 
กันอ. ใหค้วามสิ่ำคญัต�อกัารบรห่ารความเสิ่ี�ยง
ด้านกัล้ย่ทธ์ิ์ เพื�อให้ตอบสิ่นองวัตถุ่ประสิ่งค์
เช่งย่ทธิ์ศาสิ่ตร์ 5G+ กัารพัฒนาผ่ล้่ตภัูณฑ์์
แล้ะบร่กัารของ กันอ. กัารบร่หารจััดกัารเพื�อ

  เตรียมความพร้อมรับมือกัับภัูยแล้้ง โดยได้
กัำหนดเปน็ 4 ปจััจัยัเสีิ่�ยง ไดแ้กั� S1 ไม�สิ่ามารถุ

  พัฒนา Business Model เพื�อเพ่�มขีดความ
สิ่ามารถุในกัารทำธิ์่รกั่จัไปสิ่่�กัารสิ่ร้างรายได้

  ในอนาคต, S2 ไม�สิ่ามารถุวเ่คราะหแ์ล้ะจัดักัาร
  ฐานขอ้มล่้ เพื�อนำไปใชป้ระโยชนใ์นกัารพฒันา
  ผ่ล่้ตภัูณฑ์์แล้ะบร่กัาร แล้ะกัารบร่หารจััดกัาร
  องค์กัร ของ กันอ., S3 ไม�สิ่ามารถุบร่หาร
  จััดกัารน�ำในพื�นที�กัล้่�มน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม
  มาบตาพ่ด แล้ะ S4 ไม�สิ่ามารถุยกัระดับ
  ศน่ย์ Total Solution Center (TSC) ของ กันอ. 

สิ่่� Super TSC ได้ตามเป้าหมาย

2.  ความูเส่�ยงด้านกี่ารดำาเนินงาน 
  (Operational Risk)
  ในกัารบร่หารความเสิ่ี�ยงด้านกัารปฏ่ิบัต่งาน 

กันอ. ได้ให้ความสิ่ำคัญกัับกัารเตรียมความ
พร้อมบ่คล้ากัรให้ทันต�อกัารเปล้ี�ยนแปล้ง
ขององค์กัร แล้ะกัารพล้่กัโฉมองค์กัรด้วย
เทคโนโล้ยีแล้ะนวัตกัรรม โดยกัำหนดเป็น 

  5 ปจััจัยัเสิ่ี�ยง ไดแ้กั� O1 กัารปรบัปรง่กัระบวนกัาร
ทำงานแล้ะกัารทำธิ์่รกั่จั (Business Process 
Redesign) ด้วยระบบเทคโนโล้ยีด่จั่ทัล้ 

  (Digital Transformation) ไม�เปน็ไปตามแผ่น, 
O2 ความพร้อมแล้ะศักัยภูาพของบ่คล้ากัร

  ไม�รองรับต�อกัารขยายตัวทางธิ์่รกั่จั, O3 กัาร
พัฒนากัารเรียนร่้แล้ะนวัตกัรรมระดับองค์กัร
ล้�าช้า, O4 ไม�สิ่ามารถุยกัระดับค่ณภูาพ

  กัารใหบ้รก่ัารไดต้ามเปา้หมาย แล้ะ O5 ระบบ 

IT Security ไม�สิ่ามารถุรองรับกัารค่กัคาม
  แล้ะโจัมตีได้อย�างมีประสิ่่ทธิ์่ภูาพ

3.  ความูเส่�ยงด้านกี่ารเงิน (Financial Risk) 
  กันอ. ดำเนน่กัารบรห่ารความเสิ่ี�ยงดา้นกัารเงน่
  เพื�อ รักัษาความมั�นคงทางกัารเ ง่น โดย

กัำหนดเป็น 1 ปัจัจััยเสิ่ี�ยง ได้แกั� F1 กัารเพ่�ม
ประสิ่่ทธิ์่ภูาพกัารบร่หารส่ิ่นทรัพย์ เพื�อสิ่ร้าง
ความยั�งยืนให้องค์กัรไม�เป็นไปตามเป้าหมาย

4.  ความูเส่�ยงด้านกี่ฎ ระเบ่ยบ 
  (Compliance Risk) 
  ปี 2564 กันอ. ไม�มีความเสิ่ี�ยงที�เกั่ดจัากั

กัารไม�ปฏิ่บัต่ตามกัฎี ระเบียบข้อบังคับหรือ
กัฎีหมายที�เกัี�ยวข้อง โดยมีมาตรกัารควบค่ม
ที� เ พียงพอในกัารรองรับกัารดำเน่นกัาร

  ตาม พ.ร.บ. ค่้มครองข้อม่ล้สิ่�วนบ่คคล้ 
  พ.ศ. 2562 แล้ะ พ.ร.บ. กัารรกััษาความมั�นคง

ปล้อดภูัยไซึ่เบอร์ พ.ศ. 2562 

   กัารบรห่ารความเสิ่ี�ยงองค์กัร ปงีบประมาณ 
2564 ความเสิ่ี�ยงทั�ง 10 ปัจัจัยัเสิ่ี�ยง ดำเนน่กัาร

  ได้ตามตัวชี�วัด (Key Risk Indicator: KRI) 
  แล้ะบรรล้่ตามเป้าหมายที�ยอมรับได้ (Risk 
  Appetite) ตล้อดจันกัระบวนกัารบร่หาร
  ความเสิ่ี� ย งองค์กัรมีความเชื� อมโยงกัับ
  กัารกัำหนดย่ทธิ์ศาสิ่ตร์องค์กัร บ่รณากัาร

กัับกัระบวนกัารทบทวนแผ่นย่ทธิ์ศาสิ่ตร์ 
  มีกัระบวนกัารทำ Value Creation แล้ะ Value 
  Enhancement เพื�อเชื�อมโยงกัับวัตถุ่ประสิ่งค์

เชง่ยท่ธิ์ศาสิ่ตร์ในกัารบรห่ารแล้ะสิ่ร้างมล่้ค�าเพ่�ม
  ให้กัับองค์กัร แล้ะมีกัารว่ เคราะห์ปัจัจััย

เสิ่ี�ยงเพื�อเข้าถุ้งโอกัาสิ่ทางธิ์่รกั่จัในอนาคต 
ได้แกั� กัารพัฒนา I-EA-T Digital Platform 

 ในปี 2564 กันอ. ได้ยกัร�างแผ่นบรห่ารความเสิ่ี�ยง
ร�วมกัับสิ่ายงานต�างๆ ด้วยกัารประช่มเช่งปฏิ่บัต่กัาร
คน้หาประเด็น สิ่าเหต ่ผ่ล้กัระทบ วธ่ิ์กีัารจัดักัาร ฯล้ฯ 
โดยพ่ จัารณาจัากันโยบายรั ฐ นโยบายหรือ
ข้อสิ่ั�งกัารของคณะกัรรมกัาร กันอ. วัตถุ่ประสิ่งค์
เช่งย่ทธิ์ศาสิ่ตร์ (Strategic Objective: SO) 

เป้าประสิ่งค์เชง่ยท่ธิ์ศาสิ่ตร์ ปัจัจัยัเสิ่ี�ยงเด่ม แล้ะตวัชี�วดั
ตามบันท้กัข้อตกัล้งฯ กัับ สิ่คร. เป็นต้น โดย
แผ่นกัารบร่หารความเสิ่ี�ยงของ กันอ. ประกัอบด้วย 
10 ปัจัจััยเสิ่ี�ยง ซึ่้�งมีความครอบคล้่มความเสิ่ี�ยง
ที�สิ่ำคญั ได้แกั� ความเสิ่ี�ยงดา้นกัล้ยท่ธิ์ ์ความเสิ่ี�ยงดา้น
กัารดำเนน่งาน แล้ะความเสิ่ี�ยงด้านกัารเงน่ สิ่รป่ได้ดงันี�
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 กัารตรวจัสิ่อบภูายในถืุอเป็นกัล้ไกัหน้� ง ใน
กัระบวนกัารกัำกัับด่แล้กั่จักัารที�ดี เพื�อช�วยต่ดตาม
แล้ะทำให้เกั่ดความมั�นใจัว�าวัตถุ่ประสิ่งค์ขององค์กัร
บรรล้ต่ามที�กัำหนด ดว้ยกัารประเม่นความเสีิ่�ยง แล้ะ
สิ่อบทานความเพียงพอของระบบกัารควบค่มภูายใน 
รวมทั�งเป็นที�ปร้กัษาให้คำแนะนำ อย�างเป็นอ่สิ่ระ
แล้ะเที�ยงธิ์รรมโดยสิ่อดคล้้องกัับมาตรฐานว่ชาชีพ

กัารตรวจัสิ่อบภูายในสิ่ากัล้ ระเบียบ แล้ะค่�มือ
กัารปฏ่ิบัต่งานกัารตรวจัสิ่อบภูายในของสิ่ำนักังาน
คณะกัรรมกัารนโยบายรัฐว่สิ่าหกั่จั (สิ่คร.) อีกัทั�ง
ภูายใต้หล้ักัจัรรยาบรรณของผ่่้ตรวจัสิ่อบภูายใน 
4  ป ร ะกั า ร  ป ร ะกัอบด้ ว ย  ค ว าม ซืึ่� อ สิ่ั ต ย์ 
ความเที�ยงธิ์รรม กัารเก็ับรักัษาความลั้บ แล้ะ
ความสิ่ามารถุในหน้าที� 

  กัารต�อยอดธิ์่รกั่จัเด่มแล้ะกัารใช้ประโยชน์
จัากัส่ิ่นทรัพย์ที� มี เป็นต้น ทั�งนี� เพื�อล้ด

  ผ่ ล้ กั ร ะ ท บ จั า กั ค ว า ม ไ ม� แ น� น อ น ข อ ง
  สิ่ภูาพแวดล้้อมทางธ่ิ์รกั่จั สิ่ร้างความเชื�อมั�น

  ในกัารบรรล้่เป้าหมายทางธิ์่รกั่จั ตล้อดจัน
สิ่ามารถุสิ่ร้างความมั�นใจัแล้ะความน�าเชื�อถุือ

  ให้ แกั� ผ่่้ ถุื อห่้ น แล้ะผ่่้ มี สิ่� วน ได้ สิ่� วน เสิ่ี ย
  ในกัารดำเน่นธิ์่รกั่จัต�อไป

กี่ารตรวจสอบภายใน 
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จััดทำาร�างรายงานผู้ล
กี่ารตั้รวจัสอบั

ส�งรายงานผู้ล
กี่ารตั้รวจัสอบัฉบัับัสมีบั้รณ์

ประชืุ่มี
ปิดกี่ารตั้รวจัสอบั

ตั้ิดตั้ามีผู้ล
กี่ารปรับัปรุงแกี่้ไข

ลักษีณีะงานการตรวิจสีอับภายใน	แบ�งออกัได้ 2 ประเภูท คือ
 1. กัารตรวจัสิ่อบเพื�อให้ความเชื�อมั�น (Assurance Service)
 2. กัารเป็นที�ปร้กัษา (Consulting Service)

ขั�นตั้อนท่� 1
การวัางแผู้น

การตั้รวัจัสัอบัเชิงกลยุที่ธั์

ขั�นตั้อนท่� 2
การวัางแผู้นในรายละเอ่ยด

และการปฏิิบััติั้งานตั้รวัจัสัอบั

ขั�นตั้อนท่� 3
การรายงาน

และการปดิการตั้รวัจัสัอบั

ขั�นตั้อนท่� 4
ควัามมั�นใจั
ในคุณภาพ

หาร่อผู้้้บัริหารระดับัส้ง กี่ารวางแผู้นในรายละเอ่ยด

ประเมิีนค์วามีพื่ึงพื่อใจั
โดยหน�วยรับัตั้รวจั

ประเมีินผู้ลกี่ารปฏิิบััตั้ิ
โดยผู้้้บัังค์ับับััญชื่า

กี่ารประเมิีนค์ุณภาพื่
จัากี่ภายในองค์์กี่รทุกี่ปี

ผู้้้ตั้รวจัสอบัภายใน
ได้รับักี่ารอบัรมีค์วามีร้้

อย�างตั้�อเน่�อง

กี่ารประเมิีนค์ุณภาพื่
จัากี่ภายนอกี่องค์์กี่ร

ทุกี่ 5 ปี

ประชืุ่มีเปิดกี่ารตั้รวจัสอบั

สำารวจัข้อม้ีลเบั่�องตั้้น

ประเมีินค์วามีเส่�ยงและค์วามี
เพื่่ยงพื่อกี่ารค์วบัคุ์มีภายใน

ปฏิิบััตั้ิงานตั้ามี
แนวกี่ารตั้รวจัสอบั

บัันทึกี่กี่ระดาษ
ทำากี่ารตั้รวจัสอบั

จััดทำาแนวกี่ารตั้รวจัสอบั

รวบัรวมีข้อม้ีล :
- โค์รงสร้างองค์์กี่ร
- กี่ระบัวนงานตั้ามีภารกี่จิัองค์ก์ี่ร
- แผู้นยุทธุศาสตั้ร์องค์์กี่ร
- แผู้นบัริหารค์วามีเส่�ยง
- ผู้ลประเมีิน CSA
- กี่ารตั้รวจัค์รั�งล�าสุด

ประเมีินค์วามีเส่�ยง :
- โอกี่าสเกี่ิด
- ผู้ลกี่ระทบั
- ลำาดับัค์วามีสำาค์ัญ

แผู้นกี่ารตั้รวจัสอบัระยะยาว 
3-5 ปี/แผู้นกี่าร

ตั้รวจัสอบัประจัำาปี

กี่ารทบัทวน
แผู้นกี่ารตั้รวจัสอบั

1. ขั�นตั้อนกี่ารปฏิิบััตั้ิงานตั้รวจัสอบัเพื่่�อให้ค์วามีเชื่่�อมีั�น (Assurance Service)

2. ขั�นตั้อนกี่ารเป็นท่�ปรึกี่ษา (Consulting Service)

หน�วยงาน
ขอค์ำาปรึกี่ษาแนะนำา

หาร่อเพื่่�อกี่ำาหนด
ขอบัเขตั้ร�วมีกี่ัน

จััดส�งรายงาน
กี่ารให้ค์ำาปรึกี่ษา

จััดทำาแนวทาง
กี่ารให้ค์ำาปรึกี่ษา

จััดทำารายงาน
กี่ารให้ค์ำาปรึกี่ษา

อนุมีัตั้ิแนวทาง
กี่ารให้ค์ำาปรึกี่ษา

ปฏิิบััตั้ิตั้ามีแนวทาง
กี่ารให้ค์ำาปรึกี่ษา
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ค์วามีโปร�งใส
(Transparency)

2

ค์วามีรับัผู้ิดชื่อบั 
(Accountability)

1

กี่ารปฏิิบััตั้ิ
อย�างมี่จัริยธุรรมี
(Ethical Behavior)

3

ค์วามีรับัผู้ิดชื่อบัตั้�อสังค์มี ชืุ่มีชื่น และสิ�งแวดล้อมี 

 กันอ. ได้วางนโยบายแล้ะม่�งมั�นปฏ่ิบัต่ด้านกัารแสิ่ดงความรับผ่่ดชอบต�อสิ่ังคม แล้ะสิ่่�งแวดล้้อม โดยนำแนวปฏิ่บัต่
ดา้นกัารแสิ่ดงความรับผ่ด่ชอบต�อสัิ่งคม แล้ะสิ่่�งแวดล้อ้มในกัระบวนกัาร (Corporate Social Responsibility in Process) 
ที�ครอบคล้่มหล้ักักัารแล้ะแนวปฏิ่บัต่ที�เป็นมาตรฐาน ISO 26000 ทั�ง 7 ด้าน มาเป็นหล้ักัในกัารดำเน่นงาน ดังต�อไปนี�

นโยบายด้านกี่ารแสดงความูรับผู้ิดชอบต�อสังคมูแลัะสิ�งแวดลั้อมูข้อง กี่นอ. 

 กี่ารเค์ารพื่
ตั้�อผู้ลประโยชื่น์

ของผู้้้มี่ส�วนได้ส�วนเส่ย
(Respect for

 Stakeholder Interests)

4

กี่ารเค์ารพื่
ตั้�อหลักี่นิตั้ิธุรรมี

(Respect for 
the Rule of Law)

5
กี่ารเค์ารพื่

ตั้�อกี่ารปฏิิบััตั้ิตั้ามี
แนวทางของสากี่ล

(Respect for 
International Norms 

of Behavior)

6

กี่ารเค์ารพื่
ตั้�อสิทธุิมีนุษยชื่น

(Respect for 
Human Rights)

7
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 โดย กันอ. ย้ดถุือแนวปฏ่ิบัต่ด้านกัารแสิ่ดงความ
รับผ่่ดชอบต�อสิ่ังคมแล้ะสิ่่�งแวดล้้อมตามมาตรฐาน 
ISO 26000 ดังต�อไปนี� 

1.  กันอ. ม่� งมั�นปฏ่ิบัต่งานอย�างรับผ่่ดชอบแล้ะ
  ตอบสิ่นองต�อผ้่่มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ีย สิ่ังคม แล้ะ
  ส่ิ่�งแวดล้อ้มตามหลั้กัธิ์รรมาภูบ่าล้แล้ะกัารกัำกับัดแ่ล้

กั่จักัารที�ดี

2.  กันอ. ม่�งเน้นนำหลั้กัสิ่่ทธิ์่มน่ษยชนมาประย่กัต์ใช้
  ในกัารปฏ่ิบัต่งานด้านกัารแสิ่ดงความรับผ่่ดชอบ
  ต�อผ่่้มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ีย สิ่ังคม แล้ะสิ่่�งแวดล้้อม

3.  กันอ. ม่�งเน้นกัารนำหล้ักัปฏิ่บัต่ที�ดีด้านแรงงาน
  มาใชกั้ับบค่ล้ากัรของ กันอ. ทก่ัระดบัอย�างเท�าเทยีม

แล้ะเป็นธิ์รรม โดยไม�เล้ือกัปฏิ่บัต่

4.  กันอ. ม่�งเน้นกัารบร่หารจััดกัารด้านสิ่่�งแวดล้้อม 
  กัารใช้ทรัพยากัรธิ์รรมชาต่แล้ะพลั้งงานภูายใต้
  หล้ักักัารของประสิ่่ทธิ์่ภูาพเช่งน่เวศเศรษฐกั่จั 
  (Eco-Efficiency) เพื�อกัารพัฒนาอย�างยั�งยืนแล้ะ
  มีด่ล้ยภูาพ

5.  กันอ. ม่�งเน้นกัารปฏ่ิบัต่ต�อบ่คล้ากัรของ กันอ. 
  ท่กัระดับ แล้ะผ่่้มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ียกัับ กันอ. อย�าง
  เท�าเทยีมแล้ะเป็นธิ์รรม โดยไม�เลื้อกัปฏ่ิบัต่ รวมถุ้ง
  ม่�งสิ่นับสิ่น่นให้ผ้่่พัฒนาน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมร�วม
  ดำเนน่งาน แล้ะนค่มอต่สิ่าหกัรรมภูายใตก้ัารกัำกับั 
  ด่แล้ของ กันอ. นำแนวทางดังกัล้�าวไปปฏิ่บัต่อย�าง

ทั�วถุ้ง

6.  กันอ. ม่�งมั�นรับผ่่ดชอบต�อกัารให้บร่กัารโดยปฏิ่บัต่
อย�างเท�าเทียมแล้ะเคารพสิ่่ทธิ์่ของผ่่้ใช้บร่กัาร 

  ตล้อดจันกัารสิ่นับสิ่นน่ให้ผ่่ม้สีิ่�วนได้สิ่�วนเสีิ่ยกับั กันอ. 
  นำแนวทางดังกัล้�าวไปปฏิ่บัต่อย�างทั�วถุ้ง

7.  กันอ. สิ่นับสิ่น่นให้บ่คล้ากัรของ กันอ. ท่กัระดับ 
แล้ะผ้่่มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสีิ่ยกัับ กันอ. เสิ่ร่มสิ่ร้างกัาร
มีสิ่�วนร�วมแล้ะกัารพัฒนาช่มชนในด้านกัารศ้กัษา

  แล้ะวัฒนธิ์รรม กัารสิ่ร้างกัารจ้ัางงานแล้ะกัาร
  พัฒนาทักัษะ กัารพัฒนาแล้ะกัารเข้าถุ้งเทคโนโล้ยี 

กัารสิ่ร้างความมั�งคั�งแล้ะรายได้ สิ่่ขภูาพ แล้ะ
  กัารล้งท่นทางสิ่ังคม
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01
โค์รงกี่ารอบัรมีให้ค์วามีร้้เกี่่�ยวกี่ับั
กี่ารดำาเนินงาน CSR in Process 
ตั้ามีแนวทาง ISO 26000

01  โครงกี่ารอบรมูให้้ความูรู้เกี่่�ยวกี่ับ
กี่ารดำาเนินงาน CSR in Process 
ตามูแนวทาง ISO 26000 

 กันอ. จััดกั่จักัรรมกัารอบรมกัารให้ความร่้
เกัี�ยวกัับกัารดำเน่นงาน CSR in Process ตาม
แนวทาง ISO 26000 ในหัวข้อ “กัารจััดทำแผ่น
เสิ่รม่สิ่ร้างชม่ชนสิ่ำคัญที�ม่�งเน้น IEAT’s CSR identity 
แล้ะ ISO 26000” ให้กัับบ่คล้ากัรของ กันอ. แล้ะ
ผ้่่มสีิ่�วนไดส้ิ่�วนเสิ่ยีที�เกัี�ยวขอ้ง โดยมวีตัถุ่ประสิ่งคเ์พื�อ
พัฒนาระบบงานด้าน CSR ให้เป็นไปตามแนวทาง
ปฏิบ่ตัง่านด้าน CSR in Process ม่�งเน้นองค์ประกัอบ
หลั้กักัารกัารดำเน่นงานตามกัรอบแผ่นที�ถุ่กัต้อง
ครบถุ้วนตามมาตรฐาน ISO 26000 เพื�อเข้าสิ่่�
กัระบวนกัารทำงานได้อย�างมปีระสิ่ท่ธิ์ภู่าพ แล้ะสิ่อดรบั
กัับความสิ่ามารถุพ่เศษของ กันอ. โดยจััดกั่จักัรรม
 

02  โครงกี่ารสานฝ้ัน ปั�นอาช่พั

 กันอ. ร�วมกัับหน�วยงานภูาครัฐ ภูาคเอกัชน 
ภูาคประชาสิ่ังคม สิ่ถุาบันกัารศ้กัษา แล้ะสิ่ถุาบัน
กัารเง่น 16 หน�วยงาน จััดทำโครงกัาร “สิ่านฝ่ัน 
ปั�นอาชีพ” โดยมีวัตถุ่ประสิ่งค์เพื�อเสิ่ร่มสิ่ร้างทักัษะ
ความร้่ในกัารสิ่ร้างอาชีพ เสิ่ร่มรายได้ให้กัับช่มชน
รอบน่คมฯ ประกัอบด้วย กัล้่�มวัยแรงงาน แรงงาน

ทั�งหมด 2 ครั�ง; ครั�งที� 1 วนัที� 11 กัม่ภูาพันธ์ิ์ 2564 
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคล้ีย์ ประต่น�ำ แล้ะครั�งที� 2 
วนัที� 25 กัม่ภูาพนัธิ์ ์2564 ณ โรงแรม เดอะ สิ่โ่กัศล้ 
พญาไท กัร่งเทพ

ประสิทธิิผู้ลั
 1. บ่คล้ากัรของ กันอ. แล้ะผ่่้มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสีิ่ย    
มีแนวทางในกัารจััดทำแผ่นเสิ่ร่มสิ่ร้างช่มชนสิ่ำคัญ 
แล้ะสิ่ามารถุเชื�อมโยงหล้ักักัารแล้ะแนวปฏิ่บัต่ตาม
มาตรฐาน ISO 26000 เข้าไปสิ่่�กัระบวนกัารทำงาน
ขององค์กัรอย�างครอบคล้่มได้อย�างมีประสิ่่ทธิ์่ภูาพ 
รวมถุ้งกัารจััดทำแผ่นปฏิ่บัต่กัารด้าน CSR ที�สิ่อดรับ
กัับความสิ่ามารถุพ่เศษของ กันอ.  
 2. ผ่่้ เ ข้า รับกัารอบรมมีผ่ล้คะแนนความร่ ้
ความเขา้ใจัในหล้กัักัารแล้ะกัารจััดทำแผ่นเสิ่รม่สิ่รา้ง
ชม่ชนสิ่ำคัญตามหลั้กักัาร ISO 26000 ที�สิ่อดรับกับั
ความสิ่ามารถุพ่เศษของ กันอ. ค่ดเป็นร้อยล้ะ 80 
ของผ่ล้คะแนนกัารประเม่น  

โครงกี่ารแลัะกี่ิจกี่รรมูส�งเสริมู CSR 

ใกัล้้เกัษียณ แล้ะช่มชนผ่่้สิ่่งอาย่ เพื�อสิ่ร้างทักัษะ
ความร่แ้ล้ะแนวทางในกัารประกัอบอาชพี สิ่รา้งธิ์ร่กัจ่ั 
โดยพัฒนาขีดความสิ่ามารถุด้านว่ชาชีพให้ได้รับ
มาตรฐานว่ชาชีพเป็นที�ยอมรับของผ่่้ประกัอบกัาร 
เพื�อรองรับกัารบร่กัารภูาคอ่ตสิ่าหกัรรม ซ้ึ่�งเป็น
โครงกัารต�อเนื�อง ระยะเวล้า 3 ปี (2562-2564) 
โดยตั�งเป้าผ่่้เข้าอบรมจัำนวน ปีล้ะ 1,000 คน
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02
โค์รงกี่ารสานฝ่ัน ปั�นอาชื่่พื่

03
สนับัสนุนอุปกี่รณ์ป้องกี่ันส�วนบัุค์ค์ล (PPE) ให้กี่ับัสถุาบัันกี่ารแพื่ทย์
ฉุกี่เฉินแห�งชื่าตั้ิ

03 สนับสนุนอุปกี่รณ์ป้องกี่ันส�วนบุคคลั 
(PPE) ให้้กี่ับสถืาบันกี่ารแพัทย์ฉุกี่เฉิน
แห้�งชาติ

  
 กันอ. ใหก้ัารสิ่นบัสิ่นน่อ่ปกัรณป์อ้งกันัสิ่�วนบค่คล้ 
(PPE) จัำนวนเงน่ 250,000 บาท (จัำนวน 1,000 ชด่) 
ให้กัับสิ่ถุาบันกัารแพทย์ฉ่กัเฉ่นแห�งชาต่ โดยมี
วตัถุ่ประสิ่งค์เพื�อป้องกันักัารแพร�ระบาดแล้ะล้ดความเสิ่ี�ยง
จัากักัารสัิ่มผ่ัสิ่ผ่่้ป่วยกัล่้�มเสิ่ี�ยง แล้ะผ่่้ป่วยต่ดเชื�อ
ไวรัสิ่โคโรนา (COVID-19) ให้กัับทีมปฏิ่บัต่กัาร
ช�วยเหล้ือฉ่กัเฉ่น ให้มีอ่ปกัรณ์ป้องกัันอย�างเพียงพอ
ต�อกัารปฏ่ิบัต่งานอย�างทันท�วงทีต�อสิ่ถุานกัารณ์

ประสิทธิิผู้ลั
	 ปีีที�	 1 ปีงบประมาณ 2562 กันอ. ได้ดำเน่น
โครงกัารนำร�องไป 10 น่คมฯ โดยมีผ่่้ผ่�านกัารอบรม
ในว่ชาชีพต�างๆ จัำนวน 1,288 คน 
	 ปีีที�	 2 ปีงบประมาณ 2563 ดำเน่นโครงกัาร
โดยอบรมให้ความร่้ ให้กัับช่มชนรอบน่คมฯ จัำนวน 
11 น่คมฯ 3 กัล้่�มอาชีพ ได้แกั� กัล้่�มว่ชาชีพช�าง 

ประสิทธิิผู้ลั
 ทีมปฏ่ิบัต่กัารช�วยเหลื้อฉ่กัเฉ่น ซ้ึ่�งเป็นทีม
ด�านหนา้ในกัารรับมอืกับัสิ่ถุานกัารณ์กัารแพร�ระบาด
ของโรคต่ดเชื�อไวรัสิ่โคโรนา 2019 (COVID-19) 
มีอ่ปกัรณ์เพื�อป้องกัันแล้ะล้ดความเสิ่ี�ยงจัากักัาร
สิ่ัมผ่ัสิ่ผ่่้ป่วยกัล่้�มเสิ่ี�ยงเพียงพอในกัารปฏ่ิบัต่หน้าที�
เข้าช�วยเหล้ือผ่่้ประสิ่บภูัย

กัล้่�มว่ชาชีพอาหาร แล้ะกัล่้�มว่ชาชีพกัารตล้าด
ออนไล้น์ รวมจัำนวนทั�งสิ่่�น 1,256 คน
	 ปีีที�	 3	ปีงบประมาณ 2564 ดำเน่นโครงกัาร
โดยอบรมให้ความร่้ ให้กัับช่มชนรอบน่คมฯ จัำนวน 
8 น่คมฯ 3 กัล้่�มอาชีพ ได้แกั� กัล้่�มว่ชาชีพช�าง 
กัล้่�มว่ชาชีพอาหาร แล้ะกัล่้�มว่ชาชีพกัารตล้าด
ออนไล้น์ รวมจัำนวนทั�งสิ่่�น 1,170 คน

ปัจัจั่บัน ณ สิ่ถุาบันกัารแพทย์ฉ่กัเฉ่นแห�งชาต่ วันที� 
21 พฤษภูาคม 2564
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04
สนับัสนุนอุปกี่รณ์ป้องกี่ัน
ส�วนบัุค์ค์ล (PPE) ให้กี่ับัทัณฑ์สถุาน 
โรงพื่ยาบัาลราชื่ทัณฑ์์

04  สนับสนุนอุปกี่รณ์ป้องกี่ัน
ส�วนบุคคลั (PPE) ให้้กี่ับทัณฑ์สถืาน 
โรงพัยาบาลัราชทัณฑ์์

 กันอ. ใหก้ัารสิ่นบัสิ่นน่อ่ปกัรณป์อ้งกันัสิ่�วนบค่คล้ 
(PPE) จัำนวนเงน่ 300,000 บาท (จัำนวน 1,000 ชด่)
ใหก้ับัทณัฑ์สิ่ถุาน โรงพยาบาล้ราชทัณฑ์ ์เพื�อปอ้งกันั
กัารแพร�ระบาดแล้ะล้ดความเสิ่ี�ยงจัากักัารสิ่ัมผ่ัสิ่
ผ่่้ป่วยกัล้่�มเสิ่ี�ยง แล้ะผ่่้ป่วยต่ดเชื�อไวรัสิ่โคโรนา 
(COVID-19) ให้กัับเจั้าหน้าที�ผ่่้ปฏิ่บัต่งานในเรือนจัำ
ใช้ในกัารตรวจัคัดกัรองกัล่้�มเสิ่ี�ยงแล้ะรักัษาผ่่้ต่ดเชื�อ
ไวรัสิ่โคโรนา (COVID-19) ให้มีอ่ปกัรณ์ป้องกััน

05 กี่นอ. สำารวจพัื�นท่�นิคมูอุตสาห้กี่รรมู
ทั�วประเทศ เพัื�อทำาศูนย์กี่ลัางฉ่ดวัคซี่น
ป้องกี่ันโควิด-19

 รศ. ดร. วีร่ศ อัมระปาล้ ผ่่้ว�ากัาร กันอ. 
ได้สัิ่�งกัารให้สิ่ำรวจัความเหมาะสิ่มของพื�นที�น่คม
อ่ตสิ่าหกัรรมแต�ล้ะแห�งเพื�อใช้ในกัารเป็นศ่นย์กัล้าง
ฉีดวัคซึ่ีนป้องกัันโรคโคว่ด-19 ให้แกั�แรงงาน
ภูาคอ่ตสิ่าหกัรรมแล้ะประชาชนทั�วไป ตามนโยบาย
ของ นายสิ่่ร่ยะ จั้งร่�งเรืองก่ัจั รัฐมนตรีว�ากัาร
กัระทรวงอ่ตสิ่าหกัรรม ที� ให้จััดหาสิ่ถุานที�ฉีด
วัคซึ่ีนให้กัับบ่คล้ากัรในภูาคอ่ตสิ่าหกัรรมในพื�นที� 
โดยได้สิ่ำรวจัพื�นที�น่คมอ่ตสิ่าหกัรรมที�เหมาะสิ่ม
เพื�อรองรับกัารฉีดวัคซีึ่น แล้ะปร่มาณกัารฉีดวัคซีึ่น
ต�อวัน โดยประเม่นความพร้อมของสิ่ถุานที� ไม�ให้
เกั่ดความแออัด แล้ะสิ่ถุานที�ฉีดวัคซึ่ีนต้องเป็นพื�นที�
ที�อย่�ใกัล้้โรงพยาบาล้ เพื�อให้สิ่ามารถุดำเน่นกัาร

อย�างเพียงพอต�อกัารปฏิ่บัต่งานอย�างทันท�วงทีต�อ
สิ่ถุานกัารณ์ปัจัจั่บัน ณ ทัณฑ์สิ่ถุาน โรงพยาบาล้
ราชทัณฑ์์ วันที� 9 ม่ถุ่นายน 2564

ประสิทธิิผู้ลั
 เจั้าหน้าที�ผ่่้ปฏิ่บัต่งานในเรือนจัำ มีอ่ปกัรณ์
เพื�อป้องกัันแล้ะล้ดความเสิ่ี�ยงจัากักัารสิ่ัมผ่ัสิ่ผ่่้ป่วย
กัล้่�มเสิ่ี�ยงแล้ะผ่่้ป่วยต่ดเชื�อไวรัสิ่โคโรนา 2019 
(COVID-19) เพียงพอในกัารเข้าปฏิ่บัต่หน้าที�ใน
กัารตรวจัคัดกัรองกัล่้�มเสิ่ี�ยงแล้ะรักัษาผ่่้ต่ดเชื�อไวรัสิ่
โคโรนา (COVID-19) ภูายในเรือนจัำ

ช�วยเหล้ือได้ทันท�วงทีเมื�อเกั่ดเหต่ฉ่กัเฉ่น โดยเร่�ม
ดำเนน่กัารมาตั�งแต�เดอืนมถุ่น่ายน 2564  ในหล้ายพื�นที� 
เช�น กัล้่�มนค่มอต่สิ่าหกัรรมในมาบตาพด่คอมเพล้ก็ัซึ่์ 
จัังหวัดระยอง น่คมอ่ตสิ่าหกัรรมอมตะซึ่่ตี� ชล้บ่รี 
จัังหวัดชล้บ่รี น่คมอ่ตสิ่าหกัรรมเวล้โกัรว์ จัังหวัด
ฉะเชง่เทรา นค่มอต่สิ่าหกัรรมอมตะซึ่ต่ี� (ระยอง) จังัหวดั
ระยอง รวมประมาณ 105,000 โดสิ่ ประกัอบด้วย
 1) กัล้่�มนค่มอต่สิ่าหกัรรมในมาบตาพด่คอมเพล้กัซ์ึ่ 
จัังหวัดระยอง 12,579 โดสิ่
 2) น่คมอ่ตสิ่าหกัรรมอมตะซึ่่ตี� (ชล้บ่รี) จัังหวัด
ชล้บ่รี 41,436 โดสิ่
 3) นค่มอต่สิ่าหกัรรมเวล้โกัรว ์จังัหวดัฉะเชง่เทรา 
50,000 โดสิ่
 4) นค่มอต่สิ่าหกัรรมอมตะซ่ึ่ตี� (ระยอง) จังัหวดั
ระยอง 811 โดสิ่
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05
กี่นอ. สำารวจัพื่่�นท่�นิค์มีอุตั้สาหกี่รรมี
ทั�วประเทศ เพื่่�อทำาศ้นย์กี่ลาง
ฉ่ดวัค์ซ่นป้องกี่ันโค์วิด-19

06
มีอบัเงินสนับัสนุน ยา เวชื่ภัณฑ์์ และชืุ่ดตั้รวจัโค์วิดด้วยตั้นเอง 
ภายใตั้้โค์รงกี่าร Covid Home Care

06 มูอบเงินสนับสนุน ยา เวชภัณฑ์์
แลัะชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง
ภายใต้โครงกี่าร Covid Home Care

 กันอ. มอบเง่นสิ่นับสิ่น่นยา เวชภูัณฑ์์ แล้ะ
ช่ดตรวจัโคว่ดด้วยตนเอง ภูายใต้โครงกัาร Covid 
Home Care ให้กับัสิ่มาคมสิ่มาพันธ์ิ์สิ่ถุานประกัอบกัาร
เพื�อส่ิ่ขภูาพแล้ะผ่่้สิ่่งอาย่ ซึ่้�งเป็นความร�วมมือกัับ
สิ่ถุานพยาบาล้แล้ะกัล่้�มแพทย์อาสิ่า จััดตั�งเครือข�าย 
We Care Network (เราด่แล้กััน) เพื�อด่แล้ผ่่้ป่วยที�
ตด่เชื�อไวรสัิ่โคโรนา 2019 ที�เป็นผ่่ป่้วยกัล้่�มสีิ่เขยีว ที�พกัั
รกััษาตวัอย่�ที�บ้าน เพื�อล้ดภูาระบค่ล้ากัรทางกัารแพทย์

07 สัมูมูนากี่ารจัดทำาแผู้นปฏิิบัติกี่ารด้าน
กี่ารแสดงความูรับผู้ิดชอบต�อสังคมูแลัะ
สิ�งแวดลั้อมูข้องนิคมูอุตสาห้กี่รรมู/ท�าเรือ
อุตสาห้กี่รรมู ประจำาปีงบประมูาณ 2565

 กันอ. จััดสัิ่มมนากัารจััดทำแผ่นปฏ่ิบัต่กัาร
ด้ านกัารแสิ่ดงความรับผ่่ดชอบต�อ สัิ่งคมแล้ะ

จัำนวน 200,000 บาท แล้ะเจัล้แอล้กัอฮอล์้ 
จัำนวน 1,000 ช่�น ในวันศ่กัร์ที� 3 กัันยายน 2564 
ณ สิ่มาคมสิ่มาพันธิ์์สิ่ถุานประกัอบกัารเพื�อสิ่่ขภูาพ
แล้ะผ่่ส้ิ่ง่อาย ่(มานต่า คล้น่ก่ั) เขตดน่แดง กัรง่เทพฯ 

ประสิทธิิผู้ลั
 ผ่่้ป่วยที�ต่ดเชื�อไวรัสิ่โคโรนา 2019 (COVID-19) 
ที�เป็นผ่่้ป่วยในกัล้่�มสีิ่เขียวที�พักัรักัษาตัวอย่� ที�บ้าน 
(Home Isolation) มยีา เวชภัูณฑ์ ์แล้ะอป่กัรณ์ต�างๆ 
ที�จัำเป็นแล้ะเพียงพอที�จัะสิ่ามารถุด่แล้ตนเองได้
ตล้อดระยะเวล้ากัารรักัษาตัว อีกัทั�งยังเป็นกัารช�วย
ล้ดภูาระบ่คล้ากัรทางกัารแพทย์อีกัด้วย

สิ่่� ง แ วดล้้ อมขอ งน่ คมอ่ ตสิ่ าหกัรรม /ท� า เ รื อ
อ่ตสิ่าหกัรรม ปี งบประมาณ 2565 โดยมี
วัตถุ่ประสิ่งค์เพื�อให้กัารดำเน่นงานภูายใต้แผ่น
ปฏิ่บัต่กัารด้าน CSR ของน่คมอ่ตสิ่าหกัรรม/ท�าเรือ
อ่ตสิ่าหกัรรม สิ่ามารถุขับเคล้ื�อนกัารดำเน่นงาน 
ได้อย�างมีประสิ่่ทธิ์่ภูาพ ประสิ่่ทธิ์่ผ่ล้ สิ่อดคล้้องตาม
มาตรฐาน ISO 26000 แล้ะเกั่ดความยั�งยืนในกัาร
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ดำเน่นงานด้าน CSR in Process แล้ะ CSR after 
Process ที�สิ่ะท้อนถุ้งค�าน่ยม วัฒนธิ์รรม ความ
สิ่ามารถุพ่เศษในกัารดำเนน่ธิ์ร่กัจ่ัที�มเีอกัล้กััษณ ์แล้ะ
ความเป็นตัวตนด้านกัารแสิ่ดงความรับผ่่ดชอบต�อ
สิ่ังคมของ กันอ. (Corporate CSR Image) ให้กัับ
บค่ล้ากัร แล้ะผ่่ม้สีิ่�วนไดส้ิ่�วนเสิ่ยีที�เกัี�ยวขอ้งกับั กันอ. 
ในวันที� 17 กัันยายน 2564 ผ่�านระบบกัารประช่ม 
Video Conference (โปรแกัรม Microsoft Teams) 

07
สัมีมีนากี่ารจััดทำาแผู้นปฏิิบััตั้ิกี่าร
ด้านกี่ารแสดงค์วามีรับัผู้ิดชื่อบั
ตั้�อสังค์มีและสิ�งแวดล้อมี
ของนิค์มีอุตั้สาหกี่รรมี/
ท�าเร่ออุตั้สาหกี่รรมี 
ประจัำาปีงบัประมีาณ 2565

08 มูอบงบประมูาณสนับสนุนให้้กี่ับกี่ลัุ�มู
วิสาห้กิี่จแคร์คลั่น บ้านไทย-จังโห้ลัน

 กันอ. โดยฝ่่ายช่มชนสัิ่มพันธิ์์ มอบงบประมาณ
สิ่นบัสิ่นน่ให้กับักัล้่�มวส่ิ่าหกัจ่ัแคร์คล้นี บ้านไทย-จังัโหล้น 
ซึ่้�งเป็นกัล้่�มว่สิ่าหกั่จัภูายในช่มชนตำบล้สิ่ำนักัขาม 
อำเภูอสิ่ะเดา จังัหวดัสิ่งขล้า เพื�อนำไปพัฒนาโรงเรือน
แล้ะปรบัปรง่ผ่ล้ต่ภูณัฑ์ใ์หไ้ดต้ามมาตรฐานสิ่ำนกัังาน
คณะกัรรมกัารอาหารแล้ะยา

ประสิทธิิผู้ลั
 1. กัล้่�มว่สิ่าหกั่จัแคร์คลี้น บ้านไทย-จัังโหล้น 
มีโรงเรือนที�ใช้สิ่ำหรับผ่ล้่ตสิ่่นค้าที�ได้มาตรฐาน 

ถุ่กัสิ่่ขล้ักัษณะ แล้ะสิ่ามารถุรองรับยอดกัารผ่ล้่ต
สิ่่นค้าที�เพ่�มข้�นได้อย�างมีประสิ่่ทธิ์่ภูาพ
 2. ผ่ล้่ตภูัณฑ์์ของกัล้่�ม (แชมพ่สิ่ระผ่ม) ได้รับ
กัารพัฒนา ปรับปร่งให้มีมาตรฐานตามค่ณล้ักัษณะ
ที� อย. กัำหนด แล้ะสิ่ามารถุยื�นขอกัารรับรอง
มาตรฐานจัากั อย. ได้ ซึ่้�งจัะสิ่�งผ่ล้ให้ผ่ล้่ตภูัณฑ์์
ของกัล้่�มเป็นที�ยอมรับในตล้าดมากัย่�งข้�น
 3. กัารมอบงบประมาณสิ่นับสิ่น่นในครั�งนี�ให้แกั�
กัล้่�มว่สิ่าหกั่จัแคร์คล้ีน บ้านไทย-จัังโหล้น นอกัจัากั
จัะเป็นกัารสิ่�งเสิ่ร่มกัารจั้างงานภูายในช่มชนแล้้ว 
ยังเป็นกัารเสิ่ร่มสิ่ร้างความสัิ่มพันธิ์์ที�ดีกัับช่มชน
ในพื�นที�อีกัด้วย

ประสิทธิิผู้ลั
 1. มีแนวทางพัฒนากัารดำเน่นงานด้าน CSR 
in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000
 2. มแีผ่นกัารดำเนน่งานกัารพฒันางานดา้น CSR 
in Process  
 3. สิ่ามารถุระบ่หน�วยงานรับผ่่ดชอบในสิ่�วนที�
เกัี�ยวข้อง
 4. หน�วยงานที�เกัี�ยวข้องสิ่ามารถุนำไปปรับใช้
ในกัารปฏิ่บัต่งานอย�างถุ่กัต้องเหมาะสิ่ม สิ่อดรับ
ตามแนวทางกัารพัฒนางานด้าน CSR in Process 
ตามมาตรฐาน ISO 26000
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08
มีอบังบัประมีาณสนับัสนุน
ให้กี่ับักี่ลุ�มีวิสาหกี่ิจัแค์ร์ค์ล่น 
บั้านไทย-จัังโหลน

09
มีอบัเงินสนับัสนุนกี่ารจััดทำาถุุงยังชื่่พื่เพื่่�อชื่�วยเหล่อประชื่าชื่น
จัากี่เหตัุ้อุทกี่ภัย

09 มูอบเงินสนับสนุนกี่ารจัดทำาถืุงยังช่พั
เพัื�อช�วยเห้ลัือประชาชนจากี่เห้ตุอุทกี่ภัย

 กันอ. มอบเง่นสิ่นับสิ่น่นแกั�สิ่มาคมสิ่มาพันธิ์์
สิ่ถุานประกัอบกัารเพื�อส่ิ่ขภูาพแล้ะผ้่่ส่ิ่งอาย่ จัำนวน 
500,000 บาท เพื�อสิ่มทบท่นสิ่ำหรับกัารจััดทำถุ่ง
ยงัชีพช�วยเหลื้อประชาชนผ้่่ประสิ่บภูยัน�ำท�วม ในวันที� 

3 ตล่้าคม 2564 ณ สิ่มาคมสิ่มาพนัธ์ิ์สิ่ถุานประกัอบกัาร
เพื�อสิ่่ขภูาพแล้ะผ่่้สิ่่งอาย่ (มาน่ตา คล้่น่กั)

ประสิทธิิผู้ลั
 ประชาชนที�ได้รับผ่ล้กัระทบจัากัเหต่อ่ทกัภัูย 
ได้รับกัารช�วยเหล้ือให้มีอาหารแล้ะของใช้ที�จัำเป็น
ในกัารดำรงชีว่ต สิ่ามารถุด่แล้ตนเองได้ 
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 ตามที�ระบบประเม่นผ่ล้ของสิ่ำนักังานคณะ
กัรรมกัารนโยบายรัฐว่สิ่าหกั่จั (สิ่คร.) ด้านกัาร
พัฒนาเทคโนโล้ยีด่จั่ทัล้ (Digital Technology: DT) 
ได้กัำหนดให้รัฐว่สิ่าหกั่จัมีกัารกัำกัับด่แล้ข้อม่ล้
แล้ะกัารบร่หารจััดกัารข้อม่ล้ขนาดใหญ�ขององค์กัร 
ประกัอบกัับ พระราชบัญญัต่กัารบร่หารงานแล้ะ
กัารให้บร่กัารภูาครัฐผ่�านระบบด่จ่ัทัล้ พ.ศ. 2562 
กัำหนดใหห้น�วยงานของรัฐจัดัใหม้รีะบบธิ์รรมาภูบ่าล้

ข้อม่ล้เพื�อให้กัระบวนกัารกัำกัับด่แล้แล้ะบร่หาร
จััดกัารข้อม่ล้ของหน�วยงานมีประสิ่่ทธิ์่ภูาพ สิ่ามารถุ
เชื�อมโยง แล้กัเปล้ี�ยน บ่รณากัารข้อม่ล้ระหว�างกััน
ทั�งภูายในแล้ะภูายนอกัหน�วยงาน 
 ในปี 2564 กันอ. จั้งได้ดำเน่นโครงกัารพัฒนา
กัารบร่หารแล้ะกัำกัับด่แล้ข้อม่ล้องค์กัร (Data 
Governance) ซึ่้�งครอบคล้่มกัารดำเน่นงาน ดังนี�

 ตามที�รฐับาล้กัำหนดนโยบายดา้นเศรษฐกัจ่ัดจ่ัท่ลั้ 
เพื�อผ่ล้กััดนัใหเ้กัด่กัารพฒันาเศรษฐกัจ่ัแล้ะสิ่งัคมดว้ย
เทคโนโล้ยอีย�างจัรง่จังั สิ่�งผ่ล้ใหง้านบรก่ัารของ กันอ. 
ที�ให้บร่กัารแกั�ผ่่้ประกัอบกัารแล้ะประชาชนต้องมี
กัารพัฒนาให้สิ่ามารถุทำงานแบบบ่รณากัารปรับให้
มกีัารใชเ้อกัสิ่ารอเ่ล้ก็ัทรอนก่ัสิ่เ์พ่�มมากัข้�น ตล้อดจัน
กัารเชื�อมโยงระบบข้อม่ล้เพื�อนำไปสิ่่�กัารบร่กัารที�ดี
แล้ะมีค่ณภูาพ นอกัจัากันี� ด้วยสิ่ถุานกัารณ์ด้าน
ภูยัคก่ัคามดา้นเทคโนโล้ยสีิ่ารสิ่นเทศ แล้ะภูยัคก่ัคาม
ทางไซึ่เบอรท์ี�ทวคีวามรน่แรงมากัข้�น เป็นเหตใ่ห ้กันอ. 

จัำเป็นต้องมีระบบกัารรักัษาความมั�นคงปล้อดภูัย
ด้านเทคโนโล้ยีสิ่ารสิ่นเทศ แล้ะระบบเฝ่้าระวัง
ภูัยค่กัคามที�อาจัจัะเกั่ดข้�นควบค่�กัันไปด้วย
 กันอ. ได้ตระหนักัถุ้งความสิ่ำคัญในกัารยกัระดับ
กัารเตรียมความพร้อมในกัารรับมือกัับภูัยค่กัคาม
ทางไซึ่เบอร์ แล้ะเพื�อให้สิ่อดคล้้องกับัพระราชบญัญตั่
กัารรักัษาความมั�นคงปล้อดภูัยไซึ่เบอร์ พ.ศ. 2562 
แล้ะพระราชบัญญัต่กัารค่้มครองข้อม่ล้สิ่�วนบ่คคล้ 
พ.ศ. 2562 ที�ตอ้งมมีาตรกัารหรอืกัารกัำหนดข้�นเพื�อ
ป้องกััน รับมือ แล้ะล้ดความเสิ่ี�ยงจัากัภูัยค่กัคามทาง

โค์รงกี่ารพื่ัฒนากี่ารบัริหารและกี่ำากี่ับัด้แลข้อมี้ลองค์์กี่ร (Data Governance)

โค์รงกี่ารจั้างบัริกี่ารระบับั Security Operation Center (SOC)

1.  กัารดำเน่นงานตามพระราชบัญญัต่ค่้มครอง
ข้อม่ล้สิ่�วนบ่คคล้ พ.ศ. 2562 แล้ะจััดทำแผ่น
ปรับปร่ง (PDPA Roadmap)

2.  กัารจััดทำค่�มือกัารกัำกัับด่แล้แล้ะบร่หาร
จััดกัารข้อม่ล้ที�ดี  (Data Governance 

  Handbook) แล้ะแผ่นกัารปรับปร่ง (Data 
Governance Improvement Plan)

3.  กัารจัดัทำคำอธิ์บ่ายขอ้ม่ล้ดจ่่ัทลั้ (Meta Data) 
ของช่ดข้อม่ล้สิ่ำคัญ (Master Data) พร้อม
บัญชีข้อม่ล้ (Data Catalog) แล้ะพจันาน่กัรม
ข้อม่ล้ (Data Dictionary) จัำนวน 6 กัล้่�ม
ข้อม่ล้ ดังนี�

   - ข้อม่ล้กัารจััดตั�งน่คมฯ/ท�าเรือฯ
   - ข้อม่ล้กัารอน่มัต่ อน่ญาตกัารประกัอบ

กั่จักัาร แล้ะสิ่่ทธิ์่ประโยชน์
   - ข้อม่ล้กัารบร่หารจััดกัารสิ่าธิ์ารณ่ปโภูค
  ของน่คมฯ/ท�าเรือฯ
   - ข้อม่ล้ด้านส่ิ่�งแวดล้้อมความปล้อดภูัย
  ของน่คมฯ/ท�าเรือฯ
   - ข้อม่ล้ด้านบัญชีกัารเง่น
   - ข้อม่ล้ด้านบ่คล้ากัร

4.  กัารทบทวนกัระบวนกัารจััดกัารสิ่่ทธิ์่กัาร
เข้าใช้ระบบคอมพ่วเตอร์ของ กันอ. (User 

  Access Management) แล้ะแผ่นกัารปรับปรง่ 
  (Roadmap)

กี่ารบริห้ารเทคโนสารสนเทศข้อง กี่นอ. 

130รายงานประจำำาปี 2564



 กันอ. ได้จััดทำ “แผ่นปฏิ่บัต่กัารด่จั่ทัล้ของ
กัารนค่มอต่สิ่าหกัรรมแห�งประเทศไทยปงีบประมาณ 
2561-2564” เพื�อสิ่นับสิ่น่นกัารดำเน่นงานตาม 
“แผ่นเช่งยท่ธิ์ศาสิ่ตรข์อง กันอ. ป ี2560-2564” แล้ะ
สิ่อดคล้อ้งกับั “แผ่นแม�บทเทคโนโล้ยสีิ่ารสิ่นเทศแล้ะ

กัารสิ่ื�อสิ่ารของสิ่ำนกัังานปล้ดักัระทรวงอต่สิ่าหกัรรม 
พ.ศ. 2558-2564” แล้ะ “แผ่นพัฒนารัฐบาล้ด่จั่ทัล้
ของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)” 
โดยกัำหนดย่ทธิ์ศาสิ่ตร์ด้านเทคโนโล้ยีด่จั่ทัล้ (IT 
Strategies) ของ กันอ. 4 ด้าน ได้แกั� 

 ในปีงบประมาณ 2564 กันอ. ได้จััดทำแผ่น
ปฏิ่บัต่กัารด่จั่ทัล้ เพื�อใช้เป็นกัรอบแนวทางในกัาร
ขับเคลื้�อนให้ กันอ. ปรับเปล้ี�ยนส่ิ่�องค์กัรด่จั่ทัล้ 
(Digital Transformation) ตามเกัณฑ์์ประเม่นผ่ล้
รัฐว่สิ่าหกั่จั (SE-AM) ให้มีความสิ่อดคล้้อง แล้ะ
ส่ิ่�นส่ิ่ดพรอ้มกับัแผ่นวส่ิ่าหกัจ่ั กันอ. ในป ีพ.ศ. 2565 
ดังนั�น กันอ. จั้งได้จััดทำ “แผ่นปฏิ่บัต่กัารด่จ่ัทัล้
ของ กันอ. (ปีงบประมาณ 2561-2564) ขยายให้
สิ่อดคล้้องกัับแผ่นว่สิ่าหกั่จั กันอ. (ปีงบประมาณ 
2561-2565) (ปีงบประมาณ 2565)” มีจัำนวน 19 
โครงกัาร วงเง่นสิ่ำหรับปีงบประมาณ 2565 จัำนวน
ทั�งส่ิ่�น 75,750,000 บาท โดยม่�งเน้นให้ กันอ. มี
แผ่นปฏิ่บัต่กัารด่จั่ทัล้ที�สิ่อดคล้้อง แล้ะเชื�อมโยงกัับ
ย่ทธิ์ศาสิ่ตร์ขององค์กัรในปี 2566-2568 Digital 

Transformation Roadmap (DTR) แล้ะแผ่นปฏ่ิบตัก่ัาร
ดจ่ัทั่ล้ของประเทศ รวมถุ้งมีกัารวเ่คราะห์ความค้่มค�า
กัารล้งท่น ทั�งในเชง่กัารเงน่ เศรษฐศาสิ่ตร ์แล้ะสิ่งัคม 
เพื�อสิ่ร้างม่ล้ค�าเพ่�มให้กัับองค์กัร มีกัารจััดล้ำดับ
ความสิ่ำคัญของโครงกัาร กัารกัำกัับด่แล้องค์กัร
ด้านเทคโนโล้ยีสิ่ารสิ่นเทศ (Digital Government) 
ตามเกัณฑ์ป์ระเมน่ผ่ล้ Enablers เพื�อเปน็แนวทางให้
กับัหน�วยงานต�างๆ ที�เป็นเจ้ัาของโครงกัาร ให้สิ่ามารถุ
ปฏ่ิบตัง่านตามแผ่นปฏิบ่ตัก่ัารดจ่ัท่ลั้ในปงีบประมาณ 
2565 ให้สิ่ำเร็จัล้่ล้�วง แล้ะเป็นแนวทางในกัารจััด
ทำแผ่นปฏิ่บัต่กัารด่จั่ทัล้ระยะยาวของ กันอ. ในปี 
2566-2570 โดยกัำหนดย่ทธิ์ศาสิ่ตร์ด้านเทคโนโล้ยี
ด่จั่ทัล้ (IT Strategies) ของ กันอ. 4 ด้าน ได้แกั�

ผู้ลกี่ารดำาเนินงานท่�สำาคั์ญท่�มี่ผู้ลตั้�อกี่ารพื่ัฒนาและปรับัปรุงแผู้นปฏิิบััตั้ิกี่ารดิจัิทัล

ไซึ่เบอร์ที�กัระทบต�อความมั�นคงขององค์กัรหรอืขอ้มล่้
สิ่�วนบค่คล้ที�ทางองค์กัรมีกัารเก็ับรวบรวมไว้ได้ กันอ.
จัง้ได้ดำเนน่กัารจ้ัางบร่กัารระบบ Security Operation 
Center (SOC) เพื�อทำหน้าที�เฝ่้าระวังแล้ะบร่หาร
ความเสีิ่�ยงในกัารรับมือภูัยค่กัคามทางไซึ่เบอร์ 
รวมทั�งเพื�อป้องกััน แล้ะเฝ่้าระวังระบบ อ่ปกัรณ์ 

แล้ะข้อม่ล้สิ่ำคัญของ กันอ. จัากักัารเข้าถุ้งโดย
ไม�ได้รับอน่ญาต รวมถุ้งภูัยค่กัคามต�างๆ ที�เกั่ดข้�น
กัับระบบ แล้ะบร่กัารด้านเทคโนโล้ยีสิ่ารสิ่นเทศ
ของ กันอ. ซ้ึ่�งจัะช�วยล้ดผ่ล้กัระทบแล้ะความเสิ่ยีหาย
ที�อาจัเกั่ดข้�นให้อย่�ในระดับที�ไม�ร่นแรง 

Stakeholder Interaction 
& Relationship 

ยุทธุศาสตั้ร์ท่� 2
Smart 
e-Service 

ยุทธุศาสตั้ร์ท่� 1
Seamless 
Integration 

ยุทธุศาสตั้ร์ท่� 3
Sustainable Digital 
Enterprise

ยุทธุศาสตั้ร์ท่� 4

INNOVATION 
for Trust and 
Relations

ยุทธุศาสตั้ร์ท่� 2
INNOVATION 
for Collaboration 
and Data Driven

ยุทธุศาสตั้ร์ท่� 3
INNOVATION 
for Growth and 
Sustainability

ยุทธุศาสตั้ร์ท่� 4
INNOVATION 
Management for 
Digital Foundation

ยุทธุศาสตั้ร์ท่� 1
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 จัากักัารดำเน่นธิ์่รกั่จัในปัจัจั่บันที�เข้าสิ่่�ย่คกัาร
เปล้ี�ยนแปล้งทางด้านเทคโนโล้ยีด่จ่ัทัล้ประกัอบกัับ 
กันอ. เล้็งเห็นความสิ่ำคัญของกัารยกัระดับความ
สิ่ามารถุของบ่คล้ากัรในกัารตอบสิ่นองให้เท�าทัน
ต�อสิ่ถุานกัารณ์ที�เปลี้�ยนแปล้งไปซ้ึ่�งเป็นผ่ล้มาจัากั
ความก้ัาวหน้าทางด้านเทคโนโล้ยีด่จั่ทัล้ (Digital 
Disruption) ซึ่้�งเป็นหน้�งในปัจัจััยแห�งความสิ่ำเร็จัใน
กัารยกัระดับความคล้�องตัวให้รัฐว่สิ่าหกั่จัขับเคล้ื�อน
สิ่่�องค์กัรชั�นนำที�ทันสิ่มัยอย�างยั�งยืน แล้ะสิ่อดคล้้อง
กัับบทบาทภูารกั่จัแล้ะเป้าหมายตามเกัณฑ์์ประเม่น
ผ่ล้กัารดำเน่นงานรัฐว่สิ่าหกั่จั (State Enterprise 
Assessment Model: SE-AM) ด้านกัารพัฒนา
เทคโนโล้ยีดจ่ัทั่ล้ (Digital Technology: DT) ที�ม่�งเน้น
ให้รัฐว่สิ่าหกั่จัมีกัารพัฒนาศักัยภูาพของบ่คล้ากัร
ภูายในองค์กัรให้มคีวามร่ค้วามเข้าใจั แล้ะความสิ่ามารถุ
ด้านเทคโนโล้ยีด่จั่ทัล้ที�เพียงพอต�อกัารดำเน่นงาน 
กันอ. จั้งได้ดำเน่นโครงกัารประเม่นทักัษะแล้ะ

จััดทำแผ่นพัฒนาสิ่มรรถุนะด้านเทคโนโล้ยีด่จั่ทัล้ 
(Digital Competency)
 โดยกั่จักัรรมในโครงกัารประกัอบด้วย กัารอบรม 
แล้ะทดสิ่อบทักัษะพื�นฐานด้านความเข้าใจัแล้ะใช้
เทคโนโล้ยีดจ่ัท่ลั้ (Digital Literacy) ของพนกัังาน กันอ. 
ด้วยแบบทดสิ่อบ IC3 Digital Literacy Certificate 
แล้ะกัารกัำหนดกัรอบสิ่มรรถุนะด้านเทคโนโล้ยดีจ่ัทั่ล้
ที�สิ่ำคัญ รวมถุ้งจััดทำแผ่นกัารพัฒนาสิ่มรรถุนะด้าน
เทคโนโล้ยี (Digital Competency) ของ กันอ. ทั�งนี� 
เพื�อให้พนักังาน กันอ. มีความสิ่ามารถุด้านด่จั่ทัล้
ที�เหมาะสิ่มกัับตำแหน�งงาน แล้ะเพื�อให้กัารวางแผ่น
พัฒนาศักัยภูาพของบ่คล้ากัร กันอ. ด้านความเข้าใจั
แล้ะใช้ เทคโนโล้ยีด่ จั่ ทัล้ เป็นไปอย� างมี ระบบ 
มีประสิ่่ทธิ์่ภูาพสิ่่งสิ่่ดอันจัะสิ่�งผ่ล้ให้ กันอ. มีกัาร
เปล้ี�ยนร่ปองค์กัรให้ กันอ. เป็นองค์กัรด่จั่ทัล้ที�ยั�งยืน 
(Sustainable Digital Enterprise)

โค์รงกี่ารประเมีินทักี่ษะและจััดทำาแผู้นพื่ัฒนาสมีรรถุนะด้านเทค์โนโลย่ดิจัิทัล 
(Digital Competency)
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  กัารน่คมอ่ตสิ่าหกัรรมแห�งประเทศไทย กัำหนด
ขั�นตอนกัารจััดกัารแล้ะดำเน่นกัารด้านกัารจััดกัาร
ความร้่ เพื�อขยายผ่ล้ ขับเคล้ื�อนให้เกั่ดกัระบวนกัาร
จััดกัารความร่้ข้�นจัร่งในองค์กัร โดยประกัอบด้วย
 กี่ารบ�งช่�ความูรู้ท่�สำาคัญ  กัารกัำหนดขอบเขต
องคค์วามร่ ้(KM Focus Area) ตามระบบงานองคก์ัร 
(Work System) ซ้ึ่�งสิ่อดคล้้องกัับแผ่นย่ทธิ์ศาสิ่ตร์

องค์กัร โดยจััดทำคำสิ่ั�งคณะทำงานช่มชนนักัปฏ่ิบัต ่
(CoP) ตามระบบงาน Work System แล้ะจััดให้มี
กัารสิ่มัมนาเชง่ปฏิบ่ตัก่ัาร “KM Drive for Executive” 
สิ่ำหรับผ้่่บรห่ารระดับ 9-12 เพื�อให้ผ้่่บรห่ารท่กัระดับ
มีสิ่�วนร�วมพ่จัารณา ทบทวน นโยบาย แผ่นงาน
แล้ะท่ศทางกัารจััดกัารความร่้ สิ่ร้างความเข้าใจัใน
กัระบวนกัารจััดกัารความร่้ กันอ. 

  กี่ารสร้างแลัะแสวงห้าความูรู้ท่�สำาคัญ โดยกัาร
สิ่ัมมนาคณะทำงานช่มชนนักัปฏิ่บัต่ (CoP) เพื�อให้
คณะทำงาน CoP ร�วมว่เคราะห์ประเภูทแล้ะแหล้�ง
ขององค์ความร่้จัากักัระบวนงานที�สิ่ำคัญ จััดทำ 

Knowledge Mapping แล้ะกัำหนดแนวทางหรือ
ช�องทางกัารสิ่ื�อสิ่าร แบ�งปนัความร่ท้ี�เหมาะสิ่มนำไปสิ่่�
องค์ความร่้ที�สิ่ร้างม่ล้ค�าเพ่�มให้แกั� กันอ.

  กี่ารรวบรวมูแลัะเร่ยบเร่ยงจัดความูรู้ให้เป็น
ระบบ แล้ะดำเน่นกัารเผ่ยแพร� ประชาสัิ่มพันธิ์์ 
ให้ผ้่่ใช้เข้าถุ้งความร่้ได้ทันกัารณ์ ครบถุ้วนแล้ะทั�วถุ้ง 
ผ่�านระบบ Intranet Website กัระดานข�าวของ กันอ. 

พร้อมทั�งจััดทำ Group Line: I-EA-T KM สิ่ำหรับ
กัารประชาสิ่ัมพันธิ์์ เผ่ยแพร�ข�าวสิ่าร องค์ความร่้
ให้พนักังาน กันอ. 

กี่ารพื่ัฒนาทรัพื่ยากี่รบัุค์ค์ล 
กี่ารจัดกี่ารความูรู้ (KM) ปีงบประมูาณ 2564  
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  กี่ารแลักี่เปลั่�ยนองค์ความูรู้ระห้ว�างพันักี่งาน กี่นอ. แลัะผูู้้มู่ส�วนได้ส�วนเส่ยอย�างเห้มูาะสมู ผ่�านกั่จักัรรม
ต�างๆ ได้แกั�

 • กี่นอ. ร�วมูกัี่บ กี่รมูโรงงานอุตสาห้กี่รรมู 
จัดอบรมูเชิงปฏิิบัติกี่าร “กี่ารถื�ายโอนภารกี่ิจกี่าร
อนุญาตนำาสิ�งปฏิิกูี่ลัห้รือวัสดุท่�ไมู�ใช้แล้ัวออกี่นอกี่
บรเิวณโรงงานให้้แกี่�เจ้าห้น้าท่�กี่ารนคิมูอตุสาห้กี่รรมู
แห้�งประเทศไทย” เพื�อแล้กัเปล้ี�ยนเรียนร่้เกัี�ยวกัับ

แนวทางกัารจััดกัารกัากัอ่ตสิ่าหกัรรมพร้อมสิ่ร้าง
ความเข้าใจัร�วมกัันเกัี�ยวกัับพระราชบัญญัต่โรงงาน
แล้ะข้อกัฎีหมายที�สิ่ำคัญในกัารกัำกัับด่แล้น่คม
อ่ตสิ่าหกัรรม

 •  กี่ิ จ กี่ ร ร มู สั มู มู น า ถื� า ย ท อ ด อ ง ค์ค ว า มู รู ้
“ประสบกี่ารณ์บนเส้นทางนักี่พััฒนาผู้�านแนวคิด 
SMART ECO”  เ พื� อ ถุ� า ยทอด  แล้กั เ ปล้ี� ย น 

ประสิ่บกัารณ์ ตล้อดเวล้ากัารปฏิ่บัต่หน้าที�ใน กันอ. 
แกั�บค่ล้ากัร ของผ้่่ว�ากัาร ที�ครบวาระกัารดำรงตำแหน�ง

 • กี่นอ. จัดกี่ารบรรยายพิัเศษ “วัคซี่นป้องกี่ัน 
COVID-19” ในรูปแบบ Online ผู้�าน Facebook 
Live แลัะ Microsoft Team โดยได้รับเกัียรต่จัากั 
ศ.นพ. ยง ภู่�วรวรรณ หวัหน้าศน่ย์เชี�ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านไวรัสิ่วท่ยาคล้น่ก่ั คณะแพทยศาสิ่ตร์ จัฬ่าล้งกัรณ์

มหาว่ทยาล้ัย บรรยายพ่เศษแกั�บ่คล้ากัร กันอ. 
ผ่่้มีสิ่�วนได้สิ่�วนเสิ่ียของ กันอ. แล้ะประชาชนทั�วไป 
เพื�อถุ�ายทอดความร่้ เกัี�ยวกัับวัคซึ่ีน COVID-19 
รวมถุ้งสิ่ถุานกัารณ์วัคซึ่นีโล้กัแล้ะในประเทศไทย 
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 •  กี่ิจกี่รรมู KM Drive for VIP Sharing 
(เสวนาแลักี่เปล่ั�ยนประสบกี่ารณ์จากี่รองผูู้้ว�ากี่าร) 
ในรูปแบบ Online ผู้�านโปรแกี่รมู Microsoft Team 

ระบับัแผู้นและผู้ลกี่ารพัื่ฒนา และบัริหารจััดกี่ารบุัค์ลากี่รปี 2564

ลัำาดับท่� ระบบ ผู้ลักี่ารดำาเนินกี่ารปี 2564

1 ยุทธิศาสตร์/กี่ลัยุทธิ์ด้านบริห้าร
แลัะพััฒนาทุนมูนุษย์

1.1 ค่ณภูาพของย่ทธิ์ศาสิ่ตร์ กัล้ย่ทธิ์์ 

กัารสิ่ื�อสิ่าร กัารต่ดตามผ่ล้/ผ่ล้ล้ัพธิ์์

กันอ. มีแผ่นย่ทธิ์ศาสิ่ตร์ด้านกัารบร่หารท่นมน่ษย์ กันอ. ปีงบประมาณ 2563-2565 

ซึ่้�งผ่�านความเห็นชอบของคณะกัรรมกัาร กันอ. ในกัารประช่มครั�งที� 8/2563 เมื�อวันที� 

24 ม่ถุ่นายน 2563 เพื�อใช้เป็นกัรอบแนวทางในกัารบร่หารแล้ะพัฒนาทรัพยากัรบ่คคล้

ของ กันอ. ซึ่้�งในปี 2564 ยังคงใช้แผ่นย่ทธิ์ศาสิ่ตร์ด้านกัารบร่หารท่นมน่ษย์ กันอ. 

ปีงบประมาณ 2563-2565 ซ้ึ่�งคณะกัรรมกัาร กันอ. เห็นชอบให้ดำเน่นกัารตาม 

Roadmap แผ่นปฏิ่บัต่กัารด้านกัารบร่หารท่นมน่ษย์ ตั�งแต�ไตรมาสิ่ 4 ปี 2563 แล้ะ

ดำเน่นกัารต�อเนื�องในปีงบประมาณ 2564

2 กี่ารบริห้ารทุนมูนุษย์ 

2.1 อัตรากัำล้ัง ในปี 2564 กันอ. มกีัารทบทวนกัระบวนกัารกัำหนดกัรอบอัตรากัำล้งั โดยกัารวเ่คราะห์

เพื�อกัำหนดอตัรากัำล้งัแล้ะแผ่นอตัรากัำล้งัของ กันอ. โดยฝ่่ายทรพัยากัรบค่คล้ดงันี�

• ทบทวนผ่ังโครงสิ่ร้างองค์กัร (ทบทวนปีงบประมาณ 2564) โดยมีวัตถุ่ประสิ่งค์ 

เพื�อให้ กันอ. บรรล้่ว่สิ่ัยทัศน์ ผู้้�นำการพื่ัฒนานิคมิอัุตสีาหกรรมิครบวิงจรระดับภ้มิิภาค

ด�วิยนวิัตกรรมิสี้่ควิามิยั�งย่น แล้ะสิ่อดคล้้องกัับภูารกั่จัที�เปล้ี�ยนไป 

• ทบทวนภูารกั่จัของหน�วยงานโดยได้ดำเน่นกัารว่เคราะห์งาน (Job Analysis) 

ให้สิ่อดคล้้องกัับภูารกั่จัของ กันอ. แล้ะผ่ังโครงสิ่ร้างองค์กัรที�ปรับปร่ง แล้ะได้จััดทำ 

ข้อบังคับคณะกัรรมกัาร กันอ. ว�าด้วยกัารจััดแบ�งสิ่�วนงาน พ.ศ. 2564 ประกัาศใน

ราชกั่จัจัาน่เบกัษาเมื�อวันที� 16 กัันยายน 2564

• จััดทำบรรยายลั้กัษณะงาน (Job Description) แล้ะคณ่สิ่มบัตเ่ฉพาะตำแหน�ง (Job 

Specification) โดยในปี 2564 ได้นำผ่ล้กัารปรับผ่ังโครงสิ่ร้างองค์กัร กัารว่เคราะห์งาน 

(Job Analysis) ข้อม่ล้ด้านอัตรากัำล้ัง แบบบรรยายล้ักัษณะงาน (Job Description) 

แล้ะค่ณสิ่มบัต่เฉพาะตำแหน�ง (Job Specification) มาดำเน่นกัาร ดังนี�

- วางกัรอบอัตรากัำล้ังตามผ่ังโครงสิ่ร้างองค์กัรใหม�

- ดำเน่นกัารแต�งตั�ง โยกัย้าย พนักังานตามผ่ังโครงสิ่ร้างใหม�

เพื�อให้ผ่่บ้รห่ารได้ถุ�ายทอด ประสิ่บกัารณ์ องค์ความร่้
ที�มีค�า จัากักัารปฏ่ิบัต่หน้าที�ใน กันอ. ไปส่ิ่�บ่คล้ากัร
ในร่ปแบบเสิ่วนา Sharing แล้ะถุอดองค์ความร้่ 
จัดัเก็ับให้บ่คล้ากัรใน กันอ. สิ่ามารถุเข้าถุ้งความร่ไ้ด้

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย135



ลัำาดับท่� ระบบ ผู้ลักี่ารดำาเนินกี่ารปี 2564

2.2 กัารสิ่รรหา คัดเล้ือกับ่คล้ากัร • กันอ. สิ่ามารถุสิ่รรหาบ่คล้ากัรได้ตามแผ่นสิ่รรหาแล้ะตรงตามค่ณสิ่มบัต่ที�ต้องกัาร

แล้ะทันกัำหนดเวล้า

• กันอ. มีแผ่นกัล้ย่ทธิ์์ในกัารจััดหาบ่คล้ากัรที�มีความเชี�ยวชาญแล้ะบ่คล้ากัรที�มี

สิ่มรรถุนะที�ตรงกัับภูารกั่จั กันอ.

2.3 ผ่ล้ตอบแทนแล้ะสิ่่ทธิ์่ประโยชน์ ในปี 2564 กันอ. ดำเน่นกัารปรับปร่งค�าตอบแทนแล้ะสิ่่ทธิ์่ประโยชน์ โดยสิ่ร่ปผ่ล้ 

ดังนี�

• ปรับบัญชีโครงสิ่ร้างเง่นเดือน (ขั�นสิ่่ง)

• กัารปรับปร่งค�าตอบแทน (ค�าทำศพ) สิ่ำหรับพนักังานที�เสิ่ียชีว่ตกั�อนกัารเกัษียณ

• กัารทบทวน กัฎีระเบียบ ข้อบังคับ กันอ. แล้ะกัฎีหมายอื�นๆ ที�เกัี�ยวข้อง

2.4 ระบบประเม่นผ่ล้กัารปฏิ่บัต่งาน ดำเนน่กัารพัฒนาระบบประเมน่ผ่ล้กัารปฏ่ิบตัง่านรป่แบบใหม� มรีายล้ะเอียดที�ปรับปร่ง

ระบบประเม่นผ่ล้ฯ ดังนี�

• กัรอบหล้ักัเกัณฑ์์ในกัารประเม่นผ่ล้

• กัรอบระยะเวล้าในกัารประเม่นผ่ล้

• กัำหนดตัวชี�วัดตั�งแต�ระดับองค์กัรถุ้งระดับบ่คคล้

• กัารกัำหนดตัวชี�วัดมาตรฐานท่กัระดับท่กัตำแหน�ง

• กัารกัำหนดว่ธิ์ีกัาร กัล้ไกั ในกัารต่ดตามกัารจััดทำตัวชี�วัด

• กัารนำผ่ล้กัารประเม่นมาใช้ประโยชน์

3 กี่ารพััฒนาทุนมูนุษย์ 

3.1 กัระบวนกัารเรยีนร่แ้ล้ะกัารพฒันา • กันอ. พัฒนาบ่คล้ากัรตามแผ่นพัฒนาบ่คล้ากัร กันอ. ปีงบประมาณ 2564 จัำนวน 

102 หล้ักัสิ่่ตร ดังนี�

- กัล้ย่ทธิ์์ 1 : กัารพัฒนาบ่คล้ากัรให้มีสิ่มรรถุนะพร้อมรับกัารเปล้ี�ยนแปล้ง 

  แล้ะเพ่�มขีดความสิ่ามารถุกัารแข�งขันขององค์กัร จัำนวน 57 หล้ักัสิ่่ตร 

- กัล้ย่ทธิ์์ 2 : กัารพัฒนาศักัยภูาพผ่่้บร่หาร เพื�อเตรียมความพร้อมในกัาร

  ขับเคล้ื�อนองค์กัร จัำนวน 36 หล้ักัสิ่่ตร

- กัล้ย่ทธิ์์ 3 : กัารเสิ่ร่มสิ่ร้างวัฒนธิ์รรมองค์กัร SMART ECO กัารจััดกัารความร่้ 

  แล้ะ Orientation จัำนวน 9 หล้ักัสิ่่ตร

• ในปีงบประมาณ 2564 กันอ. ประเม่นประสิ่่ทธิ์่ผ่ล้กัารเรียนร่้ตาม Kirkpatrick’s 

Model มี 3 ระดับ ได้แกั� 

- กัารประเม่นปฏิ่กั่ร่ยา (Reaction) 

- กัารประเม่นกัารเรียนร่้ (Learning)

- กัารประเม่นพฤต่กัรรม (Behavior)

สิ่ำหรับผ่ล้กัารประเม่น Competency รายกัล้่�มสิ่มรรถุนะ สิ่ามารถุสิ่ร่ปได้ดังนี�

- สิ่มรรถุนะหล้ักั (Core Competency) เท�ากัับ 3.39

- สิ่มรรถุนะทางกัารบร่หาร (Managerial Competency) เท�ากัับ 3.37

- สิ่มรรถุนะในงานที�เป็นเล้่ศ (Functional Competency) เท�ากัับ 3.63

- สิ่มรรถุนะที�สิ่นบัสิ่นน่ย่ทธิ์ศาสิ่ตร์ (Strategic Driven Competency) เท�ากับั 3.79

 3.2 กัารสิ่ืบทอดตำแหน�ง ในปีงบประมาณ 2564 กันอ. ดำเน่นกัารตามโครงกัารพัฒนาผ้่่สิ่ืบทอดตำแหน�ง 

(Succession Plan) ครบถุ้วน 100% โดยมีผ่ล้กัารดำเน่นงานที�สิ่ำคัญดังนี�

• ดำเน่นกัารสิ่รรหาแล้ะคัดเล้ือกับ่คล้ากัรเข้าสิ่่�แผ่นผ่่้สิ่ืบทอดตำแหน�ง 

  (Succession Plan) ปีงบประมาณ 2564 ตามหล้ักัเกัณฑ์์ฯ โดย Succession 

  Candidate มีจัำนวน 85 ราย มาจัากัผ่่้บร่หารระดับ 10 จัำนวน 24 ราย 

  ผ่่้บร่หารระดับ 9 จัำนวน 55 ราย แล้ะพนักังานระดับ 9 จัำนวน 6 ราย

• จััดทำแผ่นพัฒนาผ่่้สิ่ืบทอดตำแหน�ง (IDP) ครบถุ้วน 100%

• ดำเน่นกัารพัฒนา Succession Candidate ตาม IDP ครบถุ้วน 100% 
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• ต่ดตามกัารประเม่นผ่ล้กัารเรียนร้่ในกัารพัฒนา Succession Candidate 

ตามหล้ักัสิ่่ตรสิ่ำหรับปิดช�องว�างสิ่มรรถุนะผ่่้บร่หารระดับ 9 แล้ะระดับ 10 

• แต�งตั�งผ่่้สิ่ืบทอดตำแหน�ง (Successor) จัำนวน 16 ราย 

3.3 กัารบร่หารจััดกัารคนเกั�ง ในปีงบประมาณ 2564 กันอ. ดำเน่นกัารตามแผ่นบร่หารจััดกัารคนเกั�ง (แผ่น

กัารบร่หารพนักังานที�มีศักัยภูาพสิ่่ง Talent Management Plan) ครบถุ้วน 100% 

3.4 กัารจััดกัารสิ่ายอาชีพ • กันอ. มีกัารจััดกัล้่�มงาน (Job Family) ตาม Competency Model ใหม�ที�ได้จััดทำ

ในปี 2564 โดยกัารจััดกัล้่�มงานตามสิ่มรรถุนะของ กันอ. แบ�ง Job Family ออกัเป็น 

15 กัล้่�ม

• กันอ. มีกัล้ไกัในกัารสิ่นับสิ่น่นกัารจััดกัารความก้ัาวหน้าในอาชีพขององค์กัร 

โดย 1) กันอ. ได้ปรับปร่งระเบียบ กันอ. ว�าด้วยหลั้กัเกัณฑ์์กัารสิ่รรหา คัดเล้ือกั 

แล้ะสิ่ับเปล้ี�ยนหม่นเวียนผ่่้บร่หารระดับ 9 ถุ้งระดับ 12 พ.ศ. 2564 โดยได้ปรับปร่งใน

เรื�องหล้กััเกัณฑ์ก์ัารสิ่รรหาแล้ะคัดเล้อืกัผ่่บ้รห่ารระดับ 9-12 แล้ะกัารสัิ่บเปล้ี�ยนหมน่เวียน

ผ่่้บร่หาร (Rotation) ผ่่้บร่หารระดับ 9-12 แล้ะ 2) กัารใช้หน�วยงานหรือผ่่้เชี�ยวชาญ

เป็นผ่่้สิ่ัมภูาษณ์ Succession Candidate แล้ะ Talent เพื�อเป็นกัารสิ่ร้างความเชื�อมั�น 

ความโปร�งใสิ่ แล้ะความเป็นธิ์รรมของกัระบวนกัาร Succession Plan แล้ะ Talent 

Management Plan

4 สภาพัแวดลั้อมูท่�สนับสนุน
กี่ารบริห้ารแลัะพััฒนาทุนมูนุษย์

4.1 ความผ่่กัพันองค์กัร • มีกัารสิ่ำรวจัความพ้งพอใจัแล้ะความผ่่กัพันของพนักังาน กันอ. โดยในปี 2564 

พนักังานมีระดับความพ้งพอใจัในกัารทำงานในภูาพรวมขององค์กัรเท�ากัับ 4.12 คะแนน 

ซึ่้�งสิ่ง่ข้�นเมื�อเทยีบกับัปกีั�อนหนา้  แล้ะมีระดบัความผ่ก่ัพันต�อองค์กัรในภูาพรวมอย่�ที� 4.18 

สิ่่งข้�นเมื�อเทียบกัับปี 2563 เช�นกััน 

• กันอ. ดำเน่นกัารตามแผ่นยกัระดับความผ่่กัพันประจัำปี 2564 ประกัอบด้วย 

2 โครงกัาร ซึ่้�งสิ่อดคล้้องกัับแผ่นย่ทธิ์ศาสิ่ตร์กัารบร่หารท่นมน่ษย์ ปี 2563-2565 แล้ะ

แผ่นปฏิ่บัต่กัารกัารบร่หารท่นมน่ษย์ ปี 2564 ดังนี�

- กัารทบทวนค�าตอบแทนสิ่วัสิ่ด่กัารแล้ะสิ่่ทธิ์่ประโยชน์อื�นๆ

- กัารพัฒนาพนักังานที�มีศักัยภูาพสิ่่ง (Talent)

4.2 กัารสิ่�งเสิ่รม่ค�านย่มแล้ะวฒันธิ์รรม

องค์กัร

สิ่�งเสิ่ร่มกัารสิ่ื�อสิ่ารค�าน่ยมแล้ะวัฒนธิ์รรมองค์กัร เพื�อให้ผ้่่บร่หารแล้ะพนักังาน             

ท่กัคนในองค์กัรได้รับทราบแนวทางกัารปฏ่ิบัต่แล้ะสิ่อดคล้้องกัับค่ณล้ักัษณะอันพ้งประสิ่งค์

ของวัฒนธิ์รรมองค์กัร SMART ECO ในทศ่ทางเดียวกันั โดยในปีงบประมาณ 2564 พนักังาน

มีระดับกัารรับร่้วัฒนธิ์รรม SMART ECO เท�ากัับ 84.86% เพ่�มข้�น 0.24% จัากัปีกั�อนหน้า 

มีความเข้าใจั ยอมรับแล้ะนำวัฒนธิ์รรมองค์กัรไปปฏิ่บัต่ดีข้�นท่กัม่ต่

4.3 กัารจััดกัารกัารเปล้ี�ยนแปล้ง • กันอ. ว่เคราะห์ความเปล้ี�ยนแปล้งที�สิ่ำคัญขององค์กัร เพื�อเตรียมความพร้อมรับกัาร

เปล้ี�ยนแปล้งที�สิ่ำคัญ ทั�งในด้านกัารเตรียมอัตรากัำล้ัง แล้ะกัารเตรียมขีดความสิ่ามารถุของ

บ่คล้ากัร นำใช้ในกัารว่เคราะห์ปัจัจััยนำเข้าประกัอบกัารจััดทำแผ่นย่ทธิ์ศาสิ่ตร์ด้านท่นมน่ษย์ 

ปีงบประมาณ 2563-2565 แล้ะประเด็นกัารพัฒนาบ่คล้ากัร กันอ. ปีงบประมาณ 

2563-2565 

• มีกัารกัำหนดบ่คคล้ต้นแบบ (Role Model) เพื�อยกัย�องบ่คล้ากัรที�มีพฤต่กัรรมตาม

วัฒนธิ์รรม SMART ECO แล้ะเป็นแบบอย�างที�ดีในกัารจััดกัารเปล้ี�ยนแปล้ง

• กัำหนดให้มีหน�วยงานที�รับผ่่ดชอบในกัารขับเคล้ื�อนกัารจััดกัารเปล้ี�ยนแปล้งในผั่ง

โครงสิ่ร้างองค์กัรใหม� (ฉบับทบทวนปี 2564)

การนิคมอุตั้สัาห้กรรมแห้่งประเที่ศไที่ย137136รายงานประจัำาปี 2564
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4.4 กัารสิ่�งเสิ่ร่มจัรรยาบรรณแล้ะ

จัร่ยธิ์รรม

กันอ. มกีัารกัำหนดกัระบวนกัารสิ่�งเสิ่รม่พฤตก่ัรรมพง้ประสิ่งคต์ามค่�มอืจัรย่ธิ์รรม โดย

กัำหนดปัจัจััยนำเข้า ขั�นตอน ผ่ล้ผ่ล้่ต/ผ่ล้ลั้พธ์ิ์ กัรอบเวล้า ตล้อดจันผ้่่รับผ่่ดชอบแล้ะ

ผ่่้เกัี�ยวข้อง ตั�งแต�ขั�นตอนของกัารรวบรวมว่เคราะห์ข้อม่ล้นำเข้าที�สิ่ำคัญ กัารกัำหนดแล้ะ

ขอความเหน็ชอบค่�มือจัร่ยธิ์รรม ตล้อดจันกัารเผ่ยแพร� สิ่�งเสิ่ร่มพฤตก่ัรรมกัารพง้ประสิ่งค์

ตามค่�มือจัร่ยธิ์รรม แล้ะกัารประเม่น/ทบทวน กัระบวนกัาร เพื�อนำไปสิ่่�กัารปรับปร่งแล้ะ

พัฒนาแนวทางด้านกัารสิ่�งเสิ่ร่มพฤต่กัรรมพ้งประสิ่งค์ตามค่�มือจัร่ยธิ์รรมของ กันอ. 

4.5 เทคโนโล้ยีด่จั่ทัล้ด้าน HR ปี 2564 กันอ. จััดทำโครงกัารพัฒนาระบบสิ่ารสิ่นเทศด้านกัารบร่หารท่นมน่ษย์ด้วย 

Digital HR เพื�อให้มรีะบบฐานข้อมล่้กัารให้บรก่ัาร ล้ดความซึ่�ำซ้ึ่อน/สิ่นับสิ่นน่กัารดำเนน่งาน

ภูายในองค์กัรแล้ะสิ่ามารถุเชื�อมโยงเทคโนโล้ยีสิ่ารสิ่นเทศด่จั่ทัล้บ่รณากัารเข้ากัับ

กัระบวนกัารดำเน่นงานตามภูารกั่จั กันอ. ให้ปรับเปล้ี�ยนไปสิ่่�กัารเป็นองค์กัรด่จั่ทัล้

4.6 ความปล้อดภูยัแล้ะสิ่ภูาพแวดล้้อม

ในกัารทำงาน

กันอ. ดำเน่นกัารจััดทำระบบกัารจััดกัารด้านความปล้อดภูัย สิ่วัสิ่ด่ภูาพ อาชีวอนามัย 

แล้ะสิ่ภูาพแวดล้้อมในกัารทำงาน (Safety, Security, Health and Environment: SSHE) 

ตั�งแต�ปี พ.ศ. 2563 เพื�อป้องกััน ควบค่ม แล้ะล้ดความเสิ่ี�ยง/ความเป็นอันตราย เพื�อให้

พนักังาน กันอ. ปฏ่ิบัต่งานอย�างปล้อดภัูยแล้ะมีสิ่วัสิ่ด่ภูาพ พร้อมทั�งมีกัารด่แล้ใสิ่�ใจั

ด้านสิ่่ขภูาพ อาชีวอนามัย แล้ะสิ่ภูาพแวดล้้อมในกัารทำงาน  มีกัารปรับปร่งอย�างต�อเนื�อง 

โดยปี 2564 แผ่นปฏิ่บัต่กัารด้าน SSHE ของ กันอ. ประจัำปี พ.ศ. 2564 มีจัำนวน 

6 โครงกัาร ดังนี�

• โครงกัารจัดัทำ/ทบทวนแผ่นฉก่ัเฉน่แล้ะซ้ึ่อมแผ่นฉก่ัเฉน่ (ด้านอัคคีภูยั) ของอาคาร

สิ่ำนักังาน กันอ.

• โครงกัารทบทวนมาตรกัารรักัษาความปล้อดภูัยของอาคารสิ่ำนักังาน กันอ.

• โครงกัารกัารป้องกัันแล้ะเฝ่้าระวังโรคต่ดต�อ

• โครงกัารตรวจัรับรองประจัำปีแล้ะแกั้ไขระบบไฟิฟิ้าแล้ะล้่ฟิต์ กันอ. สิ่ำนักังานใหญ�

• โครงกัารเสิ่ร่มสิ่ร้างสิ่ภูาพแวดล้้อมในกัารทำงานที�ดีของ กันอ.

• โครงกัารสิ่�งเสิ่ร่มแล้ะสิ่ร้างความตระหนักัด้าน SSHE

4.7 บทบาทของหน�วยงานด้าน HR 

แล้ะกัารสิ่นับสิ่น่นจัากัผ่่้บร่หาร

กันอ. ดำเน่นกัารตามแผ่นย่ทธิ์ศาสิ่ตร์ท่นมน่ษย์ ปีงบประมาณ 2563-2565 แล้ะแผ่น

ปฏิ่บัต่กัารด้านกัารบร่หารท่นมน่ษย์ ปีงบประมาณ 2564 ได้กัำหนดให้ ย่ทธิ์ศาสิ่ตร์ที� 3 : 

ยกัระดับระบบงานด้านท่นมน่ษย์แล้ะพัฒนาฝ่่าย HR ให้เป็นห่้นสิ่�วนทางธิ์่รกั่จักัับสิ่ายงาน

ต�างๆ โดยมีกัล้ย่ทธิ์์แล้ะแผ่นกัารดำเน่นงาน ข้อ 3.1 กัล้ย่ทธิ์์กัารเพ่�มประสิ่่ทธิ์่ภูาพระบบงาน

ด้านท่นมน่ษย์ Digital HR แล้ะกัารพล้่กับทบาทฝ่่ายทรัพยากัรบ่คคล้ให้สิ่นับสิ่น่นกัาร

ขับเคล้ื�อนองค์กัรอย�างมืออาชีพ HR Reinvention โดยในปีงบประมาณ 2564 กันอ. 

มีผ่ล้กัารดำเน่นงานดังนี� 

• มีกัารดำเน่นกัารพัฒนาว่ชาชีพ HR ให้กัับพนักังานฝ่่าย HR รวม 8 หล้ักัสิ่่ตร แล้ะ

มีพนักังานฝ่่าย HR สิ่อบผ่�านค่ณว่ฒ่ว่ชาชีพรวม 2 ราย  

• มีกัารสิ่อบทานกัระบวนกัารด้าน HR เพื�อจััดทำแผ่นปรับปร่ง

• ได้รับกัารสิ่นับสิ่น่นจัากัผ่่้บร่หารในกัารให้ข้อค่ดเห็นข้อเสิ่นอแนะกัารดำเน่นงาน

ด้านกัารบร่หารท่นมน่ษย์ แล้ะกัารแรงงานสิ่ัมพันธิ์์ ผ่�านกัารทำงานของคณะทำงานพ่จัารณา

งานบร่หารบ่คคล้ คณะอน่กัรรมกัารด้าน HR แล้ะคณะกัรรมกัารกั่จักัารสิ่ัมพันธิ์์
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รายงานค์ณะกี่รรมีกี่ารตั้รวจัสอบั 
 คณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบ (Audit Committee) 
กัารนค่มอต่สิ่าหกัรรมแห�งประเทศไทย (กันอ.) ไดรั้บ
แต�งตั�งตามคำสิ่ั�งคณะกัรรมกัาร กันอ. ที� 7/2563 

เรื�อง แต�งตั�งคณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบ (Audit 
Committee)  ล้งวนัที� 14 สิ่ง่หาคม 2563  ประกัอบด้วย

 คณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบ กันอ. ปฏิบ่ตัห่นา้ที�ตาม
กัฎีบัตรแล้ะค่�มือกัารปฏิ่บัต่งานของคณะกัรรมกัาร
ตรวจัสิ่อบในกัารกัำกัับด่แล้กัารตรวจัสิ่อบภูายใน
ของ กันอ. ให้มีประส่ิ่ทธิ์่ภูาพ ประส่ิ่ทธิ์่ผ่ล้ เพื�อให้ 
กันอ. เป็นองค์กัรที�มีความโปร�งใสิ่เป็นที�ยอมรับตาม
หล้ักักัารกัำกัับด่แล้กั่จักัารที�ดี ให้ความสิ่ำคัญต�อ
กัารบร่หารความเสิ่ี�ยงแล้ะจััดวางระบบกัารควบค่ม
ภูายในที�เหมาะสิ่ม รายงานทางกัารเง่นมีความ
น�าเชื�อถุือ กัารดำเน่นกัารเป็นไปตามกัฎีหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ มต่คณะรัฐมนตรี แล้ะนโยบาย
ที�เกัี�ยวข้อง มีกัารบร่หารจััดกัารกัระบวนงานหล้ักั 
(Core Business Enablers) กัารตรวจัสิ่อบภูายใน
เป็นไปตามระเบียบกัระทรวงกัารคล้ัง ว�าด้วยคณะ
กัรรมกัารตรวจัสิ่อบแล้ะหน�วยงานตรวจัสิ่อบภูายใน
ของรัฐว่สิ่าหกั่จั พ.ศ. 2555 แล้ะหลั้กัเกัณฑ์์
กัารประเมน่ผ่ล้กัารดำเนน่งานรฐัวส่ิ่าหกัจ่ั (SE-AM) 

หล้ักัเกัณฑ์์กัระทรวงกัารคล้ัง ว�าด้วยมาตรฐาน
แล้ะหล้ักัเกัณฑ์์ปฏิ่บัต่กัารตรวจัสิ่อบภูายในสิ่ำหรับ
หน�วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ตล้อดจันกัรอบ
มาตรฐานสิ่ากัล้กัารปฏ่ิบตัง่านวช่าชพีตรวจัสิ่อบภูายใน 
(IPPF) 
 รายงานผ่ล้กัารปฏิ่บัต่งานของคณะกัรรมกัาร
ตรวจัสิ่อบ กันอ. ประจัำปีงบประมาณ 2564 ตั�งแต�
เดือนต่ล้าคม 2563 ถุ้งเดือนกัันยายน 2564 มีกัาร
ประช่มคณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบ จัำนวน 12 ครั�ง 
ในจัำนวนนี� เป็นกัารประช่มร�วมกัับผ่่้ว�ากัาร กันอ. 
ผ่่้บร่หารระดับสิ่่ง ผ่่้บร่หารหน�วยงานรับตรวจั แล้ะ
ผ่่้สิ่อบบัญชี (สิ่ำนักังานกัารตรวจัเง่นแผ่�นด่น) ตาม
ระเบียบวาระที�เกัี�ยวข้อง คณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบ 
กันอ. ได้ให้ขอ้สัิ่งเกัตอย�างเป็นอส่ิ่ระซ้ึ่�งเป็นประโยชน์
ต�อกัารบร่หารงานของ กันอ. สิ่ร่ปสิ่าระสิ่ำคัญ ดังนี�

1.  นางสิรินทร์  แดงไชยวัฒน์   ประธิานกี่รรมูกี่าร    
2.  นายสรศักี่ดิ�  มู่นะโตร่    กี่รรมูกี่าร
3.  พัลัโท กี่านต์  กี่ลััมูพัสุต   กี่รรมูกี่าร

1.  กี่ารสอบทานรายงานทางกี่ารเงิน
	 	 1.1		ค่าตอับแทนขอังผู้้�สีอับบัญชีี
  งบกัารเง่นของ กันอ. ได้รับกัารตรวจัสิ่อบ

โดยสิ่ำนักังานกัารตรวจัเง่นแผ่�นด่น (สิ่ตง.) 
  คณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบได้พ่จัารณาแล้ะ
  เห็นชอบค�าธิ์รรมเนียมในกัารตรวจัสิ่อบ
  งบกัารเง่นสิ่ำหรับปีสิ่่�นสิ่่ดวันที� 30 กัันยายน 

2563 งบกัารเง่นไตรมาสิ่ 1 ไตรมาสิ่ 2 แล้ะ
ไตรมาสิ่ 3 ประจัำปีงบประมาณ 2564 จัำนวน 
2,130,000 บาท รายล้ะเอียดดังนี�

   - ค�าสิ่อบทานงบกัารเง่นระหว�างกัาล้ 
   3 ไตรมาสิ่ = 930,000 บาท
   - ค�าตรวจัสิ่อบงบกัารเง่นประจัำปี 
   = 1,200,000 บาท
 

	 	 1.2		การสีอับทานรายงานทางการเงิน			
  คณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบ กันอ. ได้สิ่อบทาน
  แล้ะให้ความเห็นชอบรายงานงบกัารเง่น 

สิ่ำหรับปีสิ่่�นสิ่่ดวันที� 30 กัันยายน 2563 ที�
ตรวจัสิ่อบโดยสิ่ำนักังานกัารตรวจัเง่นแผ่�นด่น 
แล้ะรายงานงบกัารเง่น ปีงบประมาณ 2564 
ไตรมาสิ่ 1 แล้ะไตรมาสิ่ 2 โดยพ่จัารณาความ
เหมาะสิ่มของนโยบายกัารบัญชี ข้อม่ล้ที�เป็น
สิ่าระสิ่ำคัญของงบกัารเง่น แล้ะความเพียงพอ
ของกัารเปิดเผ่ยข้อม่ล้ เพื�อให้มั�นใจัว�ารายงาน
ทางกัารเงน่แสิ่ดงผ่ล้กัารดำเนน่งาน แล้ะฐานะ
กัารเง่น ด้วยข้อม่ล้ที�เป็นสิ่าระสิ่ำคัญอย�าง
ถุ่กัต้อง ครบถุ้วน เชื�อถืุอได้ แล้ะเป็นไปตาม
มาตรฐานกัารบัญชีที�รับรองทั�วไป
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    นอกัจัากันี�  คณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบ กันอ. 
ได้สิ่อบทานกัารตรวจัสิ่อบล้ักัษณะอื�นของ 
สิ่ตง. ที�ไม�ใช�กัารตรวจัสิ่อบกัารเง่นแล้ะบัญชี 
แล้ะมีข้อเสิ่นอแนะให้ฝ่่ายตรวจัสิ่อบภูายใน

  นำข้อสิ่ังเกัตของ สิ่ตง. ไปพ่จัารณาประกัอบ
กัารจััดทำแผ่นกัารตรวจัสิ่อบภูายใน

2.  กี่ารสอบทานกี่ารกี่ำากี่ับดูแลักี่ิจกี่ารท่�ด่  
     คณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบ กันอ. สิ่อบทาน
  กัารปฏ่ิบัต่ตามแผ่นกัารกัำกัับด่แล้กั่จักัารที�ดี 

ซึ่้�งเป็นไปตามหล้ักักัารกัำกัับด่แล้กั่จักัารที�ดี
  ซึ่้�งกัำหนดโดยสิ่ำนกัังานคณะกัรรมกัารนโยบาย
  รัฐวส่ิ่าหกัจ่ั (สิ่คร.) กัระทรวงกัารคล้งั รวมถุ้ง
  สิ่อบทานกัารปฏิ่บัต่ตามกัฎีหมาย ระเบียบ 
  ข้อบังคับ มต่คณะรัฐมนตรี แล้ะนโยบายที�
  เกัี�ยวข้อง โดยพ่จัารณาจัากัรายงานของคณะ

กัรรมกัารกัำกัับด่แล้กั่จักัารที�ดี กัารบร่หาร
ความเสิ่ี�ยง แล้ะกัารปฏ่ิบัต่ตามกัฎีระเบียบ 
(GRC)

3.  กี่ารสอบทานกี่ารบริห้ารความูเส่�ยง
  แลัะกี่ารควบคุมูภายในองค์กี่ร  
       คณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบ กันอ. สิ่อบทานกัาร

จัดักัารตามแผ่นบรห่ารความเสีิ่�ยงแล้ะควบค่ม
ภูายในขององค์กัร ความเพียงพอของระบบ
กัารควบค่มภูายในกัระบวนงานที�สิ่ำคัญ โดย
พ่จัารณาจัากัรายงานของคณะอน่กัรรมกัาร
บร่หารความเสิ่ี�ยงแล้ะควบค่มภูายใน รายงาน
กัารปฏิ่บัต่งานของฝ่่ายตรวจัสิ่อบภูายใน แล้ะ
มคีวามเห็นว�า กันอ. มกีัารประเมน่ความเสิ่ี�ยง
ตามมาตรฐานสิ่ากัล้ มีแผ่นงานแล้ะมาตรกัาร
กัารควบค่มความเสิ่ี�ยงที�เหมาะสิ่ม เพียงพอ  

  มีกัารดำเน่นกัารเพื�อล้ดระดับความเสิ่ี�ยง
  ให้อย่�ในระดับที�ยอมรับได้

4.  กี่ารสอบทานรายกี่ารท่�เกี่่�ยวโยงกี่ัน
  ห้รือรายกี่ารท่�อาจมู่ความูขั้ดแย้ง
  ทางผู้ลัประโยชน์ 
  คณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบ กันอ. สิ่อบทาน

รายงานกัารเปิดเผ่ยข้อม่ล้กัารขัดกัันของ

  ผ่ล้ประโยชนข์องพนกัังาน กันอ. ปงีบประมาณ 
2564 ตามข้อบังคับคณะกัรรมกัาร กันอ. 

  ว�าด้วย กัารปอ้งกันักัารขัดกันัของผ่ล้ประโยชน์ 
พ.ศ. 2551 แล้ะระเบียบ กันอ. ว�าด้วยกัาร
ป้องกัันกัารขัดกัันของผ่ล้ประโยชน์พนักังาน 
พ.ศ. 2553 แล้ะฉบับแกั้ไขเพ่�มเต่ม โดย

  คณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบ กันอ. มขีอ้เสิ่นอแนะ
ให้ กันอ. รายงานกัารขัดกัันของผ่ล้ประโยชน์
กัรณีที�พนักังานมีครอบครัว หรือเครือญาต่

  ผ่่ม้คีวามสิ่มัพนัธิ์ใ์กัล้ช้ด่ในบรษ่ทัที�เปน็ค่�สิ่ญัญา
  กับั กันอ. แล้ะให้นำกัฎีหมายของคณะกัรรมกัาร
  ป้องกัันแล้ะปราบปรามกัารท่จัร่ตแห�งชาต ่

(ป.ป.ช.) มาปรับใช้ในแบบรายงานกัารขัดกััน
ของผ่ล้ประโยชน์ของพนักังานด้วย

5.  กี่ารกี่ำากี่ับดูแลังานตรวจสอบภายใน 
  คณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบ กันอ. กัารกัำกับัดแ่ล้

กัารตรวจัสิ่อบภูายในของ กันอ. รายล้ะเอียด 
ดังนี�

   -  อน่มัต่แผ่นกัล้ย่ทธิ์์กัารตรวจัสิ่อบภูายใน 
ปีงบประมาณ 2563-2565 (ฉบับปรับปรง่แก้ัไข)

    - อน่มัต่แผ่นปฏิ่บัต่กัารของฝ่่ายตรวจัสิ่อบ
ภูายใน ปีงบประมาณ 2564 (ฉบับปรับปรง่
แกั้ไข) แล้ะประจัำปี 2565  

   - อน่มัต่กัฎีบัตรของฝ่่ายตรวจัสิ่อบภูายใน
แล้ะค่�มือกัารปฏ่ิบัต่งานกัารตรวจัสิ่อบภูายใน 
กัารประเม่นผ่ล้กัารปฏ่ิบัต่งาน (KPI) แล้ะ
ประเม่นสิ่มรรถุนะ (Competency) 

   - อน่มัต่กัารแต�งตั�ง สิ่รรหาแล้ะพัฒนา
บ่คล้ากัรของฝ่่ายตรวจัสิ่อบภูายใน 

   - อน่มัต่งบประมาณประจัำปี 
   - รับทราบรายงานผ่ล้ปฏ่ิบัต่กัารตรวจัสิ่อบ
  ภู า ย ใ น  ปี ง บ ป ร ะ ม าณ  2 564  โ ด ย
  คณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบมีความเห็นแล้ะ
  ข้อเสิ่นอแนะใหเ้พ่�มมล่้ค�างานตรวจัสิ่อบภูายใน 

โดยกัารให้ข้อเสิ่นอแนะในภูาพรวมที�ชัดเจัน
แล้ะสิ่ามารถุปฏิบ่ตัไ่ด ้เพื�อใหฝ้่า่ยบรห่าร กันอ. 
พ่จัารณาดำเน่นกัารเพื�อประสิ่่ทธิ์่ภูาพของ

  กัารปฏิ่บัต่งาน
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6.  กี่ารรักี่ษาคุณภาพัข้อง
  คณะกี่รรมูกี่ารตรวจสอบ  
     คณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบ กันอ. ทบทวน

กัฎีบตัรของคณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบแล้ะค่�มอื 
  กัารปฏิ่บัต่งานของคณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบ 

เสิ่นอคณะกัรรมกัาร กันอ. พ่จัารณาอน่มัต่
  เปน็ประจัำทก่ัปจีัดัทำปฏิท่น่กัำหนดกัารประชม่
  แผ่นปฏิ่บัต่งานแล้ะวาระกัารประช่มของ
  คณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบประจัำปี รวมทั�ง

ประเม่นผ่ล้กัารปฏ่ิบัต่งานของคณะกัรรมกัาร
ตรวจัสิ่อบ กันอ. โดยว่ธิ์ีกัารประเม่นตนเอง 
(Self-Assessment) ในร่ปแบบกัารประเม่น
ทั�งคณะ กัารประเม่นแบบรายบ่คคล้ แล้ะ
กัารประเม่นแบบไขว้

   นอกัจัากันี� คณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบ กันอ. 
มคีวามร้่ความสิ่ามารถุที�เหมาะสิ่มกับักัารปฏิบ่ตั่

  หน้าที� แล้ะได้เข้าร�วมกัารอบรมในหล้ักัสิ่่ตร
ที�จัำเป็นสิ่ำหรับคณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบ 

  ซึ่้�งเป็นไปตามแผ่นกัารเสิ่ร่มสิ่ร้างความร่้
  ของคณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบ กันอ. ประจัำปี 

เพื�อใหม้ั�นใจัว�าคณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบ กันอ. 
สิ่ามารถุปฏิ่บัต่งานได้อย�างมีประสิ่่ทธิ์่ภูาพ

 

  บทสรุป
  คณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบ กันอ. ได้รับกัาร

เสิ่รม่สิ่รา้งความร่ค้วามสิ่ามารถุอย�างเหมาะสิ่ม 
  กัารปฏ่ิบัต่หน้าที�เป็นไปตามกัฎีบัตรแล้ะค่�มือ

กัารปฏิ่บัต่งานของคณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบ 
  กันอ. โดยมีความเป็นอ่สิ่ระในกัารแสิ่ดง
  ความเหน็แล้ะให้ข้อเสิ่นอแนะที�เป็นประโยชน์

ต�อองค์กัร โดยสิ่ร่ป คณะกัรรมกัารตรวจัสิ่อบ
  เห็นว�า กันอ. มีกัารกัำกัับด่แล้กั่จักัารที�ดี 
  มีแผ่นบร่หารจััดกัารความเสิ่ี�ยง แล้ะระบบ

กัารควบค่มภูายในที�เหมาะสิ่ม ระบบบัญชี
แล้ะรายงานทางกัารเง่นมีความเชื�อถุือได้
ตามมาตรฐานกัารบัญชีที�รับรองทั�วไป มีกัาร
เปิดเผ่ยข้อม่ล้ที�เป็นสิ่าระสิ่ำคัญในงบกัารเง่น 

  กัารตรวจัสิ่อบภูายในมีความเป็นอ่สิ่ระแล้ะ
สิ่อดคล้้องกัับมาตรฐานว่ชาชีพตรวจัสิ่อบ
ภูายใน ตล้อดจันหล้กััเกัณฑ์แ์ล้ะแนวปฏิบ่ตัที่�ดี 

  ซึ่้�งกัำหนดโดยกัระทรวงกัารคล้ัง กัารปฏิ่บัต่
งานเป็นไปตามกัฎีหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มต่คณะรัฐมนตรี แล้ะนโยบายที�เกัี�ยวข้อง 
แล้ะไม�พบประเด็นเกัี�ยวกัับความขัดแย้งทาง
ผ่ล้ประโยชน์ ทั�งนี� ผ่ล้กัารดำเน่นงานของ 
กันอ. เป็นไปตามตัวชี�วัดแล้ะบรรล้่เป้าหมาย
ที�กัำหนด

การนิคมอุตั้สัาห้กรรมแห้่งประเที่ศไที่ย141140รายงานประจัำาปี 2564



รายงานของผู้้�สอบบัญชีี

	 สำนัักงานัการตรวจเงินัแผ่่นัดิินัได้ิตรวจสอบ
งบการเงนิัของการนิัคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ซึ่่�งประกอบดิ้วย	งบแสดิงฐานัะการเงินัท่�แสดิงเงินั
ลงทุนัตามวิธ่ีส่วนัไดิ้เส่ยและงบแสดิงฐานัะการเงินั
เฉพาะกิจการ	ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2564	งบกำไร
ขาดิทุนัเบ็ดิเสร็จท่�แสดิงเงินัลงทุนัตามวิธี่ส่วนัไดิ้เส่ย
และงบกำไรขาดิทุนัเบ็ดิเสร็จเฉพาะกิจการ	งบแสดิง
การเปล่�ยนัแปลงส่วนัของทุนัท่�แสดิงเงินัลงทุนัตามวิธี่
สว่นัไดิเ้ส่ยและงบแสดิงการเปล่�ยนัแปลงสว่นัของทนุั
เฉพาะกิจการ	และงบกระแสเงินัสดิท่�แสดิงเงินัลงทุนั

ตามวิธีส่ว่นัได้ิเสย่และงบกระแสเงินัสดิเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ�นัสุดิวันัเดิ่ยวกันัและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินั	รวมถึ่งสรุปนัโยบายการบัญชี่ท่�สำคัญ
	 สำนักังานัการตรวจเงินัแผ่่นัดินิัเห็นัว่า	งบการเงินั
ข้างต้นันั่�แสดิงฐานัะการเงนิัของการนัคิมอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย	ณ	วันัท่�	 30	 กันัยายนั	2564	
และผ่ลการดิำเนัินังานัและกระแสเงินัสดิสำหรับปี
สิ�นัสดุิวนััเดิย่วกนััโดิยถึกูตอ้งตามท่�ควรในัสาระสำคญั
ตามมาตรฐานัการรายงานัทางการเงินั

	 สำนัักงานัการตรวจเงนิัแผ่่นัดินิัได้ิปฏิบิติังานัตรวจสอบ
ตามหลกัเกณฑ์์มาตรฐานัเก่�ยวกบัการตรวจเงนิัแผ่่นัดินิั
และมาตรฐานัการสอบบัญชี่	ความรับผ่ิดิชีอบของ
สำนัักงานัการตรวจเงินัแผ่่นัดิินัไดิ้กล่าวไว้ในัวรรค
ความรับผิ่ดิชีอบของผู่้สอบบัญช่ีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินัในัรายงานัของสำนัักงานัการตรวจ
เงินัแผ่่นัดิินั	สำนัักงานัการตรวจเงินัแผ่่นัดิินัม่ความ
เป็นัอิสระจากกิจการตามหลักเกณฑ์์มาตรฐานั
เ ก่� ยวกับการตรวจเ งินัแผ่่นัดิินั ท่� กำหนัดิโดิย
คณะกรรมการตรวจเงินัแผ่่นัดิินัและข้อกำหนัดิ

จรรยาบรรณของผู่ป้ระกอบวิชีาชีพ่บัญชีท่่�กำหนัดิโดิย
สภาวิชีาช่ีพบัญช่ี	ในัส่วนัท่�เก่�ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงินั	 และสำนัักงานัการตรวจเงินัแผ่่นัดิินั
ไดิ้ปฏิิบัติตามความรับผ่ิดิชีอบดิ้านัจรรยาบรรณอ่�นัๆ
ซึ่่�งเป็นัไปตามหลักเกณฑ์์มาตรฐานัเก่�ยวกับการ
ตรวจเงินัแผ่่นัดิินัและข้อกำหนัดิจรรยาบรรณเหล่านั่�	
สำนัักงานัการตรวจเงินัแผ่่นัดิินัเช่ี�อว่าหลักฐานั
การสอบบัญชี่ท่�สำนัักงานัการตรวจเงินัแผ่่นัดิินัได้ิรับ
เพ่ยงพอและเหมาะสมเพ่�อใช้ีเป็นัเกณฑ์์ในัการแสดิง
ความเห็นัของสำนัักงานัการตรวจเงินัแผ่่นัดิินั

	 ผู่้บริหารเป็นัผู่้รับผ่ิดิชีอบต่อข้อมูลอ่�นั	 ข้อมูลอ่�นั
ประกอบด้ิวย	 ข้อมูลซ่ึ่�งรวมอยู่ในัรายงานัประจำปี
แต่ไม่รวมถึ่งงบการเงินัและรายงานัของผู่้สอบบัญชี่
ท่�อยู่ในัรายงานัประจำปีนัั�นั	 สำนัักงานัการตรวจ
เงินัแผ่่นัดิินัคาดิว่าสำนัักงานัการตรวจเงินัแผ่่นัดิินั
จะไดิ้รับรายงานัประจำปีภายหลังวันัท่�ในัรายงานั
ของผู่้สอบบัญชี่นั่�

	 ความเห็นัของสำนัักงานัการตรวจเงินัแผ่่นัดิินัต่อ
งบการเงินัไม่ครอบคลุมถึ่งข้อมูลอ่�นัและสำนัักงานั
การตรวจเงนิัแผ่่นัดินิัไม่ได้ิให้ความเชี่�อมั�นัต่อข้อมลูอ่�นั
	 ความรับผ่ิดิชีอบของสำนัักงานัการตรวจเงินั
แผ่่นัดิินัท่�เก่�ยวเนั่�องกับการตรวจสอบงบการเงินัค่อ	
การอ่านัและพิจารณาว่าข้อมูลอ่�นัม่ความขัดิแย้งท่�ม่
สาระสำคัญกับงบการเงินัหร่อกับความรู้ท่�ไดิ้รับจาก

สำนัักงานัการตรวจเงินัแผ่่นัดิินั

ความเห็็น

เกณฑ์์ในการแสดงความคิดเห็็น

ข�อม้ลอ่�น

เสนอ  คณะกรรมการการนิคมอุตสาห็กรรมแห็่งประเทศไทย
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	 ผู่้บริหารม่หนั้าท่�รับผิ่ดิชีอบในัการจัดิทำและ
นัำเสนัองบการเงินัเหล่านั่�โดิยถึูกต้องตามท่�ควร
ตามมาตรฐานัการรายงานัทางการเงินั	และรับผิ่ดิชีอบ
เก่�ยวกับการควบคุมภายในัท่�ผู้่บริหารพิจารณาว่า
จำเป็นัเพ่�อให้สามารถึจัดิทำงบการเงินัท่�ปราศจาก
การแสดิงข้อมูลท่�ขดัิต่อข้อเท็จจริงอันัเป็นัสาระสำคัญ
ไม่ว่าจะเกิดิจากการทุจริตหร่อข้อผ่ิดิพลาดิ
	 ในัการจดัิทำงบการเงนิั	ผู่บ้รหิารรบัผ่ดิิชีอบในัการ
ประเมินัความสามารถึของกิจการในัการดิำเนิันังานั

ต่อเนั่�อง	 เปิดิเผ่ยเร่�องท่�เก่�ยวกับการดิำเนัินังานั
ต่อเนั่�องตามความเหมาะสม	 และการใชี้เกณฑ์์
การบญัชีส่ำหรบัการดิำเนันิังานัต่อเนั่�อง	เว้นัแต่ผู่บ้รหิาร
ม่ความตั�งใจท่�จะเลิกกิจการ	หร่อหยุดิดิำเนัินังานั
หร่อไม่สามารถึดิำเนัินังานัต่อเนั่�องต่อไปไดิ้
	 ผู่้ม่หน้ัาท่�ในัการกำกับดิูแลม่หนั้าท่�ในัการกำกับ
ดิูแลกระบวนัการในัการจัดิทำรายงานัทางการเงินั
ของกิจการ

	 การตรวจสอบของสำนักังานัการตรวจเงินัแผ่น่ัดินิั
มว่ตัถึปุระสงค์เพ่�อให้ได้ิความเชี่�อมั�นัอย่างสมเหตสุมผ่ล
ว่างบการเงินัโดิยรวมปราศจากการแสดิงข้อมูล
ท่�ขัดิต่อข้อเท็จจริงอันัเป็นัสาระสำคัญหร่อไม่	 ไม่ว่า
จะเกิดิจากการทุจริตหร่อข้อผ่ิดิพลาดิ	และเสนัอ
รายงานัของผู่ส้อบบญัชีซ่ึ่่�งรวมความเหน็ัของสำนักังานั
การตรวจเงินัแผ่่นัดิินัอยู่ดิ้วย	 ความเชี่�อมั�นัอย่าง
สมเหตุสมผ่ลค่อความเชี่�อมั�นัในัระดิับสูงแต่ไม่ไดิ้
เป็นัการรับประกันัว่าการปฏิิบัติงานัตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์์มาตรฐานัเก่�ยวกับการตรวจเงินัแผ่่นัดิินั
และมาตรฐานัการสอบบัญชี่จะสามารถึตรวจพบ
ข้อมูลท่�ขัดิต่อข้อเท็จจริงอันัเป็นัสาระสำคัญท่�ม่อยู่ไดิ้
เสมอไป	 ข้อมูลท่�ขัดิต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดิจากการ
ทุจริตหร่อข้อผ่ิดิพลาดิและถึ่อว่าม่สาระสำคัญเม่�อ
คาดิการณ์ไดิ้อย่างสมเหตุสมผ่ลว่ารายงานัท่�ขัดิต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรอ่ทุกรายการรวมกันัจะมผ่่ล
ต่อการตัดิสินัใจทางเศรษฐกิจของผู่้ใชี้งบการเงินั
จากการใชี้งบการเงินัเหล่านั่�
	 ในัการตรวจสอบของสำนักังานัการตรวจเงนิัแผ่่นัดินิั
ตามหลกัเกณฑ์์มาตรฐานัเก่�ยวกบัการตรวจเงนิัแผ่่นัดินิั
และมาตรฐานัการสอบบัญชี่	 สำนัักงานัการตรวจ
เงินัแผ่่นัดิินัไดิ้ใชี้ดิุลยพินัิจและการสังเกตและสงสัย

เย่�ยงผู่ป้ระกอบวิชีาชีพ่ตลอดิการตรวจสอบ	การปฏิิบัติ
งานัของสำนัักงานัการตรวจเงินัแผ่่นัดิินัรวมถึ่ง
	 •	ระบแุละประเมนิัความเส่�ยงจากการแสดิงขอ้มลู
ท่�ขัดิต่อข้อเท็จจริงอันัเป็นัสาระสำคัญในังบการเงินั	
ไม่ว่าจะเกิดิการทุจริตหร่อข้อผิ่ดิพลาดิ	ออกแบบ
และปฏิิบัติงานัตามวิธี่การตรวจสอบเพ่�อตอบสนัอง
ต่อความเส่�ยงเหล่านัั�นั	 และไดิ้หลักฐานัการสอบ
บัญชี่ท่�เพ่ยงพอและเหมาะสมเพ่�อเป็นัเกณฑ์์ในัการ
แสดิงความเห็นัของสำนัักงานัการตรวจเงินัแผ่่นัดิินั	
ความเส่�ยงท่�ไม่พบข้อมูลท่�ขัดิต่อข้อเท็จจริงอันัเป็นั
สาระสำคัญซึ่่�งเป็นัผ่ลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเส่�ยงท่�เกิดิจากข้อผิ่ดิพลาดิ	เนั่�องจากการทุจริต
อาจเก่�ยวกบัการสมรูร่้วมคดิิ	การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐานั	การตั�งใจละเว้นัการแสดิงข้อมูล	การแสดิง
ข้อมูลท่�ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหร่อการแทรกแซึ่ง
การควบคุมภายในั
	 •	ทำความเข้าใจในัระบบการควบคุมภายในัท่�
เก่�ยวข้องกับการตรวจสอบ	 เพ่�อออกแบบวิธี่การ
ตรวจสอบท่�เหมาะสมกับสถึานัการณ์	 แต่ไม่ใชี่
เพ่�อวัตถึุประสงค์ในัการแสดิงความเห็นัต่อความม่
ประสิทธีิผ่ลของการควบคุมภายในัของกิจการ

สำนัักงานัการตรวจเงินัแผ่่นัดิินั

ความรับผิู้ดชีอบของผู้้�บริห็ารและผู้้�มีห็น�าที�ในการกำากับด้แลต่องบการเงิน

ความรับผิู้ดชีอบของผู้้�สอบบัญชีีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของสำนัักงานัการตรวจเงินัแผ่่นัดิินั	
หร่อปรากฏิว่าข้อมูลอ่�นัม่การแสดิงข้อมูลท่�ขัดิต่อ
ข้อเท็จจริงอันัเป็นัสาระสำคัญหร่อไม่
	 เม่�อสำนักังานัการตรวจเงนิัแผ่น่ัดินิัไดิอ้า่นัรายงานั
ประจำปี	หากสำนัักงานัการตรวจเงินัแผ่่นัดิินัสรุป

ไดิ้ว่าม่การแสดิงข้อมูลท่�ขัดิต่อข้อเท็จจริงอันัเป็นั
สาระสำคัญ	สำนัักงานัการตรวจเงินัแผ่่นัดิินัต้อง
ส่�อสารเร่�องดิังกล่าวกับผู่้ม่หนั้าท่�ในัการกำกับดิูแล

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย143142รายงานิประจำำาปี 2564



	 •	ประเมินัความเหมาะสมของนัโยบายการบัญช่ีท่�
ผู้่บริหารใช้ีและความสมเหตุสมผ่ลของประมาณการ
ทางบญัชีแ่ละการเปิดิเผ่ยข้อมลูท่�เก่�ยวข้องซ่ึ่�งจดัิทำข่�นั
โดิยผู่้บริหาร
	 •	สรุปเก่�ยวกับความเหมาะสมของการใชี้เกณฑ์์
การบญัชีส่ำหรบัการดิำเนันิังานัต่อเนั่�องของผู่บ้รหิาร
และจากหลักฐานัการสอบบัญชี่ท่�ไดิ้รับ	 สรุปว่าม่
ความไม่แนั่นัอนัท่�ม่สาระสำคัญท่�เก่�ยวกับเหตุการณ์
หร่อสถึานัการณ์ท่�อาจเป็นัเหตุให้เกิดิข้อสงสัย
อย่างม่นััยสำคัญต่อความสามารถึของกิจการในัการ
ดิำเนิันังานัต่อเน่ั�องหร่อไม่	ถึ้าสำนัักงานัการตรวจ
เงินัแผ่่นัดิินัไดิ้ข้อสรุปว่าม่ความไม่แนั่นัอนัท่�ม่สาระ
สำคัญ	สำนัักงานัการตรวจเงินัแผ่่นัดิินัต้องกล่าวไว้
ในัรายงานัของผู่้สอบบัญชี่ของสำนัักงานัการตรวจ
เงินัแผ่่นัดิินัโดิยให้ข้อสังเกตถ่ึงการเปิดิเผ่ยข้อมูล
ในังบการเงินัท่�เก่�ยวข้อง	หร่อถ้ึาการเปิดิเผ่ยข้อมูล
ดิงักล่าวไมเ่พย่งพอ	ความเหน็ัของสำนักังานัการตรวจ
เงินัแผ่่นัดิินัจะเปล่�ยนัแปลงไป	ข้อสรุปของสำนัักงานั

การตรวจเงินัแผ่่นัดิินัข่�นัอยู่กับหลักฐานัการสอบ
บัญชี่ท่�ไดิ้รับจนัถึ่งวันัท่�ในัรายงานัของผู่้สอบบัญชี่
ของสำนัักงานัการตรวจเงินัแผ่่นัดิินั	อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หร่อสถึานัการณ์ในัอนัาคตอาจเป็นัเหตุให้
กิจการต้องหยุดิการดิำเนัินังานัต่อเนั่�อง
	 •	ประเมินัการนัำเสนัอ	 โครงสร้างและเนั่�อหา
ของงบการเงินัโดิยรวม	รวมถ่ึงการเปิดิเผ่ยข้อมูลว่า
งบการเงินัแสดิงรายการและเหตุการณ์ในัรูปแบบท่�
ทำให้มก่ารนัำเสนัอข้อมลูโดิยถึกูต้องตามท่�ควรหรอ่ไม่
	 สำนัักงานัการตรวจเงินัแผ่่นัดิินัไดิ้ส่�อสารกับ
ผู่้ม่หนั้าท่�ในัการกำกับดิูแลในัเร่�องต่างๆ	ท่�สำคัญ
ซึ่่�งรวมถ่ึงขอบเขตและช่ีวงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่�ไดิ้วางแผ่นัไว้	ประเดิ็นัท่�ม่นััยสำคัญท่�พบจาก
การตรวจสอบรวมถึ่งข้อบกพร่องท่�ม่นััยสำคัญในั
ระบบการควบคุมภายในัหากสำนัักงานัการตรวจเงินั
แผ่่นัดินิัได้ิพบในัระหว่างการตรวจสอบของสำนักังานั
การตรวจเงินัแผ่่นัดิินั

(นางสาวมนัสนันท์์ ปราบศากุุน)
ผู้้�อำำ�นวยก�รสำำ�นักตรวจสำอำบก�รเงิินและบริห�รพััสำดุุท่ี่� 16

(นางภาวินี วงศ์ศิลป์ไพศาล)
นักวิช�ก�รตรวจเงิินแผู้่นดุินชำ�น�ญก�รพัิเศษ

สำนัักงานัการตรวจเงินัแผ่่นัดิินั
วันัท่�	21	ม่นัาคม	2565

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย145144รายงานิประจำำาปี 2564



งบการเงินท่ี่�แสดงเงินลงทุี่นตามวิิธ่ีส่วินได้เส่ย

หมายเหตุ  30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563  1 ตุลาคม 2562

(ปรับปรุงใหม่) (ยอดิยกมา)
(ปรับปรุงใหม่)

สินที่รัพย์

สินที่รัพย์หมุนเวิ่ยน 

	เงินัสดิและรายการเทย่บเท่าเงนิัสดิ	 7 	1,326,769,076.67	 	1,845,915,224.39	 	942,456,596.72	

	เงินัลงทุนัชีั�วคราว	 8 	11,603,872,586.91	 	9,961,963,330.07	 	10,064,212,988.07	

	ลกูหนั่�การค้าและลูกหนั่�หมนุัเวย่นัอ่�นั	 9 	712,173,668.82	 	899,207,067.47	 	658,175,885.69	

	สนิัค้าคงเหลอ่	 10 	146,553,357.21	 	179,526,830.31	 	257,908,918.25	

	รายได้ิค่าเช่ีาค้างรับ-สญัญาเช่ีาดิำเนันิังานั	 	1,436,925,811.46	 	999,751,985.74	 	824,330,933.48	

	สนิัทรพัย์หมนุัเวย่นัอ่�นั		 11 	455,427,318.49	 	179,451,127.27	 	251,708,236.35	

	รวมสินัทรพัย์หมนุัเวย่นั	 	15,681,721,819.56	 	14,065,815,565.25	 	12,998,793,558.56	

สินที่รัพย์ไม่หมุนเวิ่ยน  

	สนิัทรพัย์ทางการเงนิัไม่หมนุัเวย่นัอ่�นั	 13 	1,072,790,016.00	 	-			 	-			

	เงินัลงทุนัในับริษทัร่วม	 12 	728,663,252.97	 	696,778,170.28	 	702,530,813.10	

	เงนิัลงทนุัระยะยาวอ่�นั	 	-			 	216,400,000.00	 	216,400,000.00	

	ลกูหนั่�	-	สัญญาเช่ีาเงนิัทนุั	-	สทุธีิ	 14 	3,903,958,580.67	 	-			 	-			

	อสงัหาริมทรพัย์เพ่�อการลงทนุั	-	สทุธีิ	 15 	5,903,318,831.54	 	4,293,164,697.58	 	4,352,220,259.36	

	ท่�ดิินั	อาคารและอุปกรณ์	-	สทุธีิ	 16 	9,987,691,037.76	 	9,180,952,322.47	 	9,457,295,680.64	

	สินัทรัพย์สิทธีิการใชี้	-	สุทธีิ	 17 	674,631,280.02	 	-			 	-			

	สินัทรัพย์ไม่ม่ตัวตนั	-	สุทธีิ	 18 	27,757,637.08	 	31,131,417.78	 	34,624,818.50	

	สินัทรัพย์ไม่หมุนัเว่ยนัอ่�นั	 19 	212,880,806.11	 	1,163,765,838.47	 	566,841,052.48	

รวมสินัทรพัย์ไม่หมุนัเวย่นั 	22,511,691,442.15	 	15,582,192,446.58	 	15,329,912,624.08	

รวิมสินที่รัพย์  38,193,413,261.71  29,648,008,011.83  28,328,706,182.64 

หมายเหตุประกอบงบการเงินัเป็นัส่วนัหนั่�งของงบการเงินันั่�

การนิคมอุตสาห็กรรมแห็่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะกุารเงิน
ณ วัันิท่� 30 กันิยายนิ 2564 

หนั่วย	:	บาท

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย145144รายงานิประจำำาปี 2564



งบการเงินท่ี่�แสดงเงินลงทุี่นตามวิิธ่ีส่วินได้เส่ย

หมายเหตุ  30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563  1 ตุลาคม 2562

(ปรับปรุงใหม่) (ยอดิยกมา)
(ปรับปรุงใหม่)

หน่�สินและส่วินของทีุ่น

หน่�สินหมุนเวิ่ยน

เจ้าหนั่�การค้าและเจ้าหนั่�หมนุัเวย่นัอ่�นั	 20 	759,676,542.97	 	1,018,584,154.12	 	559,790,882.57	

รายได้ิรบัล่วงหน้ัา	 	1,237,622,261.58	 	958,903,172.67	 	844,701,746.29	

ค่าใช้ีจ่ายค้างจ่าย	 21 	256,332,168.22	 	230,868,185.99	 	195,603,742.39	

ส่วนัของหน่ั�สนิัระยะยาวท่�ถึง่กำหนัดิ	-	 22 	450,736,927.12	 	397,723,359.00	 	355,996,569.00	

ชีำระภายในั	1	ปี	

หนั่�สนิัตามสัญญาเช่ีาท่�ถึ่งกำหนัดิ	-	 23 	15,031,486.89	 	29,191,793.18	 	39,001,579.38	

ชีำระภายในั	1	ปี	

รายไดิ้แผ่่นัดิินัค้างนัำส่งคลัง	 24 	446,220,000.00	 	477,290,000.00	 	820,862,000.00	

หนั่�สินัหมุนัเว่ยนัอ่�นั	 25 	148,839,791.16	 	158,735,955.67	 	126,935,372.20	

รวมหนั่�สนิัหมุนัเวย่นั	 	3,314,459,177.94	 	3,271,296,620.63	 	2,942,891,891.83	

หน่�สินไม่หมุนเวิ่ยน  

รายได้ิรอการรบัรู้	 26 	4,610,067,005.98	 	4,581,144,757.69	 	5,015,464,901.19	

เงินักู้ย่มระยะยาว	 27 	540,827,403.18	 	895,451,403.18	 	1,250,075,403.18	

หนั่�สินัตามสัญญาเชี่า	 23 	3,116,369,165.91	 	1,637,025.76	 	30,828,818.94	

เงินัประกันัค่าเชี่าท่�ดิินั	 	895,031,818.05	 	793,597,630.84	 	760,673,136.45	

ประมาณการหนั่�สินัไม่หมุนัเว่ยนัสำหรับ	 28 	313,900,617.30	 	318,852,894.30	 	276,887,583.00	

ผ่ลประโยชีนั์พนัักงานั

ประมาณการหนั่�สินั	-	ค่าร่�อถึอนัอาคาร	- 29 	39,702,580.53	 	10,103,568.00	 	-			

และสิ�งปลูกสร้าง

หนั่�สินัไม่หมุนัเว่ยนัอ่�นั	 30 	376,934,230.26	 	544,485,531.73	 	595,957,436.74	

กองทุนัสงเคราะห์พนัักงานั	กนัอ.	 31 	7,884,230.00	 	8,660,960.00	 	7,719,910.00	

กองทุนัซึ่่อมสร้างทดิแทนัระบบ	-	 32 	132,697,690.54	 	132,588,573.01	 	132,588,573.01	

สาธีารณูปโภค

กองทุนัเพ่�อบำรุงรักษาและสร้างทดิแทนั	-	 33 	1,279,778,370.00	 	1,244,990,717.91	 	1,176,246,743.41	

ระบบสาธีารณูปโภค	

รวมหนั่�สินัไม่หมุนัเว่ยนั	 	11,313,193,111.75	 	8,531,513,062.42	 	9,246,442,505.92	

รวมหนั่�สินั 	14,627,652,289.69	 	11,802,809,683.05	 	12,189,334,397.75	

หมายเหตุประกอบงบการเงินัเป็นัส่วนัหนั่�งของงบการเงินันั่�

การนิคมอุตสาห็กรรมแห็่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะกุารเงิน
ณ วัันิท่� 30 กันิยายนิ 2564 

หนั่วย	:	บาท
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งบการเงินท่ี่�แสดงเงินลงทุี่นตามวิิธ่ีส่วินได้เส่ย

หมายเหตุ  30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563  1 ตุลาคม 2562

(ปรับปรุงใหม่) (ยอดิยกมา)
(ปรับปรุงใหม่)

หน่�สินและส่วินของทีุ่น (ต่อ)

ส่วินของทีุ่น 

ทนุั	

ทนุัรับโอนัจากนัคิมอตุสาหกรรมบางชีนัั	 	27,476,177.50	 	27,476,177.50	 	27,476,177.50	

รวมทนุั	 	27,476,177.50	 	27,476,177.50	 	27,476,177.50	

กำไรสะสมท่�ยังไม่ได้ิจดัิสรร	 	22,730,090,015.65	 	17,865,833,375.60	 	16,124,444,478.88	

องค์ประกอบอ่�นัของส่วนัของทนุั	 	808,194,778.87	 	(48,111,224.32) 	(12,548,871.49)

รวมส่วนัของทนุั	 	23,565,760,972.02	 	17,845,198,328.78	 	16,139,371,784.89	

รวิมหน่�สนิและส่วินของที่นุ  38,193,413,261.71  29,648,008,011.83  28,328,706,182.64 

หมายเหตุประกอบงบการเงินัเป็นัส่วนัหนั่�งของงบการเงินันั่�

 (นายนรินท์ร์ กุัลยาณมิตร)
 ประธ�นกรรมก�ร 

(นายวีริศ อััมระปาล)
ผู้้�ว่�ก�รก�รนิคมอำุตสำ�หกรรมแห่งิประเที่ศไที่ย

การนิคมอุตสาห็กรรมแห็่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะกุารเงิน
ณ วัันิท่� 30 กันิยายนิ 2564 

หนั่วย	:	บาท

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย147146รายงานิประจำำาปี 2564



งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ  30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563  1 ตุลาคม 2562

(ปรับปรุงใหม่) (ยอดิยกมา)
(ปรับปรุงใหม่)

สินที่รัพย์

สินที่รัพย์หมุนเวิ่ยน 

เงนิัสดิและรายการเท่ยบเท่าเงนิัสดิ 7 	1,326,769,076.67	 	1,845,915,224.39	 	942,456,596.72	

เงนิัลงทนุัชีั�วคราว	 8 	11,603,872,586.91	 	9,961,963,330.07	 	10,064,212,988.07	

ลกูหนั่�การค้าและลูกหนั่�หมนุัเวย่นัอ่�นั	 9 	712,173,668.82	 	899,207,067.47	 	658,175,885.69	

สนิัค้าคงเหลอ่	 10 	146,553,357.21	 	179,526,830.31	 	257,908,918.25	

รายได้ิค่าเช่ีาค้างรับ-สญัญาเช่ีาดิำเนันิังานั	 	1,436,925,811.46	 	999,751,985.74	 	824,330,933.48	

สนิัทรพัย์หมนุัเวย่นัอ่�นั		 11 	455,427,318.49	 	179,451,127.27	 	251,708,236.35	

รวมสินัทรัพย์หมุนัเว่ยนั	 	15,681,721,819.56	 	14,065,815,565.25	 	12,998,793,558.56	

สินที่รัพย์ไม่หมุนเวิ่ยน

สินัทรัพย์ทางการเงินัไม่หมุนัเว่ยนัอ่�นั	 13 	1,072,790,016.00	 	-			 	-			

เงินัลงทุนัในับริษัทร่วม	 12 	303,600,000.00	 	296,100,000.00	 	297,600,000.00	

เงินัลงทุนัระยะยาวอ่�นั	 	-			 	216,400,000.00	 	216,400,000.00	

ลูกหนั่�	-	สัญญาเชี่าเงินัทุนั	-	สุทธีิ	 14 	3,903,958,580.67	 	-			 	-			

อสังหาริมทรัพย์เพ่�อการลงทุนั	-	สุทธีิ	 15 	5,903,318,831.54	 	4,293,164,697.58	 	4,352,220,259.36	

ท่�ดิินั	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธีิ	 16 	9,987,691,037.76	 	9,180,952,322.47	 	9,457,295,680.64	

สินัทรัพย์สิทธีิการใชี้	-	สุทธีิ	 17 	674,631,280.02	 	-			 	-			

สินัทรัพย์ไม่ม่ตัวตนั	-	สุทธีิ	 18 	27,757,637.08	 	31,131,417.78	 	34,624,818.50	

สินัทรัพย์ไม่หมุนัเว่ยนัอ่�นั	 19 	212,880,806.11	 	1,163,765,838.47	 	566,841,052.48	

รวมสินัทรัพย์ไม่หมุนัเว่ยนั	 	22,086,628,189.18	 	15,181,514,276.30	 	14,924,981,810.98	

รวิมสินที่รัพย์  37,768,350,008.74  29,247,329,841.55  27,923,775,369.54 

หมายเหตุประกอบงบการเงินัเป็นัส่วนัหนั่�งของงบการเงินันั่�

การนิคมอุตสาห็กรรมแห็่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะกุารเงิน
ณ วัันิท่� 30 กันิยายนิ 2564 

หนั่วย	:	บาท

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย149148รายงานิประจำำาปี 2564



งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ  30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563  1 ตุลาคม 2562

(ปรับปรุงใหม่) (ยอดิยกมา)
(ปรับปรุงใหม่)

หน่�สินและส่วินของทีุ่น

หน่�สินหมุนเวิ่ยน

เจ้าหนั่�การค้าและเจ้าหนั่�หมุนัเว่ยนัอ่�นั	 20 	759,676,542.97	 	1,018,584,154.12	 	559,790,882.57	

รายไดิ้รับล่วงหนั้า	 	1,237,622,261.58	 	958,903,172.67	 	844,701,746.29	

ค่าใชี้จ่ายค้างจ่าย	 21 	256,332,168.22	 	230,868,185.99	 	195,603,742.39	

ส่วนัของหนั่�สินัระยะยาวท่�ถึ่งกำหนัดิ	-	 22 	450,736,927.12	 	397,723,359.00	 	355,996,569.00	

ชีำระภายในั	1	ปี	

หนั่�สินัตามสัญญาเชี่าท่�ถึ่งกำหนัดิ	-	 23 	15,031,486.89	 	29,191,793.18	 	39,001,579.38	

ชีำระภายในั	1	ปี	

รายไดิ้แผ่่นัดิินัค้างนัำส่งคลัง	 24 	446,220,000.00	 	477,290,000.00	 	820,862,000.00	

หนั่�สินัหมุนัเว่ยนัอ่�นั	 25 	148,839,791.16	 	158,735,955.67	 	126,935,372.20	

รวมหนั่�สินัหมุนัเว่ยนั	 	3,314,459,177.94	 	3,271,296,620.63	 	2,942,891,891.83	

หน่�สินไม่หมุนเวิ่ยน

รายไดิ้รอการรับรู้	 26 	4,610,067,005.98	 	4,581,144,757.69	 	5,015,464,901.19	

เงินักู้ย่มระยะยาว	 27 	540,827,403.18	 	895,451,403.18	 	1,250,075,403.18	

หนั่�สินัตามสัญญาเชี่า	 23 	3,116,369,165.91	 	1,637,025.76	 	30,828,818.94	

เงินัประกันัค่าเชี่าท่�ดิินั	 	895,031,818.05	 	793,597,630.84	 	760,673,136.45	

ประมาณการหนั่�สินัไม่หมุนัเว่ยนัสำหรับ	 28 	313,900,617.30	 	318,852,894.30	 	276,887,583.00	

ผ่ลประโยชีนั์พนัักงานั

ประมาณการหนั่�สินั	-	ค่าร่�อถึอนัอาคาร	- 29 	39,702,580.53	 	10,103,568.00	 	-			

และสิ�งปลูกสร้าง	

หนั่�สินัไม่หมุนัเว่ยนัอ่�นั	 30 	376,934,230.26	 	544,485,531.73	 	595,957,436.74	

กองทุนัสงเคราะห์พนัักงานั	กนัอ.	 31 	7,884,230.00	 	8,660,960.00	 	7,719,910.00	

กองทุนัซึ่่อมสร้างทดิแทนัระบบ	-	 32 	132,697,690.54	 	132,588,573.01	 	132,588,573.01	

สาธีารณูปโภค

กองทุนัเพ่�อบำรุงรักษาและสร้างทดิแทนั	-	 33 	1,279,778,370.00	 	1,244,990,717.91	 	1,176,246,743.41	

ระบบสาธีารณูปโภค	

รวมหนั่�สินัไม่หมุนัเว่ยนั	 	11,313,193,111.75	 	8,531,513,062.42	 	9,246,442,505.92	

รวมหนั่�สินั 	14,627,652,289.69	 	11,802,809,683.05	 	12,189,334,397.75	

หมายเหตุประกอบงบการเงินัเป็นัส่วนัหนั่�งของงบการเงินันั่�

การนิคมอุตสาห็กรรมแห็่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะกุารเงิน
ณ วัันิท่� 30 กันิยายนิ 2564 

หนั่วย	:	บาท

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย149148รายงานิประจำำาปี 2564



งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ  30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563  1 ตุลาคม 2562

(ปรับปรุงใหม่) (ยอดิยกมา)
(ปรับปรุงใหม่)

หน่�สินและส่วินของทีุ่น (ต่อ)

ส่วินของทีุ่น 

ทนุั	

ทนุัรับโอนัจากนัคิมอุตสาหกรรมบางชีนัั	 	27,476,177.50	 	27,476,177.50	 	27,476,177.50	

รวมทุนั	 	27,476,177.50	 	27,476,177.50	 	27,476,177.50	

กำไรสะสมท่�ยังไม่ได้ิจดัิสรร	 	22,303,846,065.55	 	17,464,058,521.00	 	15,718,307,753.29	

องค์ประกอบอ่�นัของส่วนัของทนุั	 	809,375,476.00	 	(47,014,540.00) 	(11,342,959.00)

รวมส่วนัของทนุั	 	23,140,697,719.05	 	17,444,520,158.50	 	15,734,440,971.79	

รวิมหน่�สนิและส่วินของที่นุ  37,768,350,008.74  29,247,329,841.55  27,923,775,369.54 

หมายเหตุประกอบงบการเงินัเป็นัส่วนัหนั่�งของงบการเงินันั่�

 (นายนรินท์ร์ กุัลยาณมิตร)
 ประธ�นกรรมก�ร 

(นายวีริศ อััมระปาล)
ผู้้�ว่�ก�รก�รนิคมอำุตสำ�หกรรมแห่งิประเที่ศไที่ย

การนิคมอุตสาห็กรรมแห็่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะกุารเงิน
ณ วัันิท่� 30 กันิยายนิ 2564 

หนั่วย	:	บาท

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย151150รายงานิประจำำาปี 2564



 งบการเงินที่่�แสดงเงินลงทีุ่น
ตามวิิธี่ส่วินได้เส่ย งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายไดิ้จากการดิำเนัินังานั	(รายละเอ่ยดิ	1)	 	6,811,320,982.08	 	5,998,854,510.86	 	6,811,320,982.08	 	5,998,854,510.86	

ต้นัทุนัขายและบริการ	 34 	(2,649,680,733.17) 	(2,601,003,414.00) 	(2,649,680,733.17) 	(2,601,003,414.00)

กำไรขั�นัต้นั	 	4,161,640,248.91	 	3,397,851,096.86	 	4,161,640,248.91	 	3,397,851,096.86	

ค่าใชี้จ่ายในัการดิำเนัินังานั	 35 	(1,255,624,101.20) 	(1,235,546,809.60) 	(1,255,624,101.20) 	(1,235,546,809.60)

กำไรจากการขายและให้บริการ	 	2,906,016,147.71	 	2,162,304,287.26	 	2,906,016,147.71	 	2,162,304,287.26	

รายไดิ้อ่�นั		 36 	437,868,007.22	 	764,761,461.17	 	535,926,531.74	 	856,911,461.17	

ค่าใชี้จ่ายอ่�นั		 37 	(24,849,322.57) 	(34,925,217.64) 	(24,849,322.57) 	(34,866,480.22)

ต้นัทุนัทางการเงินั	 	(125,188,485.42) 	(24,625,500.50) 	(125,188,485.42) 	(24,625,500.50)

กำไรจากการดิำเนัินังานั	 	3,193,846,346.94	 	2,867,515,030.29	 	3,291,904,871.46	 	2,959,723,767.71	

ส่วนัแบ่งกำไรจากเงินัลงทุนัในับริษัทร่วม	 	122,527,620.02	 	87,846,866.43	 - -

กำไรสำหรับปี	 	3,316,373,966.96	 2,955,361,896.72	 	3,291,904,871.46	 	2,959,723,767.71	

กำไร (ขาดทีุ่น) เบ็ดเสร็จอ่�น :

รายการที่่�จะไม่ถูกูจดัประเภที่ใหม่ไว้ิในกำไรหรอ่ขาดที่นุในภายหลงั

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

	การวัดิมูลค่าใหม่ของภาระผู่กพันัผ่ลประโยชีนั์หลังออกจากงานั 	-			 	332,706.45	 	-			 	-			

ในับริษัทร่วม

	ภาษ่เงินัไดิ้เก่�ยวกับรายการท่�จะไม่จัดิประเภทรายการใหม่ 	-			 	(66,532.14) 	-			 	-			

ไปยังกำไรหร่อขาดิทุนัในัภายหลังในับริษัทร่วม

	กำไร	(ขาดิทุนั)	จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 	(4,175.87) 	741.35	 	-			 	-			

สำหรับโครงการผ่ลประโยชีนั์พนัักงานัในับริษัทร่วม

	กำไร	(ขาดิทนุั)	จากการวดัิมลูค่าเงนิัลงทนุัในัตราสารทนุัด้ิวยมลูค่ายตุธิีรรม 	70,476.01	 	(3,942.81) 	-			 	-			

ผ่่านักำไร	(ขาดิทุนั)	เบ็ดิเสร็จอ่�นัในับริษัทร่วม

	กำไร	(ขาดิทนุั)	จากการวดัิมลูค่าเงนิัลงทนุัในัตราสารทนุัด้ิวยมลูค่ายตุธิีรรม 	152,704,824.00	 	-			 	152,704,824.00	 	-			

ผ่่านักำไร	(ขาดิทนุั)	เบด็ิเสรจ็อ่�นัในัสนิัทรพัย์ทางการเงนิัไม่หมนุัเวย่นัอ่�นั

	ภาษเ่งนิัได้ิเก่�ยวกบักำไร	(ขาดิทนุั)	จากการประมาณการตามหลัก 	835.17	 	(148.28) 	-			 	-			

			คณิตศาสตร์ประกันัภยัสำหรบัโครงการผ่ลประโยชีน์ัพนักังานัในับรษิทัร่วม

	152,771,959.31	 	(35,408,756.43) 	152,704,824.00	 	(35,671,581.00)

รายการที่่�อาจถูกูจัดประเภที่ใหม่ไว้ิในกำไรหรอ่ขาดที่นุในภายหลงั

	ทรัพย์สินัท่�ไดิ้รับโอนัจากลูกค้าบริษัทร่วม 	(154,786.31) 	(154,674.60) 	-			 	-			

กำไร	(ขาดิทุนั)	ท่�ยังไม่เกิดิข่�นัจริงจากการเปล่�ยนัแปลงมูลค่า 	-			 	(8,767.73) 	-			 	-			

			ของเงินัลงทุนัในัหลักทรัพย์เผ่่�อขายในับริษัทร่วม

	ส่วนัแบ่งกำไรเบ็ดิเสร็จอ่�นัจากบริษัทร่วม	 12 	3,638.19	 	9,845.93	 	-			 	-			

	(151,148.12) 	(153,596.40) 	-			 	-			

	กำไร	(ขาดิทุนั)	เบ็ดิเสร็จอ่�นัสำหรับปี 	152,620,811.19	 	(35,562,352.83) 	152,704,824.00	 	(35,671,581.00)

 กำไรเบ็ดเสร็จรวิมสำหรับปี  3,468,994,778.15  2,919,799,543.89  3,444,609,695.46  2,924,052,186.71 

หมายเหตุประกอบงบการเงินัเป็นัส่วนัหนั่�งของงบการเงินันั่�

การนิคมอุตสาห็กรรมแห็่งประเทศไทย
งบกุำาไรขาดท์ุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ�นิสุดวัันิท่� 30 กันิยายนิ 2564 

หนั่วย	:	บาท

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย151150รายงานิประจำำาปี 2564



งบการเงินที่่�แสดงเงินลงทีุ่นตามวิิธี่ส่วินได้เส่ย งบการเงินที่่�แสดงเงินลงทีุ่นตามวิิธี่ส่วินได้เส่ย

องค์ประกอบอ่�นของส่วินของทีุ่น องค์ประกอบอ่�นของส่วินของทีุ่น

กำไร (ขาดทีุ่น) เบ็ดเสร็จอ่�น กำไร (ขาดทีุ่น) เบ็ดเสร็จอ่�น

หมายเหตุ ทีุ่น
กำไรสะสม 
ที่่�ยังไม่ได้ 
จัดสรร

ส่วินแบ่งกำไร 
เบ็ดเสร็จอ่�น 

จากบริษััที่ร่วิม 

ผลขาดทีุ่น 
จากการ 

ประมาณการ 
ตามหลัก 

คณิตศาสตร์ 
ประกันภัย

การวิัด 
มูลค่าใหม่ 
ของภาระ 
ผูกพัน 

ผลประโยชน ์
หลังออก 
จากงาน

ในบริษััที่ร่วิม

ภาษั่เงินได้ 
เก่�ยวิกับรายการ 

ที่่�จะไม่จัด 
รายการใหม่ 
ไปยังกำไร 
หร่อขาดทีุ่น 
ในภายหลัง 
ในบริษััที่ร่วิม

กำไร (ขาดทีุ่น) 
จากการ 

ประมาณการ 
ตามหลัก 

คณิตศาสตร์ 
ประกันภัย 

ในบริษััที่ร่วิม

กำไร 
(ขาดทีุ่น) 
จากการ 
วิัดมูลค่า 
เงินลงทีุ่น 

ในตราสารทีุ่น 
ด้วิยมูลค่า 
ยุติธีรรม
ผ่านกำไร 
(ขาดทีุ่น) 

เบ็ดเสร็จอ่�น 
ในบริษััที่ร่วิม

ภาษั่เงินได้ 
เก่�ยวิกับกำไร 
(ขาดทีุ่น)

จาก
ประมาณการ
ตามหลัก 

คณิตศาสตร ์
ประกันภัย 

ในบริษััที่ร่วิม

ที่รัพย์สิน 
ที่่�ได้รับโอน 
จากลูกค้า 

ในบริษััที่ร่วิม

กำไร
(ขาดทีุ่น) 
ที่่�ยังไม่

เกิดข้�นจริง 
จากการ 

เปล่�ยนแปลง 
มูลค่าของ 

เงินลงทีุ่นใน 
หลักที่รัพย์ 
เผ่�อขายใน 
บริษััที่ร่วิม

ปรับปรุง 
ขาดที่นุจากการ 
เปล่�ยนแปลง 

ในมูลค่า 
ยุติธีรรมของ 
หลักที่รัพย์ 
เผ่�อขาย 

เป็นขาดทีุ่น 
จากการด้อยค่า 
ในบริษััที่ร่วิม

กำไร (ขาดทีุ่น) 
จากการวิัด

มูลค่าเงินลงทีุ่น 
ในตราสารทีุ่น 

ด้วิยมูลค่ายุติธีรรม 
ผ่านกำไร (ขาดทีุ่น) 

เบ็ดเสร็จอ่�น 
ในสินที่รัพย์ 
ที่างการเงิน 

ไม่หมุนเวิ่ยนอ่�น

รวิม 
องค์ประกอบอ่�น 
ของส่วินของทีุ่น

รวิม 

ส่วินของทีุ่น

ยอดคงเหลอ่ ณ วัินที่่� 1 ตลุาคม 2562 
(ตามที่่�รายงานไว้ิเดมิ)

	27,476,177.50	 	15,323,860,031.25	 	227,656.95	 	(11,342,959.00) 	(1,540,396.26) 	308,070.12	 	(33,902.49)  -   	6,780.49	 	(154,674.59) 	(34,816.97) 	15,370.26	 	-			 	(12,548,871.49) 	15,338,787,337.26	

ผ่ลสะสมจากการแก้ไขข้อผ่ดิิพลาดิทางบญัชี่ 5 	-			 	800,584,447.63	 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	800,584,447.63	

ยอดคงเหล่อ ณ วิันที่่� 1 ตุลาคม 2562 
(ตามที่่�ปรับปรุงใหม่)

	27,476,177.50	 	16,124,444,478.88	 	227,656.95	 	(11,342,959.00) 	(1,540,396.26) 	308,070.12	 	(33,902.49)  -			 	6,780.49	 	(154,674.59) 	(34,816.97) 	15,370.26	  -   	(12,548,871.49) 	16,139,371,784.89	

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

กำไรสำหรับปี	2563 	-			 	2,955,361,896.72	 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	2,955,361,896.72	

กำไร	(ขาดิทนุั)	เบด็ิเสรจ็อ่�นัสำหรบัปี	2563 - - 	9,845.93	 	(35,671,581.00) 	332,706.45	 	(66,532.14) 	741.35	 	(3,942.81) 	(148.28) 	(154,674.60) 	(8,767.73) 	-			 	-			 	(35,562,352.83) 	(35,562,352.83)
ยอดคงเหลอ่ ณ วัินที่่� 30 กนัยายน 2563 
(ตามที่่�ปรบัปรงุใหม่)

	27,476,177.50	 	17,865,833,375.60	 	237,502.88	 	(47,014,540.00) 	(1,207,689.81) 	241,537.98	 	(33,161.14) 	(3,942.81) 	6,632.21	 	(309,349.19) 	(43,584.70) 	15,370.26	  -   	(48,111,224.32) 	17,845,198,328.78	

ยอดคงเหลอ่ ณ วัินที่่� 1 ตลุาคม 2563 
(ตามที่่�รายงานไว้ิเดมิ)

	27,476,177.50	 	16,958,518,427.11	 	237,502.88	 	(47,014,540.00) 	(1,207,689.81) 	241,537.98	 	(33,161.14) 	(3,942.81) 	6,632.21	 	(309,349.19) 	(43,584.70) 	15,370.26	  -   	(48,111,224.32) 	16,937,883,380.29	

ผ่ลสะสมจากการแก้ไขข้อผ่ดิิพลาดิทางบญัชี่ 5 	-			 	907,314,948.50	 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	907,314,948.50	

ผ่ลกระทบจากการถึ่อปฏิิบัติตาม
มาตรฐานัการรายงานัทางการเงนิัฉบบัใหม่

6  -			 	2,751,867,673.08	  -   	-			  -   	-			  -    -    -    -   	-			  -   	703,685,192.00	 	703,685,192.00	 	3,455,552,865.08	

ยอดคงเหล่อ ณ วิันที่่� 1 ตุลาคม 2563 
(ตามที่่�ปรับปรุงใหม่)

	27,476,177.50	 	20,617,701,048.69	 	237,502.88	 	(47,014,540.00) 	(1,207,689.81) 	241,537.98	 	(33,161.14) 	(3,942.81) 	6,632.21	 	(309,349.19) 	(43,584.70) 	15,370.26	 	703,685,192.00	 	655,573,967.68	 	21,300,751,193.87	

จัดิสรรกำไรนัำส่งรัฐ 	-			 	(1,203,985,000.00) 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	(1,203,985,000.00)

กำไรสำหรบัปี	2564 	-			 	3,316,373,966.96	 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	3,316,373,966.96	

กำไร	(ขาดิทนุั)	เบด็ิเสรจ็อ่�นัสำหรบัปี	2564 	-			 	-			 	3,638.19	 	-			 	-			 	-			 	(4,175.87) 	70,476.01	 	835.17	 	(154,786.31) 	-			 	-			 	152,704,824.00	 	152,620,811.19	 	152,620,811.19	

ยอดคงเหลอ่ ณ วินัที่่� 30 กนัยายน 2564 	27,476,177.50	 	22,730,090,015.65	 	241,141.07	 	(47,014,540.00) 	(1,207,689.81) 	241,537.98	 	(37,337.01) 	66,533.20	 	7,467.38	 	(464,135.50) 	(43,584.70) 	15,370.26	 	856,390,016.00	 	808,194,778.87	 	23,565,760,972.02	

หมายเหตุประกอบงบการเงินัเป็นัส่วนัหนั่�งของงบการเงินันั่�

การนิคมอุตสาห็กรรมแห็่งประเทศไทย
งบแสดงกุารเปลี�ยนแปลงส่วนขอังทุ์น
สำาหรับปีสิ�นิสุดวัันิท่� 30 กันิยายนิ 2564 

หนั่วย	:	บาท

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย153152รายงานิประจำำาปี 2564



งบการเงินที่่�แสดงเงินลงทีุ่นตามวิิธี่ส่วินได้เส่ย งบการเงินที่่�แสดงเงินลงทีุ่นตามวิิธี่ส่วินได้เส่ย

องค์ประกอบอ่�นของส่วินของทีุ่น องค์ประกอบอ่�นของส่วินของทีุ่น

กำไร (ขาดทีุ่น) เบ็ดเสร็จอ่�น กำไร (ขาดทีุ่น) เบ็ดเสร็จอ่�น

หมายเหตุ ทีุ่น
กำไรสะสม 
ที่่�ยังไม่ได้ 
จัดสรร

ส่วินแบ่งกำไร 
เบ็ดเสร็จอ่�น 

จากบริษััที่ร่วิม 

ผลขาดทีุ่น 
จากการ 

ประมาณการ 
ตามหลัก 

คณิตศาสตร ์
ประกันภัย

การวิัด 
มูลค่าใหม่ 
ของภาระ 
ผูกพัน 

ผลประโยชน์ 
หลังออก 
จากงาน

ในบริษััที่ร่วิม

ภาษั่เงินได้ 
เก่�ยวิกับรายการ 

ที่่�จะไม่จัด 
รายการใหม่ 
ไปยังกำไร 
หร่อขาดทีุ่น 
ในภายหลัง 
ในบริษััที่ร่วิม

กำไร (ขาดทีุ่น) 
จากการ 

ประมาณการ 
ตามหลัก 

คณิตศาสตร ์
ประกันภัย 

ในบริษััที่ร่วิม

กำไร 
(ขาดทีุ่น) 
จากการ 
วิัดมูลค่า 
เงินลงทีุ่น 

ในตราสารทีุ่น 
ด้วิยมูลค่า 
ยุติธีรรม
ผ่านกำไร 
(ขาดทีุ่น) 

เบ็ดเสร็จอ่�น 
ในบริษััที่ร่วิม

ภาษั่เงินได้ 
เก่�ยวิกับกำไร 
(ขาดทีุ่น)

จาก
ประมาณการ
ตามหลัก 

คณิตศาสตร ์
ประกันภัย 

ในบริษััที่ร่วิม

ที่รัพย์สิน 
ที่่�ได้รับโอน 
จากลูกค้า 

ในบริษััที่ร่วิม

กำไร
(ขาดทีุ่น) 
ที่่�ยังไม่

เกิดข้�นจริง 
จากการ 

เปล่�ยนแปลง 
มูลค่าของ 

เงินลงทีุ่นใน 
หลักที่รัพย ์
เผ่�อขายใน 
บริษััที่ร่วิม

ปรับปรุง 
ขาดที่นุจากการ 
เปล่�ยนแปลง 

ในมูลค่า 
ยุติธีรรมของ 
หลักที่รัพย์ 
เผ่�อขาย 

เป็นขาดทีุ่น 
จากการด้อยค่า 
ในบริษััที่ร่วิม

กำไร (ขาดทีุ่น) 
จากการวิัด

มูลค่าเงินลงทีุ่น 
ในตราสารทีุ่น 

ด้วิยมูลค่ายุติธีรรม 
ผ่านกำไร (ขาดทีุ่น) 

เบ็ดเสร็จอ่�น 
ในสินที่รัพย ์
ที่างการเงิน 

ไม่หมุนเวิ่ยนอ่�น

รวิม 
องค์ประกอบอ่�น 
ของส่วินของทีุ่น

รวิม 

ส่วินของทีุ่น

ยอดคงเหลอ่ ณ วินัที่่� 1 ตุลาคม 2562 
(ตามที่่�รายงานไว้ิเดิม)

	27,476,177.50	 	15,323,860,031.25	 	227,656.95	 	(11,342,959.00) 	(1,540,396.26) 	308,070.12	 	(33,902.49)  -   	6,780.49	 	(154,674.59) 	(34,816.97) 	15,370.26	 	-			 	(12,548,871.49) 	15,338,787,337.26	

ผ่ลสะสมจากการแก้ไขข้อผ่ดิิพลาดิทางบญัชี่ 5 	-			 	800,584,447.63	 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	800,584,447.63	

ยอดคงเหล่อ ณ วิันที่่� 1 ตุลาคม 2562 
(ตามที่่�ปรับปรุงใหม่)

	27,476,177.50	 	16,124,444,478.88	 	227,656.95	 	(11,342,959.00) 	(1,540,396.26) 	308,070.12	 	(33,902.49)  -			 	6,780.49	 	(154,674.59) 	(34,816.97) 	15,370.26	  -   	(12,548,871.49) 	16,139,371,784.89	

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

กำไรสำหรับปี	2563 	-			 	2,955,361,896.72	 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	2,955,361,896.72	

กำไร	(ขาดิทุนั)	เบด็ิเสร็จอ่�นัสำหรับปี	2563 - - 	9,845.93	 	(35,671,581.00) 	332,706.45	 	(66,532.14) 	741.35	 	(3,942.81) 	(148.28) 	(154,674.60) 	(8,767.73) 	-			 	-			 	(35,562,352.83) 	(35,562,352.83)
ยอดคงเหลอ่ ณ วัินที่่� 30 กนัยายน 2563 
(ตามที่่�ปรบัปรงุใหม่)

	27,476,177.50	 	17,865,833,375.60	 	237,502.88	 	(47,014,540.00) 	(1,207,689.81) 	241,537.98	 	(33,161.14) 	(3,942.81) 	6,632.21	 	(309,349.19) 	(43,584.70) 	15,370.26	  -   	(48,111,224.32) 	17,845,198,328.78	

ยอดคงเหลอ่ ณ วินัที่่� 1 ตุลาคม 2563 
(ตามที่่�รายงานไว้ิเดิม)

	27,476,177.50	 	16,958,518,427.11	 	237,502.88	 	(47,014,540.00) 	(1,207,689.81) 	241,537.98	 	(33,161.14) 	(3,942.81) 	6,632.21	 	(309,349.19) 	(43,584.70) 	15,370.26	  -   	(48,111,224.32) 	16,937,883,380.29	

ผ่ลสะสมจากการแก้ไขข้อผ่ดิิพลาดิทางบญัชี่ 5 	-			 	907,314,948.50	 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	907,314,948.50	

ผ่ลกระทบจากการถึ่อปฏิิบัติตาม
มาตรฐานัการรายงานัทางการเงินัฉบบัใหม่

6  -			 	2,751,867,673.08	  -   	-			  -   	-			  -    -    -    -   	-			  -   	703,685,192.00	 	703,685,192.00	 	3,455,552,865.08	

ยอดคงเหล่อ ณ วิันที่่� 1 ตุลาคม 2563 
(ตามที่่�ปรับปรุงใหม่)

	27,476,177.50	 	20,617,701,048.69	 	237,502.88	 	(47,014,540.00) 	(1,207,689.81) 	241,537.98	 	(33,161.14) 	(3,942.81) 	6,632.21	 	(309,349.19) 	(43,584.70) 	15,370.26	 	703,685,192.00	 	655,573,967.68	 	21,300,751,193.87	

จัดิสรรกำไรนัำส่งรัฐ 	-			 	(1,203,985,000.00) 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	(1,203,985,000.00)

กำไรสำหรบัปี	2564 	-			 	3,316,373,966.96	 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	3,316,373,966.96	

กำไร	(ขาดิทุนั)	เบด็ิเสร็จอ่�นัสำหรับปี	2564 	-			 	-			 	3,638.19	 	-			 	-			 	-			 	(4,175.87) 	70,476.01	 	835.17	 	(154,786.31) 	-			 	-			 	152,704,824.00	 	152,620,811.19	 	152,620,811.19	

ยอดคงเหลอ่ ณ วัินที่่� 30 กนัยายน 2564 	27,476,177.50	 	22,730,090,015.65	 	241,141.07	 	(47,014,540.00) 	(1,207,689.81) 	241,537.98	 	(37,337.01) 	66,533.20	 	7,467.38	 	(464,135.50) 	(43,584.70) 	15,370.26	 	856,390,016.00	 	808,194,778.87	 	23,565,760,972.02	

หมายเหตุประกอบงบการเงินัเป็นัส่วนัหนั่�งของงบการเงินันั่�

การนิคมอุตสาห็กรรมแห็่งประเทศไทย
งบแสดงกุารเปลี�ยนแปลงส่วนขอังท์ุน
สำาหรับปีสิ�นิสุดวัันิท่� 30 กันิยายนิ 2564 

หนั่วย	:	บาท

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย153152รายงานิประจำำาปี 2564
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งบการเงินที่่�แสดงเงินลงทีุ่น
ตามวิิธี่ส่วินได้เส่ย งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2564  2563  2564  2563

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดำเนินงาน  

กำไรสำหรับปี
ปรบัรายการท่�กระทบกำไร	(ขาดิทนุั)	เป็นัเงนิัสดิรบั	(จ่าย)

	3,316,373,966.96 	2,955,361,896.72 	3,291,904,871.46 	2,959,723,767.71

รายไดิ้ดิอกเบ่�ยรับ	 	(90,386,915.63) 	(144,728,490.22) 	(90,386,915.63) 	(144,728,490.22)

รายไดิ้ดิอกเบ่�ยสัญญาเชี่าเงินัทุนั	 	(134,283,272.92) 	-			 	(134,283,272.92) 	-			

รายไดิ้จากเงินัปันัผ่ล	 	(47,608,000.00) 	(45,444,000.00) 	(145,758,000.00) 	(137,594,000.00)

(กำไร)	ขาดิทุนัจากการโอนั/จำหนั่ายสินัทรัพย์	 	(19,274,252.01) 	(14,792,683.84) 	(19,274,252.01) 	(14,792,683.84)

(กำไร)	ขาดิทนุัทางบญัชีจ่ากการขายสญัญาเช่ีาเงนิัทนุั	 	(53,096,172.22) 	-			 	(53,096,172.22) 	-			

รายไดิ้จากสินัทรัพย์รับบริจาค	 	-			 	(49,860,000.00) 	-			 	(49,860,000.00)

ขาดิทุนัจากการดิ้อยค่าของสินัทรัพย์	 	-			 	8,809,500.08	 	-			 	8,809,500.08	

(กลับรายการ)	ขาดิทุนัจากการดิ้อยค่าของเงินัลงทุนั	 	(7,591,475.48) 	1,558,737.42	 	(7,500,000.00) 	1,500,000.00	

ต้นัทุนัทางการเงินั	 	125,188,485.42	 	24,625,500.50	 	125,188,485.42	 	24,625,500.50	

รายไดิ้รอการรับรู้โอนัเป็นัรายไดิ้	 	(445,027,371.30) 	(442,384,981.93) 	(445,027,371.30) 	(442,384,981.93)

ส่วนัแบ่งกำไรจากเงินัลงทุนัในับริษัทร่วม	 	(122,527,620.02) 	(87,846,866.43) 	-			 	-			

ค่าใชี้จ่ายผ่ลประโยชีนั์ของพนัักงานั	 	20,113,775.00	 	25,916,797.30	 	20,113,775.00	 	25,916,797.30	

เงินักองทุนัสงเคราะห์พนัักงานั	กนัอ.	 	984,470.00	 	941,050.00	 	984,470.00	 	941,050.00	

ค่าเส่�อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพ่�อการลงทุนั	 	162,552,335.73	 	126,427,508.29	 	162,552,335.73	 	126,427,508.29	

ค่าเส่�อมราคาท่�ดิินั	อาคารและอุปกรณ์	 	634,697,664.92	 	674,050,148.95	 	634,697,664.92	 	674,050,148.95	

ค่าเส่�อมราคาสินัทรัพย์สิทธีิการใชี้	 	56,305,659.98	 	-			 	56,305,659.98	 	-			

ค่าตัดิจำหนั่ายสินัทรัพย์ไม่ม่ตัวตนั	 	5,178,562.73	 	4,917,152.49	 	5,178,562.73	 	4,917,152.49	

ค่าใชี้จ่ายลงทุนัในัโครงการนัิคมฯ	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	 	(34,507,178.59) 	36,580,668.11	 	(34,507,178.59) 	36,580,668.11	

ค่าใชี้จ่ายรอการตัดิบัญชี่ตัดิจ่าย	 	2,133,549.96	 	70,833.33	 	2,133,549.96	 	70,833.33	

ผ่ลขาดิทุนัดิ้านัเครดิิตท่�คาดิว่าจะเกิดิข่�นั	 	(1,238,314.43) 	(8,774,297.36) 	(1,238,314.43) 	(8,774,297.36)

หนั่�สูญ	 	-			 	7,578,732.20	 	-			 	7,578,732.20	

กำไรจากการดิำเนันิังานัก่อนัการเปล่�ยนัแปลงในัสนิัทรพัย์	-
			และหนั่�สนิัดิำเนันิังานั
สนิัทรพัย์ดิำเนันิังานั	(เพิ�มข่�นั)	ลดิลง

	3,367,987,898.10 	3,073,007,205.61 	3,367,987,898.10 	3,073,007,205.61

ลูกหนั่�การค้าและลูกหนั่�หมุนัเว่ยนัอ่�นั	 	217,767,537.54	 	(183,598,488.74) 	217,767,537.54	 	(183,598,488.74)

สินัค้าคงเหล่อ	 	6,278,246.65	 	1,838,703.89	 6,278,246.65 1,838,703.89

รายไดิ้ค่าเชี่าค้างรับ-สัญญาเชี่าดิำเนัินังานั	 	(437,173,825.72) 	(175,421,052.26) (437,173,825.72) (175,421,052.26)

สินัทรัพย์หมุนัเว่ยนัอ่�นั	 	(288,079,448.17) 	74,948,427.60	 	(288,079,448.17) 	74,948,427.60	

ลูกหนั่�-สัญญาเชี่าเงินัทุนั	 	150,596,577.14	 	-			 	150,596,577.14	 	-			

สินัทรัพย์ไม่หมุนัเว่ยนั	 	(204,461,290.51) 	(164,615,634.62) 	(204,461,290.51) 	(164,615,634.62)

หนั่�สินัดิำเนัินังานัเพิ�มข่�นั	(ลดิลง)

เจ้าหนั่�การค้าและเจ้าหนั่�หมุนัเว่ยนัอ่�นั 	(189,958,431.54) 	357,182,217.54	 	(189,958,431.54) 	357,182,217.54	

รายไดิ้รับล่วงหนั้า	 	278,719,088.91	 	114,201,426.38	 	278,719,088.91	 	114,201,426.38	

ค่าใชี้จ่ายค้างจ่าย	 	17,962,061.41	 	35,267,980.95	 	17,962,061.41	 	35,267,980.95	

หนั่�สินัหมุนัเว่ยนัอ่�นั	 	(9,896,164.51) 	31,800,583.47	 	(9,896,164.51) 	31,800,583.47	

หมายเหตุประกอบงบการเงินัเป็นัส่วนัหนั่�งของงบการเงินันั่�

การนิคมอุตสาห็กรรมแห็่งประเทศไทย
งบกุระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ�นิสุดวัันิท่� 30 กันิยายนิ 2564 

หนั่วย	:	บาท
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การนิคมอุตสาห็กรรมแห็่งประเทศไทย
งบกุระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ�นิสุดวัันิท่� 30 กันิยายนิ 2564 

หนั่วย	:	บาท

งบการเงินที่่�แสดงเงินลงทีุ่น
ตามวิิธี่ส่วินได้เส่ย งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2564  2563  2564  2563

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนั่�สินัดิำเนัินังานัเพิ�มข่�นั	(ลดิลง)

	รายไดิ้รอการรับรู้	 	8,110,629.24	 	7,199,368.52	 	8,110,629.24	 	7,199,368.52	

	เงินัประกันัค่าเชี่าท่�ดิินั	 	101,434,187.21	 	32,924,494.39	 	101,434,187.21	 	32,924,494.39	

	หนั่�สินัไม่หมุนัเว่ยนัอ่�นั	 	(71,438,374.35) 	(8,372,546.01) 	(71,438,374.35) 	(8,372,546.01)

	กองทนุัเพ่�อบำรุงรกัษาและสร้างทดิแทนัระบบ	-	
		สาธีารณปูโภค

	(2,669,294.96) 	(2,172,221.15) 	(2,669,294.96) 	(2,172,221.15)

เงินัสดิรบัจากดิอกเบ่�ย-เงนิัฝากออมทรัพย์และประจำ	-	
				ท่�ถึง่กำหนัดิภายในั	3	เดิอ่นั

	5,982,519.02 	6,746,952.21 	5,982,519.02 	6,746,952.21

จ่ายเงินัผ่ลประโยชีนั์ของพนัักงานั 	(25,066,052.00) 	(19,623,067.00) 	(25,066,052.00) 	(19,623,067.00)

จ่ายเงินักองทุนัสงเคราะห์พนัักงานั 	(1,761,200.00) 	-			 	(1,761,200.00) 	-			

 กระแสเงนิสดสทุี่ธีไิด้มาจากกจิกรรมดำเนนิงาน  2,924,334,663.46  3,181,314,350.78  2,924,334,663.46  3,181,314,350.78 

 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงที่นุ 

เงินัสดิจ่ายในัเงินัลงทุนัชีั�วคราว	 	(12,519,754,141.02) 	(12,537,519,354.64) 	(12,519,754,141.02) 	(12,537,519,354.64)

เงินัสดิรับจากเงินัลงทุนัชีั�วคราว	 	10,877,844,884.18	 	12,639,769,012.64	 	10,877,844,884.18	 	12,639,769,012.64	

ดิอกเบ่�ยรบั-เงินัฝากประจำเกนิักว่า	3	เด่ิอนั-12	เดิอ่นั	 	104,468,776.15	 	149,965,013.10	 	104,468,776.15	 	149,965,013.10	

เงินัปันัผ่ลรับ	 	47,608,000.00	 	45,444,000.00	 	145,758,000.00	 	137,594,000.00	

เงนิัปันัผ่ลรบัจากเงนิัลงทนุัในับรษิทัร่วม	 	98,150,000.00	 	92,150,000.00	 	-			 	-			

เงินัสดิรับจากการขายสินัทรัพย์ถึาวร	 	28,569,705.61	 	24,931,559.82	 	28,569,705.61	 	24,931,559.82	

เงนิัสดิจ่ายลงทนุัในัท่�ดินิั	อาคารและอปุกรณ์		 	(167,628,609.81) 	(66,559,426.31) 	(167,628,609.81) 	(66,559,426.31)

เงินัสดิจ่ายลงทุนัในัสินัทรัพย์ไม่ม่ตัวตนั	 	(854,251.06) 	(569,500.71) 	(854,251.06) 	(569,500.71)

เงนิัสดิจ่ายลงทนุัในัโครงการนัคิมฯ	เขตเศรษฐกจิพเิศษ	 	(127,259,591.95) 	(669,036,446.38) (127,259,591.95) 	(669,036,446.38)

 กระแสเงินสดสุที่ธีิใช้ไปในกิจกรรมลงทีุ่น  (1,658,855,227.90)  (321,425,142.48)  (1,658,855,227.90)  (321,425,142.48)

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

	เงินันัำส่งคลัง	 	(1,235,055,000.00) 	(1,557,545,000.00) 	(1,235,055,000.00) 	(1,557,545,000.00)

	เงินัสดิจ่ายชีำระเงินักู้ย่มระยะยาว	 	(354,624,000.00) 	(354,624,000.00) 	(354,624,000.00) 	(354,624,000.00)

	เงินัสดิจ่ายดิอกเบ่�ยเงินักู้ย่มระยะยาว	 	(107,878.70) 	(146,046.15) 	(107,878.70) 	(146,046.15)

	เงนิัสดิจ่ายชีำระหนั่�สนิัตามสญัญาเช่ีา	 	(194,838,704.58) 	(44,115,534.48) 	(194,838,704.58) 	(44,115,534.48)

 กระแสเงนิสดสทุี่ธีใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ  (1,784,625,583.28)  (1,956,430,580.63)  (1,784,625,583.28)  (1,956,430,580.63)

 เงินสดและรายการเที่ย่บเท่ี่าเงนิสดเพิ�มข้�น (ลดลง) สุที่ธีิ  (519,146,147.72)  903,458,627.67  (519,146,147.72)  903,458,627.67 

 เงนิสดและรายการเที่ย่บเท่ี่าเงนิสด - ณ วินัที่่� 1 ตุลาคม  1,845,915,224.39  942,456,596.72  1,845,915,224.39  942,456,596.72 

 เงนิสดและรายการเที่ย่บเท่ี่าเงนิสด - ณ วินัที่่� 30 กนัยายน  1,326,769,076.67  1,845,915,224.39  1,326,769,076.67  1,845,915,224.39 

 
ข้อมลูกระแสเงนิัสดิเปิดิเผ่ยเพิ�มเติม	

รายการท่�ไม่ใชี่เงินัสดิ	

	เจ้าหนั่�ค่าท่�ดิินั	อาคารและอุปกรณ์	 	33,693,686.45	 	90,128,599.20	 	33,693,686.45	 	90,128,599.20	

	เจ้าหนั่�ค่าสินัทรัพย์ไม่ม่ตัวตนั	 	-			 	854,251.06	 	-			 	854,251.06	

หมายเหตุประกอบงบการเงินัเป็นัส่วนัหนั่�งของงบการเงินันั่�
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การนิคมอุตสาห็กรรมแห็่งประเทศไทย
รายละเอีัยดรายได้จากุกุารดำาเนินงาน  
สำาหรับปีสิ�นิสุดวัันิท่� 30 กันิยายนิ 2564 

หนั่วย	:	บาท

รายละเอ่ยดิ	1

งบการเงินที่่�แสดงเงินลงทีุ่น
ตามวิิธี่ส่วินได้เส่ย งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2564  2563  2564  2563

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายไดิ้จากการขายท่�ดิินั	 	21,992,755.50	 	12,898,375.00	 	21,992,755.50	 	12,898,375.00	

รายไดิ้ค่าเชี่าสินัทรัพย์	 	2,734,703,776.15	 	2,183,931,799.33	 	2,734,703,776.15	 	2,183,931,799.33	

รายไดิ้ค่าบริการสาธีารณูปโภค	 	2,671,203,142.72	 	2,480,398,361.41	 	2,671,203,142.72	 	2,480,398,361.41	

รายได้ิค่าบรกิารจากการดิำเนันิังานัท่าเทย่บเรอ่	 	1,181,706,793.37	 	1,067,594,035.77	 	1,181,706,793.37	 	1,067,594,035.77	

รายไดิ้จากการร่วมดิำเนัินังานั	 	119,465,204.19	 	90,061,251.15	 	119,465,204.19	 	90,061,251.15	

รายไดิ้ค่าธีรรมเนั่ยม	 	48,774,531.52	 	79,984,654.85	 	48,774,531.52	 	79,984,654.85	

รายไดิ้จากสินัทรัพย์รับบริจาค	 	33,474,778.63	 	83,986,033.35	 	33,474,778.63	 	83,986,033.35	

รวิมรายได้จากการดำเนินงาน  6,811,320,982.08  5,998,854,510.86  6,811,320,982.08  5,998,854,510.86 
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การนิคมอุตสาห็กรรมแห็่งประเทศไทย
หมายเหตุประกุอับงบกุารเงิน
สำาหรับปีสิ�นิสุดวัันิท่� 30 กันิยายนิ 2564 

1. ข�อม้ลทั�วไป

 1.1 ข้อมูลที่ั�วิไปของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเที่ศไที่ย
การนิัคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(กนัอ.)	 เป็นัรัฐวิสาหกิจจัดิตั�งข่�นัตามประกาศของคณะปฏิิวัติฉบับท่�	339		

ลงวนััท่�	13	ธัีนัวาคม	พ.ศ.	2515	โดิยรับโอนัสินัทรัพย	์หนั่�สนิั	และความรับผิ่ดิชีอบ	ตลอดิจนัธุีรกจิของนิัคมอุตสาหกรรมบางชัีนั	
กรมโรงงานัอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	มาดิำเนัินัการ	ต่อมาไดิ้ม่การตราเป็นัพระราชีบัญญัติการนัิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2522	ม่วัตถึุประสงค์หลักในัการจัดิให้ไดิ้มาซึ่่�งท่�ดิินัท่�เหมาะสม	เพ่�อจัดิตั�งหร่อขยายนัิคมอุตสาหกรรม	
โดิยให้เชี่า	 เชี่าซึ่่�อ	และขายอสังหาริมทรัพย์	 จัดิให้ม่และให้บริการในัระบบสาธีารณูปโภคและสาธีารณูปการซึ่่�งจำเป็นัแก่
การประกอบอุตสาหกรรม	 จัดิให้ม่ระบบและการจัดิการดิ้านัสิ�งแวดิล้อม	การป้องกันัและบรรเทาอุบัติภัยจากอุตสาหกรรม	
รวมถึ่งการอนัุมัติ	อนัุญาตการประกอบกิจการในันัิคมอุตสาหกรรม	นัอกจากการจัดิตั�งนัิคมอุตสาหกรรมข่�นัเอง	กนัอ.	ยังไดิ้
ให้การส่งเสริมรวมถึ่งการควบคุมนัิคมอุตสาหกรรมซึ่่�งจัดิตั�งโดิยภาคเอกชีนัหร่อหนั่วยงานัของรัฐ	 ทั�งโดิยการร่วมดิำเนัินังานั
และร่วมลงทุนั	นัอกจากนั่�	ยังดิำเนิันัธีุรกิจอ่�นัท่�เป็นัประโยชีน์ัหร่อเก่�ยวเน่ั�องกับกิจการอันัอยู่ในัวัตถึุประสงค์หลักของ	กนัอ.	
เชี่นั	การพัฒนัาท่าเร่ออุตสาหกรรม	เป็นัต้นั

 1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช่�อไวิรัสโคโรนา 2019
จากสถึานัการณ์การแพร่ระบาดิของโรคติดิเชี่�อไวรัสโคโรนัา	2019	ไดิ้ขยายตัวเป็นัวงกว้างอย่างต่อเนั่�อง	ทำให้เกิดิการ

ชีะลอตัวของเศรษฐกิจ	และม่ผ่ลกระทบต่อธีุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนัใหญ่	สถึานัการณ์ดิังกล่าวอาจนัำมาซึ่่�งความไม่แนั่นัอนั
และผ่ลกระทบตอ่สภาพแวดิลอ้มของการดิำเนันิัธีรุกจิ		ทั�งนั่�การนิัคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยไดิม่้มาตรการชีว่ยเหล่อยกเวน้ั
ค่าเชี่าท่�ดิินัปี	2563	(ตั�งแต่	1	มกราคม	2563	-	31	ธีันัวาคม	2563)	ให้ผู่้ประกอบการในันัิคมอุตสาหกรรม	และมาตรการ
ชี่วยเหล่อยกเว้นัค่ากำกับบริการปี	2564	ให้ผู่้พัฒนัานัิคมอุตสาหกรรมท่�ไดิ้รับผ่ลกระทบอันัเนั่�องมาจากการแพร่ระบาดิของ
โรคตดิิเชี่�อไวรสัโคโรนัา	2019	(COVID-19)	อยา่งไรกต็ามผู่บ้รหิารของการนัคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยไดิต้ดิิตามความ
คบ่หนัา้ของสถึานัการณ์ดิงักลา่ว	และประเมินัผ่ลกระทบทางการเงินัเก่�ยวกบัมลูคา่ของสนิัทรพัย	์ประมาณการหนั่�สนิัและหนั่�สนิั
ท่�อาจเกิดิข่�นัอย่างต่อเนั่�อง	ซึ่่�งผู่้บริหารไดิ้ใชี้ประมาณการและดุิลยพินัิจในัประเด็ินัต่างๆ	 เม่�อสถึานัการณ์ม่การเปล่�ยนัแปลง
ดิ้วยข้อมูลท่�ดิ่ท่�สุดิท่�ผู่้บริหารทราบจนัถึ่งวันัท่�ในัรายงานัทางการเงินัฉบับนั่�

2. เกณฑ์์การจัดทำาและนำาเสนองบการเงิน 

	 2.1	งบการเงินัของ	กนัอ.	แสดิงฐานัะการเงินัและผ่ลการดิำเนัินังานัของ	กนัอ.	 โดิยรวมผ่ลการดิำเนัินังานัของกองทุนั
ซึ่่อมสร้างทดิแทนัระบบสาธีารณูปโภค	(กองทุนัซึ่่อมสร้างฯ)	และกองทุนัเพ่�อบำรุงรักษาและสร้างทดิแทนัระบบสาธีารณูปโภค	
(กองทุนัเพ่�อบำรุงรักษาฯ)	เนั่�องจากเป็นักองทุนัท่�อยู่ในัการกำกับดิูแลและรับผ่ิดิชีอบของ	กนัอ.	
 
	 2.2	งบการเงนิันั่�ไดิจ้ดัิทำตามมาตรฐานัการรายงานัทางการเงนิัภายใตพ้ระราชีบญัญตักิารบญัชี	่พ.ศ.	2543	ซึ่่�งหมายความ	
รวมถึง่มาตรฐานัการบญัช่ีท่�ออกภายใต้พระราชีบัญญตัวิชิีาชีพ่บญัช่ี	พ.ศ.	2547	รวมถึง่การตค่วามและแนัวปฏิบิตัทิางการบญัช่ี
ท่�ประกาศใชี้โดิยสภาวิชีาชี่พบัญชี่ฯ	โดิยถึ่อปฏิิบัติตามหนัังส่อกระทรวงการคลังดิ่วนัท่�สุดิ	 ท่�	กค	0805.1/ว.95	ลงวันัท่�	20	
ตุลาคม	2554	 เร่�อง	การปฏิิบัติตามมาตรฐานัรายงานัทางการเงินัฉบับใหม่	กำหนัดิให้รัฐวิสาหกิจปฏิิบัติตามมาตรฐานั
การบัญช่ีและมาตรฐานัการรายงานัทางการเงินัของไทย	 (TFRSs)	สำหรับกิจการท่�ม่ส่วนัได้ิเส่ยสาธีารณะ	 (PAEs)
โดิยรัฐวิสาหกิจท่�ม่ปีบัญชี่ตามปีงบประมาณ	ให้ถึ่อปฏิิบัติตั�งแต่รอบระยะเวลาบัญชี่ท่�เริ�มในัวันัท่�	1	ตุลาคม	2554	เป็นัต้นัไป
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	 การแสดิงรายการในังบการเงินัเป็นัไปตามประกาศกรมพัฒนัาธีุรกิจการค้า	 เร่�อง	 กำหนัดิรายการย่อท่�ต้องม่ในั
งบการเงินั	(ฉบับท่�	3)	พ.ศ.	2562	ลงวันัท่�	26	ธีันัวาคม	2562	ซึ่่�งสอดิคล้องกับมาตรฐานัการบัญชี่ท่�ประกาศใชี้ในัปัจจุบันั	

	 2.3	การปฏิิบัติตามมาตรฐานัการบัญชี่	มาตรฐานัการรายงานัทางการเงินั	การต่ความมาตรฐานัการบัญชี่และการต่ความ
มาตรฐานัรายงานัทางการเงินัท่�ออกและปรับปรุงใหม่
	 	 2.3.1	ม่ผ่ลบังคับใชี้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี่ท่�เริ�มในัหร่อหลังวันัท่�	1	มกราคม	2563

กนัอ.	 ไดิ้ถ่ึอปฏิิบัติตามมาตรฐานัการรายงานัทางการเงินัฉบับปรับปรุงเป็นัครั�งแรกซึ่่�งม่ผ่ลบังคับใช้ีตั�งแต่
รอบระยะเวลาบัญชี่ท่�เริ�มในัหร่อหลังวันัท่�	 1	ตุลาคม	2563	และถึ่อปฏิิบัติตามข้อผ่่อนัปรนัในัทางปฏิิบัติเร่�อง	การยินัยอม
การลดิค่าเชี่าท่�เก่�ยวข้องกับ	COVID-19	ตามมาตรฐานัการรายงานัทางการเงินั	ฉบับท่�	16	เร่�อง	สัญญาเชี่า	(TFRS	16)	และ
มาตรฐานัการรายงานัทางการเงินั	ฉบับท่�	9	เร่�อง	เคร่�องม่อทางการเงินั	(TFRS	9)	รวมถึ่งมาตรฐานัและการต่ความมาตรฐานั
ท่�เก่�ยวข้อง	ซึ่่�งไดิ้เปิดิเผ่ยผ่ลกระทบจากการเปล่�ยนัแปลงนัโยบายการบัญชี่ไว้ในัหมายเหตุประกอบงบการเงินั	ข้อ	6
	 	 2.3.2	ม่ผ่ลบังคับใชี้ในัอนัาคต

ในัระหว่างปีสภาวิชีาชี่พบัญชี่ไดิ้ประกาศใชี้มาตรฐานัการรายงานัทางการเงินั	 และการต่ความมาตรฐานั
การรายงานัทางการเงินั	ฉบับปรับปรุงจำนัวนัหลายฉบับ	ซึ่่�งจะม่ผ่ลบังคับใชี้สำหรับงบการเงินัท่�ม่รอบระยะเวลาบัญชี่ท่�เริ�มในั	
หรอ่หลังวันัท่�	1	มกราคม	2564	และ	2565	มาตรฐานัการรายงานัทางการเงินัดัิงกล่าวได้ิรบัการปรับปรุงหรอ่จัดิให้มข่่�นัเพ่�อให้ม่
เนั่�อหาเท่าเท่ยมกับมาตรฐานัการรายงานัทางการเงินัระหว่างประเทศ	โดิยส่วนัใหญ่เป็นัการอธีิบายให้ชีัดิเจนัเก่�ยวกับวิธี่ปฏิิบัติ
ทางการบัญชี่และการให้แนัวปฏิิบัติทางบัญชี่กับผู่้ใชี้มาตรฐานั	และมาตรฐานัการรายงานัทางการเงินับางฉบับ	ม่การปรับปรุง
การผ่่อนัปรนัในัทางปฏิิบัติหร่อข้อยกเว้นัชีั�วคราวกับผู่้ใชี้มาตรฐานั	

ปัจจุบันัฝ่ายบริหารของ	กนัอ.	อยู่ระหว่างการประเมินัผ่ลกระทบท่�อาจม่ต่องบการเงินัในัปีท่�เริ�มนัำมาตรฐานั
การรายงานัทางการเงินัดิังกล่าวมาถึ่อปฏิิบัติ	

3. สรุปนโยบายการบัญชีีที�สำาคัญ

 3.1 การรับรู้รายได้
	 	 3.1.1	รายไดิ้จากการขายท่�ดิินั

-	กรณ่ท่�ดิินัท่�งานัพัฒนัาและงานัก่อสร้างระบบสาธีารณูปโภคต่างๆ	อยู่ระหว่างการพัฒนัา	 รับรู้เป็นัรายได้ิ
ตามอัตราส่วนัของงานัพัฒนัาท่�ทำเสร็จ	 ซ่ึ่�งคำนัวณตามอัตราส่วนัต้นัทุนัของงานัท่�เกิดิข่�นัแล้ว	กับต้นัทุนัทั�งหมดิท่�ประมาณว่า
จะใชี้ในัการก่อสร้างตามสัญญา	ทั�งนั่�ไม่รวมต้นัทุนัท่�ดิินั

-	กรณ่ท่�ดิินัท่�พัฒนัาระบบสาธีารณูปโภคต่างๆ	แล้วเสร็จ	 รับรู้เป็นัรายได้ิเม่�อโอนัความเส่�ยงและผ่ลประโยชีน์ั
ท่�ม่นััยสำคัญในัท่�ดิินัให้แก่ผู่้ซึ่่�อ
	 	 3.1.2	รายไดิ้จากการให้เชี่าสินัทรัพย์	-	สัญญาเชี่าดิำเนัินังานั

-	การใหเ้ชีา่ท่�ดินิัท่าเร่ออตุสาหกรรมมาบตาพดุิ	เงนิัท่�ไดิร้บัชีำระไวเ้ปน็ัการลว่งหนัา้	บันัทก่เปน็ัรายไดิค้า่เช่ีาท่�ดินิั
รอการโอนัภายใต้รายการรายไดิ้รอการรับรู้ในัส่วนัของหนั่�สินัไม่หมุนัเว่ยนั	และรับรู้เป็นัรายไดิ้เฉล่�ยตามอายุสัญญาเชี่า

-	ดิอกเบ่�ยท่�เกิดิจากการแบ่งชีำระค่าธีรรมเนั่ยมการเข้าใชี้พ่�นัท่�	รับรู้ตามสัดิส่วนัของเวลาตามข้อตกลง
-	การให้เชี่าท่�ดิินักรณ่ทั�วไปและการให้เชี่าสินัทรัพย์อ่�นั	รับรู้ตามวิธี่เส้นัตรงตลอดิอายุสัญญาเชี่า

	 	 3.1.3	รายไดิค้า่บรกิาร	ประกอบดิว้ย	รายไดิค้า่บรกิารสาธีารณปูโภค	รายไดิค้า่บรกิารจากการดิำเนันิังานัทา่เทย่บเรอ่	
และรายไดิ้ค่าบริการอำนัวยการ	ซึ่่�งรับรู้ตลอดิชี่วงเวลาหนั่�งเม่�อให้บริการแล้ว
	 	 3.1.4	รายไดิ้ค่าปรับกรณ่ผ่ิดินััดิชีำระหนั่�

-	ค่าปรับกรณ่ผ่ิดินััดิชีำระหนั่�	รับรู้เป็นัรายไดิ้เม่�อไดิ้รับชีำระเงินั
-	รายไดิ้ค่าปรับกรณ่ผ่ิดินััดิชีำระหนั่�สำหรับลูกหนั่�ท่�ประนัอมหนั่�	 บันัท่กบัญชี่รายไดิ้ค่าปรับรอการตัดิบัญชี่-

ประนัป่ระนัอม	คูก่บัลกูหนั่�ตามสญัญาประนัป่ระนัอม-คา่ปรบั	และเม่�อไดิร้บัชีำระหนั่�จะลา้งบญัชีร่ายไดิค่้าปรบัรอการตดัิบญัชี-่
ประนั่ประนัอม	เป็นัรายไดิ้ค่าปรับ
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	 	 3.1.5	รายไดิ้จากการร่วมดิำเนัินังานั
กรณ่	กนัอ.	 เป็นัผู้่ให้บริการระบบสาธีารณูปโภคสิ�งอำนัวยความสะดิวกและบริการอ่�นั	จะแบ่งสัดิส่วนัเงินั

ผ่ลประโยชีนั์จากการร่วมดิำเนัินังานักับเอกชีนั	ตามหนัังส่อกระทรวงการคลัง	ท่�	กค	0511/4227	ลงวันัท่�	30	มกราคม	2534	
และตามข้อบังคับการนิัคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ฉบับท่�	46	 ว่าด้ิวย	กองทุนัซ่ึ่อมสร้างทดิแทนัระบบสาธีารณูปโภค	
พ.ศ.	2534	และรับรู้เป็นัรายไดิ้ดิังนั่�

-	 เงินัผ่ลประโยชีน์ัจากการร่วมดิำเนิันังานักับเอกชีนัร้อยละ	40	เป็นัรายได้ิของ	กนัอ.	โดิยบันัท่กเป็นัรายได้ิ
จากการร่วมดิำเนัินังานัรอการโอนั	และจะรับรู้เป็นัรายไดิ้เฉล่�ยตามปีท่�ไดิ้รับเงินัตามท่�ระบุไว้ในัสัญญา

-	เงนิัผ่ลประโยชีนัจ์ากการรว่มดิำเนันิังานักบัเอกชีนัร้อยละ	60	สำรองไวใ้นักองทนุัซึ่อ่มสรา้งฯ	จะรบัรูเ้ปน็ัรายไดิ้
ตามจำนัวนัท่�	กนัอ.	 เบิกจากกองทุนัซ่ึ่อมสร้างฯ	 เพ่�อจ่ายเป็นัค่าใชี้จ่ายในัการดิูแลและบำรุงรักษาสาธีารณูปโภค	หลังจากท่�
โครงการแล้วเสร็จ

กรณ่ผู่้ร่วมดิำเนัินังานัเป็นัผู่้ให้บริการระบบสาธีารณูปโภค	สิ�งอำนัวยความสะดิวก	และบริการอ่�นัจะรับรู้เป็นั
รายไดิ้ของ	กนัอ.	ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนัิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ว่าดิ้วยหลักเกณฑ์์	และเง่�อนัไขการร่วม
ดิำเนัินังานักับบุคคลอ่�นัในัการจัดิตั�งนัิคมอุตสาหกรรม	พ.ศ.	2562	ดิังนั่�

-	ค่าธีรรมเนั่ยมและบริการร่วมดิำเนัินังานั	รับรู้เป็นัรายไดิ้เฉล่�ยตามปีของระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ
-	ค่ากำกบัการบรกิาร	รบัรูเ้ป็นัรายได้ิจากการร่วมดิำเนิันังานัเริ�มตั�งแต่ปีท่�	3	โดิยถ่ึอปีท่�ทำสญัญาเป็นัปีแรก				
-	 ค่าประชีาสัมพันัธ์ีและส่งเสริมการลงทุนั	รับรู้เป็นัรายไดิ้จากการร่วมดิำเนัินังานัตามสัดิส่วนัของพ่�นัท่�ขาย

ท่�ได้ิรับอนุัญาตให้ใช้ีท่�ดิินัจาก	กนัอ.	 ในัอัตราไร่ละ	14,641	บาท	ทั�งนั่�อัตราดิังกล่าวจะปรับเพิ�มข่�นัทุกรอบระยะเวลา	3	ปี	
ในัอัตราร้อยละ	10	ของอัตราในัขณะนัั�นัเป็นัฐานัในัการคำนัวณ	โดิยให้เริ�มปรับเพิ�มข่�นัตั�งแต่ปีปฏิิทินั	พ.ศ.	2563	เป็นัต้นัไป
	 	 3.1.6	รายไดิ้ดิอกเบ่�ย	รับรู้ตามเกณฑ์์สัดิส่วนัของเวลาโดิยคำนั่งถึ่งผ่ลตอบแทนัท่�แท้จริงของสินัทรัพย์

 3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
	 	 -	ค่าใช้ีจ่ายของโครงการใหม่ท่�กำลงัดิำเนันิัการพฒันัา	ถ้ึาโครงการใดิไม่สามารถึดิำเนิันัการต่อได้ิ	จะตัดิจ่ายเป็นัค่าใช้ีจ่าย
ทั�งจำนัวนั
	 	 -	ต้นัทุนัค่าพัฒนัาท่�ดิินั	ซึ่่�งเป็นัส่วนัหนั่�งของต้นัทุนัค่าเชี่าสินัทรัพย์	รับปันัส่วนัตามสัดิส่วนัของพ่�นัท่�	และตัดิบัญชี่โดิย
วิธี่เส้นัตรงตามอายุสัญญาเชี่า
	 	 -	ต้นัทุนัค่าบริการ	เป็นัค่าจ้างบริหารระบบสาธีารณูปโภคในันัิคมฯ	ท่�	กนัอ.	ดิำเนัินัการเอง	ซึ่่�งจ่ายให้	บริษัท	โกลบอล
ยูทิลิต่�	เซึ่อร์วิส	จำกัดิ	(GUSCO)	ตามสัญญาจ้าง	โดิยคำนัวณจากรายไดิ้ท่�เร่ยกเก็บ

 3.3 ลูกหน่�การค้าและสินที่รัพย์ที่่�เกิดจากสัญญา
	 	 ลูกหนั่�การค้ารับรู้เม่�อ	กนัอ.	ม่สิทธิีท่�ปราศจากเง่�อนัไขในัการได้ิรับสิ�งตอบแทนัตามสัญญา	หาก	กนัอ.	 รับรู้รายได้ิ
กอ่นัท่�จะมสิ่ทธิีท่�ปราศจากเง่�อนัไขในัการได้ิรบัสิ�งตอบแทนั	จำนัวนัสิ�งตอบแทนันัั�นัจะรับรูเ้ป็นัสนิัทรัพย์ท่�เกดิิจากสัญญา	ลูกหน่ั�
การค้าวัดิมูลค่าดิ้วยราคาของรายการหักค่าเผ่่�อผ่ลขาดิทุนัดิ้านัเครดิิตท่�คาดิว่าจะเกิดิข่�นั	 (2563	 :	 ค่าเผ่่�อหนั่�สงสัยจะสูญ	
คำนัวณจากลกูหนั่�การคา้ท่�ดินิั	ลกูหนั่�คา่เชีา่และคา่บรกิาร	และลกูหนั่�ตามสญัญารว่มดิำเนันิังานัท่�คา้งชีำระตั�งแต	่6	เดิอ่นัข่�นัไป	
นัับจากวันัท่�หนั่�ถึ่งกำหนัดิชีำระ	ตามระเบ่ยบกระทรวงการคลังว่าดิ้วยการบัญชี่และการเงินัของรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2548)	
หนั่�สูญจะถึูกตัดิจำหนั่ายเม่�อเกิดิข่�นั
	 	 สนิัทรพัยท์่�เกดิิจากสัญญาวดัิมลูค่าดิว้ยมลูค่าของสิ�งตอบแทนัท่�	กนัอ.	คาดิวา่จะไดิร้บัหักค่าเผ่่�อผ่ลขาดิทุนัดิา้นัเครดิติ
ท่�คาดิว่าจะเกิดิข่�นั
	 	 กนัอ.	ประมาณผ่ลขาดิทนุัด้ิานัเครดิติท่�คาดิว่าจะเกดิิข่�นัตลอดิอายขุองสญัญา	ซึ่่�งประมาณการโดิยใช้ีตาราง	การตั�งสำรอง
เพ่�อหาอัตราผ่ลขาดิทุนัด้ิานัเครดิิตท่�คาดิว่าจะเกิดิข่�นั	ซึ่่�งวิธี่ดิังกล่าวม่การจัดิกลุ่มลูกหนั่�ตามความเส่�ยงด้ิานัเครดิิตท่�ม่ลักษณะ
รว่มกนััและตามระยะเวลาท่�เกนิักำหนัดิชีำระ	โดิยนัำขอ้มลูผ่ลขาดิทนุัท่�เกดิิข่�นัในัอดิต่	การปรบัปรงุปจัจยัท่�มค่วามเฉพาะเจาะจง
กับลูกหนั่�นัั�นัๆ	ตลอดิจนัการประเมินัข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในัปัจจุบันัและข้อมูลคาดิการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทั�วไป
ในัอนัาคต	ณ	วันัท่�รายงานั
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 3.4 เคร่�องม่อที่างการเงิน
  นโยบายการบัญช่ที่่�ถู่อปฏิิบัติตั�งแต่วิันที่่� 1 ตุลาคม 2563
	 	 3.4.1	การจัดิประเภทและการวัดิมูลค่า

ณ	วันัท่�รับรู้รายการเม่�อเริ�มแรก	สินัทรัพย์ทางการเงินัจะถึูกจัดิประเภทรายการตามการวัดิมูลค่า	ไดิ้แก่	การวัดิ
มลูคา่ดิว้ยราคาทนุัตดัิจำหนัา่ย	มลูคา่ยตุธิีรรมผ่า่นักำไรขาดิทนุัเบด็ิเสรจ็อ่�นั	หรอ่มลูคา่ยตุธิีรรมผ่า่นักำไรหรอ่ขาดิทนุั	สนิัทรพัย์
ทางการเงินัจะไม่ถึูกจัดิประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู้รายการเม่�อเริ�มแรกเว้นัแต่	กนัอ.	ม่การเปล่�ยนัแปลงโมเดิลธีุรกิจ
ในัการบริหารสินัทรัพยท์างการเงินั	ในักรณดั่ิงกล่าวสินัทรัพยท์างการเงินัท่�ไดิร้บัผ่ลกระทบทั�งหมดิจะถูึกจดัิประเภทรายการใหม่
โดิยทันัท่เป็นัต้นัไปนัับจากวันัท่�ม่การเปล่�ยนัแปลงการจัดิประเภท

ณ	วนััท่�รบัรูร้ายการเม่�อเริ�มแรก	หนั่�สนิัทางการเงินัจดัิประเภทด้ิวยราคาทุนัตดัิจำหนัา่ยตามวิธีด่ิอกเบ่�ยท่�แท้จรงิ	
ดิอกเบ่�ยจ่าย	และกำไรและขาดิทุนัจากอัตราแลกเปล่�ยนัรับรู้ในักำไรหร่อขาดิทุนั	กำไรหร่อขาดิทุนัท่�เกิดิจากการตัดิรายการ
ออกจากบัญชี่รับรู้ในักำไรหร่อขาดิทุนั

	 	 3.4.2	การตัดิรายการออกจากบัญชี่และการหักกลบ
กนัอ.	 ตัดิรายการสินัทรัพย์ทางการเงินัออกจากบัญชี่เม่�อสิทธีิตามสัญญาท่�จะไดิ้รับกระแสเงินัสดิจากสินัทรัพย์

ทางการเงินัหมดิอายุหร่อม่การโอนัสิทธีิในัการรับกระแสเงินัสดิตามสัญญาในัธีุรกรรมซ่ึ่�งความเส่�ยงและผ่ลตอบแทนัของ
ความเป็นัเจ้าของเก่อบทั�งหมดิของสินัทรัพย์ทางการเงินัไดิ้ถึูกโอนัหร่อในักรณ่ท่�	กนัอ.	 ไม่ไดิ้ทั�งโอนัหร่อคงไว้ซึ่่�งความเส่�ยง
และผ่ลตอบแทนัของความเป็นัเจ้าของเก่อบทั�งหมดิและไม่ไดิ้คงไว้ซึ่่�งการควบคุมในัสินัทรัพย์ทางการเงินั

กนัอ.	ตัดิรายการหนั่�สินัทางการเงินัออกจากบัญชี่เม่�อภาระผู่กพันัตามสัญญาสิ�นัสุดิลง	ยกเลิก	หร่อหมดิอายุ	
กนัอ.	ตดัิรายการหนั่�สนิัทางการเงนิัออกจากบญัชีห่ากมก่ารเปล่�ยนัแปลงเง่�อนัไขและกระแสเงนิัสดิจากการเปล่�ยนัแปลงหนั่�สนิั
ม่ความแตกต่างอย่างม่นััยสำคัญ	โดิยรับรู้หนั่�สินัทางการเงินัใหม่ดิ้วยมูลค่ายุติธีรรมท่�สะท้อนัเง่�อนัไขท่�เปล่�ยนัแปลงแล้ว	

ผ่ลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี่ท่�ตัดิรายการและสิ�งตอบแทนัท่�ไดิ้รับหร่อต้องจ่าย	รับรู้ในักำไรหร่อขาดิทุนั
สินัทรัพย์ทางการเงินัและหนั่�สินัทางการเงินัจะหักกลบกันัเพ่�อรายงานัในังบแสดิงฐานัะการเงินัดิ้วยจำนัวนัสุทธีิ

ก็ต่อเม่�อ	กนัอ.	ม่สิทธีิบังคับใช้ีตามกฎหมายในัการหักกลบจำนัวนัเงินัท่�รับรู้และ	กนัอ.	ตั�งใจท่�จะชีำระด้ิวยจำนัวนัเงินัสุทธีิ
หร่อตั�งใจท่�จะรับสินัทรัพย์และชีำระหนั่�สินัพร้อมกันั

 นโยบายการบัญช่ที่่�ถู่อปฏิิบัติก่อนวิันที่่� 1 ตุลาคม 2563
	 	 เงนิัลงทนุัในัตราสารทนุัซึ่่�งไม่ใช่ีหลกัทรพัย์ในัความต้องการของตลาดิแสดิงในัราคาทุนัหักขาดิทุนัจากการด้ิอยค่า

 3.5 สินค้าคงเหล่อ
	 	 สินัค้าคงเหล่อของ	กนัอ.	ค่อ	ท่�ดิินัม่ไว้เพ่�อขาย	แสดิงตามราคาทุนัหร่อมูลค่าสุทธีิท่�จะไดิ้รับแล้วแต่มูลค่าใดิจะต�ำกว่า	
	 	 ราคาทุนัของสินัค้าประกอบดิ้วยราคาท่�ดิินับวกค่าพัฒนัาท่�ดิินัของแต่ละโครงการ	หากท่�ดิินัใดินัำไปให้เชี่าจะโอนัเป็นั
สินัทรัพย์ม่ไว้ให้เชี่าเป็นัรายๆ	ในัปีท่�นัำไปให้เชี่า

สินัทรัพย์ทางการเงินัท่�วัดิมูลค่า	
ดิ้วยราคาทุนัตัดิจำหนั่าย

สินัทรัพย์เหล่านั่�วัดิมูลค่าในัภายหลังด้ิวยราคาทุนัตัดิจำหน่ัายตามวิธ่ี
ดิอกเบ่�ยท่�แท้จริง	ราคาทุนัตัดิจำหนั่ายลดิลงดิ้วยผ่ลขาดิทุนัดิ้านัเครดิิต				
ท่�คาดิว่าจะเกิดิข่�นั	 รายไดิ้ดิอกเบ่�ย	 กำไรและขาดิทุนัจากอัตราแลกเปล่�ยนั	
ผ่ลขาดิทุนัดิ้านัเครดิิตท่�คาดิว่าจะเกิดิข่�นั	กำไรหร่อขาดิทุนัท่�เกิดิจากการ
ตัดิรายการออกจากบัญชี่รับรู้ในักำไรหร่อขาดิทุนั

เงินัลงทุนัในัตราสารทุนัท่�วัดิมูลค่า	ดิ้วยมูลค่า
ยุติธีรรมผ่่านักำไรขาดิทุนัเบ็ดิเสร็จอ่�นั

สินัทรัพย์เหล่านั่�วัดิมูลค่าในัภายหลังดิ้วยมูลค่ายุติธีรรม	เงินัปันัผ่ลรับรู้เป็นั
รายไดิ้ในักำไรหร่อขาดิทุนัเว้นัแต่เงินัปันัผ่ลดัิงกล่าวเป็นัการค่นัทุนัของ
เงินัลงทุนักำไรและขาดิทุนัสุทธีิอ่�นัรับรู้ในักำไรขาดิทุนัเบ็ดิเสร็จอ่�นั	และจะ
ไม่ถึูกจัดิประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหร่อขาดิทุนั
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	 	 มูลค่าสุทธีิท่�จะได้ิรับ	ประมาณการจากหลักเกณฑ์์การกำหนัดิราคาขายและอัตราค่าเช่ีาท่�ดิินั	ตามท่�คณะกรรมการ	
กนัอ.	ไดิ้ม่มติเห็นัชีอบ

 3.6 เงินลงทีุ่นในบริษััที่ร่วิม
บริษัทร่วมเป็นักิจการท่�	กนัอ.	ม่อิทธีิพลอย่างเป็นัสาระสำคัญแต่ไม่ถึ่งกับควบคุม	ซึ่่�งโดิยทั�วไปค่อ	การท่�	กนัอ.	ถึ่อหุ้นั

ท่�มส่ทิธีอิอกเสย่งอยูร่ะหวา่งรอ้ยละ	20	ถึง่รอ้ยละ	50	ของสทิธีอิอกเสย่งทั�งหมดิ	หรอ่มต่วัแทนัอยูใ่นัคณะกรรมการบรษิทัของ
ผู่ไ้ดิร้บัการลงทุนั	ทำใหม้ส่่วนัรว่มในัการตัดิสินัใจเก่�ยวกบันัโยบายทางการเงินัและการดิำเนิันังานัแต่ไมถ่ึง่ระดัิบท่�จะควบคุมหรอ่
ควบคุมร่วมในันัโยบายดิังกล่าว

งบการเงินัท่�แสดิงเงินัลงทุนัตามวิธีส่ว่นัได้ิเสย่	จะรับรูส่้วนัแบ่งกำไร	(ขาดิทุนั)	จากการลงทุนัตามสัดิส่วนัของเงินัลงทุนั
ในังบกำไรขาดิทุนัเบ็ดิเสร็จ	และเม่�อไดิ้รับเงินัปันัผ่ลจะนัำไปหักจากราคาตามบัญชี่ของเงินัลงทุนั

กนัอ.	ม่การพิจารณาทุกสิ�นัรอบระยะเวลาบัญช่ีว่าม่ข้อบ่งชี่�ท่�แสดิงว่าเงินัลงทุนัในับริษัทร่วมเกิดิการด้ิอยค่าหร่อไม่
หากมข้่อบง่ชี่�เกดิิข่�นั	กนัอ.	จะคำนัวณผ่ลขาดิทุนัจากการด้ิอยค่า	โดิยเปรย่บเท่ยบมูลค่าท่�คาดิว่าจะได้ิรบัค่นักับมลูค่าตามบัญชี่
ของเงินัลงทุนั

งบการเงินัเฉพาะกจิการแสดิงดิว้ยมูลคา่ตามราคาทุนัหกัค่าเผ่่�อการด้ิอยคา่ของเงินัลงทุนั	และรบัรูร้ายไดิจ้ากเงนิัปนััผ่ล
เป็นัรายไดิ้อ่�นัในังบกำไรขาดิทุนัเบ็ดิเสร็จ

รายชี่�อบริษัทร่วมของ	กนัอ.	ไดิ้เปิดิเผ่ยไว้ในัหมายเหตุประกอบงบการเงินั	ข้อ	12

 3.7 อสังหาริมที่รัพย์เพ่�อการลงทีุ่น
อสงัหารมิทรพัยเ์พ่�อการลงทนุัเปน็ัอสงัหารมิทรพัยท์่�ถึอ่ครองโดิย	กนัอ.	เพ่�อหาประโยชีน์ัจากรายไดิค้า่เชีา่	หรอ่จากการ

เพิ�มข่�นัของมูลค่าของสินัทรัพยห์รอ่ทั�งสองอย่าง	รวมถ่ึงอสังหาริมทรัพยท์่�อยูร่ะหว่างก่อสร้างหรอ่พัฒนัาเพ่�อเป็นัอสังหาริมทรัพย์
เพ่�อการลงทุนัในัอนัาคต	ทั�งนั่�	 ไม่ไดิ้ม่ไว้เพ่�อขายตามปกติธีุรกิจ	หร่อจัดิหาสินัค้าหร่อให้บริการ	หร่อใช้ีในัการบริหารงานัของ	
กนัอ.	อสังหาริมทรัพย์เพ่�อการลงทุนัจะบันัท่กดิ้วยวิธี่ราคาทุนัหักค่าเส่�อมราคาสะสม	และค่าเผ่่�อผ่ลขาดิทุนัจากการดิ้อยค่า

ต้นัทุนัรวมค่าใชี้จ่ายทางตรงเพ่�อให้ไดิ้มาซึ่่�งอสังหาริมทรัพย์เพ่�อการลงทุนั	ต้นัทุนัการก่อสร้างท่�กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึ่งต้นัทุนัวัตถึุดิิบ	ค่าแรงทางตรง	และต้นัทุนัทางตรงอ่�นัเพ่�อให้อสังหาริมทรัพย์เพ่�อการลงทุนัอยู่ในัสภาพพร้อมใช้ีงานั
และรวมถึ่งต้นัทุนัการกู้ย่ม	ค่าเส่�อมราคาจะบันัท่กในักำไรหร่อขาดิทุนั	ซึ่่�งคำนัวณโดิยวิธี่เส้นัตรงตามอายุการให้ประโยชีนั์
โดิยประมาณของสินัทรัพย์แต่ละรายการ

ค่าเส่�อมราคาคำนัวณโดิยวิธี่เส้นัตรงจากราคาทุนัของสินัทรัพย์หักมูลค่าซึ่ากเพ่�อลดิราคาตามบัญชี่ของสินัทรัพย์
แต่ละชีนัิดิตามอายุการใชี้งานัท่�ประมาณการไว้	ยกเว้นัท่�ดิินัซึ่่�งม่อายุการใชี้งานัไม่จำกัดิ	 ทั�งนั่�อัตราการคิดิค่าเส่�อมราคาของ
อสังหาริมทรัพย์เพ่�อการลงทุนั	เป็นัไปตามรายละเอ่ยดิในัหมายเหตุประกอบงบการเงินั	ข้อ	3.8

 3.8 ที่่�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ท่�ดิินั	อาคารและอุปกรณ์	 รับรู้เม่�อเริ�มแรกตามราคาทุนั	ณ	วันัท่�ไดิ้มาหร่อก่อสร้างแล้วเสร็จ	หร่อวันัเริ�มใชี้งานัโดิย

อาคารและอุปกรณ์แสดิงดิ้วยราคาทุนัหักค่าเส่�อมราคาสะสม	และค่าเผ่่�อการดิ้อยค่าสินัทรัพย์	(ถึ้าม่)
คา่เส่�อมราคา	คำนัวณโดิยวธิีเ่ส้นัตรงในัอัตราระหวา่งร้อยละ	2-25	ต่อปี	จากราคาทุนัของสินัทรัพย์หกัมลูคา่ซึ่าก	เพ่�อ

ลดิราคาตามบัญชี่ของสินัทรัพย์แต่ละชีนัิดิตามอายุการให้ประโยชีนั์ท่�ประมาณการไว้ของสินัทรัพย์	ยกเว้นัท่�ดิินัซึ่่�งม่อายุการให้
ประโยชีนัไ์มจ่ำกัดิ	สนิัทรพัยท์่�ไดิม้าหลงัวนััท่�	15	ของเดิ่อนัคำนัวณคา่เส่�อมราคาในัเดิ่อนัถึัดิไป	สนิัทรพัยท์่�ม่ราคารวมตอ่หนัว่ย
ไม่เกินั	30,000	บาท	รับรู้เป็นัค่าใชี้จ่ายในัปีท่�ซึ่่�อมาทั�งจำนัวนั

กนัอ.	มก่ารทบทวนัอายกุารให้ประโยชีน์ั	มลูค่าคงเหลอ่	และวธิีก่ารคดิิค่าเส่�อมราคาอย่างน้ัอยท่�สดุิทกุสิ�นัรอบปีบัญชี่
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 3.9 สินที่รัพย์ไม่ม่ตัวิตน
สินัทรัพย์ไม่ม่ตัวตนั	ประกอบดิ้วย	ค่าใชี้จ่ายเพ่�อสิทธีิการใชี้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 (Software	License)	และ

ต้นัทุนัท่�เก่�ยวข้องโดิยตรงกับผ่ลิตภัณฑ์์โปรแกรมท่�ระบุได้ิ	และม่เอกลักษณ์เฉพาะงานัของโปรแกรมท่�สามารถึแยกออกจาก
ตัวคอมพิวเตอร์ได้ิ	 รวมทั�งสิทธิีการใช้ีระบบไฟฟ้า	 เชี่นั	หม้อแปลงไฟฟ้า	 ระบบไฟฟ้าแรงสูง	 ฯลฯ	สามารถึระบุต้นัทุนั
ไดิแ้นัน่ัอนั	และม่อายกุารใหป้ระโยชีนัท์างเศรษฐกจิเกนิักวา่รอบระยะเวลาบญัชีจ่ะรบัรูเ้ปน็ัสนิัทรพัยไ์มม่ต่วัตนั	โดิยรบัรูเ้ริ�มแรก
ดิ้วยราคาทุนั	และตัดิจำหนั่ายโดิยวิธี่เส้นัตรงตามอายุการให้ประโยชีนั์	10	ปี

 3.10 การด้อยค่าของสินที่รัพย์
	สนิัทรัพย์และสินัทรัพย์ไม่มตั่วตนัท่�มอ่ายุการใช้ีงานัจำกัดิ	จะมก่ารทบทวนัการด้ิอยค่าเม่�อมเ่หตุการณ์หรอ่สถึานัการณ์

บ่งชี่�ว่าราคาตามบัญชี่อาจสูงกว่ามูลค่าท่�คาดิว่าจะไดิ้รับค่นั	รายการขาดิทุนัจากการดิ้อยค่าจะรับรู้เม่�อราคาตามบัญช่ีของ
สินัทรัพย์สูงกว่ามูลค่าท่�คาดิว่าจะไดิ้รับค่นัซึ่่�งหมายถึ่งจำนัวนัท่�สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธีรรมหักต้นัทุนัในัการขายเท่ยบกับ
มูลค่าจากการใช้ีสินัทรัพย์	สินัทรัพย์จะถึูกจัดิเป็นักลุ่มท่�เล็กท่�สุดิท่�สามารถึแยกออกมาได้ิ	 เพ่�อวัตถุึประสงค์ของการประเมินั
การดิ้อยค่าสินัทรัพย์	ซึ่่�งผ่ลขาดิทุนัจากการดิ้อยค่าท่�รับรู้ในังวดิก่อนัจะถูึกประเมินัความเป็นัไปได้ิท่�จะกลับรายการขาดิทุนั
จากการดิ้อยค่า	ณ	วันัท่�ในังบแสดิงฐานัะการเงินั

 3.11 สัญญาเช่า
  นโยบายการบัญช่ที่่�ถู่อปฏิิบัติตั�งแต่วิันที่่� 1 ตุลาคม 2563
  ณ	วันัเริ�มต้นัของสัญญา	กนัอ.	จะประเมินัว่าสัญญาเป็นัสัญญาเชี่าหร่อประกอบดิ้วยสัญญาเชี่า	เม่�อสัญญานัั�นัให้สิทธีิ
ในัการควบคุมการใชี้สินัทรัพย์ท่�ระบุสำหรับชี่วงเวลาหนั่�งเพ่�อแลกเปล่�ยนักับสิ�งตอบแทนั

  ในฐานะผู้เช่า 
	 	 ณ	วันัท่�สัญญาเชี่าเริ�มม่ผ่ลหร่อวันัท่�ม่การเปล่�ยนัแปลงสัญญาเชี่า	กนัอ.	จะปันัส่วนัสิ�งตอบแทนัท่�ต้องจ่ายตามสัญญา
ให้กับแต่ละส่วนัประกอบของสัญญาเช่ีาตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนัประกอบ	สำหรับสัญญาเช่ีาอสังหาริมทรัพย์	กนัอ.	
เล่อกท่�จะไม่แยกส่วนัประกอบท่�ไม่เป็นัการเชี่าและรับรู้สัญญาเชี่าและส่วนัประกอบท่�ไม่เป็นัการเชี่าเป็นัสัญญาเชี่าทั�งหมดิ
	 	 กนัอ.	รับรู้สินัทรัพย์สิทธีิการใชี้และหนั่�สินัตามสัญญาเชี่า	ณ	วันัท่�สัญญาเชี่าเริ�มม่ผ่ล	ยกเว้นัสัญญาเชี่าซึ่่�งสินัทรัพย์
ม่มูลค่าต�ำหร่อสัญญาเชี่าระยะสั�นัจะรับรู้เป็นัค่าใชี้จ่ายโดิยวิธี่เส้นัตรงตลอดิอายุสัญญาเชี่า	
	 	 สินัทรัพย์สิทธีิการใชี้วัดิมูลค่าดิ้วยราคาทุนัหักค่าเส่�อมราคาสะสมและผ่ลขาดิทุนัจากการดิ้อยค่า	และปรับปรุงเม่�อม่
การวัดิมลูคา่ใหม่ของหนั่�สนิัตามสญัญาเชีา่	ต้นัทนุัของสนิัทรพัยส์ทิธีกิารใชีป้ระกอบดิว้ยจำนัวนัเงนิัท่�รบัรูเ้ม่�อเริ�มแรกของหน่ั�สินั
ตามสัญญาเช่ีาปรับปรุงด้ิวยเงินัจ่ายล่วงหน้ัารวมกับต้นัทุนัทางตรงเริ�มแรก	ค่าเส่�อมราคารับรูใ้นักำไรหรอ่ขาดิทุนัด้ิวยวิธ่ีเส้นัตรง
นัับจากวันัท่�สัญญาเชี่าเริ�มม่ผ่ลจนัถึ่งวันัสิ�นัสุดิอายุสัญญาเชี่า	 เว้นัแต่สัญญาเชี่าท่�โอนักรรมสิทธีิ�ในัสินัทรัพย์ท่�เชี่าให้กับ	กนัอ.	
เม่�อสิ�นัสุดิสัญญาเชี่า	หร่อ	กนัอ.	จะใชี้สิทธีิในัการซึ่่�อสินัทรัพย์	 ในักรณ่นั่�จะบันัท่กค่าเส่�อมราคาตลอดิอายุการใชี้ประโยชีนั์
ของสินัทรัพย์ท่�เชี่า	ซึ่่�งกำหนัดิตามเกณฑ์์เดิ่ยวกันักับสินัทรัพย์และอุปกรณ์ท่�เก่�ยวข้อง
	 	 หนั่�สินัตามสัญญาเช่ีาวัดิมูลค่าเม่�อเริ�มแรกด้ิวยมูลค่าปัจจุบันัของค่าเชี่าท่�ต้องจ่ายทั�งหมดิตามสัญญา	ทั�งนั่�	กนัอ.	ใชี้
อัตราดิอกเบ่�ยเงินักู้ย่มส่วนัเพิ�มของ	กนัอ.	ในัการคิดิลดิเป็นัมูลค่าปัจจุบันั	กนัอ.	กำหนัดิอัตราดิอกเบ่�ยเงินักู้ย่มส่วนัเพิ�มโดิย
นัำอตัราดิอกเบ่�ยจากแหล่งขอ้มลูทางการเงินัภายนัอกหลายแห่งและได้ิปรับปรงุบางส่วนัเพ่�อให้สะท้อนัระยะเวลาของสัญญาเช่ีา
และลักษณะของสินัทรัพย์ท่�เชี่า
	 	 หนั่�สินัตามสัญญาเช่ีาวัดิมูลค่าดิ้วยวิธี่ราคาทุนัตัดิจำหน่ัายตามวิธี่ดิอกเบ่�ยท่�แท้จริง	และหนั่�สินัตามสัญญาเช่ีาจะ
ถึกูวัดิมลูคา่ใหม่เม่�อมก่ารเปล่�ยนัแปลงสัญญาเช่ีา	หรอ่มก่ารเปล่�ยนัแปลงการประเมินัการเลอ่กใช้ีสทิธีทิ่�ระบุในัสัญญาเช่ีา	เม่�อม่
การวัดิมูลค่าหนั่�สินัตามสัญญาเชี่าใหม่	จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชี่ของสินัทรัพย์สิทธีิการใช้ี	หร่อรับรู้ในักำไรหร่อขาดิทุนั	
หากมูลค่าตามบัญชี่ของสินัทรัพย์สิทธีิการใชี้ไดิ้ถึูกลดิมูลค่าลงจนัเป็นัศูนัย์แล้ว	ยกเว้นัสัญญาเชี่าท่�ดิินัท่�ไดิ้รับส่วนัลดิค่าเชี่า
จากสถึานัการณ	์COVID-19	และ	กนัอ.	เลอ่กไมป่ระเมนิัวา่การไดิร้บัสว่นัลดิคา่เชีา่เปน็ัการเปล่�ยนัแปลงสญัญาเชีา่	จะปรบัปรงุ
ผ่ลกระทบกับหนั่�สินัตามสัญญาเชี่าและกำไรสะสม	ณ	วันัท่�	1	ตุลาคม	2563
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  ในฐานะผู้ให้เช่า 
	 	 ณ	วันัเริ�มต้นัของสัญญาเชี่าหร่อวันัท่�ม่การเปล่�ยนัแปลงสัญญาเชี่า	กนัอ.	จะปันัส่วนัสิ�งตอบแทนัท่�จะไดิ้รับตามสัญญา
ให้กับแต่ละส่วนัประกอบของสัญญาตามเกณฑ์์ราคาขายท่�เป็นัเอกเทศ	
	 	 ณ	วันัเริ�มต้นัของสัญญาเชี่า	กนัอ.	พิจารณาจัดิประเภทสัญญาเชี่าท่�ไดิ้โอนัความเส่�ยงและผ่ลตอบแทนัทั�งหมดิ
หรอ่เกอ่บทั�งหมดิท่�ผู้่เปน็ัเจา้ของพง่ไดิร้บัจากสนิัทรพัยอ์า้งองิไปใหแ้กผู่่เ้ชีา่เปน็ัสญัญาเชีา่เงนิัทนุั	สญัญาท่�ไมเ่ขา้เง่�อนัไขดิงักลา่ว
จะจัดิประเภทเป็นัสัญญาเชี่าดิำเนัินังานั
	 	 เม่�อ	กนัอ.	 เป็นัผู้่ให้เชี่าชี่วง	กนัอ.	จะจัดิประเภทสัญญาเชี่าชี่วงเป็นัสัญญาเชี่าเงินัทุนัหร่อสัญญาเชี่าดิำเนัินังานั
โดิยอ้างอิงจากสินัทรัพย์สิทธีิการใช้ีท่�เกิดิจากสัญญาเช่ีาหลัก	หากสัญญาเช่ีาหลักเป็นัสัญญาเช่ีาระยะสั�นั	 สัญญาให้เชี่าชี่วง
จะถึูกจัดิประเภทเป็นัสัญญาเชี่าดิำเนัินังานั
	 	 กนัอ.	 รับรู้ลูกหนั่�สัญญาเชี่าเงินัทุนัด้ิวยจำนัวนัเงินัลงทุนัสุทธีิของสัญญาเชี่า	ซึ่่�งประกอบดิ้วยมูลค่าปัจจุบันัของค่าเชี่า
และมูลค่าคงเหล่อท่�ไม่ไดิ้รับประกันัคิดิลดิดิ้วยอัตราดิอกเบ่�ยตามนััยของสัญญาเช่ีา	รายไดิ้ดิอกเบ่�ยจากสัญญาเช่ีาเงินัทุนัจะ
ถึูกปันัส่วนัในัแต่ละรอบระยะเวลาบัญช่ีเพ่�อสะท้อนัอัตราผ่ลตอบแทนัคงท่�ในัแต่ละงวดิของ	กนัอ.	 ท่�ได้ิจากเงินัลงทุนัสุทธิี
คงเหล่อตามสัญญาเชี่า
	 	 กนัอ.	 รับรู้ค่าเช่ีารับจากสัญญาเช่ีาดิำเนิันังานัในักำไรหร่อขาดิทุนัด้ิวยวิธี่เส้นัตรงตลอดิอายุสัญญาเช่ีาและแสดิงเป็นั
สว่นัหนั่�งของรายไดิค้า่เชีา่	ตน้ัทนุัทางตรงเริ�มแรกท่�เกดิิข่�นัเพ่�อการไดิม้าซึ่่�งสญัญาเชีา่ดิำเนันิังานัจะรวมเปน็ัมลูคา่ตามบญัชีข่อง
สินัทรัพย์ท่�ให้เชี่าและรับรู้ต้นัทุนัดิังกล่าวเป็นัค่าใชี้จ่ายตลอดิอายุสัญญาเชี่าโดิยใชี้เกณฑ์์เดิ่ยวกันักับรายไดิ้ค่าเชี่า
	 	 กนัอ.	ประมาณผ่ลขาดิทุนัดิ้านัเครดิิตท่�คาดิว่าจะเกิดิข่�นัตลอดิอายุของสัญญา	ซึ่่�งประมาณการโดิยใชี้ตารางการ
ตั�งสำรองเพ่�อหาอัตราผ่ลขาดิทุนัด้ิานัเครดิิตท่�คาดิว่าจะเกิดิข่�นั	ซึ่่�งวิธี่ดิังกล่าวม่การจัดิกลุ่มลูกหนั่�สัญญาเช่ีาตามความเส่�ยง
ดิา้นัเครดิติท่�ม่ลกัษณะร่วมกันัและตามระยะเวลาท่�เกนิักำหนัดิชีำระ	โดิยนัำข้อมลูผ่ลขาดิทุนัท่�เกดิิข่�นัในัอดิต่	การปรับปรุงปจัจยั
ท่�ม่ความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนั่�นัั�นัๆ	ตลอดิจนัการประเมินัข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในัปัจจุบันัและข้อมูลคาดิการณ์
สภาวการณ์เศรษฐกิจทั�วไปในัอนัาคต

  นโยบายการบัญช่ที่่�ถู่อปฏิิบัติก่อนวิันที่่� 1 ตุลาคม 2563
	 	 สญัญาเช่ีาสนิัทรัพย์ท่�มค่วามเส่�ยงและผ่ลตอบแทนัของความเป็นัเจ้าของส่วนัใหญ่ได้ิโอนัไปให้กบัผู่เ้ช่ีาถึอ่เป็นัสญัญาเช่ีา
ทางการเงินั	 สัญญาเช่ีาการเงินัจะบันัท่กเป็นัรายจ่ายฝ่ายทุนั	ณ	 วันัทำสัญญาเช่ีาดิ้วยมูลค่ายุติธีรรมสุทธีิของสินัทรัพย์ท่�เชี่า
หรอ่มลูคา่ปจัจบุนััสทุธีขิองจำนัวนัเงนิัขั�นัต�ำ	ท่�จะตอ้งจา่ยตามสญัญาเชีา่แลว้แตจ่ำนัวนัใดิจะต�ำกวา่	โดิยจำนัวนัเงนิังวดิท่�ตอ้งจา่ย
ในัแต่ละงวดิ	จะปันัส่วนัระหว่างหนั่�สินัและค่าใช้ีจ่ายทางการเงินัเพ่�อให้ได้ิอัตราดิอกเบ่�ยคงท่�ต่อหนั่�สินัคงค้างอยู่	ภาระผู่กพันั
ตามสัญญาเช่ีาหักค่าใช้ีจ่ายทางการเงินัจะบันัทก่เป็นัหนั่�สนิั	ส่วนัดิอกเบ่�ยจ่ายจะบันัทก่ในังบกำไรขาดิทุนัเบ็ดิเสร็จตลอดิอายุของ
สัญญาเชี่าสินัทรัพย์	ท่�ไดิ้มาตามสัญญาเชี่าทางการเงินัจะคิดิค่าเส่�อมราคาตามอายุการให้ประโยชีนั์โดิยประมาณของสินัทรัพย์
นัั�นัหร่อตามอายุของสัญญาเชี่า	แล้วแต่ระยะเวลาใดิจะนั้อยกว่า	อย่างไรก็ตาม	หากแนั่ใจไดิ้ตามสมควรว่าผู่้เชี่าจะเป็นัเจ้าของ
สินัทรัพย์ท่�เชี่า	ณ	วันัสิ�นัสุดิแห่งสัญญาเชี่า	ค่าเส่�อมราคาจะคิดิจากอายุการให้ประโยชีนั์โดิยประมาณของสินัทรัพย์นัั�นั
	 	 สญัญาเช่ีาสนิัทรัพย์โดิยท่�ความเส่�ยงและผ่ลตอบแทนัของความเป็นัเจ้าของส่วนัใหญ่ตกอยูกั่บผู่ใ้ห้เช่ีาจะจัดิเป็นัสญัญาเช่ีา
ดิำเนันิังานั	เงนิัท่�ต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่ีาดิำเนันิังานัจะบนััท่กในังบกำไรขาดิทนุัเบด็ิเสรจ็โดิยใช้ีวธิีเ่ส้นัตรงตลอดิอายสุญัญาเช่ีานัั�นั
	 	 ค่าใช้ีจ่ายท่�เกิดิข่�นัจากการยกเลิกสัญญาเช่ีาดิำเนิันังานัก่อนัหมดิอายุการเช่ีา	 เชี่นั	 เบ่�ยปรับท่�ต้องจ่ายให้แก่ผู่้ให้เช่ีา
จะบันัท่กเป็นัค่าใชี้จ่ายในัรอบระยะเวลาบัญชี่ท่�การยกเลิกนัั�นัเกิดิข่�นั

 3.12 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
	 	 เงินัอุดิหนุันัจากรัฐบาลจะรับรูเ้ม่�อได้ิรบัเงินัอุดิหนุันัมาเพ่�อใช้ีตามเง่�อนัไขท่�กำหนัดิไว้	โดิยบันัท่กเป็นัรายได้ิเงินัอุดิหนุันั
จากรัฐบาลรอการรับรู้	แสดิงในังบแสดิงฐานัะการเงินัภายใต้รายการรายได้ิรอการรับรู้ในัส่วนัของหนั่�สินัไม่หมุนัเว่ยนัและจะ
ดิำเนัินัการจ่ายค่นัหากม่เงินัอุดิหนัุนัจากรัฐบาลคงเหล่อ	โดิยบันัท่กลดิรายไดิ้เงินัอุดิหนัุนัจากรัฐบาลรอการรับรู้
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	 	 เงินัอุดิหนัุนัจากรัฐบาลรอการรับรู้จะทยอยรับรู้เป็นัรายได้ิอย่างเป็นัระบบตลอดิเวลาท่�ม่การรับรู้ต้นัทุนัท่�เก่�ยวข้อง
หร่อค่าใชี้จ่ายท่�เก่�ยวข้องกับเงินัอุดิหนัุนันัั�นั	และแสดิงในังบกำไรขาดิทุนัเบ็ดิเสร็จ	ในัรายการรายไดิ้อ่�นั
	 	 เงินัอุดิหนุันัจากรัฐบาลท่�เก่�ยวข้องกับสินัทรัพย์	จะรับรู้ด้ิวยมูลค่ายุติธีรรมของสินัทรัพย์ในังบแสดิงฐานัะการเงินั	
โดิยบันัท่กเป็นัรายไดิ้เงินัอุดิหนัุนัรอการรับรู้	ซึ่่�งจะทยอยรับรู้เป็นัรายไดิ้ในังบกำไรขาดิทุนัเบ็ดิเสร็จตลอดิอายุการให้ประโยชีนั์
ของสินัทรัพย์ท่�เก่�ยวข้องนัั�นั
	 	 เงนิัอดุิหนุันัจากรัฐบาลท่�เก่�ยวข้องกบัรายได้ิ	จะรับรูเ้ป็นัรายได้ิในังวดิท่�รบัรูค่้าใช้ีจ่ายท่�เก่�ยวข้องกับเงนิัอดุิหนันุันัั�นั	

 3.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน
	 	 ผ่ลประโยชีนั์ของพนัักงานัของ	กนัอ.	ประกอบดิ้วยผ่ลประโยชีนั์หลังออกจากงานัทั�งท่�เป็นัโครงการสมทบเงินั	
และโครงการผ่ลประโยชีนั์	โครงการสมทบเงินัเป็นัโครงการท่�	กนัอ.	จ่ายเงินัสมทบให้กับกองทุนัสำรองเล่�ยงชี่พท่�แยกต่างหาก
ในัจำนัวนัเงินัท่�คงท่�	กนัอ.	ไม่ม่ภาระผู่กพันัตามกฎหมาย	หร่อภาระผู่กพันัจากการอนัุมานัท่�จะต้องจ่ายเงินัเพิ�ม	ถึ่งแม้กองทุนั
ไม่ม่สินัทรัพย์เพ่ยงพอท่�จะจ่ายชีำระให้พนัักงานัทั�งหมดิสำหรับการให้บริการของพนัักงานัทั�งในัอดิ่ตและปัจจุบันั	 โครงการ
ผ่ลประโยชีน์ัเป็นัโครงการท่�ไม่ใชี่โครงการสมทบเงินัซึ่่�งจะกำหนัดิจำนัวนัเงินัผ่ลประโยชีนั์ท่�พนัักงานัจะไดิ้รับเม่�อเกษ่ยณอายุ	
ซึ่่�งจะข่�นัอยู่กับหลายปัจจัย	เชี่นั	อายุ	จำนัวนัปีท่�ให้บริการ	และค่าตอบแทนั	เป็นัต้นั

  3.13.1 โครงการสมที่บเงินกองทีุ่นสำรองเล่�ยงช่พ
กนัอ.	 ไดิ้จัดิตั�งกองทุนัสำรองเล่�ยงชี่พพนัักงานัการนัิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ซึ่่�งจดิทะเบ่ยนัเม่�อ

วันัท่�	31	มกราคม	2540	ตามมติคณะรัฐมนัตร่	วันัท่�	3	กรกฎาคม	2539	โดิยใชี้แผ่นัการกำหนัดิอัตราการจ่ายสมทบโดิยท่�
สินัทรัพย์ของกองทุนัไดิ้แยกออกจากสินัทรัพย์ของ	กนัอ.	และบริหารโดิยผู่้จัดิการกองทุนั	กองทุนัสำรองเล่�ยงชี่พดัิงกล่าว
ไดิร้บัเงนิัเขา้สมทบกองทนุัจากพนักังานั	และ	กนัอ.	ไมม่ภ่าระผู่กพนััท่�จะจ่ายเงนิัเพิ�มอก่เม่�อไดิจ้า่ยเงนิัสมทบไปแล้ว	โดิย	กนัอ.	
จะจ่ายสมทบให้กองทุนัสำรองเล่�ยงชี่พตามอายุงานัของพนัักงานัในัอัตราร้อยละ	9	ร้อยละ	10	และร้อยละ	11	ของเงินัเดิ่อนั
พนัักงานั	โดิยรับรู้เป็นัค่าใชี้จ่ายของ	กนัอ.	และส่วนัท่�พนัักงานัจ่ายสมทบจะหักสมทบจากเงินัเดิ่อนัของพนัักงานัในัแต่ละเดิ่อนั

  3.13.2 โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์เม่�อเกษั่ยณอายุ
กนัอ.	จัดิให้ม่โครงการผ่ลประโยชีน์ัหลังออกจากงานัเพ่�อจ่ายเงินัให้แก่พนักังานัเป็นัไปตามกฎหมายแรงงานัไทย	

จำนัวนัเงินัดิังกล่าวข่�นัอยู่กับฐานัเงินัเดิ่อนัและจำนัวนัปีท่�พนัักงานัทำงานัให้	กนัอ.	นัับถึ่งวันัท่�สิ�นัสุดิการทำงานัท่�จะเกิดิข่�นั
ในัอนัาคต	หนั่�สนิัสำหรบัโครงการผ่ลประโยชีนัจ์ะรบัรูใ้นังบแสดิงฐานัะการเงนิัดิว้ยมลูคา่ปจัจบัุนัของภาระผ่กูพนัั	ณ	วนััสิ�นัรอบ
ระยะเวลารายงานัหักด้ิวยมลูค่ายุติธีรรมของสนิัทรัพย์โครงการ	และปรบัปรงุด้ิวยต้นัทุนับรกิารในัอดิต่ท่�ยงัไม่รบัรู	้ภาระผู่กพนัันั่�
คำนัวณโดิยนัักคณิตศาสตร์ประกันัภัยอิสระ	 ด้ิวยวิธี่คิดิลดิแต่ละหน่ัวยท่�ประมาณการไว้	ซึ่่�งมูลค่าปัจจุบันัของโครงการ
ผ่ลประโยชีน์ัจะประมาณโดิยการคดิิลดิกระแสเงนิัสดิท่�ตอ้งจา่ยในัอนัาคต	โดิยใชีอ้ตัราดิอกเบ่�ยพนััธีบตัรรฐับาลซึ่่�งเปน็ัสกลุเงนิั
เดิ่ยวกับสกุลเงินัท่�จะจ่ายภาระผู่กพันัให้แก่พนัักงานั	และวันัครบกำหนัดิใกล้เค่ยงกับระยะเวลาท่�ต้องชีำระภาระผู่กพันั	

ผลประโยชน์รางวิัลเกษั่ยณอายุเพิ�มเติม
เป็นัโครงการของท่�ระลก่เม่�อพนักังานัและลกูจ้างเกษย่ณอายุ	โดิยพนักังานัและลกูจ้างจะได้ิรับรางวลัเกษ่ยณอายุ

แตกต่างกันัไปตามอายุงานั	 ซ่ึ่�ง	กนัอ.	 ใชี้เทคนัิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันัภัย	และคิดิลดิผ่ลประโยชีน์ั
โดิยวิธี่คิดิลดิแต่ละหนั่วยท่�ประมาณการไว้	เพ่�อกำหนัดิมูลค่าปัจจุบันัของภาระผู่กพันั	และต้นัทุนับริการปัจจุบันั	ต้นัทุนับริการ
ในัอดิ่ตโดิยรับรู้เป็นัหนั่�สินัในังบแสดิงฐานัะการเงินัและรับรู้ค่าใชี้จ่ายในังบกำไรขาดิทุนัเบ็ดิเสร็จ	ทั�งนั่�หากม่ผ่ลกำไรขาดิทุนั
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันัภัยจะรับรู้ในักำไร	(ขาดิทุนั)	เบ็ดิเสร็จอ่�นัในังวดิท่�เกิดิรายการ
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กองทีุ่นสงเคราะห์พนักงาน
กนัอ.	 จัดิให้ม่กองทุนัสงเคราะห์พนัักงานั	 ซ่ึ่�งพนัักงานัเล่อกเป็นัสมาชิีกตามความสมัครใจ	 โดิยพนัักงานัท่�

ไม่ไดิ้อยู่ในักองทุนัสำรองเล่�ยงชี่พ	ทาง	กนัอ.	จะสมทบให้กองทุนัสงเคราะห์พนัักงานัในัอัตราร้อยละ	10	ของเงินัเดิ่อนัพนัักงานั
และจ่ายสมทบเพิ�มเพ่�อให้กองทุนัฯ	ม่เงินัสำรองเพ่ยงพอในัอัตราร้อยละ	100	ของเงินัสงเคราะห์ท่�พ่งจ่าย	ณ	วันัสิ�นังวดิบัญชี่
ในัระหว่างท่�ยังไม่ไดิ้ม่การจ่ายชีำระ	กนัอ.	จะบันัท่กหนั่�สินัให้เป็นัไปตามภาระหนั่�สินักองทุนั

กำไรและขาดิทุนัจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันัภัยสำหรับโครงการผ่ลประโยชีน์ัของพนักังานั
เกิดิข่�นัจากการปรับปรุงหร่อเปล่�ยนัแปลงข้อสมมติฐานัจะรับรู้ในักำไร	(ขาดิทุนั)	เบ็ดิเสร็จอ่�นั	

 3.14 ประมาณการหน่�สิน
	 	 กนัอ.	จะบนััทก่ประมาณการหนั่�สินัอนััเป็นัภาระผ่กูพนััในัปัจจบุนััตามกฎหมายหรอ่ตามข้อตกลงท่�จดัิทำไว้อนััเป็นัผ่ล
สบ่เนั่�องมาจากเหตุการณ์ในัอดิ่ต	ซึ่่�งการชีำระภาระผู่กพันันัั�นัม่ความเป็นัไปไดิ้ค่อนัข้างแนั่ว่าจะส่งผ่ลให้	กนัอ.	ต้องสูญเส่ย
ทรพัยากรท่�มป่ระโยชีน์ัเชีงิเศรษฐกิจ	และตามประมาณการท่�นัา่เช่ี�อถ่ึอของจำนัวนัท่�ตอ้งจ่าย	ในักรณท่่�	กนัอ.	คาดิว่าประมาณการ
หนั่�สินัเป็นัรายจ่ายท่�จะไดิ้รับค่นั	กนัอ.	จะบันัท่กเป็นัสินัทรัพย์แยกต่างหากเม่�อคาดิว่านั่าจะไดิ้รับรายจ่ายนัั�นัค่นัอย่างแนั่นัอนั

 3.15 กองทีุ่นซ่่อมสร้างที่ดแที่นระบบสาธีารณูปโภค
เงินัผ่ลประโยชีนั์ตามสัญญาร่วมดิำเนัินังานักับเอกชีนัท่�	กนัอ.	 เป็นัผู่้ให้บริการระบบสาธีารณูปโภคและสิ�งอำนัวย

ความสะดิวก	ซึ่่�ง	กนัอ.	สำรองไว้ร้อยละ	60	ของเงินัท่�ไดิ้รับในัแต่ละงวดิในับัญชี่กองทุนัซึ่่อมสร้างฯ	เพ่�อกันัไว้เป็นัค่าใช้ีจ่าย
ในัการดิูแล	และบำรุงรักษาระบบสาธีารณูปโภคหลังจากโครงการแล้วเสร็จ

 3.16 กองทีุ่นเพ่�อบำรุงรักษัาและสร้างที่ดแที่นระบบสาธีารณูปโภค
ตามสัญญาร่วมดิำเนิันังานักับเอกชีนัในัการจัดิตั�งนิัคมอุตสาหกรรมท่�ผู่้ร่วมดิำเนิันังานัเป็นัผู่้ให้บริการระบบ

สาธีารณูปโภค	และสิ�งอำนัวยความสะดิวก	 ไดิ้กำหนัดิเงินักองทุนัไว้สูงสุดิท่�จำนัวนั	60	ล้านับาท	สำหรับพ่�นัท่�โครงการ
ท่�ไม่เกินั	8,000	ไร่	หากพ่�นัท่�โครงการเกินั	8,000	ไร่	ผู่้ร่วมดิำเนัินังานัต้องชีำระเงินักองทุนัตามสัดิส่วนัจำนัวนัพ่�นัท่�ท่�เพิ�มข่�นั
ตามอัตราดิังกล่าวเสม่อนัหนั่�งเป็นัการจัดิตั�งกองทุนัข่�นัใหม่	ทั�งนั่�ในัทุกๆ	พ่�นัท่�โครงการส่วนัท่�เกินั	8,000	ไร่

ดิอกเบ่�ยท่�เกิดิจากเงินักองทุนั	สมทบเข้าเป็นัเงินัของกองทุนัเพ่�อบำรุงรักษาฯ	ซึ่่�งเม่�อจ่ายเงินัครบถึ้วนัตามสัญญาแล้ว
ผู่้ร่วมดิำเนัินังานัสามารถึย่มเงินัในัส่วนัท่�เป็นัเงินักองทุนั	และนัำดิอกผ่ลอันัเกิดิจากเงินักองทุนัไปใช้ีเพ่�อการบำรุงรักษาและ
สร้างทดิแทนัระบบสาธีารณูปโภค	ตามหลักเกณฑ์์และเง่�อนัไขท่�	กนัอ.	กำหนัดิ

4. ประมาณการทางบัญชีีที�สำาคัญ ข�อสมมติ และการใชี�ดุลยพิินิจ
	 การประมาณการข้อสมมติและการใช้ีดิุลยพินัิจได้ิม่การประเมินัทบทวนัอย่างต่อเน่ั�องและอยู่บนัพ่�นัฐานัของประสบการณ์
ในัอดิ่ตและปัจจัยอ่�นัๆ	 ซ่ึ่�งรวมถ่ึงการคาดิการณ์ถึ่งเหตุการณ์ในัอนัาคตท่�เช่ี�อว่าม่เหตุผ่ลในัสถึานัการณ์ขณะนัั�นัในัระหว่างปี
สิ�นัสุดิวันัท่�	30	กันัยายนั	2564	การประมาณการทางบัญชี่ท่�สำคัญของ	กนัอ.	ม่ดิังนั่�

 4 . 1  อสังหาริมที่รัพย์เพ่�อการลงทีุ่น ที่่�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินที่รัพย์ไม่ม่ตัวิตน
ฝา่ยบรหิารเปน็ัผู้่ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชีนัแ์ละมลูค่าซึ่ากสำหรบัอสงัหารมิทรพัย์เพ่�อการลงทนุั	ท่�ดินิั	อาคาร

และอุปกรณ์	และสินัทรัพย์ไม่ม่ตัวตนัของ	กนัอ.	โดิยส่วนัใหญ่อ้างอิงจากข้อมูลเชีิงเทคนัิคของสินัทรัพย์นัั�นั	และการพิจารณา
การตัดิจำหนั่ายสินัทรัพย์ท่�เส่�อมสภาพหร่อไม่ไดิ้ใชี้งานัโดิยการขายหร่อเลิกใชี้

 4.2 ประมาณการหน่�สินค่าร่�อถูอนอาคารและสิ�งปลูกสร้าง
กนัอ.	ประมาณการหนั่�สินัค่าร่�อถึอนัอาคารและสิ�งปลูกสร้าง	และสินัทรัพย์อ่�นัๆ	ดิ้วยมูลค่าปัจจุบันัของประมาณการ

ของต้นัทุนัค่าร่�อถึอนัท่�จะเกิดิข่�นั	ณ	วันัสิ�นัสุดิสัญญาเชี่า	หนั่�สินัค่าร่�อถึอนัท่�รับรู้คิดิมาจากประมาณการต้นัทุนัค่าร่�อถึอนั
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ในัอนัาคต	โดิยม่สมมติฐานัต่างๆ	เชี่นั	ต้นัทุนัประมาณการร่�อถึอนั	ระยะเวลาร่�อถึอนั	อัตราคิดิลดิ	และอัตราเงินัเฟ้อในัอนัาคต
ประมาณการหนั่�สินัค่าร่�อถึอนัดิังกล่าวไดิ้ม่การคิดิลดิกระแสเงินัสดิเพ่�อให้เป็นัมูลค่าปัจจุบันั	และแสดิงเป็นัส่วนัหนั่�งของต้นัทุนั
สินัทรัพย์

 4.3 การด้อยค่าของสินที่รัพย์
กนัอ.	ทดิสอบการดิ้อยค่าของสินัทรัพย์	 เม่�อพบข้อบ่งชี่�ของการดิ้อยค่าตามท่�ไดิ้กล่าวในัหมายเหตุข้อ	3.10	มูลค่าท่�

คาดิว่าจะได้ิรับค่นัของหน่ัวยสินัทรัพย์ท่�ก่อให้เกิดิเงินัสดิพิจารณาจากการคำนัวณมูลค่าจากการใช้ี	การคำนัวณดัิงกล่าวอาศัย
การประมาณการกระแสเงนิัสดิจากการดิำเนันิังานัตลอดิอายทุ่�คาดิวา่จะไดิป้ระโยชีนัจ์ากสนิัทรพัย์	และสมมตฐิานัท่�สำคญัดัิงน่ั�
	 	 มลูคา่ท่�คาดิว่าจะได้ิรบัคน่ัของหน่ัวยสินัทรัพย์ท่�กอ่ให้เกดิิเงินัสดิพิจารณาจากการคำนัวณมูลค่าจากการใช้ีการคำนัวณ
ดิังกล่าวใช้ีประมาณการกระแสเงินัสดิก่อนัภาษ่	ซึ่่�งอ้างอิงจากประมาณการกระแสเงินัสดิ	โดิยกระแสเงินัสดิหลังจากปีท่�	5	
ใชี้ประมาณการของอัตราการเติบโตดิังกล่าวในัอัตราคงท่�	อัตราการเติบโตดิังกล่าวไม่สูงกว่าอัตราการเติบโตเฉล่�ยของส่วนังานั
ท่�หนั่วยสินัทรัพย์ท่�ก่อให้เกิดิเงินัสดินัั�นัดิำเนัินังานัอยู่

	 	 ข้อสมมติฐานัท่�ใชี้ในัการคำนัวณมูลค่าจากการใชี้แสดิงไดิ้ดิังต่อไปนั่�
อัตราการเติบโต1	 	 	 รอ้ยละ	1-3	ในัอัตราคงท่�ตลอดิอายกุารใหป้ระโยชีน์ัของกลุม่ของสนิัทรพัย์
อัตราคิดิลดิ2		 	 	 ร้อยละ	5.137
อัตราการเพิ�มของพ่�นัท่�ให้บริการ	 ร้อยละ	4-7	ต่อปี	ภายในัระยะเวลา	11-15	ปี

	 	 1		อัตราการเติบโตถึัวเฉล่�ยถึ่วงนั�ำหนัักของกระแสเงินัสดิสำหรับรอบระยะเวลาท่�ครอบคลุมโดิยงบประมาณ
	 	 		หร่อประมาณการทางการเงินัล่าสุดิ
	 	 2		อัตราคิดิลดิก่อนัภาษ่ท่�ใชี้ในัการประมาณการกระแสเงินัสดิ

	 	 ฝ่ายบริหารพิจารณากำไรจากการดิำเนิันังานัจากงบประมาณโดิยอ้างอิงจากผ่ลประกอบการในัอดิต่ท่�ผ่่านัมาประกอบกับ
การคาดิการณก์ารเตบิโตของตลาดิ	อัตราการเติบโตถัึวเฉล่�ยถึว่งนั�ำหนักัท่�ใช้ีสอดิคล้องกบัประมาณการท่�รวมอยู่ในัรายงานัของ
อตุสาหกรรม	ซึ่่�งอตัราคดิิลดิต้องเปน็ัอตัรากอ่นัหกัภาษท่่�สะทอ้นัถ่ึงความเส่�ยงซึ่่�งเปน็ัลกัษณะเฉพาะท่�เก่�ยวขอ้งกบัสว่นังานันัั�นัๆ

 4.4 ประมาณการหน่�สินค่าตอบแที่นพนักงานภายหลังเกษั่ยณอายุ
กนัอ.	 จัดิให้ม่ผ่ลประโยชีนั์พนัักงานัภายหลังการเลิกจ้างหร่อเกษ่ยณอายุเพ่�อจ่ายให้แก่พนัักงานัตามกฎหมาย

แรงงานัไทย	และผ่ลประโยชีนั์รางวัลเกษ่ยณอายุเพิ�มเติม	มูลค่าปัจจุบันัของประมาณการหนั่�สินัค่าตอบแทนัพนัักงานัภายหลัง
เกษ่ยณอายุและผ่ลประโยชีนั์รางวัลเกษ่ยณอายุเพิ�มเติมคำนัวณโดิยใชี้สมมติฐานัหลายประการโดิยรวมถึ่งอัตราคิดิลดิ	อัตรา
การเพิ�มข่�นัของเงินัเดิ่อนัพนัักงานั	และอัตราการเปล่�ยนัแปลงในัจำนัวนัพนัักงานั	การเปล่�ยนัแปลงในัอัตราเหล่านั่�ม่ผ่ลต่อ
ประมาณการค่าใชี้จ่ายและหนั่�สินัค่าตอบแทนัพนัักงานัภายหลังการเกษ่ยณอายุและผ่ลประโยชีนั์รางวัลเกษ่ยณอายุเพิ�มเติม

5.  การแก�ไขข�อผู้ิดพิลาดทางการบัญชีีและปรับปรุงรายการจัดประเภทให็ม่

 5.1 การแก้ไขข้อผิดพลาดบัญช่ค่าใช้จ่ายรอการโอนของนิคมอุตสาหกรรมสงขลา (สะเดา) 
ในัปี	2564	 ม่การรับมอบสินัทรัพย์ของนัิคมอุตสาหกรรมสงขลา	 (สะเดิา)	กนัอ.	 ไดิ้โอนัปิดิโครงการและบัญชี่

ค่าใช้ีจ่ายรอการโอนัท่�เกิดิข่�นัตั�งแต่ปี	 2560-2564	 เป็นัอสังหาริมทรัพย์เพ่�อการลงทุนั	 จำนัวนั	 45.45	 ล้านับาท	
ซ่ึ่�งขอ้เทจ็จรงิเปน็ับญัชีค่า่ใชีจ้า่ยดิำเนันิังานั	จง่แกไ้ขขอ้ผ่ดิิพลาดิโดิยปรับเพิ�มคา่ใชีจ้า่ยในัการดิำเนิันังานัสำหรบัป	ี2563	จำนัวนั	
36.58	ล้านับาท	และปรับลดิกำไรสะสมสำหรับค่าใชี้จ่ายท่�เกิดิก่อนัปี	2563	จำนัวนั	8.87	ล้านับาท
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 5.2 การแก้ไขข้อผิดพลาดการคำนวิณค่าเส่�อมราคาสินที่รัพย์ที่่�ม่ไวิ้ให้เช่าของนิคมอุตสาหกรรมสระแก้วิ
การคำนัวณค่าเส่�อมราคาของสินัทรัพย์ม่ไว้ให้เชี่าในัส่วนัของค่าพัฒนัาท่�ดิินั	ท่�แสดิงรวมในัรายการต้นัทุนัขาย

และบริการไม่ครบถ้ึวนั	 โดิยไม่ไดิ้คำนัวณค่าเส่�อมราคาของพ่�นัท่�ท่�ยังไม่ให้เชี่า	ซึ่่�งพ่�นัท่�บางส่วนัม่การใช้ีเงินัอุดิหนุันัจาก
รัฐบาลในัการพัฒนัาและสินัทรัพย์พร้อมใช้ีงานับางส่วนัตั�งแต่ปี	2559	ทำให้ต้องแก้ไขข้อผิ่ดิพลาดิย้อนัหลังของงบการเงินั
สำหรับปี	 2563	และยอดิยกมาต้นังวดิ	ณ	วันัท่�	 1	 ตุลาคม	2562	 โดิยปรับปรุงเพิ�มค่าเส่�อมราคาสำหรับปี	 2563		
ในัรายการต้นัทุนัขายและบริการ	จำนัวนั	29.19	ล้านับาท	และสำหรับค่าเส่�อมราคาก่อนัปี	 2563	ปรับปรุงผ่ลสะสม
ข้อผิ่ดิพลาดิในักำไรสะสมจำนัวนั	 12.64	 ล้านับาท	 คู่กับบัญชี่ค่าเส่�อมราคาสะสมในัส่วนัของค่าพัฒนัาท่�ดิินั	
จำนัวนั	41.83	ล้านับาท	และปรับลดิรายไดิ้เงินัอุดิหนัุนัจากรัฐบาลรอการรับรู้	 โดิยรับรู้เป็นัรายไดิ้เงินัอุดิหนัุนัจากรัฐบาล	
(รายไดิ้อ่�นั)	จำนัวนั	25.33	ล้านับาท

 5.3 การแก้ไขข้อผิดพลาดจากการยกเลิกสัญญาโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วิมดำเนินงาน
ระหว่างปี	 2555-2563	 คณะกรรมการ	 กนัอ.	 ม่มติยกเลิกโครงการนิัคมอุตสาหกรรมร่วมดิำเนิันังานั	

จำนัวนั	5	นิัคม	โดิยตามสัญญาบริษัทไม่ม่สิทธีิเร่ยกค่นัเงินัค่าใช้ีจ่ายในัการร่วมดิำเนัินังานั	ซึ่่�ง	กนัอ.	 บันัท่กไว้ในัรายการ
รายไดิ้รอการรับรู้	จำนัวนั	11.07	ล้านับาท	ทำให้ต้องแก้ไขข้อผ่ิดิพลาดิย้อนัหลังโดิยรับรู้เป็นัรายไดิ้สำหรับปี	2563	จำนัวนั	
4.96	ล้านับาท	และสำหรับรายไดิ้ก่อนัปี	2563	ปรับเพิ�มกำไรสะสม	จำนัวนั	6.11	ล้านับาท	พร้อมปรับลดิรายไดิ้รอการรับรู้

 5.4 การแก้ไขข้อผิดพลาดรายการสินค้าคงเหล่อของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้
	 	 โครงการนิัคมอุตสาหกรรมยางพารา	 (Rubber	City)	 ระยะท่�	 2/2	 และ	3	ก่อสร้างแล้วเสร็จปีงบประมาณ	
2562	ม่การจัดิประเภทสินัทรัพย์ระหว่างรายการสินัค้าคงเหล่อ	และท่�ดิินั	อาคารและอุปกรณ์ไม่ถูึกต้อง	ทำให้ต้องแก้ไข
ข้อผ่ิดิพลาดิย้อนัหลังของงบการเงินัสำหรับปี	2563	และยอดิยกมาต้นังวดิ	ณ	วันัท่�	 1	ตุลาคม	2562	โดิยปรับปรุงสินัค้า
คงเหล่อไปเป็นัท่�ดิินั	อาคารและอุปกรณ์	จำนัวนั	663.23	ล้านับาท	และสำหรับปี	2563	ส่งผ่ลให้ต้องปรับปรุงค่าเส่�อมราคา
ของรายการท่�ดิินั	อาคารและอุปกรณ์	 เพิ�มในัส่วนัท่�รับรู้เป็นัต้นัทุนัขายและบริการ	จำนัวนั	32.99	ล้านับาท	และรับรู้เป็นั
ค่าใชี้จ่ายในัการดิำเนัินังานั	จำนัวนั	0.22	ล้านับาท	สำหรับค่าเส่�อมราคาก่อนัปี	2563	รับรู้ผ่ลสะสมการแก้ไขข้อผ่ิดิพลาดิ
ในักำไรสะสม	จำนัวนั	8.35	ล้านับาท	

 5.5 การแก้ไขข้อผิดพลาดในการรับรู้รายได้ค่าเช่าตามวิิธี่เส้นตรง
กนัอ.	ไดิท้ำการปรบัปรงุแกไ้ขวธิีก่ารรบัรู้รายไดิค้า่เชีา่โดิยใชีว้ธิีเ่สน้ัตรงตลอดิอายสุญัญา	ทั�งนั่�ผ่ลจากการปรบัปรงุแกไ้ข

วิธี่การรับรู้รายไดิ้ค่าเชี่าดิังกล่าว	ทำให้	กนัอ.	รับรู้รายการรายไดิ้ค้างรับ	และกำไรสะสม	ณ	วันัท่�	1	ตุลาคม	2562	เพิ�มข่�นั	
จำนัวนั	824.33	ล้านับาท	และรับรู้รายไดิ้ค่าเชี่าเพิ�มข่�นั	175.42	ล้านับาท	สำหรับปีสิ�นัสุดิวันัท่�	30	กันัยายนั	2563
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งบการเงินที่่�แสดงเงินลงทีุ่น
ตามวิิธี่ส่วินได้เส่ย

30 กันยายน 2563 1 ตุลาคม 2562

ตามที่่�
รายงานไวิ้

เดิม

รายการ
แก้ไข

หลังการ
แก้ไข

ข้อผิดพลาด*

ตามที่่�
รายงานไวิ้

เดิม

รายการ
แก้ไข

ตามที่่�
รายงานใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

สินที่รัพย์หมุนเวิ่ยน

สินัค้าคงเหล่อ 842.76	 (663.23) 179.53 921.14	 (663.23) 257.91	

รายไดิ้ค่าเชี่าค้างรับ	-	สัญญาเชี่าดิำเนัินังานั 						- 999.75	 999.75 					- 824.33	 824.33	

สินที่รัพย์ไม่หมุนเวิ่ยน

อสังหาริมทรัพย์เพ่�อการลงทุนั	-	สุทธีิ 4,334.99	 (41.83) 4,293.16	 4,364.86	 (12.64) 4,352.22	

ท่�ดิินั	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธีิ 8,559.28	 621.67	 9,180.95	 8,802.41	 654.88	 9,457.29	

สินัทรัพย์ไม่หมุนัเว่ยนัอ่�นั 1,209.22	 (45.45) 1,163.77	 575.71	 (8.87) 566.84	

หน่�สินไม่หมุนเวิ่ยน

รายไดิ้รอการรับรู้ 4,617.54 (36.40)	 4,581.14 5,021.58 (6.11)	 5,015.47

ส่วินของทีุ่น

กำไรสะสมท่�ยังไม่ไดิ้จัดิสรร 16,958.52 907.31 17,865.83 15,323.86 800.58 16,124.44

งบกำไรขาดทีุ่นเบ็ดเสร็จ

รายไดิ้จากการดิำเนัินังานั 5,823.43 175.42 5,998.85

ต้นัทุนัขายและบริการ 2,538.82	 62.18	 2,601.00	

ค่าใชี้จ่ายในัการดิำเนัินังานั 1,198.75	 36.80	 1,235.55	

รายไดิ้อ่�นั 734.47 30.29 764.76

หนั่วย	:	ล้านับาท

*	รายการดัิงกล่าวเป็นัจำนัวนัหลังการปรับปรุงข้อผ่ิดิพลาดิทางการบัญชี่	แต่ยังไม่ผ่่านัการปรับปรุงผ่ลกระทบจากการนัำมาตรฐานั
การรายงานัทางการเงินัใหม่มาถึ่อปฏิิบัติ	ณ	วันัท่�	1	ตุลาคม	2563

5.  การแก�ไขข�อผู้ิดพิลาดทางการบัญชีีและปรับปรุงรายการจัดประเภทให็ม่ (ต่อ)

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย169168รายงานิประจำำาปี 2564



*	 รายการดัิงกล่าวเป็นัจำนัวนัหลังการปรับปรุงข้อผ่ิดิพลาดิทางการบัญช่ี	 แต่ยังไม่ผ่่านัการปรับปรุงผ่ลกระทบจากการนัำมาตรฐานั
การรายงานัทางการเงินัใหม่มาถึ่อปฏิิบัติ	ณ	วันัท่�	1	ตุลาคม	2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2563 1 ตุลาคม 2562

ตามที่่�
รายงานไวิ้

เดิม

รายการ
แก้ไข

หลังการ
แก้ไข

ข้อผิดพลาด*

ตามที่่�
รายงานไวิ้

เดิม

รายการ
แก้ไข

ตามที่่�
รายงานใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

สินที่รัพย์หมุนเวิ่ยน

สินัค้าคงเหล่อ 842.76	 (663.23) 179.53	 921.14	 (663.23) 257.91	

รายไดิ้ค่าเชี่าค้างรับ	-	สัญญาเชี่าดิำเนัินังานั 						- 999.75	 999.75	 						- 824.33	 824.33	

สินที่รัพย์ไม่หมุนเวิ่ยน

อสังหาริมทรัพย์เพ่�อการลงทุนั	-	สุทธีิ 4,334.99	 (41.83) 4,293.16	 4,364.86 (12.64) 4,352.22	

ท่�ดิินั	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธีิ 8,559.28	 621.67	 9,180.95	 8,802.41	 654.88	 9,457.29	

สินัทรัพย์ไม่หมุนัเว่ยนัอ่�นั 1,209.22	 (45.45) 1,163.77	 575.71	 (8.87) 566.84	

หน่�สินไม่หมุนเวิ่ยน

รายไดิ้รอการรับรู้ 4,617.54 (36.40)	 4,581.14 5,021.58 (6.11)	 5,015.47

ส่วินของทีุ่น

กำไรสะสมท่�ยังไม่ไดิ้จัดิสรร 16,556.74 907.31 17,464.05 14,917.72 800.58 15,718.30

งบกำไรขาดทีุ่นเบ็ดเสร็จ

รายไดิ้จากการดิำเนัินังานั 5,823.43 175.42 5,998.85

ต้นัทุนัขายและบริการ 2,538.82	 62.18	 2,601.00	

ค่าใชี้จ่ายในัการดิำเนัินังานั 1,198.75	 36.80	 1,235.55	

รายไดิ้อ่�นั 826.62 30.29 856.91

หนั่วย	:	ล้านับาท

5.  การแก�ไขข�อผู้ิดพิลาดทางการบัญชีีและปรับปรุงรายการจัดประเภทให็ม่ (ต่อ)
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 5.6 การจัดประเภที่รายการใหม่
	 	 ตามท่�กรมพัฒนัาธีุรกิจการค้าไดิ้ออกประกาศกรมพัฒนัาธีุรกิจการค้า	 เร่�อง	กำหนัดิรายการย่อท่�ต้องม่ในังบการเงินั	
(ฉบับท่�	3)	พ.ศ.	2562	ซึ่่�งม่ผ่ลบังคับสำหรับการจัดิทำงบการเงินัของบริษัทมหาชีนั	จำกัดิ	ท่�ม่รอบปีบัญชี่เริ�มต้นัในัหร่อหลัง
วันัท่�	 1	มกราคม	2563	กนัอ.	จ่งไดิ้ม่การจัดิประเภทรายการใหม่ในังบแสดิงฐานัะการเงินั	ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2563	
และ	ณ	วันัท่�	1	ตุลาคม	2562	ตามรายการดิังนั่�

งบการเงินท่ี่�แสดงเงินลงทุี่นตามวิิธ่ีส่วินได้เส่ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2563
ตามที่่�รายงานไวิ้เดิม

รายการปรับปรุง
จัดประเภที่ใหม่

30 กันยายน 2563
ตามที่่�ปรับปรุงใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

สินที่รัพย์

สนิที่รพัย์หมุนเว่ิยน

ลกูหนั่�ค่าเช่ีาและค่าบริการ	-	สทุธีิ 676.56 (676.56) 															-

ลกูหนั่�ตามสัญญาร่วมดิำเนิันังานั	-	สทุธีิ 37.84 (37.84) 															-

ลกูหนั่�อ่�นั	-	GUSCO 138.09 											(138.09) 															-

ลกูหนั่�การค้าและลูกหนั่�หมนุัเวย่นัอ่�นั 															- 												899.21 899.21

สนิัทรพัย์หมนุัเวย่นัอ่�นั 226.17 (46.72) 179.45

หน่�สนิและส่วินของที่นุ

หน่�สินหมุนเวิ่ยน

เจ้าหนั่�การค้า 1,003.53 (1,003.53) 															-

เจ้าหนั่�การค้าและเจ้าหนั่�หมุนัเว่ยนัอ่�นั	 														- 1,018.58 1,018.58

หนั่�สินัหมุนัเว่ยนัอ่�นั 173.79 (15.05) 158.74

หนั่วย	:	ล้านับาท

5.  การแก�ไขข�อผู้ิดพิลาดทางการบัญชีีและปรับปรุงรายการจัดประเภทให็ม่ (ต่อ)
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งบการเงินท่ี่�แสดงเงินลงทุี่นตามวิิธ่ีส่วินได้เส่ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

1 ตุลาคม 2562
ตามที่่�รายงานไวิ้เดิม

รายการปรับปรุง
จัดประเภที่ใหม่

1 ตุลาคม 2562
ตามที่่�ปรับปรุงใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

สินที่รัพย์

สนิที่รพัย์หมุนเว่ิยน

ลกูหน่ั�ค่าเช่ีาและค่าบริการ	-	สทุธีิ 453.22 (453.22) 															-

ลกูหน่ั�ตามสัญญาร่วมดิำเนิันังานั	-	สทุธีิ 11.14 (11.14) 															-

ลกูหน่ั�อ่�นั	-	GUSCO 172.55 	 (172.55) 															-

ลกูหน่ั�การค้าและลูกหนั่�หมุนัเวย่นัอ่�นั	 																- 													658.18 658.18

สินัทรัพย์หมุนัเว่ยนัอ่�นั 272.98 (21.27) 251.71

หน่�สินและส่วินของทีุ่น

หน่�สินหมุนเวิ่ยน

เจ้าหนั่�การค้า 549.38 (549.38) 															-

เจ้าหนั่�การค้าและเจ้าหนั่�หมุนัเว่ยนัอ่�นั 																- 559.79 559.79

หนั่�สินัหมุนัเว่ยนัอ่�นั 137.35 (10.41) 126.94

หนั่วย	:	ล้านับาท

5.  การแก�ไขข�อผู้ิดพิลาดทางการบัญชีีและปรับปรุงรายการจัดประเภทให็ม่ (ต่อ)
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6. การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับให็ม่มาถื่อปฏิิบัติ
	 ตั�งแต่วันัท่�	 1	ตุลาคม	2563	กนัอ.	 ไดิ้ถึ่อปฏิิบัติตามมาตรฐานัการรายงานัทางการเงินักลุ่มเคร่�องม่อทางการเงินั	และ	

TFRS	16	เป็นัครั�งแรก

  (ก) มาตรฐานการรายงานที่างการเงินกลุ่มเคร่�องม่อที่างการเงิน

กนัอ.	ไดิ้ถึ่อปฏิิบัติตามมาตรฐานัการรายงานัทางการเงินักลุ่มเคร่�องม่อทางการเงินัด้ิวยวิธ่ีปรับปรุงผ่ลกระทบ

สะสมกับกำไรสะสมและองค์ประกอบอ่�นัของส่วนัของทุนั	ณ	วันัท่�	 1	ตุลาคม	2563	ดิังนัั�นั	กนัอ.	 จ่งไม่ปรับปรุงข้อมูล	

ท่�นัำเสนัอในัปี	2563	และไม่นัำข้อกำหนัดิเก่�ยวกับการเปิดิเผ่ยข้อมูลตามมาตรฐานัการรายงานัทางการเงินัท่�เก่�ยวข้องกับเคร่�องมอ่

ทางการเงินัมาถึ่อปฏิิบัติกับข้อมูลเปร่ยบเท่ยบ

มาตรฐานัการรายงานัทางการเงินักลุ่มเคร่�องม่อทางการเงินันั่�ให้ข้อกำหนัดิเก่�ยวกับนิัยามสินัทรัพย์ทางการเงินั

และหน่ั�สินัทางการเงินัตลอดิจนัการรับรู้	การวัดิมูลค่า	การด้ิอยค่าและการตัดิรายการ	รวมถ่ึงหลักการบัญชี่ของอนุัพันัธ์ี

และการบญัชีป่อ้งกนััความเส่�ยง	โดิยรายละเอ่ยดิของนัโยบายการบญัชีเ่ปดิิเผ่ยในัหมายเหตปุระกอบงบการเงนิัขอ้	3	ผ่ลกระทบ

จากการถึ่อปฏิิบัติตามมาตรฐานัการรายงานัทางการเงินักลุ่มเคร่�องม่อทางการเงินั	ม่ดิังนั่�

(ก.1) การจัดประเภที่รายการและการวิัดมูลค่าของสินที่รัพย์ที่างการเงินและหน่�สินที่างการเงิน 

TFRS	9	กำหนัดิการจัดิประเภทสินัทรัพย์ทางการเงินัเป็นั	3	ประเภท	ไดิแ้ก่	ราคาทุนัตัดิจำหน่ัาย	มูลค่ายุตธิีรรม

ผ่่านักำไรขาดิทุนัเบ็ดิเสร็จอ่�นั	 (FVOCI)	และมูลค่ายุติธีรรมผ่่านักำไรหร่อขาดิทุนั	(FVTPL)	 โดิยจัดิประเภทตามลักษณะ

ของกระแสเงินัสดิของสินัทรัพย์ทางการเงินัและโมเดิลธุีรกิจในัการบริหารจัดิการสินัทรัพย์ทางการเงินันัั�นั	TFRS	9	ยกเลิก

การจดัิประเภทตราสารหนั่�ท่�จะถึอ่จนัครบกำหนัดิ	หลกัทรพัยเ์ผ่่�อขาย	หลกัทรพัยเ์พ่�อคา้	และเงนิัลงทนุัทั�วไปตามท่�กำหนัดิโดิย

มาตรฐานัการบัญชี่	ฉบับท่�	105	(TAS	105)

งบการเงินที่่�แสดงเงินลงทีุ่น
ตามวิิธี่ส่วินได้เส่ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระที่บจากการเปล่�ยนแปลงนโยบายการบัญช่ หมายเหตุ กำไรสะสม
องค์ประกอบอ่�น
ของส่วินของทีุ่น

กำไรสะสม
องค์ประกอบอ่�น
ของส่วินของทีุ่น

ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2563	-	ตามท่�รายงานัไว้เดิิม 16,958.52 (48.11) 16,556.74 (47.01)

ปรับปรุงผ่ลกระทบของการแก้ไขข้อผ่ิดิพลาดิ 5 907.31 													- 907.31 												-

ณ	วนััท่�	30	กันัยายนั	2563	-	ปรบัปรงุใหม่ 17,865.83 (48.11) 17,464.05 (47.01)

เพิ�มข่�นั	(ลดิลง)	เนั่�องจาก

การถึอ่ปฏิบิตัติามมาตรฐานัการรายงานัทางการเงนิั

			กลุม่เคร่�องมอ่ทางการเงนิั

การวัดิมูลค่ายุติธีรรมของเงินัลงทุนัในัตราสาร

			ทุนัอ่�นัท่�ไม่อยู่ในัความต้องการของตลาดิ
(ก.1) - 703.68 - 703.68

การถึ่อปฏิิบัติตาม	TFRS	16 (ข) 2,751.87 - 2,751.87 -

ณ	วันัท่�	1	ตุลาคม	2563	-	ปรับปรุงใหม่ 20,617.70 655.57 20,215.92 656.67

หนั่วย	:	ล้านับาท
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  กนัอ.	ตั�งใจจะถึ่อตราสารทุนัท่�ไม่อยู่ในัความต้องการของตลาดิ	จำนัวนั	920.08	ล้านับาท	 เพ่�อวัตถุึประสงค์

ทางกลยุทธี์ในัระยะยาว	กนัอ.	 เล่อกกำหนัดิให้เงินัลงทุนัดิังกล่าวเป็นัเงินัลงทุนัท่�วัดิมูลค่าดิ้วยมูลค่ายุติธีรรมผ่่านักำไรขาดิทุนั

เบ็ดิเสร็จอ่�นั	และแสดิงรายการเป็นัสินัทรัพย์ทางการเงินัไม่หมุนัเว่ยนัอ่�นัในังบแสดิงฐานัะการเงินั	 ทั�งนั่�	ผ่ลกำไร	(ขาดิทุนั)	

สะสมจากการวัดิมูลค่ายุติธีรรมของเงินัลงทุนัดิังกล่าวจะไม่ถึูกจัดิประเภทไปยังกำไรหร่อขาดิทุนัในัภายหลัง

  (ข) TFRS 16 สัญญาเช่า

ตั�งแต่วันัท่�	1	ตุลาคม	2563	กนัอ.	ถึ่อปฏิิบัติตาม	TFRS	16	เป็นัครั�งแรกกับสัญญาท่�เคยระบุว่าเป็นัสัญญาเชี่า		

ตามมาตรฐานัการบัญชี่	ฉบับท่�	17	เร่�อง	สัญญาเชี่า	(TAS	17)	และการต่ความมาตรฐานัการรายงานัทางการเงินั	ฉบับท่�	4	

เร่�อง	การประเมินัว่าข้อตกลงประกอบด้ิวยสัญญาเช่ีาหร่อไม่	(TFRIC	4)	 ด้ิวยวิธี่ปรับปรุงย้อนัหลังโดิยรับรู้ผ่ลกระทบสะสม	

(Modified	retrospective	approach)

เดิมิ	กนัอ.	ในัฐานัะผู่เ้ช่ีาจะรับรูร้ายจ่ายภายใต้สญัญาเช่ีาดิำเนิันังานั	และประโยชีน์ัท่�ได้ิรับท่�เก่�ยวข้องกับสญัญาเช่ีา

ในักำไรหร่อขาดิทุนัโดิยวธิีเ่ส้นัตรงตลอดิอายสุญัญาเชีา่	ตาม	TFRS	16	กนัอ.	ไดิป้ระเมินัว่าสญัญาเป็นัสัญญาเชีา่หร่อประกอบ

ดิ้วยสัญญาเชี่าหร่อไม่	หากสัญญาประกอบดิ้วยส่วนัท่�เป็นัการเชี่าและส่วนัท่�ไม่เป็นัการเชี่า	กนัอ.	 เล่อกท่�จะรับรู้รายการ

ดิังกล่าวเป็นัสัญญาเชี่าทั�งหมดิ	ณ	วันัท่�	1	ตุลาคม	2563	กนัอ.	รับรู้สินัทรัพย์สิทธีิการใชี้และหนั่�สินัตามสัญญาเชี่า	ส่งผ่ลให้

ลักษณะของค่าใชี้จ่ายท่�เก่�ยวข้องกับสัญญาเชี่าดิังกล่าวเปล่�ยนัแปลงไป	โดิย	กนัอ.	รับรู้ค่าเส่�อมราคาของสินัทรัพย์สิทธีิการใชี้

และดิอกเบ่�ยจ่ายของหนั่�สินัตามสัญญาเชี่า

งบการเงินที่่�แสดงเงินลงทีุ่นตามวิิธี่ส่วินได้เส่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

การจัดประเภที่ตาม TAS 105 
ณ วิันที่่� 30 กันยายน 2563

การจัดประเภที่ตาม TFRS 9 
ณ วิันที่่� 1 ตุลาคม 2563

มูลค่า
ตามบัญช่

มูลค่ายุติธีรรม
ผ่านกำไร

หร่อขาดทีุ่น

มูลค่ายุติธีรรม
ผ่านกำไรขาดทีุ่น

เบ็ดเสร็จอ่�น

ราคาทีุ่น
ตัดจำหน่าย

- สุที่ธีิ
รวิม

สนิัทรพัย์ทางการเงนิั

เงินัลงทนุัชีั�วคราว

เงินัฝากระยะสั�นักับสถึาบนััการเงนิั 9,961.96 - - 9,961.96 9,961.96

9,961.96 - - 9,961.96 9,961.96

เงินัลงทนุัระยะยาวอ่�นั

ตราสารทนุัอ่�นัท่�ไม่อยู่ในัความต้องการ

			ของตลาดิ 216.40 - 920.08 - 920.08

216.40 - 920.08 - 920.08

หนั่วย	:	ล้านับาท

	 	 ตารางดิังต่อไปนั่�แสดิงเปร่ยบเท่ยบการจัดิประเภทและการวัดิมูลค่าของเงินัลงทุนัตาม	TAS	105	และ	TFRS	9

6. การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับให็ม่มาถ่ือปฏิิบัติ (ต่อ)

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย175174รายงานิประจำำาปี 2564



กนัอ.	ให้เชี่าชี่วงสินัทรัพย์บางรายการตามท่�เปิดิเผ่ยในัหมายเหตุอสังหาริมทรัพย์เพ่�อการลงทุนั	ซึ่่�งเดิิมสัญญา

เชีา่หลกัและสญัญาเชีา่ชีว่งถึกูจดัิประเภทเปน็ัสญัญาเชีา่ดิำเนันิังานัและรบัรูร้ายไดิค่้าเชีา่และคา่เชีา่จา่ยในักำไรหรอ่ขาดิทนุัโดิย

วธิีเ่ส้นัตรงตลอดิอายุสญัญาเช่ีา	ตาม	TFRS	16	สินัทรัพย์สทิธิีการใช้ีท่�รบัรูต้ามสัญญาเช่ีาหลักแสดิงรายการเป็นัอสังหาริมทรัพย์

เพ่�อการลงทุนัและวัดิมูลค่าด้ิวยวิธีร่าคาทุนั	กนัอ.	ไดิท้บทวนัการจัดิประเภทสัญญาให้เช่ีาช่ีวง	โดิยอ้างอิงจากสินัทรัพย์	สิทธิีการ

ใชี้แทนัสินัทรัพย์อ้างอิง	และไดิ้จัดิประเภทเป็นัสัญญาเชี่าเงินัทุนั	ส่งผ่ลให้ม่การรับรู้ลูกหนั่�สัญญาเชี่าเงินัทุนั

การลดค่าเช่าที่่�เก่�ยวิข้องกับ COVID-19

นัอกจากนั่�	กนัอ.	ไดิ้ถึ่อปฏิิบัติตามการปรับปรุง	TFRS	16	เร่�อง	การลดิค่าเชี่าท่�เก่�ยวข้องกับ	COVID-19	ซึ่่�งให้

ทางเล่อกแก่ผู่้เชี่าในัการไม่ต้องประเมินัว่าการไดิ้รับการลดิค่าเชี่าท่�เก่�ยวข้องกับ	COVID-19	ท่�เข้าเง่�อนัไขเป็นัการเปล่�ยนัแปลง

สัญญาเชี่า	กนัอ.	ถึ่อปฏิิบัติตามทางเล่อกดิังกล่าวกับทุกสัญญาเชี่า	โดิยการปรับปรุงผ่ลกระทบกับหนั่�สินัตามสัญญาเชี่าและ

กำไรสะสม	ณ	วันัท่�	1	ตุลาคม	2563

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ประกอบดิ้วย

ผลกระที่บจากการถู่อปฏิิบัติตาม TFRS 16
งบการเงิน

ที่่�แสดงเงินลงทีุ่น
ตามวิิธี่ส่วินได้เส่ย

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ณ	วนััท่�	1	ตลุาคม	2563

อสงัหาริมทรพัย์เพ่�อการลงทนุั	-	สทุธีเิพิ�มข่�นั 1,472.81 1,472.81

ท่�ดิินั	อาคารและอุปกรณ์	-	สทุธีลิดิลง (35.27) (35.27)

สนิัทรพัย์สทิธีกิารใช้ีเพิ�มข่�นั 617.66 617.66

ลูกหนั่�	-	สัญญาเชี่าเงินัทุนั	-	สุทธีิเพิ�มข่�นั 3,850.52	 3,850.52	

หน่ั�สนิัตามสัญญาเช่ีา	-	ท่�ถึง่กำหนัดิชีำระภายในั	1	ปีเพิ�มข่�นั 24.09 24.09

หน่ั�สนิัตามสัญญาเช่ีาเพิ�มข่�นั 3,129.76 3,129.76

กำไรสะสมท่�ยังไม่ได้ิจดัิสรรเพิ�มข่�นั 2,751.87 2,751.87

หนั่วย	:	ล้านับาท

30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563 

เงินัรองจ่าย 0.81 0.84

เงินัฝากธีนัาคารประเภทกระแสรายวันัและออมทรัพย์ 										1,022.47									 								1,843.67									

เงินัฝากธีนัาคารประเภทประจำท่�ถึ่งกำหนัดิภายในั	3	เดิ่อนั 303.36 1.27

ทองคำแท่ง 0.13 0.14

รวิม 1,326.77 1,845.92

หนั่วย	:	ล้านับาท
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	 ทองคำแท่งนั�ำหนััก	5	บาท	มูลค่า	0.13	ล้านับาท	เป็นัรางวัลตามโครงการขอบคุณผู่้ใชี้นั�ำประปาสูงสุดิของการประปา

ส่วนัภูมิภาคร่วมกับบริษัท	นั�ำประปาไทย	จำกัดิ	(มหาชีนั)	มอบให้กับนัิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร	โดิยมติคณะกรรมการ	

กนัอ.	ครั�งท่�	1/2553	วันัท่�	27	มกราคม	2553	เห็นัชีอบให้	กนัอ.	เก็บรักษาทองคำแท่งไว้เพ่�อเป็นัสินัทรัพย์ของ	กนัอ.	และ

จะรับรู้การเปล่�ยนัแปลงมูลค่าทองคำในัราคารับซึ่่�อตามประกาศของสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทยเป็นักำไรหร่อขาดิทุนั

จากการต่ราคาทรัพย์สินั

	 เงินัฝากธีนัาคารประเภทประจำ	6	และ	12	เดิ่อนั	จำนัวนั	11,603.87	ล้านับาท	จำแนักเป็นัเงินัฝากธีนัาคารของ	กนัอ.

จำนัวนั	9,874.32	ล้านับาท	เงนิัฝากธีนัาคารของกองทุนัเพ่�อบำรงุรกัษาระบบประปา	จำนัวนั	163.11	ลา้นับาท	เงินัฝากธีนัาคาร

ของกองทุนัซึ่่อมสร้างทดิแทนัระบบสาธีารณูปโภค	จำนัวนั	374.16	ล้านับาท	และเงินัฝากธีนัาคารของกองทุนัเพ่�อบำรุงรักษา

และสร้างทดิแทนัระบบสาธีารณูปโภค	จำนัวนั	1,192.28	ล้านับาท

8. เงินลงทุนชีั�วคราว ประกอบดิ้วย

9. ล้กห็นี�การค�าและล้กห็นี�ห็มุนเวียนอ่�น ประกอบดิ้วย

30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563 

เงินัฝากธีนัาคารประเภทประจำ	6	เดิ่อนั 315.32			 700.90

เงินัฝากธีนัาคารประเภทประจำ	12	เดิ่อนั 11,288.55 9,261.06

รวิม 11,603.87 9,961.96

หนั่วย	:	ล้านับาท

30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563 

ลูกหนั่�การค้า 684.99 869.41

ลูกหนั่�หมุนัเว่ยนัอ่�นั 		27.18 		29.80

รวิม 712.17 899.21

หนั่วย	:	ล้านับาท
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	 ลูกหนั่�ตามสัญญาร่วมดิำเนัินังานั	จำนัวนั	21.35	ล้านับาท	ส่วนัหนั่�ง	กนัอ.	ไดิ้ดิำเนัินัการฟ้องร้องเร่ยกค่าเส่ยหายลูกหนั่�

ตามสัญญาร่วมดิำเนัินังานั	3	บริษัท	จำนัวนั	6.03	ล้านับาท	ปัจจุบันัอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง	2	ราย	

จำนัวนั	5.63	ล้านับาท	และศาลปกครองสูงสุดิ	1	ราย	จำนัวนั	0.40	ล้านับาท

 9.1 ลูกหน่�การค้า	ประกอบดิ้วย

30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563 

ลูกหนั่�ค่าเชี่าและบริการ 537.41 733.22

ลูกหนั่�ตามสัญญาร่วมดิำเนัินังานั 23.27 46.52

ลูกหนั่�อ่�นั	-	GUSCO 171.49 138.08

732.17 917.82

หัก	ค่าเผ่่�อผ่ลขาดิทุนัดิ้านัเครดิิตท่�คาดิว่าจะเกิดิข่�นั 47.18 48.41

ลูกหนั่�การค้า	-	สุทธีิ 684.99 869.41

ลูกหน่�ค่าเช่าและบริการ
ลูกหน่�ตามสัญญา
ร่วิมดำเนินงาน

ลูกหน่�อ่�น - GUSCO รวิม

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

ยังไม่ครบกำหนัดิชีำระ 489.39 689.66 10.67 19.11 171.49 138.08 671.55 846.85

ครบกำหนัดิชีำระ

-	ไม่เกินั	3	เดิ่อนั 7.89 1.99 1.10 - - - 8.99 1.99

-	เกินั	3-6	เดิ่อนั 0.30 1.67 2.48 5.12 - - 2.78 6.79

-	เกินั	6-12	เดิ่อนั 0.10 0.26 - 13.22 - - 0.10 13.48

-	เกินั	12	เดิ่อนั 39.73 39.64 7.10 6.34 -			 -			 46.83 45.98

รวิม 537.41 733.22 21.35 43.79 171.49 138.08 730.25 915.09

บวก	ดิอกเบ่�ยผ่ิดินััดิชีำระหนั่� - - 1.92 2.73 - - 1.92 2.73

หัก	ค่าเผ่่�อผ่ลขาดิทุนัดิ้านัเครดิิต
				ท่�คาดิว่าจะเกิดิข่�นั

40.08 39.73 7.10 8.68 -
  

-
  

47.18 48.41

ลูกหนั่�การค้า	-	สุทธีิ 497.33 693.49 16.17 37.84 171.49 138.08 684.99 869.41

	 ลูกหนั่�การค้าวิเคราะห์ตามอายุหนั่�ท่�ค้างชีำระไดิ้ดิังนั่�

หนั่วย	:	ล้านับาท

หนั่วย	:	ล้านับาท

9. ล้กห็นี�การค�าและล้กห็นี�ห็มุนเวียนอ่�น (ต่อ)

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย177176รายงานิประจำำาปี 2564



 9.2 ลูกหน่�หมุนเวิ่ยนอ่�น	ประกอบดิ้วย

30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563 

ลูกหนั่�เงินัย่มทดิรอง 0.44 1.09

ลูกหนั่�พนัักงานั 0.04 0.03

ลูกหนั่�กรมสรรพากร 9.59 11.48

รายไดิ้ค่าธีรรมเนั่ยมการใชี้พ่�นัท่�ค้างรับ 1.49 1.49

ลูกหนั่�อ่�นัระบบ	GL 15.62 15.71

รวิม 27.18 29.80

10. สินค�าคงเห็ล่อ

	 สินัค้าคงเหล่อของ	กนัอ.	ค่อ	 ท่�ดิินัม่ไว้ขาย	จำนัวนั	146.55	 ล้านับาท	ประกอบด้ิวย	 ท่�ดิินัท่�พัฒนัาแล้วซ่ึ่�งม่ไว้ขาย

จำแนักตามนัิคมอุตสาหกรรมต่างๆ	ไดิ้	ดิังนั่�

	 10.1	ส่วนัของ	กนัอ.	จำนัวนั	531-3-43.99	ไร่	มูลค่า	71.21	ล้านับาท	เป็นัท่�ดิินัท่�นัิคมอุตสาหกรรมภาคใต้	จังหวัดิสงขลา	

ระยะท่�	1	ระยะท่�	2	และระยะท่�	3

	 ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2564	ม่ยอดิคงเหล่อ	531-3-43.99	ไร่	ประกอบดิ้วย	ท่�ดิินัท่�ประกาศเขตอุตสาหกรรมแล้ว	และม่

เอกสารสิทธีิ�	จำนัวนั	472-2-45.49	ไร่	ไม่ม่เอกสารสิทธีิ�	จำนัวนั	3-3-34.50	ไร่	และท่�ยังไม่ประกาศเขตอุตสาหกรรมและยัง

ไม่ม่เอกสารสิทธีิ�	จำนัวนั	55-1-64	ไร่

	 10.2	ส่วนัของกองทุนัเพ่�อบำรุงรักษาฯ	จำนัวนั	66-3-27.72	ไร่	มูลค่า	75.34	ล้านับาท	เป็นัท่�ดิินัท่�	กนัอ.	ไดิ้กรรมสิทธีิ�					

จากการรับชีำระหนั่�จากผู้่ร่วมดิำเนิันังานัให้แก่กองทุนัเพ่�อบำรุงรักษาฯ	ตามประกาศคณะกรรมการการนิัคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย	เร่�อง	หลกัเกณฑ์์และเง่�อนัไขการร่วมดิำเนันิังานักับบคุคลอ่�นัในัการจัดิตั�งนิัคมอตุสาหกรรม	และท่�แก้ไขเพิ�มเตมิ

ครั�งท่�	3

30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563 

เน่�อที่่� จำนวินเงิน
(ล้านบาที่)

จำนวินเงิน
(ล้านบาที่)ไร่ งาน ตารางวิา

ส่วนัของ	กนัอ.

นัิคมอุตสาหกรรมภาคใต้	จังหวัดิสงขลา 531 3 43.99 							71.21 104.19

ส่วนัของกองทุนัเพ่�อบำรุงรักษาฯ

นัิคมอุตสาหกรรมดิับบลิวเอชีเอ 17 2 1.60 							27.85 27.85
						ตะวันัออก	(มาบตาพุดิ)

นัิคมอุตสาหกรรมดิับบลิวเอชีเอ	ชีลบุร่ 15 - 56.12 							12.04 12.04

นัิคมอุตสาหกรรมสหรัตนันัคร 34 - 70.00 							35.45 35.45

66 3 27.72 							75.34	 75.34

รวิม 598 2 71.71     146.55 179.53
 

หนั่วย	:	ล้านับาท

9. ล้กห็นี�การค�าและล้กห็นี�ห็มุนเวียนอ่�น (ต่อ)
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	 	ข้อมูลบริษัทร่วมของ	กนัอ.	ม่ดิังนั่�	

11. สินทรัพิย์ห็มุนเวียนอ่�น ประกอบดิ้วย

12. เงินลงทุนในบริษััทร่วม ประกอบดิ้วย

30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563 

ดิอกเบ่�ยเงินัฝากธีนัาคารค้างรับ 43.87 66.81

เงินัจ่ายล่วงหนั้า 358.56 38.50

ภาษ่ซึ่่�อรอเร่ยกค่นั 39.49 50.62

อ่�นัๆ	 13.51 23.52

รวิม 455.43 179.45

ช่�อบริษััที่ ประเที่ศ ประเภที่ธีุรกิจ
จำนวิน

คณะกรรมการ
บริหาร

สัดส่วินควิามเป็น
เจ้าของ 
(ร้อยละ)

30 ก.ย. 
64

30 ก.ย. 
63

บริษัท	อ่สเทิร์นั	ฟลูอิดิ	ทรานัสปอร์ต	จำกัดิ	
(EFT)

ไทย บริหารจัดิการระบบโครงสร้างเพ่�อ
การขนัส่งผ่ลิตภัณฑ์์ทางท่อ

2 25.00 25.00

บริษัท	โกลบอล	ยูทิลิต่�	เซึ่อร์วิส	จำกัดิ	
(GUSCO)	

ไทย บรหิารจดัิการระบบปฏิิบตักิารนั�ำ	
นั�ำเส่ย	และสาธีารณูปโภค
สิ�งแวดิล้อมอ่�นัๆ	

2 24.50 24.50

บริษัท	เจม	เอ็นัไวรันัเมนัทัล	แมเนัจเม้นัท์	
จำกัดิ	(เดิิมชี่�อกัสโก้	เอ็นัไวรันัเมนัทัล	
แมเนัจเม้นัท์	(GEM))

ไทย ออกแบบ	ก่อสร้างและบริหารจัดิการ
ดิ้านัการเดิินัระบบ
ผ่ลตินั�ำ	และกระบวนัการบำบดัินั�ำเสย่

2 40.00 40.00

บริษัท	จัดิการและพัฒนัาทรัพยากรนั�ำ	
ภาคตะวันัออก	จํากัดิ	(มหาชีนั)	(EASTW)

ไทย ขายนั�ำดิิบและนั�ำประปาสำหรับพ่�นัท่�
ชีายฝั�งทะเลภาคตะวันัออก

1 4.57 4.57

บริษัท	บริหารและพัฒนัาเพ่�อการอนัุรักษ์
สิ�งแวดิล้อม	จำกัดิ	(มหาชีนั)	(GENCO)

ไทย บำบัดิและกำจัดิ
กากอุตสาหกรรม

1 1.34 1.34

บริษัท	โพเอ็ม	โกลบอล	จำกัดิ	(POEM) ไทย พัฒนัาและบริหารศูนัย์การค้าและ
ศูนัย์บริการธีุรกิจ

1 1.49 1.52

หนั่วย	:	ล้านับาท
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	 รายการเคล่�อนัไหวของเงินัลงทุนัในับริษัทร่วมของ	กนัอ.	ม่ดิังต่อไปนั่�	

	 กนัอ.	รับรู้ค่าเผ่่�อการดิ้อยค่าของเงินัลงทุนัตามวิธี่ส่วนัไดิ้เส่ยจำนัวนั	5.11	ล้านับาท	สำหรับปี	2564	และจำนัวนั	12.70	

ล้านับาท	สำหรับปี	2563	ค่าเผ่่�อการดิ้อยค่าของเงินัลงทุนัในังบการเงินัเฉพาะกิจการ	จำนัวนั	0.30	ล้านับาท	สำหรับปี	2564	

และจำนัวนั	7.80	 ล้านับาท	สำหรับปี	2563	ในัระหว่างงวดิ	กนัอ.	ไดิ้ม่การกลับรายการขาดิทุนัจากการด้ิอยค่าเงินัลงทุนั

ซึ่่�งเกิดิจากการเพิ�มข่�นัของมูลค่ายุติธีรรมของบริษัทร่วม	ทั�งนั่�	กนัอ.	ประเมินัมูลค่าท่�คาดิว่าจะได้ิรับค่นัจากราคาตลาดิของ

บริษัทผู่้รับการลงทุนัท่�ม่การซึ่่�อขายในัตลาดิหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดิยใชี้ราคาปิดิ	ณ	วันัสิ�นังวดิบัญชี่เป็นัตัวแทนัมูลค่า

ท่�คาดิว่าไดิ้รับค่นั	ณ	สิ�นัปี	2564	และ	2563	เท่ากับ	14.70	ล้านับาท	และ	7.20	ล้านับาท	ตามลำดิับ	

	 ส่วนัแบ่งกำไรตามวิธี่ส่วนัไดิ้เส่ย	สำหรับปีสิ�นัสุดิวันัท่�	30	กันัยายนั	2564	คำนัวณจากผ่ลการดิำเนัินังานัของหนั่วยงานัท่�	

กนัอ.	ไปลงทุนัตามงวดิบัญชี่ในัชี่วงเดิ่ยวกับงวดิบัญชี่ของ	กนัอ.	ซึ่่�งงบการเงินัของหนั่วยงานัท่�	กนัอ.	ไปลงทุนัผ่่านัการรับรอง

จากผู่้สอบบัญชี่แล้ว	2	บริษัท

งบการเงินที่่�แสดงเงินลงทีุ่น
ตามวิิธี่ส่วินได้เส่ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 
2564

30 กันยายน 
2563

30 กันยายน 
2564

30 กันยายน 
2563

เงินลงทีุ่นในบริษััที่ร่วิม

ยอดิคงเหล่อต้นังวดิ 709.48 713.67 303.90 303.90

ส่วนัแบ่งกำไรสุทธีิจากบริษัทร่วม	 122.52 87.85 -			 					-

ส่วนัแบ่งกำไร	(ขาดิทนุั)	เบด็ิเสรจ็อ่�นัจากบรษิทัร่วม (0.08) 0.11 		-			 	-

เงินัปันัผ่ลรับจากบริษัทร่วม (98.15) (92.15) -			 -			

ยอดิคงเหล่อปลายงวดิ 733.77 709.48 303.90 303.90

ค่าเผ่�อการลดมูลค่าเงินลงทีุ่น

ยอดิคงเหล่อต้นังวดิ (12.70) (11.14) (7.80) (6.30)

รายการเคล่�อนัไหว																	 7.59 (1.56) 7.50 (1.50)

ยอดิคงเหล่อปลายงวดิ																																																											 (5.11) (12.70) (0.30) (7.80)

เงินัลงทุนัในับริษัทร่วม	-	สุทธีิ 728.66 696.78 303.60 296.10

หนั่วย	:	ล้านับาท

12. เงินลงทุนในบริษััทร่วม (ต่อ)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563

สัดส่วิน
การถู่อหุ้น
(ร้อยละ)

มูลค่า
เงินลงทุี่น

เงิน
ปันผล
รับ

สัดส่วิน
การถู่อหุ้น
(ร้อยละ)

มูลค่า
เงินลงทุี่น

เงิน
ปันผล
รับ

บริษัท	อ่สเทิร์นั	ฟลูอิดิ	ทรานัสปอร์ต	จำกัดิ 25.00 2.50 9.50 25.00 2.50 14.00

บริษัท	โกลบอล	ยูทิลิต่�	เซึ่อร์วิส	จำกัดิ 24.50 98.00 41.65 24.50 98.00 34.79

บริษัท	เจม	เอ็นัไวรันัเมนัทัล	แมเนัจเม้นัท์	จำกัดิ 40.00 52.00 15.08 40.00 52.00 11.44

บริษัท	จัดิการและพัฒนัาทรัพยากรนั�ำภาคตะวันัออก	
			จำกัดิ	(มหาชีนั)

4.57 124.00 31.92 4.57 124.00 31.92

บริษัท	บริหารและพัฒนัาเพ่�อการอนัุรักษ์สิ�งแวดิล้อม

			จำกัดิ	(มหาชีนั)	

1.34 15.00 - 1.34 15.00 -

บริษัท	โพเอ็ม	โกลบอล	จำกัดิ 1.49 12.40 				- 1.52 12.40 				-

รวิม 303.90 98.15 303.90 92.15

หัก	ค่าเผ่่�อการลดิมูลค่าเงินัลงทุนั (0.30) (7.80)

เงินัลงทุนัในับริษัทร่วม	-	สุทธีิ 303.60 296.10

งบการเงินที่่�แสดงเงินลงทีุ่นตามวิิธี่ส่วินได้เส่ย

30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563

สัดส่วิน
การถู่อหุ้น
(ร้อยละ)

มูลค่า
เงินลงทุี่น

เงิน
ปันผล
รับ

สัดส่วิน
การถู่อหุ้น
(ร้อยละ)

มูลค่า
เงินลงทุี่น

เงิน
ปันผล
รับ

บริษัท	อ่สเทิร์นั	ฟลูอิดิ	ทรานัสปอร์ต	จำกัดิ 25.00 18.25 9.50 25.00 16.67 14.00

บริษัท	โกลบอล	ยูทิลิต่�	เซึ่อร์วิส	จำกัดิ 24.50 140.24 41.65 24.50 133.66 34.79

บริษัท	เจม	เอ็นัไวรันัเมนัทัล	แมเนัจเม้นัท์	จำกัดิ 40.00 99.20 15.08 40.00 91.83 11.44

บริษัท	จัดิการและพัฒนัาทรัพยากรนั�ำภาคตะวันัออก	
			จำกัดิ	(มหาชีนั)

4.57 445.13 31.92 4.57 435.73 31.92

บริษัท	บริหารและพัฒนัาเพ่�อการอนัุรักษ์สิ�งแวดิล้อม

			จำกัดิ	(มหาชีนั)	
1.34 19.81 - 1.34 19.90 -

บริษัท	โพเอ็ม	โกลบอล	จำกัดิ 1.49 11.14 				- 1.52 11.69 				-

รวิม 733.77 98.15 709.48 92.15

หัก	ค่าเผ่่�อการลดิมูลค่าเงินัลงทุนั (5.11) (12.70)

เงินัลงทุนัในับริษัทร่วม	-	สุทธีิ 728.66 696.78

หนั่วย	:	ล้านับาท

หนั่วย	:	ล้านับาท

12. เงินลงทุนในบริษััทร่วม (ต่อ)

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย181180รายงานิประจำำาปี 2564



13. สินทรัพิย์ทางการเงินไม่ห็มุนเวียนอ่�น ประกอบดิ้วย

30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563

สัดส่วิน
การถู่อหุ้น 
(ร้อยละ)

มูลค่า 
ยุติธีรรม

ราคา
ทีุ่น

เงิน
ปันผล
รับ

สัดส่วิน
การถู่อหุ้น 
(ร้อยละ)

มูลค่า 
ยุติธีรรม

ราคา
ทีุ่น

เงิน
ปันผล
รับ

บริษัท	บางปะอินั	
โคเจนัเนัอเรชีั�นั	จำกัดิ

8.00 1,072.79 216.40 47.61 8.00 920.08 216.40 45.44

	 กนัอ.	ไดิ้ทำสัญญาซึ่่�อขายหุ้นัสามัญของบริษัท	บางปะอินั	โคเจนัเนัอเรชีั�นั	จำกัดิ	จากบริษัท	ชี.	การชี่าง	จำกัดิ	(มหาชีนั)	

(ชี.	การชี่าง)	เม่�อวันัท่�	20	กันัยายนั	2554	จำนัวนั	10.96	ล้านัหุ้นั	ในัราคาหุ้นัละ	10.00	บาท	เป็นัเงินั	109.60	ล้านับาท	

คิดิเป็นัร้อยละ	8	ของหุ้นัสามัญทั�งหมดิท่�ออกและเร่ยกชีำระแล้ว	กนัอ.	ไดิ้ชีำระเงินัค่าหุ้นัให้แก่	ชี.	การช่ีาง	ครบถ้ึวนัแล้ว	

เม่�อวันัท่�	 14	มิถึุนัายนั	2556	ต่อมา	กนัอ.	ไดิ้ลงทุนัเพิ�มทุนัของบริษัท	จำนัวนั	10.68	ล้านัหุ้นั	ราคาหุ้นัละ	10.00	บาท	

เปน็ัเงนิั	106.80	ลา้นับาท	เพ่�อรกัษาสดัิสว่นัการถึอ่หุน้ัรอ้ยละ	8	ณ	วนััท่�	30	มถิึนุัายนั	2560	กนัอ.	ไดิช้ีำระคา่หุน้ัครบถึว้นัแลว้	

จำนัวนั	106.80	ล้านับาท	ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2564	กนัอ.	ม่มูลค่าเงินัลงทุนัรวมทั�งสิ�นั	จำนัวนั	216.40	ล้านับาท

	 ณ	 วันัท่�	 1	 ตุลาคม	2563	กนัอ.	 ไดิ้จัดิประเภทรายการใหม่สำหรับเงินัลงทุนัระยะยาวอ่�นั	จำนัวนั	216.40	 ล้านับาท	

ซึ่่�งรบัรูร้ายการดิว้ยวธ่ิีราคาทนุัไปเปน็ัสินัทรพัยท์างการเงนิัท่�วดัิมูลคา่ยตุธิีรรมผ่า่นักำไรขาดิทุนัเบด็ิเสรจ็อ่�นั	ตามขอ้กำหนัดิของ

มาตรฐานัการรายงานัทางการเงินัฉบับใหม่ตามท่�กล่าวไว้ในัหมายเหตุประกอบงบการเงินั	ข้อ	6	(ก.1)

	 และ	ณ	 วันัท่�	 30	 กันัยายนั	2564	กนัอ.	ม่สินัทรัพย์ทางการเงินัไม่หมุนัเว่ยนัอ่�นั	 จำนัวนั	 1,072.79	 ล้านับาท	

ซึ่่�งวัดิมูลค่ายุติธีรรมดิ้วยเทคนัิคการประเมินัมูลค่าหลักทรัพย์ดิ้วยวิธี่สัมพัทธี์	วิธี่นั่�จะประเมินัมูลค่าโดิยใชี้ตัวคูณร่วมของตลาดิ	

(Market	multiples)	ท่�ได้ิมาจากอัตราส่วนัราคาต่อกำไร	(Price/Earnings	ratio	หร่อ	P/E)	ของกลุ่ม	ซึ่่�งเปร่ยบเท่ยบกันัได้ิ

และอัตรากำไรสุทธีิต่อหุ้นั	(EPS)	ของบริษัทท่�กิจการลงทุนั	โดิยประเภทของข้อมูลท่�ใชี้ในัการวัดิมูลค่าจะอยู่ในัลำดิับชีั�นัมูลค่า

ยุติธีรรม	ระดิับท่�	2

หนั่วย	:	ล้านับาท
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14.  ล้กห็นี� - สัญญาเชี่าเงินทุน - สุทธิิ  ประกอบดิ้วย

	 กนัอ.	ม่การทำสัญญาเชี่าชี่วงในันัิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและนัิคมอุตสาหกรรมพิจิตร	ซึ่่�งสัญญาเชี่าหลักไดิ้จัดิประเภท

เป็นัสัญญาเชี่าเงินัทุนั	รายละเอ่ยดิดิังนั่�

	 จำนัวนัเงินัขั�นัต�ำท่�คาดิว่าจะไดิ้รับในัอนัาคตจากการให้เชี่าภายใต้สัญญาเชี่าเงินัทุนั

30 กันยายน 2564

ลูกหนั่�	-	สัญญาเชี่าเงินัทุนั 6,502.24

รายไดิ้ดิอกเบ่�ยรอรับรู้	 (2,598.28)

ลูกหนั่�	-	สัญญาเชี่าเงินัทุนั	-	สุทธีิ 3,903.96

30 กันยายน 2564

ปีท่�	1 160.18

ปีท่�	2 163.24

ปีท่�	3 166.31

ปีท่�	4 169.44

ปีท่�	5 182.25

หลังจากปีท่�	5 5,660.82

รวิม 6,502.24

รายไดิ้ดิอกเบ่�ยรอรับรู้ (2,598.28)

ลูกหนั่�	-	สัญญาเชี่าเงินัทุนั	-	สุทธีิ 3,903.96

หนั่วย	:	ล้านับาท
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15. อสังห็าริมทรัพิย์เพ่ิ�อการลงทุน - สุทธิิ  ประกอบดิ้วย

รายการ
ที่่�ดิน
ม่ไวิ้
ให้เช่า

ค่าพัฒนา
ที่่�ดิน

สินที่รัพย์
อ่�น

สิ�งปลูกสร้าง
ล่วิงล�ำ
ที่ะเล

ม่ไวิ้ให้เช่า

สิที่ธีิการใช้
สินที่รัพย์
ม่ไวิ้ให้เช่า

งาน
ปรับปรุง
ที่่�ดิน
ให้เช่า

รวิม

ราคาทีุ่น

ณ	วันัท่�	1	ตุลาคม	2562 737.89 2,211.93 587.43 3,824.24 - - 7,361.49

เพิ�ม	-	โอนัเปล่�ยนัประเภท 0.52 76.03 - 0.22 - - 76.77

จำหนั่าย (9.40) - - - - - (9.40)

ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2563 729.01 2,287.96 587.43 3,824.46 - - 7,428.86

เพิ�มข่�นั		-	ผ่ลกระทบจากการนัำ	 - - - - 1,472.81 - 1,472.81

									TFRS	16	มาปฏิิบัติใชี้

								-	โอนัเปล่�ยนัประเภท 0.27 27.01 - 0.82 112.52 179.40 320.02

ลดิลง			-	โอนัเปล่�ยนัประเภท - (0.49) - - - - (0.49)

										-	จำหนั่าย (0.05) (5.07) - - (17.21) - (22.33)

ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2564 729.23 2,309.41 587.43 3,825.28 1,568.12 179.40 9,198.87

ค่าเส่�อมราคาสะสม

ณ	วันัท่�	1	ตุลาคม	2562 - 1,164.68 334.72 1,227.12 - - 2,726.52

ค่าเส่�อมราคาสำหรับปี - 60.17 10.96 55.30 - - 126.43

ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2563 - 1,224.85 345.68 1,282.42 - - 2,852.95

ค่าเส่�อมราคาสำหรับปี - 51.55 10.79 55.73 45.12 2.28 165.47

จำหนั่าย - (1.09) - - (0.55) (1.64)

ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2564 - 1,275.31 356.47 1,338.15 44.57 2.28 3,016.78

ค่าเผ่�อการด้อยค่าสะสม

ณ	วันัท่�	1	ตุลาคม	2562 - 230.20 52.54 - - - 282.74

ค่าเผ่่�อการดิ้อยค่าสำหรับปี - - - - - - -	

ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2563 - 230.20 52.54 - - - 282.74

ค่าเผ่่�อการดิ้อยค่าสำหรับปี - - - - - - 						-

จำหนั่าย - (3.97) - - - - (3.97)

ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2564 - 226.23 52.54 - - - 278.77

มูลค่าสุที่ธีิตามบัญช่

ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2563 729.01 832.91 189.21 2,542.04 - - 4,293.17

ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2564 729.23 807.87 178.42 2,487.13 1,523.55 177.12 5,903.32

หนั่วย	:	ล้านับาท
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  2. ที่่�ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	ม่พ่�นัท่�ทั�งหมดิ	จำนัวนั	8,292-1-19.80	ไร่	 ในัจำนัวนันั่�ม่ท่�ดิินัเพิ�มจาก
การเวนัค่นัท่�ของนัายสุรพงษ์ฯ	จำนัวนั	12-0-72	ไร่	ซึ่่�งอยู่ระหว่างคดิ่พิพาทเก่�ยวกับท่�ดิินัตกสำรวจ	
	 	 โดิยพ่�นัท่�นัิคมอุตสาหกรรม	ม่รายละเอ่ยดิ	ดิังนั่�

 3. ที่่�ดินนิคมอุตสาหกรรมสระบุร่ (แก่งคอย)

	 พ่�นัท่�นัิคมอุตสาหกรรม	จำนัวนั	8,292-1-19.80	ไร่	เป็นัพ่�นัท่�เชี่า	จำนัวนั	6,423-2-08.10	ไร่	ประกอบดิ้วย

ที่่�ดินม่ไวิ้ให้เช่า (ไร่) ที่่�ดินที่่�นำไปให้เช่าแล้วิ (ไร่)
ระยะท่�	1 		-	ท่�ดิินัท่�ม่เอกสารสิทธีิ� 133-2-18.00 110-1-69.10

		-	ท่�ดิินัท่�ไม่ม่เอกสารสิทธีิ� 		11-3-07.20 		7-3-91.00

รวิม 145-1-25.20 118-1-60.10

ระยะท่�	2 		-	ท่�ดิินัท่�ม่เอกสารสิทธีิ� 				1-0-55.20 		1-0-55.20

ระยะท่�	3 		-	ท่�ดิินัท่�ม่เอกสารสิทธีิ� 			95-0-15.79 	95-0-15.79

รวิม  241-1-96.19 214-2-31.09

พ่�นที่่�ในนิคมอุตสาหกรรม (ไร่) พ่�นที่่�นอกนิคม 
อุตสาหกรรม  
(พ่�นที่่�แนวิ
ที่่อส่งน�ำ) 

(ไร่)

รวิมพ่�นที่่�นิคม
อุตสาหกรรม 

(ไร่)เขต
อุตสาหกรรม

เขตธีุรกิจ
อุตสาหกรรม

รวิม

-	ท่�ดิินัท่�ม่เอกสารสิทธีิ� 6,153-0-54.30 1,875-0-10 8,028-0-64.30 105-0-20.50 8,133-0-84.80

-	ท่�ดิินัท่�ไม่ม่เอกสารสิทธีิ� 85-2-53.00 73-1-82 159-0-35.00 - 159-0-35.00

รวิม 6,238-3-07.30 1,948-1-92 8,187-0-99.30 105-0-20.50 8,292-1-19.80

ที่่�ดินม่ไวิ้ให้เช่า (ไร่) ที่่�ดินที่่�นำไปให้เช่าแล้วิ (ไร่)

เขต
อุตสาหกรรม

เขตธีุรกิจ
อุตสาหกรรม

รวิม
เขต

อุตสาหกรรม
เขตธีุรกิจ

อุตสาหกรรม
รวิม

-	ท่�ดิินัท่�ม่เอกสารสิทธีิ� 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�ดินิัท่�ไม่มเ่อกสารสทิธีิ� 8-0-03 3-3-37.00 11-3-40.00 - - -

รวิม 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

ที่่�ดินม่ไวิ้ให้เช่า (ไร่) ที่่�ดินที่่�นำไปให้เช่าแล้วิ (ไร่)
-	ท่�ดิินัท่�ม่เอกสารสิทธีิ� 48-2-23.00 48-2-23.00

รวิม 48-2-23.00 48-2-23.00

	 15.1	ท่�ดิินัม่ไว้ให้เชี่า	ส่วนัของ	กนัอ.	จำนัวนั	9,098-1-24.57	ไร่	 มูลค่า	729.23	ล้านับาท	นัำไปให้เชี่าแล้ว	จำนัวนั	
8,306-3-8.38	ไร่	โดิยรวม

  1. ที่่�ดินนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวิัดสงขลา ระยะท่�	1	ระยะท่�	2	และระยะท่�	3	ประกอบดิ้วย
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  4. ที่่�ดินนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

ที่่�ดินม่ไวิ้ให้เช่า (ไร่) ที่่�ดินที่่�นำไปให้เช่าแล้วิ (ไร่)
-	ท่�ดิินัท่�ม่เอกสารสิทธีิ� 126-3-29.78 113-1-80.44

รวิม 126-3-29.78 113-1-80.44

  6. ที่่�ดินนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

ที่่�ดินม่ไวิ้ให้เช่า (ไร่) ที่่�ดินที่่�นำไปให้เช่าแล้วิ (ไร่)
-	ท่�ดิินัท่�ม่เอกสารสิทธีิ� 2,229-1-27.60 2,229-1-27.60

รวิม 2,229-1-27.60 2,229-1-27.60

  5. ที่่�ดินนิคมอุตสาหกรรมภาคเหน่อ

ที่่�ดินม่ไวิ้ให้เช่า (ไร่) ที่่�ดินที่่�นำไปให้เช่าแล้วิ (ไร่)
-	ท่�ดิินัท่�ม่เอกสารสิทธีิ� 28-2-39.90 28-2-39.90

รวิม 28-2-39.90 28-2-39.90

	 ในัสว่นัของท่�ดินิัมไ่วใ้หเ้ชีา่ของนัคิมฯ	แหลมฉบงั	ตามผ่งัแมบ่ทแตเ่ริ�มแรก	นัคิมฯ	แหลมฉบงัมเ่นั่�อท่�	จำนัวนั	2,166-0-97.81	ไร่	

ตอ่มามก่ารรงัวดัิท่�ดินิัท่�ใหเ้ชีา่ใหมท่ำใหม้เ่นั่�อท่�ดินิัเพิ�มข่�นัเป็นั	2,229-1-27.60	ไร	่ณ	วนััท่�	30	กนััยายนั	2564	มผู้่่เชีา่ท่�ดินิัแลว้	

จำนัวนั	2,229-1-27.60	ไร่

	 	 15.2	 ค่าพัฒนัาท่�ดิินั	จำนัวนั	2,309.41	 ล้านับาท	 เป็นัค่าใช้ีจ่ายในัการถึมท่�	ค่าสำรวจออกแบบ	 ค่าก่อสร้างถึนันั	

ค่าธีรรมเนั่ยมการเชี่า	ฯลฯ	ในัท่�ดิินัท่�ม่ไว้ให้เชี่า	ประกอบดิ้วย

1.	ค่าพัฒนัาท่�ดิินัในัท่�ดิินัของ	กนัอ.	จำนัวนั	1,459.25	ล้านับาท

2.	ค่าพัฒนัาท่�ดิินัในัท่�ดิินัท่�เชี่าจากกรมธีนัารักษ์	จำนัวนั	828.73	ล้านับาท	ประกอบดิ้วย	

-	นิัคมอตุสาหกรรมพจิิตร	จำนัวนั	189.43	ลา้นับาท	เปน็ัค่าพฒันัาท่�ดินิั	จำนัวนั	125.43	ลา้นับาท	คา่ธีรรมเนัย่ม

การเชี่าท่�ดิินัจากกรมธีนัารักษ์	จำนัวนั	50.27	ล้านับาท	เพ่�อก่อสร้างนัิคมอุตสาหกรรมพิจิตร	ซึ่่�งเดิิมไดิ้ทำสัญญาเชี่าท่�ดิินัไว้	

จำนัวนั	2,094-1-87.50	ไร่	ระยะเวลาการเชี่า	20	ปี	ตั�งแต่วันัท่�	21	กันัยายนั	2537	ถึ่งวันัท่�	20	กันัยายนั	2557	ต่อมาไดิ้ม่

การลดิท่�ดิินัท่�เชี่าจากกรมธีนัารักษ์	คงเหล่อ	1,246-0-92.20	ไร่	โดิยจำนัวนันั่�ไดิ้รวมพ่�นัท่�ท่�กรมธีนัารักษ์นัำไปให้มหาวิทยาลัย

นัเรศวรใชี้ประโยชีนั์	จำนัวนั	137	ไร่	 เนั่�องจาก	กนัอ.	เห็นัว่าพ่�นัท่�ดิังกล่าวยังคงใชี้บริการระบบสาธีารณูปโภคและสิ�งอำนัวย

ความสะดิวกต่างๆ	จากนิัคมอุตสาหกรรมพิจิตรเช่ีนัเดิ่ยวกับผู่้ประกอบการรายอ่�นัๆ	จ่งเป็นัพ่�นัท่�ในัเขตนิัคมอุตสาหกรรม	

แต่	กนัอ.	 ไม่ต้องชีำระค่าเชี่าให้แก่กรมธีนัารักษ์ในัระหว่างท่�มหาวิทยาลัยนัเรศวรยังใชี้ประโยชีนั์และจะค่นัสิทธีิการเชี่าให้	

กนัอ.	 เม่�อมหาวิทยาลัยนัเรศวรเลิกใช้ีประโยชีน์ัในัพ่�นัท่�ดิังกล่าวแล้ว	และขยายระยะเวลาเช่ีาไปถ่ึงวันัท่�	20	กันัยายนั	2577

โดิยม่เนั่�อท่�เชี่าลดิลงคงเหล่อจำนัวนั	1,098-3-42.20	ไร่	และม่ค่าธีรรมเนั่ยมการต่ออายุสัญญาเชี่าท่�ดิินั	(ฉบับใหม่)	จำนัวนั	

13.73	ล้านับาท	ซึ่่�งจะเริ�มชีำระตั�งแต่ปี	2557	เป็นัต้นัไป	ม่กำหนัดิติดิต่อกันั	10	ปี	ปีละจำนัวนั	1.37	ล้านับาท

-	นัิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว	เนั่�อท่�	660-2-23	ไร่	พ่�นัท่�พัฒนัาท่�ดิินั	จำนัวนั	639.30	ล้านับาท	

3.	 ค่าพัฒนัาท่�ดิินัในัท่�ดิินัท่�เชี่าจากการท่าเร่อ	จำนัวนั	21.43	ล้านับาท	โดิยเชี่าเพ่�อขยายพ่�นัท่�นัิคมอุตสาหกรรม

แหลมฉบัง	จำนัวนั	780-1-38	ไร่	ระยะเวลาเชี่า	30	ปี	(นัับตั�งแต่วันัท่�	1	มกราคม	2562	-	31	ธีันัวาคม	2591)

 

15. อสังห็าริมทรัพิย์เพิ่�อการลงทุน - สุทธิิ (ต่อ)
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	 15.3	สิ�งปลูกสร้างล่วงล�ำทะเลเป็นัพ่�นัท่�ท่�เกิดิจากการถึมทะเลเพ่�อก่อสร้างท่าเร่ออุตสาหกรรมมาบตาพุดิ	และเพ่�อขยาย

พ่�นัท่�นัิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดิ	 ซ่ึ่�งสำนัักงานัคณะกรรมการกฤษฎ่กาได้ิพิจารณาแล้วเห็นัว่าพ่�นัท่�ถึมทะเลเป็นัท่�ดิินัของรัฐ	

ตามประมวลกฎหมายท่�ดิินั	ซึ่่�ง	กนัอ.	ไดิ้รับสิทธีิในัการใชี้พ่�นัท่�ถึมทะเล	จำนัวนั	3,156-2-69.45	ไร่	ม่มูลค่าในัการก่อสร้าง	

และดิำเนัินัการถึมทะเลจำนัวนั	4,113.12	ล้านับาท	จำแนักออกเป็นัการก่อสร้างเข่�อนักั�นัทรายและคล่�นั	มูลค่า	 1,767.24	

ล้านับาท	และเป็นัพ่�นัท่�นัำมาใชี้ประโยชีนั์	มูลค่า	2,345.88	ล้านับาท	โดิยม่การจัดิสรรพ่�นัท่�ใชี้ประโยชีนั์	ในัระยะท่�	1	จำนัวนั	

1,686-2-69.45	ไร่	มูลค่า	1,139.28	ล้านับาท	เป็นัพ่�นัท่�ให้เชี่า	จำนัวนั	1,260-2-15.04	ไร่	มูลค่า	851.44	ล้านับาท	และเป็นั

พ่�นัท่�ท่�	กนัอ.	ใชี้ในัการดิำเนัินังานั	จำนัวนั	426-0-54.41	ไร่	มูลค่า	287.84	ล้านับาท	และในัการจัดิสรรพ่�นัท่�ใชี้ประโยชีนั์	

ในัระยะท่�	2	จำนัวนั	1,470	ไร่	มูลค่า	1,206.60	ล้านับาท	เป็นัพ่�นัท่�ให้เชี่าทั�งจำนัวนั	ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2564	สินัทรัพย์ท่�

เกดิิจากการกอ่สรา้งและดิำเนันิัการถึมทะเลถึกูจดัิประเภทเปน็ัสิ�งปลกูสรา้งลว่งล�ำทะเลมไ่วใ้ห้เชีา่	จำนัวนั	3,825.28	ลา้นับาท	

และเป็นัท่�ดิินั	อาคาร	และอุปกรณ์	จำนัวนั	287.84	ล้านับาท	

	 15.4	สิทธีิการใชี้สินัทรัพย์ม่ไว้ให้เชี่า	จำนัวนั	1,568.21	ล้านับาท	เพิ�มข่�นัระหว่างงวดิ	จำนัวนั	1,585.33	ล้านับาท	และ

ลดิลงจากการให้เช่ีาช่ีวงสนิัทรพัย์จำนัวนั	17.21	ล้านับาท	โดิยเป็นัของนิัคมอตุสาหกรรมแหลมฉบัง	จำนัวนั	16.42	ล้านับาท	และ

นัิคมอุตสาหกรรมพิจิตร	จำนัวนั	0.79	ล้านับาท

	 มลูค่าอสงัหารมิทรพัย์เพ่�อการลงทุนั	ณ	วนััท่�	30	กนััยายนั	2564	แสดิงมลูค่ายุตธิีรรมเป็นัจำนัวนัเงินั	39,479.42	ล้านับาท	

ซึ่่�งประเมินัราคาโดิยใชี้เกณฑ์์วิธี่พิจารณาจากรายไดิ้	(Income	Approach)	โดิยการคิดิลดิกระแสเงินัสดิ	รูปแบบการประเมินั

มลูคา่พจิารณาถึง่มลูคา่ปจัจบุนััของกระแสเงนิัสดิสทุธีทิ่�ไดิจ้ากทรพัยส์นิั	โดิยคำนัง่ถึง่อตัราการเชีา่พ่�นัท่�เพิ�มท่�คาดิไว	้การเพิ�มข่�นั

ของอัตราค่าเชี่าท่�คาดิไว้	ระยะเวลาในัการเชี่า	ระยะเวลาท่�ปรับข่�นัค่าเชี่า	ซึ่่�งราคาประเมินัดิังกล่าวผู่้บริหารไดิ้พิจารณาแล้วว่า

ไม่ม่ปัจจัยอ่�นัใดิท่�ม่ผ่ลกระทบอย่างม่สาระสำคัญต่อมูลค่ากระแสเงินัสดิสุทธิีท่�คาดิไว้จะถูึกคิดิลดิโดิยใช้ีอัตราคิดิลดิท่�ปรับ

ค่าความเส่�ยงแล้ว

ข้อสมมติฐานัท่�ใชี้ในัการคำนัวณมูลค่ายุติธีรรมแสดิงไดิ้ดิังต่อไปนั่�

อัตราการเชี่าพ่�นัท่�เพิ�ม	 	 ร้อยละ	2-14	ต่อปี	ภายในัระยะเวลา	11-15	ปี

อัตราการเติบโตของค่าเชี่า	 	 ร้อยละ	2-25	โดิยชี่วงระยะเวลาในัการปรับข่�นัค่าเชี่าข่�นัอยู่กับเง่�อนัไข

	 	 	 	 	 ของแต่ละสัญญา

ระยะเวลาท่�ปรับข่�นัค่าเชี่า	 	 1-10	ปี

อัตราคิดิลดิ		 	 	 ร้อยละ	5.137	
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ท่�ดิินั	อาคารและอุปกรณ์	จำนัวนั	19,424.75	ล้านับาท	เป็นัสินัทรัพย์ท่�	กนัอ.	จัดิหา	จำนัวนั	13,621.36	ล้านับาท			

เป็นัสินัทรัพย์รับบริจาคและท่�รับมอบจากผู่้ร่วมดิำเนัินังานัตามสัญญาต่างๆ	จำนัวนั	5,803.39	ล้านับาท	

ท่�ดิินั	พ่�นัท่�รวม	6,175-3-26.17	ไร่	มูลค่า	2,076.65	ล้านับาท	เป็นัท่�ดิินัท่�พัฒนัาแล้วทั�งหมดิ	ประกอบดิ้วย

1.	ท่�ดิินัท่�ยังไม่ม่เอกสารสิทธีิ�	จำนัวนั	182-2-25.40	ไร่

2.	ท่�ดิินัม่เอกสารสิทธีิ�	จำนัวนั	5,993-1-0.77	ไร่	มูลค่า	2,076.65	ล้านับาท	ม่รายละเอ่ยดิดิังนั่�

สิ�งปลูกสร้างล่วงล�ำทะเล	เป็นัพ่�นัท่�ท่�เกิดิจากการถึมทะเลเพ่�อก่อสร้างท่าเร่ออุตสาหกรรมมาบตาพุดิ	และเพ่�อขยายพ่�นัท่�

นัิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดิ	ท่�	กนัอ.	ใชี้ในัการดิำเนัินัการ	จำนัวนั	426-0-54.41	ไร่	มูลค่า	287.84	ล้านับาท	จำแนักเป็นั

พ่�นัท่�ท่�เป็นัระบบสาธีารณูปโภค	จำนัวนั	422-2-47.21	ไร่	เป็นัอาคาร	สิ�งปลูกสร้างและอุปกรณ์	จำนัวนั	3-2-7.20	ไร่

จำนวิน (ไร่) มูลค่า

ท่�ดิินัเพิ�มจากการเวนัค่นัท่�ของนัายสุรพงษ์ฯ 12-0-72.00 38.98

พ่�นัท่�ระบบสาธีารณูปโภคและพ่�นัท่�ส่เข่ยว 5,313-2-20.43 1,168.99

ท่�ดิินัสถึานั่ตำรวจ 1-2-99.20 0.36

ท่�ดิินัท่�ไดิ้รับชีำระหนั่�จากการแก้ไขสัญญาร่วมดิำเนัินังานัในัส่วนัของ	กนัอ. 143-0-20.14 171.15

ท่�ดิินัท่�ไดิ้รับจากนัิคมฯ	สหรัตนันัคร 522-2-89.00 697.17

รวิม 5,993-1-0.77 2,076.65

หนั่วย	:	ล้านับาท

ที่่�ดิน
ระบบสิ�งแวิดล้อม
และควิามปลอดภัย

ยานพาหนะ รวิม

ราคาทีุ่น

ณ	วันัท่�	1	ตุลาคม	2563 - - - -	

ผ่ลกระทบจากการเปล่�ยนัแปลงนัโยบายบัญชี่ 579.57 172.58 12.93 765.08

มูลค่าตามบัญชี่ท่�ปรับปรุงแล้ว 579.57 172.58 12.93 765.08

เพิ�มข่�นั 110.59 							- -		 110.59

จำหนั่าย 				-		 (159.60) - (159.60)

ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2564 690.16 12.98 12.93 716.07

ค่าเส่�อมราคาสะสม

ณ	วันัท่�	1	ตุลาคม	2563 - - - -

ผ่ลกระทบจากการเปล่�ยนัแปลงนัโยบายบัญชี่ - 147.41 				- 147.41

มูลค่าตามบัญชี่ท่�ปรับปรุงแล้ว 										- 147.41 						- 147.41

ค่าเส่�อมราคาสำหรับปี 26.44 23.88 3.31 53.63

จำหนั่าย 				-						 (159.60) 				-		 (159.60)

ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2564 26.44 11.69 3.31 41.44

มูลค่าสุที่ธีิตามบัญช่

ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2563 							-				 								-				 				-		 				-

ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2564 663.72 1.29 9.62 674.63

หนั่วย	:	ล้านับาท

17.  สินทรัพิย์สิทธิิการใชี� - สุทธิิ 
รายการเคล่�อนัไหวของสินัทรัพย์สิทธีิการใชี้	สำหรับปีสิ�นัสุดิวันัท่�	30	กันัยายนั	2564	ม่ดิังนั่�
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สินัทรัพย์สิทธีิการใชี้-สุทธีิ	จำนัวนั	674.63	ล้านับาท	ประกอบดิ้วยสินัทรัพย์ท่�เกิดิจาก	กนัอ.	ทำสัญญาเชี่าท่�ดิินั	เพ่�อใชี้	

ในัการดิำเนิันังานั	จำนัวนั	663.72	ล้านับาท	สัญญาเช่ีาเก่�ยวกับระบบสาธีารณูปโภคเป็นัสัญญาจ้างเหมาบริการรถึเคล่�อนัท่�

สำหรับตรวจคุณภาพอากาศในับรรยากาศ	จำนัวนั	1.29	ล้านับาท	และสัญญาเชี่ายานัพาหนัะ	จำนัวนั	9.62	ล้านับาท

18.  สินทรัพิย์ไม่มีตัวตน - สุทธิิ   
รายการเคล่�อนัไหวของสินัทรัพย์ไม่ม่ตัวตนั	สำหรับปีสิ�นัสุดิวันัท่�	30	กันัยายนั	2564	และ	2563	ม่ดิังนั่�

19. สินทรัพิย์ไม่ห็มุนเวียนอ่�น ประกอบดิ้วย

สิที่ธีิการใช้
ระบบไฟฟ้า

สิที่ธีิการใช้โปรแกรม
คอมพิวิเตอร์

รวิม

ราคาทีุ่น

ณ	1	ตุลาคม	2562 37.77 115.79 153.56

เพิ�มข่�นั 						-								 1.42 1.42

ณ	30	กันัยายนั	2563 37.77 117.21 154.98

เพิ�มข่�นั 						-							 1.81 					1.81							

ณ	30	กันัยายนั	2564 37.77 119.02 156.79

ค่าตัดจำหน่ายสะสม

ณ	1	ตุลาคม	2562 37.28 81.65 118.93

ค่าตัดิจำหนั่ายสำหรับปี 0.06 4.86 4.92

ณ	30	กันัยายนั	2563 37.34 86.51 123.85
ค่าตัดิจำหนั่ายสำหรับปี 0.06 5.12 5.18

ณ	30	กันัยายนั	2564 37.40 91.63 129.03

มูลค่าสุที่ธีิตามบัญช่

ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2563 0.43 30.70 31.13

ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2564 0.37 27.39 27.76

หนั่วย	:	ล้านับาท

30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563 

ค่าใชี้จ่ายรอการโอนั 48.56 1,027.94

ดิอกเบ่�ยรอตัดิบัญชี่	-	ค่าธีรรมเนั่ยมให้เชี่าท่�ดิินักรมธีนัารักษ์ 48.41 67.53

สำรองการเปล่�ยนัทดิแทนัระบบสาธีารณูปโภค																																																																														 98.63 53.33

อ่�นัๆ 				17.28	 				14.97

รวิม 212.88 1,163.77

หนั่วย	:	ล้านับาท
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ดิอกเบ่�ยรอตัดิบัญชี่	 -	ค่าธีรรมเนั่ยมให้เชี่าท่�ดิินักรมธีนัารักษ์	 จำนัวนั	48.41	ล้านับาท	 เป็นัรายการดิอกเบ่�ยตาม

สัญญาท่�	กนัอ.	ขอผ่่อนัชีำระค่าธีรรมเนั่ยมการเชี่าท่�ดิินักับกรมธีนัารักษ์	ซึ่่�งประกอบดิ้วย	 สัญญาพิเศษท่�	 1/2559	ลงวันัท่�	

19	กุมภาพันัธี์	2559	เพ่�อพัฒนัาในัพ่�นัท่�เขตพัฒนัาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว	เกิดิดิอกเบ่�ยตามสัญญาจำนัวนั	60.01	ล้านับาท	

ดิอกเบ่�ยท่�จ่ายชีำระแล้ว	จำนัวนั	45.59	ล้านับาท	คงเหล่อดิอกเบ่�ยรอตัดิบัญช่ี	จำนัวนั	14.42	ล้านับาท	และสัญญาพิเศษ

ท่�	2/2560	เพ่�อพัฒนัาในัพ่�นัท่�เขตพัฒนัาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา	เกิดิดิอกเบ่�ยตามสัญญา	จำนัวนั	76.43	ล้านับาท	ดิอกเบ่�ย

ท่�จ่ายชีำระแล้ว	จำนัวนั	42.44	ล้านับาท	คงเหล่อดิอกเบ่�ยรอตัดิบัญชี่	จำนัวนั	33.99	ล้านับาท					

สำรองการเปล่�ยนัทดิแทนัระบบสาธีารณูปโภค	 เป็นัการสำรองทางบัญชี่เพ่�อจัดิซ่ึ่�อทรัพย์สินั	ตามสัญญาจ้างให้บริหาร

และจัดิการระบบสาธีารณูปโภค	ระหว่าง	กนัอ.	กับ	บริษัท	GUSCO	ในัอัตราร้อยละ	8	ของรายไดิ้ค่าบริการท่�ออกใบแจ้งหนั่�									

โดิยในังวดินั่�ม่ยอดิเพิ�มข่�นั	จำนัวนั	188.36	ลา้นับาท	และลดิลงจากการรบัมอบสนิัทรพัยจ์าก	GUSCO	จำนัวนั	143.06	ลา้นับาท	

ณ	วนััท่�	30	กนััยายนั	2564	คงเหลอ่	จำนัวนั	98.63	ล้านับาท	ซึ่่�งในัจำนัวนันั่�อยูร่ะหว่างการจัดิเกบ็เงนิั	จำนัวนั	31.13	ล้านับาท		

อ่�นัๆ	จำนัวนั	17.28	ล้านับาท	ประกอบดิ้วย

ลูกหนั่�อ่�นั	 -	 โครงการสาธิีตการใช้ีประโยชีน์ัจากวัสดิุเหล่อใช้ี	จำนัวนั	2.35	 ล้านับาท	เป็นัค่าใชี้จ่ายในัการดิำเนิันัการ

โครงการสาธีิตการใชี้ประโยชีนั์จากวัสดิุเหล่อใชี้	ซึ่่�ง	กนัอ.	ไดิ้ทดิรองจ่ายไปก่อนั	จำนัวนั	36.96	ล้านับาท	และในังวดิปี	2547	

กนัอ.	ไดิ้คัดิเล่อกบริษัท	เวสท์	แมเนัจเม้นัท์	สยาม	จำกัดิ	(WMS)	เป็นัผู่้ดิำเนัินัการโครงการระยะเวลา	20	ปี	โดิยม่ข้อตกลง	

ให้บริษัท	WMS	ชีำระค่าใชี้จ่ายส่วนัท่�ทดิรองไปก่อนั	และไดิ้รับชีำระงวดิแรก	จำนัวนั	5	ล้านับาท	ในัวันัลงนัามในัสัญญา	

ส่วนัท่�เหลอ่จำนัวนั	31.96	ล้านับาท	พร้อมดิอกเบ่�ย	จำนัวนั	10.33	ล้านับาท	รวมทั�งสิ�นั	42.29	ล้านับาท	ให้แบ่งชีำระเป็นัรายปี	

จำนัวนั	18	งวดิ	งวดิละ	2.35	ล้านับาท	ต่อมาเม่�อวันัท่�	30	มิถึุนัายนั	2549	กนัอ.	ไดิ้เห็นัชีอบให้บริษัท	WMS	โอนัสิทธีิ	

การเป็นัคู่สัญญาเป็นับริษัท	บางปู	เอนัไวรอนัเมนัทอล	คอมเพล็กซึ่์	จำกัดิ	และ	กนัอ.	ไดิ้รับชีำระแล้ว	จำนัวนั	17	งวดิ	จำนัวนั	

39.94	ล้านับาท

บัญชี่เงินัฝากออมทรัพย์	สาขาถึนันัศร่อยุธียา	เลขท่�บัญชี่	013-0-31483-8	จำนัวนัเงินั	6	ล้านับาท	กนัอ.	ไดิ้ทำหนัังส่อ	

สัญญาค�ำประกันักับธีนัาคารกรุงไทย	จำกัดิ	(มหาชีนั)	เพ่�อค�ำประกันัสัญญาประกันัและทัณฑ์์บนั	โรงพักสินัค้าท่�มั�นัคง	และ

ท่าเร่อรับอนุัญาตต่อกรมศุลกากร	ไดิ้ทำการเปิดิบัญชี่เม่�อวันัท่�	2	ตุลาคม	2563	ใชี้เป็นัหลักประกันั	 เพ่�อประกอบกิจการ

ท่าเร่ออุตสาหกรรมมาบตาพุดิ

ค่าใชี้จ่ายรอการตัดิบัญชี่	จำนัวนั	6.33	ล้านับาท	และเงินัมัดิจำและเงินัค�ำประกันั	จำนัวนั	2.60	ล้านับาท
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20.  เจ�าห็นี�การค�าและเจ�าห็นี�ห็มุนเวียนอ่�น ประกอบดิ้วย

21. ค่าใชี�จ่ายค�างจ่าย ประกอบดิ้วย

22. ส่วนของห็นี�สินระยะยาวที�ถืึงกำาห็นดชีำาระภายใน 1 ปี  ประกอบดิ้วย

30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563

เจ้าหนั่�การค้า 708.71 															1,003.53

เจ้าหนั่�หมุนัเว่ยนัอ่�นั 50.97 15.05

รวิม 759.68 1,018.58

หนั่วย	:	ล้านับาท

30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563

โบนััสกรรมการและพนัักงานัค้างจ่าย 161.45 158.78

ค่าใชี้จ่ายอ่�นัๆ	ค้างจ่าย 94.88 72.09

รวิม 256.33 230.87

หนั่วย	:	ล้านับาท

30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563

เงินักู้ย่มระยะยาว 354.62 354.62										

เจ้าหนั่�กรมธีนัารักษ์ 96.12 		43.10

รวิม 450.74 397.72

หนั่วย	:	ล้านับาท

โบนััสของกรรมการและพนัักงานัค้างจ่าย	 เป็นัโบนััสจากผ่ลการดิำเนัินังานัของงวดิปี	2564	 โดิยประมาณการจาก	

กำไรสุทธีิของปี	2564	ซึ่่�งยังไม่ไดิ้ผ่่านัการอนัุมัติจากกระทรวงการคลัง
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23. ห็นี�สินตามสัญญาเชี่า ประกอบดิ้วย

หน่�สินตามสัญญาเช่า
ที่่�ครบกำหนดชำระใน 1 ปี

หน่�สินตามสัญญาเช่า
ที่่�เกินกำหนดชำระ 1 ปี 

รวิม

จำนวินเงินตามสัญญา

ณ	1	ตุลาคม	2563 30.35 1.66 32.01

ผ่ลกระทบจากการนัำ	TFRS	16	มาปฏิิบัติใชี้ 128.89 6,033.20 6,162.09

ลดิลงเนั่�องจากชีำระเงินัตามสัญญา (159.24) 																						-			 (159.24)

โอนัเป็นัหนั่�สินัท่�ครบกำหนัดิชีำระในั	1	ปี 125.50 (125.50) 					-				

ณ	30	กันัยายนั	2564 125.50 5,909.36 6,034.86

ดอกเบ่�ยจ่ายรอการตัดบัญช่

ณ	1	ตุลาคม	2563 1.16 0.02 1.18

ผ่ลกระทบจากการนัำ	TFRS	16	มาปฏิิบัติใชี้ 104.80 2,903.44 3,008.24

ลดิลงเนั่�องจากชีำระเงินัตามสัญญา (105.96) 																						-			 (105.96)

โอนัเป็นัหนั่�สินัท่�ครบกำหนัดิชีำระในั	1	ปี 110.47 (110.47) 					-					

ณ	30	กันัยายนั	2564 110.47 2,792.99 2,903.46

มูลค่าสุทธีิตามบัญชี่	ณ	30	กันัยายนั	2563 29.19 1.64 30.83

มูลค่าสุทธีิตามบัญชี่	ณ	30	กันัยายนั	2564 15.03 3,116.37 3,131.40

หนั่วย	:	ล้านับาท

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย193192รายงานิประจำำาปี 2564



รา
ยก

าร

มูล
ค่า

ตา
ม

สัญ
ญ
า

(ไ
ม่ร

วิม
ภ
าษั

่
มูล

ค่า
เพ

ิ�ม)

ค่า
ดำ

เน
ิน
กา

ร

มูล
ค่า

ยุต
ิธีร

รม
ขอ

งส
ิน
ที่ร

ัพ
ย์

ตา
มส

ัญ
ญ
าเ
ช่า

ดอ
กเ

บ่�ย
จ่า

ยร
อ

กา
รต

ัดบ
ัญ
ช่

มูล
ค่า

ปัจ
จุบ

ัน
ขอ

งส
ิน
ที่ร

ัพ
ย์

ตา
มส

ัญ
ญ
าเ
ช่า

จ่า
ยช

ำร
ะ

ห
น
่�สิน

ตา
มส

ัญ
ญ
า

เช
่า

รับ
รู้ด

อก
เบ

่�ย
จ่า

ยร
อ

กา
รต

ัดบ
ัญ
ช่

เป
็น

ค่า
ใช

้จ่า
ย

ห
น
่�สิน

ตา
มส

ัญ
ญ
า

เช
่า

ดอ
กเ

บ่�ย
จ่า

ยร
อ

กา
รต

ัดบ
ัญ
ช่

ห
น
่�สิน

ตา
มส

ัญ
ญ
า

เช
่าส

ุที่ธี
ิ

-	
สัญ

ญ
าเ
ชี่า
บร
ิกา
รร
ะบ
บเ
คร
่อข
่าย

คว
าม
ปล
อดิ
ภัย
ดิ้ว
ยร
ะบ
บก
ล้อ
งว
งจ
รป
ิดิ	

(C
CT
V)

1

27
8.
50

72
.1
2

20
6.
38

46
.7
8

15
9.
60

20
6.
38

46
.7
8

		
		
		
		
-

		
		
		
		
-

		
		
		
		
	-

-	
สัญ

ญ
าจ
้าง
เห
มา
บร
ิกา
รโ
คร
งก
าร

จ้า
งเ
หม
าบ
ริก
าร
เค
ล่�อ
นัท
่�สำ
หร
ับต
รว
จว
ัดิ

คุณ
ภา
พ
อา
กา
ศใ
นับ
รร
ยา
กา
ศพ
่�นัท
่�

มา
บต
าพ
ุดิ2

 

20
.5
6

6.
36

14
.2
0

1.
22

12
.9
8

12
.5
4

1.
20

1.
66

0.
02

1.
64

-	
สัญ

ญ
าเ
ชี่า
ท่�ดิ
ินัก
าร
รถึ
ไฟ

แห
่งป
ระ
เท
ศไ
ทย
	ส
นัญ

.3
14
.4
8

0.
22

14
.2
6

7.
06

0.
20

7.
42

0.
02

7.
40

-	
สัญ

ญ
าเ
ชี่า
ท่�ดิ
ินัก
รม
ธีนั
าร
ักษ
์	ส
นัจ
.4

56
.1
6

10
.2
1

45
.9
5

4.
42

1.
20

51
.7
4

9.
01

42
.7
3

-	
สัญ

ญ
าเ
ชี่า
ท่�ดิ
ินัเ
ทศ
บา
ลเ
ม่อ
งม
าบ
ตา
พ
ุดิ5

  
10
.0
2

0.
70

9.
32

3.
06

0.
23

6.
96

0.
47

6.
49

-	
สัญ

ญ
าเ
ชี่า
ท่�ดิ
ินัก
าร
ท่า
เร
่อ

แห
่งป
ระ
เท
ศไ
ทย
	ส
นัฉ
.6

2,
91
1.
97

1,1
74
.4
3

1,7
37
.5
4

69
.3
0

56
.3
7

2,
84
2.
67

1,1
18
.0
6

1,7
24
.6
1

-	
สัญ

ญ
าเ
ชี่า
ท่�ดิ
ินัก
รม
ธีนั
าร
ักษ
์	ส
นั.
สก
.7

1,4
33
.8
6

81
2.
72

62
1.
14

22
.7
4

20
.8
4

1,4
11
.1
2

79
1.
88

61
9.
24

-	
สัญ

ญ
าเ
ชี่า
ท่�ดิ
ินัก
รม
ธีนั
าร
ักษ
์	ส
งข
ลา

8
1,7
16
.9
0

1,0
04
.1
7

71
2.
73

17
.6
1

23
.7
5

1,6
99
.2
9

98
0.
42

71
8.
87

-	
สัญ

ญ
าเ
ชี่า
	-
	ร
ถึย
นัต
์	ส
นัญ

.9
18
.7
1

5.
79

12
.9
2

4.
71

2.
21

14
.0
0

3.
58

10
.4
2

รวิ
ม

6,
38

2.
68

3,
05

6.
24

3,
32

6.
44

34
7.
82

15
2.
78

6,
03

4.
86

2,
90

3.
46

3,
13

1.
40

 
23

.  
ห็น

ี�สิน
ตา

มสั
ญ

ญ
าเ

ชี่า
 (ต

่อ)
 ป
ระ
กอ
บดิ
้วย

หนั
่วย
	:
	ล
้านั
บา
ท

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย195194รายงานิประจำำาปี 2564



1	กนัอ.	 ไดิ้ลงนัามในัสัญญากับบริษัท	สามารถึคอมมิวนัิเคชีั�นั	 เซึ่อร์วิส	จำกัดิ	 เม่�อวันัท่�	29	มกราคม	2559	วงเงินั	

298.00	ล้านับาท	(รวมภาษ่มูลค่าเพิ�ม)	กำหนัดิชีำระ	60	งวดิ	งวดิละ	4.97	ล้านับาท	(รวมค่าบริการ)	สัญญาม่ผ่ลบังคับ

นัับถึัดิจากวันัท่�ลงนัามในัสัญญาและระยะเวลาให้บริการม่กำหนัดิ	60	เดิ่อนั	นัับแต่วันัท่�ผู่้ใชี้บริการไดิ้รับมอบเคร่อข่ายทั�งหมดิ	

โดิยเริ�มชีำระเงินัตามสัญญางวดิแรกตั�งแต่เดิ่อนัมิถึุนัายนั	2559	เป็นัต้นัไป
2	กนัอ.	ไดิ้ลงนัามในัสัญญากับบริษัท	เอ็นัอ่ซึ่่	คอร์ปอเรชีั�นั	จำกัดิ	เม่�อวันัท่�	6	ตุลาคม	2559	วงเงินั	22.00	ล้านับาท	

(รวมภาษ่มูลค่าเพิ�ม)	กำหนัดิชีำระจำนัวนั	60	งวดิ	งวดิละ	0.37	ล้านับาท	(รวมค่าดิำเนัินัการ)	โดิยเริ�มชีำระเงินัตามสัญญา

งวดิแรกตั�งแต่เดิ่อนัพฤษภาคม	2560	เป็นัต้นัไป
3	กนัอ.	ไดิ้ลงนัามในัสัญญาเชี่าท่�ดิินักับ	การรถึไฟแห่งประเทศไทย	ของ	อาคารสำนัักงานัใหญ่	เลขท่�สัญญา	901490522	

เม่�อวันัท่�	1	กรกฎาคม	2549	วงเงินั	107.45	ล้านับาท	พ่�นัท่�เชี่าประมาณ	4,800	ตารางเมตร	นัับตั�งแต่	วันัท่�	1	ตุลาคม	2535	

ถึ่งวันัท่�	30	กันัยายนั	2565	ระยะเวลา	30	ปี	และกำหนัดิชีำระภายในัวันัท่�	5	ตุลาคมของทุกๆ	ปี
4	กนัอ.	ไดิ้ลงนัามในัสัญญาเชี่าท่�ดิินัราชีพัสดิุกับ	กระทรวงการคลัง	ของ	นัิคมอุตสาหกรรมพิจิตร	เม่�อวันัท่�	12	พฤษภาคม	

2558	วงเงินั	76.48	ล้านับาท	พ่�นัท่�เชี่าประมาณ	1,098	ไร่	3	งานั	42.20	ตารางวา	นัับตั�งแต่วันัท่�	21	กันัยายนั	2557

ถึ่งวันัท่�	20	กันัยายนั	2577	ระยะเวลา	20	ปี	และกำหนัดิชีำระภายในัวันัท่�	28	กุมภาพันัธี์ของทุกๆ	ปี
5	กนัอ.	ไดิ้ลงนัามในัสัญญากับเทศบาลเม่องมาบตาพุดิ	เม่�อวันัท่�	19	มิถึุนัายนั	2550	วงเงินั	49.97	ล้านับาท	พ่�นัท่�เชี่า

ประมาณ	52	ไร่	22	ตารางวา	นัับตั�งแต่วันัท่�	6	กรกฎาคม	2538	ถึ่งวันัท่�	5	กรกฎาคม	2568	ระยะเวลา	30	ปี	และกำหนัดิ

ชีำระภายในัวันัท่�	5	กรกฎาคมของทุกๆ	ปี
6	กนัอ.	ไดิ้ลงนัามในัสัญญาเชี่าพ่�นัท่�ท่าเร่อแหลมฉบัง	ของ	นัิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง	สัญญาเลขท่�	ทลฉ.ชี.30/2559	

เม่�อวันัท่�	 16	กันัยายนั	2559	วงเงินั	2,911.97	ล้านับาท	พ่�นัท่�เชี่าประมาณ	780	ไร่	1	งานั	38	ตารางวา	นัับตั�งแต่วันัท่�									

1	มกราคม	2562	ถึ่งวันัท่�	31	ธีันัวาคม	2591	ระยะเวลา	30	ปี	และกำหนัดิชีำระภายในัวันัท่�	5	ของเดิ่อนั
7	กนัอ.	ได้ิลงนัามในัสัญญาเช่ีาท่�ดินิัราชีพัสดิกุบั	กระทรวงการคลงั	ของ	นิัคมอตุสาหกรรมสระแก้ว	สัญญาเช่ีาพเิศษท่�	1/2559	

เม่�อวันัท่�	18	กุมภาพันัธี์	2559	วงเงินั	1,448.65	ล้านับาท	พ่�นัท่�เชี่าประมาณ	660	ไร่	2	งานั	23	ตารางวา	นัับตั�งแต่วันัท่�	

18	กุมภาพันัธี์	2559	ถึ่งวันัท่�	17	กุมภาพันัธี์	2609	ระยะเวลา	50	ปี	และกำหนัดิชีำระภายในัวันัท่�	30	เมษายนัของทุกๆ	ปี
8	กนัอ.	ไดิ้ลงนัามในัสัญญาเชี่าท่�ดิินัราชีพัสดิุกับ	กระทรวงการคลัง	ของ	นัิคมอุตสาหกรรมสงขลา	สัญญาเชี่าพิเศษท่�	

2/2560	เม่�อวันัท่�	8	สิงหาคม	2560	วงเงินั	1,716.90	ล้านับาท	พ่�นัท่�เชี่าประมาณ	628	ไร่	3	งานั	13	ตารางวา	นัับตั�งแต่

วนััท่�	8	สงิหาคม	2560	ถึง่วนััท่�	7	สงิหาคม	2610	ระยะเวลา	50	ปี	และกำหนัดิชีำระภายในัวันัท่�	5	กรกฎาคมของทุกๆ	ปี
9	กนัอ.	ไดิ้ลงนัามในัสัญญาเช่ีารถึยนัต์	5	บริษัท	ของสำนัักงานัใหญ่	สัญญาเช่ีา	กพดิ.14/2560,	3/2563,	8/2563,	

10/2563	และ	13/2563	วงเงินั	23.54	ล้านับาท	ระยะเวลา	5	ปี	กำหนัดิชีำระภายในัวันัท่�	5	ของทุกเดิ่อนั
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ค่าใชี้จ่ายเก่�ยวกับสัญญาเชี่าท่�รับรู้ในังบกำไรขาดิทุนัสำหรับปีสิ�นัสุดิวันัท่�	30	กันัยายนั	2564

งบการเงินที่่�แสดงตามวิิธี่ส่วินได้เส่ย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าใชี้จ่ายท่�เก่�ยวกับสัญญาเชี่าซึ่่�อสินัทรัพย์อ้างอิงม่มูลค่าต�ำ 17.38	

หนั่วย	:	ล้านับาท

24. รายได�แผู้่นดินค�างนำาส่งคลัง 
กระทรวงการคลังกำหนัดิให้	กนัอ.	นัำเงินัส่งรัฐในัอัตราร้อยละ	40	ของกำไรสุทธีิก่อนัหักโบนััสพนัักงานัและกรรมการ	

โดิยกำหนัดิระยะเวลานัำส่งรายไดิ้แผ่่นัดิินัปีละ	2	ครั�ง	งวดิท่�	1	นัำส่งเงินัรายไดิ้ระหว่างกาลในัเดิ่อนักรกฎาคม	และงวดิท่�	2	

ให้นัำส่งเม่�อสำนัักงานัการตรวจเงินัแผ่่นัดิินัไดิ้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินัแล้ว

สำหรับปีงบประมาณ	2564	กนัอ.	ไดิ้ประมาณการเงินันัำส่งรัฐ	จำนัวนั	1,208.07	ล้านับาท	โดิยในัปี	2564	ไดิ้นัำเงินั

ส่งรฐัแล้ว	จำนัวนั	1,235.06	ล้านับาท	ประกอบด้ิวย	เงนิันัำส่งรฐัของงวดิท่�	2	ของปีงบประมาณ	2563	จำนัวนั	473.21	ล้านับาท					

ซึ่่�ง	กนัอ.	ตั�งประมาณการของปี	2563	สูงไปจำนัวนั	4.08	ล้านับาท	และเงินันัำส่งรัฐของงวดิท่�	1	ของปีงบประมาณ	2564	

จำนัวนั	761.85	ล้านับาท	คงเหล่อเงินัค้างนัำส่งรัฐของงวดิท่�	2	ของปีงบประมาณ	2564	จำนัวนั	446.22	ล้านับาท

25.  ห็นี�สินห็มุนเวียนอ่�น  ประกอบดิ้วย

26.  รายได�รอการรับร้� ประกอบดิ้วย

30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563 

เงินัประกันัรับ 74.39 68.15

ภาษ่ขายท่�ยังไม่ถึ่งกำหนัดิชีำระ 37.21 51.05

รายรับตั�งพัก 29.32 32.36

อ่�นัๆ 		7.92 		7.18

รวิม 148.84 158.74

หนั่วย	:	ล้านับาท

30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563 

รายไดิ้ค่าเชี่าท่�ดิินัรอการโอนั 2,537.29 2,777.84

รายไดิ้จากการรับบริจาครอการรับรู้ 585.03 631.76

รายไดิ้เงินัอุดิหนัุนัจากรัฐบาลรอการรับรู้ 													558.17 601.59

รายไดิ้จากการรับโอนัทรัพย์สินัรอการรับรู้ 875.20 505.44

อ่�นัๆ 				54.38 64.51

รวิม 4,610.07 4,581.14

หนั่วย	:	ล้านับาท

23. ห็นี�สินตามสัญญาเชี่า (ต่อ)
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28. ประมาณการห็นี�สินไม่ห็มุนเวียนสำาห็รับผู้ลประโยชีน์พินักงาน
รายการเคล่�อนัไหวของประมาณการหนั่�สินัโครงการผ่ลประโยชีน์ัของพนัักงานัและโครงการรางวัลท่�ระล่กพนัักงานัและ

ลูกจ้างเกษ่ยณอายุ	สำหรับปีสิ�นัสุดิวันัท่�	30	กันัยายนั	2564	และ	2563	ม่ดิังนั่�

กนัอ.	ทำสัญญากูเ้งินั	ลงวันัท่�	28	กันัยายนั	2555	กับธีนัาคารออมสินั	สำนักังานัใหญ่	วงเงินักู	้จำนัวนั	3,546.24	ล้านับาท	

เพ่�อดิำเนิันัการก่อสร้างระบบป้องกันันั�ำท่วมนิัคมอุตสาหกรรมท่�	 กนัอ.	ดิำเนิันัการเอง	จำนัวนั	6	แห่ง	ประกอบด้ิวย																			

นัิคมอุตสาหกรรมลาดิกระบัง	นัิคมอุตสาหกรรมบางชีันั	นัิคมอุตสาหกรรมบางปู	นัิคมอุตสาหกรรมบางพล่	นัิคมอุตสาหกรรม

สมุทรสาคร	และนัิคมอุตสาหกรรมพิจิตร	ระยะเวลา	15	ปี	โดิยม่ระยะเวลาปลอดิหนั่�	5	ปี	นัับตั�งแต่วันัท่�ผู่้กู้เบิกเงินักู้งวดิแรก	

อัตราดิอกเบ่�ยเงินักู้ร้อยละ	0.01	ต่อปี	 เม่�อสิ�นัระยะเวลาปลอดิหนั่�	กนัอ.	ตกลงชีำระค่นัเงินัต้นัให้กับธีนัาคารออมสินัทุกงวดิ		

1	เดิ่อนั	รวม	120	งวดิ	งวดิละ	29.55	ล้านับาท	ยกเว้นังวดิสุดิท้ายชีำระค่นัเงินัต้นัส่วนัท่�เหล่อทั�งหมดิ	โดิยชีำระค่นัเงินัต้นั

งวดิแรกเม่�อครบ	1	เดิ่อนั	นัับแต่วันัสิ�นัสุดิระยะเวลาปลอดิหนั่�	โดิยผู่้กู้จะต้องเบิกเงินักู้ให้เสร็จสิ�นัซึ่่�งรวมระยะเวลาท่�ขอขยาย

เบิกรับเงินักู้ภายในัเดิ่อนัธีันัวาคม	2560	โดิย	กนัอ.	ไดิ้ทำการเบิกเงินังวดิสุดิท้ายในัเดิ่อนัตุลาคม	2560	รวมจำนัวนัเบิกเงินักู้

ทั�งหมดิจำนัวนั	2,018.43	ล้านับาท

27. เงินก้�ย่มระระยาว  ประกอบดิ้วย

หนั่วย	:	ล้านับาท

2564 2563

ยอดิภาระหนั่�สินั	ณ	1	ตุลาคม	 318.85 276.89

รับรู้ในกำไรหร่อขาดทีุ่น

บวก	ต้นัทุนับริการปัจจุบันั 15.76 18.87

ต้นัทุนัดิอกเบ่�ย 	3.56 6.81

19.32 25.68

รับรู้ในกำไรขาดทีุ่นเบ็ดเสร็จอ่�น                                                                                           

บวก	ผ่ลขาดิทุนัตามหลักคณิตศาสตร์ประกันัภัย - 31.38

-	ข้อสมมติฐานัทางการเงินั - 4.29

-	การปรับปรุงตามประสบการณ์ - 35.67

ผ่ลประโยชีนั์พนัักงานัท่�จ่ายจริง (25.07) (19.62)

ภาระผู่กพันัผ่ลประโยชีนั์ของพนัักงานัเพิ�มข่�นั	(ลดิลง) 0.80 0.23

ยอดิภาระหนั่�สินั	ณ	30	กันัยายนั	 313.90 318.85

หนั่วย	:	ล้านับาท

ส่วินของหน่�สิน
สัญญาระยะยาวิที่่�ถู้งกำหนด

ชำระภายใน 1 ปี

เงินกู้ย่ม
ระยะยาวิ

รวิม

จำนวินเงินตามสัญญา

ณ	1	ตุลาคม	2563 354.62 895.45 1,250.07

ลดิลงเนั่�องจากชีำระเงินัต้นัตามสัญญา (354.62) 												- (354.62)
โอนัส่วนัของหนั่�สินัระยะยาวท่�ถึ่งกำหนัดิชีำระ	-
		ภายในั	1	ปี

354.62 (354.62)												 				-				

ณ	30	กันัยายนั	2564 354.62 	540.83 895.45
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	ข้อสมมติฐานัหลักในัการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันัภัย	ม่ดิังนั่�	

อัตราคิดิลดิ		 	 	 ร้อยละ	1.59	ต่อปี

อัตราเงินัเฟ้อ	 	 	 ร้อยละ	2.00	ต่อปี

อัตราข่�นัเงินัเดิ่อนั	 	 	 ร้อยละ	5.00	ต่อปี	สำหรับพนัักงานัท่�อายุตั�งแต่	55	ปี

																																										 ร้อยละ	7.00	ต่อปี	สำหรบัพนักังานัท่�อายุตั�งแต่	40	ปี	-	น้ัอยกว่า	55	ปี

																																										 ร้อยละ	8.00	ต่อปี	สำหรับพนัักงานัท่�อายุนั้อยกว่า	40	ปี

ประมาณการหนั่�สินั	 -	 ค่าร่�อถึอนัอาคารและสิ�งปลูกสร้าง	จำนัวนั	39.70	 ล้านับาท	เป็นัรายการอาคารสำนัักงานัใหญ่	

ของ	กนัอ.	จำนัวนั	10.10	ล้านับาท	นัิคมอุตสาหกรรมพิจิตร	จำนัวนั	8.04	ล้านับาท	นัิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว	จำนัวนั										

10.42	ล้านับาท	และนัิคมอุตสาหกรรมสงขลา	จำนัวนั	11.14	ล้านับาท	ซึ่่�งเป็นัเง่�อนัไขตามสัญญาเชี่าท่�ดิินัระหว่างการรถึไฟ

แห่งประเทศไทย	(รฟท.)	และกรมธีนัารักษ์	ทำสญัญาเช่ีา	กบั	กนัอ.	เม่�อสญัญาสิ�นัสดุิลง	กนัอ.	ต้องเลกิใช้ีประโยชีน์ัและขนัย้าย

ทรัพย์สินัส่งมอบค่นัท่�ดิินัให้	รฟท.	และกรมธีนัารักษ์	ในัสภาพเดิิมภายในัเวลาท่�กำหนัดิไว้ในัสัญญา	

เจ้าหนั่�กรมธีนัารักษ์	เป็นัรายการค่าธีรรมเนั่ยมการจัดิให้เชี่าท่�ดิินัราชีพัสดิุ	ซึ่่�ง	ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2564	ม่จำนัวนั	

434.72	ล้านับาท	เปน็ัสว่นัของหนั่�สนิัระยะยาวท่�ถึง่กำหนัดิชีำระภายในั	1	ป	ีจำนัวนั	96.12	ลา้นับาท	คงเหลอ่	จำนัวนั	338.60	

ล้านับาท

29. ประมาณการห็นี�สิน - ค่าร่�อถือนอาคารและสิ�งปล้กสร�าง 
ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2564	และ	2563	ประมาณการหนั่�สินัค่าร่�อถึอนัอาคารและสิ�งปลูกสร้าง	ประกอบดิ้วย

30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563 

ยอดิคงเหล่อ	ณ	วันัท่�	1	ตุลาคม	 10.10 -

ประมาณการหนั่�สินัเพิ�มข่�นั 29.60 10.10	

ยอดคงเหล่อ ณ วิันที่่� 30 กันยายน 39.70 10.10

หนั่วย	:	ล้านับาท

30. ห็นี�สินไม่ห็มุนเวียนอ่�น ประกอบดิ้วย

30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563 

เจ้าหนั่�กรมธีนัารักษ์ 338.60 434.72

เงินัประกันัผ่ลงานั 12.83 89.88

เงินัประกันัการใชี้นั�ำ 16.03 16.13

เงินัประกันัตามสัญญาร่วมดิำเนัินังานั								 7.61 1.90

เจ้าหนั่�อ่�นั	-	ค่าอากรแสตมป์สัญญาเชี่าท่�ดิินั 1.86 1.86

รวิม 376.93 544.49

หนั่วย	:	ล้านับาท
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31.  กองทุนสงเคราะห็์พินักงาน กนอ. 
ณ	วนััท่�	30	กนััยายนั	2564	กองทนุัสงเคราะหพ์นักังานั	กนัอ.	มย่อดิคงเหลอ่จำนัวนั	7.88	ลา้นับาท	ซึ่่�งเปน็ัภาระผ่กูพนัั

ท่�ต้องจ่ายให้กับพนัักงานั	จำนัวนั	4	ราย	ในัระหว่างปี	กนัอ.	ม่การจ่ายเงินัสมทบเพิ�มข่�นัเป็นัจำนัวนั	0.98	ล้านับาท	และจ่าย

ให้กับพนัักงานัท่�เกษ่ยณอายุ	จำนัวนั	1	ราย	เป็นัจำนัวนัเงินั	1.76	ล้านับาท	จ่งทำให้เงินัสมทบระหว่างปีของ	กนัอ.	ลดิลง

เท่ากับ	จำนัวนั	0.78	ล้านับาท	

32.  กองทุนซ่่อมสร�างทดแทนระบบสาธิารณ้ปโภค
ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2564	ม่ยอดิคงเหล่อ	จำนัวนั	132.70	ล้านับาท	ในัระหว่างปีเงินักองทุนัเพิ�มข่�นั	จำนัวนัเงินั	

0.11	ล้านับาท	และไม่ม่การเบิกใชี้เงินักองทุนั

33.  กองทุนเพิ่�อบำารุงรักษัาและสร�างทดแทนระบบสาธิารณ้ปโภค 
เปน็ัเงินัท่�ไดิร้บัจากผู่ร่้วมดิำเนิันังานัสำหรับกรณ่ท่�ผู่ร้ว่มดิำเนิันังานัเป็นัผู่ใ้ห้บรกิารระบบสาธีารณูปโภคเพ่�อเป็นัหลักประกันั	

และประโยชีนั์แก่ผู่้ประกอบกิจการในันัิคมอุตสาหกรรม	

งบแสดิงฐานัะการเงินั	ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2564	เปร่ยบเท่ยบกับงบแสดิงฐานัะการเงินั	ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2563	

สรุปไดิ้ดิังนั่�

30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563 

สินที่รัพย์

สินที่รัพย์หมุนเวิ่ยน

เงินัสดิและรายการเท่ยบเท่าเงินัสดิ 1.99 1.27

เงินัลงทุนัชีั�วคราว 1,192.28 1,138.53

ลูกหนั่�ตามสัญญาร่วมดิำเนัินังานั	 6.79 23.60

สินัค้าคงเหล่อ 75.34 75.34

ดิอกเบ่�ยเงินัฝากธีนัาคารค้างรับ 3.38 6.25

รวิมสินที่รัพย์ 1,279.78 1,244.99

หน่�สินและเงินกองทีุ่น

เงินกองทีุ่น

เงินักองทุนัเพ่�อบำรุงรักษาฯ 1,121.79 1,092.29

ส่วนัเกินัวงเงินักองทุนัเพ่�อบำรุงรักษาฯ 157.99 152.70

			รวมเงินักองทุนั 1,279.78 1,244.99

รวิมหน่�สินและเงินกองทีุ่น 1,279.78 1,244.99

หนั่วย	:	ล้านับาท
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34. ต�นทุนขายและบริการ ประกอบดิ้วย

35. ค่าใชี�จ่ายในการดำาเนินงาน ประกอบดิ้วย

2564 2563

ต้นัทุนัขายท่�ดิินั 6.28 1.84

ต้นัทุนัค่าเชี่าสินัทรัพย์ 173.75 242.55

ต้นัทุนัจากการดิำเนัินังานัท่าเท่ยบเร่อ 221.71 224.97

ต้นัทุนัค่าบริการ								 2,247.94 2,131.64

รวิม 2,649.68 2,601.00

หนั่วย	:	ล้านับาท

2564 2563

ค่าใชี้จ่ายเก่�ยวกับบุคลากร

					-	เงินัเดิ่อนัและค่าจ้าง			 325.68 322.22

					-	ค่าสวัสดิิการและผ่ลประโยชีนั์เพิ�มพนัักงานั			 68.91 68.52

					-	ค่าใชี้จ่ายเก่�ยวกับบุคลากรอ่�นัๆ			 55.95 38.32

					-	ค่าใชี้จ่ายผ่ลประโยชีนั์ของพนัักงานั			 20.12 24.79

					-	โบนััสกรรมการและพนัักงานั 161.83 171.82

 รวิม 632.49 625.67

	ค่าใชี้สอย								 403.27 407.06

	ค่าสาธีารณูปโภค								 24.19 27.73

	ค่าวัสดิุ 32.11 24.16

	ค่าเส่�อมราคา							 164.80 152.12

	หนั่�สงสัยจะสูญ (1.24) (8.77)

	หนั่�สูญ								 				-					 7.58

 รวิม 1,255.62 1,235.55

หนั่วย	:	ล้านับาท
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36. รายได�อ่�น ประกอบดิ้วย

37. ค่าใชี�จ่ายอ่�น  ประกอบดิ้วย

งบการเงินที่่�แสดง
เงินลงทีุ่นตามวิิธี่ส่วินได้เส่ย

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ดิอกเบ่�ยรับ 90.39 144.73 90.39 144.73

รายไดิ้ดิอกเบ่�ยสัญญาเชี่าเงินัทุนั 134.28 			- 134.28 -

รายไดิ้ค่าปรับและดิอกเบ่�ยจากการผ่ิดินััดิชีำระหนั่� 7.53 2.92 7.53 2.92

รายไดิ้จากเงินัปันัผ่ล 47.61 45.44 145.76 137.59

รายไดิ้เงินัอุดิหนัุนัจากรัฐบาล 48.27 43.42 48.27 43.42

รายไดิ้จากการรับบริจาคสินัทรัพย์ท่�ไม่ก่อให้เกิดิรายไดิ้ 13.55 14.12 13.55 14.12

กำไรจากการจำหนั่ายสินัทรัพย์ 19.27 14.79 19.27 14.79

กำไร	(ขาดิทนุั)	ทางบญัช่ีจากการขายจากสญัญาเช่ีาเงินัทนุั 53.10 			- 53.10 		-

กำไรจากการกลบัรายการขาดิทุนัจากการด้ิอยค่าเงินัลงทนุั 7.59 			- 7.50 		-

รายไดิ้อ่�นัๆ 16.28 499.34 16.28 499.34

รวิม 437.87 764.76 535.93 856.91

หนั่วย	:	ล้านับาท

งบการเงินที่่�แสดง
เงินลงทีุ่นตามวิิธี่ส่วินได้เส่ย

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ขาดิทุนัจากการดิ้อยค่าของสินัทรัพย์ 	- 8.81 - 8.81

ขาดิทุนัจากการดิ้อยค่าของเงินัลงทุนั 					- 1.56 - 1.50

ค่าเส่�อมราคาของทรัพย์สินัรับบริจาค	 13.54 14.39 13.54 14.39

			(ท่�ไม่ก่อให้เกิดิรายไดิ้)

ค่าใชี้จ่ายในัการวิเคราะห์คุณภาพนั�ำ 3.50 4.57 3.50 4.57

ค่าตัดิจำหนั่ายสินัทรัพย์ไม่ม่ตัวตนั 5.18 4.92 5.18 4.92

อ่�นัๆ 2.63 0.68 2.63 0.68

รวิม 24.85 34.93 24.85 34.87

หนั่วย	:	ล้านับาท

ดิอกเบ่�ยรับ	จำนัวนั	90.39	ล้านับาท	เป็นัดิอกเบ่�ยเงินัฝากธีนัาคารของ	กนัอ.	จำนัวนั	87.28	ล้านับาท	ดิอกเบ่�ยเงินัฝาก

ธีนัาคารของกองทุนัซึ่่อมสร้างฯ	จำนัวนั	3.11	ล้านับาท	
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38. เงินกองทุนสำารองเลี�ยงชีีพิ
	 ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2564	ม่พนัักงานัเป็นัสมาชีิกรวม	จำนัวนั	592	ราย	กนัอ.	จ่ายสมทบสำหรับพนัักงานัท่�เป็นัสมาชีิก
กองทุนัสำรองเล่�ยงชี่พทั�งสิ�นัเป็นัเงินั	33.00	ล้านับาท	ซึ่่�งรับรู้เป็นัค่าใชี้จ่ายในัการดิำเนัินังานัของ	กนัอ.									

39. กำาไรสุทธิิ
	 กนัอ.	 เป็นัองค์กรท่�ตั�งข่�นัตามพระราชีบัญญัติการนัิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2522	ไม่ม่ภาระภาษ่เงินัไดิ้	
ท่�ต้องจ่ายชีำระให้แก่กรมสรรพากร	อย่างไรกต็าม	มข้่อกำหนัดิให้	กนัอ.	ต้องนัำส่งเงนิัเป็นัรายได้ิของรัฐจากการจัดิสรรกำไรสุทธีิ
ประจำปใีนัอัตรารอ้ยละ	40	โดิยผ่า่นัการพจิารณาอนัมุตัขิองกระทรวงการคลงัโดิยสำนักังานัคณะกรรมการนัโยบายรฐัวสิาหกจิ	
(สคร.)

40. รายการบัญชีีบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข�องกัน
	 กนัอ.	 ม่รายการเกิดิข่�นักับบุคคลและกิจการท่�เก่�ยวข้องกันั	ซึ่่�งเป็นัรายการปกติทางธีุรกิจกับบริษัทร่วมฯ	ท่�	กนัอ.	ถึ่อหุ้นั				
ตั�งแต่	1.00%	-	เกินักว่า	20%	ดิังนั่�
	 	 1.	บริษัท	บริหารและพัฒนัาเพ่�อการอนัุรักษ์สิ�งแวดิล้อม	จำกัดิ	(มหาชีนั)
	 	 2.	บริษัท	จัดิการและพัฒนัาทรัพยากรนั�ำภาคตะวันัออก	จำกัดิ	(มหาชีนั)
	 	 3.	บริษัท	โพเอ็ม	โกลบอล	จำกัดิ
	 	 4.	บริษัท	อ่สเทิร์นั	ฟลูอิดิ	ทรานัสปอร์ต	จำกัดิ
	 	 5.	บริษัท	เจม	เอ็มไวรันัเมนัทัล	แมเนัจเม้นัท์	จำกัดิ
	 	 6.	บริษัท	โกลบอล	ยูทิลิต่�	เซึ่อร์วิส	จำกัดิ
	 รายการท่�สำคัญกับกิจการท่�เก่�ยวข้องกันั	สำหรับปีสิ�นัสุดิวันัท่�	30	กันัยายนั	2564	และ	2563	กนัอ.	ม่ดิังนั่�

	 ยอดิคงเหล่อ	ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2564	และวันัท่�	30	กันัยายนั	2563	กับกิจการท่�เก่�ยวข้องกันั	ม่ดิังนั่�

	 ค่าตอบแทนัผู่้บริหารสำคัญของ	กนัอ.	สำหรับผู่้ว่าการ	และรองผู่้ว่าการ	ม่รายละเอ่ยดิดิังนั่�

2564 2563    นโยบายการกำหนด

ต้นัทุนัค่าบริหารระบบสาธีารณูปโภค 1,761.38 1,653.16 คิดิตามอัตราร้อยละของรายไดิ้ค่าบริการ

รายไดิ้ค่าเชี่าและค่าบริการ 1,131.38 92.24 ตามประกาศอัตราค่าเชี่าและค่าบริการ

รายไดิ้เงินัปันัผ่ล 98.15 92.15 ตามจำนัวนัท่�ประกาศจ่าย

หนั่วย	:	ล้านับาท

30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563 

ลูกหนั่�การค้าและลูกหนั่�หมุนัเว่ยนัอ่�นั 173.40 138.56

สำรองการเปล่�ยนัทดิแทนัระบบสาธีารณูปโภค 98.63 53.33

เจ้าหนั่�การค้าและเจ้าหนั่�หมุนัเว่ยนัอ่�นั 497.30 626.22

รายไดิ้รับล่วงหนั้า 8.85 6.97

หนั่วย	:	ล้านับาท

2564 2563

ผ่ลประโยชีนั์ระยะสั�นั 17.13 17.45

ผ่ลประโยชีนั์หลังออกจากงานั 1.01 1.01

หนั่วย	:	ล้านับาท
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41. ภาระผู้้กพิัน 
	 41.1	สัญญาจ้างโครงการ	Customer	Database/Application	และ	Customer	Relationship	Center	(CRC)	สัญญาเลขท่�	
กพดิ.88/2562	ลงวันัท่�	 18	กันัยายนั	2562	 กับบริษัท	วันัทูวันั	คอนัแทคส์	จำกัดิ	 (มหาชีนั)	วงเงินั	11.73	ล้านับาท
(รวมภาษ่มูลค่าเพิ�ม)	กำหนัดิชีำระ	36	งวดิ	งวดิละ	0.326	ล้านับาท	ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2564	จ่ายชีำระแล้ว	23	งวดิ	
เป็นัเงินัทั�งสิ�นั	7.49	ล้านับาท	คงเหล่อวงเงินั	จำนัวนั	4.24	ล้านับาท

	 41.2	สัญญาจ้างบริหารจัดิการท่าเร่ออุตสาหกรรมมาบตาพุดิ	สัญญาเลขท่�	กพดิ.26/2563	ลงวันัท่�	16	มกราคม	2563	
กับบริษัท	มาร่นัไทย	กรุ�ป	จำกัดิ	วงเงินั	910	ล้านับาท	(รวมภาษ่มูลค่าเพิ�ม)	กำหนัดิชีำระ	120	งวดิ	ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	
2564	จ่ายชีำระแล้ว	18	งวดิ	เป็นัเงินัทั�งสิ�นั	83.91	ล้านับาท	คงเหล่อวงเงินั	จำนัวนั	826.09	ล้านับาท

	 41.3	 สัญญาซึ่่�อขายโครงการระบบติดิตามตรวจสอบด้ิานัความปลอดิภัย	(CCTV)	นัิคมอุตสาหกรรมบางปู	สัญญาเลขท่�	
กพดิ.7/2563	ลงวันัท่�	12	มิถึนุัายนั	2563	กับบรษิทั	แอด็ิวานัซ์ึ่อนิัฟอร์เมชีนััเทคโนัโลย	่จำกดัิ	(มหาชีนั)	วงเงนิั	76.50	ล้านับาท	
(รวมภาษม่ลูค่าเพิ�ม)	กำหนัดิชีำระ	51	งวดิ	ณ	วนััท่�	30	กนััยายนั	2564	จ่ายชีำระแล้ว	14	งวดิ	เป็นัเงินัทั�งสิ�นั	47.00	ล้านับาท	
คงเหล่อวงเงินั	จำนัวนั	29.50	ล้านับาท

	 41.4	 สัญญาซึ่่�อขายโครงการระบบติดิตามตรวจสอบด้ิานัความปลอดิภัย	(CCTV)	นิัคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง	 สัญญา
เลขท่�	กพดิ.8/2563	ลงวันัท่�	 12	มิถึุนัายนั	2563	กับบริษัท	ซึู่เพิร์บ	คอมพ์	จำกัดิ	วงเงินั	61.63	ล้านับาท	(รวมภาษ่
มูลค่าเพิ�ม)	กำหนัดิชีำระ	51	งวดิ	ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2564	จ่ายชีำระแล้ว	13	งวดิ	เป็นัเงินัทั�งสิ�นั	37.22	ล้านับาท	
คงเหล่อวงเงินั	จำนัวนั	24.41	ล้านับาท	

	 41.5	สัญญาจา้งบรหิารจัดิการศนูัย์เฝา้ระวงัและควบคุมคุณภาพสิ�งแวดิล้อม	สำนักังานันัคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุดิ	สญัญา
เลขท่�	58/2563	ลงวันัท่�	29	พฤษภาคม	2563	กับบริษัท	เอ็นัไวรอนัเมนัทอล	โซึ่ลูชีั�นั	อินัทิเกรเตอร์	จำกัดิ	วงเงินั	33.97	
ล้านับาท	(รวมภาษ่มูลค่าเพิ�ม)	กำหนัดิชีำระ	29	งวดิ	ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2564	จ่ายชีำระแล้ว	14	งวดิ	เป็นัเงินัทั�งสิ�นั	
16.36	ล้านับาท	คงเหล่อวงเงินั	จำนัวนั	17.61	ล้านับาท		

	 41.6	 สัญญาจ้างควบคุมงานัก่อสร้างปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ั	สำนัักงานันัิคมอุตสาหกรรมบางพล่	 สัญญาเลขท่�	
กพดิ.69/2563	ลงวันัท่�	10	กรกฎาคม	2563	กับบริษัท	ฟิวเจอร์	เอ็นัจิเนั่ยริ�ง	คอนัซึ่ัลแตนัท์	จำกัดิ	วงเงินั	7.95	ล้านับาท	
(รวมภาษม่ลูค่าเพิ�ม)	กำหนัดิชีำระ	26	งวดิ	ณ	วนััท่�	30	กนััยายนั	2564	จ่ายชีำระแล้ว	10	งวดิ	เป็นัเงินัทั�งสิ�นั	2.88	ล้านับาท
คงเหล่อวงเงินั	จำนัวนั	5.07	ล้านับาท

	 41.7	สัญญาจ้างควบคุมงานัก่อสร้างปรับปรุงอาคารและภูมิทัศนั์	 สำนัักงานันัิคมอุตสาหกรรมบางพล่	 สัญญาเลขท่�
กพดิ.75/2563	ลงวันัท่�	31	กรกฎาคม	2563	กับบริษัท	สยาม	เค.พ่.ท่.	จำกัดิ	วงเงินั	127.70	ล้านับาท	(รวมภาษ่มูลค่าเพิ�ม)
กำหนัดิชีำระ	24	งวดิ	ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2564	จ่ายชีำระแล้ว	4	งวดิ	เป็นัเงินัทั�งสิ�นั	21.45	ล้านับาท	คงเหล่อวงเงินั
จำนัวนั	106.25	ล้านับาท	และเงินัจ่ายล่วงหนั้าคงเหล่อ	จำนัวนั	15.94	ล้านับาท

	 41.8	สัญญาจ้างบริหารจัดิการท่าเร่อ	MIT	ท่าเร่ออุตสาหกรรมมาบตาพุดิ	สัญญาเลขท่�	 กพดิ.60/2564	ลงวันัท่�	
31	ม่นัาคม	2564	กับบริษัท	เอ็นัพ่มาร่นัไทย	จำกัดิ	วงเงินั	38.30	ล้านับาท	(รวมภาษ่มูลค่าเพิ�ม)	กำหนัดิชีำระ	24	งวดิ	
ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2564	คงเหล่อวงเงินั	จำนัวนั	38.30	ล้านับาท

	 41.9	 สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบป้องกันันั�ำท่วมและระบบระบายนั�ำของนิัคมอุตสาหกรรมนัครหลวง	 สัญญาเลขท่�	
กพดิ.114/2564	ลงวนััท่�	6	กนััยายนั	2564	กบักจิการร่วมค้า	WP	วงเงินั	255.89	ล้านับาท	(รวมภาษมู่ลค่าเพิ�ม)	กำหนัดิชีำระ	
66	งวดิ	ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2564	คงเหล่อวงเงินั	จำนัวนั	255.89	ล้านับาท
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	 41.10	สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการนัิคมอุตสาหกรรม	Smart	Park	สัญญาเลขท่�	กพดิ.122/2564	ลงวันัท่�	29	กันัยายนั	
2564	กับบริษัท	 เทิดิไท	แอนัดิ์	 โค	จำกัดิ	วงเงินั	2,013	ล้านับาท	(รวมภาษ่มูลค่าเพิ�ม)	กำหนัดิชีำระ	36	งวดิ	ณ	วันัท่�
30	กันัยายนั	2564	คงเหล่อวงเงินั	จำนัวนั	2,013	ล้านับาท

	 41.11	สัญญาจ้างควบคุมงานัก่อสร้างโครงการนัิคมอุตสาหกรรม	Smart	Park	สัญญาเลขท่�	กพดิ.123/2564	ลงวันัท่�	29	
กนััยายนั	2564	กับบรษิทั	โชีติจนิัดิา	คอนัซึ่ลัแตนัท์	จำกดัิ	บรษิทั	อ.่เอ็กซ์ึ่	สตดูิโิอ	จำกดัิ	บรษิทั	พ	่แอนัด์ิ	ซึ่	่แมเนัจเมนัท์	
จำกัดิ	และบริษัท	วิสิทธีิ�	เอ็นัจิเนั่ยริ�ง	คอนัซึ่ัลแตนัส์	จำกัดิ	วงเงินั	72.80	ล้านับาท	(รวมภาษ่มูลค่าเพิ�ม)	กำหนัดิ	36	งวดิ	
ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2564	คงเหล่อวงเงินั	72.80	ล้านับาท

	 41.12	ภาระผ่กูพันัตามสัญญาเช่ีาดิำเนันิังานั	จำนัวนัเงนิัขั�นัต�ำท่�ต้องจ่ายในัอนัาคตทั�งสิ�นั	ตามสญัญาเช่ีาดิำเนิันังานัท่�บอกเลกิ
ไม่ไดิ้	ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2564	และ	ณ	วันัท่�	30	กันัยายนั	2563	ม่รายละเอ่ยดิดิังนั่�

42. ห็นี�สินที�อาจเกิดขึ�น
กนัอ.	ถึูกฟ้องเป็นัจำเลยเพ่�อเร่ยกค่าเส่ยหาย	จำนัวนั	10	คดิ่	เป็นัคดิ่ท่�ม่ทุนัทรัพย์	5	คดิ่	ดิังนั่�

42.1 คด่พิพาที่เก่�ยวิกับที่่�ดินตกสำรวิจในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
กนัอ.	ไดิ้ดิำเนัินัการเวนัค่นัอสังหาริมทรัพย์ในัท้องท่�ตำบลห้วยโป่ง	และตำบลมาบตาพุดิ	อำเภอเม่องระยอง	จังหวัดิ

ระยอง	ตามพระราชีบัญญัติเวนัค่นัอสังหาริมทรัพย์ในัท้องท่�ตำบลห้วยโป่ง	และตำบลมาบตาพุดิ	อำเภอเม่องระยอง	จังหวัดิ
ระยอง	พ.ศ.	2527	เพ่�อจัดิตั�งนัิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดิตามโครงการพัฒนัาพ่�นัท่�ชีายฝั�งทะเลตะวันัออกของรัฐบาล	ปรากฏิ
ว่าม่ท่�ดิินัตกสำรวจอยู่	 7	แปลง	ซึ่่�งเป็นัท่�ดิินัท่�อยู่ภายในัแนัวเขตเวนัค่นัตามแผ่นัท่�แนับท้ายพระราชีบัญญัติฯ	แต่ไม่ปรากฏิ
รายช่ี�อเจ้าของหร่อผู้่ถึ่อครอบครองโดิยชีอบด้ิวยกฎหมาย	กนัอ.	ไดิ้ทำการตกลงเจรจาซึ่่�อท่�ดิินัตกสำรวจดัิงกล่าวโดิยวิธ่ีปกติ
ไดิ้เพ่ยง	6	แปลง	คงเหล่อ	1	แปลง	ซึ่่�งเป็นัของนัายสุรพงษ์	ภู่ธีนัพิบูล	ท่�ไม่สามารถึตกลงซึ่่�อขายกันัไดิ้	ต่อมา	นัายสุรพงษ์ฯ	
ไดิ้ฟ้อง	กนัอ.	ต่อศาลปกครองระยอง	เพ่�อให้	กนัอ.	ปฏิิบัติตามพระราชีบัญญัติเวนัค่นัอสังหาริมทรัพย์ฯ	และคดิ่ถึ่งท่�สุดิแล้ว
โดิยศาลปกครองได้ิพิพากษาให้	กนัอ.	ทำความตกลงซึ่่�อท่�ดิินัของนัายสุรพงษ์ฯ	ตามหลักฐานัหนัังส่อรับรองการทำประโยชีน์ั	
(นั.ส.3	ก.)	 เลขท่�	 142	ท่�ดิินัเลขท่�	49	ตำบลห้วยโป่ง	อำเภอเม่องระยอง	 จังหวัดิระยอง	 เน่ั�อท่�	 12	 ไร่	 72	ตารางวา	
ให้ไดิ้ข้อยุติภายในั	90	วันั	นัับแต่วันัท่�ศาลม่คำพิพากษา	หากไม่สามารถึตกลงหาข้อยุติไดิ้ภายในัระยะเวลาดัิงกล่าวให้	
กนัอ.	ดิำเนันิัการเพ่�อใหม้ก่ารตราพระราชีบัญญตัแิกไ้ขเพิ�มเตมิแผ่นัท่�และบญัชีร่ายชี่�อเจา้ของหรอ่ผู่ค้รอบครองท่�ดินิัท่�ตอ้งเวนัคน่ั
ท้ายพระราชีบัญญัติเวนัค่นัอสังหาริมทรัพย์ในัท้องท่�ตำบลห้วยโป่ง	และตำบลมาบตาพุดิ	อำเภอเม่องระยอง	จังหวัดิระยอง	
พ.ศ.	2527	ให้ถึูกต้องตามความเป็นัจริงภายในั	90	 วันั	นัับแต่วันัท่�ครบกำหนัดิ	90	 วันัดิังกล่าวข้างต้นัแล้วดิำเนัินัการตาม
อำนัาจหนั้าท่�ตามท่�กฎหมายว่าดิ้วยการเวนัค่นัอสังหาริมทรัพย์ดิังกล่าวกำหนัดิให้ปฏิิบัติต่อไป

กนัอ.	ไดิ้ดิำเนัินัการเจรจาขอซ่ึ่�อท่�ดิินัของนัายสุรพงษ์ฯ	แต่ไม่สามารถึตกลงกันัไดิ้	กนัอ.	จ่งได้ิดิำเนัินัการเพ่�อให้ม่
การตราพระราชีบัญญัติแก้ไขเพิ�มเติมแผ่นัท่�	และบัญชี่รายช่ี�อเจ้าของหร่อผู้่ครอบครองท่�ดิินัท่�ต้องเวนัค่นัท้ายพระราชีบัญญัติ
เวนัค่นัอสังหาริมทรัพย์ในัทอ้งท่�ตำบลหว้ยโปง่	และตำบลมาบตาพุดิ	อำเภอเมอ่งระยอง	จังหวดัิระยอง	พ.ศ.	2527	ใหถู้ึกตอ้งและ
การตราพระราชีบัญญัตแิก้ไขเพิ�มเติมได้ิดิำเนิันัการแล้วเสร็จ	และได้ิประกาศในัราชีกิจจานุัเบกษาเม่�อวันัท่�	14	พฤศจิกายนั	2555

30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563 

-	ไม่เกินั	1	ปี 8.90 5.44

-	เกินั	1	ปี	แต่ไม่เกินั	5	ปี 7.13 39.86

รวิม 16.03 45.30

หนั่วย	:	ล้านับาท
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คณะกรรมการกำหนัดิราคาอสงัหารมิทรัพย์ท่�ถึกูเวนัคน่ัได้ิกำหนัดิราคาค่าทดิแทนัเป็นัเงนิัประมาณ	38.98	ล้านับาท	และ	
กนัอ.	ไดิ้จ่ายเงินัดัิงกล่าวให้นัายสุรพงษ์ฯ	พร้อมกับโอนักรรมสิทธีิ�ท่�ดิินัท่�เวนัค่นัเป็นัของ	กนัอ.	แล้ว	 เม่�อวันัท่�	 16	สิงหาคม	
2556	นัายสุรพงษ์ฯ	ไม่พอใจราคาท่�คณะกรรมการกำหนัดิราคาอสังหาริมทรัพย์ท่�ถึูกเวนัค่นัจ่งไดิ้ย่�นัอุทธีรณ์ราคาต่อรัฐมนัตร่
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	ซึ่่�งรัฐมนัตร่ฯ	พิจารณาแล้วยกอุทธีรณ์

วันัท่�	7	กรกฎาคม	2557	นัายสุรพงษ์ฯ	ฟ้อง	กนัอ.	และผู่้ว่าการ	กนัอ.	ต่อศาลปกครองระยองให้จ่ายค่าทดิแทนั
เพิ�มข่�นัพร้อมดิอกเบ่�ยทุนัทรัพย์	117.35	ล้านับาท

วันัท่�	16	มิถึุนัายนั	2559	ศาลปกครองระยองม่คำพิพากษายกฟ้อง	(กนัอ.	ชีนัะคดิ่)
ขณะนั่�นัายสุรพงษ์ฯ	ย่�นัอุทธีรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดิ	ปัจจุบันัอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดิ

 
 42.2 คด่ที่่�บริษััที่ พานที่องเกษัม จำกัด ฟ้อง กนอ. เพ่�อขอให้ กนอ. ค่นหลักประกันและยกเลิกการเร่ยกเก็บค่ากำกับ
การบริการ

บริษัท	พานัทองเกษม	จำกัดิ	ฟ้อง	กนัอ.	ต่อศาลปกครองกลางเป็นัคดิ่ดิำท่�	 1460/2556	 เพ่�อขอให้	 กนัอ.
ค่นัหลักประกันั	(หนัังส่อค�ำประกันัสัญญาร่วมดิำเนัินังานัโครงการนัิคมอุตสาหกรรมพานัทองเกษม	(ชีลบุร่)	ของธีนัาคาร
กรุงศร่อยุธียา	จำกัดิ	 (มหาชีนั)	วงเงินั	4.25	ล้านับาท)	และให้	กนัอ.	งดิหร่อยกเลิกการเร่ยกเก็บค่ากำกับการบริการ
จำนัวนั	0.40	ล้านับาท	เม่�อวันัท่�	15	สิงหาคม	2556	กนัอ.	ไดิ้ขอความอนัุเคราะห์สำนัักงานัคดิ่ปกครองดิำเนัินัการแก้ต่างคดิ่
โดิย	กนัอ.	ไดิ้ย่�นัคำให้การต่อศาลแล้ว	

ในัระหว่างท่�คดิ่หมายเลขดิำท่�	 1460/2556	อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง	กนัอ.	 ไดิ้ย่�นัฟ้องบริษัท	
พานัทองเกษม	จำกัดิ	 เป็นัคดิ่หมายเลขดิำท่�	344/2558	เพ่�อให้ชีำระหนั่�ซึ่่�งเกิดิจากการทำสัญญาร่วมดิำเนัินังานัโครงการ
นัิคมอุตสาหกรรมพานัทองเกษม	โดิย	กนัอ.	ไดิ้ฟ้องบริษัท	พานัทองเกษม	จำกัดิ	 เป็นัผู่้ถึูกฟ้องคดิ่ท่�	 1	และฟ้องธีนัาคาร
กรุงศร่อยุธียา	จำกัดิ	(มหาชีนั)	เป็นัผู่้ถึูกฟ้องคดิ่ท่�	2

ต่อมาเม่�อวันัท่�	2	กันัยายนั	2558	ศาลปกครองกลางไดิ้ม่คำสั�งให้รวมคดิ่หมายเลขดิำท่�	344/2558	 เข้ากับคดิ่
หมายเลขดิำท่�	 1460/2556	โดิยให้ถึ่อสำนัวนัคดิ่หมายเลขดิำท่�	 1460/2556	เป็นัสำนัวนัหลัก	และเม่�อรวมกันัแล้วให้เร่ยก
บริษัท	พานัทองเกษม	จำกัดิ	ว่าผู้่ฟ้องคดิ่ท่�	 1	 เร่ยกธีนัาคารกรุงศร่อยุธียา	จำกัดิ	(มหาชีนั)	ว่าผู่้ฟ้องคดิ่ท่�	2	และให้เร่ยก	
กนัอ.	ว่าผู่้ถึูกฟ้องคดิ่

วันัท่�	29	สิงหาคม	2560	ศาลปกครองกลางม่คำพิพากษาให้	กนัอ.	ม่สิทธีิริบหลักประกันัสัญญาพิพาทไว้	จำนัวนั	
2.52	 ล้านับาท	 โดิยให้	กนัอ.	ค่นัหลักประกันัสัญญาธีนัาคารกรุงศร่อยุธียา	จำกัดิ	 (มหาชีนั)	จำนัวนั	4.25	 ล้านับาท	
แก่บริษัท	พานัทองเกษม	จำกัดิ	เม่�อบริษัท	พานัทองเกษม	ฯ	ไดิ้ชีำระเงินั	2.52	ล้านับาท	ครบถึ้วนัแล้ว	ทั�งนั่�ให้เสร็จสิ�นัภายในั	
30	วันันัับแต่วันัท่�คดิ่ถึ่งท่�สุดิหากพ้นักำหนัดิต้องรับผ่ิดิชีอบดิอกเบ่�ยในัอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี

วันัท่�	 27	กันัยายนั	2560	กนัอ.	 ไดิ้ย่�นัอุทธีรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดิปัจจุบันัคด่ิอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุดิ
 
 42.3 คด่ที่่�บริษััที่ จักรวิาลบุร่รัมย์ จำกัด ฟ้อง กนอ. เพ่�อก่อสร้างโครงการก่อสร้างเข่�อนและระบบป้องกันน�ำที่่วิมใน
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

บริษัท	 จักรวาลบุร่รัมย์	 จำกัดิ	 (ชี่�อเดิิม	 ห้างหุ้นัส่วนัจำกัดิ	 จักรวาลบุร่รัมย์)	 ฟ้อง	กนัอ.	 กับผู้่ว่าการ	กนัอ.	
ต่อศาลปกครองกลาง	เม่�อวันัท่�	5	เมษายนั	2561	ตามสัญญาเลขท่�	กพดิ.47/2557	ลงวันัท่�	12	มิถึุนัายนั	2557	เพ่�อก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างเข่�อนัและระบบป้องกันันั�ำท่วมในันัิคมอุตสาหกรรมบางชีันั	 เนั่�องจาก	กนัอ.	พิจารณาผ่ลงานัการก่อสร้าง
ท่�บริษัทฯ	 ส่งมอบแล้วม่ความถึูกต้องครบถ้ึวนัตามสัญญา	แต่ได้ิม่การส่งมอบงานัล่าช้ีา	 จ่งไดิ้เบิกค่าก่อสร้างงานัให้แก่บริษัท
จักรวาลบุร่รัมย์	จำกัดิ	แต่	กนัอ.	ไดิ้ม่การหักเงินัประกันัผ่ลงานัคิดิค่าปรับการส่งมอบงานัล่าชี้า	ดิ้วยเหตุดิังกล่าว	บริษัทฯ	
ไมเ่ห็นัด้ิวยกับการท่�	กนัอ.	พิจารณาปรับค่าผ่ลงานัการก่อสร้างงวดิสุดิท้ายโดิยใช้ีสทิธิีหกัค่าจ้างจากค่าปรับการส่งมอบงานัล่าช้ีา
กว่าท่�กำหนัดิในัสัญญา	จ่งไดิ้ฟ้องต่อศาลปกครอง	ขอให้	กนัอ.	กับผู่้ว่าการ	กนัอ.	ร่วมกันัหร่อแทนักันัชีำระเงินัจำนัวนั	79.75	
ล้านับาท	พร้อมดิอกเบ่�ยในัอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปีของต้นัเงินัจำนัวนั	74.32	ล้านับาท	นัับถึัดิจากวันัฟ้องคดิ่จนักว่าจะชีำระ
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ให้แกบ่รษิทัฯ	ครบถึว้นั	และใหช้ีดิใชีค้า่ฤชีาธีรรมเนัย่มและค่าทนัายความในัอัตราสงูสดุิแทนับรษิทัฯ	ดิว้ย	ปจัจบุนััคดิอ่ยู่ระหวา่ง
พิจารณาของศาลปกครองกลาง

42.4 คด่ที่่�บริษััที่ เอ็ม อ่ อ่ จำกัด ฟ้อง กนอ. เพ่�อก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานสำเร็จรูป และงานก่อสร้าง
ป้ายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเที่ศไที่ย ระยะ 1 กลุ่มงานที่่� 2 ในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้วิ

บริษัท	 เอ็ม	 อ่	 อ่	จำกัดิ	 ฟ้อง	กนัอ.	ต่อศาลปกครอง	 เม่�อวันัท่�	 18	 ตุลาคม	2561	มูลเหตุของการฟ้องคด่ิน่ั�	
ส่บเนั่�องมาจากการทำสัญญาเลขท่�	กพดิ.56/2560	ลงวันัท่�	24	เมษายนั	2560	เพ่�อก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานั
สำเร็จรูปและงานัก่อสร้างป้ายการนัิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นัเงินั	49.10	ล้านับาท	ขอให้	กนัอ.	 ค่นัเงินัค่าปรับ	
จำนัวนัเงินั	1.96	ล้านับาท	งานัค่าก่อสร้างงานัเพิ�มเติมตอม่อ	และแบบก่อสร้างเป็นัจำนัวนัเงินั	2.93	ล้านับาท	พร้อมดิอกเบ่�ย
ในัอัตราร้อยละ	7.5	 ต่อปี	นัับถึัดิจากวันัฟ้องคดิ่จนักว่าจะชีำระให้แก่บริษัทฯ	ครบถ้ึวนั	และให้ชีดิใชี้ค่าฤชีาธีรรมเนั่ยมและ
ค่าทนัายความในัอัตราสูงสุดิแทนับริษัทฯ	ดิ้วย	ปัจจุบันัคดิ่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง		
  

42.5 คด่ที่่�บรษัิัที่ กรน่ อนิโนเวิชั�น เวิลิด์ จำกัด เพ่�อก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบสาธีารณูปโภค และลานประชารฐั 
พร้อมอาคาร ระยะที่่� 1 กลุ่มงานที่่� 1 ในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้วิ

บริษัท	กร่นั	อินัโนัเวชีั�นั	 เวิลดิ์	 จำกัดิ	ฟ้อง	กนัอ.	ต่อศาลปกครอง	 เม่�อวันัท่�	 21	พฤศจิกายนั	2561	มูลเหตุ
ของการฟ้องคดิ่นั่�ส่บเนั่�องมาจากการทำสัญญาเลขท่�	กพดิ.47/2560	ลงวันัท่�	28	ม่นัาคม	2560	เพ่�อก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ระบบสาธีารณูปโภค	และลานัประชีารัฐพร้อมอาคารเป็นัเงินั	47.60	ล้านับาท	ขอให้	กนัอ.	ค่นัเงินัค่าปรับ	จำนัวนัเงินั	1.71	
ล้านับาท	พร้อมดิอกเบ่�ยในัอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี	นัับถึัดิจากวันัท่�ฟ้องคดิ่จนักว่าจะชีำระให้แก่บริษัทฯ	ครบถึ้วนัและให้ชีดิใชี้
ค่าฤชีาธีรรมเน่ัยมและค่าทนัายความในัอตัราสงูสดุิแทนับรษิทัฯ	ด้ิวย	ปัจจุบันัคดิอ่ยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง	

43.  อ่�น ๆ
การดำเนินการขอถูอนสภาพที่่�ดินสาธีารณประโยชน์ ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหน่อ
กนัอ.	 ไดิ้ทำสัญญาจะซ่ึ่�อจะขายท่�ดิินั/สัญญาเช่ีาซึ่่�อท่�ดิินักับผู่้ซึ่่�อท่�ดิินัในันิัคมอุตสาหกรรมภาคเหนั่อตั�งแต่ปี	 2530

จนัถ่ึงปี	2533	จำนัวนัทั�งสิ�นั	9	ราย	 โดิยผู้่ซ่ึ่�อท่�ดิินัไดิ้ชีำระค่าท่�ดิินัตามเนั่�อท่�ท่�ระบุตามแผ่นัผ่ังแนับท้ายสัญญา	จำนัวนั	
154-1-55.10	ไร่	ซึ่่�งรวมเนั่�อท่�ในัส่วนัของพ่�นัท่�ลำเหม่องสาธีารณะ	จำนัวนั	5-1-21.40	ไร่	โดิยผู่้ซึ่่�อท่�ดิินัไดิ้ชีำระเงินัตามสัญญา
ครบถึว้นัแลว้	แตป่จัจบุนัั	กนัอ.	ยงัไมส่ามารถึโอนักรรมสทิธีิ�ท่�ดินิัในัสว่นัของพ่�นัท่�ลำเหมอ่งสาธีารณะใหผู้่ซ้ึ่่�อไดิเ้นั่�องจากองคก์าร
บริหารส่วนัตำบลมะเข่อแจ้	และองค์การบริหารส่วนัตำบลบ้านักลาง	อำเภอเม่องลำพูนั	จังหวัดิลำพูนั	ไม่เห็นัชีอบกับการถึอนั
สภาพท่�ดิินัดิังกล่าว	โดิยให้เหตุผ่ลว่า	สาธีารณสมบัติของแผ่่นัดิินัยังม่การใชี้ประโยชีนั์อยู่	และการถึอนัสภาพอาจส่งผ่ลกระทบ
กับชีุมชีนัท่�ไดิ้ใชี้นั�ำจากทางลำเล่ยงนั�ำในัลำเหม่องสาธีารณะได้ิ	กนัอ.	จ่งได้ิดิำเนิันัการตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่�ยวกับการใช้ี
ท่�ดิินัสาธีารณสมบัติของแผ่่นัดิินัดิังกล่าว	ปรากฏิว่าทางสาธีารณะไดิ้เปล่�ยนัสภาพไปแล้วทั�งหมดิกล่าวค่อ	ประชีาชีนัไดิ้เลิกใชี้
ประโยชีน์ัในัท่�ดิินั	และทางสาธีารณะก็ไม่ม่สภาพเป็นัทางสำหรับการสัญจรไป-มา	ส่วนัลำเหม่องสาธีารณะนัั�นัม่สภาพต่�นัเขินั	
ไม่ม่สภาพเป็นัแหล่งนั�ำและไม่ม่ลักษณะเช่ี�อมต่อกับทางนั�ำนัอกเขตนิัคมอุตสาหกรรม	 เนั่�องจาก	กนัอ.	 ไดิ้ซ่ึ่�อท่�ดิินับริเวณ
ดิังกล่าวและจัดิตั�งเป็นันัิคมอุตสาหกรรมภาคเหนั่อตั�งแต่ปี	2524	ส่งผ่ลให้พ่�นัท่�บริเวณโดิยรอบเป็นันัิคมอุตสาหกรรมทั�งหมดิ	
ประชีาชีนัจ่งเลิกใชี้ประโยชีนั์จากทางสาธีารณะนั่�โดิยปริยายแล้วการเปล่�ยนัแปลงสภาพจ่งไม่ม่ผ่ลกระทบต่อการใชี้ประโยชีนั์
ในัสาธีารณสมบตัขิองแผ่น่ัดินิัแต่อยา่งใดิ	กนัอ.	จง่ได้ิมห่นังัสอ่ถ่ึงกรมท่�ดินิัเพ่�อขอความยินัยอมเปล่�ยนัแปลงสภาพสาธีารณสมบัติ
ของแผ่่นัดิินัในัเขตนัิคมอุตสาหกรรมภาคเหนั่อตามพระราชีบัญญัติการนัิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2522	
และแกไ้ขเพิ�มเตมิ	ซึ่่�ง	กนัอ.	ไดิป้ระสานังานักบักรมท่�ดินิัเพ่�อตรวจสอบความถึกูตอ้งของจำนัวนัเนั่�อท่�สาธีารณสมบตัขิองแผ่น่ัดิินั	
และประสานังานักับองค์กรปกครองส่วนัท้องถึิ�นัในัการจัดิประชุีมเพ่�อรับฟังความคิดิเห็นัของราษฎรในัชุีมชีนัเก่�ยวกับการขอ
เปล่�ยนัแปลงสภาพสาธีารณสมบัตขิองแผ่น่ัดินิั	เม่�อวนััท่�	21	มิถึนุัายนั	2554	ซึ่่�งผ่ลการประชุีมได้ิมม่ติเหน็ัชีอบให้	กนัอ.	ดิำเนิันั
การเปล่�ยนัแปลงสภาพสาธีารณสมบัติของแผ่่นัดิินัดิังกล่าวไดิ้ตามวัตถึุประสงค์	 เม่�อวันัท่�	20	กันัยายนั	2554	จังหวัดิลำพูนั	
ไดิ้ม่หนัังส่อแจ้งว่าสภาเทศบาลตำบลบ้านักลางและสภาเทศบาลตำบลมะเข่อแจ้	ไดิ้ให้ความเห็นัชีอบในัการเปล่�ยนัแปลงสภาพ
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สาธีารณสมบตัขิองแผ่น่ัดินิัฯ	แลว้	และไดิจ้ดัิใหม้ก่ารประชีมุเพ่�อรบัฟงัความคดิิเหน็ัของราษฎรในัชีมุชีนัเก่�ยวกบัการเปล่�ยนัแปลง
สถึานัภาพสมบัติของแผ่่นัดิินัฯ	เม่�อวนััท่�	21	มถิึนุัายนั	2554	ปรากฏิว่าม่ราษฎรร่วมแสดิงความคดิิเห็นั	จำนัวนั	49	คนั	เหน็ัด้ิวย	
จำนัวนั	42	คนั	ไม่เห็นัดิ้วย	จำนัวนั	2	คนั	และไม่แสดิงความคิดิเห็นั	จำนัวนั	5	คนั	โดิยราษฎรม่เง่�อนัไขว่าท่�ดิินัท่�จัดิให้เป็นั
สาธีารณสมบัตขิองแผ่น่ัดินิัสำหรับพลเมอ่งใช้ีรว่มกันัแทนันั่�กอ่นัการแลกเปล่�ยนั	กนัอ.	จะต้องซ่ึ่อมแซึ่มถึนันัและสาธีารณูปโภค
ให้ม่สภาพสมบูรณ์สามารถึใชี้งานัไดิ้ตามปกติ	และอำเภอเม่องลำพูนัไดิ้พิจารณาแล้ว	เห็นัควรให้	กนัอ.	เปล่�ยนัแปลงสาธีารณ
สมบัติของแผ่่นัดิินัไดิ้	แต่ต้องดิำเนัินัการภายใต้เง่�อนัไขดิังกล่าว	ในัการนั่�จังหวัดิฯ	ไดิ้พิจารณาแล้วเห็นัสอดิคล้องกันัเห็นัควร
เสนัอกระทรวงมหาดิไทยพิจารณาให้ความยินัยอมตามวัตถึุประสงค์ของ	กนัอ.	โดิยขณะนั่�	กนัอ.	อยู่ระหว่างประสานังานักับ
สำนัักงานัท่�ดิินัจังหวัดิลำพูนั	 เพ่�อดิำเนัินัการรังวัดิสอบเขตท่�ดิินัสาธีารณสมบัติของแผ่่นัดิินัท่�เปล่�ยนัแปลงสภาพและแบ่งแยก
ในันัามเดิมิ	สำหรบัโฉนัดิท่�ดินิัท่�จะโอนัแลกเปล่�ยนัเป็นัสาธีารณสมบตัขิองแผ่่นัดินิัต่อไป	กรมท่�ดินิัได้ิมห่นังัสอ่สอบถึามไปยังองค์กร
ปกครองส่วนัท้องถึิ�นัเพิ�มเติม	ถึ่งเหตุผ่ลท่�ไดิ้ให้ความเห็นัชีอบในัการขอเปล่�ยนัแปลงสภาพสาธีารณสมบัติของแผ่่นัดิินัดิังกล่าว

เทศบาลตำบลมะเข่อแจ้ไดิ้จัดิทำเหตุผ่ลประกอบความเห็นัเพ่�อเสนัอกรมท่�ดิินัแล้ว	แต่เทศบาลตำบลบ้านักลางซึ่่�งไดิ้ม่การ
เล่อกตั�งนัายกเทศมนัตร่ท่านัใหม่เห็นัควรให้ม่การจัดิประชีุมเพ่�อรับฟังความคิดิเห็นัของราษฎรในัชีุมชีนัอ่กครั�งหนั่�ง

กนัอ.	 ไดิ้ชี่�แจงข้อเท็จจริงการดิำเนัินัการเปล่�ยนัแปลงสภาพสาธีารณสมบัติของแผ่่นัดิินัต่อเทศบาลตำบลบ้านักลาง	
ปรากฏิว่าเทศบาลฯ	 ม่ความเห็นัว่าท่�ดิินัท่�	กนัอ.	 จัดิให้เป็นัท่�ดิินัสาธีารณสมบัติของแผ่่นัดิินัสำหรับพลเม่องใช้ีร่วมกันัแทนั
เนั่�อท่�ประมาณ	8.5	ไร่	ยังไม่ม่ความเหมาะสม	จ่งให้	กนัอ.	พิจารณาท่�ดิินัแปลงอ่�นั	ขณะนั่�	กนัอ.	อยู่ระหว่างพิจารณา	เพ่�อหา
แนัวทางการดิำเนัินัการตามท่�เทศบาลฯ	เสนัอต่อไป

44. การอนุมัติงบการเงิน
คณะกรรมการการนัิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ไดิ้อนัุมัติให้ออกงบการเงินันั่�	เม่�อวันัท่�	21	ม่นัาคม	2565
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รายชี่�อนิคมอุตสาห็กรรม ที� กนอ. ดำาเนินการเอง 15 นิคมฯ และ 1 ท่าเร่ออุตสาห็กรรม

ลำาดับท์ี� นิคมฯ ท์ี�ตั�ง

1 นัิคมอุตสาหกรรมบางชีันั 60	หมู่	14	ซึ่อยเสร่ไทย	87	ถึนันัเสร่ไทย	ม่นับุร่	กรุงเทพฯ	10510

โทร.	0-2517-0744,	0-2517-1895,	0-2906-0399	โทรสาร	0-2517-6965

2 นัิคมอุตสาหกรรมบางปู 649	หมู่	4	ถึนันัสุขุมวิท	ตำบลแพรกษา	อำเภอเม่อง	จังหวัดิสมุทรปราการ	10280

โทร.	0-2709-3450-3	โทรสาร	0-2323-0730-1

3 นัิคมอุตสาหกรรมลาดิกระบัง 40	ซึ่อยฉลองกรุง	31	แขวงลำปลาทิว	เขตลาดิกระบัง	กรุงเทพฯ	10520

โทร.	0-2326-0221-3,	0-2326-0137,	0-2326-0234	โทรสาร	0-2326-0220

4 นัิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 49/19	หมู่	5	ถึนันัสุขุมวิท	ตำบลทุ่งสุขลา	อำเภอศร่ราชีา	จังหวัดิชีลบุร่	20230

โทร.	0-3849-0941-7	โทรสาร	0-3849-0940

5 นัิคมอุตสาหกรรมภาคเหนั่อ 60	หมู่	4	ถึนันัซึุ่ปเปอร์ไฮเวย์	ตำบลบ้านักลาง	อำเภอเม่อง	จังหวัดิลำพูนั	51000

โทร.	0-5358-1050,	0-5358-1061,	0-5358-1054,	0-5358-1070-2	โทรสาร	0-5358-1060

6 นัิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดิ 1	ถึนันัไอ-หนั่�ง	ตำบลมาบตาพุดิ	อำเภอเม่อง	จังหวัดิระยอง	21150

โทร.	0-3868-3930,	0-3868-3127-9	โทรสาร	0-3868-3941

7 นัิคมอุตสาหกรรมบางพล่ 136/2	หมู่	17	ถึนันัเทพารักษ์	ตำบลบางเสาธีง	อำเภอบางเสาธีง	จังหวัดิสมุทรปราการ	10542

โทร.	0-2705-0697-8	โทรสาร	0-2315-1498

8 นัิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 39/5	หมู่	2	ตำบลบางกระเจ้า	อำเภอเม่อง	จังหวัดิสมุทรสาคร	74000

โทร.	0-3449-0066-9	โทรสาร	0-3449-0070

9 นัิคมอุตสาหกรรมพิจิตร 79	หมู่	1	ถึนันัพิษณุโลก-นัครสวรรค์	ตำบลหนัองหลุม	อำเภอวชีิรบารม่	จังหวัดิพิจิตร	66220

โทร.	0-5669-2191-2	โทรสาร	0-5669-2193

10 นัิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ 9/6	หมู่	4	ตำบลฉลุง	อำเภอหาดิใหญ่	จังหวัดิสงขลา	90110

โทร.	0-7420-6035,	0-7420-8097,	0-7420-6033	โทรสาร	0-7420-6096

11 นัิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย 134	หมู่	1	ตำบลบ้านัธีาตุ	อำเภอแก่งคอย	จังหวัดิสระบุร่	18100

โทร.	0-2253-0561	ต่อ	4443	โทรสาร	0-2650-0204

12 นัิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว หมู่	3	ตำบลป่าไร่	อำเภออรัญประเทศ	จังหวัดิสระแก้ว	27120

โทร.	0-2253-0561	ต่อ	2123	โทรสาร	0-2252-3226

13 นัิคมอุตสาหกรรมสหรัตนันัคร 103	หมู่	4	ตำบลบางพระครู	อำเภอนัครหลวง	จังหวัดิพระนัครศร่อยุธียา	13220

โทร.	0-3536-4011-3	โทรสาร	0-3536-4014	

14 นัิคมอุตสาหกรรมสงขลา

เขตพัฒนัาเศรษฐกิจพิเศษ	

จังหวัดิสงขลา

618	ถึนันันัิคมมักกะสันั	เเขวงมักกะสันั	เขตราชีเทว่	กรุงเทพฯ	10400

โทร.	0-2253-0561	โทรสาร	0-2252-6582,	0-2253-4086	

15 นัิคมอุตสาหกรรม	Smart	Park 618	ถึนันันัิคมมักกะสันั	แขวงมักกะสันั	เขตราชีเทว่	กรุงเทพฯ	10400

โทร.	0-2253-0561	ต่อ	1421

16 ท่าเร่ออุตสาหกรรมมาบตาพุดิ 1	ถึนันัไอ-หนั่�ง	ตำบลมาบตาพุดิ	อำเภอเม่อง	จังหวัดิระยอง	21150

โทร.	0-3868-3305-8	โทรสาร	0-3868-3309

การนิคมอุตสาห็กรรมแห็่งประเทศไทย สำานักงานให็ญ่
618	ถึนันันัิคมมักกะสันั	แขวงมักกะสันั	เขตราชีเทว่	กรุงเทพฯ	10400
โทร.	0-2253-0561	โทรสาร	0-2252-6582,	0-2253-4086

ทำาเนียบนิคมอุตสาห็กรรม
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รายช่ี�อนิคมอุตสาห็กรรมร่วมดำาเนินงาน 50 นิคมฯ

ลำาดับท์ี� นิคมฯ ท์ี�ตั�ง

1 นัิคมอุตสาหกรรมดิับบลิวเอชีเอ	ชีลบุร่	1

 

บรษิัทัี่ ดบับลวิิเอชเอ อนิดสัเตรย่ล ดเ่วิลลอปเมนท์ี่ 

จำกดั (มหาชน) 

331/8-9	หมู่	6	ทางหลวงสาย	331	ตำบลบ่อวินั	อำเภอศร่ราชีา	จังหวัดิชีลบุร่	

20230

โทร.	0-3834-5234	โทรสาร	0-3834-5233

2 นัิคมอุตสาหกรรมดิับบลิวเอชีเอ	ชีลบุร่	2

บรษิัทัี่ ดบับลวิิเอชเอ อนิดสัเตรย่ล ดเ่วิลลอปเมนท์ี่ 

จำกดั (มหาชน) 

390	หมู่	2	ตำบลเขาคันัทรง	อำเภอศร่ราชีา	จงัหวดัิชีลบุร่	20110

โทร.	0-2719-9555	โทรสาร	0-2719-9546-7

3 นัิคมอุตสาหกรรมดิับบลิวเอชีเอตะวันัออก

(มาบตาพุดิ)

บริษััที่ ดับบลิวิเอชเอ อ่สเที่ิร์น 

อินดัสเตร่ยลเอสเตที่ จำกัด

18	ถึนันัปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์	ตำบลห้วยโป่ง	อำเภอเม่อง		

จังหวัดิระยอง	21150

โทร.	0-3868-3303-4	โทรสาร	0-3868-3963

4 นัคิมอตุสาหกรรม	อ่สเทร์ินัซึ่บ่อร์ดิ	(ระยอง)

บรษิัทัี่ อส่เที่ร์ิน ซ่บ่อร์ด อนิดสัเตรย่ลเอสเตที่ 

(ระยอง) จำกดั

112	หมู่	7	ตำบลปลวกแดิง	อำเภอปลวกแดิง	จังหวัดิระยอง	21140

โทร.	0-3895-4543-4	โทรสาร	0-3395-4545,	0-3895-5291

5 นัิคมอุตสาหกรรม	ดิับบลิวเอชีเอ	อ่สเทิร์นัซึ่่บอร์ดิ	1

บริษััที่ ดับบลิวิเอชเอ อ่สเที่ิร์นซ่่บอร์ด 

อินดัสเตร่ยลเอสเตที่ จำกัด

121	หมู่	3	ตำบลตาสิทธีิ�	อำเภอปลวกแดิง	จังหวัดิระยอง	21140

โทร.	0-2719-9555	โทรสาร	0-2719-9546-7

6 นัิคมอุตสาหกรรมดิับบลิวเอชีเอ	อ่สเทิร์นัซึ่่บอร์ดิ	2

บริษััที่ ดับบลิวิเอชเอ อินดัสเตร่ยล

ด่เวิลลอปเมนที่์ จำกัด (มหาชน)

475/3	หมู่	7	ตำบลคลองกิ�ว	อำเภอบ้านับ่ง	จังหวัดิชีลบุร่	20170

โทร.	0-2719-9555	โทรสาร	0-2719-9546-7

7 นัิคมอุตสาหกรรมดิับบลิวเอชีเอ	อ่สเทิร์นัซึ่่บอร์ดิ	3

บริษััที่ ดับบลิวิเอชเอ อ่สเที่ิร์นซ่่บอร์ด

อินดัสเตร่ยลเอสเตที่ จำกัด

270	หมู่	4	ตำบลหนัองเส่อชี้าง	อำเภอหนัองใหญ่	จังหวัดิชีลบุร่	20190

โทร.	0-2719-9555	โทรสาร	0-2719-9546-7

8 นัิคมอุตสาหกรรมดิับบลิวเอชีเอ	อ่สเทิร์นัซึ่่บอร์ดิ	4

บริษััที่ ดับบลิวิเอชเอ อ่สเที่ิร์นซ่่บอร์ด 

อินดัสเตร่ยลเอสเตที่ จำกัด

616/1	หมู่	5	ตำบลแม่นั�ำคู้	อำเภอปลวกแดิง	จังหวัดิระยอง	21140

โทร.	0-2719-9555	โทรสาร	0-2719-9546-7

9 นัิคมอุตสาหกรรมดิับบลิวเอชีเอ	ระยอง	36

บริษััที่ ดับบลิวิเอชเอ ระยอง 36 จำกัด

777	อาคารดิับบลิวเอชีเอ	ทาวเวอร์	ชีั�นั	23-25	หมู่	13	ถึนันัเทพรัตนั	

(บางนัา-ตราดิ)	กม.	7	ตำบลบางแก้ว	อำเภอบางพล	่จงัหวดัิสมทุรปราการ	10540

โทร.	0-2719-9555	โทรสาร	0-2719-9546-7

10 นัคิมฯ	 ดิบับลวิเอชีเอ	 อนิัดิสัเตรย่ล	 เอสเตท	 ระยอง	

บรษิัทัี่ ดบับลวิิเอชเอ อนิดสัเตรย่ล เอสเตที่ ระยอง 

จำกดั

777	อาคารดิับบลิวเอชีเอ	ทาวเวอร์	ชีั�นั	23-25	หมู่	13	ถึนันัเทพรัตนั	

(บางนัา-ตราดิ)	กม.	7	ตำบลบางแก้ว	อำเภอบางพล	่จงัหวดัิสมทุรปราการ	10540

โทร.	0-2719-9555

11 นัิคมอุตสาหกรรมบ้านัหว้า	(ไฮเทค)

บริษััที่ ไที่ยอินดัสเตร่ยล เอสเตที่ จำกัด

99	หมู่	5	ถึนันัสายเอเชี่ย-นัครสวรรค์	ตำบลบ้านัหว้า	อำเภอบางปะอินั	

จังหวัดิพระนัครศร่อยุธียา	13160

โทร.	0-3535-0144-5	โทรสาร	0-3535-0146

12 นัิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินัทร์

บริษััที่ ไฮเที่ค กบินที่ร์ โลจิสติกส์ จำกัด

ตำบลลาดิตะเค่ยนั	อำเภอกบินัทร์บุร่	จังหวัดิปราจ่นับุร่	25110

โทร.	0-2254-4130-6	โทรสาร	0-2254-4138

13 นัิคมอุตสาหกรรมอมตะซึ่ิต่�	(ชีลบุร่)	

บริษััที่ อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

700	หมู่	1	ตำบลคลองตำหรุ	อำเภอเม่อง	จังหวัดิชีลบุร่	20000

โทร.	0-3845-7002-4,	0-3821-3007

โทรสาร	0-3845-7005,	0-3821-3700

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย209208รายงานิประจำำาปี 2564 การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย209



ลำาดับท์ี� นิคมฯ ท์ี�ตั�ง

14 นัิคมอุตสาหกรรมซึ่ิต่�	(ชีลบุร่)	(โครงการ	2)

บริษััที่ อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

700	หมู่	1	ตำบลคลองตำหรุ	อำเภอเม่อง	จังหวัดิชีลบุร่	20000

โทร.	0-3845-7002-4,	0-3821-3007	โทรสาร	0-3845-7005,	0-3821-3700

15 นัิคมอุตสาหกรรมอมตะซึ่ิต่�	(ระยอง)	

บริษััที่ อมตะซ่ิต่� จำกัด

7	หมู่	3	ตำบลบ่อวินั	อำเภอศร่ราชีา	จังหวัดิชีลบุร่	20230

โทร.	0-3834-6007	โทรสาร	0-3834-5771

16 นัิคมอุตสาหกรรมอัญธีานั่

บริษััที่ ไอ.จ่.เอส. จำกัด (มหาชน)

38	ซึ่อยสุขาภิบาล	2	ซึ่อย	31	แขวงดิอกไม้	เขตประเวศ	กรุงเทพฯ	10250

โทร.	0-2727-0000,	0-2727-0021-29	โทรสาร	0-2727-0030

17 นัิคมอุตสาหกรรมราชีบุร่

บริษััที่ มหาชัยพัฒนาที่่�ดิน จำกัด

110	หมู่	9	ตำบลดิอนัทราย	อำเภอโพธีาราม	จังหวัดิราชีบุร่	70120

โทร.	0-3237-5718-9	โทรสาร	0-3237-5718

18 นัิคมอุตสาหกรรมบางปะอินั	

บริษััที่ ที่่�ดินบางปะอิน จำกัด

139	หมู่	2	ถึนันัอุดิมสรยุทธี	ตำบลคลองจิก	อำเภอบางปะอินั

จังหวัดิพระนัครศร่อยุธียา	13160

โทร.	0-3525-8409	โทรสาร	0-3525-8411

19 นัิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซึ่ิต่�

บริษััที่ เอ็ม ด่ เอ็กซ่์ จำกัด (มหาชน)

อำเภอแปลงยาว	จังหวัดิฉะเชีิงเทรา

199	อาคารคอลมัน์ัทาวเวอร์	ชัี�นั	12A	ถึนันัรัชีดิาภเิษก	เขตคลองเตย	

กรงุเทพฯ	10110

โทร.	0-2302-2300	โทรสาร	0-2302-2400-1

20 นัิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์	

บริษััที่ เวิลโกรวิ์ อินดัสที่ร่ส์ จำกัด

78	หมู่	1	ถึนันับางนัา-ตราดิ	ตำบลหอมศ่ล

อำเภอบางปะกง	จังหวัดิฉะเชีิงเทรา	24180	

โทร.	0-3857-0001	โทรสาร	0-3857-0002

21 นัิคมอุตสาหกรรมหนัองแค

บริษััที่บริษััที่ ไที่ย-เยอรมัน เซ่รามิค

อินดัสที่ร่ จำกัด (มหาชน)

ถึนันัพหลโยธีินั	กม.	91-92	อำเภอหนัองแค	จังหวัดิสระบุร่	18140

โทร.	0-3637-4086,	0-3637-4088	โทรสาร	0-3637-4085

22 นัิคมอุตสาหกรรมผ่าแดิง

บริษััที่ ผาแดง พร็อบเพอร์ต่�ส์ จำกัด (มหาชน)

15	ถึนันัผ่าแดิง	ตำบลมาบตาพุดิ	อำเภอเม่อง	จังหวัดิระยอง	21150	

โทร.	0-3868-3318-20	โทรสาร	0-3868-3361

23 นัิคมอุตสาหกรรมปิ�นัทอง

บริษััที่ ป่�นที่อง อินดัสเตร่ยล ปาร์ค จำกัด

789	หมู่	1	ถึนันัสายหนัองค้อ-แหลมฉบัง	ตำบลหนัองขาม	อำเภอศร่ราชีา		

จังหวัดิชีลบุร่		20230

โทร.	0-3829-6334-7	โทรสาร	0-3829-6333

24 นัิคมอุตสาหกรรมปิ�นัทอง	(แหลมฉบัง)

บริษััที่ ป่�นที่อง อินดัสเตร่ยล ปาร์ค จำกัด

789	หมู่	1	ถึนันัสายหนัองค้อ-แหลมฉบัง	ตำบลหนัองขาม	อำเภอศร่ราชีา	

จังหวัดิชีลบุร่	20230

โทร.	0-3829-6334-7	โทรสาร	0-3829-6333

25 นัิคมอุตสาหกรรมปิ�นัทอง	(โครงการ	3)	

บริษััที่ ป่�นที่อง อินดัสเตร่ยล ปาร์ค จำกัด

789	หมู่	1	ถึนันัสายหนัองค้อ-แหลมฉบัง	ตำบลหนัองขาม	อำเภอศร่ราชีา		

จังหวัดิชีลบุร่	20230

โทร.	0-3829-6334-7	โทรสาร	0-3829-6333

26 นัิคมอุตสาหกรรมปิ�นัทอง	(โครงการ	4)

บริษััที่ ป่�นที่อง อินดัสเตร่ยล ปาร์ค จำกัด

789	หมู่	1	ถึนันัสายหนัองค้อ-แหลมฉบัง	ตำบลหนัองขาม	อำเภอศร่ราชีา		

จังหวัดิชีลบุร่	20230

โทร.	0-3829-6334-7	โทรสาร	0-3829-6333

27 นัิคมอุตสาหกรรมปิ�นัทอง	(โครงการ	5)

บริษััที่ ป่�นที่อง อินดัสเตร่ยล ปาร์ค จำกัด

789	หมู่	1	ถึนันัสายหนัองค้อ-แหลมฉบัง	ตำบลหนัองขาม	อำเภอศร่ราชีา		

จังหวัดิชีลบุร่	20230

โทร.	0-3829-6334-7	โทรสาร	0-3829-6333

28 นัิคมอุตสาหกรรมปิ�นัทอง	(โครงการ	6)

บริษััที่ ป่�นที่อง อินดัสเตร่ยล ปาร์ค จำกัด

789	หมู่	1	ถึนันัสายหนัองค้อ-แหลมฉบัง	ตำบลหนัองขาม	อำเภอศร่ราชีา		

จังหวัดิชีลบุร่	20230

โทร.	0-3829-6334-7	โทรสาร	0-3829-6333
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ลำาดับท์ี� นิคมฯ ท์ี�ตั�ง

29 นัิคมอุตสาหกรรมสินัสาคร	

บริษััที่ ซ่่ เอ เอส แอสเซ่ที่ จำกัด

30/1	หมู่	2	ถึนันัเจษฎาวิถึ่	ตำบลโคกขาม	อำเภอเม่อง	

จังหวัดิสมุทรสาคร	74000

โทร.	0-3445-2222,	0-3445-2022	โทรสาร	0-3441-8062,	0-3445-2361

30 นัิคมอุตสาหกรรม	อาร์	ไอ	แอล

บริษััที่ อาร์ ไอ แอล (1996) จำกัด

88	ถึนันัทางหลวงสาย	3191	ตำบลมาบตาพดุิ	อำเภอเมอ่ง	จงัหวดัิระยอง		21150

โทร.	0-3891-5284-87,	0-3893-7000

โทรสาร	0-3891-5288,	0-3803-5375

31 นัิคมอุตสาหกรรมมหาราชีนัคร

บริษััที่ มหาราชนคร จำกัด

ตำบลบางกระเจ้า	อำเภอเม่อง	จังหวัดิสมุทรสาคร	74000

99	สุขุมวิท	ซึ่อย	6	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110

โทร.	0-2253-5577	โทรสาร	0-2253-5578

32 นัิคมอุตสาหกรรมท่	เอฟ	ดิ่	

บรษิัทัี่ เจซ่เ่ค อนิเตอร์เนชั�นแนล จำกัด (มหาชน)

18	ซึ่อยสาทร	11	แยก	9	อาคารท่เอฟดิ่	แขวงยานันัาวา	เขตสาทร	

กรุงเทพฯ	10120	

โทร.	0-2676-4031-4

33 นัิคมอุตสาหกรรมท่	เอฟ	ดิ่	2

บรษิัทัี่ เจซ่เ่ค อนิเตอร์เนชั�นแนล จำกัด (มหาชน)

18	ซึ่อยสาทร	11	แยก	9	อาคารท่เอฟดิ่	แขวงยานันัาวา	เขตสาทร	

กรุงเทพฯ	10120	

โทร.	0-2676-4031-4

34 นัิคมอุตสาหกรรมเอเซึ่่ย

บริษััที่ นิคมอุตสาหกรรมเอเซ่่ย จำกัด

9	หมู่	2	ตำบลบ้านัฉาง	อำเภอบ้านัฉาง	จังหวัดิระยอง	21130

โทร.	0-3868-9123-5	โทรสาร	0-3868-9092

35 นัิคมอุตสาหกรรมเอเซึ่่ย	(สุวรรณภูมิ)	

บริษััที่ นิคมอุตสาหกรรมเอเซ่่ย จำกัด

อำเภอบางบ่อ	จังหวัดิสมุทรปราการ

49	อาคารเอเซึ่่ยเสริมกิจ	ซึ่อยพิพัฒนั์	ถึนันัส่ลม	แขวงส่ลม	เขตบางรัก	

กรุงเทพฯ	10500

โทร.	0-2231-5800	โทรสาร	0-2231-5933

36 นัิคมอุตสาหกรรมหลักชีัยเม่องยาง

บริษััที่ ไที่ร เบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

อำเภอเม่อง	จังหวัดิระยอง

238/9	ถึนันัรัชีดิาภิเษก	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310

โทร.	0-2274-1673-4	โทรสาร	0-2274-1675

37 นัิคมอุตสาหกรรมบ้านับ่งพัฒนัา

บริษััที่ เอสที่่ เพาเวิอร์กรุ�ป จำกัด

อำเภอบ้านับ่ง	จังหวัดิชีลบุร่

73	ซึ่อยสุคนัธีสวัสดิิ�	26	ถึนันัสุคนัธีสวัสดิิ�	แขวงลาดิพร้าว	เขตลาดิพร้าว	

กรุงเทพฯ	10230

โทร.	0-2570-9121	โทรสาร	0-2570-9123

38 นัิคมอุตสาหกรรมบางปู	(เหนั่อ)

บริษััที่ ไที่ย บอนเนต เที่รดดิ�ง โซ่น จำกัด

ถึนันัตำบลบางปูใหม่	ตำบลแพรกษา	อำเภอเม่อง	จังหวัดิสมุทรปราการ

196	ถึนันักาญจนัาภิเษก	แขวงสะพานัสูง	เขตสะพานัสูง	กรุงเทพฯ	

โทร.	0-2650-1192-3	ต่อ	121	โทรสาร	0-2650-1901

39 นัิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ	อินัดิัสทร่ส์

บริษััที่ อเมริกัน บิวิเดอร์ จำกัด

ตำบลหนัองใหญ่	อำเภอหนัองใหญ่	จังหวัดิชีลบุร่

333	หมู่	1	ตำบลหนัองใหญ่	อำเภอหนัองใหญ่	จังหวัดิชีลบุร่	20190

โทร.	0-3821-9009	โทรสาร	0-3821-9008

40 นัิคมอุตสาหกรรมอุดิรธีานั่

บริษััที่ เม่องอุตสาหกรรมอุดรธีาน่ จำกัด

ตำบลโนันัสูง	และตำบลหนัองไผ่่	อำเภอเม่อง	จังหวัดิอุดิรธีานั่

55/55	หมู่	7	ตำบลหมากแข้ง	อำเภอเม่อง	จังหวัดิอุดิรธีานั่	41000

โทร.	0-4224-4771-4	โทรสาร	0-4224-4775

41 นัิคมอุตสาหกรรมโรจนัะแหลมฉบัง

บริษััที่ โรจนะ อินดัสเตร่ยล แมเนจเม้นที่์ จำกัด

อาคารอติลัไทย	ทาวเวอร	์ชีั�นั	26	2034/115	ถึนันัเพชีรบรุ่ตดัิใหม	่แขวงบางกะปิ	

เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310

โทร.	0-2716-1750-58	โทรสาร	0-2716-1759-60
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ลำาดับท์ี� นิคมฯ ท์ี�ตั�ง

42 นัิคมอุตสาหกรรมโรจนัะชีลบุร่	2	(เขาคันัทรง)	

บริษััที่ สวินอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

บริเวณทางหลวงชีนับทหมายเลข	3083	(ถึนันัสายพันัเสดิ็จนัอก-บ้านัสุรศักดิิ�)	

ตำบลเขาคันัทรง	อำเภอศร่ราชีา	จังหวัดิชีลบุร่	20190	

โทร.	0-2716-1750

ตำบลห้างสูง	อำเภอหนัองใหญ่	และตำบลหนัองไผ่่แก้ว	อำเภอบ้านับ่ง	

จังหวัดิชีลบุร่	20190

โทร.	0-2716-1750

43 นัิคมอุตสาหกรรมโรจนัะหนัองใหญ่	ชีลบุร่

บริษััที่ สวินอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ตำบลห้างสูง	อำเภอหนัองใหญ่	และตำบลหนัองไผ่่แก้ว	อำเภอบ้านับ่ง	

จังหวัดิชีลบุร่	20190

โทร.	0-2716-1750

44 นัิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง	33	

บริษััที่ บ่อที่อง อินดัสที่ร่ เที่คโนโลย่ จำกัด

22	ซึ่อยสันัติภาพ	แขวงส่�พระยา	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500

โทร.	0-2631-8856	โทรสาร	0-2237-5957

45 นัิคมอุตสาหกรรมซึ่่พ่จ่ซึ่่	

บริษััที่ ซ่่จ่ คอร์เปอเรชั�น จำกัด

1	อาคารฟอร์จูนัทาวนั์	ชีั�นั	28	ถึนันัรัชีดิาภิเษก	แขวงดิินัแดิง	เขตดิินัแดิง	

กรุงเทพฯ	10400

โทร.	0-2119-4600-1

46 นัิคมอุตสาหกรรมแพรกษา

บริษััที่ วิ่เอ็นเอส พร็อพเพอร์ต่� จำกัด

18	อาคาร	ทรู	ทาวเวอร์	ถึนันัรัชีดิาภิเษก	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	

กรุงเทพฯ	10310

โทร.	0-2858-6264,	06-2474-4659

47 นัิคมอุตสาหกรรมเวิลดิ์	ฟู�ดิ	วัลเลย์	ไทยแลนัดิ์	

อ่างทอง	

บริษััที่ ปาร์ค อินดัสตร่ จำกัด

ถึนันัสายเอเซึ่่ย	กม.	65	ตำบลไชียภูมิ	อำเภอไชีโย	จังหวัดิอ่างทอง	14140

โทร.	0-2242-4438,	0-2242-4921

48 นัิคมอุตสาหกรรมเวิลดิ์	(ลำพูนั)

บริษััที่ เวิิลด์ อินดัสเที่ร่ยล เอสเตที่ จำกัด

4	หมู่	11	ถึนันัหทัยราษฎร์	ตำบลลาดิสวาย	อำเภอลำลูกกา	

จังหวัดิปทุมธีานั่	12150

โทร.	0-2563-4056	โทรสาร	0-25634-057	โทรศัพท์ม่อถึ่อ:	09-2573-7500

49 นัิคมอุตสาหกรรมเอเชี่ย	คล่นั	ชีลบุร่

บริษััที่ เอเช่ย คล่น อินดัสเตร่ยล เอสเตที่ จำกัด

1	ซึ่อยเจริญรัถึ	19	ถึนันัเจริญรัถึ	แขวงคลองสานั	เขตคลองสานั	

กรุงเทพฯ	10600

โทร.	06-5290-9555,	06-1420-8555

50 นัิคมอุตสาหกรรมเอ็กโก	ระยอง

บริษััที่ ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

222	อาคารเอ็กโก	ชีั�นั	14,	15	ถึนันัวิภาวดิ่รังสิต	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักส่�	

กรุงเทพฯ	10210

โทร.	0-2998-5185,	08-1777-7711

212รายงานิประจำำาปี 2564 212รายงานิประจำำาปี 2564
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นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรนซีบอรด 4

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36

นิคมอุตสาหกรรม อาร ไอ แอล

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง

นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

นิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี

นิคมอุตสาหกรรมสมารท ปารค

นิคมอุตสาหกรรมปนทอง (โครงการ 6) จังหวัดระยอง

นิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง

นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ 
อีสเทิรนซีบอรด 1
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก 
(มาบตาพุด)
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด 
(ระยอง)

นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ)

นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ)

นิคมอุตสาหกรรมแพรกษา อินดัสเทรียลล

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

นิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา
(Rubber City)

ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต จังหวัดสงขลา

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต จังหวัดสงขลา

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

นิคมอุตสาหกรรมผาแดง

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร จังหวัดปราจีนบุรี

นิคมอุตสาหกรรมบอทอง 33 จังหวัดปราจีนบุรี

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โครงการ 2

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2

นิคมอุตสาหกรรมปนทอง

นิคมอุตสาหกรรมปนทอง (แหลมฉบัง) จังหวัดชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมปนทอง (โครงการ 3) จังหวัดชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมปนทอง (โครงการ 4) จังหวัดชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมปนทอง (โครงการ 5) จังหวัดชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรนซีบอรด 2

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรนซีบอรด 3

นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส จังหวัดชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมบานบึง

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน ชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี 2 (เขาคันทรง)

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้

นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี

นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา

นิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้

นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซกรีน อินดัสเตรียล เอสเตท
นิคมอุตสาหกรรมบานหวา

31 September 2021

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

นิคมอุตสาหกรรมแกงคอย

นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย
และทาเรืออุตสาหกรรม

อางทอง

นิคมอุตสาหกรรมเวิลด (ลำพูน)

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

นิคมอุตสาหกรรม เวิลด ฟูด วัลเลย ไทยแลนด

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง

นิคมอุตสาหกรรมสงขลา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา

นิคมอุตสาหกรรมสระแกว
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแกว
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นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรนซีบอรด 4
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นิคมอุตสาหกรรม อาร ไอ แอล

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง

นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

นิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี

นิคมอุตสาหกรรมสมารท ปารค

นิคมอุตสาหกรรมปนทอง (โครงการ 6) จังหวัดระยอง

นิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง

นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ 
อีสเทิรนซีบอรด 1
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก 
(มาบตาพุด)
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด 
(ระยอง)

นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ)

นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ)

นิคมอุตสาหกรรมแพรกษา อินดัสเทรียลล

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

นิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา
(Rubber City)

ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต จังหวัดสงขลา

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต จังหวัดสงขลา

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

นิคมอุตสาหกรรมผาแดง

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร จังหวัดปราจีนบุรี

นิคมอุตสาหกรรมบอทอง 33 จังหวัดปราจีนบุรี

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โครงการ 2

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2

นิคมอุตสาหกรรมปนทอง

นิคมอุตสาหกรรมปนทอง (แหลมฉบัง) จังหวัดชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมปนทอง (โครงการ 3) จังหวัดชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมปนทอง (โครงการ 4) จังหวัดชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมปนทอง (โครงการ 5) จังหวัดชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรนซีบอรด 2

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรนซีบอรด 3

นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส จังหวัดชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมบานบึง

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน ชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี 2 (เขาคันทรง)

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้

นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี

นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา

นิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้

นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซกรีน อินดัสเตรียล เอสเตท
นิคมอุตสาหกรรมบานหวา

31 September 2021

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

นิคมอุตสาหกรรมแกงคอย

นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย
และทาเรืออุตสาหกรรม

อางทอง

นิคมอุตสาหกรรมเวิลด (ลำพูน)

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

นิคมอุตสาหกรรม เวิลด ฟูด วัลเลย ไทยแลนด

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง

นิคมอุตสาหกรรมสงขลา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา

นิคมอุตสาหกรรมสระแกว
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแกว




