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เกี่่�ยวกัับ กนอ.
ประวััติิความเป็็นมา

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (กนอ.)
เป็็นรััฐวิิสาหกิิจสัังกััดกระทรวงอุุตสาหกรรม
โดยมีีกระทรวงการคลัังเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น
รายเดีียว (100%)
จััดตั้้�งขึ้้�นตามประกาศคณะปฏิิวััติิ
ฉบัับที่่� 339 ลงวัันที่่� 13 ธัันวาคม 2515
และตราเป็็นพระราชบััญญััติิ กนอ. พ.ศ. 2522
ต่่อมามีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2534
แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2539

การจััดตั้้�ง กนอ.
มีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อเป็็นกลไกของภาครััฐ
ในการขัับเคลื่่�อน
ภาคอุุตสาหกรรมของประเทศ
ด้้วยการจััดตั้้�ง
นิิคมอุุตสาหกรรม
เพื่่�อการเพิ่่ม� มููลค่่าการลงทุุนของภาคอุุตสาหกรรม
และรองรัับการประกอบกิิจการโรงงานอุุตสาหกรรม
ให้้ อ ยู่่� ร่่ วมกัั น อย่่างเป็็ น ระบบ เพื่่� อ สนัั บ สนุุน
ความเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจอย่่างยั่่�งยืืนควบคู่่�

กัับการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมมุ่่�งหวัังก่่อให้้เกิิดการ
กระจายความเจริิญทางเศรษฐกิิจและอุุตสาหกรรม
ไปสู่่�ทุุกภููมิิภาคของประเทศอย่่างสมดุุลและยั่่�งยืืน
ต่่อมา กนอ. ได้้มีีการแก้้ไขพระราชบััญญััติิ กนอ.
เพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 4) พ.ศ. 2550 เพื่่�อขยายขอบเขต
การพัั ฒ นาพื้้� น ที่่� จ ากภาคอุุตสาหกรรมสู่่� ภ าค
บริิการ ปััจจุุบันั กนอ. ได้้มีกี ารแก้้ไขพระราชบััญญััติิ
กนอ. เพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 5) พ.ศ. 2562 เพื่่�อเพิ่่�ม
วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ แ ละอำนาจหน้้ า ที่่� กนอ. ที่่� ส ำคัั ญ
ได้้แก่่ การโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�ดิินที่่�ได้้มาจากการตรา
พระราชกฤษฎีีกาเปลี่่ย� นแปลงสภาพสาธารณสมบััติิ
ของแผ่่นดิิน การนำของหรืือวััตถุุดิิบเข้้าไปในเขต
ประกอบการเสรีีเพื่่�อพาณิิชยกรรมได้้รับั ความสะดวก
มากขึ้้� น รวมถึึงอำนาจตามกฎหมายว่่าด้้ ว ยการ
ขุุดดิินและถมดิิน และกฎหมายว่่าด้้วยการสาธารณสุุข
ผลการดำเนิินงานที่่� ผ่่ า นมา กนอ. ได้้ จัั ด เตรีี ย ม
พื้้� น ที่่� ส ำหรัั บ รองรัั บ นัั กล งทุุนทั้้� ง ในและต่่าง
ประเทศ ตามนโยบายรัั ฐ บาล ปัั จจุุบัั น กนอ.
มีีนิิคมอุุตสาหกรรมทั้้�งสิ้้�น 65 แห่่ง ใน 16 จัังหวััด
ทั่่�วประเทศ ประกอบด้้วย นิิคมอุุตสาหกรรมที่่� กนอ.
ดำเนิินการเอง จำนวน 15 แห่่ง และนิิคมอุุตสาหกรรม
ร่่วมดำเนิินงาน จำนวน 50 แห่่ง มีี พื้้� น ที่่� นิิ คม
อุุตสาหกรรมรวม 178,891 ไร่่ จำนวนโรงงาน 4,999
โรงงาน เม็็ดเงิินการลงทุุน 5.02 ล้้านล้้านบาท ซึ่่�ง
ก่่อให้้เกิิดการจ้้างงาน 815,783 ราย และส่่งเสริิม
เศรษฐกิิจของประเทศให้้ขัับเคลื่่�อนได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
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การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

วิิสััยทััศน์์

“ผู้้�นำำ�การพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรมครบวงจรระดัับภููมิิภาค
ด้้วยนวััตกรรมสู่่�ความยั่่�งยืืน”
โดยวิิสััยทััศน์์ของ กนอ. มีีสิ่่�งที่่�ต้้องขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดขึ้้�นในอนาคต 2 ประการ ได้้แก่่

01

เป็็นผู้้�นำำ�การพััฒนา
นิิคมอุุตสาหกรรมครบวงจรระดัับภููมิิภาค
ด้้วยนวััตกรรม

โดยมุ่่ง� เน้้นการพััฒนาและการให้้บริิการสาธารณููปโภค
สิ่่�งอำนวยความสะดวกที่่�ครบวงจรตามความจำเป็็นและ
ความต้้องการของผู้้�ประกอบการภายในนิิคมอุุตสาหกรรม
ด้้ ว ย เทคโนโลยีี แ ละนวัั ต กรรมเพื่่� อ เพิ่่� ม สมรรถนะ
การแข่่งขัันของผู้้�ประกอบการ อัันส่่งผลให้้เกิิดการเพิ่่�ม
ขีี ด ความสามารถการแข่่งขัั น ของประเทศในภาพรวม
ในระดัับภููมิิภาคโดยมุ่่�งเน้้นการเป็็นผู้้�นำใน 3 ลำดัับแรก
ในกลุ่่� ม ประเทศอาเซีี ย น ประกอบด้้ ว ย ประเทศไทย
อิินโดนีีเซีีย สิิงคโปร์์ มาเลเซีีย ฟิิลิิปปิินส์์ บรููไน เวีียดนาม
ลาว พม่่า และกััมพููชา

02

การพััฒนาสู่่�ความยั่่�งยืืน

โดยการสร้้ า งสมดุุลด้้ า นเศรษฐกิิจ (Economy)
สัั ง คม (Social) และสิ่่� ง แวดล้้ อ ม (Environment)
ในการพัั ฒ นานิิคมอุุตสาหกรรมที่่� ส ามารถอยู่่� ร่่ วมกัั น
อย่่างเกื้้�อหนุุนของภาคอุุตสาหกรรม สัังคม ชุุมชน และ
สิ่่�งแวดล้้อมตามมาตรฐานสากล บนพื้้�นฐานของคุุณธรรม
และความโปร่่งใส ดัังนี้้�
Economy : เพิ่่� ม มููลค่่าการลงทุุนระดัั บ ประเทศ
และผลการดำเนิินงานขององค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง
Social : ได้้รัับการยอมรัับจากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
Environment : เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ (Strategic Objectives: SO) ปีีงบประมาณ 2564
กนอ. กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ (Strategic Objectives) และเป้้าประสงค์์ของแต่่ละวััตถุุประสงค์์
เชิิงยุุทธศาสตร์์ เพื่่�อเป็็นจุุดมุ่่�งหมายที่่�ชััดเจนขององค์์กรในการตอบสนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลง และเป็็นกรอบ
ทิิศทางในการบรรลุุวิิสััยทััศน์์ขององค์์กร ดัังนี้้�

SO1

ยกระดัับผลประกอบการขององค์์กร
และสร้้างความแข็็งแกร่่งของกลุ่่�มธุุรกิิจ

เพื่่�อสร้้างการเติิบโตและความแข็็งแกร่่งทางด้้าน
ธุุรกิิจองค์์ ก ร กนอ. จำเป็็ น ต้้ อ งขยายธุุรกิิจหลัั ก โดย
การจััดตั้้�ง/ขยายนิิคมอุุตสาหกรรม/ท่่าเรืืออุุตสาหกรรม
จากการส่่งเสริิมการลงทุุนในพื้้�นที่่�พััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษ
ภาคตะวัันออก (EEC) และการพััฒนาธุุรกิิจใหม่่ต่่อยอด
ธุุรกิิจเดิิมจากการปรัับปรุุง พ.ร.บ. กนอ. (ฉบัับที่่� 5)
พ.ศ. 2562 ที่่�เพิ่่�มบทบาทหน้้าที่่�ในการจััดตั้้�งบริิษััทจำกััด
หรืื อ บริิษัั ท มหาชนจำกัั ด ผ่่ า นการร่่วมดำเนิินงาน
หรืื อ ร่่วมกิิจการกัั บ บุุคคลอื่่� น เพื่่� อ ประกอบธุุรกิิจที่่�

เกี่่�ยวเนื่่�องกัับกิิจการอัันอยู่่ใ� นวััตถุุประสงค์์ของ กนอ. ทั้้�งใน
และต่่างประเทศ รวมทั้้� ง การบริิหารสิินทรัั พ ย์์ เ ดิิมที่่�
ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้ เช่่น การเร่่งรััดการขาย/เช่่าพื้้�นที่่�
นิิคมอุุตสาหกรรมที่่� กนอ. ดำเนิินการเองผ่า่ นช่่องทาง Digital
การบริิหารสิินทรัั พ ย์์ ใ ห้้ เ กิิดศัั ก ยภาพสููงสุุด เช่่น
การแสวงหาเอกชนลงทุุนพััฒนาพื้้�นที่่�ว่่างเปล่่า นอกจากนี้้�
การใช้้ประโยชน์์ในบริิษััทที่่� กนอ. ร่่วมลงทุุนด้้านการให้้บริิการ
ระบบสาธารณููปโภคต่่างๆ ที่่�มีีผลประกอบการที่่�ดีีเป็็นอีีก
ช่่องทางหนึ่่�งที่่� กนอ. จะสามารถสร้้างรายได้้ในภาพรวม
ของ กนอ. ในอนาคต โดยมีีเป้้าประสงค์์ ดัังนี้้�
• การเติิบโตของรายได้้จากธุุรกิิจใหม่่: มีี Business
Model/ Investment Roadmap
• ผลตอบแทนทางการเงิิ น : EBITDA Margin
50.44%
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S02

สร้้างความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ทุุกกลุ่่�มต่่อภาพลัักษณ์์และความโปร่่งใส
ในการดำำ�เนิินงานขององค์์กร

เพื่่�อยกระดัับองค์์กรสู่่�ความยั่่�งยืืนตามกรอบแนวทาง
ปฏิิบััติิที่่�ดีีของ DJSI (The Down Jones Sustainability
Indices) โดยมีีเป้้าหมาย คืือ การบรรลุุเป้้าหมายใน 3 มิิติิ
ได้้แก่่ มิิติิเศรษฐกิิจ (Economy) มิิติิสัังคม (Social) และ
มิิติิสิ่่ง� แวดล้้อม (Environment) และสร้้างความเชื่่อ� มั่่�นของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย รวมทั้้�งยกระดัับองค์์กรสู่่ค� วามโปร่่งใส
กนอ. จึึงมุ่่�งมั่่�นการพััฒนายกระดัับนิิคมอุุตสาหกรรม
เชิิงนิิเวศ (Eco Industrial Estate) ที่่�สามารถสะท้้อน

S03

สร้้างบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพในการ
สนัับสนุุนกลุ่่�มธุุรกิิจ และพััฒนาสู่่�องค์์กร
แห่่งการเรีียนรู้้�และนวััตกรรม

เพื่่�อให้้องค์์กรสามารถบรรลุุเป้้าหมายของยุุทธศาสตร์์
กนอ. จึึงมุ่่�งมั่่�นยกระดัับขีีดความสามารถของบุุคลากร

S04

พลิิกโฉมระบบเทคโนโลยีีเพื่่�อก้้าวสู่่�องค์์กร
และนิิคมอุุตสาหกรรมในรููปแบบ Digital

เพื่่�อยกระดัับองค์์กรสู่่อ� งค์์กร Digital อย่่างเต็็มรููปแบบ
ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า และนโยบายของรััฐบาล
กนอ. จึึงเน้้นการพััฒนาระบบการให้้บริิการลููกค้้า คู่่�ค้้า

S05

ยกระดัับมาตรฐานการให้้บริิการสู่่�สากล

เพื่่� อ ยกระดัั บ ให้้ อ งค์์ ก รเป็็ น ผู้้�นำใน 3 ลำดัั บ แรก
ในการพััฒนาและการให้้บริิการสาธารณููปโภค สิ่่�งอำนวย
ความสะดวกที่่� ค รบวงจรตามความจำเป็็ น และความ
ต้้องการของผู้้�ประกอบการในนิิคมอุุตสาหกรรม กนอ. จึึง
มุ่่ง� เน้้นการเพิ่่ม� ขีีดความสามารถให้้แก่่ผู้้�ประกอบการ โดย
ยกระดัับการให้้บริิการ Facility ที่่�ขับั เคลื่่�อนด้้วยเทคโนโลยีี

4

ผลการดำเนิินงานเชิิง Eco-Efficiency รวมทั้้�งส่่งเสริิม
การแสดงความรัั บ ผิิดชอบต่่อสัั ง คมและสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
ตามมาตรฐาน ISO 26000 นอกจากนี้้� กนอ. ยัังให้้
ความสำคัั ญ มุ่่� ง เน้้ น ส่่งเสริิมการกำกัั บ ดููแลกิิจการที่่� ดีี
ตามแนวทาง Enablers โดยมีีเป้้าประสงค์์ ดัังนี้้�

• จำำ�นวนนิิคมอุุตสาหกรรมที่่�เป็็น Eco World Class:

4 แห่่ง

• ความพึึ ง พอใจของผู้้� มีีส่่วนได้้ ส่่ วนเสีีย: เพิ่่� มขึ้้� น

0.05 ระดัับ จากปีี 2563

• คะแนนประเมิิน ITA: ได้้เกณฑ์์ระดัับผลการประเมิิน

ผล ITA ระดัับ A (85.00-94.99) แต่่ต้้องไม่่น้้อยกว่่า
ปีี 2563

ให้้มีีศัักยภาพ และปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการทำงานให้้เป็็น
ความปกติิใหม่่ (New Normal) เพื่่�อรองรัับการขยายตััว
ทางธุุรกิิจและการเปลี่่� ย นแปลง รวมทั้้� ง มุ่่� ง ยกระดัั บ สู่่�
องค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้� สู่่�การสร้้างการจััดการนวััตกรรม
ขององค์์กร โดยมีีเป้้าประสงค์์ ดัังนี้้�

• อัั ต ราส่่วนผลิิ ต ภาพการทำำ� งาน (Productivity

Ratio): 11.98 ล้้านบาทต่่อคน

การบริิหารจััดการองค์์กรเป็็นระบบดิิจิิทััล โดยการจััดทำ
สถาปัั ต ยกรรมองค์์ ก ร (Enterprise Architecture
Framework) และจััดทำแนวทางการปรัับปรุุงสู่่�องค์์กร
ดิิจิิทััล (Digital Transformation Roadmap) โดยมีี
เป้้าประสงค์์ ดัังนี้้�
• ก ร ะ บ ว น ก า ร ทำำ� ง า น เ ป็็ น ดิิ จิิ ทัั ล ( D i g i t i z e
Process): บรรลุุ ต ามเป้้ า หมาย EA Roadmap ของ
ปีี 2564 ได้้ 100%

และยกระดัับการให้้บริิการอนุุมััติิ อนุุญาตให้้เป็็น Super
TSC ตลอดจนจััดทำแผนยกระดัับเพื่่�อเพิ่่�มความพึึงพอใจ
ของลููกค้้า โดยมีีเป้้าประสงค์์ ดัังนี้้�
• นิิ คมอุุ ต สาหกรรมที่่� เ ข้้ า สู่่� ร ะบบ Facility 4.0:

แนวทางพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรมสู่่� Facility 4.0

• อัันดัับการบริิหารจััดการนิิคมอุุตสาหกรรมของ

กนอ.: Super TSC

• ความพึึงพอใจของลููกค้้า: ระดัับ 4.50
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ภารกิิจของ กนอ.
กนอ. มีีภารกิิจที่่�สำำ�คััญตามกฎหมาย และที่่�ได้้รัับมอบหมายตามนโยบายการพััฒนาประเทศที่่�สำำ�คััญ คืือ
การพััฒนาพื้้�นที่่พ
� ร้้อมสาธารณููปโภค สาธารณููปการและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรม
เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการพััฒนาอุุตสาหกรรมและภาคบริิการมีีความเจริิญเติิบโตอย่่างมั่่�นคง ควบคู่่�ไปกัับ
การกำำ�กัับดููแลสิ่่�งแวดล้้อมและความปลอดภััย ภายในรููปแบบนิิคมอุุตสาหกรรมที่่�ไม่่ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
และชุุมชน ซึ่่�งสามารถสรุุปภารกิิจหลัักของ กนอ. ได้้ดัังนี้้�

01

จััดหาที่่�ดิินและพััฒนา

เพื่่�อจััดตั้้�งเป็็นนิิคมอุุตสาหกรรม
และสนัับสนุุน ส่่งเสริิม
การจััดตั้้�งนิิคมอุุตสาหกรรม
ในรููปแบบการร่่วมทุุน
การร่่วมดำำ�เนิินงานที่่�สามารถ
รองรัับการลงทุุนของ
ภาคอุุตสาหกรรมและภาคบริิการ
เป้้าหมายของประเทศ

02

จััดตั้้�งและพััฒนา
ท่่าเรืืออุุตสาหกรรม

เพื่่�อรองรัับและสนัับสนุุน
การดำำ�เนิินงานของ
นิิคมอุุตสาหกรรม ตามนโยบาย
การพััฒนาพื้้�นที่่�ของประเทศ

03

04

ที่่�เอื้้�อต่่อการประกอบกิิจการ
ในนิิคมอุุตสาหกรรม

ของผู้้�ประกอบการใน
นิิคมอุุตสาหกรรมด้้วยความสะดวก
รวดเร็็ว โปร่่งใส และตรวจสอบได้้

05

06

จััดให้้มีีบริิการระบบ
สาธารณููปโภค และ
สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก

จััดให้้มีีและให้้บริิการ
สิิทธิิประโยชน์์

ที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการ
ของผู้้�ประกอบการ
ในนิิคมอุุตสาหกรรม

ให้้บริิการอนุุมััติิ อนุุญาต
และกำำ�กัับดููแล
การประกอบกิิจการ

ควบคุุม กำำ�กัับดููแล ตลอดจน
ประสานการจััดการ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
และความปลอดภััย
ของนิิคมอุุตสาหกรรม
ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย และสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นต่่อสาธารณชน
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ระบบคุุณค่่า 5E’s
ภายใต้้ภารกิิจหลัักที่่� กนอ. ต้้องดำำ�เนิินงานเพื่่�อเป็็นกลไกขัับเคลื่่�อนการพััฒนาของประเทศ ได้้สร้้างระบบ
คุุณค่่าให้้แก่่วงจรการพััฒนาอุุตสาหกรรมของประเทศที่่�ยั่่�งยืืนบนหลัักพื้้�นฐานของ 5E’s ดัังนี้้�

01

02

Equitability

Economy

มุ่่�งกระจาย
ความเจริิญสู่่�ภููมิิภาค
อย่่างทั่่�วถึึง เท่่าเทีียม

มุ่่�งสร้้างความเจริิญเติิบโต
ทางเศรษฐกิิจ

05

03

Education

Environment

มุ่่�งสร้้างองค์์ความรู้้�
ให้้แก่่ผู้้�ประกอบการ
ชุุมชน และสัังคม

มุ่่�งรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
อาชีีวอนามััย พลัังงาน
และความปลอดภััย

04

Ethics

มุ่่�งสร้้างจริิยธรรม
คุุณธรรม และรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม และประเทศชาติิ

พัันธกิิจของ กนอ.
กนอ. กำำ�หนดพัันธกิิจที่่�ต้้องดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้บรรลุุวิิสััยทััศน์์ และสนองตอบต่่อผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในการ
ดำำ�เนิินงานของ กนอ. ดัังนี้้�

01

สร้้างนวััตกรรมพััฒนา
นิิคมอุุตสาหกรรมครบวงจร
อย่่างยั่่�งยืืน

โดยเป็็นผู้้�นำการพััฒนาและ
การให้้บริิการสาธารณููปโภค
สิ่่�งอำนวยความสะดวก
อย่่างต่่อเนื่่�อง ด้้วยเทคโนโลยีี
และนวััตกรรมที่่�ครบวงจร
พร้้อมเชื่่�อมโยง ASEAN
เพื่่�ออำนวยความสะดวก
ให้้ผู้้�ประกอบการ

02

ยกระดัับความได้้เปรีียบ
ในการแข่่งขัันแก่่นัักลงทุุน

พััฒนารููปแบบ
และคุุณภาพการให้้บริิการ
เพื่่�อเอื้้�อต่่อการลงทุุน
และการประกอบกิิจการ
ให้้สามารถแข่่งขัันได้้

03

เพิ่่�มคุุณค่่าให้้แก่่
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
บนหลัักธรรมาภิิบาล

สร้้างความเจริิญเติิบโต
ของนิิคมอุุตสาหกรรม/
ท่่าเรืืออุุตสาหกรรม สัังคมชุุมชน
และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างมีีส่่วนร่่วม
ที่่�เป็็นไปตามมาตรฐานสากล
บนพื้้�นฐานของคุุณธรรม
และความโปร่่งใส

7

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ยุุทธศาสตร์์ กนอ. ปีีงบประมาณ 2564
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1
Growth Strategy:
พััฒนาและยกระดัับผลิิตภััณฑ์์/บริิการ/ธุุรกิิจใหม่่
เพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงให้้องค์์กร

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2
Green Strategy:
พััฒนาและบริิหารจััดการแบบมีีส่่วนร่่วม
และเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมสู่่�ความยั่่�งยืืน

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3
Good Governance Strategy:
การยกระดัับระบบการกำำ�กัับดููแลองค์์กร
สู่่�มาตรฐานสากล

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4
Great Strategy:
การพััฒนาศัักยภาพขององค์์กรด้้วยนวััตกรรม
และเทคโนโลยีี

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 5
Global Competitiveness Strategy:
เสริิมสร้้างขีีดความสามารถการแข่่งขััน
ของลููกค้้าและนัักลงทุุน

	มุ่่�งเน้้นการขยายธุุรกิิจหลัักโดยการขยาย/จััดตั้้�งนิิคม
อุุตสาหกรรมและท่่าเรืืออุุตสาหกรรม แสวงหาธุุรกิิจใหม่่
จากการลงทุุนในธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องทั้้�งในและต่่างประเทศ
ตลอดจนใช้้ประโยชน์์จากการบริิหารสิินทรััพย์์ที่่� กนอ.
มีีอยู่่�เพื่่�อสร้้างความแข็็งแกร่่งและเพิ่่�มมููลค่่าให้้แก่่องค์์กร
	มุ่่�งเน้้นการพััฒนายกระดัับนิิคมอุุตสาหกรรมทุุกแห่่ง
เป็็นนิิคมอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ การกำกัับดููแลจััดการ
สิ่่� ง แวดล้้ อ มและความปลอดภัั ย ของโรงงานในนิิคม
อุุตสาหกรรม/ท่่าเรืื อ อุุตสาหกรรมให้้ อ ยู่่� ใ นมาตรฐาน
ไม่่ก่่อให้้เกิิดอุุบััติิเหตุุอุุบััติิภัยั ร้้ายแรงที่่�ส่่งผลกระทบที่่�เกิิดแก่่
สัังคมชุุมชน ตลอดจนดููแลคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีให้้แก่่ชุุมชน
ผ่่านการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกภาคส่่วน
เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตให้้แก่่ สัังคม ชุุมชน ตลอดจน
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นและการยอมรัับต่่อการบริิหารจััดการ
นิิคมอุุตสาหกรรม/ท่่าเรืืออุุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
สากล เช่่น ISO 26000 และ GRI
	มุ่่�งเน้้นการพััฒนาและยกระดัับการกำกัับดููแลองค์์กร
สู่่ม� าตรฐานสากล เพื่่�อให้้เป็็นองค์์กรแห่่งธรรมาภิิบาลที่่�เป็็น
ที่่�ยอมรัับอย่่างยั่่�งยืืน ผ่่านการประเมิินคุุณธรรมและความ
โปร่่งใสในการดำเนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ซึ่่�งเป็็นการ
ประเมิินที่่� ก่่ อให้้ เ กิิดการปรัั บ ปรุุงพัั ฒ นาด้้ า นคุุณธรรม
และความโปร่่งใสในหน่่วยงานขององค์์กร
	มุ่่� ง เน้้ น การเพิ่่� ม ศัั ก ยภาพของบุุคลากร ปรัั บ ปรุุง
เครื่่อ� งมืือในการบริิหารงานด้้านบุุคลากรรองรัับการพััฒนา
ธุุรกิิจ รวมทั้้�งนำองค์์ความรู้้�และนวััตกรรมมาพััฒนาบริิหาร
จััดการองค์์กร ตลอดจนปรัับเปลี่่�ยนองค์์กรสู่่อ� งค์์กรดิิจิิทััล
โดยการพัั ฒ นาระบบและบููรณาการข้้ อ มููลขององค์์ ก ร
ให้้เชื่่�อมโยงกัับหน่่วยงานภายในและภายนอกเพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพประสิิทธิิผลขององค์์กร
	มุ่่ง� เน้้นการพััฒนาปรัับปรุุงรููปแบบการให้้บริิการอนุุมััติิ
อนุุญาต การให้้ บ ริิการระบบสาธารณููปโภคของนิิคม
อุุตสาหกรรมด้้วยเทคโนโลยีีและนวััตกรรมเพื่่�อยกระดัับ
ความพึึงพอใจ/ขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของลููกค้้า
และนัักลงทุุน
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ประเภทกิิจการ และลัักษณะการประกอบกิิจการ
กนอ. มีีภารกิิจหลัักในการบริิหารจััดการนิิคมอุุตสาหกรรม โดยมีีลัักษณะการประกอบกิิจการ ดัังนี้้�

01

การขายและให้้เช่่าที่่�ดิิน
ในนิิคมอุุตสาหกรรม

02

การให้้บริิการ
สาธารณููปโภค
สาธารณููปการ

03

การให้้บริิการ
ท่่าเรืืออุุตสาหกรรม

ลัักษณะของธุุรกิิจ :

ขายและให้้เช่่าที่่�ดิินในนิิคมอุุตสาหกรรม เพื่่�อใช้้ในการ
			
ประกอบกิิจกรรมจากนัักลงทุุนทั้้�งภายในประเทศและ
			นัักลงทุุนจากต่่างประเทศ เป็็นอีีกหนึ่่�งแรงขัับเคลื่่�อน
			
ให้้เกิิดการลงทุุนภายในประเทศ รวมถึึงสิิทธิิประโยชน์์
			อื่่�นๆ ที่่�ช่่วยเพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขัันของ
			ผู้้�ประกอบการภายในนิิคมอุุตสาหกรรม
การดำำ� เนิิน งาน :
จััดหาที่่�ดิินเพื่่�อจััดตั้้�งนิิคมอุุตสาหกรรม โดยแบ่่งประเภท
			อุุตสาหกรรมภายในนิิคมอุุตสาหกรรมตามประเภทความ
			
เกี่่�ยวเนื่่�องของแต่่ละอุุตสาหกรรม เพื่่�อเพิ่่ม� ประสิิทธิิภาพ
			
ในการผลิิต
ลัักษณะของธุุรกิิจ :

จััดหาสาธารณููปโภค สาธารณููปการให้้แก่่ผู้้�ประกอบการ
			ภายในนิิคม เพื่่�อความต่่อเนื่่�องในการดำเนิินการผลิิต
			
และการดำเนิินกิิจการ พร้้อมด้้วยระบบสาธารณููปโภค 4.0
			ที่่�ทำให้้ผู้้�ประกอบการสามารถบริิหารค่่าใช้้จ่่ายได้้
			
อย่่างแม่่นยำ
การดำำ�เนิินงาน :
ดำเนิินการจััดหาน้้ำดิิบ ไฟฟ้้า ระบบความปลอดภััย
			
ระบบการจััดการน้้ำเสีีย และระบบสาธารณููปโภคต่่างๆ
			
เพื่่�อให้้พร้้อมแก่่การดำเนิินธุุรกิิจ รวมถึึงการอำนวย
			
ความสะดวกในการขออนุุมััติิ อนุุญาต ก่่อสร้้าง
			
และการเริ่่�มต้้นธุุรกิิจ
ลััก ษณะของธุุร กิิจ :	การขนถ่่ายเพื่่�อการนำเข้้าและส่่งออกสิินค้้าอุุตสาหกรรม

			
ผ่่านทางท่่าเรืืออุุตสาหกรรม เพิ่่�มความคล่่องตััว
			
ทางด้้านโลจิิสติิกส์์ โดยมีีเป้้าหมายจะเป็็นศููนย์์กลาง
			การขนส่่งสิินค้้ า อุุตสาหกรรมของ ASEAN
การดำำ�เนิินงาน :
พััฒนาพื้้�นที่่�ท่่าเรืืออุุตสาหกรรมสำหรัับการนำเข้้า
			
และส่่งออกสิินค้้าอุุตสาหกรรม ของเหลว เคมีีภััณฑ์์
			
และวััตถุุดิิบในการผลิิตต่่างๆ
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วััฒนธรรมองค์์กร
กนอ. มีีวััฒนธรรมคืือ SMART ECO ประกอบด้้วย

S

M

A

R

T

ECO

SKILLED
MANAGEMENT
TEAM

MOVE
TOWARD
DIGITAL

ABLE
TO WORK
IN NEW WAYS

READY
TO
CHANGE

TRANSFORMATION
FOR FUTURE
COMPETITIVENESS

ECONOMY &
ECOLOGY

มีทักษะในการ
บริหารทีมงาน

การขับเคลื่อน
สูดิจิทัล

สามารถทำงาน
ในรูปแบบใหม

พรอม
ปรับเปลี่ยน

เปลี่ยนแปลง
เพื่อการแขงขัน
ในอนาคต

สูความสมดุล
ทั้งทางดานเศรษฐกิจ
และระบบนิเวศ

โดยมีี 4 เป้้าประสงค์์สู่่�ความสำำ�เร็็จแห่่งอนาคต ได้้แก่่

01

ให้้บริิการ ผู้้�ประกอบการ/นัักลงทุุนภาคอุุตสาหกรรม/SMEs/
Startups ชุุมชนโดยรอบพื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรม ด้้วยเทคโนโลยีี/
นวััตกรรม/ระบบดิิจิิทััล

02

มุ่่�งสู่่�การเป็็น Smart Eco Industrial Estate ตามนโยบาย
“Thailand 4.0/ Industry 4.0” สู่่�การเป็็นประเทศมั่่�นคง/
มั่่�งคั่่�ง/ยั่่�งยืืน

03

พััฒนานิิคมอุุตสาหกรรม โดยใช้้หลััก “นิิคมอุุตสาหกรรม
เชิิงนิิเวศ 4.0” มุ่่�งเน้้นพื้้�นที่่� EEC/SEZ และพื้้�นที่่�ตามนโยบาย
ของรััฐบาล

04

พลิิกโฉมบุุคลากร/โครงสร้้างการบริิหารจััดการองค์์กร
ให้้ทัันสมััย รองรัับการเปลี่่�ยนแปลงสู่่�โลกแห่่งอนาคต
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โครงสร้้างอััตรากำำ�ลััง
จำำ�นวนพนัักงานและลููกจ้้างทั้้�งหมด
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สายงานยุุทธศาสตร์์และพััฒนา

สายงานปฏิิบััติิการ 3

สายงานบริิการและลููกค้้าสััมพัันธ์์
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และระดัับการศึึกษา
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ผลการดำำ�เนิินงานการปรัับปรุุงสวััสดิิการและสิิทธิิประโยชน์์พนัักงาน กนอ.
	สวัั สดิิก ารและสิิทธิิประโยชน์์ ที่่� อ งค์์ ก รมอบให้้
นัับเป็็นแรงจููงใจอย่่างยิ่่ง� ที่่�จะรัักษาบุุคลากรที่่�มีคี วามรู้้�
ความสามารถให้้ อ ยู่่� ร่่ วมกัั บ องค์์ ก รอย่่างยาวนาน
สร้้างความรัักความผููกพัันของพนัักงาน กนอ. ต่่อ
องค์์กร อีีกทั้้ง� ยัังเป็็นแรงจููงใจสำคััญให้้บุุคคลภายนอก
อยากร่่วมงานกัับ กนอ.
	กองบริิหารทรััพยากรบุุคคล ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
ได้้จัดั สวััสดิิการและสิิทธิิประโยชน์์ และมีีการปรัับปรุุง
สวัั สดิิก ารและสิิทธิิประโยชน์์ ใ ห้้ แ ก่่ผู้้�ปฏิิบัั ติิ งาน
อย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งสวััสดิิการพื้้�นฐานตามที่่�กฎหมาย
กำหนด และสวััสดิิการพิิเศษเพิ่่�มเติิมหลากหลาย
รููปแบบ อาทิิ ค่่ารัักษาพยาบาลผู้้�ปฏิิบััติิงาน และ
บุุคคลในครอบครััว ค่่าช่่วยเหลืือบุุตร ค่่าช่่วยเหลืือ
การศึึกษาของบุุตร ค่่าเครื่่อ� งแบบพนัักงาน ค่่าช่่วยเหลืือ
กรณีีประสบภััยพิิบััติิ เป็็นต้้น

ในปีี ง บประมาณ 2564 กนอ. ได้้ ป รัั บ ปรุุง
สวััสดิิการสิิทธิิประโยชน์์ของผู้้�ปฏิิบััติิงาน โดยปรัับเพิ่่ม�
เงิินค่่าทดแทน (ค่่าทำศพ) สำหรัับกรณีีที่่ผู้้�� ปฏิิบััติิงาน
เสีียชีีวิิตก่่อนการเกษีียณอายุุ จากอััตราเดิิมตามที่่�
กฎหมายกำหนดให้้ได้้รัับเงิินค่่าทำศพเป็็นจำนวน
3 เท่่าของเงิินเดืือน ปรัับเป็็นให้้ได้้รัับเงิินเพิ่่�มอีีกใน
กรณีีดัังต่่อไปนี้้�
(1) กรณีีเสีียชีีวิิตอัันมิิใช่่เนื่่�องจากการทำงาน
ให้้ได้้รัับเงิินเพิ่่�มอีีก 100,000 บาท
(2) กรณีีเสีียชีีวิิตเนื่่�องจากการทำงาน ให้้ได้้รัับ
เงิินเพิ่่�มอีีก 200,000 บาท
(3) กรณีีเสีียชีีวิติ ในปีีที่่เ� กษีียณอายุุ ให้้ได้้รับั เงิิน
เพิ่่�มอีีก 200,000 บาท
(4) กรณีีเสีียชีีวิิตเนื่่�องจากการทำงานและในปีี
ที่่�เกษีียณ ให้้ได้้รัับเงิินเพิ่่�มอีีก 300,000 บาท
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การให้้บริิการและสิิทธิิประโยชน์์
ศููนย์์บริิการ Total Solution Center (TSC)

ในปีี 2551 กนอ. ได้้มีีการพััฒนานวััตกรรมการให้้บริิการ โดยยกระดัับการให้้บริิการเบ็็ดเสร็็จครบวงจรจาก
One Stop Service: OSS ซึ่่�งกระจายอยู่่�ในทุุกนิิคมอุุตสาหกรรม ไปสู่่�การเป็็นศููนย์์บริิการธุุรกิิจ Total Solution Center
(TSC) ที่่�ครอบคลุุมการให้้บริิการทั้้�ง “ก่่อน” “ระหว่่าง” และ “หลััง” การลงทุุนด้้วยการปรัับปรุุงคุุณภาพและขยายขอบเขต
การให้้บริิการที่่�มีอี ยู่่เ� ดิิมพร้้อมทั้้�งนำเสนอบริิการรููปแบบใหม่่ บนฐานของความรวดเร็็ว ถููกต้้อง โปร่่งใส ได้้มาตรฐานสากล
ซึ่่�งเอื้้�อให้้สามารถตอบโจทย์์ความต้้องการในทุุกขั้้�นตอนการลงทุุนได้้อย่่างสมบููรณ์์แบบและกระตุ้้�นให้้เกิิดการลงทุุน
ที่่�มีีคุุณภาพยิ่่�งขึ้้�น สอดคล้้องตามแนวทางให้้บริิการที่่�เน้้นจุุดยืืน “ลููกค้้าเป็็นศููนย์์กลางอย่่างแท้้จริิง”
	ศููนย์์ Total Solution Center (TSC) ประกอบด้้วย
บริิการ 5 รููปแบบ ได้้แก่่
1. Focal Point Service ดููแลนัักลงทุุนรายใหม่่
		 โดยให้้ บ ริิการสำนัั ก งานชั่่� ว คราว บริิการ
		ห้้องประชุุม การให้้บริิการข้้อมููลการบริิการ
และคำปรึึกษาด้้ า นการลงทุุน ข้้ อ มููลการ
		ตั้้�งโรงงาน ข้้อมููลผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อเชื่่�อมโยงและ
สร้้างพัันธมิิตรร่่วมกััน รวมถึึงข้้อมููลอื่่�นๆ ที่่�เป็็น
		 ประโยชน์์ต่่อนัักลงทุุน โดยมีี Application
I-EA-T Touch เป็็นส่่วนเสริิมในการสนัับสนุุน
ข้้อมููลอีีกทางหนึ่่�ง
2.

One Stop Service การอนุุมััติิ อนุุญาตใช้้ที่่ดิิ
� น

ก่่อสร้้าง ประกอบกิิจการ และสิิทธิิประโยชน์์
		สำหรัั บ ผู้้�ประกอบการ รวมถึึงการบริิการ
		 ให้้คำปรึึกษา แนะนำและเสนอแนะแนวทาง
		การแก้้ ไ ขปัั ญ หาด้้ า นการอนุุมัั ติิ อนุุญาต
		การประกอบกิิจการ และสิิทธิิประโยชน์์แก่่
		ผู้้�ประกอบการ

3.

One Stop Service for Developer การอนุุมััติิ

4.

Training Service

5.

Value Added Services

อนุุญาตสำหรัั บ ผู้้�พัั ฒ นานิิคมอุุตสาหกรรม
ได้้แก่่ การอนุุญาตผัังแม่่บท ผัังจััดสรร เป็็นต้้น

บริิการจัั ด ฝึึ ก อบรม
หลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
		กนอ. การประกอบกิิจการ หรืือหลัักสููตรอื่่�นๆ
		ทั่่�วไป
เป็็นบริิการเสริิม
		 ในการอนุุมััติิ อนุุญาตผ่่านระบบ e-PP ซึ่่�ง
เป็็นระบบอนุุมััติิ อนุุญาตทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
		 โดยเชื่่�อมโยงกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

การให้้บริิการระบบอนุุมััติิ อนุุญาตทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(e-Permission & Privilege: e-PP)
	กนอ. ได้้พััฒนาการให้้บริิการขออนุุมััติิ อนุุญาต
ผ่่านทางระบบ e-PP (e-Permission & Privilege)
ในการขออนุุญาตใช้้ที่่�ดิิน ก่่อสร้้าง ประกอบกิิจการ
และสิิทธิิประโยชน์์ โดยผู้้�ประกอบการในนิิคม
อุุตสาหกรรมสามารถนำหนัั ง สืื อ อนุุญาตดัั ง กล่่าว

ไปยื่่�นกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยไม่่ต้้องเดิินทาง
มารัับเอกสารที่่� กนอ. โดยในแต่่ละหนัังสืืออนุุญาต
จะมีีลายเซ็็นอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Signature) และ
QR Code เพื่่�อให้้หน่่วยงานอื่่�นสามารถตรวจสอบ
ความถููกต้้องของหนัังสืืออนุุญาตได้้
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ข้้อมููลที่่�สำำ�คััญทางการเงิิน
ฐานะการเงิิน กนอ. ปีี 2564

สินทรัพยรวม

37,768

ลานบาท

14,628

มีสัดสวนหนี้สินตอทุน (D/E)

สวนของทุนรวม

หนี้สินรวม

ลานบาท

23,140

ลานบาท

0.63

เทา

ผลการดำำ�เนิินงาน กนอ. ปีี 2564
	กนอ. มีีกำไรสุุทธิิ จำนวน 3,292 ล้้านบาท เพิ่่ม� ขึ้้น� จากปีี 2563 จำนวน 332 ล้้านบาท หรืือลดลงร้้อยละ 11 ประกอบด้้วย
รายได้้รวม จำนวน 7,347 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจำนวน 491 ล้้านบาท และค่่าใช้้จ่่ายรวม จำนวน 4,055 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
จำนวน 159 ล้้านบาท
รายได้้รวม เพิ่่ม� ขึ้้น� จำนวน 491 ล้้านบาท ประกอบด้้วย รายได้้จากการดำเนิินงานหลัักเพิ่่ม� ขึ้้น� จำนวน 812 ล้้านบาท
ได้้แก่่
รายไดคาเชา
สินทรัพย

เพิ่มขึ้น จำนวน

551

ลานบาท

เพิ่มขึ้น จำนวน

191

รายไดจาก
การขายที่ดิน

เพิ่มขึ้น จำนวน

9

ลานบาท

ลานบาท

เพิ่มขึ้น จำนวน

114

รายไดจากการ
รับบริจาคสินทรัพย
ที่กอใหเกิดรายได

ลดลง จำนวน

51

ลานบาท

เพิ่มขึ้น จำนวน

29

รายได
คาธรรมเนียม

ลดลง จำนวน

31

ลานบาท

รายไดจากการ
รวมดำเนินงาน

รายไดคาบริการ
จากการ
ดำเนินงาน
ทาเทียบเรือ

รายไดคาบริการ
สาธารณูปโภค

ลานบาท

ลานบาท

รายไดอื่น

ลดลง จำนวน

321

ลานบาท

	ค่่าใช้้จ่่ายรวมเพิ่่�มขึ้้�น จำนวน 159 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่เป็็นการเพิ่่�มขึ้้�นของต้้นทุุนขายและบริิการซึ่่�งแปรผัันตาม
รายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
EBITDA ป 2564
จํานวน

4,276

ลานบาท

เพิ่มขึ้นจากป 2563

จํานวน

536

ลานบาท

ตามผลประกอบการ กนอ.

เงินนำสงรัฐ ป 2564
กนอ. นำเงินสงรัฐ ในป 2564

จํานวน

1,235

ลานบาท

ตามหลักเกณฑการนำเงินสงรัฐ
ของกระทรวงการคลัง

รายงานประจำำ�ปีี 2564
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สภาวะเศรษฐกิิจไทยในปััจจุุบัันและแนวโน้้มในปีี 2565
	จากรายงานของสำนัั ก งานสภาพัั ฒ นาการ
เศรษฐกิิจและสัั ง คมแห่่งชาติิ เศรษฐกิิจไทย
ปีี 2564 มีีแนวโน้้มขยายตััวร้้อยละ 1.2 ปรัับตััวดีีขึ้น้�
อย่่างช้้าๆ จากการลดลงร้้อยละ 6.1 ในปีี 2563
อััตราเงิินเฟ้้ออยู่่�ที่่�ร้้อยละ 1.2 และบััญชีีเดิินสะพััด
ขาดดุุลร้้อยละ 2.5 ของ GDP แนวโน้้มเศรษฐกิิจไทย
ปีี 2565 คาดว่่าจะขยายตััวในช่่วงร้้อยละ 3.5-4.5
โดยมีีปััจจััยสนัับสนุุนจาก
(1) การฟื้้�นตััวของอุุปสงค์์ในประเทศและภาค
การผลิิตตามสถานการณ์์ การระบาดของโรคโควิิด-19
ที่่�มีีแนวโน้้มคลี่่�คลายลงตามลำดัับ
(2) การฟื้้น� ตััวอย่่างช้้าๆ ของภาคท่่องเที่่�ยวระหว่่าง
ประเทศภายใต้้นโยบายการเปิิดประเทศของภาครััฐ

(3) การขยายตัั ว ในเกณฑ์์ ดีี ข องการส่่งออก
สิินค้้า
(4) การขัับเคลื่่�อนจากการเบิิกจ่่าย งบประมาณ
ภาครััฐ
(5) ฐานการขยายตััวที่่�ยัังอยู่่�ในระดัับต่่ำ
ทั้้�งนี้้� คาดว่่ามููลค่่าการส่่งออกสิินค้้าในรููปดอลลาร์์
สรอ. จะขยายตััวร้้อยละ 4.9 การอุุปโภคบริิโภค
และการลงทุุนภาคเอกชนขยายตััวร้้อยละ 4.3 และ
ร้้อยละ 4.2 ตามลำดัับ อััตราเงิินเฟ้้อทั่่�วไปเฉลี่่�ยอยู่่ใ� น
ช่่วงร้้อยละ 0.9-1.9 และดุุลบััญชีีเดิินสะพััดเกิินดุุล
ร้้อยละ 1.0 ของ GDP

แนวโน้้มด้้านการเงิินในอนาคตของ กนอ. ในปีี 2565
	ภ า ย ใ ต้้ วิิสัั ย ทัั ศ น์์

“ผู้้�นำำ�ก ารพัั ฒ นานิิ ค ม
อุุตสาหกรรมครบวงจรระดัับภููมิภ
ิ าคด้้วยนวััตกรรม

และยุุทธศาสตร์์ กนอ. 5G +
ปีี 2561-2565 ทำให้้ กนอ. มีี ก ารลงทุุนเพื่่� อ
ขัับเคลื่่�อนด้้านเศรษฐกิิจที่่�สำคััญ คืือ โครงการจััดตั้้�ง
นิิคมอุุตสาหกรรม Smart Park และโครงการพััฒนา
ท่่าเรืืออุุตสาหกรรมมาบตาพุุด ระยะที่่� 3 ซึ่่ง� เป็็น
โครงการที่่�ร่่วมลงทุุนกัับเอกชน ตามพระราชบััญญััติิ
การให้้เอกชนร่่วมลงทุุนในกิิจการของรััฐ พ.ศ. 2562
(PPP) นอกจากนี้้� ใ นด้้ า นการจัั ด การสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
กนอ. ได้้ตระหนัักถึึงความสำคััญของการควบคุุม
การจััดการขยะอุุตสาหกรรมไม่่ว่่าจะเป็็นการกำจััด
การปรัับสภาพ หรืือการนำมารีีไซเคิิล เพื่่�อไม่่ให้้เกิิด
ปััญหาหรืือมลพิิษที่่�จะกระทบกัับสิ่่�งแวดล้้อม กนอ.
จึึงได้้ ริิ เริ่่� ม โครงการระบบติิดตามการเคลื่่� อ นย้้ า ย
กากของเสีียของโรงงานอุุตสาหกรรมแบบ Real Time
สำหรัับนิิคมฯ ที่่� กนอ. ดำเนิินการซึ่่�งเป็็นโครงการ
ที่่�มีีต้้นแบบจากนิิคมอุุตสาหกรรมภาคเหนืือ โดยมีี
ผู้้�ประกอบการในนิิคมฯ ภาคเหนืือและผู้้�ประกอบการ
สู่่� ค วามยั่่� ง ยืื น ”

ขนส่่งและกำจัั ด กากอุุตสาหกรรมเข้้ า ร่่วมใช้้ ง าน
นอกจากนี้้� กนอ. ได้้ เ ริ่่� ม โครงการพัั ฒ นาระบบ
คู่่� เ สมืื อ นดิิจิิทัั ล (Digital Twin) นำร่่องเพื่่� อ การ
บริิหารจััดการสาธารณููปโภคและสิินทรััพย์์ในนิิคมฯ
ซึ่่� ง จะเริ่่� ม พัั ฒ นานำร่่องที่่� นิิ คมฯ สมุุทรสาคร
ซึ่่�งโครงการดัังกล่่าวเป็็นการพััฒนานำระบบดิิจิิทััล
มาประยุุกต์์ใช้้โดยบููรณาการเทคโนโลยีี เช่่น AI
Algorithm, Cloud Computing เพื่่�อให้้สามารถ
แสดงรายละเอีี ย ดคุุณสมบัั ติิที่่� เ ทีี ย บเท่่าวัั ต ถุุจริิง
และสามารถคำนวณสิ่่�งที่่�จะเกิิดขึ้้�นเมื่่�อมีีการพััฒนา
บริิหารจัั ด การในอนาคต ระบบจะประกอบด้้ ว ย
ฐานข้้อมููลกลาง การนำข้้อมููลเข้้าระบบ การวิิเคราะห์์
ข้้อมููล และการแสดงผล โครงการดัังกล่่าวจะสามารถ
เพิ่่ม� ประสิิทธิิภาพการบริิหารจััดการระบบสาธารณููปโภค
และทรััพย์์สิินของนิิคมฯ ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด ทั้้�งนี้้�
การบริิหารจััดการของ กนอ. ในปีี 2565 ยัังคงเน้้น
เรื่่�องบริิหารรายจ่่าย โดยคำนึึงถึึงความคุ้้�มค่่าของ
การใช้้เงิิน และการดำเนิินโครงการลงทุุนระยะยาว
อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเป็็นแหล่่งรายได้้ใหม่่ในอนาคต

15

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

จุุดเด่่นทางการเงิิน
หน่่วย : ล้้านบาท

2562

2563

2564

Chg
Y64-Y63

%Chg
Y64-Y63

27,129
12,195
14,934

29,247
11,803
17,445

37,768
14,628
23,140

8,521
2,825
5,695

29%
24%
33%

รายได้้จากการดำเนิินงานหลััก
รายได้้รวม
ค่่าใช้้จ่่ายรวม
กำไรสุุทธิิ
กำไร (ขาดทุุน) ก่่อนดอกเบี้้�ยจ่่าย ภาษีีเงิินได้้ ค่่าเสื่่�อมราคา
และค่่าตััดจำหน่่าย Earnings before Interest, Tax,
Depreciation and Amortization (EBITDA)

6,645
7,071
3,947
3,124

5,999
6,856
3,896
2,960

6,811
7,347
4,055
3,292

812
491
159
332

14%
7%
4%
11%

3,858

3,740

4,276

536

14%

เงิินนำำ�ส่่งรััฐ

1,326

1,210

1,235

25

2%

11.26%
47.01%
0.82
10

10.12%
49.34%
0.68
8

8.72%
48.33%
0.63
7

-1.40%
-1.01%
-

-

ฐานะการเงิิน

สิินทรััพย์์รวม
หนี้้�สิินรวม
ส่่วนของทุุน
งบกำำ�ไรขาดทุุน

อััตราส่่วนทางการเงิิน

ผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์รวมเฉลี่่�ย (ROA)
กำไรสุุทธิิต่่อรายได้้จากการดำเนิินงาน
อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อทุุน (D/E) (เท่่า)
ความสามารถในการชำระหนี้้� (DSCR) (เท่่า)

หมายเหตุุ : 1. ปีี 2562-2563 งบการเงิินผ่่านการรัับรองจาก สตง. แล้้ว

หนี้้�เงิินกู้้�ของรััฐวิิสาหกิิจ
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
ยอดหนี้้�เงิินกู้้� ณ 30 กัันยายน ของทุุกปีี
(หน่่วยล้้านบาท/ทศนิิยม 2 ตำำ�แหน่่ง)

การค้ำำ��ประกััน โดย กระทรวงการคลััง

ค้้ำประกััน
ไม่่ค้้ำประกััน
ยอดยกมาต้้นปีี
เบิิกเพิ่่�มเงิินกู้้�
ชำระคืืนเงิินกู้้�

ยอดคงเหลืือปลายปีี

2559

2560

2561

2562

2563

2564

-

-

-

-

-

-

2,006.42 2,006.42 2,006.42
12.00
(59.10)

1,959.32 1,575.15 1,220.52
(384.17) (354.63) (354.62)

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

865.90
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ผลประกอบการ

โครงสร้้างรายได้้รวม ปีี 2562-2564
หน่่วย : ล้้านบาท
0.30%
(22)

0.18%
(12)

2.18%
(154)

8.41%
(618)

16.03%
(1,134)

14.89%
(1,021)

26%
(1,826)
16.06%
(1,135)

38%

36.19%
(2,481)

(2,683)

(2,735)

36.35%
(2,671)

15.58%
(1,068)

2%
(138)

16.09%
(1,182)

1.31%
(90)

ป 2562

7,071

37.23%

31.86%
(2,184)

1.62%
(119)

ป 2563

ป 2564

6,856

ลานบาท

ขายที่่�ดิิน

เช่่าสิินทรััพย์์

ร่่วมดำำ�เนิินงาน

ท่่าเทีียบเรืือ

7,347

ลานบาท

บริิการ

ลานบาท

อื่่�นๆ

โครงสร้้างค่่าใช้้จ่่ายรวม ปีี 2562-2564
หน่่วย : ล้้านบาท

6%
(225)

5.07%
(200)

54.33%
(2,190)

55.27%

57%
(2,238)

(2,099)

2.43%
(96)

2%
(59)

5%
(182)

0.05%
(2)

ป 2562

3,947

30.46%
(1,228)

32%
(1,199)

31%
(1,205)

1%
(27)

6%
(213)

0.30%

3,797

ลานบาท

ต้้นทุุนขายที่่�ดิิน

ต้้นทุุนบริิการสาธารณููปโภค

6%
(235)

4%
(150)

(22)

ป 2563

ต้้นทุุนค่่าเช่่าสิินทรััพย์์

6%
(222)

ป 2564

ลานบาท

ต้้นทุุนท่่าเทีียบเรืือ

4,049
ค่่าใช้้จ่่ายบริิหาร

ลานบาท

ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นๆ
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การแต่่งตั้้�งผู้้�แทน กนอ. ในบริิษััทร่่วมทุุน
ผู้้�แทน กนอ. ในบริิษััทร่่วมทุุน
ลำำ�ดัับ

บริิษััท

1

บริิษััท จััดการและพััฒนาทรััพยากรน้้ำ
ภาคตะวัันออก จำกััด (มหาชน) :
(EAST WATER)
บริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการ
อนุุรัักษ์สิ่์ ง่� แวดล้้อม จำกััด (มหาชน) :
(GENCO)
บริิษััท อีีสเทิิร์์น ฟลููอิิด ทรานสปอร์์ต
จำกััด : (EFT)

2
3

รายชื่่�อ (ตำำ�แหน่่ง กนอ.)

ตำำ�แหน่่ง
ในบริิษััท
ร่่วมทุุน

วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

นายวีีริิศ อััมระปาล (ผวก.)

กรรมการ

30 เม.ย. 64 - ปััจจุุบััน

นางสาวฐานัันดร์์ พิิทัักษ์ว์ งศ์์
(รผก.)*

กรรมการ

10 พ.ย. 59 - 30 ก.ย. 64

นายพรเทพ ภููริิพััฒน์์ (รผก.)

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5 พ.ย. 63 - ปััจจุุบััน

4

บริิษััท โกลบอล ยููทิิลิิตี้้� เซอร์์วิิส
จำกััด : (GUSCO)

นางปนััดดา รุ่่ง� เรืืองศรีี (รผก.)
นายวีีริิศ อััมระปาล (ผวก.)
นายประทีีป เอ่่งฉ้้วน (รผก.)

5

บริิษััท เจม เอ็็นไวรัันเมนทััล
แมเนจเม้้นท์์ จำกััด : (GEM)

นายจัักรรััฐ เลิิศโอภาส (รผก.)* กรรมการ
นายอััฐพล จิิรวััฒน์์จรรยา (รผก.) กรรมการ

20 พ.ย. 61 - 30 ก.ย. 64
20 พ.ย. 61 - ปััจจุุบััน

6

บริิษััท โพเอ็็ม โกลบอล จำกััด :
(POEM)

นายธาดา สุุนทรพัันธุ์์� (รผก.)

5 พ.ย. 63 - 24 ต.ค. 64

7

บริิษััท บางปะอิิน โคเจนเนอเรชั่่�น
จำกััด : (BIC) **

กรรมการ

-

5 พ.ย. 63 - ปััจจุุบััน
30 เม.ย 64 - ปััจจุุบััน
5 พ.ย. 63 - ปััจจุุบััน

-

-

ข้้อมููล ณ 30 กัันยายน 2564
หมายเหตุุ : * เกษีียณอายุุราชการ 30 กัันยายน 2564 โดยประธานกรรมการ กนอ. ได้้พิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�แทน กนอ. ในบริิษััทร่่วมทุุนแทนตำแหน่่ง
		
ที่่�ว่่างลง เมื่่�อ 25 ตุุลาคม 2564 ดัังนี้้�
1. นางบุุปผา กวิินวศิิน (ผช.ผวก.) ดำรงตำแหน่่งกรรมการใน GENCO แทน นางสาวฐานัันดร์์ พิิทัักษ์์วงศ์์ (รผก.)
2. นายธาดา สุุนทรพัันธุ์์� (รผก.) ดำรงตำแหน่่งกรรมการใน GEM แทน นายจัักรรััฐ เลิิศโอภาส (รผก.)
3. นายคณพศ ขุุนทอง (ผช.ผวก.) ดำรงตำแหน่่งกรรมการใน POEM แทน นายธาดา สุุนทรพัันธุ์์� (รผก.)
		
** BIC : ไม่่มีีผู้้�แทน กนอ. เข้้าดำรงตำแหน่่งกรรมการในบริิษััท เนื่่�องจาก กนอ. ขอซื้้�อหุ้้�นจากผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่

สรุุปผลการวิิเคราะห์์และติิดตามประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทร่่วมทุุน
	กนอ. ได้้วิิเคราะห์์ติิดตามประเมิินผลการดำเนิินงานของบริิษััทที่่� กนอ. ร่่วมทุุน สำหรัับปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2558-2563 และสำหรัับงวด 6 เดืือน สิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 มิิถุนุ ายน 2564 โดยผลการดำเนิินงานของบริิษััทร่่วมทุุน สรุุปดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท

กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิ
ลำำ�ดัับ

1
2
3
4
5
6
7

บริิษััท

EAST WATER
BIC
GUSCO
GEM
EFT
GENCO
POEM

31 ธ.ค.
2558

1,591.24
212.13
201.33
37.35
21.02
0.67
2.38

31 ธ.ค.
2559

1,318.61
189.95
162.51
40.24
34.30
(23.82)
2.74

31 ธ.ค.
2560

1,232.02
359.51
171.62
53.60
33.95
4.38
6.30

31 ธ.ค.
2561

1,129.77
581.33
148.79
57.43
35.69
119.43
(18.20)

หมายเหตุุ : *งบการเงิิน สำหรัับงวด 6 เดืือน สิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2564 ยัังไม่่ได้้ตรวจสอบแต่่สอบทานแล้้ว

31 ธ.ค.
2562

1,055.91
459.96
141.95
53.46
35.51
(34.81)
2.41

31 ธ.ค.
2563

776.43
594.57
171.08
50.39
38.83
(47.75)
(3.42)

30 มิิ.ย.
2564*

654.86
264.16
102.03
17.11
24.86
(0.07)
(19.32)
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ทุุนและโครงสร้้างของกลุ่่�มธุุรกิิจที่่� กนอ. ร่่วมลงทุุน
	กนอ. ได้้ร่่วมกัับเอกชนจััดตั้้�งบริิษััทร่่วมลงทุุน เพื่่�อดำเนิิน
ธุุรกิิจที่่�เป็็นประโยชน์์หรืือเกี่่�ยวเนื่่�องกัับวััตถุุประสงค์์ของ
กนอ. ได้้แก่่ การจััดให้้มีีและให้้บริิการดููแลบำรุุงรัักษา
และพััฒนาระบบสาธารณููปโภคและสาธารณููปการ รวมถึึง

สิ่่�งอำนวยความสะดวกที่่�เพีียงพอแก่่การประกอบกิิจการ
ในนิิคมอุุตสาหกรรม ซึ่่�งปััจจุุบััน กนอ. ได้้ร่่วมลงทุุนกัับ
ภาคเอกชนทั้้�งสิ้้�น 7 บริิษััท เงิินลงทุุนรวมทั้้�งหมด 520.30
ล้้านบาท (ข้้อมููล ณ 30 กัันยายน 2564) สรุุปดัังนี้้�
เงิินลงทุุนของ กนอ.

ลำำ�ดัับ

1

บริิษััท

บริิษััท จััดการและพััฒนาทรััพยากรน้ำำ��ภาคตะวัันออก จำำ�กััด (มหาชน) :
(EAST WATER)

จำำ�นวนหุ้้�น
(ล้้านหุ้้�น)

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)

การถืือหุ้้�น
(ร้้อยละ)

76.000

124.00

4.57

15.000

15.00

1.34

ประกอบกิิจการจำหน่่ายน้้ำดิิบและน้้ำประปา
ที่่�ตั้้ง� : อาคารอีีสท์ว์ อเตอร์์ ชั้้�น 23-26 เลขที่่� 1 ซอยวิิภาวดีีรังั สิิต 5
ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพฯ 10900
โทรศััพท์์ 0-2272-1600 โทรสาร 0-2272-1603, 0-2272-1692
2

บริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด (มหาชน) :
(GENCO)

ประกอบกิิจการบำบััดและกำจััดกากอุุตสาหกรรม
ที่่�ตั้้ง� : 447 ถนนบอนด์์สตรีีท ตำบลบางพููด อำเภอปากเกร็็ด
จัังหวััดนนทบุุรีี 11120
โทรศััพท์์ 0-2502-0900 โทรสาร 0-2502-0928
3

บริิษััท อีีสเทิิร์์น ฟลููอิิด ทรานสปอร์์ต จำำ�กััด : (EFT)

0.250

2.50

25.00

4

บริิษััท โกลบอล ยููทิิลิิตี้้� เซอร์์วิิส จำำ�กััด : (GUSCO)

9.800

98.00

24.50

5

บริิษััท เจม เอ็็นไวรัันเมนทััล แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด : (GEM)

0.520

52.00

40.00

6

บริิษััท โพเอ็็ม โกลบอล จำำ�กััด : (POEM)

0.124

12.40

1.40

7

บริิษััท บางปะอิิน โคเจนเนอเรชั่่�น จำำ�กััด : (BIC)

21.640

216.40

8.00

ประกอบกิิจการวางท่่อส่่งวััตถุุดิิบและผลิิตภััณฑ์์
ที่่�ตั้้ง� : 2 ถนนเมืืองใหม่่มาบตาพุุดสาย 6 ตำบลห้้วยโป่่ง
อำเภอเมืือง จัังหวััดระยอง 21150
โทรศััพท์์ 0-3868-7513-4 โทรสาร 0-3868-7512
ประกอบกิิจการบริิหารจััดการด้้านสาธารณููปโภค
ที่่�ตั้้ง� : 540 อาคารเมอร์์คิิวรี่่ท� าวเวอร์์ ชั้้�น 6 ถนนเพลิินจิิต
เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ 10330
โทรศััพท์์ 0-2658-6299 โทรสาร 0-2658-6293
ประกอบกิิจการจำหน่่ายน้้ำเสีียที่่�ผ่า่ นการบำบััดแล้้ว
ที่่�ตั้้ง� : 142 อาคารทููแปซิิฟิิคเพลส ชั้้�น 20 ถนนสุุขุุมวิิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุุงเทพฯ
โทรศััพท์์ 0-2658-6299 โทรสาร 0-2658-6293

ประกอบกิิจการบริิหารจััดการศููนย์์บริิการผู้้�ประกอบการ
ที่่�ตั้้ง� : 866 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุุงเทพฯ
โทรศััพท์์ 0-2318-0809, 0-2318-7885 โทรสาร 0-2318-0813
ประกอบกิิจการผลิิตกระแสไฟฟ้้าและไอน้้ำจำหน่่าย
ที่่�ตั้้ง� : 587 ถนนสุุทธิิสารวิินิิจฉััย แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพฯ
โทรศััพท์์ 0-2275-3327-9, 0-2277-0460 โทรสาร 0-2691-9951
รวม

520.30
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EASTWATER - ผลการดำเนิินงาน

6 เดืือนแรกของปีี 2564 บริิษััทมีีกำไรสุุทธิิ
655 ล้้านบาท เพิ่่ม� ขึ้้น� ร้้อยละ 39 เมื่่�อเทีียบกัับงวดเดีียวกัันของปีี 2563 สาเหตุุหลััก
มาจากบริิษััทมีีรายได้้จากการจำหน่่ายน้้ำดิิบเพิ่่�มขึ้้�น และรายได้้จากการขาย
น้้ำอุุตสาหกรรมที่่�เป็็นธุุรกิิจใหม่่ ส่่งผลทำให้้อััตรากำไรขั้้�นต้้นเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4
และอััตรากำไรสุุทธิิเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5
BIC - ในครึ่่ง� ปีีแรกปีี

2564 บริิษััทมีีกำไรสุุทธิิ 264 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 14 เมื่่�อ
เทีียบกัับงวดเดีียวกัันของปีี 2563 ที่่�แสดงผลกำไรสุุทธิิ 306 ล้้านบาท สาเหตุุหลััก
เนื่่�องจากรายได้้รวมลดลงร้้อยละ 9 จากผลกระทบของการระบาด COVID-19
ที่่�ยัังคงแพร่่ระบาดต่่อเนื่่�องมาในปีี 2564 ทำให้้การใช้้ไฟฟ้้าของผู้้�ประกอบการ
ลดลง เนื่่�องจากลดปริิมาณการผลิิต
GUSCO - ในภาพรวมครึ่่�งปีีแรก

2564 บริิษััทยัังคงสามารถรัักษาอััตราส่่วนกำไร
ขั้้น� ต้้นได้้เท่่ากัับช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีี 2563 โดยอยู่่ที่่� ร้� อ้ ยละ 17 อีีกทั้้ง� บริิษััทยััง
บริิหารจััดการรายได้้และต้้นทุุนดีีสม่่ำเสมอ โดยสามารถทำกำไรได้้ดีอี ย่่างต่่อเนื่่�อง
บริิษััทมีีกำไรสุุทธิิในครึ่่�งปีีแรกปีี 2564 อยู่่�ที่่� 25 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 14 เมื่่�อเทีียบกัับงวดเดีียวกัันของปีี 2563 สาเหตุุหลัักเนื่่�องจากบริิษััทมีีรายได้้รวม
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6 และบริิษััทยัังมีีความมั่่�นคงทางด้้านการเงิินอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ดีี
EFT -

GEM - บริิษััทสามารถทำกำไรได้้ดีอ
ี ย่่างต่่อเนื่่�อง

โดยครึ่่ง� ปีีแรก 2564 มีีกำไรสุุทธิิ
17 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 21 เมื่่�อเทีียบกัับงวดเดีียวกัันของปีี 2563 ที่่�แสดง
ยอดกำไรสุุทธิิ 14 ล้้านบาท สาเหตุุหลัักเนื่่�องจากรายได้้ค่่าบริิการเพิ่่ม� ขึ้้น� ร้้อยละ 9
ภาพรวมครึ่่�งปีีแรกปีี 2564 บริิษััทมีีผลขาดทุุนสุุทธิิ 0.07 ล้้านบาท
จากผลกระทบของการแพร่่ระบาดของเชื้้�อโรค COVID-19 ทำให้้รายได้้รวม
ลดลงร้้อยละ 14 อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทเสริิมสภาพคล่่องโดยหาธุุรกิิจใหม่่ ได้้แก่่
การลงทุุนโครงการระบบไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนหลัังคา (Solar Rooftop)
และธุุรกิิจผลิิตจำหน่่ายหน้้ากากอนามััยทางการแพทย์์
GENCO -

POEM - ผลการดำเนิินงานครึ่่ง� ปีีแรกปีี

2564 บริิษััทมีีผลขาดทุุนสุุทธิิ 19 ล้้านบาท
เนื่่� อ งจากรายได้้ ร วมลดลงร้้ อ ยละ 20 จากผลกระทบของการแพร่่ระบาด
COVID-19 และมีีค่่าใช้้จ่่ายรวมเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 21 ทั้้�งนี้้� ณ 30 มิิถุุนายน 2564
บริิษััทมีีผลขาดทุุนสะสม 35 ล้้านบาท

รายงานประจำำ�ปีี 2564
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ภาวะการลงทุุนและแนวโน้้มในอนาคต
ภาพรวมการลงทุุนในภาคอุุตสาหกรรม

	จากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 อย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่งผลให้้อุุตสาหกรรมการผลิิตในบางอุุตสาหกรรมได้้รัับ
ผลกระทบ ในขณะเดีียวกััน บางอุุตสาหกรรมมีีแนวโน้้มเติิบโต เช่่น

รถยนต์์และชิ้้�นส่่วน
หดตััว

อุุตสาหกรรมชิ้้�นส่่วน
อิิเล็็กทรอนิิกส์์เติิบโต

จากปััญหาการขาดแคลนชิิปและชิ้้�นส่่วนชุุด
สายไฟ เนื่่�องจากโรงงานผู้้�ผลิิตเกิิดการระบาด
ของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 และผู้้�ผลิิตที่่�ใช้้ชิ้้�นส่่วน
จากต่่างประเทศประสบปััญหาด้้านการขนส่่ง
ทํําให้้การผลิิตไม่่เป็็นไปตามเป้้าหมาย

ตามการเติิบโตของตลาดชิ้้�นส่่วนอิิเล็็กทรอนิิกส์์
โลกอย่่างต่่อเนื่่�องจากการใช้้เซมิิคอนดัักเตอร์์
เป็็ น ส่่วนหนึ่่� ง ของสิินค้้ า สมัั ย ใหม่่ตั้้� ง แต่่
เครื่่� อ งจัั ก ร คอมพิิวเตอร์์ ร ถยนต์์ เครื่่� อ งใช้้
ไฟฟ้้าในบ้้าน อุุปกรณ์์การแพทย์์ และอุุปกรณ์์
สื่่�อสารต่่างๆ

การกลั่่�นน้ำำ��มััน
ปิิโตรเลีียมลดลง

ผลิิตภััณฑ์์ยางอื่่�นๆ

เกิิดจากการระบาดของเชื้้� อ ไวรัั ส โควิิด-19
ที่่� รุุ นแรงกว่่าปีี ก่่ อน กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ
หลายอย่่างชะลอตััวลงกระทบต่่อการใช้้น้้ำมััน
เพื่่�อการผลิิต การขนส่่งและการเดิินทาง

อุุตสาหกรรม
การผลิิตรถจัักรยานยนต์์
ลดลง
จากการหดตััวของตลาดในประเทศ และตลาด
ส่่งออก จากการแพร่่ระบาดของเชื้้� อ ไวรัั ส
โควิิด-19 ที่่�มีีความรุุนแรงกว่่าปีีก่่อน ทํําให้้มีี
มาตรการควบคุุมการระบาดที่่�เข้้มงวดมากขึ้้�น
กระทบต่่อความต้้ อ งการใช้้ ร วมถึึงกํํ า ลัั ง ซื้้� อ
และรายได้้ที่่�น้้อยลง เช่่นเดีียวกัับการส่่งออก
ในกลุ่่� ม ประเทศอาเซีี ย นซึ่่� ง เป็็ น คู่่� ค้้ า หลัั กก็็
ประสบปัั ญ หาการแพร่่ระบาดเช่่นเดีี ย วกัั น
อุุตสาหกรรมสํํ า คัั ญ ที่่� ยัั ง ขยายตัั ว ในเดืื อ น
สิิงหาคม 2564 เมื่่�อเทีียบกัับเดืือนเดีียวกััน
ของปีีก่่อน

ที่่�มิิใช่่ยางล้้อมีีการเติิบโตจากความต้้องการ
ของลููกค้้าต่่างประเทศที่่�เพิ่่�มขึ้้�น เช่่น ยางแท่่ง
และยางแผ่่นเป็็นหลััก เนื่่�องจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 ในหลาย
ประเทศเริ่่�มคลี่่�คลาย โดยเฉพาะจากลููกค้้าจีีน
รวมถึึงความต้้องการใช้้ในอุุตสาหกรรมยาง
รถยนต์์
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การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ปััจจััยและผลกระทบที่่�มีีต่่อการขยายการลงทุุนที่่�ส่่งผลต่่อภาพรวม
อุุตสาหกรรมไทยในปีี 2564 และในอนาคต
	ปีี 2564 ยัังคงเป็็นปีีที่อุ
่� ต
ุ สาหกรรมไทยเผชิิญกัับ

ความท้้าทาย โดยเฉพาะปััญหาการแพร่่ระบาดของ
เชื้้�อไวรััสโควิิด-19 อย่่างไรก็็ดีี ในช่่วงครึ่่�งหลัังของ
ปีี 2564 สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� โควิิด-19
เริ่่�มมีีสััญญาณดีีขึ้้�นจากการเร่่งจััดสรรและฉีีดวััคซีีน
ที่่�มีีมากขึ้้�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงการดููแล
Supply Chain ของภาคการผลิิตใน Bubble & Seal
ไม่่ให้้หยุุดชะงัักจากการระบาดในกลุ่่�มแรงงาน
ส่่งผลให้้
กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจในประเทศและความเชื่่�อมั่่�น
ด้้านการลงทุุนของภาคเอกชนมีีแนวโน้้มดีีขึ้้�น
	การผ่่อนคลายมาตรการควบคุุ ม

การเริ่่�มผ่่อนปรนการเดิินทางเข้้าประเทศสำำ�หรับ
ั

อาทิิ กองถ่่ายภาพยนตร์์
ผู้้�มาเข้้ า ร่่วมงานแสดงสิินค้้ า กลุ่่� ม ผู้้�มีี ก ำลัั ง ซื้้� อ สููง
และกลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิแบบพิิเศษ (Special
Tourist Visa: STV) ทำให้้จำนวนนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิ
ทยอยฟื้้น� ตััว โดยคาดว่่าการเดิินทางระหว่่างประเทศ
จะมากขึ้้�นโดยลำดัับ
นัักท่่องเที่่�ยวเฉพาะกลุ่่�ม

ก า ร ส่่ ง อ อ กมีี แ น ว โ น้้ มก ลัั บ ม า ข ย า ย ตัั ว

ตามวัั ฏ จัั ก รการฟื้้� น ตัั ว ของเศรษฐกิิจและปริิมาณ
การค้้าโลก ผลจากการผ่่อนคลายมาตรการควบคุุม
การแพร่่ระบาด ผนวกกัับมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ
ทั้้�งด้้านการเงิินและการคลัังของหลายประเทศสำคััญ
การลงทุุนในระบบโครงสร้้างพื้้�นฐาน โดยเฉพาะ

โครงการลงทุุนขนาดใหญ่่ (Mega Projects) ของ
ภาครััฐจะเป็็นแรงขัับเคลื่่�อนสำคััญของภาคธุุรกิิจ/
อุุตสาหกรรม ได้้แก่่ โครงการรถไฟทางคู่่ส� ายเด่่นชััยเชีียงของ และสายบ้้านไผ่่-นครพนม โครงการรถไฟ
ความเร็็วสููงไทย-จีีน โครงการรถไฟฟ้้าสายสีีส้้มส่่วน
ต่่อขยาย โครงการรถไฟความเร็็วสููงเชื่่�อมสามสนามบิิน
ช่่วงสุุวรรณภููมิิ-อู่่�ตะเภา และโดยเฉพาะโครงการ
พััฒนาท่่าเรืืออุุตสาหกรรมมาบตาพุุด ระยะที่่� 3 ที่่�
ดำเนิินงานโดย กนอ. เป็็นต้้น

ภาวะอุุตสาหกรรม ปีี 2564
	ภาวะเศรษฐกิิจอุุตสาหกรรมในไตรมาสที่่�
2/2564 เมื่่�อพิิจารณาจากดััชนีีผลผลิิตอุุตสาหกรรม
(MPI) ขยายตััวร้้อยละ 20.41 ปรัับตััวดีีขึ้น้� เมื่่�อเทีียบ
กัับในไตรมาสที่่� 1/2564 ที่่�ขยายตััวร้้อยละ 0.85
ส่่วนหนึ่่�งได้้รับั อานิิสงส์์จากผลของฐานต่่ำในไตรมาส
ที่่� 2/2563 ซึ่่ง� เป็็นช่่วงที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากการแพร่่
ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ระลอกแรก รวมถึึงใน
ปีีนี้้ก� ารส่่งออกมีีการขยายตััวดีี อุุตสาหกรรมสำคััญที่่�
ขยายตััวในไตรมาสที่่� 2/2564 อาทิิ การผลิิตรถยนต์์
ปััจจััยหลัักมาจากฐานต่่ำในปีีก่่อน ที่่�การระบาดของ
เชื้้�อไวรััสโควิิด-19 รอบแรกทำให้้เศรษฐกิิจทั่่�วโลก
หดตััว ความต้้องการสิินค้้าหายไป แต่่ในปีีนี้้�สภาพ
เศรษฐกิิจโดยเฉพาะประเทศคู่่�ค้้าเติิบโตได้้มากขึ้้�น
ทำให้้การผลิิตเพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อตอบสนองตลาดส่่งออก

เป็็นหลััก ชิ้้�นส่่วนอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ภาวะการผลิิตเพิ่่�ม
ขึ้้�น เนื่่�องจากความต้้องการชิ้้�นส่่วนอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ในตลาดโลกที่่�ขยายตััวต่่อเนื่่�อง การเริ่่�มฟื้้�นตััวของ
ประเทศที่่� พัั ฒ นาแล้้ ว หลัั ง การเร่่งฉีี ด วัั ค ซีี น และ
สามารถควบคุุมยอดผู้้�ติิดเชื้้�อได้้ ประกอบกัับการ
เปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีี ทำให้้มีคี ำสั่่�งซื้้�อล่่วงหน้้า
เข้้ามาสููงในทุุกรายการสิินค้้า เหล็็กและเหล็็กกล้้า
ภาวะการผลิิตเพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งในกลุ่่�มสิินค้้าเหล็็กทรงแบน
และเหล็็กทรงยาว โดยเฉพาะเหล็็กทรงแบนที่่�ใช้้ใน
อุุตสาหกรรมยานยนต์์และเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าที่่�เติิบโต
ได้้ดีีจากปีีก่่อนและการเร่่งก่่อสร้้างสาธารณููปโภค
ของรััฐที่่�ทำให้้ความต้้องการใช้้สิินค้้าในกลุ่่�มเหล็็ก
ทรงยาวเติิบโตมากขึ้้น� เครื่่อ� งปรัับอากาศ จากฐานต่่ำ
ในปีี ก่่ อนที่่� มีี ก ารระบาดของเชื้้� อ ไวรัั ส โควิิด-19
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ในระลอกแรกที่่�ส่่งผลกระทบทั่่�วโลก และส่่งผลให้้
ผู้้�ผลิิตขาดแคลนชิ้้�นส่่วนสำหรัับการผลิิตสิินค้้าจาก
การล็็อกดาวน์์ในหลายประเทศรวมทั้้�งประเทศไทย
การผลิิตยางล้้อ เนื่่�องจากปีีก่่อนมีีการล็็อกดาวน์์ทั่่ว� โลก
ทำให้้ ค วามต้้ อ งการหดหายไปจากการหยุุดผลิิต

รถยนต์์ชั่่�วคราวและกำลัังซื้้�อหดตััว แต่่ในปีีนี้้� บริิษััท
สามารถทำการผลิิตได้้ตามปกติิ ประกอบกัับความ
ต้้ อ งการของยางรถยนต์์ เ ติิบโตตามอุุตสาหกรรม
ต่่อเนื่่� อ ง เช่่น อุุตสาหกรรมยานยนต์์ (ที่่� ม า:
สำนัักงานเศรษฐกิิจอุุตสาหกรรม)

แนวโน้้มภาวะอุุตสาหกรรมในอนาคต

	ภาวะอุุตสาหกรรมในอนาคต คาดการณ์์
ศัักยภาพของอุุตสาหกรรมในอีีก 5 ปีีข้้างหน้้าใน
19 กลุ่่�มอุุตสาหกรรม พบว่่าอุุตสาหกรรมของไทย
มีีแนวโน้้มดีีขึ้้�นและมีีศัักยภาพมากขึ้้�นในภาคบริิการ
ทั้้� ง ภาคสัั น ทนาการ ภาคเทเลคอม ธุุรกิิจบริิการ
ที่่�พััก ธุุรกิิจเฮลธ์์แคร์์ และการขนส่่ง ทั้้�งหมดจะ
ได้้ประโยชน์์จากประสิิทธิิภาพของแรงงานที่่�สููงขึ้้�น
และทัั ก ษะการประกอบการของผู้้�เล่่นที่่� มีี อ ยู่่� ใ น
ปัั จจุุบัั น แต่่ศัั ก ยภาพของไทยมีี แ นวโน้้ ม ทรงตัั ว
หรืื อ ลดลงใน 18 กลุ่่� ม อุุตสาหกรรม ส่่วนใหญ่่
เป็็ น ภาคอุุตสาหกรรมที่่� ต้้ อ งใช้้ เ ทคโนโลยีี ขั้้� น สููง
ในกระบวนการผลิิต เช่่น อุุตสาหกรรมคอมพิิวเตอร์์
และอิิเล็็กทรอนิิกส์์ อุุตสาหกรรมประกอบยานยนต์์
ผลิิตภััณฑ์์เคมีี และอุุปกรณ์์ไฟฟ้้า แม้้อุุตสาหกรรม
เหล่่านี้้�เป็็นภาคการส่่งออกที่่�สำคััญของประเทศ แต่่กลัับ
สร้้างมููลค่่าเพิ่่ม� ให้้กับั ประเทศน้้อย ดัังนั้้�นต้้องมีีแนวทาง

พััฒนาที่่�เหมาะสมเพื่่�อยกระดัับศัักยภาพอุุตสาหกรรม
ที่่�ยัังอยู่่�ในระดัับต่่ำ
โดยแนวโน้้มของธุุรกิิจนิิคมอุุตสาหกรรม ในปีี
2565 และ 2566 การขายและให้้เช่่าที่่�ดิินคาดว่่าจะ
โตเฉลี่่�ยประมาณร้้อยละ 20 ต่่อปีี จากปััจจััยสนัับสนุุน
(1) การฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจโลกซึ่่�งจะทำให้้ความ
ต้้องการส่่งออกของไทยเพิ่่�มขึ้้�น (2) ความคืืบหน้้า
โครงการโครงสร้้างพื้้�นฐานของรััฐบาล โดยเฉพาะใน
EEC ที่่�จะสนัับสนุุนการเติิบโตของนิิคมอุุตสาหกรรม
ในภาคตะวัันออก และ (3) ความเชื่่�อมั่่�นที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ของนัักลงทุุนต่่างชาติิจากแนวโน้้มเศรษฐกิิจที่่�ดีีขึ้้�น
นอกจากนี้้� การปรัับเปลี่่�ยนทางการค้้าที่่�อาจเกิิดจาก
ความขัั ด แย้้ ง ทางการค้้ า ระหว่่างสหรัั ฐ ฯ กัั บ จีี น
ทำให้้มีีแนวโน้้มที่่�จะย้้ายมาขยายโรงงานผลิิตในไทย

Thai Industrial Estates Total Area by Region (2020)
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ภาพรวมของภาวะการลงทุุนในนิิคมอุุตสาหกรรม
	ปีี 2564 เป็็นปีีที่่�ภาคอุุตสาหกรรมต้้องเผชิิญกัับ
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) นัับเป็็นความท้้าทายที่่�ทุุกคนต้้องเผชิิญ
และก้้าวให้้ผ่่านพ้้นไปท่่ามกลางวิิกฤตการณ์์ครั้้�งนี้้�
ในช่่วงต้้นปีี 2564 หลายประเทศต้้องออกมาตรการ
ควบคุุมโรคอย่่างเข้้ ม งวด เช่่น ขอความร่่วมมืื อ
ให้้พนัักงานทำงานจากที่่�บ้้าน และปิิดการเดิินทาง
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศเพื่่�อควบคุุมและจำกััด
การแพร่่ระบาด ซึ่่�งมาตรการดัังกล่่าวส่่งผลกระทบ
อย่่างมีีนััยสำคััญต่่อระบบเศรษฐกิิจ อย่่างไรก็็ตาม
ในช่่วงไตรมาสที่่� 3 และไตรมาสที่่� 4 สถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของ COVID-19 เริ่่ม� ดีีขึ้น้� และเศรษฐกิิจ
เริ่่� ม ส่่งสัั ญ ญาณฟื้้� น ตัั ว ดีี ขึ้้� น ประเทศต่่างๆ เริ่่� ม
ผ่่อนปรนมาตรการ Lockdown ประกอบกัับภาค
การส่่งออกของประเทศที่่�ปรัับตััวดีีขึ้้�น จากอานิิสงส์์
ของข้้อตกลงทางการค้้าของกลุ่่�มประเทศอาเซีียน
ร่่วมกัับ 5 ประเทศคู่่ค้� า้ คู่่เ� จรจาได้้ทำการตกลงหุ้้�นส่่วน
ทางธุุรกิิจระดัับภููมิิภาค (Regional Comprehensive
Economic Partnership: RCEP) ซึ่่� ง เป็็ น ปัั จ จัั ย
สนัับสนุุนและกระตุ้้�นการส่่งออกของไทยเป็็นอย่่างมาก
และจะส่่งผลให้้กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจในประเทศ
เริ่่�มกลัับมาคึึกคัักได้้อีีกครั้้�ง
ความต้้องการลงทุุนในนิิคมอุุตสาหกรรมโดยรวม
เพิ่่� ม ขึ้้� น โดยปัั จ จัั ย หลัั กที่่� ส่่ งผลต่่อปริิมาณความ
ต้้ อ งการลงทุุน คืื อ ความคืื บ หน้้ า ของการลงทุุน
โครงสร้้างพื้้�นฐานภาครััฐโดยเฉพาะในพื้้�นที่่� EEC
ซึ่่ง� จะสร้้างแรงจููงใจให้้เกิิดการขยายตััวของการลงทุุน
ประกอบกัั บ ความเชื่่� อ มั่่� น ของนัั กล งทุุนต่่างชาติิ
มีีแนวโน้้มทยอยฟื้้น� ตััวตามทิิศทางเศรษฐกิิจโลกและ
ของประเทศไทย และที่่�สำคััญผู้้�ประกอบการต่่างชาติิ
มีี แ นวโน้้ ม ย้้ า ย/ขยายฐานการผลิิตมาไทยมากขึ้้� น
รวมทั้้�งปััจจััยสำคััญด้้านความพร้้อมของโครงสร้้าง
พื้้�นฐาน การให้้บริิการระบบสาธารณููปโภค และการ
ขนส่่ง รวมถึึงสิิทธิิประโยชน์์ต่่างๆ ด้้านภาษีีอากร
และสิิทธิิประโยชน์์ที่่�มิิใช่่ภาษีีอากร
	ปััจจุุบันั กนอ. มีีนิิคมอุุตสาหกรรมรองรัับการลงทุุน
จำนวน 65 แห่่ง ในพื้้�นที่่� 16 จัังหวััด ทั่่�วประเทศ
มีี พื้้� น ที่่� อุุ ตสาหกรรมทั้้� ง ที่่� กนอ. ดำเนิินการเอง

และพื้้� น ที่่� นิิ คมอุุตสาหกรรมร่่วมดำเนิินการ
ประมาณ 178,891 ไร่่ พื้้� น ที่่� ส ำหรัั บ ขาย/เช่่า
ประมาณ 118,667 ไร่่ พื้้�นที่่�ขาย/เช่่าแล้้ว 91,236 ไร่่
คงมีี พื้้� น ที่่� เ หลืื อ ขาย/เช่่าอีี ก ประมาณ 27,431 ไร่่
มููลค่่าการลงทุุนประมาณ 5.02 ล้้ า นล้้ า นบาท
มีีผู้้�ประกอบธุุรกิิจอุุตสาหกรรมในนิิคมอุุตสาหกรรม
จำนวน 5,403 ราย โดยอุุตสาหกรรมที่่�มีกี ารลงทุุนใน
นิิคมอุุตสาหกรรมส่่วนใหญ่่จะเป็็นกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
ยานยนต์์และการขนส่่ง อุุตสาหกรรมเหล็็ก และ
ผลิิตภััณฑ์์โลหะ อุุตสาหกรรมการผลิิต เครื่่�องยนต์์
เครื่่�องจัักรและอะไหล่่ อุุตสาหกรรมเกี่่�ยวกัับยาง
พลาสติิก และหนัังเทีียม เป็็นต้้น
และในระยะต่่อไป เพื่่� อ ให้้ ภ าคอุุตสาหกรรม
ปรัับตััวเท่่าทัันต่่อการเปลี่่ย� นแปลงของปััจจััยแวดล้้อม
ทั้้�งภายในและภายนอก และเป็็นกลไกสํําคััญในการ
ขัับเคลื่่�อนศัักยภาพอุุตสาหกรรม จะมุ่่�งสู่่�การพััฒนา
เศรษฐกิิจสร้้ า งมููลค่่าที่่� เ ติิบโตบนฐานนวัั ต กรรม
องค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี ความคิิดสร้้างสรรค์์ และมีี
การพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนตามอุุตสาหกรรมที่่�มีบี ทบาทสํําคััญ
และเป็็นอุุตสาหกรรมที่่�จะช่่วยพลิิกฟื้้น� เศรษฐกิิจไทย
ได้้ในอนาคต อาทิิ อุุตสาหกรรมอาหารและแปรรููป
เกษตร อุุตสาหกรรมเครื่่�องมืือแพทย์์ อุุตสาหกรรม
ชิ้้� น ส่่วนยานยนต์์ โดยเฉพาะการขัั บ เคลื่่� อ น
อุุตสาหกรรมบริิการดิิจิิทััลและซอฟต์์แวร์์ ซึ่่�งเป็็น
อุุตสาหกรรมสํํ า คัั ญ ที่่� จ ะมีี บ ทบาทในการผลัั กดัั น
ศัั ก ยภาพของประเทศไทยให้้ เ ติิบโตอย่่างยั่่� ง ยืื น
ด้้วยการสร้้างมููลค่่า (Value Creation) ให้้แก่่ธุุรกิิจ
และบริิการต่่างๆ ผ่่านการนํํานวััตกรรมและความ
คิิดสร้้างสรรค์์มาประยุุกต์์ใช้้ในนิิคมอุุตสาหกรรม
มุ่่�งสู่่�การเป็็นเศรษฐกิิจดิิจิิทััลที่่�เน้้นการใช้้เทคโนโลยีี
ดิิจิิทัั ล มาพัั ฒ นาโมเดลธุุรกิิจเพื่่� อ เพิ่่� ม คุุณค่่าใหม่่ๆ
ให้้กัับลููกค้้า และสร้้างมููลค่่าในภาคธุุรกิิจบริิการให้้
เพิ่่�มขึ้้�น รวมถึึงการพััฒนาอุุตสาหกรรมอย่่างยั่่�งยืืน
และเป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม ตามแนวคิิดอุุตสาหกรรม
เชิิงนิิเวศทั้้� ง ในระดัั บ นิิคมอุุตสาหกรรมและระดัั บ
โรงงานอุุตสาหกรรม
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การบริิหารจััดการและสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
	การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย มีีความ
มุ่่�งมั่่�นในการบริิหารจััดการ/สร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี
กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย โดยมีีกระบวนการที่่�จะเรีียนรู้้�
และคาดการณ์์ ค วามต้้ อ งการ/ความคาดหวัั ง ของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย เพื่่�อกำหนดทิิศทาง แนวทาง
หรืือกระบวนการสร้้างความสััมพัันธ์์ กัับผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียแต่่ละกลุ่่ม� อย่่างเหมาะสม เพิ่่ม� ประสิิทธิิภาพ
ในการบริิหารจััดการด้้านผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของ กนอ.
โดยให้้ มีี ก ารดำเนิินการเป็็ น ไปในทิิศทางเดีี ย วกัั น
ทั้้�งองค์์กร และสอดคล้้องกัับระบบประเมิินผลใหม่่
ของรััฐวิิสาหกิิจ (Enablers)
ในปีี 2564 กนอ. พิิจารณากำหนดกลุ่่ม� ผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย ตามเกณฑ์์การระบุุผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียตาม
แนวทาง AA1000SES จากคุุณลัักษณะ 5 ประการ
คืือ การพึ่่�งพา (Dependency) ความรัับผิิดชอบ
บุุคลากร กนอ.

หน่่วยงาน
ภาครััฐ

ผู้้�ประกอบการ

คู่่�ค้้า

ขององค์์กร (Responsibility) แรงกดดัันต่่อองค์์กร
(Tension) อิิทธิิพลต่่อองค์์กร (Influence) และ
การมีีมุุมมองที่่�หลากหลาย (Diverse Perspective)
โดยกำหนดกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียจำนวน 9 กลุ่่�ม
คืือ บุุคลากร กนอ. หน่่วยงานภาครััฐ ผู้้�ประกอบการ
คู่่�ค้้า ผู้้�ส่่งมอบ ชุุมชน หน่่วยงานราชการภููมิิภาค
และท้้องถิ่่�น ประชาสัังคม คู่่�ความร่่วมมืือ เพื่่�อ กนอ.
จะได้้ดำเนิินการรัับฟัังผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียเพื่่�อทราบถึึง
ความต้้องการ/ความคาดหวััง และสามารถตอบสนอง
ความต้้องการ/ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ทุุกกลุ่่�ม ได้้อย่่างเหมาะสม โดยจากการดำเนิินการ
ดัั ง กล่่าว กนอ. สามารถสรุุปช่่องทางการรัั บ ฟัั ง
ความต้้องการ/ความคาดหวััง การตอบสนองที่่�สำคััญ
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียแต่่ละกลุ่่�ม ได้้ดัังนี้้�

ผู้้�ส่่งมอบ

ชุุมชน

หน่่วยงาน
ราชการ
ภููมิิภาค
และท้้องถิ่่�น

ประชา
สัังคม

คู่่�ความ
ร่่วมมืือ

ช่่องทาง
การรัับฟััง
ผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย

- สำรวจ
ความผููกพััน
ต่่อองค์์กร
- จััดเวทีีพบปะ

- จััดเวทีีพบปะ

- จััดเวทีีพบปะ
และกิิจกรรม
Roadshow
- สำรวจ
ความพึึงพอใจ/
ไม่่พึึงพอใจ
ของลููกค้้า
- สื่่�อสารผ่่าน
สื่่�อต่่างๆ เช่่น
ข่่าวประชาสััมพัันธ์์
สื่่�อมีีเดีีย
และเว็็บไซต์์

- จััดเวทีีพบปะ - จััดเวทีีพบปะ
เพื่่�อแลกเปลี่่�ยน
ความคิิดเห็็น
องค์์ความรู้้� และ
ประสบการณ์์

- จััดเวทีีพบปะ
- สำรวจ
ความพึึงพอใจ/
ไม่่พึึงพอใจ
ของชุุมชน

- จััดเวทีีพบปะ

- จััดเวทีีพบปะ
- สื่่�อสารผ่่าน
สื่่�อต่่างๆ เช่่น
ข่่าวประชาสััมพัันธ์์
สื่่�อมีีเดีีย
และเว็็บไซต์์

- สื่่�อสารผ่่าน
สื่่�อต่่างๆ เช่่น
ข่่าวประชาสััมพัันธ์์
สื่่�อมีีเดีีย
และเว็็บไซต์์

ความต้้องการ/
ความคาดหวััง
ของผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย
ปีี 2564

- ต้้องการ
ให้้ส่่งเสริิมให้้เกิิด
การลงทุุน และ
การประชาสััมพัันธ์์
องค์์กร
- ทุุกหน่่วยงาน
ให้้ความร่่วมมืือ
ในการยกระดัับ
นิิคมฯ เชิิงนิิเวศ
- กนอ. ควรส่่งเสริิม
การตรวจสอบ/
สอบทาน การบริิหาร
ความเสี่่�ยง
การควบคุุมภายใน
ความเสี่่�ยง CG
การดำเนิินงาน
กฎระเบีียบ
การเงิิน โอกาส
ทุุจริิต

- กนอ. ควรให้้
ความร่่วมมืือ
ในการยกระดัับ
นิิคมฯ/โรงงาน
- การติิดต่่อ
สื่่�อสารที่่�ชััดเจน
เพื่่�อให้้เกิิด
ความร่่วมมืือ
และประสาน
งานระหว่่าง
หน่่วยงาน

- ประกาศ/กฎ/
ข้้อบัังคัับ/ระเบีียบ
ของ กนอ. ง่่ายต่่อ
การดำเนิินงาน
(เกณฑ์์การพััฒนา
เมืืองอุุตสาหกรรม
เชิิงนิิเวศ)
- กนอ. ควรส่่งเสริิม
การให้้ความรู้้�
ด้้านการบริิหาร
จััดการด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม และ
ความปลอดภััย

- ปรัับปรุุง
ขั้้�นตอนในการ
ร่่วมดำเนิินงาน
และคิิดค่่าใช้้จ่่าย
ในการร่่วมดำเนิิน
งานใหม่่ ให้้มีี
ความชััดเจน
และมีีความ
เป็็นธรรมกัับ
ผู้้�ร่่วมดำเนิินงาน
มากขึ้้�น
- ให้้บริิการ
อนุุมััติิ อนุุญาต
ผู้้�ร่่วมดำเนิินงาน
ด้้วยความสะดวก
รวดเร็็วตามที่่�
ระบุุไว้้ในคู่่มื� อื
และใกล้้ชิิด
กัับผู้้�ประสานงาน
ของบริิษััท

- กนอ. ควรให้้
ความสำคััญ
ในประเด็็นด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม
ความปลอดภััย
อาชีีวอนามััย
- กนอ. ควรสร้้าง
ความร่่วมมืือกััน
ในการดำเนิินงาน
ร่่วมกัันอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ
ระหว่่างหน่่วยงาน
และชุุมชน

- เป็็นกัังวลเรื่่�อง
สิ่่�งแวดล้้อมใน
การจััดการน้้ำทิ้้�ง
ที่่�อาจมีีผลกระทบ
ต่่อชุุมชน
- ต้้องการให้้
กนอ. แจ้้ง
ความคืืบหน้้า
ในการพััฒนา
โครงการนิิคมฯ
สิิทธิิประโยชน์์
มาตรการ
ส่่งเสริิม
การลงทุุน

- ความร่่วมมืือ
ในการให้้ประเด็็น
ข่่าวสาร กนอ.
ที่่�อยู่่ใ� นความสนใจ
ของสื่่�อมวลชน
เพื่่�อทำข่่าว
อย่่างสม่่ำเสมอ

- การดำเนิินงาน
ร่่วมกัันด้้วยความ
ชััดเจนสอดคล้้อง
ไปในทิิศทาง
เดีียวกัันอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ
ระหว่่างหน่่วยงาน
ผู้้�ประกอบการ
ผู้้�พััฒนาฯ
และชุุมชน

- ให้้ดำเนิินงาน
ตามกฎระเบีียบ
ข้้อบัังคัับ และ
ขั้้�นตอนของ
กนอ. อย่่าง
เคร่่งครััด และมีี
ประสิิทธิิภาพ
- ให้้การดำเนิิน
งานร่่วมกัันด้้วย
ความชััดเจน
สอดคล้้องไปใน
ทิิศทางเดีียวกััน
อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ
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บุุคลากร กนอ.

การตอบสนอง
ที่่�สำคััญ
ผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย

- กนอ. เพิ่่�มช่่องทาง
สื่่�อสารออนไลน์์ เช่่น
Facebook/Twitter/
LinkedIn และเพิ่่�ม
ช่่องทางการสื่่�อสาร
ต่่างประเทศ เช่่น
Weibo/Baidu/SEM/
SEO โดยให้้สารสนเทศ
เกี่่�ยวกัับการส่่งเสริิม
การลงทุุน เช่่น
สิิทธิิประโยชน์์
การบริิการ
เบ็็ดเสร็็จครบวงจร
และศัักยภาพพื้้�นที่่�นิิคมฯ
- ประชุุมเตรีียมความ
พร้้อม/สร้้างความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับเกณฑ์์ และตััว
ชี้้�วััดรวมถึึงแผนปฏิิบััติิ
การยกระดัับนิิคมฯ/
โรงงานเชิิงนิิเวศ
- Coaching นิิคมฯ/
โรงงานในการยกระดัับ
นิิคมฯ เชิิงนิิเวศ
- จััดทำสื่่�อตััวอย่่าง
ความสำเร็็จของโรงงาน
- ทบทวนคู่่�มืือการ
บริิหารความเสี่่�ยง
และควบคุุมภายใน
และการกำกัับดููแลที่่�ดีี
และจััดประชุุม Workshop
เพื่่�อสร้้างความตระหนััก
ในการต่่อต้้านการทุุจริิต

หน่่วยงาน
ภาครััฐ

- ประชุุม
คณะกรรมการ
ขัับเคลื่่�อนเมืือง
อุุตสาหกรรม
เชิิงนิิเวศ/
คณะกรรมการ
ขัับเคลื่่�อน BCG
ในระดัับ
กระทรวง
และระดัับกรม
- มีีการประชุุม
ระดัับกระทรวง
และระดัับกรม

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ผู้้�ประกอบการ

คู่่�ค้้า

ผู้้�ส่่งมอบ

ชุุมชน

หน่่วยงาน
ราชการ
ภููมิิภาค
และท้้องถิ่่�น

- ทบทวนเกณฑ์์
การพััฒนาเมืือง
อุุตสาหกรรม
เชิิงนิิเวศ
ให้้ชััดเจนขึ้้�น
Coaching
วิิเคราะห์์
ผลตอบแทนความ
คุ้้�มค่่าทางสัังคม
และ Coaching
ให้้โรงงาน
เห็็นคุุณค่่า
ผลตอบแทน
ทางสัังคม
- สร้้างการเติิบโต
ความน่่าเชื่่�อถืือ
ทางธุุรกิิจทั้้�งใน
ระดัับนิิคมฯ
และโรงงาน
- จััดหลัักสููตร
ให้้ความรู้้�/แนวทาง
ปฏิิบััติิด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม และ
ความปลอดภััย
ในโรงงานในนิิคมฯ

- จััดทำรููปแบบ
การลดต้้นทุุน
และรููปแบบ
การบริิหาร
จััดการนิิคมฯ
ร่่วมดำเนิินงาน
- ดำเนิินการ
ปรัับปรุุงระบบ
e-PP เรื่่�อง
การพิิจารณา
อนุุมััติิ อนุุญาต
การนำเข้้า
เครื่่อ� งจัักร/
วััตถุุดิิบจาก
ต่่างประเทศ
ตามแบบฟอร์์ม
IEAT-I-05
ด้้วยระบบ
คอมพิิวเตอร์์
อััตโนมััติิ
(Automatic
Computers)

- จััดการประชุุม
ร่่วมกัันระหว่่าง
ผู้้�ให้้บริิการ
สาธารณููปโภค
และ กนอ.
- มีีการประชุุม
ระดัับกระทรวง
และระดัับกรม

- ประชุุม
สร้้างความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับการ
ยกระดัับนิิคมฯ/
โรงงานเชิิงนิิเวศ
- กนอ. มีีการ
เสริิมสร้้าง
ความร่่วมมืือ
ดำเนิินการร่่วม
กัับชุุมชน โดย
ดำเนิินกิิจกรรม
ต่่างๆ ได้้แก่่
1. การพััฒนา
การศึึกษา
และวััฒนธรรม
2. การสร้้าง
การจ้้างงาน
และการพััฒนา
ทัักษะ
3. การพััฒนา
และการเข้้าถึึง
เทคโนโลยีี
4. การสร้้าง
ความมั่่�งคั่่�ง
และรายได้้
5. การเสริิมสร้้าง
สุุขภาพที่่�ดีี และ
6. การลงทุุน
ด้้านสัังคม
ให้้แก่่ชุุมชน
ของ กนอ.

- สร้้างความเข้้าใจ
ให้้กัับหน่่วยงาน
ราชการภููมิิภาค
และท้้องถิ่่�น
ในประเด็็นที่่� กนอ.
มีีมาตรการ
ควบคุุมมลภาวะ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
อย่่างเป็็นระบบ
เช่่น แผนแม่่บท
จััดการน้้ำเสีีย
แนวปฏิิบััติิที่่�ดีี
ในการกำจััด
กากอุุตสาหกรรม
- กนอ. เพิ่่ม� ช่่องทาง
สื่่�อสารออนไลน์์
เช่่น Facebook/
Twitter/ LinkedIn
และเพิ่่�มช่่องทาง
การสื่่�อสาร
ต่่างประเทศ เช่่น
Weibo/Baidu/
SEM/SEO
โดยให้้สารสนเทศ
เกี่่�ยวกัับการส่่งเสริิม
การลงทุุน เช่่น
สิิทธิิประโยชน์์
การบริิการเบ็็ดเสร็็จ
ครบวงจร
และศัักยภาพ
พื้้�นที่่�นิิคมฯ

	ทั้้�งนี้้� จากการดำเนิินงานตอบสนองความต้้องการ/
ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในปีี 2564 พบว่่า
กลุ่่ม� ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่ม� มีีค่่าเฉลี่่ย� ความพึึงพอใจ
ในปีี 2563 อยู่่�ที่่�ระดัับคะแนน 4.52 และเพิ่่�มขึ้้�น

ประชา
สัังคม

คู่่�ความ
ร่่วมมืือ

- มีีการ
ประชุุมกัับ
หน่่วยงาน/
ผู้้�แทน
สื่่�อมวลชน
อย่่างต่่อเนื่่�อง

- มีีการ
ประชุุมระดัับ
กระทรวง/
ระดัับกรม/
ระดัับ
นโยบาย

เป็็น 4.54 ในปีี 2564 และค่่าเฉลี่่�ยการตอบสนอง
ความต้้องการ/ความคาดหวัังในปีี 2563 อยู่่�ที่่�ระดัับ
คะแนน 4.53 และเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 4.55 ในปีี 2564
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รายงานประจำำ�ปีี 2564

สารประธานกรรมการ
ในปีี 2564 การนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย (กนอ.) ได้้ดําํ เนิินงาน
มาเป็็นระยะเวลา 49 ปีีเต็็ม โดย
ได้้ ท ำหน้้ า ที่่� เ ป็็ น กลไกของภาครัั ฐ
ในการขัับเคลื่่�อนภาคอุุตสาหกรรม
ของประเทศมาตลอด ด้้วยการจััดตั้้�ง
นิิคมอุุตสาหกรรม รองรัั บ การ
ประกอบกิิจการและบริิหารจััดการ
โรงงานอุุตสาหกรรมให้้ อยู่่� ร วมกัั น
อย่่างเป็็ น ระบบ เพื่่� อ สร้้ า งความ
เจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจอย่่าง
ยั่่� ง ยืื น ควบคู่่� กัั บ การจัั ด การด้้ า น
สิ่่�งแวดล้้อม บนความมุ่่�งหวัังให้้เกิิด
การกระจายความเจริิญทางเศรษฐกิิจ
และอุุตสาหกรรมไปสู่่ทุุก
� ภููมิิภาคของ
ประเทศอย่่างยั่่�งยืืน พร้้อมกัับการ
สร้้ า งความเชื่่� อ มั่่� น ให้้ แ ก่่นัั กล งทุุน
ทั้้�งชาวไทยและชาวต่่างชาติิในการ
ลงทุุนในนิิคมอุุตสาหกรรมของ

ประเทศไทยผ่่านการบริิหารจััดการ
นิิคมอุุตสาหกรรมให้้มีีประสิิทธิิภาพ
สููงสุุด ทั้้�งในด้้านการให้้บริิการระบบ
สาธารณููปโภค การบริิหารจััดการ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม การบริิหารจััดการ
ด้้านความปลอดภััยในโรงงานในนิิคม
อุุตสาหกรรม ซึ่่�งเป็็นการสร้้างความ
แข็็งแกร่่งของนิิคมอุุตสาหกรรม และ
ส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีให้้กัับลููกค้้า
และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ตลอดจนมีี
การพััฒนาประสิิทธิิภาพการดำเนิินงาน
อย่่างต่่อเนื่่� อ ง เพื่่� อ ให้้ ป รัั บ ตัั ว ได้้
ทัั น ต่่อความเปลี่่� ย นแปลงของโลก
ปััจจุุบััน พร้้อมทั้้�งส่่งเสริิมเศรษฐกิิจ
ของประเทศให้้ ขัั บ เคลื่่� อ นได้้ อ ย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ผ่่านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
โดย กนอ. ยึึดมั่่� น ในเจตนารมณ์์
การเป็็นผู้้�นำธุุรกิิจนิิคมอุุตสาหกรรม
ทั้้�งในระดัับประเทศและระดัับภููมิิภาค

ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นกลไกของภาครััฐ
ในการขัับเคลื่่�อน
ภาคอุุตสาหกรรมของประเทศ
มาตลอด ด้้วยการจััดตั้้�ง
นิิคมอุุตสาหกรรม รองรัับ
การประกอบกิิจการและบริิหาร
จััดการโรงงานอุุตสาหกรรม

ให้้อยู่่�รวมกัันอย่่างเป็็นระบบ
เพื่่�อสร้้างความเจริิญเติิบโตทาง
เศรษฐกิิจอย่่างยั่่�งยืืนควบคู่่�กัับ
การจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
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กนอ. มุ่่� ง มั่่� น พัั ฒ นาระบบการดำเนิินงานขององค์์ ก ร
บนเป้้าหมายการเป็็นองค์์กรรััฐวิิสาหกิิจชั้้�นนำของประเทศ
โดยนำกระบวนการทำงานแบบดิิจิิทััล (Digitize Process)
มาใช้้ เพื่่� อ ยกระดัั บ สู่่� อ งค์์ ก รดิิจิิทัั ล อย่่างเต็็ ม รููปแบบ
ตอบสนองความต้้ อ งการของลููกค้้ า และสอดรัั บ กัั บ
นโยบายของรััฐบาล โดยเน้้นการพััฒนาระบบการให้้
บริิการลููกค้้า คู่่�ค้้า โดยการจััดทำสถาปััตยกรรมองค์์กร
(Enterprise Architecture Framework) และจััดทำแนวทาง
การปรัับปรุุงสู่่�องค์์กรดิิจิิทััล (Digital Transformation
Roadmap) ควบคู่่� กัั บ การยกระดัั บ มาตรฐาน
การให้้บริิการสู่่�ระดัับสากล เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถ
ในการแข่่งขัันแก่่ผู้้�ประกอบการ ผ่่านระบบ Facility 4.0
และยกระดัับการให้้บริิการด้้านการอนุุมััติิ อนุุญาตการ
ประกอบกิิจการเป็็น Super TSC (Super Total Solution
Center) เพื่่�อให้้ภาคอุุตสาหกรรมไทยเป็็นกำลัังสำคััญ
ในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของประเทศ พร้้อมทั้้�งให้้การ
สนัับสนุุนการพััฒนาอุุตสาหกรรมในยุุค New Normal
อัันได้้แก่่ การพััฒนาอุุตสาหกรรมที่่�ใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููง
ในกระบวนการผลิิต จำพวกอุุตสาหกรรมคอมพิิวเตอร์์
และอิิเล็็ ก ทรอนิิกส์์ อุุตสาหกรรมประกอบยานยนต์์
ผลิิตภััณฑ์์เคมีี และอุุปกรณ์์ไฟฟ้้าซึ่่�งเป็็นอุุตสาหกรรม
ส่่งออกที่่� ส ำคัั ญ และยัั ง สามารถสร้้ า งเม็็ ด เงิินให้้ กัั บ
ประเทศไทยได้้อีีกมาก
โดยในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา กนอ. มีีโครงการลงทุุนที่่�
สำคััญ ได้้แก่่ โครงการการพััฒนาท่่าเรืืออุุตสาหกรรม
มาบตาพุุด ระยะที่่� 3 ซึ่่� ง เป็็ น โครงการโครงสร้้ า ง
พื้้�นฐานหลัักที่่�สำคััญ 1 ใน 6 โครงการของเขตพััฒนา
พิิเศษภาคตะวัันออก (Eastern Economic Corridor:
EEC) เพื่่�อรองรัับการขยายตััวของอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี
ซึ่่ง� มีีมููลค่่าการลงทุุนกว่่า 55,400 ล้้านบาท และโครงการ
พัั ฒ นานิิคมอุุตสาหกรรมในพื้้� น ที่่� ร ะเบีี ย งเศรษฐกิิจ
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ภาคตะวัันออก ได้้แก่่ นิิคมอุุตสาหกรรม Smart Park
ตอบรัับนโยบาย Thailand 4.0 และสอดรัับกัับแนวทาง
การพัั ฒ นาพื้้� น ที่่� EEC โดยยึึดหลัั กก ารสร้้ า งความ
เจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจควบคู่่�กัับความเป็็นมิิตรต่่อ
สิ่่ง� แวดล้้อมเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน มุ่่ง� เน้้นการพััฒนา
กลุ่่�มอุุตสาหกรรมแห่่งอนาคต (New S-Curve) ที่่�มีีการ
ใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููงในการผลิิต ใช้้พลัังงานสะอาด และ
ก่่อมลพิิษต่่ำ พร้้อมกัันนี้้�ยัังมีีเป้้าหมายยกระดัับองค์์กร
สู่่�ความยั่่�งยืืนตามกรอบแนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีของ DJSI
(The Down Jones Sustainability Indices) ซึ่ง่� ประกอบด้้วย
การบรรลุุเป้้าหมาย 3 มิิติิ ได้้แก่่ มิิติิเศรษฐกิิจ มิิติิ
สัังคม และมิิติิสิ่่ง� แวดล้้อม เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�มต่่อภาพลัักษณ์์และความโปร่่งใส
ในการดำเนิินงานขององค์์กร กนอ. จึึงมุ่่�งมั่่�นยกระดัับ
นิิคมอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ (Eco Industrial Estate)
ที่่�สามารถสะท้้อนผลการดำเนิินงานเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ
(Eco-Efficiency) และส่่งเสริิมการแสดงความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมตามมาตรฐาน ISO 26000
ในนามของคณะกรรมการและผู้้�บริิหาร กนอ.
ขอขอบคุุณหน่่วยงานภาครัั ฐ ภาคเอกชน ผู้้�มีี ส่่ วน
เกี่่�ยวข้้องทุุกภาคส่่วนที่่�ให้้ความไว้้วางใจและให้้ความ
ร่่วมมืื อ ในการดำเนิินงานกัั บ กนอ. ด้้ ว ยดีี เ สมอมา
ทุุกท่่านเป็็ น กำลัั ง สำคัั ญ ในการสนัั บ สนุุนความเจริิญ
เติิบโตและความสำเร็็ จ ของ กนอ. ตลอดระยะเวลา
ที่่� ผ่่ า นมา ซึ่่� ง เป็็ น ผลให้้ ป ระเทศไทยมีี ค วามเข้้ ม แข็็ ง
ทางเศรษฐกิิจ ไปพร้้ อ มๆ กัั บ การเติิบโตของนิิคม
อุุตสาหกรรม ผมหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าเราทุุกคนจะร่่วม
สร้้ า งการเติิบโตอย่่างยั่่� ง ยืื น ให้้ แ ก่่ภาคอุุตสาหกรรม
ของประเทศไทย และจะมุ่่�งมั่่�นพััฒนาการดำเนิินงาน
ในทุุกด้้าน เพื่่�อประโยชน์์สุุขของทุุกภาคส่่วน ตลอดจน
สัังคม และประเทศชาติิตลอดไป

นายนริินทร์์ กััลยาณมิิตร
ประธานกรรมการ
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สารผู้้�ว่่าการ
	กว่่า 49 ปีีที่่ก� ารนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย (กนอ.) ได้้ มุ่�่ง มั่่� น
พััฒนาและรัักษามาตรฐานการจััดตั้้�ง
นิิคมอุุตสาหกรรม ให้้ บ ริิการระบบ
สาธารณููปโภค ตลอดจนการบริิหาร
จัั ด การด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มและความ
ป ล อ ด ภัั ย ใ น นิิ ค ม อุุ ต ส า ห ก ร ร ม
เพื่่� อ สร้้ า งความสุุขและยกระดัั บ
คุุณภาพชีีวิิตของลููกค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม โดยในปััจจุุบััน กนอ.

มุ่่� ง เน้้ น ที่่� จ ะพัั ฒ นาและให้้ บ ริิการ
ระบบสาธารณููปโภค สิ่่�งอำนวยความ
สะดวกที่่�ครบวงจร สอดคล้้องกัับความ
ต้้องการของผู้้�ประกอบการภายในนิิคม
อุุตสาหกรรม โดยใช้้เทคโนโลยีีและ
นวัั ต กรรมมาช่่วยเพิ่่� ม ประสิิทธิิภาพ
ในการบริิหารจััดการนิิคมอุุตสาหกรรม
และลดผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม พร้้อม
ทั้้� ง เพิ่่� ม สมรรถนะการแข่่งขัั น ของ
ผู้้�ประกอบการ

ยึึดมั่่�นในหลัักการสร้้างคุุณค่่า
ให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม
ผ่่านการส่่งเสริิมการพััฒนา
เมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ
เพื่่�อยกระดัับนิิคมอุุตสาหกรรม
เป็็นเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ
และโรงงานอุุตสาหกรรม 4.0
อย่่างต่่อเนื่่�อง
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กนอ. ยัังยึึดมั่่�น

และปฏิิบััติิตามหลัักการ

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ของรััฐวิิสาหกิิจ

ทั้้�งในระดัับสากล ได้้แก่่
OECD Guideline on

Corporate Governance
of State-Owned
Enterprise

(2015 Edition)

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ในปีี 2564 กนอ. มีีนิิคมอุุตสาหกรรม
เพิ่่�มขึ้้�นจำนวน 5 แห่่ง พื้้�นที่่�อุุตสาหกรรม
เพิ่่�มขึ้้�นประมาณ 6,386 ไร่่ เป็็นผลให้้มีี
พื้้�นที่่�อุุตสาหกรรมสะสมเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน
ร้้ อ ยละ 0.13 คิิดเป็็ น พื้้� น ที่่� อุุ ตสาหกรรม
ทั้้�งหมด 178,891 ไร่่ มีีนิิคมอุุตสาหกรรม
ทั้้�งสิ้้�น 65 แห่่งและ 1 ท่่าเรืืออุุตสาหกรรม
ใน 16 จัังหวััด ประกอบด้้วย นิิคมอุุตสาหกรรม
ที่่� กนอ. ดำเนิินงานเอง 15 แห่่ง (และ
1 ท่่าเรืืออุุตสาหกรรม) และนิิคมอุุตสาหกรรม
ร่่วมดำเนิินงาน 50 แห่่ง ก่่อให้้ เ กิิดการ
จ้้ า งงานในนิิคมอุุตสาหกรรมประมาณ
815,783 คน
นอกจากนี้้� กนอ. ยัังยึึดมั่่�นและปฏิิบััติิ
ตามหลัักการการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของ
รััฐวิิสาหกิิจทั้้�งในระดัับสากล ได้้แก่่ OECD
Guideline on Corporate Governance of
State-Owned Enterprise (2015 Edition)
โดยองค์์การเพื่่�อความร่่วมมืือและการพััฒนา
ทางเศรษฐกิิจ (OECD) และระดัับประเทศ
ได้้แก่่ หลัักการและแนวทางการกำกัับดููแล
กิิจการที่่�ดีีในรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2562 และ
แนวทางปฏิิบััติิ โดยสำนัักงานคณะกรรมการ
นโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.) กระทรวงการคลััง
ตลอดจนมีี ก ารจัั ด ทำคู่่� มืื อ การกำกัั บ ดููแล
กิิจการที่่�ดีขี อง กนอ. เพื่่�อเป็็นหลัักการดำเนิิน
งานสำหรัับผู้้�บริิหาร พนัักงาน และผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียให้้ได้้รัับทราบเจตนารมณ์์กรอบการ
ดำเนิินงานและการดำเนิินธุุรกิิจของ กนอ.
เพื่่�อเป็็นการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย สัังคม ตลอดจนประชาชนทั่่�วไป
	จากการวิิเคราะห์์สถานการณ์์ของสภา
อุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ
ศููนย์์วิิจััยกรุุงศรีี เห็็นตรงกัันว่่า อุุตสาหกรรม
ดิิจิิทัั ล เป็็ น อุุตสาหกรรมที่่� มีี แ นวโน้้ ม การ

ปรัั บ ตัั ว ดีี ขึ้้� น ในอนาคต โดยจะมีี มููลค่่าถึึง
8 แสนล้้านบาท ซึ่่ง� เทคโนโลยีี 5G Internet
of Things (IoTs) ปััญญาประดิิษฐ์์ (AI)
และเทคโนโลยีีบล็็อกเชน (Block Chain)
จะเป็็นตััวเร่่งการพััฒนาและการเปลี่่ย� นแปลง
ครั้้� ง ใหญ่่ กนอ. จึึงต้้ อ งเตรีี ย มตัั ว รัั บ มืื อ
กัั บ สถานการณ์์ ก ารลงทุุนและแนวโน้้ ม
อุุตสาหกรรมที่่�เปลี่่ย� นแปลงไป เพื่่�อตอบโจทย์์
ความต้้องการของลููกค้้า นัักลงทุุน โดยการ
พััฒนาการให้้บริิการ Total Solution Center
(TSC) ที่่�เป็็นระบบ เพื่่�ออำนวยความสะดวก
ให้้แก่่ลููกค้้าในนิิคมอุุตสาหกรรม เพิ่่�มความ
ยืืดหยุ่่�นในการทำงานผ่่านระบบดิิจิิทััล และ
ทำให้้การให้้บริิการมีีความสะดวก รวดเร็็ว
มีีประสิิทธิิภาพดีีขึ้้�น
	สุุดท้้ายนี้้� ผมขอขอบคุุณ ผู้้�บริิหารและ
พนัักงาน กนอ. พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ ลููกค้้า
และผู้้�ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกท่่าน ที่่�ให้้ความ
เชื่่�อมั่่�น และเป็็นกำลัังสำคััญในการดำเนิิน
งานเพื่่�อพััฒนาองค์์กร พััฒนาประเทศ และ
ร่่วมแรงร่่วมใจกัันในการพััฒนานวััตกรรม
และการนำเทคโนโลยีีมาใช้้ในการขัับเคลื่่�อน
องค์์ ก ร เพื่่� อ มุ่่� ง สู่่� อ งค์์ ก รดิิจิิทัั ล (Digital
Organization) ร่่วมกััน ขอบคุุณผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียทุุกภาคส่่วนที่่�ให้้ความไว้้วางใจ เชื่่อ� มั่่�น
และให้้การสนัับสนุุน กนอ. ด้้วยดีีตลอดมา
ซึ่่�งมีีส่่วนสำคััญทำให้้ กนอ. เป็็นองค์์กรที่่�
แข็็ ง แกร่่งและยืื น หยัั ด ได้้ ต ลอดระยะเวลา
49 ปีีที่่�ผ่่านมา ผมหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า เราจะ
ได้้ รัั บ ความร่่วมมืื อ และกำลัั ง ใจที่่� ดีี จ ากทุุก
ภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง ในการผลัักดันั สนัับสนุุน
การดำเนิินงานของ กนอ. เพื่่�อขัับเคลื่่�อน
การพััฒนาอุุตสาหกรรม และเศรษฐกิิจของ
ประเทศต่่อไป

นายวีีริิศ อััมระปาล
ผู้้�ว่่าการ
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
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ผัังโครงสรางองค
ก
์ ร
้
คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่่ายตรวจสอบภายใน
ศููนย์ปฏิิบััติิการ กนอ.

• กองตรวจสอบ 1
• กองตรวจสอบ 2

รองผู้้�ว่่าการ

• กองกำกัับการปฏิิบััติิการ
• กองสนัับสนุุนการปฏิิบััติิการ
รองผู้้�ว่่าการ

รองผู้้�ว่่าการ

(บริิหาร)

(ยุุทธศาสตร์์และพััฒนา)

(บริิการและลููกค้้าสััมพัันธ์์)

ฝ่่ายบริิหาร

ฝ่่ายยุุทธศาสตร์์

ฝ่่ายบริิการผู้้�ประกอบการ

• กองกลาง
• กองการประชุุม
• กองพััสดุุ
ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล

• กองบริิหารทรััพยากรบุุคคล
• กองพััฒนาทรััพยากรบุุคคล
ฝ่่ายกฎหมาย

• กองกฎหมายและระเบีียบ
• กองนิิติิกรรมและกรรมสิิทธิ์์�
ที่่�ดิิน
• กองคดีี
ฝ่่ายการเงิินและบััญชีี

• กองการเงิิน
• กองบััญชีีการเงิิน
• กองบััญชีีบริิหาร
และงบประมาณ

• กองนโยบายและแผน
• กองบริิหารความเสี่่�ยง
และควบคุุมภายใน
• กองนวััตกรรมและพััฒนา
องค์์กร
ฝ่่ายพััฒนา

• กองพััฒนาธุุรกิิจ
• กองวิิศวกรรม
• กองบริิการและกำกัับดููแล
โครงการนิิคมอุุตสาหกรรม
ฝ่่ายสิ่่�งแวดล้้อม

• กองสิ่่�งแวดล้้อมและพลัังงาน
• กองความปลอดภััย
และอาชีีวอนามััย
ฝ่่ายชุุมชนสััมพัันธ์์

• กองพััฒนาชุุมชนสััมพัันธ์์
• กองบริิหารงานชุุมชนสััมพัันธ์์

• กองอนุุญาต
ผู้้�ประกอบกิิจการ
• กองอนุุญาตก่่อสร้้าง
• กองสิิทธิิประโยชน์์
ฝ่่ายการตลาด

• กองการตลาดและ
ลููกค้้าสััมพัันธ์์
• กองประชาสััมพัันธ์์
ฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ

• กองพััฒนาระบบงาน
สารสนเทศ
• กองปฏิิบััติิการเทคโนโลยีี
สารสนเทศ

รองผู้้�ว่่าการ
(ปฏิิบััติิการ 1)

ฝ่่ายอำำ�นวยการปฏิิบััติิการ 1

• กองอำนวยการปฏิิบััติิการ 1
• สำนัักงานนิิคมฯ บางชััน
• สำนัักงานนิิคมฯ พิิจิิตร
• สำนัักงานนิิคมฯ แก่่งคอย
• สำนัักงานนิิคมฯ หนองแค
• สำนัักงานนิิคมฯ อััญธานีี
• สำนัักงานนิิคมฯ บ้้านหว้้า
• สำนัักงานนิิคมฯ บางปะอิิน
• สำนัักงานนิิคมฯ สหรััตนนคร
• สำนัักงานนิิคมฯ สิินสาคร
• สำนัักงานนิิคมฯ มหาราชนคร
• สำนัักงานนิิคมฯ ราชบุุรีี
สำำ�นัักงานนิิคมฯ ลาดกระบััง
สำำ�นัักงานนิิคมฯ สมุุทรสาคร
สำำ�นัักงานนิิคมฯ ภาคเหนืือ
สำำ�นัักงานนิิคมฯ ภาคใต้้
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คณะกรรมการ กนอ.

ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ 11

ผู้้�วา่ การ กนอ.

ผู้้�เชี่่�ยวชาญ 11

รองผู้้�ว่่าการ

รองผู้้�ว่่าการ

ฝ่่ายอำำ�นวยการปฏิิบััติิการ 2

ฝ่่ายอำำ�นวยการปฏิิบััติิการ 3

(ปฏิิบััติิการ 2)

• กองอำนวยการปฏิิบััติิการ 2
• สำนัักงานนิิคมฯ บางพลีี
• สำนัักงานนิิคมฯ เอเซีีย (สุุวรรณภููมิิ)
• สำนัักงานนิิคมฯ เวลโกรว์์
• สำนัักงานนิิคมฯ เกตเวย์์ ซิิตี้้�
• สำนัักงานนิิคมฯ ทีี เอฟ ดีี
• สำนัักงานนิิคมฯ ปิ่่�นทอง
• สำนัักงานนิิคมฯ ปิ่่�นทอง (แหลมฉบััง)
• สำนัักงานนิิคมฯ ปิ่่�นทอง 3
• สำนัักงานนิิคมฯ ปิ่่�นทอง 4
• สำนัักงานนิิคมฯ ปิ่่�นทอง 5
• สำนัักงานนิิคมฯ ดัับบลิิวเอชเอ ชลบุุรีี 1
• สำนัักงานนิิคมฯ ดัับบลิิวเอชเอ ชลบุุรีี 2
• สำนัักงานนิิคมฯ ดัับบลิิวเอชเอ
อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 1
• สำนัักงานนิิคมฯ ดัับบลิิวเอชเอ
อีีสเทิิร์์นชีีบอร์์ด 2
• สำนัักงานนิิคมฯ อมตะซิิตี้้� ระยอง
• สำนัักงานนิิคมฯ ไฮเทค กบิินทร์์
สำำ�นัักงานนิิคมฯ บางปูู
สำำ�นัักงานนิิคมฯ แหลมฉบััง
สำำ�นัักงานนิิคมฯ อมตะซิิตี้้� ชลบุุรีี
สำำ�นัักงานนิิคมฯ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด
(ระยอง)

(ปฏิิบััติิการ 3)

• กองอำนวยการปฏิิบััติิการ 3
• กองพััฒนาท่่าเรืือ
สำำ�นัักงานนิิคมฯ มาบตาพุุด
สำำ�นัักงานนิิคมฯ
ร่่วมดำำ�เนิินงานกลุ่่�มมาบตาพุุด

• สำนัักงานนิิคมฯ เหมราชตะวัันออก
(มาบตาพุุด)
• สำนัักงานนิิคมฯ ผาแดง
• สำนัักงานนิิคมฯ เอเชีีย
• สำนัักงานนิิคมฯ อาร์์ ไอ แอล
สำำ�นัักงานท่่าเรืืออุุตสาหกรรม
มาบตาพุุด

รองผู้้�ว่่าการ
(กิิจการพิิเศษ)

• สำนัักงานโครงการพิิเศษ
ฝ่่ายพััฒนาเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ

• กองพััฒนาเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ
• กองบริิหารเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ
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โครงสร้้างการจััดการองค์์กร

คณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย ตาม พ.ร.บ. กนอ. พ.ศ. 2522 และกฎหมาย/ระเบีียบอื่่�น
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
คณะกรรมการ
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (1)

ประธานกรรมการ

กรรมการอื่่�น (9 คน)

ผู้้�ว่่าการ
(กรรมการโดยตำำ�แหน่่ง)

• จำนวนไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 3
ของกรรมการอื่่�นต้้องพิิจารณา
แต่่งตั้้�งจากบุุคคลในบััญชีีรายชื่่�อ
กรรมการรััฐวิิสาหกิิจซึ่ง่� กระทรวง
การคลัังจััดทำขึ้้�น (2) และ
• จำนวน 1 คน ต้้องเป็็นผู้้�แทน
กระทรวงการคลััง (3)

ความเชี่่�ยวชาญสาขาต่่างๆ ของคณะกรรมการ กนอ.
ชุุดปััจจุุบััน (4)
• การเงิิน		
• การบััญชีี
• กฎหมาย		
• เทคโนโลยีีสารสนเทศ
• บริิหารธุุรกิิจ	
• อุุตสาหกรรม
• วิิศวกรรม		
• การตลาด
• ผัังเมืือง		
• เศรษฐศาสตร์์ การคลััง
• วิิทยาศาสตร์์

หมายเหตุุ :

คณะอนุุกรรมการ (5)

แต่่งตั้้�งตามมติิ ครม.
1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
แต่่งตั้้�งตามบทบััญญััติิแห่่งกฎหมาย
2. คณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์
แต่่งตั้้�งเพื่่�อดำเนิินการเรื่่�องใดเรื่่�องหนึ่่�งโดยเฉพาะตามนโยบายของ
คณะกรรมการ กนอ.
3. คณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
4. คณะอนุุกรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและการแสดง
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
5. คณะอนุุกรรมการการเงิิน งบประมาณ และการลงทุุน
6. คณะอนุุกรรมการกฎหมาย
7. คณะอนุุกรรมการบููรณาการแผนบริิหารงาน กนอ.
8. คณะอนุุกรรมการด้้านการตลาดและประชาสััมพัันธ์์
9. คณะอนุุกรรมการด้้านทรััพยากรบุุคคล	
10. คณะอนุุกรรมการด้้านการพััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
(Digital Technology and Cyber Security: DT)
11. คณะอนุุกรรมการขัับเคลื่่อ� นโครงการพััฒนาเขตเศรษฐกิิจอุุตสาหกรรม
แห่่งอนาคต
12. คณะอนุุกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�ว่่าการ กนอ.

พ.ร.บ. กนอ. พ.ศ. 2522 ม.18 “ให้้มีีคณะกรรมการ การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย ประกอบด้้วย ประธานกรรมการ และกรรมการอื่่�นอีีกไม่่เกิินสิิบคน
รวมทั้้�งผู้้�ว่่าการซึ่่�งเป็็นกรรมการโดยตำแหน่่ง”
(2)
พ.ร.บ. คุุณสมบััติิมาตรฐานสำหรัับกรรมการและพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ (ฉบัับที่่� 6) พ.ศ. 2550 มาตรา 12/1
(3)
ระเบีียบกระทรวงการคลัังว่่าด้้วยบััญชีีการเงิินของรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2548 ข้้อ 17 “ให้้รััฐวิิสาหกิิจทุุกแห่่งดำเนิินการให้้มีีผู้้�แทนกระทรวงการคลััง ซึ่่�งเป็็นข้้าราชการประจำ
เป็็นกรรมการในคณะกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ”
(4)
พ.ร.บ. กนอ. พ.ศ. 2522 ม.19 “ผู้้�ซึ่่�งจะดำรงตำแหน่่งประธานกรรมการ กรรมการหรืือผู้้�ว่่าการต้้องมีีความรู้้�ความชำนาญเกี่่�ยวกัับบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรม วิิทยาศาสตร์์
สถาปััตยกรรมศาสตร์์ ผัังเมืือง เศรษฐศาสตร์์ การพาณิิชย์์ การคลัังหรืือกฎหมาย
(5)
	พ.ร.บ. กนอ. พ.ศ. 2522 ม.24 “เพื่่�อประโยชน์์แห่่งกิิจการของ กนอ. ให้้คณะกรรมการมีีอำนาจแต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการ เพื่่�อดำเนิินกิิจการอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดของ กนอ.
และกำหนดค่่าตอบแทนอนุุกรรมการได้้”
(1)
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คณะกรรมการ กนอ.
นายนริินทร์์ กััลยาณมิิตร
ประธานกรรมการ

อายุุ (ในปีี 2564) : 62 ปีี
ประเภทของกรรมการ
กรรมการอิิสระ
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
25 กรกฎาคม 2563
ตำำ�แหน่่งในองค์์กร

• ประธานกรรมการ กนอ.

การศึึกษา

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

การอบรม

• หลัักสููตรนัักปกครองระดัับสููง (นปส.) รุ่่�นที่่� 48
	วิิทยาลััยมหาดไทย สถาบัันดำรงราชานุุภาพ กระทรวงมหาดไทย
• หลัักสููตรการพััฒนาการจััดการ (Mini Master of Management
Program (MMM)) รุ่่�นที่่� 34
	สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์ (NIDA)
• หลัักสููตรการพััฒนาผู้้�นำองค์์กรภายใต้้กระแสโลกาภิิวััตน์์
สถาบัันวิิจััยนโยบายเศรษฐกิิจการคลัังร่่วมกัับ The Kellogg School
of Management, The Schulich School of Business
และ The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs
• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.) รุ่่�นที่่� 50
	วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร สถาบัันวิิชาการป้้องกัันประเทศ
• หลัักสููตรการเมืืองการปกครองในระบอบประชาธิิปไตย
	สำหรัับนัักบริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 15 สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 167
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่น� ที่่� 16 สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.)
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง ด้้านการค้้าและการพาณิิชย์์ (TEPCoT)
รุ่่�นที่่� 8 สถาบัันวิิทยาการการค้้า
• หลัักสููตรการกำกัับดููแลกิิจการสำหรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของรััฐวิิสาหกิิจ และองค์์การมหาชน รุ่่�นที่่� 14 สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตรการบริิหารการท่่องเที่่�ยวสำหรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง (TME)
รุ่่�นที่่� 1 การท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน รุ่่�นที่่� 12
	สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
•	วุุฒิิบััตรหลัักสููตรเศรษฐกิิจดิิจิิทััลสำหรัับผู้้�บริิหาร (Digital Economy
for Management: DE4M) รุ่่�นที่่� 4 มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนา
องค์์กรภาครััฐ

การอบรมในปีีงบประมาณ 2564
(1 ตุุลาคม 2563 - 30 กัันยายน 2564)

•

หลัักสููตร Digital Transformation for CEO (DTC)
	รุ่่�นที่่� 3 บริิษััท เนชั่่�นมััลติิมีีเดีีย กรุ๊๊�ป จํํากััด (มหาชน)

ตำำ�แหน่่งอื่่�นในบริิษััทจดทะเบีียนปััจจุุบััน

•	กรรมการ บริิษััท บีีซีีพีีจีี จำกััด (มหาชน)
• อนุุกรรมการตรวจสอบ บริิษััท บีีซีีพีีจีี จำกััด (มหาชน)
• อนุุกรรมการบรรษััทภิิบาล บริิษััท บีีซีีพีีจีี จำกััด (มหาชน)

ตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน)

•

ประธานอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน/
อนุุกรรมการงบประมาณ/อนุุกรรมการตรวจสอบ/อนุุกรรมการลงทุุน
กรรมการบริิหารกองทุุนประกัันชีีวิิต สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับ
และส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.)
• ประธานอนุุกรรมการบริิหารงานบุุคคล/ประธานอนุุกรรมการ
	ลงทุุนหาผลประโยชน์์ กรรมการบริิหาร/อนุุกรรมการสรรหา
และประเมิินผลผู้้�บริิหารกองทุุน กรรมการบริิหารกองทุุน
ทดแทนผู้้�ประสบภััย สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับและส่่งเสริิม
	การประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.)
• คณะกรรมการที่่�ราชพััสดุุ กรมธนารัักษ์์ กระทรวงการคลััง
• คณะกรรมการพััฒนาระบบสถาบัันการเงิินประชาชน

ตำำ�แหน่่งอื่่�นในกิิจการที่่�แข่่งขััน/
กิิจการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจขององค์์กรปััจจุุบััน

• ไม่่มีี

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

•	กรรมการในคณะกรรมการการทางพิิเศษแห่่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการตรวจสอบ การทางพิิเศษแห่่งประเทศไทย
•	กรรมการในคณะกรรมการสำนัักงานส่่งเสริิมการจััดประชุุม
และนิิทรรศการ (องค์์การมหาชน)
•	กรรมการในคณะกรรมการสงเคราะห์์การทำสวนยาง
•	กรรมการในคณะกรรมการ บริิษััท เอเซีีย แปซิิฟิิค โปแตช
คอร์์ปอเรชั่่�น จำกััด
•	กรรมการในบริิษััท กสท โทรคมนาคม จำกััด (มหาชน)
• ประธานกรรมการและประธานบริิหาร
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
•	กรรมการในคณะกรรมการบริิหารสำนัักงานความร่่วมมืือ
พััฒนาเศรษฐกิิจกัับประเทศเพื่่�อนบ้้าน (คพพ.)
• รองปลััดกระทรวงการคลััง
•	หััวหน้้าผู้้�ตรวจราชการกระทรวงการคลััง
•	ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงการคลััง
•	ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบสิิทธิิประโยชน์์ทางศุุลกากร
(นัักวิิชาการศุุลกากรทรงคุุณวุุฒิิ) กรมศุุลกากร
• รองอธิิบดีีกรมศุุลกากร กรมศุุลกากร

การเข้้าประชุุมปีี 2564

• ประชุุมคณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
15/15 ครั้้�ง

ข้้อมููลหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�สำำ�คััญที่่�กรรมการถืือครอง
ในธุุรกิิจแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรััฐวิิสาหกิิจ
ในระหว่่างปีีบััญชีี

• ไม่่มีี

รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน (Connected Transactions)
ของรััฐวิิสาหกิิจ

•	กรมธนารัักษ์์ กระทรวงการคลััง

รายงานประจำำ�ปีี 2564
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นายสรััญ รัังคสิิริิ
กรรมการ

อายุุ (ในปีี 2564) : 64 ปีี
ประเภทของกรรมการ
กรรมการอิิสระ
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
25 กรกฎาคม 2563

ตำำ�แหน่่งในองค์์กร

•	กรรมการ กนอ.
• ประธานอนุุกรรมการการเงิิน งบประมาณ และการลงทุุน
• ประธานอนุุกรรมการด้้านทรััพยากรบุุคคล การจััดการ
ความรู้้� และนวััตกรรม
• ประธานอนุุกรรมการสรรหาและคััดเลืือกผู้้�บริิหาร
ระดัับ 12
•	กรรมการสรรหาผู้้�ว่่าการ กนอ.

การศึึกษา

• ปริิญญาโท M.S. Management, Polytechnic
Institute of New York, USA
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต (อุุตสาหการ)
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

การอบรม

• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักรภาครััฐร่่วมเอกชน
(ปรอ.) รุ่่�นที่่� 23 วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
•	นัักบริิหารระดัับสููงด้้านการพััฒนาธุุรกิิจอุุตสาหกรรม
และการลงทุุน (วทอ.) รุ่่�นที่่� 1/2013
•	ผู้้�บริิหารระดัับสููง ด้้านวิิทยาการพลัังงาน (วพน.)
	รุ่่�นที่่� 5 สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
• NIDA-Wharton Executive Leadership Program
2009, USA.
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)

การอบรมในปีีงบประมาณ 2564
(1 ตุุลาคม 2563 - 30 กัันยายน 2564)

• ไม่่มีี

ตำำ�แหน่่งอื่่�นในบริิษััทจดทะเบีียนปััจจุุบััน

• ไม่่มีี

ตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน)

• ไม่่มีี

ตำำ�แหน่่งอื่่�นในกิิจการที่่�แข่่งขััน/
กิิจการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจขององค์์กรปััจจุุบััน

• ไม่่มีี

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• ประธานอนุุกรรมการบููรณาการแผนบริิหารงาน กนอ.
• ประธานอนุุกรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ
	ผู้้�ว่่าการ กนอ.
• ประธานอนุุกรรมการด้้านการตลาดและประชาสััมพัันธ์์
•	ที่่�ปรึึกษา บริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน)
•	กรรมการสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
• รองประธานคณะกรรมการสายงานส่่งเสริิม
และสนัับสนุุนอุุตสาหกรรม สภาอุุตสาหกรรมฯ
• ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการกลุ่่�มธุุรกิิจปิิโตรเลีียม
	ขั้้�นปลาย ปตท.
• รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ หน่่วยธุุรกิิจน้้ำมััน ปตท.
•	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ การตลาดขายปลีีก
ปตท.
•	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ การตลาดพาณิิชย์์
และต่่างประเทศ ปตท.

การเข้้าประชุุมปีี 2564

• ประชุุมคณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย 15/15 ครั้้�ง

ข้้อมููลหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�สำำ�คััญที่่�กรรมการถืือครอง
ในธุุรกิิจแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรััฐวิิสาหกิิจ
ในระหว่่างปีีบััญชีี

• ไม่่มีี

รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน (Connected Transactions)
ของรััฐวิิสาหกิิจ

• ไม่่มีี

37

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

นายก้้อง รุ่่�งสว่่าง
กรรมการ

อายุุ (ในปีี 2564) : 61 ปีี
ประเภทของกรรมการ
กรรมการอิิสระ
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
25 กรกฎาคม 2563
ตำำ�แหน่่งในองค์์กร

•	กรรมการ กนอ.
• ประธานอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และควบคุุมภายใน
• อนุุกรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
และการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
• อนุุกรรมการสรรหาและคััดเลืือกผู้้�บริิหารระดัับ 12
•	กรรมการสรรหาผู้้�ว่่าการ กนอ.

การศึึกษา

• ปริิญญาโท Master of Economics, University of Hawaii, USA
• ปริิญญาโท Master of Business Administration (Executive),
Sasin
• ปริิญญาโท Master of Engineering, Asian Institute of
Technology (AIT)
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

การอบรม

• หลัักสููตรการกำกัับดููแลกิิจการสำหรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ขององค์์กรกำกัับดููแล (Regulators) รััฐวิิสาหกิิจ และองค์์การมหาชน
จััดโดยสถาบัันพระปกเกล้้า และสำนัักงานคณะกรรมการนโยบาย
รััฐวิิสาหกิิจ (PDI 18)
• หลัักสููตรความมั่่�นคงขั้้�นสููง โดยสมาคมวิิทยาลััยป้้องกััน
ราชอาณาจัักร (สวปอ. - มส. 7)
• หลัักสููตรภููมิิพลัังแผ่่นดิิน โดยจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย (ภผ. 4)
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููงธรรมศาสตร์์เพื่่�อสัังคม (นมธ. 15),
โดยมููลนิิธิิสถาบัันวิิทยาการธรรมศาสตร์์เพื่่�อสัังคม
• หลัักสููตร Executive Development Program, โดยสถาบัันวิิจััย
กระทรวงการคลััง (EDP 6)
•	สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
- หลัักสููตร Director Certificate Program (DCP 30)
- หลัักสููตร Chartered Director Course (CDC 9)
- หลัักสููตร Roles of Chairman Program (RCP 44)
- หลัักสููตร Strategic Board Master Class (SBM 8)
- หลัักสููตร Successful Formulation & Execution of
Strategy (SFE 31)
- หลัักสููตร Risk Management for Corporate Leaders (RCL 1)
- หลัักสููตร Advance Audit Committee Program (AACP 37)
• หลัักสููตร Trailblazer (Leadership), 9M Program โดย London
Business School
• หลัักสููตร Advance Senior Executive Program (ASEP), 1W
โดย Kellogg School of Management
• หลัักสููตร Washington Campus, 6W โดย Georgetown
University
• หลัักสููตร Modern Marketing Management (MMM 1),
โดยจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• Corporate Governance in Digital Era จััดโดยมููลนิิธิิสถาบัันวิิจััย
นโยบายเศรษฐกิิจการคลััง (มููลนิิธิิ สวค.)
• หลัักสููตรการกำกัับดููแลข้้อมููลสอดคล้้องตามกฎหมายคุ้้�มครอง
	ข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (PDPA)
จััดโดย Tris Academy

การอบรมในปีีงบประมาณ 2564
(1 ตุุลาคม 2563 - 30 กัันยายน 2564)

•

หลัักสููตร CFO Orientation Course for New IPOs รุ่่�นที่่� 5
จััดโดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (SET)

ตำำ�แหน่่งอื่่�นในบริิษััทจดทะเบีียนปััจจุุบััน

• ไม่่มีี

ตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน)

•	กรรมการอิิสระ กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง โรงพยาบาลวิิชััยยุุทธ
•	กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารออมสิิน
•	กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ คณะกรรมการมาตรฐานอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย (กมอ.)
•	กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
(กฟผ.)
• อาจารย์์พิิเศษ สถาบัันกรรมการแห่่งประเทศไทย (Director Cert.
Pgm., Strategies Risk Mgt.)

ตำำ�แหน่่งอื่่�นในกิิจการที่่�แข่่งขััน/
กิิจการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจขององค์์กรปััจจุุบััน

• ไม่่มีี

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• ประธานอนุุกรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
และการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
• ประธานอนุุกรรมการด้้านการตลาดและประชาสััมพัันธ์์ กนอ.
• อนุุกรรมการบููรณาการแผนบริิหารงาน กนอ.
• อนุุกรรมการขัับเคลื่่�อนโครงการพััฒนาเขตเศรษฐกิิจ
	อุุตสาหกรรมแห่่งอนาคต
•	ที่่�ปรึึกษา/เลขานุุการ คณะกรรมาธิิการการพลัังงาน
	สภานิิติิบััญญััติิแห่่งชาติิ (สนช.)
•	กรรมการ กรรมการบริิหาร ผู้้�อำนวยการบริิหาร
โรงพยาบาลวิิชััยยุุทธ
•	กรรมการอำนวยการ กรรมการบริิหาร กรรมการรองผู้้�อำนวยการ
สถาบัันศศิินทร์์
• Director - Performance Acceleration, EVP - Corporate
Strategies, EVP - Commercial and Marketing; IRPC
•	กรรมการ กรรมการบริิหาร รองกรรมการผู้้�จััดการ ปตท.
บริิหารธุุรกิิจค้้าปลีีก
• 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

การเข้้าประชุุมปีี 2564

• ประชุุมคณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
15/15 ครั้้�ง

ข้้อมููลหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�สำำ�คััญที่่�กรรมการถืือครอง
ในธุุรกิิจแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรััฐวิิสาหกิิจ
ในระหว่่างปีีบััญชีี

• ไม่่มีี

รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน (Connected Transactions)
ของรััฐวิิสาหกิิจ

• ไม่่มีี

รายงานประจำำ�ปีี 2564

38

พลโท กานต์์ กลััมพสุุต
กรรมการ

อายุุ (ในปีี 2564) : 55 ปีี
ประเภทของกรรมการ
กรรมการอิิสระ
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
25 กรกฎาคม 2563

ตำำ�แหน่่งในองค์์กร

•	กรรมการ กนอ.
•	กรรมการตรวจสอบ
• ประธานอนุุกรรมการกำหนดแผนงาน กระบวนการ
และประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�ว่่าการ และผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง

การศึึกษา

• ปริิญญาโท CIVIL ENGINEERING MS. มหาวิิทยาลััย
FLORIDA TECH มลรััฐฟลอริิดา ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตรบััณฑิิต วทบ.ทบ. วิิศวกรรมโยธา
โรงเรีียนนายร้้อยพระจุุลจอมเกล้้า

การอบรม

• หลัักสููตรวิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร รุ่่�นที่่� 62
วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร สถาบัันวิิชาการป้้องกััน
ประเทศ
• หลัักสููตรการกำกัับดููแลสำหรัับกรรมการและผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง ขององค์์การกำกัับดููแลรััฐวิิสาหกิิจและองค์์การ
มหาชน สถาบัันพระปกเกล้้า
•	สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
- หลัักสููตร Board Nomination and Compensation
Program
- หลัักสููตร Director of Certificate Program
รุ่่�น 289/2019
- หลัักสููตร Role of Chairman

การอบรมในปีีงบประมาณ 2564
(1 ตุุลาคม 2563 - 30 กัันยายน 2564)

• Advanced Audit Committee Program (AACP)
	รุ่่�นที่่� 40/2021

ตำำ�แหน่่งอื่่�นในบริิษััทจดทะเบีียนปััจจุุบััน

• ไม่่มีี

ตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน)

• รองเจ้้ากรมการพลัังงานทหาร ศููนย์์การอุุตสาหกรรม
ป้้องกัันประเทศและพลัังงานทหาร
•	ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิพิิเศษ สำนัักงานปลััดกระทรวงกลาโหม

ตำำ�แหน่่งอื่่�นในกิิจการที่่�แข่่งขััน/
กิิจการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจขององค์์กรปััจจุุบััน

• ไม่่มีี

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

•	กรรมการธนาคารเพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร
•	กรรมการกำหนดหลัักเกณฑ์์และประเมิินผล
	ผู้้�จััดการ ธนาคารเพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร
•	กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
	ธนาคารเพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร
• ประธานคณะอนุุกรรมการธุุรกิิจชุุมชนสร้้างไทย
	ธนาคารเพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร
• ประธานคณะอนุุกรรมการพััฒนาเศรษฐกิิจฐานราก
และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
	ธนาคารเพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร
• อนุุกรรมการธรรมาธิิบาลและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ธนาคารเพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร
• อนุุกรรมการนวััตกรรมวิิจััยและพััฒนา
	ธนาคารเพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร
•	ผู้้�อำนวยการศููนย์์พััฒนาปิิโตรเลีียมภาคเหนืือ
	กรมการพลัังงานทหาร ศููนย์์การอุุตสาหกรรมป้้องกััน
ประเทศและพลัังงานทหาร
•	ผู้้�อำนวยการกองส่่งกำลัังและบริิการ
	กรมการพลัังงานทหาร ศููนย์์การอุุตสาหกรรมป้้องกััน
ประเทศและพลัังงานทหาร

การเข้้าประชุุมปีี 2564

• ประชุุมคณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย 15/15 ครั้้�ง

ข้้อมููลหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�สำำ�คััญที่่�กรรมการถืือครอง
ในธุุรกิิจแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรััฐวิิสาหกิิจ
ในระหว่่างปีีบััญชีี

• ไม่่มีี

รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน (Connected Transactions)
ของรััฐวิิสาหกิิจ

• ไม่่มีี
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การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

นางสิิริินทร์์ แดงไชยวััฒน์์
กรรมการ

อายุุ (ในปีี 2564) : 62 ปีี
ประเภทของกรรมการ
กรรมการอิิสระ
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
25 กรกฎาคม 2563

ตำำ�แหน่่งในองค์์กร

•	กรรมการ กนอ.
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
•	กรรมการสรรหาผู้้�ว่่าการ กนอ.

การศึึกษา

• ปริิญญาเอก ปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต
(รััฐประศาสนศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
• ปริิญญาโท บััญชีีมหาบััณฑิิต (การต้้นทุุน)
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตรบััณฑิิต (การบััญชีี)
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

การอบรม

• หลัักสููตรวิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร รุ่่�นที่่� 56
วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร สถาบัันวิิชาการป้้องกััน
ประเทศ
•	การพััฒนาเมืืองและการเลืือกตั้้�งระดัับสููง รุ่่�นที่่� 4
(พตส.4) สำนัักงานคณะกรรมการการเลืือกตั้้�ง
•	ผู้้�บริิหารระดัับสููง ด้้านวิิทยาการพลัังงาน (วพน.6)
กระทรวงพลัังงาน
• Leadership Development Program (LDP III
	รุ่่�นที่่� 2) บริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน)
•	นัักบริิหารกระบวนการยุุติิธรรมระดัับสููง (บยส.21)
สถาบัันพััฒนาข้้าราชการฝ่่ายตุุลาการศาลยุุติิธรรม
• 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
• หลัักสููตรมาตรฐานสำหรัับกรรมการ (DCP)
	รุ่่�นที่่� 297/2020 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (IOD)

การอบรมในปีีงบประมาณ 2564
(1 ตุุลาคม 2563 - 30 กัันยายน 2564)

• Advanced Audit Committee Program (AACP)
	รุ่่�นที่่� 41/2021 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (IOD)
• Role of the Chairman Program (RCP)
	รุ่่�นที่่� 48/2021 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (IOD)

ตำำ�แหน่่งอื่่�นในบริิษััทจดทะเบีียนปััจจุุบััน

• ไม่่มีี

ตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน)

•	กรรมการ บริิษััท ธนารัักษ์์พััฒนาสิินทรััพย์์ จำกััด
สัังกััดกระทรวงการคลััง
•	ข้้าราชการบำนาญ สำนัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน

ตำำ�แหน่่งอื่่�นในกิิจการที่่�แข่่งขััน/
กิิจการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจขององค์์กรปััจจุุบััน

• ไม่่มีี

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• รองผู้้�ว่่าการตรวจเงิินแผ่่นดิิน สำนัักงานการตรวจเงิิน
แผ่่นดิิน

การเข้้าประชุุมปีี 2564

• ประชุุมคณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย 15/15 ครั้้�ง

ข้้อมููลหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�สำำ�คััญที่่�กรรมการถืือครอง
ในธุุรกิิจแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรััฐวิิสาหกิิจ
ในระหว่่างปีีบััญชีี

• ไม่่มีี

รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน (Connected Transactions)
ของรััฐวิิสาหกิิจ

• ไม่่มีี

รายงานประจำำ�ปีี 2564
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นายณกฤศพรรชธ์์ ธนััตถ์์อนนตชััย
กรรมการ

อายุุ (ในปีี 2564) : 53 ปีี
ประเภทของกรรมการ
กรรมการอิิสระ
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
25 กรกฎาคม 2563

ตำำ�แหน่่งในองค์์กร

•	กรรมการ กนอ.
• ประธานอนุุกรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
	ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย และการแสดงความรัับผิิดชอบ
	ต่่อสัังคม
• อนุุกรรมการการเงิิน งบประมาณ และการลงทุุน
• อนุุกรรมการกำหนดแผนงาน กระบวนการ
และประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�ว่่าการ
และผู้้�บริิหารระดัับสููง

การศึึกษา

• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยปทุุมธานีี
•	สถาปนิิกระดัับสามััญ สถาปััตยกรรมศาสตร์์

การอบรม

• หลัักสููตรมาตรฐานสำหรัับกรรมการ (DCP)
	รุ่่�นที่่� 300/2020 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (IOD)

การอบรมในปีีงบประมาณ 2564
(1 ตุุลาคม 2563 - 30 กัันยายน 2564)

• Role of the Chairman Program (RCP)
	รุ่่�นที่่� 48/2021 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (IOD)

ตำำ�แหน่่งอื่่�นในบริิษััทจดทะเบีียนปััจจุุบััน

• Project Manager บริิษััท เดอะ แพลทิินััม กรุ๊๊�ป จำกััด
(มหาชน)

ตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน)

• ไม่่มีี

ตำำ�แหน่่งอื่่�นในกิิจการที่่�แข่่งขััน/
กิิจการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจขององค์์กรปััจจุุบััน

• ไม่่มีี

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• ประธานกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์ กนอ.
• อนุุกรรมการขัับเคลื่่�อนโครงการพััฒนาเขตเศรษฐกิิจ
อุุตสาหกรรมแห่่งอนาคต
• Project Manager บริิษััท เดอะ แพลทิินััม กรุ๊๊�ป จำกััด
(มหาชน)

การเข้้าประชุุมปีี 2564

• ประชุุมคณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย 15/15 ครั้้�ง

ข้้อมููลหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�สำำ�คััญที่่�กรรมการถืือครอง
ในธุุรกิิจแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรััฐวิิสาหกิิจ
ในระหว่่างปีีบััญชีี

• ไม่่มีี

รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน (Connected Transactions)
ของรััฐวิิสาหกิิจ

• ไม่่มีี
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พลตำำ�รวจตรีี เทีียนชััย คามะปะโส
กรรมการ

อายุุ (ในปีี 2564) : 61 ปีี
ประเภทของกรรมการ
กรรมการอิิสระ
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
25 กรกฎาคม 2563

ตำำ�แหน่่งในองค์์กร

•	กรรมการ กนอ.
• ประธานกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์
• อนุุกรรมการกฎหมาย
•	กรรมการสรรหาผู้้�ว่่าการ กนอ.

การศึึกษา

• ปริิญญาโท ศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต (การบริิหารงาน
ยุุติิธรรม) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี ศิิลปศาสตรบััณฑิิต (วิิชาเอกรััฐศาสตร์์
การปกครอง วิิชาโทด้้านกฎหมาย) มหาวิิทยาลััย
รามคำแหง

การอบรม

•
•
•
•
•

หลัักสููตรการบริิหารงานตำรวจขั้้�นสููง รุ่่�นที่่� 39
หลัักสููตรผู้้�กำกัับการ รุ่่�นที่่� 55
หลัักสููตรฝ่่ายอำนวยการ รุ่่�นที่่� 19
หลัักสููตรภาษาอัังกฤษประยุุกต์์
หลัักสููตรการพััฒนาบุุคลากรด้้านการป้้องกััน
และปราบปรามยาเสพติิด
• หลัักสููตรการข่่าวชั้้�นสััญญาบััตร
• หลัักสููตรการป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด
ระดัับอำนวยการ

การอบรมในปีีงบประมาณ 2564
(1 ตุุลาคม 2563 - 30 กัันยายน 2564)

• ไม่่มีี

ตำำ�แหน่่งอื่่�นในบริิษััทจดทะเบีียนปััจจุุบััน

• ไม่่มีี

ตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน)

• ไม่่มีี

ตำำ�แหน่่งอื่่�นในกิิจการที่่�แข่่งขััน/
กิิจการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจขององค์์กรปััจจุุบััน

• ไม่่มีี

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• นายตำรวจราชองครัักษ์์พิิเศษ
•	ผู้้�บัังคัับการตำรวจภููธรจัังหวััดเพชรบุุรีี
• รองผู้้�บัังคัับการตำรวจตำรวจนครบาล 1
• รองผู้้�บัังคัับการตำรวจกองตรวจราชการ 8
	สำนัักงานจเรตำรวจ
• รองผู้้�บัังคัับการตำรวจตำรวจนครบาล 4
•	ผู้้�กำกัับการสถานีีตำรวจนครบาลปทุุมวััน
•	ผู้้�กำกัับการสถานีีตำรวจนครบาลประเวศ
• รองผู้้�กำกัับการป้้องกัันปราบปราม
	สถานีีตำรวจนครบาลบางขุุนนนท์์
• รองผู้้�กำกัับการป้้องกัันปราบปราม
	สถานีีตำรวจนครบาลหนองแขม
• รองผู้้�กำกัับการป้้องกัันปราบปราม
	สถานีีตำรวจนครบาลวัังทองหลาง
•	สารวััตรป้้องกัันปราบปรามสถานีีตำรวจนครบาล
ราษฎร์์บููรณะ
•	สารวััตรป้้องกัันปราบปรามสถานีีตำรวจภููธรหััวหิิน
จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์
• รองสารวััตรป้้องกัันปราบปรามสถานีีตำรวจภููธรไม้้รููด
จัังหวััดตราด

การเข้้าประชุุมปีี 2564

• ประชุุมคณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย 15/15 ครั้้�ง

ข้้อมููลหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�สำำ�คััญที่่�กรรมการถืือครอง
ในธุุรกิิจแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรััฐวิิสาหกิิจ
ในระหว่่างปีีบััญชีี

• ไม่่มีี

รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน (Connected Transactions)
ของรััฐวิิสาหกิิจ

• ไม่่มีี

รายงานประจำำ�ปีี 2564
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นายดำำ�รงศัักดิ์์� เครืือแก้้ว
กรรมการ

อายุุ (ในปีี 2564) : 50 ปีี
ประเภทของกรรมการ
กรรมการอิิสระ
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
25 กรกฎาคม 2563
ตำำ�แหน่่งในองค์์กร

•	กรรมการ กนอ.
• ประธานอนุุกรรมการกฎหมาย
• ประธานอนุุกรรมการสรรหาผู้้�ว่่าการ กนอ.
• อนุุกรรมการด้้านการพััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิิทััล

การศึึกษา

• ปริิญญาโท รััฐศาสตรมหาบััณทิิต
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
• ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำแหง

การอบรม

• หลัักสููตรพััฒนาการเมืืองและการเลืือกตั้้�งระดัับสููง
	รุ่่�นที่่� 5 สถาบัันพััฒนาการเมืืองและการเลืือกตั้้�ง
	สำนัักงานคณะกรรมการการเลืือกตั้้�ง
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการบริิหารเมืือง
(ผู้้�นำเมืือง รุ่่�นที่่� 3) มหาวิิทยาลััยนวมิินทราธิิราช
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารกระบวนการยุุติิธรรมระดัับสููง (บ.ย.ส.)
รุ่่�นที่่� 23 สถาบัันพััฒนาข้้าราชการฝ่่ายตุุลาการ
ศาลยุุติิธรรม

การอบรมในปีีงบประมาณ 2564
(1 ตุุลาคม 2563 - 30 กัันยายน 2564)

• หลัักสููตรมาตรฐานสำหรัับกรรมการ (DCP)
	รุ่่�นที่่� 300/2020 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (IOD)

ตำำ�แหน่่งอื่่�นในบริิษััทจดทะเบีียนปััจจุุบััน

• ไม่่มีี

ตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน)

•	หััวหน้้าสํํานัักงานกฎหมาย สํํานัักงานกฎหมาย
	ดํํารงศัักดิ์์� เครืือแก้้ว
•	กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านกฎหมายในคณะกรรมการ
พััฒนาระบบการติิดตามคนหายและการพิิสููจน์์ศพ
	นิิรนาม สถาบัันนิิติิวิิทยาศาสตร์์ กระทรวงยุุติิธรรม
• คณะทํํางานเพื่่�อพิิจารณากลั่่�นกรองในการพัักการลงโทษ
กรมราชทััณฑ์์ กระทรวงยุุติิธรรม
•	กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านกฎหมายในคณะกรรมการ
คดีีพิิเศษ วาระปีี พ.ศ. 2564 กรมสอบสวนคดีีพิิเศษ
•	กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ในคณะกรรมการราชทััณฑ์์

•	ที่่�ปรึึกษานายกสภาทนายความ ปีี พ.ศ. 2562-2565
•	ที่่�ปรึึกษาเลขานุุการรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงยุุติิธรรม
ตำำ�แหน่่งอื่่�นในกิิจการที่่�แข่่งขััน/
กิิจการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจขององค์์กรปััจจุุบััน

• ไม่่มีี

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

•	อุุปนายกฝ่่ายปฏิิบััติิการ สภาทนายความ
ในพระบรมราชููปถััมภ์์ กํํากัับดููแล สํํานัักงาน
คณะกรรมการสิ่่�งแวดล้้อม สํํานัักงานคดีีปกครอง
	สํํานัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชน และสํํานัักงาน
คณะกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
•	ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการสิ่่�งแวดล้้อม สํํานัักงาน
คณะกรรมการสิ่่�งแวดล้้อม สภาทนายความ
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
•	ที่่�ปรึึกษาคณะอนุุกรรมการฝ่่ายคดีีและปฏิิบััติิการ
	สํํานัักงานคณะกรรมการสิ่่�งแวดล้้อม สภาทนายความ
ในพระบรมราชููปถััมภ์์
• คณะอนุุกรรมการบริิหารสํํานัักงานช่่วยเหลืือประชาชน
ทางกฎหมายแห่่งเนติิบััณฑิิตยสภา
• คณะกรรมการพััฒนาการเมืืองเพื่่�อการปฏิิรููปประเทศ
ตามรััฐธรรมนููญ สํํานัักงานคณะกรรมการการเลืือกตั้้�ง
•	ผู้้�ชํํานาญการประจํําคณะกรรมาธิิการการสื่่�อสาร
และโทรคมนาคม สภาผู้้�แทนราษฎร
•	ที่่�ปรึึกษาประจํําสํํานัักโฆษก กระทรวงมหาดไทย
•	ที่่�ปรึึกษากิิตติิมศัักดิ์์�ประจํํากรรมาธิิการตํํารวจ
	สภาผู้้�แทนราษฎร
• ทนายความอาชีีพ

การเข้้าประชุุมปีี 2564

• ประชุุมคณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย 15/15 ครั้้�ง

ข้้อมููลหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�สำำ�คััญที่่�กรรมการถืือครอง
ในธุุรกิิจแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรััฐวิิสาหกิิจ
ในระหว่่างปีีบััญชีี

• ไม่่มีี

รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน (Connected Transactions)
ของรััฐวิิสาหกิิจ

• ไม่่มีี
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นายเดชา จาตุุธนานัันท์์
กรรมการ

อายุุ (ในปีี 2564) : 54 ปีี
ประเภทของกรรมการ
ผู้้�แทนกระทรวงอุุตสาหกรรม
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
25 กรกฎาคม 2563

ตำำ�แหน่่งในองค์์กร

•	กรรมการ กนอ.
• ประธานอนุุกรรมการด้้านการพััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
• อนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และควบคุุมภายใน
• อนุุกรรมการด้้านทรััพยากรบุุคคล การจััดการความรู้้�
และนวััตกรรม
• อนุุกรรมการกำหนดแผนงาน กระบวนการ
และประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�ว่่าการ
และผู้้�บริิหารระดัับสููง
• อนุุกรรมการพิิจารณากำหนดผลตอบแทน
และร่่างสััญญาจ้้างผู้้�ว่่าการ กนอ.

การศึึกษา

• ปริิญญาเอก ด้้านการบริิหารจััดการ
University of South Australia
• ปริิญญาโท ด้้านการบริิหารจััดการ
University of Bradford
• ปริิญญาโท ด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์
University of Melbourne
• ปริิญญาตรีี ด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง

การอบรม

• หลัักสููตรมาตรฐานสำหรัับกรรมการ (DCP)
	รุ่่�นที่่� 297/2020 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (IOD)

การอบรมในปีีงบประมาณ 2564
(1 ตุุลาคม 2563 - 30 กัันยายน 2564)

• หลัักสููตร IT Governance and Cyber Resilience
Program (ITG) รุ่่�นที่่� 17/2021 สมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)

ตำำ�แหน่่งอื่่�นในบริิษััทจดทะเบีียนปััจจุุบััน

• ไม่่มีี

ตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน)

•	ผู้้�ตรวจราชการกระทรวงอุุตสาหกรรม
•	ผู้้�อำนวยการสำนัักงานกองทุุนพััฒนาเอสเอ็็มอีี
ตามแนวประชารััฐ

ตำำ�แหน่่งอื่่�นในกิิจการที่่�แข่่งขััน/
กิิจการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจขององค์์กรปััจจุุบััน

• ไม่่มีี

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• รองอธิิบดีีกรมส่่งเสริิมอุุตสาหกรรม
	กระทรวงอุุตสาหกรรม
•	ผู้้�อำนวยการกองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน
	สำนัักงานปลััดกระทรวงอุุตสาหกรรม

การเข้้าประชุุมปีี 2564

• ประชุุมคณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย 15/15 ครั้้�ง

ข้้อมููลหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�สำำ�คััญที่่�กรรมการถืือครอง
ในธุุรกิิจแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรััฐวิิสาหกิิจ
ในระหว่่างปีีบััญชีี

• ไม่่มีี

รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน (Connected Transactions)
ของรััฐวิิสาหกิิจ

• ไม่่มีี

รายงานประจำำ�ปีี 2564
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นายสรศัักดิ์์� มีีนะโตรีี
กรรมการ

อายุุ (ในปีี 2564) : 60 ปีี
ประเภทของกรรมการ
ผู้้�แทนกระทรวงการคลััง
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
25 กรกฎาคม 2563

ตำำ�แหน่่งในองค์์กร

•	กรรมการ กนอ.
•	กรรมการตรวจสอบ
• ประธานอนุุกรรมการพิิจารณากำหนดผลตอบแทน
และร่่างสััญญาจ้้างผู้้�ว่่าการ กนอ.

การศึึกษา

• ปริิญญาโท รััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิต
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััย
รามคำแหง

การอบรม

• Financial Statements for Directors (FSD)
	รุ่่�น 38/2019 จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
	กรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP)
	รุ่่�น 270/2019 จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP)
	รุ่่�น 148/2018 จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย (IOD)

การอบรมในปีีงบประมาณ 2564
(1 ตุุลาคม 2563 - 30 กัันยายน 2564)

• Advanced Audit Committee Program (AACP)
	รุ่่�นที่่� 41/2021 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (IOD)

ตำำ�แหน่่งอื่่�นในบริิษััทจดทะเบีียนปััจจุุบััน

• ไม่่มีี

ตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน)

• รองอธิิบดีีกรมศุุลกากร
•	กรรมการผู้้�แทนกระทรวงการคลััง
บริิษััท นารายณ์์ภััณฑ์์ จำกััด
•	กรรมการผู้้�แทนกรมศุุลกากร สำนัักงานส่่งเสริิม
	การจััดประชุุมและนิิทรรศการ (องค์์การมหาชน)

ตำำ�แหน่่งอื่่�นในกิิจการที่่�แข่่งขััน/
กิิจการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจขององค์์กรปััจจุุบััน

• ไม่่มีี

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

•	ผู้้�อำนวยการสำนัักงานตรวจสิินค้้าท่่าอากาศยาน
สุุวรรณภููมิิ กรมศุุลกากร
•	ผู้้�อำนวยการมาตรฐานพิิธีีการและราคาศุุลกากร
	กรมศุุลกากร
• นายด่่านศุุลกากรนครพนม กรมศุุลกากร

การเข้้าประชุุมปีี 2564

• ประชุุมคณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย 15/15 ครั้้�ง

ข้้อมููลหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�สำำ�คััญที่่�กรรมการถืือครอง
ในธุุรกิิจแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรััฐวิิสาหกิิจ
ในระหว่่างปีีบััญชีี

• ไม่่มีี

รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน (Connected Transactions)
ของรััฐวิิสาหกิิจ

• ไม่่มีี
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การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

นางสาวสมจิิณณ์์ พิิลึึก
กรรมการ

อายุุ (ในปีี 2564) : 60 ปีี
ประเภทของกรรมการ
กรรมการโดยตำำ�แหน่่ง
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่
27 กัันยายน 2561 – 19 เมษายน 2564
ตำำ�แหน่่งในองค์์กร

•	ผู้้�ว่่าการ
•	กรรมการ กนอ. โดยตำแหน่่ง
•	กรรมการกิิจการสััมพัันธ์์
• อนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และควบคุุมภายใน
• อนุุกรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
และการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
• อนุุกรรมการการเงิิน งบประมาณ และการลงทุุน
• อนุุกรรมการด้้านทรััพยากรบุุคคล การจััดการความรู้้�
และนวััตกรรม
• อนุุกรรมการกำหนดแผนงาน กระบวนการ และประเมิินผล
การปฏิิบััติิงานของผู้้�ว่่าการ และผู้้�บริิหารระดัับสููง
• อนุุกรรมการสรรหาและคััดเลืือกผู้้�บริิหารระดัับ 12

การศึึกษา

• Doctor of Philosophy (Environmental Engineering and
Management) Asian Institute of Technology (AIT)
• Master of Engineering (Executive) Asian Institute of
Technology (AIT)
•	วิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต (วิิศวกรรมโยธา)
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
•	วิิทยาศาสตรบััณฑิิต (อาชีีวอนามััย) มหาวิิทยาลััยมหิิดล

การอบรม

• หลัักสููตรประกาศนีียบััตรชั้้�นสููง การบริิหารเศรษฐกิิจสาธารณะ
	สำหรัับนัักบริิหารระดัับสููง (ปศส.) รุ่่�นที่่� 10
	วิิทยาลััยการเมืืองการปกครอง สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตรชั้้�นสููง การเมืืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิิปไตย สำหรัับนัักบริิหารระดัับสููง (ปปร.)
	รุ่่�นที่่� 17 วิิทยาลััยการเมืืองการปกครอง สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตรนัักบริิหารการยุุติิธรรมทางปกครองระดัับสููง (บยป.)
รุ่่�นที่่� 6 วิิทยาลััยการยุุติิธรรมทางปกครอง สำนัักงาน
ศาลปกครอง
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููงด้้านการพััฒนาธุุรกิิจอุุตสาหกรรม
และการลงทุุน (วธอ.) รุ่่�นที่่� 3 สถาบัันวิิทยาการธุุรกิิจ
และอุุตสาหกรรม
• หลัักสููตรมาตรฐานสำหรัับกรรมการ (DCP) สมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)

การอบรมในปีีงบประมาณ 2564
(1 ตุุลาคม 2563 - 30 กัันยายน 2564)

• ไม่่มีี

ตำำ�แหน่่งอื่่�นในบริิษััทจดทะเบีียนปััจจุุบััน
(สิ้้�นสุุดวัันที่่� 19 เมษายน 2564)

•	กรรมการ บริิษััท จััดการและพััฒนาทรััพยากรน้้ำ
	ภาคตะวัันออก จำกััด (มหาชน)
•	กรรมการ บริิษััท โกลบอล ยููทิิลิิตี้้� เซอร์์วิิส จำกััด

ตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน)
(สิ้้�นสุุดวัันที่่� 19 เมษายน 2564)

•	กรรมการ บริิษััท โกลบอล ยููทิิลิิตี้้� เซอร์์วิิส จำกััด

ตำำ�แหน่่งอื่่�นในกิิจการที่่�แข่่งขััน/
กิิจการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจขององค์์กรปััจจุุบััน
(สิ้้�นสุุดวัันที่่� 19 เมษายน 2564)

•	กรรมการ บริิษััท จััดการและพััฒนาทรััพยากรน้้ำ
	ภาคตะวัันออก จำกััด (มหาชน)
•	กรรมการ บริิษััท โกลบอล ยููทิิลิิตี้้� เซอร์์วิิส จำกััด

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• รองผู้้�ว่่าการ สายงานกิิจการพิิเศษ
	การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
• รองผู้้�ว่่าการ สายงานบริิการและสิ่่�งแวดล้้อม
	การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
•	ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ สายงานท่่าเรืืออุุตสาหกรรม
	การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
•	ผู้้�เชี่่�ยวชาญ 11 สายงานผู้้�ว่่าการ
	การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
•	ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ 11 สายงานบริิการและสิ่่�งแวดล้้อม
	การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
•	ผู้้�อำนวยการฝ่่ายสิ่่�งแวดล้้อมและความปลอดภััย
	การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
•	ผู้้�อำนวยการกองควบคุุมสิ่่�งแวดล้้อมและความปลอดภััย
	การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
•	กองควบคุุมสิ่่�งแวดล้้อมและความปลอดภััย
	การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
•	ศููนย์์ศึึกษาและสาธิิตบริิการอาชีีวอนามััย
	กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข

การเข้้าประชุุมปีี 2564

• ประชุุมคณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
8/15 ครั้้�ง
หมายเหตุุ : ครบวาระสััญญาจ้้างฯ วัันที่่� 19 เมษายน 2564

ข้้อมููลหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�สำำ�คััญที่่�กรรมการถืือครอง
ในธุุรกิิจแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรััฐวิิสาหกิิจ
ในระหว่่างปีีบััญชีี

• ไม่่มีี

รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน (Connected Transactions)
ของรััฐวิิสาหกิิจ

• บริิษััท จััดการและพััฒนาทรััพยากรน้้ำ
	ภาคตะวัันออก จำกััด (มหาชน)
• บริิษััท โกลบอล ยููทิิลิิตี้้� เซอร์์วิิส จำกััด

รายงานประจำำ�ปีี 2564
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นายวีีริิศ อััมระปาล
กรรมการ

อายุุ (ในปีี 2564) : 46 ปีี
ประเภทของกรรมการ
กรรมการโดยตำำ�แหน่่ง
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
20 เมษายน 2564

ตำำ�แหน่่งในองค์์กร

•	ผู้้�ว่่าการ
•	กรรมการ กนอ. โดยตำแหน่่ง
•	กรรมการกิิจการสััมพัันธ์์
• อนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และควบคุุมภายใน
• อนุุกรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
และการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
• อนุุกรรมการการเงิิน งบประมาณ และการลงทุุน
• อนุุกรรมการด้้านทรััพยากรบุุคคล การจััดการความรู้้�
และนวััตกรรม
• อนุุกรรมการกำหนดแผนงาน กระบวนการ
และประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�ว่่าการ
และผู้้�บริิหารระดัับสููง
• อนุุกรรมการสรรหาและคััดเลืือกผู้้�บริิหารระดัับ 12

การศึึกษา

• ปริิญญาเอก Industrial and Systems Engineering
มหาวิิทยาลััยรััทเกอร์์ส สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาโท Operations Research มหาวิิทยาลััยโคลััมเบีีย
สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี วศบ. (อุุตสาหการ) สถาบัันเทคโนโลยีีนานาชาติิ
สิิริินธร มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

การอบรม

• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง “ธรรมศาสตร์์เพื่่�อสัังคม” (นมธ.)
มููลนิิธิิสถาบัันวิิทยาการธรรมศาสตร์์เพื่่�อสัังคม

การอบรมในปีีงบประมาณ 2564
(1 ตุุลาคม 2563 - 30 กัันยายน 2564)

• หลัักสููตรมาตรฐานสำหรัับกรรมการ (DCP)
	รุ่่�นที่่� 310/2021 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
(IOD)

ตำำ�แหน่่งอื่่�นในบริิษััทจดทะเบีียนปััจจุุบััน

•	กรรมการ บริิษััท จััดการและพััฒนาทรััพยากรน้้ำ
	ภาคตะวัันออก จำกััด (มหาชน)

ตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน)

•	กรรมการ บริิษััท โกลบอล ยููทิิลิิตี้้� เซอร์์วิิส จำกััด

ตำำ�แหน่่งอื่่�นในกิิจการที่่�แข่่งขััน/
กิิจการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจขององค์์กรปััจจุุบััน

•	กรรมการ บริิษััท จััดการและพััฒนาทรััพยากรน้้ำ
	ภาคตะวัันออก จำกััด (มหาชน)
•	กรรมการ บริิษััท โกลบอล ยููทิิลิิตี้้� เซอร์์วิิส จำกััด

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

•	กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ คณะกรรมการป้้องกััน
และปราบปรามยาเสพติิด
•	ที่่�ปรึึกษารััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงยุุติิธรรม
(ด้้านวิิชาการ)
• อาจารย์์ สถาบัันเทคโนโลยีีนานาชาติิสิิริินธร
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
•	ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการฝ่่ายกิิจการนัักศึึกษาและศิิษย์์เก่่าสััมพัันธ์์
สถาบัันเทคโนโลยีีนานาชาติิสิิริินธร มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
•	ที่่�ปรึึกษากรรมาธิิการพาณิิชย์์และทรััพย์์สิินทางปััญญา รััฐสภา
•	ที่่�ปรึึกษารััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงพาณิิชย์์
(ด้้านการพาณิิชย์์)
•	ที่่�ปรึึกษาประธานกรรมการ องค์์การคลัังสิินค้้า
	กระทรวงพาณิิชย์์
• คณะทำงานรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการท่่องเที่่�ยว
และกีีฬา
• คณะทำงานรองนายกรััฐมนตรีี รััฐสภา
• คณะทำงานรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์์
• เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร สำนัักงานส่่งเสริิมวิิสาหกิิจ
ขนาดกลางและขนาดย่่อม (สสว.)

การเข้้าประชุุมปีี 2564

• ประชุุมคณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย 7/15 ครั้้�ง

หมายเหตุุ : ลงนามสััญญาจ้้างฯ วัันที่่� 20 เมษายน 2564

ข้้อมููลหลัักทรััพย์์ (หุ้้�น) ที่่�สำำ�คััญที่่�กรรมการถืือครอง
ในธุุรกิิจแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรััฐวิิสาหกิิจ
ในระหว่่างปีีบััญชีี

• ไม่่มีี

รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน (Connected Transactions)
ของรััฐวิิสาหกิิจ

• บริิษััท จััดการและพััฒนาทรััพยากรน้้ำ
	ภาคตะวัันออก จำกััด (มหาชน)
• บริิษััท โกลบอล ยููทิิลิิตี้้� เซอร์์วิิส จำกััด
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คณะผู้้�บริิหาร กนอ.
นางสาวสมจิิณณ์์ พิิลึึก

ผู้้�ว่่าการการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่ 27 ก.ย. 2561 – 19 เม.ย. 2564

อายุุ 60 ปีี
คุุณวุุฒิิการศึึกษา

•
•
•
•

ปริิญญาเอก Doctor of Philosophy (Environmental Engineering ang Management) Asian Institute of Technology (AIT)
ปริิญญาโท Master of Engineering (Executive) Asian Institute of Technology (AIT)
ปริิญญาโท วิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต (วิิศวกรรมโยธา) มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตรบััณฑิิต (อาชีีวอนามััย) มหาวิิทยาลััยมหิิดล

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

•
•
•
•
•

1
5
29
15
1

ต.ค. 2559
มีี.ค. 2556
มิิ.ย. 2555
พ.ย. 2553
เม.ย. 2553

-

26
30
4
28
14

ก.ย.
ก.ย.
มีี.ค.
มิิ.ย.
พ.ย.

2561
2559
2559
2555
2553

รองผู้้�ว่่าการ (สายงานกิิจการพิิเศษ)
รองผู้้�ว่่าการ (สายงานบริิการและสิ่่�งแวดล้้อม)
ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ (สายงานท่่าเรืืออุุตสาหกรรม)
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ (สายงานบริิการและสิ่่�งแวดล้้อม 2)

การปฏิิบััติิงานอื่่�น

•	กรรมการ บริิษััท จััดการและพััฒนาทรััพยากรน้้ำภาคตะวัันออก จำกััด (มหาชน) (EASTWATER)
•	กรรมการ บริิษััท โกลบอล ยููทิิลิิตี้้� เซอร์์วิิส จำกััด (GUSCO)

นายวีีริิศ อััมระปาล

ผู้้�ว่่าการการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่ 20 เม.ย. 2564

อายุุ 46 ปีี
คุุณวุุฒิิการศึึกษา

• ปริิญญาเอก Doctor of Philosophy มหาวิิทยาลััยรััทเกอร์์ส สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาโท Master of Science (Operation Research) มหาวิิทยาลััยโคลััมเบีีย สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต (วิิศวกรรมอุุตสาหการ) สถาบัันเทคโนโลยีีนานาชาติิสิิริินธร
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

• 20 เม.ย. 2564 - ปััจจุุบััน
การปฏิิบััติิงานอื่่�น

ผู้้�ว่่าการการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย

•	กรรมการ บริิษััท จััดการและพััฒนาทรััพยากรน้้ำ ภาคตะวัันออก จำกััด (มหาชน) (EASTWATER)
•	กรรมการ บริิษััท โกลบอล ยููทิิลิิตี้้� เซอร์์วิิส จำกััด (GUSCO)
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นายอััฐพล จิิรวััฒน์์จรรยา

รองผู้้�ว่่าการ (สายงานยุุทธศาสตร์์และพััฒนา)
อายุุ 57 ปีี
คุุณวุุฒิิการศึึกษา

• ปริิญญาโท วิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต (วิิศวกรรมสิ่่�งแวดล้้อม) มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต (วิิศวกรรมสภาวะแวดล้้อม) มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1
27
1
1
1
1
1
4
1

มีี.ค. 2562
ก.ย. 2561
เม.ย. 2561
ธ.ค. 2560
ต.ค. 2559
ม.ค. 2558
ส.ค. 2556
ม.ค. 2555
เม.ย. 2553

-

17
28
26
26
30
30
31
31
3

ต.ค.
ก.พ.
ก.ย.
ก.ย.
พ.ย.
ก.ย.
ธ.ค.
ก.ค.
ม.ค.

2564
2562
2561
2561
2560
2559
2557
2556
2555

รองผู้้�ว่่าการ (สายงานยุุทธศาสตร์์และพััฒนา)
รองผู้้�ว่่าการ (สายงานปฏิิบััติิการ 2)
รัักษาการผู้้�ว่่าการ
รองผู้้�ว่่าการ (สายงานปฏิิบััติิการ 2)
รองผู้้�ว่่าการ (สายงานยุุทธศาสตร์์และพััฒนา)
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ (สายงานยุุทธศาสตร์์และการเงิิน 2)
ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ (สายงานปฏิิบััติิการ 2)
ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ (สายงานปฏิิบััติิการ 1)

การปฏิิบััติิงานอื่่�น

•	กรรมการ บริิษััท เจม เอ็็นไวรัันเมนทััล แมเนจเม้้นท์์ จำกััด (GEM)

นางสาวฐานัันดร์์ พิิทัักษ์์วงศ์์

รองผู้้�ว่่าการ (สายงานปฏิิบััติิการ 1)
อายุุ 60 ปีี
คุุณวุุฒิิการศึึกษา

• ปริิญญาโท วิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต (เทคโนโลยีีสารสนเทศ) สถาบัันเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
• ปริิญญาตรีี ศิิลปศาสตรบััณฑิิต (ภาษาและวรรณคดีีอัังกฤษ) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

•
•
•
•
•
•

1
1
1
1
29
1

ก.ค. 2562
ต.ค. 2559
ม.ค. 2559
ต.ค. 2557
มิิ.ย. 2555
เม.ย. 2553

การปฏิิบััติิงานอื่่�น

-

30
30
30
31
30
28

ก.ย.
มิิ.ย.
ก.ย.
ธ.ค.
ก.ย.
มิิ.ย.

2564
2562
2559
2558
2557
2555

รองผู้้�ว่่าการ (สายงานปฏิิบััติิการ 1)
รองผู้้�ว่่าการ (สายงานบริิหาร)
ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ (สายงานปฏิิบััติิการ 2)
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ (พััฒนา)
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ (สายงานบริิหาร)

•	กรรมการ บริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์สิ่์ ง่� แวดล้้อม จำกััด (มหาชน) (GENCO)
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นายจัักรรััฐ เลิิศโอภาส

รองผู้้�ว่่าการ (สายงานปฏิิบััติิการ 3)
อายุุ 60 ปีี
คุุณวุุฒิิการศึึกษา

• เนติิบััณฑิิต สำนัักอบรมศึึกษากฎหมายแห่่งเนติิบััณฑิิตยสภา
• ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1
1
1
1
19
1
1
1
1

มิิ.ย. 2564
ก.ค. 2562
ธ.ค. 2560
ม.ค. 2558
เม.ย. 2555
ก.ค. 2554
ต.ค. 2553
เม.ย. 2553
ต.ค. 2551

-

30
31
30
30
31
18
30
30
31

ก.ย. 2564
พ.ค. 2564
มิิ.ย. 2562
พ.ย. 2560
ธ.ค. 2557
เม.ย. 2555
มิิ.ย. 2554
ก.ย. 2553
มีี.ค. 2553

รองผู้้�ว่่าการ
รองผู้้�ว่่าการ
รองผู้้�ว่่าการ
รองผู้้�ว่่าการ
รองผู้้�ว่่าการ
รองผู้้�ว่่าการ
รองผู้้�ว่่าการ
รองผู้้�ว่่าการ
รองผู้้�ว่่าการ

(สายงานปฏิิบััติิการ 3)
(สายงานปฏิิบััติิการ 2)
(สายงานบริิการและลููกค้้าสััมพัันธ์์)
(สายงานปฏิิบััติิการ 1)
(สายงานปฏิิบััติิการ 2)
(สายงานท่่าเรืืออุุตสาหกรรม)
(สายงานปฏิิบััติิการ 1)
(สายงานอำนวยการ)
(อำนวยการ)

การปฏิิบััติิงานอื่่�น

•	กรรมการ บริิษััท เจม เอ็็นไวรัันเมนทััล แมเนจเม้้นท์์ จำกััด (GEM)

นายพรเทพ ภููริิพััฒน์์

รองผู้้�ว่่าการ (สายงานปฏิิบััติิการ 2)
อายุุ 58 ปีี
คุุณวุุฒิิการศึึกษา

• ปริิญญาโท วิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต (โยธา) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี วิิศกรรมศาสตรบััณฑิิต (โยธา) มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

•
•
•
•
•

1
2
1
1
1

มิิ.ย.
พ.ย.
ก.ค.
มีี.ค.
ต.ค.

2564
2563
2562
2558
2553

การปฏิิบััติิงานอื่่�น

-

17
31
1
30
28

ต.ค.
พ.ค.
พ.ย.
มิิ.ย.
ก.พ.

2564
2564
2563
2562
2558

รองผู้้�ว่่าการ (สายงานปฏิิบััติิการ 2)
รองผู้้�ว่่าการ (สายงานปฏิิบััติิการ 3)
รองผู้้�ว่่าการ (สายงานกิิจการพิิเศษ)
ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ (สายงานปฏิิบััติิการ 1)
ผู้้�อำนวยการสำนัักงานนิิคมอุุตสาหกรรม (ภาคเหนืือ)

•	กรรมการ บริิษััท อีีสเทิิร์์น ฟลููอิิด ทรานสปอร์์ต จำกััด (EFT)
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นางปนััดดา รุ่่�งเรืืองศรีี

รองผู้้�ว่่าการ (สายงานบริิหาร)
อายุุ 58 ปีี

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

• ปริิญญาโท รััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิต (การจััดการสำหรัับนัักบริิหาร) สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (บริิหารธุุรกิิจ) มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

•
•
•
•
•

2
23
15
1
1

พ.ย. 2563
เม.ย. 2563
พ.ย. 2559
เม.ย. 2559
ส.ค. 2556

-

ปััจจุุบััน
1 พ.ย. 2563
22 เม.ย. 2563
14 พ.ย. 2559
31 มีี.ค. 2559

รองผู้้�ว่่าการ (สายงานบริิหาร)
ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ (สายงานบริิหาร)
ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ (สายงานบริิการและลููกค้้าสััมพัันธ์์)
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ 11
ผู้้�อำนวยการนิิคมอุุตสาหกรรมอมตะนคร

การปฏิิบััติิงานอื่่�น

•	กรรมการ บริิษััท อีีสเทิิร์์น ฟลููอิิด ทรานสปอร์์ต จำกััด (EFT)

นายธาดา สุุนทรพัันธุ์์�

รองผู้้�ว่่าการ (สายงานกิิจการพิิเศษ)
อายุุ 58 ปีี
คุุณวุุฒิิการศึึกษา

• ปริิญญาโท นิิติิศาสตรมหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยเกษมบััณฑิิต
• ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

•
•
•
•
•
•
•

2
1
1
1
1
1
1

พ.ย.
ต.ค.
ธ.ค.
มีี.ค.
ต.ค.
ต.ค.
ต.ค.

2563
2561
2560
2558
2557
2554
2553

การปฏิิบััติิงานอื่่�น

-

17
1
30
30
28
30
30

ต.ค.
พ.ย.
ก.ย.
พ.ย.
ก.พ.
ก.ย.
ก.ย.

2564
2563
2561
2560
2558
2557
2554

รองผู้้�ว่่าการ (สายงานกิิจการพิิเศษ)
ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ (สายงานปฏิิบััติิการ 2)
ผู้้�อำนวยการสำนัักงานนิิคมอุุตสาหกรรมบางปูู
ผู้้�อำนวยการสำนัักงานอุุตสาหกรรมลาดกระบััง
ผู้้�อำนวยการสำนัักงานนิิคมอุุตสาหกรรมร่่วมดำเนิินงานกลุ่่�มมาบตาพุุด
ผู้้�อำนวยการสำนัักงานนิิคมอุุตสาหกรรมเหมราชตะวัันออก (มาบตาพุุด)
ผู้้�อำนวยการสำนัักงานนิิคมอุุตสาหกรรมภาคใต้้

•	กรรมการ บริิษััท โพเอ็็ม โกลบอล จำกััด (POEM)

51

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

นายประทีีป เอ่่งฉ้้วน

รองผู้้�ว่่าการ (สายงานบริิการและลููกค้้าสััมพัันธ์์)
อายุุ 55 ปีี

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

• ปริิญญาโท วิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต (การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม) สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตรบััณฑิิต (เคมีี) มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

•
•
•
•
•

2
1
1
1
1

พ.ย. 2563
ต.ค. 2561
ธ.ค. 2560
มีี.ค. 2558
เม.ย. 2553

การปฏิิบััติิงานอื่่�น

-

17
1
30
30
28

ต.ค.
พ.ย.
ก.ย.
พ.ย.
ก.พ.

2564
2563
2561
2560
2558

รองผู้้�ว่่าการ (สายงานบริิการและลููกค้้าสััมพัันธ์์)
ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ (สายงานปฏิิบััติิการ 3)
ผู้้�อำนวยการสำนัักงานนิิคมอุุตสาหกรรมสมุุทรสาคร
ผู้้�อำนวยการสำนัักงานนิิคมอุุตสาหกรรมบางปูู
ผู้้�อำนวยการสำนัักงานนิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุด

•	กรรมการ บริิษััท โกลบอล ยููทิิลิิตี้้� เซอร์์วิิส จำกััด (GUSCO)

รายงานประจำำ�ปีี 2564
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รายงานคณะอนุุกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย และการแสดงความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม
คณะกรรมการ กนอ. เล็็งเห็็นความสำคััญของ
การดำเนิินภารกิิจบนหลัักการการกำกัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี การแสดงรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ชุุมชน และผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีีย เพื่่�อนำไปสู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
จึึงได้้จััดตั้้�ง คณะอนุุกรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
1.
2.
3.
4.

นายณกฤศพรรชธ์์ ธนััตถ์์อนนตชััย		
นายก้้อง รุ่่�งสว่่าง				
ดร.นพ.พรเทพ ศิิริิวนารัังสรรค์์			
นายวีีริิศ อััมระปาล				

โดยคณะอนุุกรรมการกำกัั บ ดููแลกิิจการที่่� ดีี
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย และการแสดงความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม มีีอำนาจหน้้าที่่� ดัังนี้้�
1.

กำกัั บ ติิดตาม การดำเนิินงานให้้ เ ป็็ น ไป
ตามเกณฑ์์การประเมิินผล Core Business
Enablers ตามระบบประเมิินผลรััฐวิิสาหกิิจ
(State Enterprise Assessment Model:
		 SE-AM)
2.

เสนอแนะนโยบายและแนวทางปฏิิบัั ติิด้้ า น
การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
		 และการแสดงความรัั บ ผิิดชอบต่่อสัั ง คม
		ต่่อคณะกรรมการ กนอ. เพื่่�อพิิจารณาให้้ความ
เห็็นชอบ
3.

พิิจารณากลั่่�นกรอง ทบทวน และให้้ข้้อเสนอ
		 แนะต่่อแผนแม่่บทและแผนปฏิิบััติิการ ด้้าน
		การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
		 และการแสดงความรัั บ ผิิดชอบต่่อสัั ง คม
		 ของ กนอ. เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิสากล
		 และข้้อเสนอแนะของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
4.

เสนอแนะข้้ อ กำหนดเกี่่� ย วกัั บ จรรยาบรรณ
จริิยธรรม และข้้อพึึงปฏิิบััติิของผู้้�บริิหารและ
พนัักงานของ กนอ. เพื่่�อให้้การดำเนิินกิิจการ

ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย และการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคมขึ้้น� ประกอบด้้วย กรรมการ กนอ. จำนวน 2 ท่่าน
ผู้้�เชี่่�ยวชาญพิิเศษ จำนวน 1 ท่่าน และผู้้�บริิหาร กนอ.
จำนวน 1 ท่่าน ดัังนี้้�
ประธานอนุุกรรมการ (กรรมการ กนอ.)
อนุุกรรมการ (กรรมการ กนอ.)
อนุุกรรมการ (ผู้้�เชี่่�ยวชาญพิิเศษ)
อนุุกรรมการ (ผู้้�ว่่าการ กนอ.)

ของ กนอ. เป็็นไปตามหลัักการกำกัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี
5.

ติิดตามการดำเนิินงานด้้ า นการกำกัั บ ดููแล
กิิจการที่่�ดีี ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย และการแสดง
ความรัั บ ผิิดชอบต่่อสัั ง คม อย่่างสม่่ำเสมอ
		 และรายงานต่่อคณะกรรมการ กนอ. อย่่างน้้อย
เป็็นรายไตรมาส
6.

ให้้คำแนะนำและเสนอแนวทางแก่่ฝ่่ายบริิหาร
ในประเด็็ น ความเสี่่� ย งที่่� อ าจส่่งผลกระทบ
		ต่่อการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วน
เสีีย และการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ของ กนอ. รวมถึึงการกำกัับดููแลกิิจการที่่�เชื่่�อม
โยงและบููรณาการกัับการบริิหารความเสี่่�ยง
		 และสอดคล้้องกัับการปฏิิบััติิตามกฎ ระเบีียบ
ข้้อบัังคัับ และกฎหมายได้้อย่่างถููกต้้องครบถ้้วน
7.

แต่่งตั้้�งคณะทำงานเพื่่�อทำหน้้าที่่�สนัับสนุุนงาน
ด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
		 และการแสดงความรัั บ ผิิดชอบต่่อสัั ง คม
		 ตามความเหมาะสม
8.

ปฏิิบััติิงานอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการ กนอ.
มอบหมาย
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ในปีีงบประมาณ 2564 คณะอนุุกรรมการกำกัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย และการแสดง
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม มีีการประชุุมเป็็นประจำ
ทุุกเดืือน รวมทั้้�งสิ้้�น 12 ครั้้�ง โดยมีีการพิิจารณา
ประเด็็นสำคััญ ดัังนี้้�
1.

การทบทวนนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

2.

การปรัับปรุุงนโยบายการจััดการข้้อร้้องเรีียน
และการรัักษาความลัับ

3.

การทบทวนนโยบายด้้ า นการแสดงความ
		รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อมของ กนอ.
4.

การทบทวนนโยบายป้้องกัันและต่่อต้้านการ
ทุุจริิต การรัับสิินบน และความขััดแย้้งทาง
		ผลประโยชน์์

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

12. การปรัับปรุุงแผนการดำเนิินงานปีีงบประมาณ

2564 เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรค COVID-19

13. การกำหนดแผนแม่่บทด้้ า นการกำกัั บ ดููแล

กิิจการที่่�ดีีของ กนอ. (ประจำปีีงบประมาณ
2565-2568) และแผนปฏิิบััติิการด้้านการ
กำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของ กนอ. ปีีงบประมาณ
2565

14. การกำหนดแผนยุุทธศาสตร์์ด้้านผู้้�มีีส่่วนได้้

ส่่วนเสีีย กนอ. ระยะ 3 ปีี ปีีงบประมาณ
2564-2566 (ทบทวนปีีงบประมาณ 2565)
และแผนปฏิิบััติิการ ปีีงบประมาณ 2565

15. การกำหนดแผนกลยุุทธ์์ ด้้ า นการแสดง

6.

การทบทวนนโยบายการแข่่งขัันทางการตลาด
ที่่�เป็็นธรรม

		 ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมของ
กนอ. ปีีงบประมาณ 2563-2565 (ทบทวน
ปีีงบประมาณ 2565) และแผนปฏิิบััติิการ
ปีี ง บประมาณ 2565 ภายใต้้ แ ผนกลยุุทธ์์
		ด้้ า นการแสดงความรัั บ ผิิดชอบต่่อสัั ง คม
		 และสิ่่� ง แวดล้้ อ มของ กนอ. ปีี ง บประมาณ
		 2563-2565

7.

การทบทวนนโยบายการบััญชีีและการเงิิน

16. การกำหนดแผนยุุทธศาสตร์์ ด้้ า นลููกค้้ า และ

8.

การทบทวนนโยบายการจััดซื้้�อจััดจ้้าง

5.

การทบทวนนโยบายการพััฒนาความยั่่�งยืืน
		 เชิิงยุุทธศาสตร์์

9.

การทบทวนคู่่� มืื อ การกำกัั บ ดููแลกิิจการที่่� ดีี
		 ของ กนอ.
10. การทบทวนคู่่�มืือจริิยธรรม ของ กนอ.
11. การทบทวนคู่่� มืื อ การแสดงความรัั บ ผิิดชอบ

ต่่อสัั ง คมและสิ่่� ง แวดล้้ อ มในกระบวนการ
		 เพื่่�อความยั่่�งยืืนของ กนอ.

ตลาด กนอ. ระยะ 3 ปีี ปีี ง บประมาณ
		 2564-2566 (ทบทวนปีีงบประมาณ 2565)
และแผนปฏิิบัั ติิก าร ปีี ง บประมาณ 2565
		 และกฎบััตรมาตรฐานด้้านบริิการ

รายงานประจำำ�ปีี 2564
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ผลการดำำ�เนิินงาน
คณะอนุุกรรมการด้้านทรััพยากรบุุคคล
คณะอนุุกรรมการด้้านทรััพยากรบุุคคล การจััดการ
ความรู้้� และนวัั ต กรรม การนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย (กนอ.) แต่่งตั้้� ง ตามคำสั่่� ง
1.
2.
3.
4.

นายสรััญ รัังคสิิริิ 				
นายเดชา จาตุุธนานัันท์์			
นางเยาวนุุช กว้้างสุุขสถิิตย์์			
ผู้้�ว่่าการ กนอ. 				

คณะกรรมการ กนอ. ที่่� 9/2563 ลงวัันที่่� 18 สิิงหาคม
2563 ประกอบด้้วย
ประธานอนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ

คณะอนุุกรรมการด้้านทรััพยากรบุุคคล การจััดการ
ความรู้้� และนวััตกรรม มีีหน้้าที่่� พิิจารณากลั่่�นกรอง
แผนแม่่บทด้้ า นการบริิหารทุุนมนุุษย์์ ร ะยะสั้้� น
และระยะยาวที่่�สอดคล้้องกัับทิิศทางและยุุทธศาสตร์์
ขององค์์ ก ร อีี กทั้้� ง ยัั ง พิิจารณากลั่่� น กรองกลยุุทธ์์
และแผนงานด้้านการบริิหารและพััฒนาทรััพยากร

บุุคคลของ กนอ. ให้้มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
เช่่น โครงสร้้างองค์์กรและอััตรากำลััง การวางแผน
สืืบทอดตำแหน่่ง (Succession Plan) การบริิหาร
จััดการคนเก่่ง (Talent Management) การจััดการ
ความก้้าวหน้้าในอาชีีพ (Career Management &
Planning) โดยมีีผลการดำเนิินงานดัังนี้้�

1.

3.

มีีส่่วนร่่วมในการให้้ข้้อคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ
และให้้ความเห็็นชอบในการทบทวนและจััด
ทำแผนยุุทธศาสตร์์ด้้านการบริิหารทุุนมนุุษย์์
กนอ. และแผนปฏิิบััติิการปีีงบประมาณ 2564
จำนวน 17 แผนงาน แผนยุุทธศาสตร์์และ
		 แผนปฏิิบัั ติิก ารด้้ า นการจัั ด การความรู้้�ของ
กนอ. จำนวน 11 แผนงาน และแผนแม่่บท
และแผนปฏิิบัั ติิก ารด้้ า นการบริิหารจัั ด การ
นวััตกรรม ปีีงบประมาณ 2564 จำนวน 17
โครงการ กลั่่�นกรองแผนยุุทธศาสตร์์และแผน
ปฏิิบััติิการก่่อนนำเสนอคณะกรรมการ กนอ.
ให้้ความเห็็นชอบ
2.

กลั่่� น กรองติิดตามความเพีี ย งพอของระบบ
บริิหารทรััพยากรบุุคคลผ่่านการรายงานผล
การดำเนิินงานตามแผนยุุทธศาสตร์์และแผน
ปฏิิบัั ติิก ารด้้ า นการบริิหารทุุนมนุุษย์์ ให้้ มีี
ประสิิทธิิภาพประสิิทธิิผล เสนอคณะกรรมการ
		กนอ. ทราบเป็็นรายไตรมาส

ให้้ข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะในการดำเนิิน
งานตามแผนงานที่่�สำคััญภายใต้้ยุุทธศาสตร์์
ด้้านการบริิหารทุุนมนุุษย์์ ซึ่่�งรวมถึึง การจััด
โครงสร้้างองค์์กร (ฉบัับทบทวนปีีงบประมาณ
2564) และการจัั ด อัั ต รากำลัั ง ตามผัั ง
โครงสร้้างองค์์กร การวางแผนสืืบทอดตำแหน่่ง
(Succession Plan) การบริิหารจััดการคนเก่่ง
(Talent Management) การจััดการความ
ก้้าวหน้้าในอาชีีพ (Career Management &
Planning) เป็็นต้้น

			ทั้้� ง นี้้� แ ผนปฏิิบัั ติิก ารด้้ า นการบริิหารทุุน
มนุุษย์์ กนอ. แผนการจััดการความรู้้� และ
นวััตกรรม เมื่่�อสิ้้�นสุุดปีีงบประมาณ 2564
มีี ผลก ารดำเนิินงานเป็็ น ไปตามแผนงาน
ที่่� ก ำหนดไว้้ ซึ่่� ง เป็็ น ไปตามเกณฑ์์ Core
		 Business Enablers ด้้านการกำกัับดููแลกิิจการ
		ที่่�ดีีและการนำองค์์กร (หมวด 1)
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ผลการดำำ�เนิินงานของ
คณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและควบคุุมภายใน
คณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและควบคุุม
ภายใน การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
(กนอ.) ได้้รัับการแต่่งตั้้�งตามคำสั่่�งคณะกรรมการ
กนอ. ที่่� 10/2563 ลงวัันที่่� 18 สิิงหาคม 2563
มีีบทบาทในการกำกัับดููแลเพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่า กนอ.
1. นายก้้อง รุ่่�งสว่่าง 				
2. นายเดชา จาตุุธนานัันท์์			
3. ผู้้�ว่่าการ กนอ. 				

	ปีีงบประมาณ 2564 นอกจากการตรวจสอบ
กำกัั บ ดููแล และให้้ ข้้ อ เสนอแนะการบริิหาร
ความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในของ กนอ. แล้้ว
คณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและควบคุุมภายใน
ยัั ง มีี ก ารติิดตามการดำเนิินงานในประเด็็ น ต่่างๆ
ได้้แก่่ การเตรีียมความพร้้อมรองรัับ พ.ร.บ. คุ้้�มครอง

มีีระบบบริิหารความเสี่่�ยงและระบบการควบคุุมภายใน
อย่่างเพีียงพอและเหมาะสม เพื่่�อสนัับสนุุนให้้มีีการ
บริิหารจัั ด การและควบคุุมความเสี่่� ย งขององค์์ ก ร
ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ โดยคณะอนุุกรรมการฯ
ประกอบด้้วย
ประธานอนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ

ข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. การ
รัั ก ษาความมั่่� น คงปลอดภัั ย ไซเบอร์์ พ.ศ. 2562
มาตรการป้้ อ งกัั น อุุบัั ติิ เหตุุอุุบัั ติิภัั ย ของโรงงานใน
นิิคมอุุตสาหกรรม สถานการณ์์และการจััดตั้้�งจุุดบริิการ
ฉีีดวััคซีีน COVID-19 ในพื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรม
เป็็นต้้น

สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน
คณะอนุุกรรมการด้้านการพััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
คณะอนุุกรรมการด้้านการพััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิิทัลั
(Digital Technology and Cyber Security: DT)

แต่่งตั้้�งโดยประธานกรรมการ กนอ. มีีอำนาจหน้้าที่่�
ดัังนี้้�

1.

กำกัั บ ติิดตามการดำเนิินงานให้้ เ ป็็ น ไป
ตามเกณฑ์์การประเมิินผล Core Business
		 Enablers ตามระบบประเมิินผลรััฐวิิสาหกิิจ

3.

2.

4.

กำหนดนโยบาย กลยุุทธ์์ เป้้ า หมาย และ
แนวทางการดำเนิินงานด้้ า นการพัั ฒ นา
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลของ กนอ.

กำหนดนโยบาย และแนวทางการเชื่่�อมต่่อ
ระบบงานต่่างๆ ของ กนอ. เพื่่�อให้้การดำเนิินงาน
		 เป็็นมาตรฐานเดีียวกััน
พิิจารณากลั่่�นกรอง ทบทวน ให้้ข้้อเสนอแนะ
ต่่อแผนปฏิิบััติิการดิิจิิทััลระยะยาวและแผน
ปฏิิบััติิการดิิจิิทััลประจำปีีของ กนอ. เพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิสากลและข้้อเสนอแนะ
		 ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

รายงานประจำำ�ปีี 2564

5.

กำกัั บ ดููแลให้้ มีี ก ารปฏิิบัั ติิ ตามกฎหมาย
ระเบีียบ และข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง

6.

กำกัับ ดููแลกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิิทััล และ
การรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์
(Cyber Security)

7.

ติิดตาม ประเมิินประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
ของการดำเนิินโครงการด้้ า นการพัั ฒ นา
เทคโนโลยีี ดิิจิิทัั ล ตามแผนปฏิิบัั ติิก ารดิิจิิทัั ล
		 ของ กนอ.
	การปฏิิบัั ติิ งานของคณะอนุุกรรมการด้้ า นการ
พััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิิทััล (DT) ประจำปีีงบประมาณ
2564 (ระหว่่างเดืือนตุุลาคม 2563 - เดืือนกัันยายน
2564) มีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�น 8 ครั้้�ง ร่่วมกัับผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง ฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ และหน่่วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้อง ในการสนัับสนุุน ติิดตาม และให้้ข้อ้ เสนอแนะ
ในการจััดทำแผนปฏิิบััติิการดิิจิิทััลของ กนอ. ให้้
สอดคล้้ อ งกัั บ กลยุุทธ์์ และเป้้ า หมายขององค์์ ก ร
รวมทั้้� ง กำหนดและพิิจารณาทบทวนนโยบายการ
กำกัับดููแลที่่�ดีีด้้านการพััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิิทััล และ
กรอบการกำกัับดููแลที่่�ดีีด้้านการพััฒนาเทคโนโลยีี
ดิิจิิทััล
ในปีีงบประมาณ 2564 คณะอนุุกรรมการฯ ได้้
พิิจารณากลั่่�นกรองแผนปฏิิบััติิการดิิจิิทััลของ กนอ.
ปีีงบประมาณ 2561-2564 ขยายให้้สอดคล้้องกัับ
แผนวิิสาหกิิจ กนอ. ปีีงบประมาณ 2561-2565
(ปีี ง บประมาณ 2565) และได้้ น ำเสนอต่่อ
คณะกรรมการ กนอ. เพื่่�อพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ
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8.

แต่่งตั้้�งคณะทำงานเพื่่�อทำหน้้าที่่�สนัับสนุุนงาน
ด้้านการพััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิิทััลของ กนอ.
ตามความเหมาะสม

9.

ปฏิิบััติิงานอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการ กนอ.
มอบหมาย

10. รายงานผลการดำเนิินงานต่่อคณะกรรมการ

กนอ. พิิจารณา

คณะอนุุกรรมการฯ ได้้มีีการติิดตามประเมิินผล
การดำเนิินงานตามแผนปฏิิบััติิการดิิจิิทััลประจำปีีของ
กนอ. รวมถึึงผลการดำเนิินงานโครงการที่่�สำคััญๆ
และได้้รายงานต่่อคณะกรรมการ กนอ. เพื่่�อทราบ
ดัังนี้้�
• โครงการประเมิินทัักษะและจััดทำแผนพััฒนา
สมรรถนะด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทัลั (Digital Competency)
• โครงการพััฒนาการบริิหารและกำกัับดููแลข้้อมููล
องค์์กร (Data Governance)
• โครงการจ้้างบริิการระบบ Security Operation
Center (SOC)
• โครงการติิดตั้้�งระบบตรวจสอบสิิทธิ์์�การเข้้าใช้้
ระบบคอมพิิวเตอร์์ (User Access Management)
คณะอนุุกรรมการฯ ได้้ มีี ก ารพิิจารณาและ
นำเสนอคณะกรรมการ กนอ. ให้้ความเห็็นชอบการ
ทบทวนนโยบายการกำกัับดููแลที่่�ดีีด้้านการพััฒนา
เทคโนโลยีีดิิจิิทััล (Digital Governance) เพื่่�อออก
ประกาศนโยบายฯ ดัังกล่่าว
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การบริิหารองค์์กร

คณะอนุุกรรมการที่่�คณะกรรมการ กนอ. แต่่งตั้้�ง
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
หลัักการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ
• กฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ กนอ.

ข้้อ 7 คณะกรรมการเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งคณะกรรมการ หรืื อ การเงิิน สามารถสอบทานความน่่าเชื่่� อ ถืื อ ของ
ตรวจสอบ ประกอบด้้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ งบการเงิินได้้ กรรมการตรวจสอบคนอื่่�นๆ ต้้องมีีความรู้้�
หนึ่่�งคนและกรรมการตรวจสอบไม่่น้้อยกว่่า 2 คน แต่่ หรืื อ ประสบการณ์์ ที่่� จ ำเป็็ น ต่่อภารกิิจของ กนอ.
ไม่่เกิิน 4 คนและให้้ผู้้�อำนวยการฝ่่ายตรวจสอบภายใน เช่่น วิิศวกรรมศาสตร์์ สถาปััตยกรรมศาสตร์์ และผัังเมืือง
เป็็นเลขานุุการโดยตำแหน่่ง
วิิทยาศาสตร์์ สิ่่�งแวดล้้อม อุุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์์
กรรมการตรวจสอบตามวรรคหนึ่่�งอย่่างน้้อย 1 คน และความรู้้�ด้้านอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น กฎหมาย เทคโนโลยีี
ต้้องมีีความรู้้� ความเข้้าใจ และประสบการณ์์ด้้านบััญชีี สารสนเทศ เป็็นต้้น
• หลัักเกณฑ์์กระทรวงการคลัังว่่าด้้วยมาตรฐานและหลัักเกณฑ์์ปฏิิบััติิการตรวจสอบภายในสำหรัับหน่่วยงาน
ของรััฐ พ.ศ. 2561 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
- กรรมการตรวจสอบต้้องเป็็นผู้้�มีีความรู้้�ความเข้้าใจ
- ไม่่เป็็ น ผู้้�มีี ค วามขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์ กัั บ
และมีีประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะทำหน้้าที่่�ในฐานะกรรมการ หน่่วยงานของรััฐนั้้�น ทั้้�งนี้้� ไม่่ว่่าในขณะดำรงตำแหน่่ง
ตรวจสอบด้้วยความเป็็นอิิสระและเที่่�ยงธรรม และสามารถ หรืือภายในระยะเวลาหนึ่่�งปีีก่่อนวัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็น
อุุทิิศเวลาในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�และต้้องมีีคุุณสมบััติิดัังนี้้�
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ไม่่เป็็นข้้าราชการ พนัักงาน ลููกจ้้าง ที่่�ปรึึกษา ผู้้�ที่่�
- ไม่่เป็็ น บุุพการีี ผู้้�สืื บ สัั น ดาน หรืื อ คู่่� ส มรส
ได้้รับั เงิินเดืือน ค่่าจ้้างหรืือค่่าตอบแทนประจำ และไม่่เป็็น ของคณะกรรมการ หััวหน้้าหน่่วยงานของรััฐ หััวหน้้าหน่่วยงาน
ผู้้�มีีส่่วนร่่วมในการบริิหารงานของหน่่วยงานของรััฐนั้้�น โดย ตรวจสอบภายใน หรืือผู้้�ตรวจสอบภายในของหน่่วยงาน
ให้้รวมถึึงผู้้�ที่่โ� อนย้้าย ลาออก เกษีียณอายุุ หรืือพ้้นสภาพ ของรััฐนั้้�น
จากหน่่วยงานของรััฐที่่�เคยสัังกััดภายในระยะเวลาสองปีี
ก่่อนวัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นคณะกรรมการตรวจสอบ
อำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
1.

กำกัั บ ติิดตามการดำเนิินงานให้้ เ ป็็ น ไป
ตามเกณฑ์์การประเมิินผล Core Business
		 Enablers ตามระบบประเมิินผลรััฐวิิสาหกิิจ
(State Enterprise Assessment Model:
		 SE-AM)

3.

4. 	สอบทานให้้ กนอ. มีี ร ะบบการตรวจสอบ

ภายในที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ โดย
สนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายตรวจสอบ
ภายในให้้มีีความเป็็นอิิสระ

2.

พิิจารณาจััดทำกฎบััตรว่่าด้้วยการตรวจสอบ
		ภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้้
สอดคล้้องกัับขอบเขตความรัับผิิดชอบในการ
ดำเนิินการของ กนอ. และมีี ก ารสอบทาน
		 ความเหมาะสมของกฎบััตรดัังกล่่าวอย่่างน้้อย
ปีีละหนึ่่�งครั้้�ง

สอบทานให้้ กนอ. มีีระบบบริิหารความเสี่่�ยง
และระบบควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม รวมทั้้�ง
บริิหารตามหลัักการกำกัับดููแลที่่�ดีี

5.

สอบทานให้้ กนอ. มีีการรายงานทางการเงิิน
อย่่างถููกต้้องและน่่าเชื่่�อถืือ
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6.

สอบทานการดำเนิินงานของ กนอ. ให้้เป็็นไป
ตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ ประกาศ
		 คำสั่่�ง หลัักเกณฑ์์หรืือวิิธีีปฏิิบััติิงานของ กนอ.
และมติิคณะรััฐมนตรีี
7.

พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการ
ที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์หรืือมีี
โอกาสเกิิดทุุจริิตที่่� อ าจมีี ผลก ระทบต่่อการ
ปฏิิบััติิงานของ กนอ.

8.

เสนอแนะต่่อคณะกรรมการ กนอ. ในการ
พิิจารณาแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย เลื่่�อนขั้้�นเงิินเดืือน
		 เลื่่� อ นตำแหน่่งและประเมิินผลงานของ
		ผู้้�อำนวยการฝ่่ายตรวจสอบภายใน
9.

ประสานงานเกี่่� ย วกัั บ ผลการตรวจสอบกัั บ
		ผู้้�สอบบััญชีี และอาจเสนอแนะให้้สอบทาน
		 หรืื อ ตรวจสอบรายการใดที่่� เ ห็็ น ว่่าจำเป็็ น
		 รวมถึึงเสนอค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบัั ญ ชีี
		ต่่อคณะกรรมการ กนอ.
10. รายงานผลการดำเนิินงานเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบ

		ภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่่อ

		 คณะกรรมการ กนอ. อย่่างน้้อยไตรมาสละ
หนึ่่�งครั้้�งภายในหกสิิบวััน นัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดใน
แต่่ละไตรมาส ยกเว้้นรายงานผลการดำเนิิน
งานในไตรมาสที่่�สี่่� ให้้จััดทำเป็็นรายงานผล
การดำเนิินงานประจำปีีพร้้อมทั้้�งส่่งรายงาน
		ดัังกล่่าวให้้กระทรวงอุุตสาหกรรมและกระทรวง
		การคลัังเพื่่�อทราบภายในเก้้าสิิบวัันนัับตั้้�งแต่่
		วัันสิ้้�นปีีบััญชีีการเงิินของ กนอ.
11. ประเมิินผลการดำเนิินงานเกี่่� ย วกัั บ การ

		 ตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่่างน้้อยปีีบััญชีีการเงิินละหนึ่่�งครั้้�ง รวมทั้้�ง
รายงานผลการประเมิิน ปััญหา และอุุปสรรค
ตลอดจนแผนการปรัั บ ปรุุงการดำเนิินงาน
		 ให้้คณะกรรมการ กนอ. ทราบ
12. เปิิ ด เผยผลการดำเนิินงานประจำปีี ข อง

		 คณะกรรมการตรวจสอบและค่่าตอบแทน
		 ของผู้้�สอบบััญชีีในรายงานประจำปีีของ กนอ.

13. ปฏิิบัั ติิ งานอื่่� น ใดตามที่่� กฎ หมายกำหนด

		 หรืือคณะกรรมการ กนอ. มอบหมาย

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ
ลำำ�ดัับที่่�

รายนาม

ตำำ�แหน่่ง

1

นางสิิริินทร์์ แดงไชยวััฒน์์

ประธานกรรมการ

2

นายสรศัักดิ์์� มีีนะโตรีี

กรรมการ

3

พลโท กานต์์ กลััมพสุุต

กรรมการ

4

ผู้้�อำนวยการฝ่่ายตรวจสอบภายใน

เลขานุุการ

2. คณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์
หลัักการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์
• พ.ร.บ. แรงงานรััฐวิิสาหกิิจสััมพัันธ์์ พ.ศ. 2543

มาตรา 19 “ให้้มีีคณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์ขึ้้�น
ในรััฐวิิสาหกิิจแต่่ละแห่่งประกอบด้้วย กรรมการของ

รััฐวิิสาหกิิจนั้้�นคนหนึ่่�ง ซึ่่�งคณะกรรมการรััฐวิิสาหกิิจ
แห่่งนั้้�นกำหนด เป็็นประธานกรรมการ ผู้้�แทนฝ่่ายนายจ้้าง
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ซึ่่� ง รัั ฐ วิิสาหกิิจแห่่งนั้้� น แต่่งตั้้� ง จากฝ่่ า ยบริิหารของ
รัั ฐ วิิสาหกิิจนั้้� น ตามจำนวน ที่่� รัั ฐ วิิสาหกิิจกำหนด
ซึ่่�งต้้องไม่่น้้อยกว่่า 5 คน แต่่ไม่่เกิิน 9 คน และผู้้�แทน
ฝ่่ า ยลููกจ้้ า งแต่่งตั้้� ง จากสมาชิิกของสหภาพแรงงาน
ในรััฐวิิสาหกิิจนั้้�น ตามที่่�สหภาพแรงงานเสนอมีีจำนวน
เท่่ากัับจำนวนผู้้�แทนฝ่่ายนายจ้้าง เป็็นกรรมการ”

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

มาตรา 20 “กรรมการกิิจการสััมพัันธ์์มีีวาระอยู่่�ใน
ตำแหน่่งคราวละ 2 ปีี กรรมการซึ่่�งพ้้นจากตำแหน่่ง
อาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งอีีกได้้”

อำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
1.

พิิจารณาให้้ ค วามเห็็ น เกี่่� ย วกัั บ การปรัั บ ปรุุง
		 ประสิิทธิิภาพในการดำเนิินงานของ กนอ.
		 ตลอดจนส่่งเสริิมและพัั ฒ นาการแรงงาน
		สััมพัันธ์์
2.

หาทางปรองดองและระงัั บ ข้้ อ ขัั ด แย้้ ง ใน
		การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย

4.

ปรึึกษาหารืื อ เพื่่� อ แก้้ ปัั ญ หาตามคำร้้ อ งทุุกข์์
		 ของลููกจ้้างหรืือสหภาพแรงงาน รวมทั้้�งการ
		ร้้องทุุกข์์ที่่�เกี่่�ยวกัับการลงโทษทางวิินััย
5.

ปรึึกษาหารืื อ เพื่่� อ พิิจารณาปรัั บ ปรุุงสภาพ
		การจ้้าง

3.

พิิจารณาปรัั บ ปรุุงระเบีี ย บ ข้้ อ บัั ง คัั บ ใน
		การทำงานอัันเป็็นประโยชน์์ต่่อนายจ้้าง ลููกจ้้าง
และการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
รายนามคณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์
ลำำ�ดัับที่่�

รายนาม

ตำำ�แหน่่ง

1

พลตำรวจตรีี เทีียนชััย คามะปะโส
กรรมการ กนอ.
ผู้้�แทนฝ่่ายนายจ้้าง 7 คน

ประธานกรรมการ

2

นางสาวสมจิิณณ์์ พิิลึึก (14 ตุุลาคม 2563 - 19 เมษายน 2564)
นายวีีริิศ อััมระปาล (24 พฤษภาคม 2564 - ปััจจุุบััน)

กรรมการ

3

นายอััฐพล จิิรวััฒน์์จรรยา

กรรมการ

4

นางปนััดดา รุ่่�งเรืืองศรีี

กรรมการ

5

นายธาดา สุุนทรพัันธุ์์�

กรรมการ

6

นางดวงอุุดม สระวาสีี

กรรมการ

7

นายคณพศ ขุุนทอง

กรรมการ

8

นางสาวพิิชญา โทบุุตร
ผู้้�แทนฝ่่ายลููกจ้้าง 7 คน

กรรมการและเลขาฯ

9

นายพศิิน เอ้้สว่่าง

กรรมการ
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ลำำ�ดัับที่่�

รายนาม

ตำำ�แหน่่ง

10

นางมััทธ์์วรรณท์์ เรืืองดิิษฐ์์

กรรมการ

11

นายพหล ทองดีีเลิิศ

กรรมการ

12

นางสาวชนิิตา เหล็็กสููงเนิิน

กรรมการ

13

นายณััฐภััทร มงคลสิิรภััทร

กรรมการ

14

นางศิิริิพร วงศ์์วิิเศษกุุล

กรรมการ

15

นางสาววัันทนีีย์์ ไตรเพชรโกเมน

กรรมการ

3. คณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและควบคุุมภายใน
หลัักการแต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและควบคุุมภายใน
• พ.ร.บ. กนอ. พ.ศ. 2522

มาตรา 24 “เพื่่�อประโยชน์์แห่่งกิิจการของ กนอ.
ให้้คณะกรรมการมีี อ ำนาจแต่่ ง ตั้้� ง คณะอนุุ ก รรมการ

เพื่่�อดำเนิินกิิจการอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดของ กนอ. และกำหนด
ค่่าตอบแทนอนุุกรรมการได้้”

อำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
1.

กำกัั บ ติิดตามผลการดำเนิินงานให้้ เ ป็็ น ไป
ตามเกณฑ์์การประเมิินผล Core Business
Enablers ตามระบบประเมิินผลรััฐวิิสาหกิิจ
(State Enterprise Assessment Model:
		 SE-AM)
2.

3.

ตรวจสอบ กำกัับ ดููแล และให้้ข้้อเสนอแนะ
การบริิหารความเสี่่�ยงของ กนอ. ที่่�ดำเนิินการ
โดยคณะกรรมการกำกัับ ดููแลกิิจการที่่�ดีี การ
บริิหารความเสี่่�ยง และการปฏิิบััติิตามระเบีียบ
จััดให้้มีีและทบทวนความเพีียงพอของระบบ
การบริิหารความเสี่่�ยง

4.		 อำนวยการในการประเมิินผลการควบคุุม

ภายใน

5.

กำหนดแนวทางการประเมิินผลการควบคุุม
ภายในในภาพรวมของหน่่วยงานรััฐ

6.		 รวบรวม พิิจารณากลั่่� น กรอง และสรุุปผล

		การประเมิินการควบคุุมภายในในภาพรวม
		 ของหน่่วยงานรััฐ
7.

ประสานงานการประเมิินผลการควบคุุมภายใน
กัับหน่่วยงานในสัังกััดที่่�เกี่่�ยวข้้อง

8.

จัั ด ทำรายงานการประเมิินผลการควบคุุม
ภายในในระดัับหน่่วยงานของรััฐ

9.

เรีียกหรืือเชิิญบุุคคลซึ่่ง� เห็็นว่่าเกี่่�ยวข้้องมาร่่วม
ประชุุมเพื่่�อสอบถามแสดงความคิิดเห็็นหรืือให้้
ข้้อมููลเอกสารเพื่่�อประกอบการพิิจารณาของ
คณะอนุุกรรมการฯ

10. รายงานผลการดำเนิินการต่่อคณะกรรมการ

กนอ. เป็็นประจำทุุก 3 เดืือน
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การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

รายนามคณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและควบคุุมภายใน
ลำำ�ดัับที่่�

รายนาม

ตำำ�แหน่่ง

1

นายก้้อง รุ่่�งสว่่าง

ประธานอนุุกรรมการ

2

นายเดชา จาตุุธนานัันท์์

อนุุกรรมการ

3

ผู้้�ว่่าการ กนอ.

อนุุกรรมการ

4

ผู้้�อำนวยการฝ่่ายยุุทธศาสตร์์

เลขานุุการ

5

ผู้้�อำนวยการกองบริิหารความเสี่่�ยง
และควบคุุมภายใน

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

4. คณะอนุุกรรมการกำำ�กัับ ดููแลกิิจการที่่�ดีี ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
และการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
หลัักการแต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการกำำ�กัับ ดููแลกิิจการที่่�ดีี ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
และการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
• พ.ร.บ. กนอ. พ.ศ. 2522  

มาตรา 24 “เพื่่�อประโยชน์์แห่่งกิิจการของ กนอ.
ให้้คณะกรรมการมีี อ ำนาจแต่่ ง ตั้้� ง คณะอนุุ ก รรมการ

เพื่่�อดำเนิินกิิจการอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดของ กนอ. และกำหนด
ค่่าตอบแทนอนุุกรรมการได้้”

อำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
1.		 กำกัั บ ติิดตามผลการดำเนิินงานให้้ เ ป็็ น ไป

4.

2.

5. 	ติิดตามการดำเนิินงานด้้านการกำกัับ ดููแล

ตามเกณฑ์์การประเมิินผล Core Business
Enablers ตามระบบประเมิินผลรััฐวิิสาหกิิจ
(State Enterprise Assessment Model:
		 SE-AM)

3.

เสนอแนะนโยบายและแนวทางปฏิิบัั ติิด้้ า น
กำกัับ ดููแลกิิจการที่่�ดีี ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย และ
การแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมต่่อคณะ
กรรมการ กนอ. เพื่่�อพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ

พิิจารณากลั่่�นกรอง ทบทวน และให้้ข้อ้ เสนอแนะ
		ต่่อแผนแม่่บทและแผนปฏิิบัั ติิก ารด้้ า นการ
กำกัับ ดููแลกิิจการที่่�ดีี ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย และ
การแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของ กนอ.
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิสากล และข้้อ
เสนอแนะของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

เสนอแนะข้้ อ กำหนดเกี่่� ย วกัั บ จรรยาบรรณ
จริิยธรรม และข้้อพึึงปฏิิบััติิของผู้้�บริิหารและ
พนัักงานของ กนอ. เพื่่�อให้้การดำเนิินกิิจการ
ของ กนอ. เป็็นไปตามหลัักการกำกัับ ดููแล
กิิจการที่่�ดีี

กิิจการที่่�ดีี ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย และการแสดงความ
		รัับผิิดชอบต่่อสัังคมของ กนอ. อย่่างสม่่ำเสมอ
และรายงานต่่อคณะกรรมการ กนอ. อย่่างน้้อย
		 รายไตรมาส
6.

ให้้คำแนะนำและเสนอแนวทางแก่่ฝ่่ายบริิหาร
ในประเด็็นความเสี่่�ยงที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อการ
		กำกัับ ดููแลกิิจการที่่�ดีี ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย และ
การแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของ กนอ.
รวมถึึงการกำกัับ ดููแลกิิจการที่่�ดีี ที่่�เชื่่�อมโยง
และบููรณาการกัับการบริิหารความเสี่่�ยง และ
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		สอดคล้้ อ งกัั บ การปฏิิบัั ติิ ตามกฎระเบีี ย บ
		ข้้อบัังคัับ และกฎหมายได้้อย่่างถููกต้้องครบถ้้วน
7.

แต่่งตั้้�งคณะทำงานเพื่่�อทำหน้้าที่่�สนัับสนุุนงาน
ด้้านการกำกัับ ดููแลกิิจการที่่�ดีี ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

และการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมตาม
ความเหมาะสม
8.

ปฏิิบััติิงานอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการ กนอ.
มอบหมาย

รายนามคณะอนุุกรรมการกำำ�กัับ ดููแลกิิจการที่่�ดีี ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
และการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ลำำ�ดัับที่่�

รายนาม

ตำำ�แหน่่ง

1

นายณกฤศพรรชธ์์ ธนััตถ์์อนนตชััย

ประธานอนุุกรรมการ

2

นายก้้อง รุ่่�งสว่่าง

อนุุกรรมการ

3

ดร.นพ.พรเทพ ศิิริิวนารัังสรรค์์

อนุุกรรมการ

4

ผู้้�ว่่าการ กนอ.

อนุุกรรมการ

5

รองผู้้�ว่่าการ (ยุุทธศาสตร์์และพััฒนา)

เลขานุุการ

6

ผู้้�อำนวยการฝ่่ายยุุทธศาสตร์์

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

7

ผู้้�อำนวยการฝ่่ายชุุมชนสััมพัันธ์์

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

5. คณะอนุุกรรมการด้้านการพััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
หลัักการแต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการด้้านการพััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
• พ.ร.บ. กนอ. พ.ศ. 2522

มาตรา 24 “เพื่่�อประโยชน์์แห่่งกิิจการของ กนอ.
ให้้คณะกรรมการมีี อ ำนาจแต่่ ง ตั้้� ง คณะอนุุ ก รรมการ

เพื่่�อดำเนิินกิิจการอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดของ กนอ. และกำหนด
ค่่าตอบแทนอนุุกรรมการได้้”

อำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
1.

กำกัั บ ติิดตามการดำเนิินงานให้้ เ ป็็ น ไป
ตามเกณฑ์์การประเมิินผล Core Business
		 Enablers ตามระบบประเมิินผลรััฐวิิสาหกิิจ
(State Enterprise Assessment Model:
		 SE-AM)

2.

3.

กำหนดนโยบาย กลยุุทธ์์ เป้้ า หมาย และ
แนวทางการดำเนิินงานด้้ า นการพัั ฒ นา
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลของ กนอ.

กำหนดนโยบาย และแนวทางการเชื่่�อมต่่อ
ระบบงานต่่างๆ ของ กนอ. เพื่่�อให้้การดำเนิินงาน
		 เป็็นมาตรฐานเดีียวกััน
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4.		 พิิจารณากลั่่�นกรอง ทบทวน ให้้ข้้อเสนอแนะ

ต่่อแผนปฏิิบััติิการดิิจิิทััลระยะยาวและแผน
ปฏิิบััติิการดิิจิิทััลประจำปีีของ กนอ. เพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิสากลและข้้อเสนอแนะ
		 ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
5.

กำกัั บ ดููแลให้้ มีี ก ารปฏิิบัั ติิ ตามกฎหมาย
ระเบีียบ และข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง

6.		 กำกัับ ดููแลกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�

เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิิทััลและ
การรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์
(Cyber Security)

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

7.

ติิดตาม ประเมิินประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
ของการดำเนิินโครงการด้้ า นการพัั ฒ นา
เทคโนโลยีี ดิิจิิทัั ลตามแผนปฏิิบััติิก ารดิิจิิทััล
		 ของ กนอ.
8.

แต่่งตั้้�งคณะทำงานเพื่่�อทำหน้้าที่่�สนัับสนุุนงาน
ด้้านการพััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิิทััลของ กนอ.
ตามความเหมาะสม

9.

ปฏิิบััติิงานอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการ กนอ.
มอบหมาย

10. รายงานผลการดำเนิินงานต่่อคณะกรรมการ

กนอ. เพื่่�อทราบอย่่างน้้อยเป็็นรายไตรมาส

รายนามคณะอนุุกรรมการด้้านการพััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
ลำำ�ดัับที่่�

รายนาม

ตำำ�แหน่่ง

1

นายเดชา จาตุุธนานัันท์์

ประธานอนุุกรรมการ

2

นายดำรงศัักดิ์์� เครืือแก้้ว

อนุุกรรมการ

3

นายสาคร ชนะไพฑููรย์์

อนุุกรรมการ

4

นายวีีระวััฒน์์ ศรีีสม

อนุุกรรมการ

5

รองผู้้�ว่่าการ (บริิการและลููกค้้าสััมพัันธ์์)

เลขานุุการ

6

ผู้้�อำนวยการฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

6. คณะอนุุกรรมการการเงิิน งบประมาณ และการลงทุุน
หลัักการแต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการการเงิิน งบประมาณ และการลงทุุน
• พ.ร.บ. กนอ. พ.ศ. 2522

มาตรา 24 “เพื่่�อประโยชน์์แห่่งกิิจการของ กนอ.
ให้้คณะกรรมการมีี อ ำนาจแต่่ ง ตั้้� ง คณะอนุุ ก รรมการ

เพื่่�อดำเนิินกิิจการอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดของ กนอ. และกำหนด
ค่่าตอบแทนอนุุกรรมการได้้”

อำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
1.

พิิจารณากลั่่�นกรองเรื่่�องเสนอคณะกรรมการ
กนอ. ที่่�เกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการ ด้้านการเงิิน
		 งบประมาณ และการลงทุุนในนิิคมอุุตสาหกรรม
		 และท่่าเรืืออุุตสาหกรรม

2.

พิิจารณากำหนดกลยุุทธ์์ด้า้ นการเงิินที่่�เหมาะสม
		 และตอบสนองต่่อยุุทธศาสตร์์ในการพััฒนา
และบริิหารนิิคมอุุตสาหกรรมและท่่าเรืื อ
อุุตสาหกรรม
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3. พิิจารณากำหนดกลยุุทธ์์และแนวทางการลงทุุน

ในธุุรกิิจเสริิมที่่�เอื้้�ออำนวยต่่อการพััฒนาธุุรกิิจ
ของผู้้�ประกอบการในนิิคมอุุตสาหกรรม ท่่าเรืือ
อุุตสาหกรรม และผู้้�ประกอบกิิจการโดยทั่่�วไป
และมีีผลตอบแทนต่่อ กนอ. ทั้้�งในรููปการเงิิน
และสัังคมที่่�สมดุุล

5.		 แต่่งตั้้� ง คณะทำงานเพื่่� อ ทำหน้้ า ที่่� สนัั บ สนุุน

		 งานด้้านการเงิิน งบประมาณ และการลงทุุน
ตามความเหมาะสม
6.

เสนอความเห็็ น ประกอบการพิิจารณาของ
		 คณะกรรมการ กนอ.

4.		พิิจารณากำหนดแนวทางการใช้้ ป ระโยชน์์

		จากทรัั พ ย์์ สิิ นของ กนอ. เพื่่� อ สร้้ า งรายได้้
		 และมููลค่่าเพิ่่�ม
รายนามคณะอนุุกรรมการการเงิิน งบประมาณ และการลงทุุน
ลำำ�ดัับที่่�

รายนาม

ตำำ�แหน่่ง

1

นายสรััญ รัังคสิิริิ

ประธานอนุุกรรมการ

2

นายณกฤศพรรชธ์์ ธนััตถ์์อนนตชััย

อนุุกรรมการ

3

นายธีีรวิิทย์์ จารุุวััฒน์์

อนุุกรรมการ

4

นายวัันชััย ผโลทััยถเกิิง

อนุุกรรมการ

5

ผู้้�ว่่าการ กนอ.

เลขานุุการ

6

ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ (บริิหาร)

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

7

ผู้้�อำนวยการฝ่่ายการเงิินและบััญชีี

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

7. คณะอนุุกรรมการกฎหมาย
หลัักการแต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการกฎหมาย
• พ.ร.บ. กนอ. พ.ศ. 2522

มาตรา 24 “เพื่่�อประโยชน์์แห่่งกิิจการของ กนอ.
ให้้คณะกรรมการมีี อ ำนาจแต่่ ง ตั้้� ง คณะอนุุ ก รรมการ

เพื่่�อดำเนิินกิิจการอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดของ กนอ. และกำหนด
ค่่าตอบแทนอนุุกรรมการได้้”

อำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
1.

ตรวจสอบและให้้ความเห็็นต่่อคณะกรรมการ
กนอ. เกี่่�ยวกัับเรื่่อ� งซึ่ง่� มีีประเด็็นที่่�ต้อ้ งพิิจารณา
อัันเกี่่�ยวข้้องกัับกฎหมาย ระเบีียบ และข้้อ
สััญญาต่่างๆ

2.

พิิจารณาตรวจสอบ รวมทั้้� ง บรรดากฎ
		ข้้อบัังคัับ ระเบีียบ ประกาศ หรืือหลัักเกณฑ์์ต่่างๆ
		 ซึ่่� ง ใช้้ บัั ง คัั บ อยู่่� ใ นปัั จจุุบัั น ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การ
บริิหาร การดำเนิินงานภายในของ กนอ. มีี
ความไม่่เหมาะสมหรืือไม่่อย่่างไร และสมควร
ให้้มีีการปรัับปรุุงแก้้ไขในเรื่่�องใด เพื่่�อให้้เกิิด
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ความคล่่องตัั ว และเป็็ น กลไกในการบริิหาร
		การจััดการภายใน กนอ. ให้้มีีประสิิทธิิภาพ
		 และประสิิทธิิผลมากยิ่่�งขึ้้�น
3.

เชิิญบุุคคลซึ่่�งเห็็นว่่าเกี่่�ยวข้้องมาร่่วมประชุุม
เพื่่�อสอบถาม แสดงความคิิดเห็็น หรืือให้้ข้อ้ มููล
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เอกสารเพื่่�อประกอบการพิิจารณาของคณะ
อนุุกรรมการฯ
4.		 ให้้คณะอนุุกรรมการฯ รายงานผลการปฏิิบััติิงาน
		ต่่อคณะกรรมการ กนอ. เพื่่�อทราบหรืือพิิจารณา
		 แล้้วแต่่กรณีี

รายนามคณะอนุุกรรมการกฎหมาย
ลำำ�ดัับที่่�

รายนาม

ตำำ�แหน่่ง

1

นายดำรงศัักดิ์์� เครืือแก้้ว

ประธานอนุุกรรมการ

2

พลตำรวจตรีี เทีียนชััย คามะปะโส

อนุุกรรมการ

3

นายใบน้้อย สุุวรรณชาตรีี

อนุุกรรมการ

4

นางทััดดาว จตุุรภากร

อนุุกรรมการ

5

นายธนพล คงเจี้้�ยง

อนุุกรรมการ

6

ผู้้�อำนวยการฝ่่ายกฎหมาย

เลขานุุการ

7

ผู้้�อำนวยการกองนิิติิกรรมและกรรมสิิทธิ์์�ที่่�ดิิน

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

8. คณะอนุุกรรมการด้้านทรััพยากรบุุคคล การจััดการความรู้้� และนวััตกรรม
หลัักการแต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการด้้านทรััพยากรบุุคคล การจััดการความรู้้� และนวััตกรรม
• พ.ร.บ. กนอ. พ.ศ. 2522

มาตรา 24 “เพื่่�อประโยชน์์แห่่งกิิจการของ กนอ.
ให้้คณะกรรมการมีี อ ำนาจแต่่ ง ตั้้� ง คณะอนุุ ก รรมการ

เพื่่�อดำเนิินกิิจการอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดของ กนอ. และกำหนด
ค่่าตอบแทนอนุุกรรมการได้้”

อำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
1.

ด้้านทรััพยากรบุุคคล

		 1.1 พิิจารณากลั่่� น กรองแผนแม่่บทด้้ า น
การบริิหารทุุนมนุุษย์์ระยะสั้้�นและระยะยาว
ที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ ทิิศทางและยุุทธศาสตร์์ ข อง
องค์์กร เพื่่�อนำเสนอคณะกรรมการ กนอ.
พิิจารณาเห็็นชอบหรืืออนุุมััติิ
		 1.2 พิิจารณากลั่่�นกรองกลยุุทธ์์และแผนงาน
ด้้านการบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล
ของ กนอ. ให้้มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
เช่่น โครงสร้้ า งองค์์ ก รและอัั ต รากำลัั ง
		การวางแผนสืืบทอดตำแหน่่ง (Succession

Plan) การบริิหารจัั ด การคนเก่่ง (Talent
		 Management) การจััดการความก้้าวหน้้าใน
อาชีีพ (Career Management & Planning)
เป็็นต้้น เพื่่�อนำเสนอคณะกรรมการ กนอ.
พิิจารณาเห็็นชอบหรืืออนุุมััติิ
		 1.3 ติิดตามผลการดำเนิินงานด้้านการบริิหาร
		 และพััฒนาทรััพยากรบุุคคลของ กนอ. อย่่างน้้อย
		 รายไตรมาส และนำเสนอคณะกรรมการ กนอ.
เพื่่�อทราบ
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2.

ด้้านการจััดการความรู้้�

3.

ด้้านนวััตกรรม

		 2.1 พิิจารณากลั่่�นกรองนโยบาย วิิสััยทััศน์์
		ยุุทธศาสตร์์ กลยุุทธ์์ เป้้ า หมาย รวมทั้้� ง
		 แผนแม่่บทการจัั ด การความรู้้�ระยะสั้้� น และ
		 ระยะยาวที่่�สอดคล้้องกัับทิิศทางและยุุทธศาสตร์์
		 ขององค์์กร เพื่่�อนำเสนอคณะกรรมการ กนอ.
พิิจารณาเห็็นชอบหรืืออนุุมััติิ
		 2.2 ส่่งเสริิม สนัับสนุุน พััฒนาระบบงาน
ด้้านการจััดการความรู้้�ที่่สร้
� า้ งคุุณค่่าให้้แก่่องค์์กร
		 2.3 ติิดตามผลการดำเนิินงานด้้ า นการ
จัั ด การความรู้้�อย่่างน้้ อ ยรายไตรมาส และ
		 นำเสนอคณะกรรมการ กนอ. เพื่่�อทราบ
		 3.1 พิิจารณากลั่่�นกรองนโยบายและคู่่�มืือ
การปฏิิบััติิงานเพื่่�อบริิหารจััดการนวััตกรรม
พร้้อมกำกัับการดำเนิินงานตามนโยบายด้้าน
การใช้้ ค วามคิิดสร้้ า งสรรค์์ แ ละการจัั ด การ
นวัั ต กรรมขององค์์ ก ร เพื่่� อ นำเสนอคณะ
กรรมการ กนอ. พิิจารณาเห็็นชอบ
		 3.2 จััดทำกฎบััตรของคณะอนุุกรรมการ
		 ในด้้านนวััตกรรม เพื่่�อนำเสนอคณะกรรมการ
กนอ. พิิจารณาเห็็นชอบ

		 3.3 พิิจารณากลั่่� น กรองแผนแม่่บทด้้ า น
นวััตกรรม ระยะยาวและประจำปีี ที่่�สอดคล้้อง
กัับทิิศทางยุุทธศาสตร์์ขององค์์กร เพื่่�อนำเสนอ
คณะกรรมการ กนอ. พิิจารณาเห็็นชอบ
		 3.4 พิิจารณากลั่่�นกรองแผนการเสริิมสร้้าง
นวัั ต กรรมระยะยาวและประจำปีี ที่่� มุ่่� ง เน้้ น
ความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรมอย่่างเป็็น
รููปธรรม เพื่่�อนำเสนอคณะกรรมการ กนอ.
พิิจารณาเห็็นชอบ
		 3.5 ติิดตามและรายงานผลการดำเนิิน
งานตามแผนแม่่บทด้้ า นนวัั ต กรรมและ
		 แผนปฏิิบััติิการประจำปีี อย่่างน้้อยรายไตรมาส
		 เพื่่�อให้้ได้้บรรลุุได้้ตามเป้้าหมายที่่�กำหนด และ
นำเสนอคณะกรรมการ กนอ. เพื่่�อทราบ
4. 	กำกัั บ ติิดตามการดำเนิินงานให้้ เ ป็็ น ไป

ตามเกณฑ์์การประเมิินผล Core Business
		 Enablers ตามระบบประเมิินผลรััฐวิิสาหกิิจ
(State Enterprise Assessment Model:
		 SE-AM)

รายนามคณะอนุุกรรมการด้้านทรััพยากรบุุคคล การจััดการความรู้้� และนวััตกรรม
ลำำ�ดัับที่่�

รายนาม

ตำำ�แหน่่ง

1

นายสรััญ รัังคสิิริิ

ประธานอนุุกรรมการ

2

นายเดชา จาตุุธนานัันท์์

อนุุกรรมการ

3

นางเยาวนุุช กว้้างสุุขสถิิตย์์

อนุุกรรมการ

4

ผู้้�ว่่าการ กนอ.

อนุุกรรมการ

5

ผู้้�อำนวยการฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล

เลขานุุการ

6

ผู้้�อำนวยการกองบริิหารทรััพยากรบุุคคล

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

7

ผู้้�อำนวยการกองพััฒนาทรััพยากรบุุคคล

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

8

ผู้้�อำนวยการกองนวััตกรรมและพััฒนาองค์์กร

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
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9. คณะอนุุกรรมการกำำ�หนดแผนงาน กระบวนการ
และประเมิินผลการปฏิิบััติิการของผู้้�ว่่าการ และผู้้�บริิหารระดัับสููง
หลัักการแต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการกำำ�หนดแผนงาน กระบวนการ
และประเมิินผลการปฏิิบััติิการของผู้้�ว่่าการ และผู้้�บริิหารระดัับสููง
• พ.ร.บ. กนอ. พ.ศ. 2522

มาตรา 24 “เพื่่�อประโยชน์์แห่่งกิิจการของ กนอ.
ให้้คณะกรรมการมีี อ ำนาจแต่่ ง ตั้้� ง คณะอนุุ ก รรมการ

เพื่่�อดำเนิินกิิจการอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดของ กนอ. และกำหนด
ค่่าตอบแทนอนุุกรรมการได้้”

• สััญญาจ้้างผู้้�ว่่าการ ลงวัันที่่� 27 กัันยายน 2561

- ข้้อ 3.1 ภายใต้้บัังคัับข้้อ 2.1 ผู้้�รัับจ้้างต้้องเสนอ
แผนงานที่่�จะดำเนิินการในแต่่ละปีีต่่อคณะกรรมการของ
ผู้้�ว่่าจ้้างเป็็นการล่่วงหน้้าก่่อนสิ้้�นปีีบัญ
ั ชีีของผู้้�ว่่าจ้้าง เพื่่�อให้้
คณะกรรมการของผู้้�ว่่าจ้้างให้้ความเห็็นชอบโดยแผนงาน
ดัังกล่่าวต้้องมีีเนื้้�อหาสาระที่่�เป็็นการแสดงถึึงวิิสััยทััศน์์

และศัักยภาพในการปฏิิบััติิงานของผู้้�รัับจ้้าง ซึ่่�งอย่่างน้้อย
จะต้้องครอบคลุุมถึึงแผนงานด้้านต่่างๆ เช่่น การพััฒนา
ธุุรกิิจ การพััฒนาองค์์กร และการพััฒนาบุุคลากร เป็็นต้้น
และต้้องกำหนดเป้้าหมายอัันพึึงวััดผลได้้สำหรัับการดำเนิิน
งานตามแผนงานดัังกล่่าวด้้วย

อำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
1.

พิิจารณากลั่่�นกรองแผนวิิสาหกิิจ ให้้คำปรึึกษา
แนะนำในการกำหนดกลยุุทธ์์นโยบายของ กนอ.
		 ในเบื้้�องต้้นก่่อนนำเสนอคณะกรรมการ กนอ.
พิิจารณา
2.

พิิจารณาแผนบริิหารงาน กนอ. ของผู้้�ว่่าการ กนอ.
		 รวมทั้้�งกำหนดเป้้าหมายตััวชี้้�วัดั การดำเนิินงาน
ตามแผนงานดัังกล่่าว
3.		 พิิจารณาประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�ว่่าการ

กนอ. ตามแผนบริิหารงาน กนอ. ของผู้้�ว่่าการ
ที่่� ค ณะกรรมการ กนอ. ให้้ ค วามเห็็ น ชอบ
แล้้ว ทั้้�งนี้้� การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ
		ผู้้�ว่่าการ กนอ. ดัังกล่่าวให้้เป็็นไปตามระยะเวลาที่่�
		กำหนดไว้้ในสััญญาจ้้างผู้้�บริิหารตำแหน่่งผู้้�ว่่าการ
		ทุุกๆ 6 เดืือน และประเมิินตามหลัักเกณฑ์์
		 และวิิธีีการประเมิินที่่�คณะกรรมการ กนอ.
		กำหนด แล้้วนำเสนอคณะกรรมการ กนอ.
พิิจารณาต่่อไป

4.

ทบทวนคุุณภาพ ประสิิทธิิผลของกระบวนการ
การประเมิินผลงานและการกำหนดค่่า
ตอบแทนของผู้้�ว่่าการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
		 (2 ระดัับรองจากผู้้�ว่่าการ) และปรัับปรุุงนโยบาย
		 แนวปฏิิบััติิ กระบวนการปฏิิบััติิงานในระดัับ
ขั้้� น ตอน องค์์ ป ระกอบย่่อยหรืื อ ระบบงาน
		 โดยรวม โดยใช้้ผลการประเมิินกระบวนการฯ
ที่่�ผ่า่ นมาเป็็นข้้อมููลพื้้�นฐานประกอบการพััฒนา
ได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม
5.

เรีียกหรืือเชิิญบุุคคลซึ่่ง� เห็็นว่่าเกี่่�ยวข้้องมาร่่วม
ประชุุมเพื่่�อสอบถาม แสดงความคิิดเห็็นหรืือ
ให้้ข้อ้ มููลเอกสารเพื่่�อประกอบการพิิจารณาของ
คณะอนุุกรรมการฯ

6.

รายงานผลการปฏิิบััติิงานต่่อคณะกรรมการ
กนอ. เพื่่�อทราบหรืือพิิจารณา แล้้วแต่่กรณีี

7.

ให้้ อ นุุกรรมการลำดัั บ ที่่� 4 มีี อ ำนาจหน้้ า ที่่�
		 ตามข้้อ 1. 5. และ 6.
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รายนามคณะอนุุกรรมการกำำ�หนดแผนงาน กระบวนการ
และประเมิินผลการปฏิิบััติิการของผู้้�ว่่าการ และผู้้�บริิหารระดัับสููง
ลำำ�ดัับที่่�

รายนาม

ตำำ�แหน่่ง

1

พลโท กานต์์ กลััมพสุุต

ประธานอนุุกรรมการ

2

นายณกฤศพรรชธ์์ ธนััตถ์์อนนตชััย

อนุุกรรมการ

3

นายเดชา จาตุุธนานัันท์์

อนุุกรรมการ

4

ผู้้�ว่่าการ กนอ.

อนุุกรรมการ

5

ผู้้�อำนวยการฝ่่ายยุุทธศาสตร์์

เลขานุุการ

6

ผู้้�อำนวยการกองนโยบายและแผน

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

7

ผู้้�อำนวยการกองบริิหารทรััพยากรบุุคคล

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

10. คณะอนุุกรรมการสรรหาและคััดเลืือกผู้้�บริิหารระดัับ 12
หลัักการแต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการสรรหาและคััดเลืือกผู้้�บริิหารระดัับ 12
• พ.ร.บ. กนอ. พ.ศ. 2522

มาตรา 24 “เพื่่�อประโยชน์์แห่่งกิิจการของ กนอ. เพื่่�อดำเนิินกิิจการอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดของ กนอ. และกำหนด
ให้้คณะกรรมการมีี อ ำนาจแต่่ ง ตั้้� ง คณะอนุุ ก รรมการ ค่่าตอบแทนอนุุกรรมการได้้”
• ระเบีียบ กนอ. ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์การสรรหา คััดเลืือก และสัับเปลี่่�ยนหมุุนเวีียนผู้้�บริิหาร ระดัับ 9 ถึึงระดัับ 12
(ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2563
ข้้อ 4 ให้้มีีคณะอนุุกรรมการสรรหาและคััดเลืือก
ผู้้�บริิหารระดัับ 12 โดยมีีองค์์ประกอบ ดัังต่่อไปนี้้�
(1) กรรมการ กนอ. ที่่�คณะกรรมการมอบหมายเป็็น
ประธานอนุุกรรมการ

(2) กรรมการ กนอ. ที่่�คณะกรรมการมอบหมายเป็็น
อนุุกรรมการ
(3) ผู้้�ว่่าการ เป็็นอนุุกรรมการและเลขานุุการ

อำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
1.
2.

กำหนดหลัั ก เกณฑ์์ วิิธีี ก าร ขั้้� น ตอน และ
เงื่่�อนไขในการสรรหาและคััดเลืือก

ประกาศรัับสมััคร พร้้อมกัับแจ้้งหลัักเกณฑ์์
		วิิธีีการ และเงื่่อ� นไขตามข้้อ 1 ให้้ทราบล่่วงหน้้า
		ก่่อนวัันเปิิดรัับสมััครไม่่น้้อยกว่่า 3 วััน และ
ให้้ มีี ร ะยะเวลาในการรัั บ สมัั ค รไม่่น้้ อ ยกว่่า
		 10 วัันทำการ

3.		 พิิจารณาคุุณสมบััติิ สมรรถนะ ความสามารถ

ของพนัักงานผู้้�สมััครเข้้ารัับการคััดเลืือก ดัังนี้้�
(ก) คุุณสมบัั ติิ ตามที่่� ก ำหนดไว้้ ใ นระเบีี ย บ
		การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย ว่่าด้้วย
		คุุณสมบัั ติิ เฉพาะตำแหน่่งสำหรัั บ พนัั ก งาน
พ.ศ. 2560
		 (ข) ความรู้้� ความสามารถ ประสบการณ์์
		ผลการปฏิิบััติิงาน ความสามารถทางการบริิหาร
		 และคุุณสมบััติิอื่่น� ๆ ที่่�จำเป็็นสำหรัับตำแหน่่งนั้้�น
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		 (ค) ประเมิินสมรรถนะทางการบริิหาร
สมรรถนะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงาน
		 (ง) ผลสัั ม ฤทธิ์์� ข องงานเป็็ น ที่่� ป ระจัั กษ์์ ใ น
ความสามารถ โดยพิิจารณาจากผลการปฏิิบััติิ
งานย้้อนหลัังไม่่น้้อยกว่่า 3 ปีี รวมทั้้�งความ
ประพฤติิ และคุุณลัักษณะอื่่น� ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การปฏิิบััติิงาน
4.

ให้้ ด ำเนิินการเสนอชื่่� อ พนัั ก งานผู้้�ที่่� มีี ค วาม
เหมาะสมเพื่่� อ รัั บ การคัั ด เลืื อ กต่่อคณะ
กรรมการ กนอ. เพื่่�อพิิจารณาโดยเรีียงตาม
ลำดัับผู้้�ที่่�มีีความเหมาะสม หากเห็็นว่่ามีีผู้้�ที่่�
		สมควรได้้ รัั บ การพิิจารณาคัั ด เลืื อ กแต่่ได้้

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

		 ไม่่ครบตามอััตราตำแหน่่งที่่�ว่่าง หรืือกรณีีที่่�
		 ไม่่มีี ผู้้�ส มควรได้้ รัั บ การพิิจารณาคัั ด เลืื อ ก
		 ให้้เสนอเหตุุผลต่่อคณะกรรมการ กนอ. ด้้วย
5.

กรณีีการประชุุม มติิหรืือการวิินิิจฉััยชี้้�ขาด
ของที่่� ป ระชุุม วาระการประชุุมของคณะ
อนุุกรรมการสรรหาและคัั ด เลืื อ กผู้้�บริิหาร
ระดัับ 12 ให้้เป็็นไปตามที่่�กำหนดไว้้ในระเบีียบ
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
		ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์การสรรหา คััดเลืือก และ
		สัั บ เปลี่่� ย นหมุุนเวีี ย นผู้้�บริิหารระดัั บ 9 ถึึง
		 ระดัับ 12 พ.ศ. 2560

รายนามคณะอนุุกรรมการสรรหาและคััดเลืือกผู้้�บริิหารระดัับ 12
ลำำ�ดัับที่่�

รายนาม

ตำำ�แหน่่ง

1

นายสรััญ รัังคสิิริิ

ประธานอนุุกรรมการ

2

นายก้้อง รุ่่�งสว่่าง

อนุุกรรมการ

3

ผู้้�ว่่าการ กนอ.

อนุุกรรมการและเลขานุุการ

11. คณะกรรมการสรรหาผู้้�ว่่าการ กนอ.
หลัักการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหาผู้้�ว่่าการ กนอ.
• พ.ร.บ. กนอ. พ.ศ. 2522

มาตรา 24 “เพื่่�อประโยชน์์แห่่งกิิจการของ กนอ.
ให้้คณะกรรมการมีี อ ำนาจแต่่ ง ตั้้� ง คณะอนุุ ก รรมการ

เพื่่�อดำเนิินกิิจการอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดของ กนอ. และกำหนด
ค่่าตอบแทนอนุุกรรมการได้้”

• ในการจ้้างและแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารของรััฐวิิสาหกิิจ ให้้คณะกรรมการของรััฐวิิสาหกิิจนั้้�นตั้้�งคณะกรรมการสรรหา

คณะหนึ่่�งมีีจำนวนห้้าคน (พ.ร.บ. คุุณสมบััติิมาตรฐานสำหรัับกรรมการและพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2518 และที่่�แก้้ไข
เพิ่่�มเติิม มาตรา 8 จััตวา)
• ตามหลัักการและแนวทางกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีใี นรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2562 และแนวปฏิิบัติั ิ หมวดที่่� 3 คณะกรรมการ

ข้้อ 1.2 คณะกรรมการควรจััดตั้้�งคณะอนุุกรรมการสรรหากรรมการ ซึ่ง่� อนุุกรรมการส่่วนใหญ่่และประธานอนุุกรรมการ
สรรหาควรเป็็นกรรมการที่่�เป็็นอิิสระ
อำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ

พิิจารณาดำเนิินการสรรหาบุุคคลที่่� มีี ค วามรู้้�
ความสามารถ และประสบการณ์์ เ หมาะสมที่่� จ ะเป็็ น

ผู้้�ว่่าการ กนอ. และเมื่่�อสรรหาได้้ผู้้�ที่่มี� คี วามเหมาะสมแล้้ว
ให้้ เ สนอชื่่� อ ต่่อคณะกรรมการ กนอ. พิิจารณาต่่อไป
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รายงานประจำำ�ปีี 2564

ทั้งนี้ ตามมาตรา 8 จัตวา แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
คุ ณ สมบั ติ ม าตรฐานส�ำหรั บ กรรมการและพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยคุณสมบัตมิ าตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550

รายนามคณะกรรมการสรรหาผู้้�ว่่าการ กนอ.
ลำำ�ดัับที่่�

รายนาม

ตำำ�แหน่่ง

1

นายดำรงศัักดิ์์� เครืือแก้้ว

ประธานกรรมการ

2

นายสรััญ รัังคสิิริิ

กรรมการ

3

นายก้้อง รุ่่�งสว่่าง

กรรมการ

4

นางสิิริินทร์์ แดงไชยวััฒน์์

กรรมการ

5

พลตำรวจตรีี เทีียนชััย คามะปะโส

กรรมการ

6

รองผู้้�ว่่าการ (บริิหาร)

เลขานุุการ

12. คณะอนุุกรรมการพิิจารณากำำ�หนดผลตอบแทนและร่่างสััญญาจ้้างผู้้�ว่่าการ กนอ.
หลัักการแต่่งตั้ง
้� คณะอนุุกรรมการพิิจารณากำำ�หนดผลตอบแทนและร่่างสััญญาจ้้างผู้้�ว่่าการ กนอ.
• พ.ร.บ. กนอ. พ.ศ. 2522

มาตรา 24 “เพื่่�อประโยชน์์แห่่งกิิจการของ กนอ.
ให้้คณะกรรมการมีี อ ำนาจแต่่ ง ตั้้� ง คณะอนุุ ก รรมการ

เพื่่�อดำเนิินกิิจการอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดของ กนอ. และกำหนด
ค่่าตอบแทนอนุุกรรมการได้้”

อำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
1.

พิิจารณากำหนดผลตอบแทนและเจรจา
		ต่่อรองผลตอบแทนกัั บ บุุคคลที่่� ไ ด้้ รัั บ การ
		 เสนอชื่่�อเป็็นผู้้�ว่่าการ กนอ. ตามหลัักเกณฑ์์
และแนวทางการจ่่ายค่่าตอบแทนฯ ตามมติิ
คณะรััฐมนตรีีเมื่่�อวัันที่่� 13 มิิถุุนายน 2543
และเมื่่�อวัันที่่� 22 มิิถุุนายน 2547

2.		 เสนอผลการพิิจารณาตามข้้อ 1. พร้้อมร่่าง

สััญญาจ้้างผู้้�ว่่าการ กนอ. ต่่อคณะกรรมการ
กนอ. เพื่่� อ พิิจารณาก่่อนนำเสนอกระทรวง
		การคลัังพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบต่่อไป

รายนามคณะอนุุกรรมการพิิจารณากำำ�หนดผลตอบแทนและร่่างสััญญาจ้้างผู้้�ว่่าการ กนอ.
ลำำ�ดัับที่่�

รายนาม

ตำำ�แหน่่ง

1

นายสรศัักดิ์์� มีีนะโตรีี

ประธานอนุุกรรมการ

2

นายเดชา จาตุุธนานัันท์์

อนุุกรรมการ

3

ผู้้�แทน สคร.

อนุุกรรมการ

4

รองผู้้�ว่่าการ (บริิหาร)

เลขานุุการ
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การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

การประเมิินตนเอง

การประเมิินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ กนอ. มีีการประเมิินตนเอง (Self
Assessment) เป็็นประจำทุุกปีี โดยแบ่่งออกเป็็น
3 ส่่วน คืือ การประเมิินตนเองรายคณะ การประเมิิน
ตนเองรายบุุคคล และการประเมิินแบบไขว้้ ดัังนี้้�
มีี หัั ว ข้้ อ ในการ
ประเมิิน คืื อ โครงสร้้ า งและคุุณสมบัั ติิ ของคณะ
กรรมการ บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการ ความถี่่�และการประชุุมคณะกรรมการ
การทำหน้้าที่่�ของกรรมการ ความสััมพัันธ์์กับั ฝ่่ายจััดการ
การพัั ฒ นาตนเองของกรรมการและการพัั ฒ นา
ผู้้�บริิหาร กนอ. และความสำเร็็จของการปฏิิบััติิงาน
ต่่อ กนอ. โดยในปีี 2564 ผลการประเมิินตนเอง
รายคณะเฉลี่่�ยอยู่่ที่่� ร้� อ้ ยละ 93 ซึ่่ง� อยู่่ใ� นเกณฑ์์ดีเี ยี่่�ยม
การประเมิิ น ตนเองรายคณะ

มีี หัั ว ข้้ อ ในการ
ประเมิิน คืื อ โครงสร้้ า งและคุุณสมบัั ติิ ของคณะ
กรรมการรายบุุคคล การประชุุมของคณะกรรมการ
รายบุุคคล บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการรายบุุคคล โดยในปีี 2564 ผลการ
ประเมิินตนเองรายบุุคคลเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 94.5
ซึ่่�งอยู่่�ในเกณฑ์์ดีีเยี่่�ยม
การประเมิิ น ตนเองรายบุุ ค คล

มีี หัั ว ข้้ อ ในการประเมิิน
คืื อ การประชุุมของคณะกรรมการ บทบาท
หน้้ า ที่่� และความรัั บ ผิิดชอบของคณะกรรมการ
โดยในปีี 2564 ผลการประเมิินแบบไขว้้ เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�
ร้้อยละ 95.29 ซึ่่�งอยู่่�ในเกณฑ์์ดีีเยี่่�ยม
การประเมิิ น แบบไขว้้

นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทน

นโยบายการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและรายละเอีียดค่่าตอบแทน
ของคณะกรรมการและคณะอนุุกรรมการ
	การกำหนดค่่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุุกรรมการชุุดย่่อยของ กนอ. มีีดัังนี้้�
1.		 กนอ. กำหนดค่่าตอบแทนรายเดืื อ น เบี้้� ย

ประชุุม และโบนััสของคณะกรรมการ กนอ.
และคณะอนุุกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ โดยอ้้างอิิง
ตามมติิคณะรััฐมนตรีี เมื่่�อวัันที่่� 24 เมษายน
2562 และหลัักเกณฑ์์ของกระทรวงการคลััง
ซึ่่�งเป็็นค่่าตอบแทนที่่�เป็็นธรรมและสอดคล้้อง
กัับประสบการณ์์ ภาระหน้้าที่่� ขอบเขตของ
บทบาทและความรัับผิิดชอบ (Accountability
		 and Responsibility) ของกรรมการในการ
		 ปฏิิบััติิหน้้าที่่�การเป็็นกรรมการในคณกรรมการ
		กนอ. และคณะอนุุกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ
		 ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดตามที่่�คาดว่่าจะได้้รับั

2.

กนอ. กำหนดให้้มีกี ารเปิิดเผยเกี่่�ยวกัับนโยบาย
การกำหนดค่่าตอบแทนรายเดืือน และราย
ละเอีี ย ดค่่าตอบแทนในรููปแบบต่่างๆ โดย
ดำเนิินการเปิิดเผยเป็็นรายบุุคคลครอบคลุุมทั้้�ง
คณะกรรมการ กนอ. และคณะอนุุกรรมการ
ชุุดย่่อยต่่างๆ ในรายงานประจำปีี และเว็็บไซต์์
ของ กนอ. อย่่างครบถ้้วนและสม่่ำเสมอทุุกปีี

รายงานประจำำ�ปีี 2564
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หลัักเกณฑ์์และนโยบายการกำำ�หนดค่่าตอบแทน
หลัักเกณฑ์์การกำำ�หนดค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารสููงสุุด
	การกำหนดผลตอบแทนของผู้้�บริิหารสููงสุุดที่่�ไม่่มีี
ฐานะเป็็นพนัักงานตามร่่างพระราชบััญญััติิคุุณสมบััติิ
มาตรฐานฯ มีีแนวคิิดดัังนี้้�
- ค่่าตอบแทนรวม ทั้้� ง สิ้้� น ของผู้้�บริิหารสููงสุุด

(อััตราร้้อยละ 100) ประกอบด้้วย ค่่าตอบแทนรวม
(100%) = ค่่าตอบแทนคงที่่� (70%) + ค่่าตอบแทน
ผัันแปร (30%)

(จ่่ายเป็็นรายเดืือนในอััตรา
ร้้อยละ 70 ของอััตราผลตอบแทนรวม) โดยให้้อยู่่�
ในดุุลยพิินิิจของคณะกรรมการของรััฐวิิสาหกิิจที่่�จะ
พิิจารณา ซึ่่�งประกอบด้้วย ค่่าตอบแทนคงที่่� (บาท/
เดืือน) ไม่่เกิินอััตราเงิินเดืือนขั้้�นสููงตามโครงสร้้าง +
ผลประโยชน์์ตอบแทนอื่่�นไม่่เกิิน 70% ของเงิินเดืือน
(ดุุลยพิินิิจของคณะกรรมการ)
(ค่่าตอบแทนคงที่่�แต่่ละปีีปรัับเพิ่่ม� ได้้ไม่่เกิิน 10%
ตามระดัับผลงาน)
- ค่่าตอบแทนคงที่่�

นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารระดัับสููง
	การกำหนดค่่าตอบแทนและจ่่ายค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููงของ กนอ. พิิจารณาจากระดัับคะแนนผล
การประเมิินการปฏิิบััติิงานประจำปีี (KPIs) ประจำปีี ประกอบด้้วย
1.

Organization KPIs

2.

Working KPIs

ประกอบด้้วย บัันทึึก
ข้้ อ ตกลงการประเมิินผลการดำเนิินงานกัั บ
กระทรวงการคลััง ผลคะแนนประเมิินหมวด
Core Business Enablers และผลการเบิิกจ่่าย
งบลงทุุนของ กนอ.

ประกอบด้้ ว ย แผนงาน/
โครงการที่่�สำคััญตามแผนปฏิิบััติิการประจำปีี
		 แผนการบริิหารงานประจำปีี ข องผู้้�ว่่าการ
แผนงานจัั ด การความเสี่่� ย งและควบคุุม
ภายในขององค์์ ก ร ซึ่่� ง ผ่่ า นความเห็็ น ชอบ

จากคณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย และผลการประเมิินความ
พึึงพอใจของลููกค้้า และ Stakeholders ของ
องค์์กร รวมทั้้�งภารกิิจที่่�สำคััญของสายงาน
		 หรืือที่่�ได้้รัับมอบหมาย
3.

ผู้้� บ ริิ ห า ร
		 ประเมิิน Managerial Competency และ
		 Core Competency / พนัั ก งานประเมิิน
		 Core Competency
ก า ร ป ร ะ เ มิิ น Co m p e t e n c y
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การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ค่่าเบี้้�ยประชุุมคณะกรรมการ กนอ. / อนุุกรรมการ / ค่่าตอบแทนรายเดืือน / โบนััสกรรมการ
ปีีงบประมาณ 2564 (ตุุลาคม 2563 - กัันยายน 2564)
ลำำ�ดัับ
ที่่�

ค่่าเบี้้�ยประชุุม

รายชื่่�อ

คณะกรรมการ

คณะอนุุกรรมการ

ค่่าตอบแทน
รายเดืือน

จำำ�นวนเงิิน
รวม
รายบุุคคล

โบนััส
กรรมการ

1
2

นายนริินทร์์ กััลยาณมิิตร
นายสรััญ รัังคสิิริิ

375,000
300,000

242,500

240,000
120,000

615,000
662,500

3

นายก้้อง รุ่่�งสว่่าง

300,000

255,000

120,000

675,000

4

พลโท กานต์์ กลััมพสุุต

300,000

352,500

120,000

772,500

5

นางสิิริินทร์์ แดงไชยวััฒน์์

300,000

330,000

120,000

750,000

6

นายณกฤศพรรชธ์์ ธนััตถ์์อนนตชััย

300,000

270,000

120,000

690,000

7

พลตำรวจตรีี เทีียนชััย คามะปะโส

300,000

167,500

120,000

587,500

8

นายดำรงศัักดิ์์� เครืือแก้้ว

300,000

220,000

120,000

640,000

9

นายเดชา จาตุุธนานัันท์์

300,000

245,000

120,000

665,000

10

นายสรศัักดิ์์� มีีนะโตรีี

300,000

265,000

120,000

685,000

11
12

นางสาวสมจิิณณ์์ พิิลึึก (ผวก.)*
นายวีีริิศ อััมระปาล (ผวก.)**

160,000
140,000

140,000
100,000

66,333.33
53,666.67

366,333
293,667

3,375,000

2,587,500

1,440,000

รวม

-

7,402,500

หมายเหตุุ :

* นางสาวสมจิิณณ์์ พิิลึึก หมดวาระดำรงตำแหน่่ง ผู้้�ว่่าการ กนอ. วัันที่่� 19 เมษายน 2564
** นายวีีริิศ อััมระปาล ดำรงตำแหน่่ง ผู้้�ว่่าการ กนอ. ตั้้�งแต่่วัันที่่� 20 เมษายน 2564

ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร

รายงานค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร ที่่�เป็็นตััวเงิิน ผู้้�ว่่าการ และรองผู้้�ว่่าการฯ 3 ปีีย้้อนหลััง 2564

รายการ

เงิินเดืือน
เงิินเพิ่่�มเต็็มขั้้�น
โบนััส และค่่าตอบแทนฯ
สมทบเงิินกองทุุน
รวมเงิิน
รวมทั้้�งหมด

ปีี 2562
ผู้้�ว่่าการ

ปีี 2563

รองผู้้�ว่่าการ

3,640,000.00

ผู้้�ว่่าการ

9,108,240.00

รองผู้้�ว่่าการ

3,600,000.00

-

5,740,926.31
15,840,054.31
19,480,054.31

9,291,600.00

ผู้้�ว่่าการ

4,208,453.33

217,958.40
-

990,888.00
3,640,000.00

ปีี 2564

3,600,000.00

4,554,120.00

รองผู้้�ว่่าการ

7,193,520.00
163,468.80

3,174,285.71

4,422,720.00

1,010,329.20

1,007,173.20

15,074,007.60

7,382,739.04 12,786,882.00

18,674,007.60

20,169,621.04
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สรุุปการประชุุมคณะกรรมการ

ปีีงบประมาณ 2564 (ตุุลาคม 2563 - กัันยายน 2564)
ลำำ�ดัับที่่�

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายชื่่�อคณะกรรมการ

รวมค่่าเบี้้�ยประชุุม
(รายปีี)

นายนริินทร์์ กััลยาณมิิตร
นายสรััญ รัังคสิิริิ
นายก้้อง รุ่่�งสว่่าง
พลโท กานต์์ กลััมพสุุต
นางสิิริินทร์์ แดงไชยวััฒน์์
นายณกฤศพรรชธ์์ ธนััตถ์์อนนตชััย
พลตำรวจตรีี เทีียนชััย คามะปะโส
นายดำรงศัักดิ์์� เครืือแก้้ว
นายเดชา จาตุุธนานัันท์์
นายสรศัักดิ์์� มีีนะโตรีี
นางสาวสมจิิณณ์์ พิิลึึก*
นายวีีริิศ อััมระปาล**

375,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
160,000
140,000

รวมค่่าตอบแทน
(ทั้้�งปีี)

240,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
66,333.33
53,666.67

การเข้้าร่่วมประชุุม
(ครั้้�ง)

15/15
15/15
15/15
15/15
15/15
15/15
15/15
15/15
15/15
15/15
8/15
7/15

หมายเหตุุ :

* นางสาวสมจิิณณ์์ พิิลึึก หมดวาระดำรงตำแหน่่ง ผู้้�ว่่าการ กนอ. วัันที่่� 19 เมษายน 2564
** นายวีีริิศ อััมระปาล ดำรงตำแหน่่ง ผู้้�ว่่าการ กนอ. ตั้้�งแต่่วัันที่่� 20 เมษายน 2564

สรุุปการประชุุมคณะอนุุกรรมการฯ

ปีีงบประมาณ 2564 (ตุุลาคม 2563 - กัันยายน 2564)
ลำำ�ดัับที่่�
1

รายชื่่�อคณะอนุุกรรมการ

การเข้้าร่่วมประชุุม
(ครั้้�ง)

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

300,000.00
240,000.00
240,000.00

12/12
12/12
12/12

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

37,500.00
10,000.00
-

3/3
2/2
1/1

ประธาน
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ

125,000.00
90,000.00
50,000.00
30,000.00

10/10
10/10
5/5
5/5

คณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์

พลตำรวจตรีี เทีียนชััย คามะปะโส
ผู้้�ว่่าการ กนอ. (นางสาวสมจิิณณ์์ พิิลึึก)*
ผู้้�ว่่าการ กนอ. (นายวีีริิศ อััมระปาล)**
3

ค่่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

นางสิิริินทร์์ แดงไชยวััฒน์์
นายสรศัักดิ์์� มีีนะโตรีี
พลโท กานต์์ กลััมพสุุต
2

ตำำ�แหน่่ง

คณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และควบคุุมภายใน

นายก้้อง รุ่่�งสว่่าง
นายเดชา จาตุุธนานัันท์์
ผู้้�ว่่าการ กนอ. (นางสาวสมจิิณณ์์ พิิลึึก)*
ผู้้�ว่่าการ กนอ. (นายวีีริิศ อััมระปาล)**
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ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่่�อคณะอนุุกรรมการ

4

คณะอนุุกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
และการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

นายณกฤศพรรชธ์์ ธนััตถ์์อนนตชััย
นายก้้อง รุ่่�งสว่่าง
ผู้้�ว่่าการ กนอ. (นางสาวสมจิิณณ์์ พิิลึึก)*
ผู้้�ว่่าการ กนอ. (นายวีีริิศ อััมระปาล)**
5

12/12
11/12
7/7
5/5

ประธาน
อนุุกรรมการ

75,000.00
70,000.00

7/7
7/7

ประธาน
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ

125,000.00
50,000.00
10,000.00
-

10/10
9/10
5/6
4/4

ประธาน
อนุุกรรมการ

112,500.00
100,000.00

13/13
13/13

ประธาน
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ

75,000.00
10,000.00
20,000.00

8/8
2/8
3/4
4/4

ประธาน
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ

112,500.00
70,000.00
60,000.00
10,000.00

10/10
9/10
10/10
2/5
5/5

ประธาน
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ

12,500.00
10,000.00
10,000.00

1/1
1/1
1/1

คณะอนุุกรรมการสรรหาและคััดเลืือกผู้้�บริิหารระดัับ 12

นายสรััญ รัังคสิิริิ
นายก้้อง รุ่่�งสว่่าง
ผู้้�ว่่าการ กนอ. (นางสาวสมจิิณณ์์ พิิลึึก)
หมายเหตุุ :

150,000.00
100,000.00
60,000.00
40,000.00

คณะอนุุกรรมการกำำ�หนดแผนงาน กระบวนการ
และประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�ว่่าการ
และผู้้�บริิหารระดัับสููง

พลโท กานต์์ กลััมพสุุต
นายณกฤศพรรชธ์์ ธนััตถ์์อนนตชััย
นายเดชา จาตุุธนานัันท์์
ผู้้�ว่่าการ กนอ. (นางสาวสมจิิณณ์์ พิิลึึก)*
ผู้้�ว่่าการ กนอ. (นายวีีริิศ อััมระปาล)**
10

ประธาน
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ

คณะอนุุกรรมการด้้านทรััพยากรบุุคคล
การจััดการความรู้้� และนวััตกรรม

นายสรััญ รัังคสิิริิ
นายเดชา จาตุุธนานัันท์์
ผู้้�ว่่าการ กนอ. (นางสาวสมจิิณณ์์ พิิลึึก)*
ผู้้�ว่่าการ กนอ. (นายวีีริิศ อััมระปาล)**
9

การเข้้าร่่วมประชุุม
(ครั้้�ง)

คณะอนุุกรรมการกฎหมาย

นายดำรงศัักดิ์์� เครืือแก้้ว
พลตำรวจตรีี เทีียนชััย คามะปะโส
8

ค่่าตอบแทน

คณะอนุุกรรมการการเงิิน งบประมาณ และการลงทุุน

นายสรััญ รัังคสิิริิ
นายณกฤศพรรชธ์์ ธนััตถ์์อนนตชััย
ผู้้�ว่่าการ กนอ. (นางสาวสมจิิณณ์์ พิิลึึก)*
ผู้้�ว่่าการ กนอ. (นายวีีริิศ อััมระปาล)**
7

ตำำ�แหน่่ง

คณะอนุุกรรมการด้้านการพััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
(Digital Technology and Cyber Security: DT)

นายเดชา จาตุุธนานัันท์์
นายดำรงศัักดิ์์� เครืือแก้้ว
6
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* นางสาวสมจิิณณ์์ พิิลึึก หมดวาระดำรงตำแหน่่ง ผู้้�ว่่าการ กนอ. วัันที่่� 19 เมษายน 2564
** นายวีีริิศ อััมระปาล ดำรงตำแหน่่ง ผู้้�ว่่าการ กนอ. ตั้้�งแต่่วัันที่่� 20 เมษายน 2564
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ลำำ�ดัับที่่�
11

รายชื่่�อคณะอนุุกรรมการ

ค่่าตอบแทน

การเข้้าร่่วมประชุุม
(ครั้้�ง)

คณะกรรมการสรรหาผู้้�ว่่าการ กนอ.

นายดำรงศัักดิ์์� เครืือแก้้ว
นายสรััญ รัังคสิิริิ
นายก้้อง รุ่่�งสว่่าง
นางสิิริินทร์์ แดงไชยวััฒน์์
พลตำรวจตรีี เทีียนชััย คามะปะโส
12

ตำำ�แหน่่ง

ประธาน
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ

37,500.00
30,000.00
20,000.00
30,000.00
30,000.00

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

ประธาน
อนุุกรรมการ

25,000.00
10,000.00

3/3
3/3

คณะอนุุกรรมการพิิจารณากำำ�หนดผลตอบแทน
และร่่างสััญญาจ้้างผู้้�ว่่าการ กนอ.

นายสรศัักดิ์์� มีีนะโตรีี
นายเดชา จาตุุธนานัันท์์
หมายเหตุุ :

นางสาวสมจิิณณ์์ พิิลึึก หมดวาระดำรงตำแหน่่ง ผู้้�ว่่าการ กนอ. วัันที่่� 19 เมษายน 2564
นายวีีริิศ อััมระปาล ดำรงตำแหน่่ง ผู้้�ว่่าการ กนอ. ตั้้�งแต่่วัันที่่� 20 เมษายน 2564

สรุุปค่่าเบี้้�ยประชุุมคณะอนุุกรรมการ

ปีีงบประมาณ 2564 (ตุุลาคม 2563 - กัันยายน 2564)
ลำำ�ดัับที่่�

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
หมายเหตุุ :

รายชื่่�อคณะกรรมการ

นายสรััญ รัังคสิิริิ
นายก้้อง รุ่่�งสว่่าง
พลโท กานต์์ กลััมพสุุต
นางสิิริินทร์์ แดงไชยวััฒน์์
นายณกฤศพรรชธ์์ ธนััตถ์์อนนตชััย
พลตำรวจตรีี เทีียนชััย คามะปะโส
นายดำรงศัักดิ์์� เครืือแก้้ว
นายเดชา จาตุุธนานัันท์์
นายสรศัักดิ์์� มีีนะโตรีี
ผู้้�ว่่าการ กนอ. (นางสาวสมจิิณณ์์ พิิลึึก)*
ผู้้�ว่่าการ กนอ. (นายวีีริิศ อััมระปาล)**

* นางสาวสมจิิณณ์์ พิิลึึก หมดวาระดำรงตำแหน่่ง ผู้้�ว่่าการ กนอ. วัันที่่� 19 เมษายน 2564
** นายวีีริิศ อััมระปาล ดำรงตำแหน่่ง ผู้้�ว่่าการ กนอ. ตั้้�งแต่่วัันที่่� 20 เมษายน 2564

จำำ�นวนเงิิน
(บาท)

242,500
255,000
352,500
330,000
270,000
167,500
220,000
245,000
265,000
140,000
100,000
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ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564
ในปีี 2564 กนอ. มีีจำนวนพื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรม
ที่่� กนอ. ดำเนิินการเอง และนิิคมอุุตสาหกรรม
ร่่วมดำเนิินงานประมาณ 178,891 ไร่่ เพิ่่�มขึ้้�นจาก
ปีีก่่อนร้้อยละ 0.13 โดยมีีพื้้�นที่่�คงเหลืือสำหรัับขาย/
ให้้เช่่าประมาณ 27,465 ไร่่ ทั้้�งนี้้� มีีนิิคมอุุตสาหกรรม
ร่่วมดำเนิินงานที่่� ผ่่ า นการอนุุมัั ติิ ในหลัั กก าร

การจัั ด ตั้้� ง นิิคมอุุตสาหกรรมจากคณะกรรมการ
กนอ. จำนวน 4 แห่่ง ได้้แก่่ นิิคมอุุตสาหกรรม
เอเพ็็กซ์กรี
์ นี อิินดััสเตรีียล เอสเตท (2,191 ไร่่), นิิคม
อุุตสาหกรรมฉะเชิิงเทรา บลููเทค ซิิตี้้� (1,181 ไร่่),
นิิคมอุุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่่ (1,987 ไร่่)
และนิิคมอุุตสาหกรรมเอ็็กโกระยอง (621 ไร่่)

รายงานผลการดำำ�เนิินงานตามภารกิิจและนโยบายของรััฐที่่�สำำ�คััญ
	กนอ. ดำเนิินงานตามภารกิิจและนโยบายของรััฐ
ที่่�สำคััญ ประกอบด้้วย โครงการและตััวชี้้�วัดั ที่่�สำคััญ
ซึ่่�งผลการดำเนิินงานบรรลุุตามเป้้าหมายที่่�กำหนดไว้้
ในปีี 2564 โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
• โครงการที่่�สำคััญ ประกอบด้้วย
1. โครงการพััฒนาท่่าเรืืออุุตสาหกรรม

มาบตาพุุด ระยะที่่� 3

ช่่วงที่่� 1: ดำเนิินการตามเอกสารแนบท้้ายสััญญา
ร่่วมลงทุุน โดยจััดทำรายงานการประเมิินผลกระทบ
สิ่่� ง แวดล้้ อ ม (EHIA) และผ่่ า นการเห็็ น ชอบ
จากคณะทำงานพิิจารณาการเปลี่่� ย นแปลงราย
ละเอีียดโครงการในรายงานการประเมิินผลกระทบ
สิ่่� ง แวดล้้ อ มโครงการพัั ฒ นาท่่าเรืื อ อุุตสาหกรรม
มาบตาพุุด ระยะที่่� 3 เรีียบร้้อยแล้้ว ปััจจุุบัันอยู่่�
ระหว่่างขอใบอนุุญาตขึ้้�นทะเบีียนเรืือทำการค้้าใน
น่่านน้้ำไทยและใบอนุุญาตขุุดลอกร่่องน้้ำทางเดิินเรืือ
จากกรมเจ้้าท่่า
ช่่วงที่่� 2: คณะกรรมการคััดเลืือกเอกชนร่่วม
ลงทุุนเห็็นชอบร่่างขั้้�นต้้นเอกสารคััดเลืือกเอกชนฯ
เรีียบร้้อยแล้้ว และ กนอ. ได้้จััดสััมมนาประเมิิน
ความสนใจในการลงทุุนของภาคเอกชน (Market
Sounding) โครงการฯ ในรููปแบบการสััมมนาออนไลน์์
เพื่่� อ ประกอบการจัั ด ทำประกาศเชิิญชวนเอกชน
(ช่่วงที่่� 2) ต่่อไป

2. โครงการพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรมในพื้้�นที่่�
ระเบีียงเศรษฐกิิจภาคตะวัันออก: นิิคมอุุตสาหกรรม
Smart Park

	กนอ. ลงนามในสััญญาจ้้างก่่อสร้้างโครงการฯ
และสััญญาจ้้างควบคุุมงานก่่อสร้้าง และได้้ศึึกษา
แนวทางการพััฒนาและให้้บริิการระบบสาธารณููปโภค
และสิ่่� ง อำนวยความสะดวกส่่วนกลาง (central
facilities) ในนิิคมอุุตสาหกรรม Smart Park
เรีียบร้้อยแล้้ว โดยคาดว่่าจะสามารถเปิิดดำเนิินการ
ได้้ในปีี 2567
3. โครงการจัั ด ตั้้� ง นิิ ค มอุุ ต สาหกรรมในพื้้� น ที่่�
เขตพััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษสระแก้้ว

มีี ก ารประชาสัั ม พัั น ธ์์ แ ละทำการตลาด โดยมีี
นัักลงทุุนทำสััญญาเช่่าที่่�ดิิน จำนวน 7 ราย และมีี
ผู้้�ทำสััญญาจองสิิทธิิการเช่่าที่่�ดิิน จำนวน 1 ราย
4. โครงการจัั ด ตั้้� ง นิิ ค มอุุ ต สาหกรรมในพื้้� น ที่่�
เขตพััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษสงขลา

ดำเนิินการก่่อสร้้างระยะที่่� 1 เนื้้�อที่่� 629.43 ไร่่
แล้้วเสร็็จ ปััจจุุบัันระยะที่่� 2 มีีราษฎรบุุกรุุกและใช้้
พื้้�นที่่�อยู่่� กรมธนารัักษ์์จึึงยัังไม่่สามารถส่่งมอบพื้้�นที่่�
ให้้ กนอ. เช่่าได้้
5. โครงการจัั ด ตั้้� ง นิิ ค มอุุ ต สาหกรรมในพื้้� น ที่่�
เขตพััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษตาก

กนอ. อยู่่ร� ะหว่่างเสนอคณะรััฐมนตรีีเพื่่�อขออนุุมััติิ
การลงทุุน

รายงานประจำำ�ปีี 2564

• ตััวชี้้�วััดที่่�สำคััญ ประกอบด้้วย

1. มููลค่่าการลงทุุนของโรงงานอุุตสาหกรรม
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น

มููลค่่าการลงทุุนของโรงงานอุุตสาหกรรมเพิ่่�มขึ้้�น
จากปีี 2563 ร้้ อ ยละ 5.46 ซึ่่� ง บรรลุุเป้้ า หมาย
ตามตััวชี้้�วััดแผนปฏิิบััติิการที่่�กำหนดไว้้
2. จำำ�นวนพื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมที่่�เพิ่่�มขึ้้�น

จำนวนพื้้� น ที่่� นิิ คมอุุตสาหกรรมที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น จาก
ปีี 2563 จำนวน 6,386 ไร่่ ซึ่่�งบรรลุุเป้้าหมาย
ตามตััวชี้้�วััดแผนปฏิิบััติิการที่่�กำหนดไว้้
3. จำำ�นวนนิิคมอุุตสาหกรรมที่่ไ� ด้้รัับการรัับรอง
การเป็็นเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ
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	มีี นิิ คมอุุตสาหกรรมที่่� ไ ด้้ รัั บ การรัั บ รองการ
เป็็นเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ จำนวน 36 แห่่ง
ซึ่่� ง บรรลุุเป้้ า หมายตามตัั ว ชี้้� วัั ด แผนปฏิิบัั ติิก าร
ที่่�กำหนดไว้้
ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 ผลการดำเนิินงานตามภารกิิจ
และนโยบายของรััฐที่่�สำคััญของ กนอ. ซึ่ง่� ประกอบด้้วย
โครงการที่่� ส ำคัั ญ ได้้ แ ก่่ โครงการพัั ฒ นาท่่าเรืื อ
อุุตสาหกรรมมาบตาพุุด ระยะที่่� 3 และโครงการ
พััฒนานิิคมอุุตสาหกรรมในพื้้�นที่่�ระเบีียงเศรษฐกิิจ
ภาคตะวัันออก: นิิคมอุุตสาหกรรม Smart Park
และตัั ว ชี้้� วัั ด ที่่� ส ำคัั ญ ได้้ แ ก่่ มููลค่่าการลงทุุนของ
โรงงานอุุตสาหกรรมที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น และจำนวนนิิคม
อุุตสาหกรรมที่่� ไ ด้้ รัั บ การรัั บ รองการเป็็ น เมืื อ ง
อุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ บรรลุุเป้้าหมายตามที่่�กำหนด
ไว้้ในแผนวิิสาหกิิจ และแผนปฏิิบััติิการของ กนอ.

สภาพธุุรกิิจ แผนงานทางธุุรกิิจและกลยุุทธ์์
	กนอ. กำหนด Business Model ซึ่่ง� ประกอบด้้วย
รููปแบบทางธุุรกิิจ ผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�ดำเนิินการ
ในปัั จจุุบัั น ภายใต้้ ก ารเปลี่่� ย นแปลงของสภาพ
แวดล้้อมภายในและภายนอก รวมถึึงสภาพแวดล้้อม
ทางการแข่่งขััน โดยในปีี 2564 Business Model
ของ กนอ. มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
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Business Model ป 2564

Key
Partners

Key
Activities

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

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

Value
Propositions

Customer
Relationships

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

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

Customer
Segments

Key Resources

Cost Structure

Channels

1. ผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
2. ผูใชบริการทาเรืออุตสาหกรรม

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

Revenue
Streams

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

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

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

รายงานประจำำ�ปีี 2564
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โครงการพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรม Smart Park
	จากนโยบายเพื่่�อยกระดัับให้้พื้้�นที่่�บริิเวณฝั่่�งทะเล
ภาคตะวัันออก ซึ่่�งได้้แก่่ จัังหวััดฉะเชิิงเทรา จัังหวััด
ชลบุุรีี และจัังหวััดระยอง ขึ้้�นเป็็นเขตพััฒนาพิิเศษ
ภาคตะวัั น ออก (EEC) กนอ. จึึงได้้ น ำพื้้� น ที่่� เ ขต
ธุุรกิิจอุุตสาหกรรม นิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุด
จัังหวััดระยอง ซึ่่�งมีีพื้้�นที่่�รวมประมาณ 1,383 ไร่่
ติิดกัับถนนสุุขุุมวิิทหมายเลข 3 ระหว่่างกิิโลเมตร
ที่่� 202-203 มาดำเนิินการโครงการพัั ฒ นานิิคม

อุุตสาหกรรม Smart Park เพื่่�อตอบสนองนโยบาย
ของรััฐบาล และรองรัับการลงทุุนในพื้้�นที่่� EEC โดย
มุ่่�งเน้้นกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเป้้าหมาย (New S-Curve)
ได้้แก่่ กลุ่่�มอุุตสาหกรรมหุ่่�นยนต์์ (Robotics) กลุ่่�ม
อุุตสาหกรรมการบิิน และโลจิิสติิกส์์ (Aviation and
Logistics) กลุ่่�มอุุตสาหกรรมดิิจิิทััล (Digital) และ
กลุ่่�มอุุตสาหกรรมการแพทย์์ (Medical Device)

สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน Smart Park ในปีี 2564

เมื่่�อวัันที่่� 25 มกราคม 2564 กนอ. ได้้ลงนาม
บัั น ทึึกข้้ อ ตกลงความร่่วมมืื อ การจัั ด ทำระบบ
ห้้ อ งเย็็ น (Blast Freezer & Cold Storage)
ภายใต้้โครงการระเบีียงผลไม้้ภาคตะวัันออก (Eastern
Fruit Corridor: EFC) ระหว่่าง กนอ. สำนัักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก

(สกพอ.) และ บริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน) โดย
กนอ. จะสนัั บ สนุุน และอำนวยความสะดวกใน
การดำเนิินการจััดหาพื้้�นที่่�และระบบสาธารณููปโภค
ในนิิคมอุุตสาหกรรม Smart Park เพื่่�อใช้้สำหรัับ
ดำเนิินโครงการระเบีียงผลไม้้ภาคตะวัันออก

ภาพบรรยากาศการลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือการจััดทำำ�ระบบห้้องเย็็น (Blast Freezer & Cold Storage)
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เมื่่� อ วัั น ที่่� 29 กัั น ยายน 2564 ได้้ มีี ก าร
ลงนามในสัั ญ ญาจ้้ า งฯ ระหว่่าง กนอ. กัั บ
บริิษััท เทิิดไท แอนด์์ โค จำกััด (ผู้้�รัับจ้้างก่่อสร้้าง
โครงการ) และกิิจการค้้าร่่วม บริิษััท โชติิจิินดา
คอนซััลแตนท์์ จำกััด บริิษััท ดีี.เอ็็กซ์์ สตููดิิโอ จำกััด
บริิษััท พีี แอนด์์ ซีี แมเนจเมนท์์ จำกััด และบริิษััท

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

วิิสิิทธิ์์� เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง คอนซััลแตนส์์ จำกััด (ผู้้�รัับจ้้าง
ควบคุุมงานก่่อสร้้าง) ทั้้�งนี้้� ตามแผนการดำเนิินงาน
หลัังจากลงนามในสััญญาจ้้างฯ คาดว่่าจะใช้้เวลาใน
การก่่อสร้้างนิิคมอุุตสาหกรรม Smart Park ประมาณ
36 เดืือน และจะสามารถเปิิดดำเนิินการได้้ภายใน
ปีี 2567

ภาพบรรยากาศวัันลงนามในสััญญาจ้้าง

การจััดตั้้�งนิิคมอุุตสาหกรรมในพื้้�นที่่�เขตพััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษชายแดน
ความเป็็นมา

คณะกรรมการนโยบายเขตพัั ฒ นาเศรษฐกิิจ
พิิเศษ (กนพ.) ในการประชุุมครั้้ง� ที่่� 1/2557 วัันที่่� 15
กรกฎาคม 2557 เห็็นชอบพื้้�นที่่�ที่่มี� ศัี กั ยภาพเหมาะสม
ในการจััดตั้้�งเป็็นเขตพััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษของไทย
โดยเน้้นการตอบสนองต่่อเป้้าหมายการพััฒนาทั้้�งใน
ด้้านเศรษฐกิิจและความมั่่�นคงของประเทศ เพื่่�อเพิ่่�ม
ขีีดความสามารถการแข่่งขัันของประเทศในการเข้้าสู่่�
ประชาคมเศรษฐกิิจอาเซีี ย น ลดความเหลื่่� อ มล้้ ำ
การพััฒนา และเสริิมสร้้างความมั่่�นคงของประเทศ
โครงการ

1. นิิคมอุุตสาหกรรมสงขลา
ในพื้้�นที่่�เขตพััฒนา
เศรษฐกิิจพิิเศษสงขลา

ที่่�ตั้้�ง

ตำบลสำนัักขาม
อำเภอสะเดา
จัังหวััดสงขลา

	ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการ กนพ. ในการประชุุมครั้้�งที่่�
3/2558 วัันที่่� 25 มิิถุุนายน 2558 ได้้มีีมติิเห็็นชอบ
การจัั ด สรรที่่� ดิิ นที่่� มีี ก ารถอนสภาพเพื่่� อ ประโยชน์์
ในการพััฒนาเขตพััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษระยะแรก
โดยให้้ กนอ. เช่่า เพื่่�อจััดตั้้�งนิิคมอุุตสาหกรรมใน
3 พื้้� น ที่่� ได้้ แ ก่่ เขตพัั ฒ นาเศรษฐกิิจพิิเศษตาก
พื้้� น ที่่� 836-2-87 ไร่่ เขตพัั ฒ นาเศรษฐกิิจพิิเศษ
สระแก้้ ว พื้้� น ที่่� 660-2-23 ไร่่ และเขตพัั ฒ นา
เศรษฐกิิจพิิเศษสงขลา พื้้�นที่่� 1,196-2-20 ไร่่
เนื้้�อที่่� (ไร่่)

ประมาณ 927.93 ไร่่
แบ่่งออกเป็็น
- ระยะที่่� 1 ประมาณ
629.43 ไร่่
- ระยะที่่� 2 ประมาณ
298.50 ไร่่

ความคืืบหน้้าการดำำ�เนิินงาน

ผู้้�ประกอบการทำสััญญาจองเช่่าที่่�ดิิน/เช่่าที่่�ดิิน
และยื่่�นหนัังสืือแสดงเจตจำนงการเช่่าที่่�ดิิน
ในนิิคมฯ (LOI) รวมทั้้�งสิ้้�น 321.6 ไร่่
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โครงการ

ที่่�ตั้้�ง

เนื้้�อที่่� (ไร่่)

2. นิิคมอุุตสาหกรรมตาก
ในพื้้�นที่่�เขตพััฒนา
เศรษฐกิิจพิิเศษตาก

ตำบลท่่าสายลวด
อำเภอแม่่สอด
จัังหวััดตาก

ประมาณ 671.51 ไร่่

3. นิิคมอุุตสาหกรรมสระแก้้ว
ในพื้้�นที่่�เขตพััฒนา
เศรษฐกิิจพิิเศษสระแก้้ว

ตำบลป่่าไร่่
ประมาณ 660.56 ไร่่
อำเภออรััญประเทศ
จัังหวััดสระแก้้ว

ความคืืบหน้้าการดำำ�เนิินงาน

คณะกรรมการ กนอ. เห็็นชอบการลงทุุน
โครงการจััดตั้้�งนิิคมอุุตสาหกรรมตาก
เมื่่�อเดืือนมิิถุุนายน 2564 ที่่�ผ่่านมา และ กนอ.
จะนำเสนอ ครม. เพื่่�อเห็็นชอบในลำดัับถััดไป
ผู้้�ประกอบการยื่่�นหนัังสืือแสดงเจตจำนง
การเช่่าที่่�ดิินในนิิคมฯ (LOI)
รวมทั้้�งสิ้้�น 33.58 ไร่่

ผลการดำำ�เนิินงานโครงการนิิคมอุุตสาหกรรมสระแก้้ว ปีี 2564
ความเป็็นมา

	การพััฒนาและจััดตั้้�งเขตพััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษ
ในพื้้�นที่่�ชายแดนที่่�มีีศัักยภาพเป็็นนโยบายที่่�สำคััญ
ของรััฐบาลโดยมีีเจตนารมณ์์ เพื่่�อเพิ่่�มความสามารถ
การแข่่งขัันของประเทศในการเข้้าสู่่ป� ระชาคมเศรษฐกิิจ
อาเซีียน ลดความเหลื่่�อมล้้ำการพััฒนา และเสริิมสร้้าง
ความมั่่� น คงของประเทศ โดยนิิคมอุุตสาหกรรม
เป็็ น กิิจกรรมหนึ่่� ง ในเขตพัั ฒ นาเศรษฐกิิจพิิเศษ
ที่่�จะเป็็นเครื่่�องมืือและกลไกที่่�จะผลัักดััน เสริิมสร้้าง
การพััฒนาด้้านอุุตสาหกรรม เศรษฐกิิจ การลงทุุน
และการค้้าซึ่่�งจะสร้้างความมั่่�งคั่่�งอย่่างยั่่�งยืืนในพื้้�นที่่�

สถานภาพด้้านการก่่อสร้้าง

2. บจก. แซดไอเอ็็ม อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล กิิจการ
นำเข้้า-ส่่งออกเสื้้�อผ้้ามืือสอง จำนวนพื้้�นที่่� 10.44 ไร่่
3. บจก. ยููแอล อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล อิิมพอร์์ต
เอ็็ กซ์์ พ อร์์ ต กิิจการนำเข้้ า -ส่่งออกเสื้้� อ ผ้้ า มืื อ สอง
จำนวน พื้้�นที่่� 2.98 ไร่่
4. บจก. เซเว่่นสตาร์์ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล กิิจการ
นำเข้้า-ส่่งออกเสื้้�อผ้้ามืือสอง จำนวนพื้้�นที่่� 8.97 ไร่่
5. บจก. เบ็็ค บราเธอร์์ส เทรดดิ้้�ง กิิจการนำเข้้าส่่งออกเสื้้�อผ้้ามืือสอง จำนวนพื้้�นที่่� 1.30 ไร่่
6. ทำสััญญาเช่่าในนามบุุคคล กิิจการนำเข้้าส่่งออกเสื้้�อผ้้ามืือสอง จำนวน 2 ไร่่

วัันที่่� 25 มิิถุุนายน 2558 ตามมติิคณะกรรมการ
นโยบายเขตพััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษ (กนพ.) ได้้มอบ
หมายให้้ ก ารนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
ดำเนิินโครงการจัั ด ตั้้� ง นิิคมอุุตสาหกรรมในพื้้� น ที่่�
เขตเศรษฐกิิจพิิเศษสระแก้้ว
ตามมติิคณะรััฐมนตรีีเมื่่�อวัันที่่� 21 มีีนาคม 2560
มีี ม ติิเห็็ น ชอบการลงทุุนจัั ด ตั้้� ง นิิคมอุุตสาหกรรม
ในพื้้�นที่่�เขตพััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษสระแก้้ว ตั้้�งอยู่่�
ในท้้องที่่� ตำบลป่่าไร่่ อำเภออรััญประเทศ จัังหวััดสระแก้้ว
บนพื้้�นที่่�จำนวน 660-2-23 ไร่่ และมอบหมายให้้
กระทรวงอุุตสาหกรรม โดยการนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย (กนอ.) เป็็นผู้้�ดำเนิินการ
• ปััจจุุบัันก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จ 100% เมื่่�อเดืือน
กัันยายน 2562
• ผู้้�ประกอบการสามารถใช้้ พื้้� น ที่่� เ พื่่� อ ก่่อสร้้ า ง
โรงงานได้้แล้้ว
อุุตสาหกรรมเป้้าหมาย

• สิินค้้าเกษตรแปรรููป
• อุุปกรณ์์ เครื่่�องจัักรการเกษตร
• พลาสติิก
• โลจิิสติิกส์์และศููนย์์กระจายสิินค้้า
• ยานยนต์์ เครื่่�องจัักรและชิ้้�นส่่วน

รายชื่่�อผู้้�ทำำ�สััญญาเช่่าที่่�ดิิน
ในนิิคมอุุตสาหกรรมสระแก้้ว
จำำ�นวน 6 ราย รวมพื้้�นที่่� 29.36 ไร่่

1. บมจ. พีีรพััฒน์์ เทคโนโลยีี กิิจการทำน้้ำยา
ทำความสะอาด จำนวน 3.67 ไร่่

และมีีผู้้�ทำำ�สััญญาจองสิิทธิิการเช่่าที่่�ดิิน
จำำ�นวน 1 ราย รวมพื้้�นที่่� 140.02 ไร่่

1. กิิจการพลัังงานทดแทนและการจััดการด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม
ปััจจุุบัันมีีพื้้�นที่่�คงเหลืือให้้เช่่าจำำ�นวน 263.36 ไร่่
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ผลการดำำ�เนิินงานการจััดตั้้�งนิิคมอุุตสาหกรรมในพื้้�นที่่อีีอีี
� ซีี
จำนวน 2 แห่่ง ได้้แก่่
1. 	นิิคมอุุตสาหกรรมเอเพ็็กซ์์กรีีน
		อิินดััสเตรีียล เอสเตท
		 ร่่วมดำเนิินงานกัับบริิษััท เอเพ็็กซ์์ ปาร์์ค จำกััด

อำเภอบางปะกง จัังหวััดฉะเชิิงเทรา พื้้�นที่่�
ประมาณ 1,181 ไร่่ คาดว่่าโครงการฯจะก่่อให้้เกิิด
		มููลค่่าการลงทุุนประมาณ 33,200 ล้้านบาท
เกิิดการจ้้างงานเพิ่่�มขึ้้�นประมาณ 8,300 คน

ตั้้� ง อยู่่� ใ นท้้ อ งที่่� ตำบลหัั ว สำโรง และตำบล
		 แปลงยาว อำเภอแปลงยาว จัังหวััดฉะเชิิงเทรา
พื้้�นที่่�ประมาณ 2,191 ไร่่ คาดว่่าโครงการฯ
		จะก่่อให้้เกิิดมููลค่่าการลงทุุนประมาณ 64,000
ล้้านบาท เกิิดการจ้้างแรงงานเพิ่่ม� ขึ้้น� ประมาณ
16,000 คน
2. 	นิิคมอุุตสาหกรรมฉะเชิิงเทรา
		บลููเทค ซิิตี้้�
		 ร่่วมดำเนิินงานกัั บ บริิษัั ท ดัั บ เบิ้้� ลพีี แลนด์์

จำกัั ด พื้้� น ที่่� โ ครงการอยู่่� ใ น ตำบลเขาดิิน

ผลการดำำ�เนิินงานโครงการนิิคมอุุตสาหกรรมยางพารา ปีี 2564 (Rubber City)
ความเป็็นมา

โครงการนิิคมอุุตสาหกรรมยางพารา (Rubber
City) ในนิิคมอุุตสาหกรรมภาคใต้้ จัังหวััดสงขลา
เกิิดขึ้้�นเพื่่�อเป็็นการตอบสนองนโยบายของรััฐบาล
เพื่่�อเพิ่่�มอุุปสงค์์การใช้้ยางพาราในภาคอุุตสาหกรรม
โดยสนัับสนุุนการใช้้น้้ำยางพาราจากเกษตรกรใน
พื้้�นที่่�และในประเทศ เพื่่�อรองรัับอุุตสาหกรรมยางพารา
ขั้้� น กลางน้้ำ และปลายน้้ำ เช่่น ยางคอมปาวด์์
ยางแท่่ง อุุตสาหกรรมจากยางน้้ำข้้น ประเภทถุุงมืือ
ยาง ยางฟองน้้ำ ยางรถยนต์์ เป็็นต้้น นอกจากนี้้�
ยัังเป็็นการเพิ่่�มมููลค่่ายางพารา โดยใช้้นวััตกรรมใน

กระบวนการผลิิต เป็็นการเพิ่่�มมููลค่่าการผลิิตสิินค้้า
ส่่งผลให้้เกิิดกลไกผลัักดัันราคายางในประเทศให้้
เพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
นอกจากนี้้� โครงการยัั ง สร้้ า งความเชื่่� อ มโยง
ระหว่่าง 3 ภาคส่่วนตามยุุทธศาสตร์์พลัังประชารััฐ
ของรััฐบาล ประกอบด้้วย ภาครััฐ ได้้แก่่ กนอ. ซึ่่ง� เป็็น
ผู้้�พััฒนาโครงการโรงงานมาตรฐานให้้เช่่า ภาคเอกชน
ได้้แก่่ ผู้้�ประกอบการ SMEs อุุตสาหกรรมยางพารา
กลางน้้ำและปลายน้้ำ และภาคประชาสัังคม ได้้แก่่
กลุ่่�มสหกรณ์์การเกษตรในพื้้�นที่่�จัังหวััดสงขลา ซึ่่�งจะ
เป็็น Supplier ให้้แก่่ผู้้�ประกอบการ SMEs

สถานภาพด้้านการก่่อสร้้าง

ประเภทกิิจการของผู้้�เช่่าอาคารโรงงานมาตรฐาน

• ปััจจุุบัันก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จ 100% เมื่่�อเดืือน
เมษายน 2562
• ผู้้�ประกอบการสามารถใช้้ พื้้� น ที่่� เ พื่่� อ ก่่อสร้้ า ง
โรงงานได้้แล้้ว
อุุตสาหกรรมเป้้าหมาย

• อุุตสาหกรรมจากน้้ำยางข้้น (ถุุงมืือยาง ถุงุ นิ้้�วยาง
ถุุงยางอนามััย)
• อุุตสาหกรรมนวัั ต กรรมยาง (ยางฟองน้้ำ
เครื่่�องนอนยางพารา ยางสายพาน)
• อุุตสาหกรรมต่่อเนื่่� อ งอื่่� น ๆ เช่่น Logistic
Packaging เฟอร์์นิิเจอร์์ไม้้

1. ทำผลิิตภััณฑ์์ยางพารา (ถ้้วยยางพารานาโน)
2. ผลิิตยางคอมปาวด์์ แปรรููปผลิิตภััณฑ์์ยางพารา
(รองเท้้าบู้้�ท แผ่่นปููพื้้�น)
3. ผลิิตหมอนยางพารา
4. ผลิิตเซรั่่�มจากน้้ำยางพารา
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สถานภาพทางการตลาด
พื้นที่กอใหเกิดรายได

629

ไร

พื้นที่โรงงานมาตรฐาน 25 ไร

หน่่วย : ไร่่

คงเหลือ

526.539

87%
ขาย

65.3693

11%

จำนวนพื้นที่ขาย/ใหเชา

604

เชา

12.038

ไร

2%
ผูใชพื้นที่ รวม

8

ราย

จำนวน 77.4073 ไร

สัญญาเชาที่ดิน

2

ราย

จำนวน 12.0380 ไร

สัญญาซื้อขายที่ดิน

6

ราย

จำนวน 65.3693 ไร

ทำสัญญาชื้อ/
เชาที่ดินแลว
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มาตรการส่่งเสริิมการขาย/เช่่าที่่�ดิินในนิิคมอุุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City)
ในนิิคมอุุตสาหกรรมภาคใต้้ จัังหวััดสงขลา
ระหว่่างมิิถุุนายน 2563 – มิิถุุนายน 2564

• มีีผู้้�ประกอบการได้้รัับสิิทธิิตามมาตรการส่่งเสริิม 1 ราย จำนวน 10.908 ไร่่ ทั้้�งนี้้� ทำสััญญาเช่่าที่่�ดิิน
เพื่่�อผลิิตถุุงมืือยางเพื่่�อการแพทย์์

ผลการดำำ�เนิินงานโครงการพััฒนาท่่าเรืืออุุตสาหกรรมมาบตาพุุด ระยะที่่� 3
โครงการพััฒนาท่่าเรืืออุุตสาหกรรมมาบตาพุุด
ระยะที่่� 3 เป็็ น โครงการที่่� จ ะพัั ฒ นางานในส่่วน
ของพื้้� น ที่่� ถ มทะเล และสาธารณููปโภคพื้้� น ฐาน
(Infrastructure) และงานในส่่วนการก่่อสร้้ า ง
ท่่าเทีี ย บเรืื อบนพื้้� น ที่่� ถ มทะเล (Superstructure)
เพื่่�อรองรัับการขนถ่่ายก๊๊าซธรรมชาติิ และวััตถุุดิิบ
เหลวสำหรัั บ กลุ่่� ม อุุตสาหกรรมปิิ โ ตรเคมีี โดยมีี
แนวทางให้้เอกชนเข้้าร่่วมทุุน ตั้้�งอยู่่�ในเขตท่่าเรืือ
01

02

อุุตสาหกรรมมาบตาพุุด อำเภอเมืืองระยอง จัังหวััด
ระยอง ติิดกัับเขตท่่าเรืืออุุตสาหกรรมมาบตาพุุด
ระยะที่่� 1 มีีเนื้้�อที่่�ประมาณ 1,000 ไร่่ โดยแบ่่งเป็็น
พื้้�นที่่�ถมทะเลหลัังท่่าเพื่่�อใช้้งานประมาณ 550 ไร่่
และพื้้�นที่่�บ่่อเก็็บกัักตะกอนดิินเลนระหว่่างก่่อสร้้าง
ประมาณ 450 ไร่่ ความยาวหน้้าท่่ารวมกัันประมาณ
2,200 เมตร มููลค่่าการลงทุุนโครงการฯ รวม
ประมาณ 55,400 ล้้านบาท ประกอบด้้วย
03

04

การลงทุุนโครงสร้้าง
พื้้�นฐาน
(Infrastructure)

การลงทุุน
ท่่าเรืือก๊๊าซ
(Superstructure)

การลงทุุนท่่าเรืือ
สิินค้้าเหลว
(Superstructure)

การลงทุุนสำำ�หรัับธุุรกิิจ
ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง

ประมาณ

ประมาณ

ประมาณ

ประมาณ

12,900

35,000

4,300

3,200
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	กนอ. ได้้ดำเนิินการโครงการพััฒนาท่่าเรืืออุุตสาหกรรมมาบตาพุุด ระยะที่่� 3 โดยการร่่วมลงทุุนระหว่่าง
รััฐกัับเอกชนในรููปแบบ Public Private Partnership: PPP และแบ่่งระยะเวลาการร่่วมลงทุุนของโครงการ
ออกเป็็น 2 ช่่วง ดัังนี้้�
ช่่วงที่่� 1

หลัั ง จากที่่� ค ณะรัั ฐ มนตรีี ในการประชุุมเมื่่� อ
วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562 เห็็นชอบการลงทุุนโครงการ
ขยายพื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุดซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่�
ถมทะเล 1,000 ไร่่ ในการพััฒนาโครงการท่่าเรืือ
อุุตสาหกรรมมาบตาพุุด ระยะที่่� 3 (ช่่วงที่่� 1) กนอ.
ได้้ลงนามสััญญาร่่วมลงทุุนกัับ บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็มทีีพีี
แอลเอ็็นจีี เทอร์์มิินอล จำกััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทร่่วมทุุน
ระหว่่างบริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอร์์จีี ดีีเวลลอปเมนท์์
จำกััด (มหาชน) และบริิษััท พีีทีีทีี แทงค์์ เทอร์์มิินััล
จำกััด ที่่�เป็็นผู้้�ชนะประมููลโครงการดัังกล่่าว โดยเป็็น
สััญญาร่่วมทุุนในรููปแบบ Public Private Partnership
(PPP) NET Cost หรืือร่่วมทุุนระหว่่างรััฐและเอกชน
โดยให้้ เ อกชนได้้ รัั บ สิิทธิ์์� ใ นการประกอบกิิจการ
บนพื้้�นที่่� 200 ไร่่ และจััดสรรผลตอบแทนบางส่่วน
ให้้แก่่ภาครััฐตามข้้อตกลง
ช่่วงที่่� 2
(อยู่่�ในขั้้�นตอนการคััดเลืือกเอกชนร่่วมลงทุุน)

	การคัั ด เลืื อ กเอกชนร่่วมลงทุุนบนพื้้� น ที่่� ที่่� ไ ด้้
จากการถมทะเลในช่่วงที่่� 1 อีีกประมาณ 350 ไร่่
โดยแบ่่งเป็็ น งานออกแบบและก่่อสร้้ า งท่่าเรืื อ
(Superstructure) และการประกอบกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
บนพื้้�นที่่�ถมทะเล ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ส่่วนที่่� 1 : ท่่าเรืื อ สิินค้้ า เหลว ประกอบด้้ ว ย
ท่่าเทีียบเรืือจำนวน 2 ท่่า มีีพื้้�นที่่�ประมาณ 200 ไร่่
ความยาวหน้้าท่่า ประมาณ 814 เมตร เพื่่�อรองรัับ
ปริิมาณสิินค้้าประมาณ 4 ล้้านตัันต่่อปีี
ส่่วนที่่� 2 : คลัั ง สิินค้้ า หรืื อ ธุุรกิิจที่่� เ กี่่� ย วเนื่่� อ ง
มีีพื้้�นที่่�ประมาณ 150 ไร่่

ทั้้� ง นี้้� กนอ. คาดว่่าจะสามารถดำเนิินการ
ประกาศเชิิญชวน/ขายซองเอกสารคััดเลืือกเอกชน
ร่่วมลงทุุนได้้ ภ ายในเดืื อ นธัั น วาคม 2564 และ
ลงนามในสััญญาร่่วมลงทุุนโครงการพััฒนาท่่าเรืือ

วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ข องโครงการพัั ฒ นาท่่ า เรืือ
อุุตสาหกรรมมาบตาพุุดระยะที่่� 3 (ช่่วงที่่� 2)
1. เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถและความจุุในการ
ขนถ่่ายสิินค้้าเหลว รวมทั้้�งพื้้�นที่่�คลัังสิินค้้าหรืือธุุรกิิจ
ที่่� เ กี่่� ย วเนื่่� อ งของท่่าเรืื อ อุุตสาหกรรมมาบตาพุุด
ที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุด
2. เพื่่�อให้้มีีท่่าเรืือสาธารณะให้้บริิการมากขึ้้�น
3. เพื่่�อให้้เป็็นไปตามแผนปฏิิบััติิการโครงสร้้าง
พื้้�นฐานในเขตพื้้�นที่่�เขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก
(EEC)
4. เพื่่�อรัักษาความมั่่�นคงด้้านพลัังงานของประเทศ
โดย กนอ. ประสงค์์ จ ะร่่วมลงทุุนกัั บ เอกชน
ช่่วงที่่� 2 รวมระยะเวลาการร่่วมลงทุุน 32 ปีี
โดยจำแนกระยะเวลาการออกแบบและก่่อสร้้ า ง
ท่่าเรืือ เป็็นระยะเวลา 2 ปีี และระยะเวลาการให้้
บริิการและบำรุุงรัักษาเป็็นระยะเวลา 30 ปีี กนอ.
เป็็นผู้้�จััดหาพื้้�นที่่� และภาคเอกชนเป็็นผู้้�ดำเนิินงาน
ในส่่วนการก่่อสร้้ า งท่่าเรืื อ (Superstructure)
ในส่่วนของงานท่่าเรืือสิินค้้าเหลว และการประกอบ
กิิจการที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง โดยรายละเอีี ย ดเป็็ น ไปตาม
หลัั กก ารของโครงการพัั ฒ นาท่่าเรืื อ อุุตสาหกรรม
มาบตาพุุด ระยะที่่� 3 ซึ่่�งคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัั ฒ นาพิิเศษภาคตะวัั น ออก (กพอ.) ได้้ ใ ห้้
ความเห็็ น ชอบแล้้ ว โดยโครงการฯ นี้้� จะเป็็ น
การดำเนิินการเฉพาะช่่วงที่่� 2 กล่่าวคืือ งานท่่าเรืือ
สิินค้้าเหลวและการประกอบกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องเท่่านั้้�น

อุุตสาหกรรมมาบตาพุุด ระยะที่่� 3 (ช่่วงที่่� 2) ได้้ใน
เดืือนพฤศจิิกายน 2565 โดยคาดว่่าโครงการพััฒนา
ท่่าเรืืออุุตสาหกรรมมาบตาพุุด ระยะที่่� 3 จะสามารถ
เปิิดให้้บริิการได้้ภายในปีี 2569
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ผลการพััฒนา/บริิหารงานของสำำ�นัักงานท่่าเรืืออุุตสาหกรรมมาบตาพุุด
ในปีี 2564
การดำเนิินโครงการที่่�สำคััญของท่่าเรืืออุุตสาหกรรม
มาบตาพุุด (สทร.) ในปีี 2564 สำนัักงานยัังคงมุ่่ง� มั่่�น
ต่่อการดำเนิินงานให้้เป็็นไปตามวิิสััยทััศน์์ของ กนอ.
ด้้วยการเป็็นเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศที่่�สามารถ
01

พัั ฒ นาร่่วมกัั บ โรงงาน และชุุมชน อย่่างยั่่� ง ยืื น
(Eco-Industrial Town) ซึ่่ง� จะส่่งเสริิมพััฒนาใน 5 มิิติิ
ดัังนี้้�
04

ด้้านกายภาพ

ด้้านสัังคม

- ปรัับปรุุงอาคาร สทร. ให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน
อาคารเขีียวไทย (TREES)
- บำรุุงรัักษาพื้้�นที่่�สีเี ขีียวของวััดตากวน และของ
ชุุมชนที่่�สวนสาธารณะโขดปอ เป็็นต้้น

- มอบงบประมาณสนัับสนุุนกองทุุนคุุณภาพชีีวิิต
และคนพิิการเมืืองมาบตาพุุด
- สนัับสนุุนอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ให้้แก่่ศููนย์์
บริิการด้้านสาธารณสุุขตากวน
- กิิจกรรมจิิตอาสาพััฒนาป่่าชุุมชน
- สนัับสนุุนโรงทานที่่�วััดตากวน เป็็นต้้น

02

ด้้านเศรษฐกิิจ

จััดกิิจกรรมส่่งเสริิมทัักษะการสร้้างอาชีีพ
- การทำน้้ำยาล้้างจาน
- การเพาะพัันธุ์์�ต้้นกล้้า ณ โรงเรีียนวััดกรอก
ยายชา
- กิิจกรรม “อบรมซ่่อมเครื่่�องยนต์์เรืือประมง
พื้้�นบ้้าน” ณ ศููนย์์ สอน ซ่่อม สร้้าง เครื่่�องยนต์์
ประจำชุุมชน เป็็นต้้น
03

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

05

ด้้านบริิหารจััดการ

- ปรัับปรุุงระบบการอนุุมััติิ อนุุญาตดำเนิินการ
ให้้เป็็นไปตามกรอบข้้อบัังคัับ กนอ. ฉบัับที่่� 88 จาก
ระบบกระดาษ เป็็น MTP Port Net โดยสามารถ
ลดปริิมาณการใช้้กระดาษ
- จััดกิิจกรรม Care Life Drive Safe รณรงค์์
การขัับขี่่ป� ลอดภััยในพื้้�นที่่�ท่่าเรืือให้้แก่่ผู้้�ประกอบการ
เป็็นต้้น

- ฝึึกซ้้อมแผนฉุุกเฉิินชุุมชน
- จััดทำรายงานประเมิินกิิจกรรมการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกขององค์์กร หรืือคาร์์บอนฟุุตปริ๊๊�นต์์
องค์์กร เป็็นต้้น

การจััดการสิ่่�งแวดล้้อมและความปลอดภััยในท่่าเรืืออุุตสาหกรรมมาบตาพุุด
	กนอ. มีีการบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เป็็น
ระบบ ด้้วยนโยบายคุุณภาพและสิ่่�งแวดล้้อม “Clean
and Green Port With Speed and Better Service”
1.

ให้้ บ ริิการที่่� ร วดเร็็ ว และถููกต้้ อ ง พร้้ อ มทั้้� ง
มีี ม าตรฐานในคุุณภาพของการบริิการเพื่่� อ
		 ตอบสนองต่่อความมุ่่�งมั่่�น ความพึึงพอใจของ
		ผู้้�ใช้้บริิการและมีีการปรัับปรุุงอย่่างต่่อเนื่่�อง

2.
3.

ปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับและ
มาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเคร่่งครััด

ป้้ อ งกัั น และลดผลกระทบทางด้้ า นคุุณภาพ
		 สิ่่ง� แวดล้้อมและสุุขอนามััย รวมถึึงมีีการปรัับปรุุง
		 อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมุ่่�งมั่่�นในเรื่่�องการให้้บริิการ
การประหยััดพลัังงาน และทรััพยากรธรรมชาติิ
ป้้ อ งกัั น และควบคุุม แก้้ ไ ขเหตุุการณ์์ ที่่� อ าจ
		ก่่อให้้เกิิดภาวะฉุุกเฉิินด้้านสาธารณสุุข
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4.

สร้้ า งเสริิมกระบวนการพัั ฒ นาเศรษฐกิิจ
สัั ง คม และสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ตามแนวทาง
เศรษฐกิิจพอเพีียง เพื่่�อมุ่่ง� สู่่ก� ารพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน

		 (Sustainable Development Goals: SDGs)
			 นอกจากนี้้�ยังั มีีผลการดำเนิินงานในด้้านอื่่�นๆ
เช่่น

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

- มีีการจััดทำรายงานประเมิินกิิจกรรมการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกขององค์์กร หรืือคาร์์บอนฟุุตปริ๊๊น� ต์์
องค์์กร และดำเนิินกิิจกรรมชดเชยคาร์์บอนเครดิิต
จำนวน 417 ตัั น คาร์์ บ อนไดออกไซด์์ เ ทีี ย บเท่่า
เพื่่�อช่่วยสนัับสนุุนให้้เกิิดโครงการลดก๊๊าซเรืือนกระจก
ภายในประเทศ ซึ่่ง� ได้้การรัับรองจากองค์์การบริิหาร
จััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน)
- ได้้รัับการรัับรองการบริิหารการจััดการด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม (ISO 14001)
- ได้้ รัั บ การรัั บ รองให้้ เ ป็็ น เมืืองอุุ ต สาหกรรม
เชิิงนิิเวศ (Eco Industrial Town) ประจำปีี 2564
ในระดัับ Eco-World Class

ด้้านความปลอดภััย

- ธัั น วาคม 2563 : กิิจกรรม Care Life
Drive Safe เป็็นการรณรงค์์ให้้ผู้้�ขัับขี่่�มีีการปฏิิบััติิที่่�
ถููกต้้องตามกฎหมายและข้้อกำหนด เพื่่�อให้้เกิิด
ความปลอดภััยในการเดิินทางและลดอุุบััติิเหตุุ
- กรกฎาคม 2564 : ฝึึกซ้้อมแผนการป้้องกััน
และบรรเทาสาธารณภััยจากอััคคีีภััยและอุุบััติิเหตุุ
(กรณีีน้้ำมัันรั่่�วไหลในทะเล)
- กัั น ยายน 2564 : ฝึึ กซ้้ อ มแผนตอบโต้้
เหตุุฉุุกเฉิินกรณีีขจััดคราบน้้ำมััน Rayong Oil Spill
Exercise (ROSE’ 21)
- กัั น ยายน 2564 : ฝึึ กซ้้ อ มแผนตอบโต้้
เหตุุฉุุกเฉิินชุุมชน กลุ่่�มประมง

ท่่าเทีียบเรืือต่่างๆ ในท่่าเรืืออุุตสาหกรรมมาบตาพุุด
ผู้้�ประกอบการในพื้้� น ที่่� ท่่ าเรืื อ อุุตสาหกรรม
มาบตาพุุด มีีทั้้�งหมด 14 ราย แบ่่งเป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ
ผู้้�ประกอบการที่่�ไม่่มีีท่่าเรืือ และผู้้�ประกอบการที่่�มีี
ท่่าเรืือ โดยผู้้�ประกอบการที่่�มีีท่่าเรืือ สามารถแบ่่ง

จากลัั ก ษณะการประกอบกิิจการ เป็็ น 2 แบบ
คืือ ท่่าเรืือสาธารณะ และท่่าเรืือเฉพาะกิิจ โดยมีี
รายละเอีียดของผู้้�ประกอบการดัังนี้้�

ผู้้�ประกอบการที่่�ไม่่มีีท่่าเรืือ จำำ�นวน 3 บริิษััท

		
		
		

1. SCG : บจก. เอสซีีจีี ซิิเมนต์์
2. MAP : บจก. มาบตาพุุดแอร์์โปรดัักส์์
3. NFCT : บจก. เอ็็นเอฟซีีทีี 			

(อยู่่�ระหว่่างการก่่อสร้้าง)

ผู้้�ประกอบการที่่�มีีท่่าเรืือ จำำ�นวน 12 ท่่า

• ท่่าเรืือสาธารณะ จำนวน 3 ท่่า
		 1. TCT บจก. ไทย คอนเน็็คทิิวิิตีี เทอมิินอล	
		 2. TTT บจก. ไทยแท้้งค์์เทอร์์มิินอล 		
		 3. MIT ท่่าเรืืออุุตสาหกรรมมาบตาพุุด 		
• ท่่าเรืือเฉพาะกิิจ จำนวน 9 ท่่า
		 1. RTC บจก. ระยอง เทอร์์มิินััล 			
		 2. PTT Tank บจก. พีีทีีทีี แทงค์์ เทอร์์มิินััล		
		 3. GLOW SPP3 บจก. โกลว์์ เอสพีีพีี 3 		
		 4. NFC บมจ. เอ็็นเอฟซีี 				
		 5. SPRC บมจ. สตาร์์ ปิิโตรเลีียม รีีไฟน์์นิ่่�ง		

ประเภทที่่�ขนถ่่ายสิินค้้าเทกอง
ประเภทที่่�ขนถ่่ายสิินค้้าเหลว
ประเภทที่่�ขนถ่่ายสิินค้้าเทกอง
ประเภทที่่�ขนถ่่ายสารปิิโตรเคมีี
ประเภทที่่�ขนถ่่ายสารเคมีี
ประเภทที่่�ขนถ่่ายถ่่านหิิน
ประเภทที่่�ขนถ่่ายสารเคมีี
ประเภทที่่�ขนถ่่ายน้้ำมัันและเชื้้�อเพลิิง
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6. PTT GC บมจ. พีีทีีทีี โกลบอล เคมิิคอล		
7. MTT บจก. มาบตาพุุด แทงค์์ เทอร์์มิินััล 		
8. PTT LNG บจก. พีีทีีทีี แอลเอ็็นจีี		
9. BLCP บจก. บีีแอลซีีพีี เพาเวอร์์ 		

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ประเภทที่่�ขนถ่่ายน้้ำมัันและเชื้้�อเพลิิง
ประเภทที่่�ขนถ่่ายสารปิิโตรเคมีี
ประเภทที่่�ขนถ่่ายก๊๊าซธรรมชาติิเหลว
ประเภทที่่�ขนถ่่ายถ่่านหิิน

ภาพแสดงรายละเอีียดของผู้้�ประกอบการในพื้้�นที่่�ท่่าเรืืออุุตสาหกรรมมาบตาพุุด

สรุุปการประกอบธุุรกิิจ หรืือกิิจการในท่่าเรืืออุุตสาหกรรมมาบตาพุุด
และแนวโน้้มในอนาคต
	สำหรัับการประกอบธุุรกิิจ หรืือกิิจการในพื้้�นที่่�
ท่่าเรืืออุุตสาหกรรมมาบตาพุุดปััจจุุบััน เป็็นสิินค้้า
นำเข้้าและส่่งออกเพื่่�อการอุุตสาหกรรมเท่่านั้้�น อาทิิ
เช่่น น้้ำมััน เชื้้�อเพลิิง LNG ปิิโตรเคมีีและผลิิตภััณฑ์์
เหล็็กรููปพรรณ และถ่่านหิิน เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� กนอ.
มีีแผนการดำเนิินโครงการพััฒนาท่่าเรืือระยะที่่� 3
(Maptaphut Port Phase 3) ที่่�สามารถเพิ่่�มปริิมาณ
สิินค้้ า ผ่่ า นท่่าได้้ กว่่ า 19 ล้้ า นตัั น ต่่อปีี เมื่่� อ เปิิ ด
ดำเนิินการในปีีที่่� 20 ทั้้�งนี้้� กนอ. อยู่่ร� ะหว่่างการพิิจารณา
เพิ่่� ม ประเภทสิินค้้ า ในการให้้ บ ริิการที่่� ท่่ าเทีี ย บเรืื อ
สิินค้้าสาธารณะเทกองแห่่งที่่� 2 หรืือท่่าเทีียบเรืือ
อุุตสาหกรรมมาบตาพุุด (Maptaphut Industrial
Terminal: MIT) เพื่่� อ เป็็ น การเพิ่่� ม ช่่องทางของ
ผู้้�ประกอบการให้้คล่่องตััวมากยิ่่�งขึ้้�น และเพิ่่�มโอกาส
ในการแข่่งขัันในอนาคต
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ระบบสาธารณููปโภคและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
ในนิิคมอุุตสาหกรรม
	กนอ. ได้้ มีี ก ารปรัั บ ปรุุงและพัั ฒ นาระบบ
สาธารณููปโภคและสิ่่�งอำนวยความสะดวกในนิิคม
อุุตสาหกรรมอย่่างต่่อเนื่่� อ งเพื่่� อ ให้้ ก ารบริิการมีี
ประสิิทธิิภาพและตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า
โดยในส่่วนของงานให้้บริิการ กนอ. ได้้มอบหมาย
ให้้บริิษััท โกลบอล ยููทิิลิิตี้้� เซอร์์วิิส จำกััด (Gusco)
เป็็นผู้้�ดำเนิินงานตามสััญญาจ้้างให้้บริิหารและจััดการ
(OMA) ประกอบด้้วยนิิคมอุุตสาหกรรม 8 แห่่ง
ได้้แก่่ นิิคมอุุตสาหกรรมบางชััน นิิคมอุุตสาหกรรม
ลาดกระบัั ง นิิคมอุุตสาหกรรมภาคเหนืื อ นิิคม

อุุตสาหกรรมสมุุทรสาคร นิิคมอุุตสาหกรรมบางปูู
นิิคมอุุตสาหกรรมแหลมฉบัั ง นิิคมอุุตสาหกรรม
บางพลีี และนิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุด และตาม
สััญญาการปฏิิบััติิงานและบริิการบำรุุงรัักษา (O&M)
ประกอบด้้วยนิิคมอุุตสาหกรรม 6 แห่่ง ได้้แก่่ นิิคม
อุุตสาหกรรมภาคใต้้ นิิคมอุุตสาหกรรมพิิจิิตร นิิคม
อุุตสาหกรรมแก่่งคอย นิิคมอุุตสาหกรรมนครหลวง
นิิคมอุุตสาหกรรมสระแก้้ว และนิิคมอุุตสาหกรรม
สงขลา

รายงานการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานตามสััญญา OMA และ O&M
	ภาพรวมการบริิหารจััดการระบบสาธารณููปโภค
ในนิิคมอุุตสาหกรรม กนอ. มีีการบริิหารจััดการน้้ำ
โดยรัับน้้ำประปาจากการประปานครหลวง การประปา
ส่่วนภููมิิภาค และบริิษััทเอกชนที่่�ผลิิตและจำหน่่ายน้้ำ
เพื่่�ออุุตสาหกรรรม รวมถึึงมีีการผลิิตน้้ำประปาจาก
แหล่่งน้้ำหลัักและแหล่่งน้้ำสำรองจากแม่่น้้ำ อ่่างเก็็บ
น้้ำดิิบ และน้้ำบาดาล อีีกทั้้�ง กนอ. มีีการกำกัับดููแล
การบำบััดน้้ำเสีีย และการปล่่อยน้้ำทิ้้�งให้้เป็็นไปตาม
ที่่�กฎหมายกำหนด
	สำหรัับการใช้้น้้ำในนิิคมอุุตสาหกรรมมีีแนวโน้้ม
ที่่�จะเปลี่่�ยนแปลงไม่่มากนัักในช่่วงปีี 2561 ถึึง 2563
แต่่สำหรัับปีี 2564 ต้้องยอมรัับว่่าเป็็นปีีที่่ย� ากลำบาก
ของเศรษฐกิิจไทย รวมทั้้�งอีีกหลายประเทศทั่่�วโลก
จากผลกระทบหลัักที่่�สำคััญคืือ การแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด-19) ที่่�ทำให้้
กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจเกืือบทั้้�งหมดต้้องหยุุดชะงััก
ลง ซึ่่�งเป็็นไปตามมาตรการป้้องกัันและควบคุุมการ

แพร่่ระบาดของแต่่ละประเทศ สำหรัับประเทศไทย
ถืือว่่าประสบความสำเร็็จในแง่่ของการควบคุุมและ
ป้้องกัันการแพร่่ระบาด จากมาตรการล็็อกดาวน์์ที่่�
เข้้มข้้น แต่่ในมิิติิของเศรษฐกิิจแน่่นอนว่่ามาตรการ
ล็็อกดาวน์์ที่่�เข้้มข้้นของรััฐบาลในช่่วงกลางปีี 2564
ที่่� ผ่่ า นมา ได้้ สร้้ า งความเสีี ย หายต่่อกิิจกรรมทาง
เศรษฐกิิจอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ ทั้้�งภาคอุุตสาหกรรม
ที่่� ช ะลอตัั ว มีี ป ริิมาณการใช้้ น้้ ำลดลงเนื่่� อ งจาก
ผู้้�ประกอบการได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการผลิิต
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและลดต้้นทุุน อย่่างไรก็็ตาม
ผู้้�ประกอบการบางรายยัังคงมีีแนวโน้้มที่่�จะใช้้น้้ำเพิ่่ม� ขึ้้น�
เนื่่�องจากมีีแผนการขยายโรงงานเพื่่�อเพิ่่ม� กำลัังการผลิิต
รวมถึึงผู้้�ประกอบการรายใหม่่สนใจเข้้ า มาลงทุุน
ประกอบกิิจการในนิิคมอุุตสาหกรรม ซึ่่�ง กนอ. ก็็ได้้
จััดทำแผนพััฒนา ปรัับปรุุงและเพิ่่ม� ขีีดความสามารถ
ระบบสาธารณููปโภคเพื่่�อรองรัับการให้้บริิการที่่�จะ
เพิ่่�มขึ้้�น
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สรุุปปริิมาณการใช้้น้ำ�ำ�ประปา น้ำำ��บาดาล น้ำำ��ดิิบ น้ำำ��สููญเสีีย ของนิิคมอุุตสาหกรรม
เปรีียบเทีียบปีี 2561-2564
ปริิมาณการใช้้น้ำ�ำ�ประปา น้ำำ��บาดาล น้ำำ��ดิิบ ของนิิคมฯ (OMA) ปีี 2561-2564

2,311,985.00

2,376,206.00

4,000,000

2,465,425.00

2,282,359.00

8,717,613.00

8,405,716.00

8,923,908.00

6,000,000

8,936,697.00

8,000,000

10,236,117.00

10,000,000

10,852,778.00

12,410,000.00

ลููกบาศก์์เมตร

12,000,000

12,022,385.00

14,000,000

2,000,000
0

นิิคมฯ แหลมฉบััง

นิิคมฯ บางปูู
2561

2562

นิิคมฯ บางพลีี

2563

2564

ปริิมาณการใช้้น้ำ�ำ�ประปา น้ำำ��บาดาล น้ำำ��ดิิบ ของนิิคมฯ (OMA) ปีี 2561-2564

4,208,368.00

4,130,723.00

4,550,049.00

4,947,563.00

4,085,989.00

4,890,452.00

6,269,845.00

6,104,562.00

10,213,903.00

1,689,681.00

2,000,000

1,722,790.00

4,000,000

1,772,456.00

6,000,000

9,263,772.00

10,134,428.00

8,000,000

1,707,684.00

ลููกบาศก์์เมตร

10,000,000

9,990,536.00

12,000,000

0

นิิคมฯ บางชััน

นิิคมฯ ลาดกระบััง
2561

2562

นิิคมฯ ภาคเหนืือ
2563

2564

นิิคมฯ สมุุทรสาคร
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ปริิมาณการใช้้น้ำ�ำ�ประปา น้ำำ��บาดาล น้ำำ��ดิิบ ของนิิคมฯ (O&M) ปีี 2561-2564

200,000

97,994.00

66,746.00

400,000

1,150,190.00

1,022,489.00

816,060.00

821,093.00

698,675.00

557,221.00

631,051.00

393,955.00

258,604.00

487,357.00

459,249.00

600,000

469,744.00

800,000

459,322.00

ลููกบาศก์์เมตร

1,000,000

651,057.60

1,200,000

0

นิิคมฯ แก่่งคอย

นิิคมฯ พิิจิิตร
2561

นิิคมฯ ภาคใต้้

2562

2563

นิิคมฯ นครหลวง

2564

ปริิมาณน้ำำ��สููญเสีียของนิิคมฯ (OMA) ปีี 2561-2564
2

1.70

ร้้อยละ

1

0.93

1.00

1.07

0.94
0.01

0

0.01
-0.30

-1
-2

นิิคมฯ บางปูู

นิิคมฯ แหลมฉบััง
2561

2562

2563

นิิคมฯ บางพลีี

2564

ปริิมาณน้ำำ��สููญเสีียของนิิคมฯ (OMA) ปีี 2561-2564
5

4.60

4
3
2.06

2

1.46

ร้้อยละ

1

-1

0.49

0.86

0

-1.07

-0.40

0.27

0.05

0.09

0.17

-0.67

-2

-2.24

-3

-2.40
-3.76

-4
-4.89

-5

นิิคมฯ บางชััน

นิิคมฯ ลาดกระบััง
2561

2562

นิิคมฯ ภาคเหนืือ
2563

2564

นิิคมฯ สมุุทรสาคร
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ปริิมาณน้ำำ��สููญเสีียของนิิคมฯ (O&M) ปีี 2561-2564
30

27.26

25

ร้้อยละ

20
15
10

7.11

6.53

5
3.24

3.27

0

0.00

0.00

0.00

6.12

4.27

4.98

1.19

0.00
-0.86

-0.92

-0.94

-5
- 10

นิิคมฯ แก่่งคอย

นิิคมฯ พิิจิิตร
2561

นิิคมฯ นครหลวง

นิิคมฯ ภาคใต้้

2562

2563

2564

ปริิมาณน้ำำ��เสีียที่่�บำำ�บััดของนิิคมฯ (OMA) ปีี 2561-2564

0

นิิคมฯ บางปูู

นิิคมฯ แหลมฉบััง
2561

2562

2563

นิิคมฯ บางพลีี
2564

1,488,726.10

1,431,978.00

2,000,000

1,466,575.90

1,419,900.00

3,882,024.00

4,000,000

3,386,134.00

3,670,163.04

6,000,000

3,732,885.19

7,503,059.00

6,948,956.00

8,000,000

7,335,297.00

ลููกบาศก์์เมตร

10,000,000

7,457,775.00

12,000,000
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ปริิมาณน้ำำ��เสีียที่่�บำำ�บััดของนิิคมฯ (OMA) ปีี 2561-2564

4,129,280.00

4,291,600.00

4,430,606.00

4,015,732.00

4,000,000

3,281,750.00

4,068,003.00

5,372,095.00

5,344,137.00

7,623,182.00

6,000,000

7,717,109.00

8,048,700.00

ลููกบาศก์์เมตร

8,000,000

7,703,304.00

10,000,000

2,000,000

0

นิิคมฯ ภาคเหนืือ

นิิคมฯ ลาดกระบััง
2561

2562

2563

นิิคมฯ สมุุทรสาคร

2564

ปริิมาณน้ำำ��เสีียที่่�บำำ�บััดของนิิคมฯ (O&M) ปีี 2561-2564

920,152.00

652,848.00

656,874.40

699,346.00
466,641.00

522,801.88

504,840.80

315,164.00

206,883.20

76,174.40

200,000

53,091.40

389,885.60

367,399.20

400,000

375,795.20

600,000

209,852.80

ลููกบาศก์์เมตร

800,000

817,991.20

1,000,000

0

นิิคมฯ แก่่งคอย

นิิคมฯ พิิจิิตร
2561

2562

นิิคมฯ ภาคใต้้
2563

2564

นิิคมฯ นครหลวง
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การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านน้ำำ��สำำ�หรัับนิิคมอุุตสาหกรรม กนอ.
	กนอ. ได้้จััดหาน้้ำดิิบสำหรัับนิิคมอุุตสาหกรรม
มาบตาพุุด และนิิคมอุุตสาหกรรมแหลมฉบััง เพื่่�อเพิ่่ม�
ศัักยภาพการให้้บริิการด้้านน้้ำในภาคอุุตสาหกรรม
และรองรัับการขยายตััวของภาคอุุตสาหกรรมในพื้้�นที่่�
เขตเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก (อีีอีีซีี) รวมถึึง
สร้้างความมั่่�นคงทางด้้านน้้ำให้้กับั นิิคมอุุตสาหกรรมใน
พื้้�นที่่�อีอีี ซีี ี เนื่่�องจากพบว่่า ในเขตพื้้�นที่่�อีอีี ซีี มีี ต้ี น้ ทุุนน้้ำ
รวมของน้้ำปััจจุุบัันมีีปริิมาณเท่่ากัับ 1,537.59 ล้้าน
ลููกบาศก์์เมตร แต่่มีีปริิมาณความต้้องการน้้ำรวม
ทั้้� ง หมดสููงถึึง 2,190.98 ล้้ า นลููกบาศก์์ เ มตร
โดยเป็็นความต้้องการภาคอุุตสาหกรรม 625.31
ล้้านลููกบาศก์์เมตร นอกจากนี้้� จากการพยากรณ์์
ความต้้ อ งการน้้ำในอนาคตจะเท่่ากัั บ 2,481.31
2,615.63 และ 2,722.79 ล้้ า นลููกบาศก์์ เ มตร
ในระยะ 5 ปีี 10 ปีี และ 20 ปีีข้้างหน้้าตามลำดัับ
แสดงถึึงความเสี่่� ย งของการขาดแคลนน้้ำเพื่่� อ ใช้้
ในการอุุปโภคบริิโภคในอนาคต ขณะเดีียวกัันเมื่่�อ
พิิจารณารายจัังหวััดจะเห็็นว่่า จัังหวััดชลบุุรีี มีีปริิมาณ
ความต้้องการน้้ำภาคอุุตสาหกรรมสููงถึึง 247.02
ล้้ า นลููกบาศก์์ เ มตร ขณะที่่� ป ริิมาณน้้ำต้้ น ทุุน
ของจัั ง หวัั ด มีี เ พีี ย ง 291.63 ล้้ า นลููกบาศก์์ เ มตร
และจัั ง หวัั ด ระยอง มีี ป ริิมาณความต้้ อ งการน้้ำ
ภาคอุุตสาหกรรมสููงถึึง 307.3 ล้้านลููกบาศก์์เมตร
โดยที่่�ปริิมาณน้้ำต้้นทุุนของจัังหวััดมีีเพีียง 757.77
ล้้ า นลููกบาศก์์ เ มตร ซึ่่� ง จากกรณีี ดัั ง กล่่าว กนอ.

จึึงจำเป็็นต้้องหาแนวทางพััฒนาแหล่่งน้้ำเพื่่�อสร้้าง
ความมั่่� น คงให้้ กัั บ การผลิิตในภาคอุุตสาหกรรม
ให้้ เ พีี ย งพอต่่อความต้้ อ งการของผู้้�ประกอบการ
ในนิิคมอุุตสาหกรรม ทั้้�งในส่่วนของนิิคมอุุตสาหกรรม
แหลมฉบัั ง และนิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุด
เพื่่� อ ให้้ ก ระบวนการผลิิตของภาคอุุตสาหกรรม
สามารถดำเนิินงานได้้ อ ย่่างต่่อเนื่่� อ ง สร้้ า งความ
เชื่่� อ มั่่� น ให้้ แ ก่่ผู้้�ประกอบการในนิิคมอุุตสาหกรรม
โดยในปัั จจุุบัั น นิิคมอุุตสาหกรรมทั้้� ง 2 แห่่ง
มีี ผู้้� ประกอบการโรงงานเปิิ ด ดำเนิินการแล้้ ว กว่่า
300 โรงงาน แบ่่งเป็็นนิิคมอุุตสาหกรรมแหลมฉบััง
221 โรง และนิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุด 82 โรง
ซึ่่ง� มีีปริิมาณการใช้้น้้ำค่่อนข้้างสููงจึึงจำเป็็นต้้องสรรหา
แหล่่งน้้ำเพิ่่�มเติิม เพื่่�อให้้เพีียงพอต่่อความต้้องการ
ของผู้้�ประกอบการในนิิคมอุุตสาหกรรม อีี กทั้้� ง
ยัังเป็็นการป้้องกัันการขาดแคลนน้้ำในช่่วงฤดููแล้้งด้้วย
โดย กนอ. สามารถดำเนิินการจัั ด หาและจ่่าย
น้้ำดิิบเพื่่� อ ใช้้ ใ นการบริิหารจัั ด การน้้ำสำหรัั บ นิิคม
อุุตสาหกรรมแหลมฉบัั ง ในปริิมาณไม่่น้้ อ ยกว่่า
15,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน และนิิคมอุุตสาหกรรม
มาบตาพุุด ในปริิมาณไม่่น้้อยกว่่า 200,000 ลููกบาศก์์เมตร
ต่่อวััน

รายงานประจำำ�ปีี 2564
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ผลการพััฒนาเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ
(Eco Industrial Town) ประจำำ�ปีี 2564

การพััฒนาเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ (Eco Industrial Town) ของ กนอ.

	การพััฒนาเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ เป็็นการ
ดำเนิินงานเพื่่� อ ยกระดัั บ นิิคมอุุตสาหกรรมเป็็ น
เมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ ที่่�มีีความสมดุุลในการ
พัั ฒ นาบนพื้้�นฐานการอยู่่ร่่� วมกัันอย่่างเกื้้�อหนุุนซึ่่ง� กััน
และกัันของภาคอุุตสาหกรรม บริิการ และสัั ง คม
ชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน โดยมุ่่�งเน้้นการกำกัับดููแลจััดการ
สิ่่�งแวดล้้อมของโรงงานในนิิคมอุุตสาหกรรมให้้อยู่่�
ในมาตรฐาน ลดผลกระทบที่่� เ กิิดแก่่สัั ง คมชุุมชน
รวมถึึงสร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีให้้แก่่ชุุมชน เพื่่�อสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นและการยอมรัับของสัังคมและชุุมชน
โดย กนอ. มีี แ ผนการพัั ฒ นาเมืื อ งอุุตสาหกรรม
เชิิงนิิเวศ ซึ่่�งมีีกรอบการดำเนิินงานในการพััฒนา
ออกเป็็น 2 ระยะ ดัังนี้้�
ระยะที่่� 1 (ปีี 2553- 2557) มีีเป้้าหมายดำเนิินการ

จัั ด ทำคุุณลัั ก ษณะมาตรฐานเมืื อ งอุุตสาหกรรม
เ ชิิ ง นิิ เ ว ศ แ ล ะ แ ผ น แ ม่่ บ ท ก า ร พัั ฒ น า เ มืื อ ง
อุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศในพื้้� น ที่่� นิิ คมอุุตสาหกรรม
นำร่่อง 15 แห่่ง พร้้อมดำเนิินงานตามแผนแม่่บทฯ
เพื่่� อ พัั ฒ นายกระดัั บ นิิคมฯ นำร่่องเข้้ า สู่่� ก ารเป็็ น
เมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ

การขยายและ
ต่่อยอดพื้้� น ที่่� ใ นการพัั ฒ นา โดยมีี เ ป้้ า หมายให้้
นิิคมฯ ที่่�เปิิดดำเนิินการเข้้าสู่่ก� ารเป็็นเมืืองอุุตสาหกรรม
เชิิงนิิเวศ
ในปีีงบประมาณ 2564 กนอ. ดำเนิินการเตรีียม
ความพร้้ อ มนิิคมอุุตสาหกรรมโดยการจัั ด ทำ
แผนแม่่บทการพััฒนายกระดัับนิิคมอุุตสาหกรรม
สู่่ก� ารเป็็นเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ จำนวน 2 แห่่ง
คืื อ นิิคมอุุตสาหกรรมนครหลวง และนิิคม
อุุตสาหกรรมสระแก้้ ว และผลจากการประชุุม
คณะกรรมการกำกัับการพััฒนาเมืืองอุุตสาหกรรม
เชิิงนิิเวศ ประจำปีี 2564 มีี นิิ คมอุุตสาหกรรม
ที่่� ผ่่ า นการรัั บ รองในระดัั บ Eco-Champion (C)
จำนวน 36 แห่่ง โดยยกระดัับเป็็นนิิคมอุุตสาหกรรม
เชิิงนิิเวศ ระดัับ Eco-Excellence (E) จำนวน 16 แห่่ง
และระดัับ Eco-World Class (W) จำนวน 5 แห่่ง
ดัังนี้้�
• ผลการตรวจประเมิินการเป็็นเมืืองอุุตสาหกรรม
เชิิงนิิเวศ ระดัับ Eco-Champion จำนวน 36 แห่่ง
ได้้ แ ก่่ นิิคมฯ ภาคเหนืื อ (ยกระดัั บ เป็็ น E)/
นิิคมฯ บางปูู/ นิิคมฯ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด/ นิิคมฯ แหลมฉบััง/
ระยะที่่� 2 (ปีี 2558-2564)
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นิิคมฯ อมตะซิิตี้้� ชลบุุรีี (ยกระดัั บ เป็็ น E)/
นิิคมฯ หนองแค (ยกระดัับเป็็น W)/ นิิคมฯ บางชััน
(ยกระดัับเป็็น E)/ นิิคมฯ สมุุทรสาคร/ นิิคมฯ อมตะซิิตี้้�
ระยอง (ยกระดัั บ เป็็ น E)/ นิิคมฯ บางพลีี /
นิิคมฯ ลาดกระบัั ง / นิิคมฯ บางปะอิิน/ นิิคมฯ
ภาคใต้้ (ยกระดัั บ เป็็ น E)/ นิิคมฯ เกตเวย์์ ซิิตี้้� /
นิิคมฯ สิินสาคร/ นิิคมฯ มาบตาพุุด (ยกระดัั บ
เป็็น W)/ นิิคมฯ อาร์์ไอแอล (ยกระดัับเป็็น W)/
นิิคมฯ บ้้านหว้้า/ นิิคมฯ ปิ่่�นทอง (ยกระดัับเป็็น E)/
นิิคมฯ พิิจิิตร (ยกระดัับเป็็น E)/ ท่่าเรืือฯ มาบตาพุุด
(ยกระดัับเป็็น W)/ นิิคมฯ เอเซีีย (ยกระดัับเป็็น W)/
นิิคมฯ เวลโกรว์์/ นิิคมฯ ดัับบลิิวเอชเอ ตะวัันออก
(ยกระดัับเป็็น E)/ นิิคมฯ ผาแดง (ยกระดัับเป็็น E) /
นิิคมฯ ปิ่่�นทอง (แหลมฉบััง) (ยกระดัับเป็็น E)/
นิิคมฯ ปิ่่�นทอง 3 (ยกระดัับเป็็น E)/ นิิคมฯ ราชบุุรีี/
นิิคมฯ แก่่งคอย/ นิิคมฯ ดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด/
นิิคมฯ ดัับบลิิวเอชเอ ชลบุุรีี/ นิิคมฯ ปิ่่�นทอง 5/

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

นิิคมฯ อััญธานีี/ นิิคมฯ ดัับบลิิวเอชเอ ชลบุุรีี 2/
นิิคมฯ เอเชีีย (สุุวรรณภููมิิ)/ นิิคมฯ ทีี เอฟ ดีี
• ผลการตรวจประเมิินการเป็็นเมืืองอุุตสาหกรรม
เชิิงนิิเวศ ระดัับ Eco-Excellence จำนวน 16 นิิคมฯ
ได้้แก่่ นิิคมฯ อาร์์ ไอ แอล (ยกระดัับเป็็น W)/
ท่่าเรืือฯ มาบตาพุุด (ยกระดัับเป็็น W)/ นิิคมฯ อมตะซิิตี้้�
ชลบุุรีี / นิิคมฯ หนองแค (ยกระดัั บ เป็็ น W)/
นิิคมฯ ภาคเหนืื อ / นิิคมฯ อมตะซิิตี้้� ระยอง/
นิิคมฯ มาบตาพุุด (ยกระดัับเป็็น W)/ นิิคมฯ เอเซีีย
( ย ก ร ะ ดัั บ เ ป็็ น W ) / นิิ ค ม ฯ ปิ่่� น ท อ ง 3 /
นิิคมฯ ภาคใต้้/ นิิคมฯ พิิจิิตร/ นิิคมฯ ปิ่่�นทอง/
นิิคมฯ ดัับบลิิวเอชเอ ตะวัันออก/ นิิคมฯ บางชััน/
นิิคมฯ ผาแดง/ นิิคมฯ ปิ่่�นทอง (แหลมฉบััง)
• ผลการตรวจประเมิินการเป็็นเมืืองอุุตสาหกรรม
เชิิงนิิเวศ ระดัับ Eco-World Class จำนวน 5 นิิคมฯ
ได้้แก่่ นิิคมฯ อาร์์ ไอ แอล/ ท่่าเรืือฯ มาบตาพุุด/
นิิคมฯ มาบตาพุุด/ นิิคมฯ หนองแค/ นิิคมฯ เอเซีีย

การพััฒนานิิคมฯ /ท่่าเรืือฯ เชิิงนิิเวศ 4.0 และโรงงาน 4.0
	กนอ. ได้้ดำเนิินโครงการพััฒนา IEAT 4.0:
Smart Eco Industrial Estate มาตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ
2562 จนถึึงปััจจุุบััน มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อยกระดัับ
นิิคมอุุตสาหกรรมและโรงงานอุุตสาหกรรมสู่่�การ
เป็็นนิิคมอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ 4.0 และโรงงาน
อุุตสาหกรรม 4.0 โดยการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี
และนวัั ต กรรมในการบริิหารจัั ด การทรัั พ ยากร
พลัังงาน ความปลอดภััย และการจััดการพื้้�นที่่�นิิคม
อุุตสาหกรรมและสาธารณููปโภคให้้มีีประสิิทธิิภาพ
เพิ่่� ม ขึ้้� น และลดผลกระทบต่่อสิ่่� ง แวดล้้ อ มอย่่าง
ยั่่� ง ยืื น ซึ่่� ง ได้้ ใ ห้้ ค ำนิิยาม “นิิ ค มอุุ ต สาหกรรม
เชิิ ง นิิ เ วศ 4.0 / โรงงานอุุ ต สาหกรรม 4.0” คืื อ
การบริิหารจััดการนิิคมฯ หรืือโรงงาน โดยการประยุุกต์์
ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทัลั หรืือการปรัับปรุุงกระบวนการเพื่่�อ
พััฒนาระบบบริิหารจััดการหรืือกระบวนการผลิิตให้้มีี
ประสิิทธิิภาพเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนวััตกรรมตลอดห่่วงโซ่่

คุุณค่่าอย่่างยั่่�งยืืน ให้้มีีความปลอดภััยและเป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และได้้กำหนดเกณฑ์์การเป็็นนิิคม
อุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ 4.0 และโรงงานอุุตสาหกรรม
4.0 ไว้้ 8 Smart ประกอบด้้ ว ย 1) Smart
Environment Surveillance 2) Smart Water
3) Smart Energy 4) Smart Waste 5) Smart
Safety/Emergency 6) Smart Logistics 7) Smart IT
และ 8) Smart Building (สำหรัับนิิคมฯ) หรืือ
Smart Resource/Process (สำหรัับโรงงาน)
ในปีีงบประมาณ 2564 มีีนิิคมอุุตสาหกรรม/
ท่่าเรืื อ อุุตสาหกรรมได้้ รัั บ การรัั บ รองเป็็ น นิิคม
อุุตสาหกรรม/ท่่าเรืืออุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ 4.0 แล้้ว
จำนวน 8 แห่่ง และโรงงานอุุตสาหกรรมได้้รัับการ
รัับรองเป็็นโรงงานอุุตสาหกรรม 4.0 แล้้ว จำนวน
14 แห่่ง โดยแบ่่งตาม Smart ที่่�ได้้รัับการรัับรองดัังนี้้�

98

รายงานประจำำ�ปีี 2564

Smart Eco 4.0

รายชื่่�อนิิคมฯ/ท่่าเรืือฯ และโรงงานอุุตสาหกรรมที่่�ได้้รัับการรัับรอง

1. Smart Environment
Surveillance

นิิคมฯ/ท่่าเรืือฯ และโรงงานทุุกแห่่ง ต้้องผ่่านการประเมิิน เนื่่�องจากเป็็นเกณฑ์์บัังคัับ

2. Smart Water

นิิคมฯ อมตะซิิตี้้� ชลบุุรีี
นิิคมฯ หนองแค
นิิคมฯ อมตะซิิตี้้� ระยอง
นิิคมฯ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด
(ระยอง)
นิิคมฯ อาร์์ ไอ แอล
นิิคมฯ หนองแค*

3. Smart Energy

4. Smart Waste
5. Smart Safety/Emergency

นิิคมฯ ภาคเหนืือ
นิิคมฯ มาบตาพุุด
ท่่าเรืือฯ มาบตาพุุด

6. Smart Logistics
7. Smart IT
8. Smart Building (สำหรัับนิิคมฯ)
Smart Resource/Process
(สำหรัับโรงงาน)

-

บจก. ไทยฮอนด้้า แมนููแฟคเจอริ่่�ง

บมจ. เดลต้้า อีีเลคโทรนิิคส์์ (ประเทศไทย)
บจก. ซัันโทรี่่� เป๊๊ปซี่่�โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) สาขาระยอง
บจก. ระยองโอเลฟิินส์์
บจก. มููราตะ อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (ประเทศไทย)
บมจ. พีีทีีทีี โกลบอล เคมิิคอล สาขา 3
บจก. พีีทีีทีี แอลเอ็็นจีี
บจก. บีีแอลซีีพีี เพาเวอร์์
บจก. ซัันโทรี่่� เป๊๊ปซี่่�โค เบเวอเรจ ประเทศไทย) สาขาระยอง*
บมจ. สตาร์์ ปิิโตรเลีียม รีีไฟน์์นิ่่�ง
บจก. มููราตะ อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (ประเทศไทย)*
บจก. มาบตาพุุดโอเลฟิินส์์
บจก. เอ็็กเซดดี้้� ฟริิคชั่่�น แมททีีเรีียล
บจก. อายิิโนะโมะโต๊๊ะเซลส์์ (ประเทศไทย)
บจก. เอ็็ชเอ็็มซีี โปลิิเมอส์์ (โรงงานผลิิตสารโพรพิิลีีน)
บจก. เอ็็ชเอ็็มซีี โปลิิเมอส์์ (โรงงานผลิิตเม็็ดพลาสติิกโพลีีโพรพิิลีีน)
บจก. มาบตาพุุดโอเลฟิินส์์*

การวััดและประเมิินประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ (Eco-Efficiency) ของ กนอ.
	กนอ. ดำเนิินการวััดและประเมิินประสิิทธิิภาพ
เชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ (Eco-Efficiency) ตามมาตรฐาน
ISO 14045 มาตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ 2562 จนถึึง
ปัั จจุุบัั น เพื่่� อ มุ่่� ง สู่่� เ ป้้ า หมายการพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืื น
โดยกำหนดขอบเขตการประเมิินจากสััดส่่วนระหว่่าง
รายได้้ จ ากการให้้ บ ริิการสาธารณููปโภค (บาท)
ต่่อผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในรููปก๊๊าซเรืือนกระจก
ที่่�เกิิดจากการให้้บริิการสาธารณููปโภค (kgCO2e)
พิิจารณากิิจกรรมการดำเนิินงานของนิิคมฯ ที่่�
กนอ. ดำเนิินการเอง จำนวน 12 แห่่ง และท่่าเรืือฯ
1 แห่่ง ประกอบด้้วย 1) นิิคมฯ มาบตาพุุด 2) นิิคมฯ
บางชััน 3) นิิคมฯ บางปูู 4) นิิคมฯ ลาดกระบััง
5) นิิคมฯ บางพลีี 6) นิิคมฯ ภาคเหนืือ 7) นิิคมฯ

แหลมฉบััง 8) นิิคมฯ สมุุทรสาคร 9) นิิคมฯ พิิจิิตร
10) นิิคมฯ ภาคใต้้ 11) นิิคมฯ แก่่งคอย 12) นิิคมฯ
นครหลวง และ 13) ท่่าเรืือฯ มาบตาพุุด รวมทั้้�ง
กนอ. สำนัักงานใหญ่่
โดยผลการประเมิินประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศ
เศรษฐกิิจ (Eco-Efficiency) ของ กนอ. ใน
ปีีงบประมาณ 2562 (โดยใช้้ข้้อมููลปีีงบประมาณ
2561 และกำหนดเป็็ น ปีี ฐ าน) พบว่่า มีี ค่่ า
ประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ (Eco-Efficiency)
ของ กนอ. เท่่ากัับ 48.54 บาทต่่อ kgCO2e และ
มีีการจััดทำแนวทางและเป้้าหมายในการปรัับปรุุง
ค่่าประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ (Eco-Efficiency)
และค่่าแฟกเตอร์์ (Factor) ในระยะสั้้�นและระยะยาว
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เพื่่�อให้้เข้้าสู่่ม� าตรฐาน โดยผลจากการศึึกษาแผนงาน/
โครงการในการปรัั บ ปรุุงประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศ
เศรษฐกิิจ (Eco-Efficiency) จึึงนำมากำหนด
เป้้าหมายในการลดก๊๊าซเรืือนกระจกของ กนอ. ปีีละ 500
tonCO2e เพื่่�อเพิ่่ม� ค่่าประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ

(Eco-Efficiency) และค่่าแฟกเตอร์์ (Factor)
ให้้บรรลุุเป้้าหมายการลดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก
ตามศัั ก ยภาพสููงสุุดที่่� 2,500 tonCO 2e ภายใน
ระยะเวลา 5 ปีี (ปีีงบประมาณ 2564-2568)

	ผลการประเมิินประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ
(Eco-Efficiency) ของ กนอ. ตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ
2561-2564 พบว่่า ในภาพรวมมีีค่่าประสิิทธิิภาพ
เชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ (Eco-Efficiency) เพิ่่�มสููงขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยปีีงบประมาณ 2561 ค่่าประสิิทธิิภาพ
เชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ (Eco-Efficiency) เท่่ากัับ 48.54
บาท/kgCO2e ปีีงบประมาณ 2562 เท่่ากัับ 48.96
บาท/kgCO2e หรืือค่่าแฟกเตอร์์ เท่่ากัับ 1.0087
และปีี ง บประมาณ 2564 เท่่ากัั บ 50.32 บาท/
kgCO2e หรืือค่่าแฟกเตอร์์ เท่่ากัับ 1.0367 ทั้้�งนี้้�
ค่่าประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ (Eco-Efficiency)
และค่่าแฟกเตอร์์ของ กนอ. ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
เกิิดจากผลการดำเนิินงานตามแผนงาน/โครงการ
ลดก๊๊าซเรืือนกระจกของ กนอ. ซึ่่�งมีีมาตรการสำคััญ
ที่่� ด ำเนิินงาน คืื อ การติิดตั้้� ง ระบบไฟฟ้้ า พลัั ง งาน

แสงอาทิิตย์์ (Solar Cell) เพื่่�อนำมาใช้้ในอาคาร
สำนัักงานนิิคมอุุตสาหกรรมและระบบสาธารณููปโภค
การเปลี่่� ย นหลอดไฟฟ้้ า ในระบบไฟส่่องสว่่างถนน
เป็็นหลอดประหยััดพลัังงานหรืือหลอด LED การติิดตั้้�ง
อุุปกรณ์์ปรัับความเร็็วรอบของมอเตอร์์ (Inverter/
Variable Speed Drive) และการเปลี่่�ยนเครื่่�องปรัับ
อากาศประสิิทธิิภาพสููง โดยผลจากการดำเนิินการ
ปรัับปรุุงระบบสาธารณููปโภคและอาคารสำนัักงาน
เพื่่�อลดก๊๊าซเรืือนกระจกของนิิคมฯ ที่่� กนอ. ดำเนิินการ
เอง 12 แห่่ง ท่่าเรืือฯ 1 แห่่ง และ กนอ.สนญ.
ในปีี ง บประมาณ 2563-2564 สามารถลด
ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืื อ นกระจกลงจากปีี ฐ าน
(ปีีงบประมาณ 2561) ได้้ทั้้�งสิ้้�น จำนวน 1,946
tonCO2e
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การสนัับสนุุนส่่งเสริิมโรงงานอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ (Eco Factory)

ในปีีงบประมาณ 2564 กนอ. ได้้ดำเนิินโครงการ
สนัับสนุุนส่่งเสริิมโรงงานในนิิคมอุุตสาหกรรมเพื่่�อ
ยกระดัับการเป็็นเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ ประจำ
ปีี 2564 เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมให้้กับั โรงงานในนิิคม
อุุตสาหกรรมเป้้าหมาย เพื่่�อขอการรัับรองการเป็็น
โรงงานอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ (Eco Factory) ซึ่่�งนำ
ไปสู่่ก� ารยกระดัับการเป็็นนิิคมอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ
ในระดัับ Eco-Excellence/ Eco-World Class
ลำำ�ดัับที่่�

โรงงานอุุตสาหกรรม

	ผลการรัั บ สมัั ค รโรงงานเพื่่� อ ดำเนิินการเข้้ า ให้้
คำปรึึกษามาตรฐานโรงงานอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ
(Eco Factory) ให้้กัับโรงงานในนิิคมอุุตสาหกรรม
เป้้าหมายที่่�เข้้าร่่วมโครงการ จำนวน 15 โรงงาน
มีี โ รงงานที่่� ไ ด้้ รัั บ การรัั บ รองการเป็็ น โรงงาน
อุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ (Eco Factory) ภายใน
ปีีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 โรงงาน ดัังนี้้�

เข้้ารัับการให้้คำำ�ปรึึกษา

ได้้รัับการรัับรอง

1

บริิษััท อิินเว (ประเทศไทย) จำกััด

3 ครั้้�ง

รอบที่่� 3/2564

2

บริิษััท ทีีพีีเอ็็น ฟู๊๊�ด แพคเกจจิ้้�ง จำกััด

3 ครั้้�ง

รอบที่่� 3/2564

3

บริิษััท ไดกิ้้�น อิินดััสทรีีส์์ (ประเทศไทย) จำกััด

3 ครั้้�ง

รอบที่่� 3/2564
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รายงานการบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ความปลอดภััย
อาชีีวอนามััย และพลัังงาน
โครงการที่่�เกี่่�ยวกัับความปลอดภััย และอาชีีวอนามััย
มีีดัังนี้้�
1. โครงการป้้องกัันการเกิิดอุุบััติิเหตุุ

โดยประยุุกต์์ใช้้วิิธีี PHA & MI

กนอ. ดำเนิิน “โครงการป้้องกัันการเกิิดอุุบััติิเหตุุ
โดยประยุุกต์์ใช้้วิิธีี PHA & MI” โดยมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อส่่งเสริิมให้้โรงงานในนิิคมอุุตสาหกรรมมีีความรู้้�
และความสามารถในการนำแนวทางการประเมิิน
ความเสี่่� ย งโดยประยุุกต์์ ใ ช้้ วิิธีี PHA (Process
Hazard Analysis) เพื่่�อระบุุความเป็็นอัันตรายของ
กระบวนการผลิิตและจััดทำมาตรการการป้้องกััน
การเกิิดอุุบััติิเหตุุให้้สอดคล้้อง พร้้อมทั้้�งสนัับสนุุนให้้

2. แผนงานด้้านความปลอดภััย สวััสดิิภาพ
อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน

กนอ. ให้้ความสำคััญในการบริิหารจััดการด้้าน
ความปลอดภัั ย สวัั สดิิภ าพ อาชีี ว อนามัั ย และ
สภาพแวดล้้อมในการทำงาน (Safety, Security, Health
and Environment: SSHE) จึึงกำหนดแผนงานด้้าน

โรงงานนำแนวทางการตรวจสอบความพร้้อมใช้้ของ
อุุปกรณ์์ (Mechanical Integrity: MI) เพื่่�อตรวจสอบ
สภาพของเครื่่�องจัักรหรืืออุุปกรณ์์ต่่างๆ เพื่่�อป้้องกััน
การรั่่� ว ไหล (Loss of Containment) โดยการ
ฝึึกอบรม แบ่่งเป็็น ดัังนี้้�
1. สััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการเชิิงลึึก แบ่่งเป็็นภาค
ทฤษฎีีและภาคปฏิิบััติิ สำหรัับโรงงานนำร่่องในนิิคมฯ
จำนวน 12 แห่่ง
2. สััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการทั่่�วไป (ภาคทฤษฎีี)
จำนวน 2 รุ่่� น สำหรัั บ โรงงานในนิิคมฯ ที่่� ส นใจ
มีีผู้้�เข้้าร่่วมสััมมนาฯ จำนวนประมาณ 270 ท่่าน
จากโรงงานจำนวน 210 แห่่ง

SSHE ขึ้้�นเพื่่�อป้้องกััน ควบคุุม และลดความเสี่่�ยง
ในการเกิิดอัั น ตรายต่่อสุุขภาพและอุุบัั ติิ เหตุุจาก
การทำงานหรืือภาวะฉุุกเฉิิน โดยแผนปฏิิบััติิการ
ด้้าน SSHE ของ กนอ. ประจำปีี 2564 มีีจำนวน
6 โครงการ ดัังนี้้�

รายงานประจำำ�ปีี 2564

2.1 โครงการจััดทำำ�/ทบทวนแผนฉุุกเฉิิน
และซ้้อมแผนฉุุกเฉิิน (ด้้านอััคคีีภััย) ของอาคาร
สำำ�นัักงาน กนอ.

การเตรีี ย มพร้้ อ มด้้ า นบุุคลากรและอุุปกรณ์์ ที่่�
จำเป็็นในการตอบสนองต่่อภาวะฉุุกเฉิินกรณีีเกิิดเหตุุ
อััคคีีภััยขึ้้�นภายในสำนัักงาน เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิด

2.2 โครงการทบทวนมาตรการรัักษา
ความปลอดภััยของอาคารสำำ�นัักงาน กนอ.

การสร้้ า งมาตรการด้้ า นความปลอดภัั ย และ
สวััสดิิภาพในชีีวิิตและทรััพย์์สิิน โดยจััดทำ/ทบทวน
ระเบีียบปฏิิบััติิการรัักษาความปลอดภััยอาคารสถานที่่�
ให้้ เ หมาะสมกัั บ อาคารสำนัั ก งานใหญ่่ สำนัั ก งาน
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ผลเสีียหายหรืือเกิิดผลเสีียหายในระดัับน้้อยที่่�สุุดต่่อ
ชีีวิิตและทรััพย์์สิิน โดยการจััดทำ/ทบทวนแผนป้้องกััน
และระงัับอััคคีีภัยั พร้้อมทั้้�งอบรมให้้ความรู้้�แก่่พนัักงาน
กนอ. และดำเนิินการฝึึกซ้้อมแผนฉุุกเฉิิน (ด้้าน
อััคคีีภัยั ) ของอาคารสำนัักงาน กนอ. ประจำปีี 2564
จำนวน 12 แห่่ง

นิิคมอุุตสาหกรรม และสำนัักงานท่่าเรืืออุุตสาหกรรม
รวมทั้้�งสิ้้�นจำนวน 18 แห่่ง พร้้อมทั้้�งสื่่�อสารระเบีียบ
ปฏิิบััติิฯ ดัังกล่่าวให้้ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องรัับทราบเพื่่�อดููแล
ความปลอดภััยด้้านชีีวิิตและทรััพย์์สิินให้้แก่่พนัักงาน
กนอ.

103

2.3 โครงการตรวจรัับรองระบบไฟฟ้้า
และเครื่่�องจัักรสำำ�หรัับ กนอ. สำำ�นัักงานใหญ่่

การตรวจรัั บ รองระบบไฟฟ้้ า และลิิฟต์์ อ าคาร
สำนัักงานใหญ่่เป็็นประจำทุุกปีี พร้้อมทั้้�งแก้้ไขระบบ

2.4 โครงการการป้้องกัันและเฝ้้าระวัังโรคติิดต่่อ

การกำหนดมาตรการต่่างๆ ในการดููแลสุุขภาพ
อนามััยของพนัักงาน กนอ. และสนัับสนุุนให้้ความ
ช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการฯ เพื่่�อเฝ้้าระวััง ป้้องกััน
และควบคุุมการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ใน
ประเทศไทย รวมถึึงสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กับั พนัักงาน
กนอ. ผู้้�ประกอบการ และชุุมชนโดยรอบ เช่่น

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ไฟฟ้้าและลิิฟต์์ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน
เพื่่�อความปลอดภััยและป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดผลเสีียหาย
หรืือเกิิดผลเสีียหายในระดัับน้้อยที่่�สุุดต่่อชีีวิิตและ
ทรััพย์์สิิน

มาตรการ Work from Home การฉีีดวััคซีีนป้้องกััน
COVID-19 ให้้แก่่พนัักงาน กนอ. การคััดกรองตรวจวััด
อุุณหภููมิิเจ้้าหน้้าที่่�และผู้้�มาติิดต่่อ การฉีีดพ่่นน้้ำยา
ฆ่่าเชื้้�อโรค รวมถึึงการมอบอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์
ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ให้้แก่่
สถานพยาบาลและชุุมชน เป็็นต้้น
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2.5 โครงการเสริิมสร้้างสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งานที่่�ดีีของ กนอ.

กนอ. ได้้ ด ำเนิินการตรวจวัั ด ความเข้้ ม ของ
แสงสว่่าง คุุณภาพอากาศ เชื้้� อ ราและแบคทีี เ รีี ย
สำหรัั บ อาคาร กนอ. สำนัั ก งานใหญ่่ สำนัั ก งาน
นิิคมอุุตสาหกรรม และสำนัักงานท่่าเรืืออุุตสาหกรรม
มาบตาพุุด และจััดทำแนวทางปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อม
ในการทำงานของพนัักงาน กนอ. เพื่่�อให้้พนัักงาน
กนอ. มีีสภาพแวดล้้อมในการทำงานที่่�ดีีและเป็็น
ไปตามค่่ามาตรฐานต่่างๆ ของกฎหมาย พร้้อมทั้้�ง

2.6 โครงการส่่งเสริิมและสร้้างความตระหนััก
ด้้าน SSHE

กนอ. จััดกิิจกรรมเพื่่�อให้้พนัักงาน กนอ. มีีความรู้้�
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ SSHE เช่่น ผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
กนอ. แสดงความมุ่่ง� มั่่�นให้้ความสำคััญการดำเนิินงาน
ด้้าน SSHE การเผยแพร่่สื่่�อประชาสััมพัันธ์์ให้้ความรู้้�
เกี่่�ยวกัับ SSHE การทบทวนและจััดทำคู่่�มืือ SSHE
ของพนัักงาน กนอ. การจััดอบรมสร้้างความตระหนััก
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เผยแพร่่ข้้อมููลผลการตรวจวััดสภาพแวดล้้อมในการ
ทำงานและให้้ความรู้้�แก่่พนัักงาน กนอ. เกี่่�ยวกัับการ
ดููแลสภาพแวดล้้อมที่่�ดีีให้้เหมาะสมกัับการทำงาน
เพื่่� อ เสริิมสร้้ า งให้้ พ นัั ก งานมีี ค วามตระหนัั กด้้ า น
SSHE และทำให้้พนัักงาน กนอ. มีีความเชื่่�อมั่่�น
ต่่อ กนอ. ที่่�ให้้ความสำคััญและเอาใจใส่่ในการสร้้าง
สภาพแวดล้้อมในการทำงานที่่�ดีแี ก่่พนัักงาน เพื่่�อสร้้าง
ความผููกพัันของพนัักงาน กนอ. ที่่�มีีต่่อองค์์กรให้้
เพิ่่�มมากยิ่่�งขึ้้�น

ด้้าน SSHE เป็็นต้้น เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมและ
ส่่งเสริิมให้้ พ นัั ก งานเห็็ น ถึึงความสำคัั ญ และนำไป
ปรัับใช้้ในการปฏิิบััติิงานอย่่างถููกต้้องและเหมาะสม
พร้้อมทั้้�งเสริิมสร้้างความผููกพััน สร้้างค่่านิิยม และ
วััฒนธรรมองค์์กรด้้านความปลอดภััย สวััสดิิภาพ
อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำงานของ
กนอ.
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โครงการพััฒนา Smart EIA Management System (SEMs)
	การพััฒนาระบบ Smart EIA Management
System (SEMs) เกิิดขึ้้� น จากความร่่วมมืื อ กัั น
ระหว่่าง 5 หน่่วยงาน ได้้แก่่ สำนัักนโยบายและ
แผนทรัั พ ยากรธรรมชาติิและสิ่่� ง แวดล้้ อ ม (สผ.)
สำนัั ก งานคณะกรรมการกำกัั บ กิิจการพลัั ง งาน
(สำนัั ก งาน กกพ.) กรมธุุรกิิจพลัั ง งาน (ธพ.)
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (กนอ.) และ
บริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน) (ปตท.) โดยเมื่่�อ
วัันที่่� 8 มีีนาคม 2564 ดร. สมจิิณณ์์ พิิลึึก ผู้้�ว่่าการ
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (กนอ.) ให้้
เกีียรติิกล่่าวแสดงความยิินดีีพร้้อมลงนามในบัันทึึก
ข้้อตกลงความร่่วมมืือ (MOU) ของระบบ Smart
EIA Management System (SEMs) พร้้อมด้้วย
นายอััฐพล จิิรวััฒน์์จรรยา รองผู้้�ว่่าการ กนอ. และ
นางสาวอิิศริิยา แสงเจริิญ ผู้้�อำนวยการกองสิ่่ง� แวดล้้อม
และพลัังงาน กนอ. โดยมีี นายชาญศัักดิ์์� ชื่่�นชม
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จัั ด การใหญ่่วิิศวกรรมและ
บริิหารโครงการ บริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน)

กล่่าววััตถุุประสงค์์การจััดงาน ดร. รวีีวรรณ ภููริิเดช
เลขาธิิการสำนัั ก งานนโยบายและแผนทรัั พ ยากร
ธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม นายคมกฤช ตัันตระวาณิิชย์์
เลขาธิิการสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับกิิจการพลัังงาน
คุุณนัันธิิกา ทัังสุุพานิิช อธิิบดีีกรมธุุรกิิจพลัังงาน และ
นายอรรถพล ฤกษ์์พิิบููลย์์ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
และกรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่บริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน)
ร่่วมกล่่าวแสดงความยิินดีีและลงนามในบัันทึึกข้้อตกลง
ดัังกล่่าวเพื่่�อร่่วมพััฒนาดิิจิิทััลแพลตฟอร์์ม Smart
EIA Management System: SEMs เพื่่� อ
บริิหารจััดการและประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม
ให้้เป็็นไปตามข้้อกำหนดในรายงานการประเมิินผล
กระทบสิ่่ง� แวดล้้อม (EIA) โดยทำให้้ Platform นี้้�เป็็น
เครื่่อ� งมืือที่่�มีคี วามสำคััญต่่อผู้้�ประกอบการ และนัักลงทุุน
ในการวางแผนพัั ฒ นาโครงการให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ
กฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศไทย และนำไปสู่่�
การเพิ่่ม� ศัักยภาพการแข่่งขััน และขัับเคลื่่อ� นเศรษฐกิิจ
ของประเทศให้้เติิบโตบนฐานนวััตกรรมอย่่างยั่่�งยืืน
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โครงการการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนในการติิดตามตรวจสอบกลิ่่�น
(Community Participated VOCs/Odor Monitoring Pilot Survey)
	นัับแต่่ปีี พ.ศ. 2554 เป็็นต้้นมา องค์์การความ
ร่่วมมืือระหว่่างประเทศแห่่งญี่่�ปุ่่�น (JICA) ได้้ดำเนิิน
โครงการ “ระบบทำเนีียบการปลดปล่่อยและเคลื่่อ� น
ย้้ายสารมลพิิษ (Pollutant Release and Transfer
Register)” หรืือที่่�เรีียกโดยย่่อว่่า “ระบบ PRTR”
ซึ่่�งเป็็นโครงการความร่่วมมืือทางวิิชาการระหว่่าง
JICA กัับกรมควบคุุมมลพิิษ (คพ.) กรมโรงงาน
อุุตสาหกรรม (กรอ.) และการนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย (กนอ.) มีีวััตถุุประสงค์์หลัักเพื่่�อ
พััฒนาระบบ PRTR ต้้นแบบที่่�มีีความเหมาะสมกัับ
ประเทศไทย โดยสร้้างระบบฐานข้้อมููลที่่�แสดงถึึง
ชนิิดและปริิมาณของมลพิิษที่่�มีีการปลดปล่่อยจาก
แหล่่งกำเนิิดสู่่สิ่� ง่� แวดล้้อมทั้้�งด้้านอากาศ ดิิน น้้ำ รวมถึึง
ข้้ อ มููลปริิมาณการเคลื่่� อ นย้้ า ยน้้ำเสีี ย หรืื อ ของเสีี ย
ออกนอกสถานประกอบการเพื่่�อบำบััดหรืือกำจััดอย่่าง
ถููกต้้อง และสามารถนำมาประยุุกต์์ใช้้ในการบริิหาร
จััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสารเคมีีได้้ ทั้้�งนี้้� ในช่่วง
สุุดท้้ายของการดำเนิินโครงการดัังกล่่าว เป็็นการเผยแพร่่
ข้้ อ มููลให้้ แ ก่่ชุุมชนได้้ รัั บ ทราบบนหลัั กก ารของ
“การเปิิดเผยข้้อมููล - การมีีส่่วนร่่วมของประชาชน -

การส่่งเสริิมการจัั ด การโดยสมัั ค รใจ” ที่่� จ ะนำมา
ใช้้ในการจััดการมลพิิษทางอุุตสาหกรรม อัันนำไป
สู่่�การสร้้างความสััมพัันธ์์ในการอยู่่�ร่่วมกัันระหว่่าง
ชุุมชนและภาคอุุตสาหกรรม โดยจะเชื่่�อมโยงข้้อมููล
ของชุุมชนและข้้อมููลทางวิิทยาศาสตร์์เพื่่�อสื่่�อสาร
ให้้ ชุุ มชนมีี ค วามเข้้ า ใจในด้้ า นการบริิหารจัั ด การ
สิ่่�งแวดล้้อมและสารเคมีีได้้ถููกต้้องตามหลัักวิิชาการ
	ต่่อมา ในปีี พ.ศ. 2562 ระบบ PRTR ได้้รัับ
การผนวกเข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงการการพััฒนา
เมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ (Eco Industrial Town
Program) เพื่่�อให้้เกิิดความยั่่�งยืืนของระบบฯ โดย
มุ่่ง� เน้้นการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนในการจััดการสารเคมีี
และมลพิิษ ทั้้�งนี้้� โครงการการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน
ในการติิดตามตรวจสอบกลิ่่�นได้้เริ่่�มนำร่่องในพื้้�นที่่�
มาบตาพุุด จัังหวััดระยอง เพราะเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รัับ
การประกาศเป็็ น เมืื อ งอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศและ
พื้้�นที่่�ดังั กล่่าวมีีการประกอบกิิจการอุุตสาหกรรมหลััก
4 ประเภท ได้้แก่่ โรงกลั่่�นน้้ำมััน อุุตสาหกรรมเคมีี
อุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี และอุุตสาหกรรมยานยนต์์
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ผลการดำำ�เนิินงานของกองกำำ�กัับการปฏิิบััติิการ ศููนย์์ปฏิิบััติิการ กนอ.
	ศููนย์์ปฏิิบััติิการ กนอ. (ศปก.กนอ.) มีีภารกิิจ
ในการเฝ้้าระวัังสิ่่�งแวดล้้อมและความปลอดภััยของ
กนอ. เพื่่�อรองรัับเหตุุการณ์์ผิิดปกติิ ภาวะฉุุกเฉิิน
ในระดัั บ ที่่� ก ำหนด รวมทั้้� ง ปฏิิบัั ติิ งานตามแผนผัั ง
การอำนวยการ ศปก.กนอ. พร้้ อ มทั้้� ง ศึึกษา
และประมวลผลข้้อมููลการเกิิดอุุบััติิภััย ข้้อมููลการ
ร้้องเรีียนของนิิคมอุุตสาหกรรม/ท่่าเรืืออุุตสาหกรรม

เพื่่� อ นำมาประกอบการวางแผนการป้้ อ งกัั น การ
เกิิดอุุบััติิเหตุุ อุุบััติิภััยของ กนอ. ตลอดจนรวบรวม
องค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการป้้องกัันและเฝ้้าระวัังภััยเพื่่�อ
นำมาจััดทำเป็็นแผนและมาตรการป้้องกัันการเกิิดซ้้ำ
รวมถึึงการดำเนิินการต่่างๆ ที่่�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อ
กนอ. ผู้้�ประกอบการ และผู้้�ร่่วมดำเนิินงานใน
สถานการณ์์ฉุุกเฉิิน
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สถิิติิอุุบััติิเหตุุอุุบััติิภััยในนิิคมอุุตสาหกรรมและท่่าเรืืออุุตสาหกรรม ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2564

ศปก.กนอ. โดยกองกำกัับการปฏิิบััติิการ (กปก.)
ได้้รวบรวมสถิิติิการเกิิดอุุบััติิเหตุุ อุุบััติิภัยั จากการ
ประกอบกิิจการภายในนิิคมอุุตสาหกรรมและท่่าเรืือ
อุุตสาหกรรม ประจำปีีงบประมาณ 2564 พบว่่า
มีีอุุบััติิเหตุุอุุบััติิภััยเกิิดขึ้้�น จำนวน 25 ครั้้�ง อุุบััติิเหตุุ
ที่่�เกิิดขึ้้น� มากที่่�สุุดคืือ อััคคีีภัยั จำนวน 11 ครั้้ง� อัันดัับ
สองคืือ อุุบััติิเหตุุอื่่�น จำนวน 10 ครั้้�ง (หมายเหตุุ :
ประเภทอุุบััติิเหตุุอื่่�นๆ อาทิิ อุุบััติิเหตุุจากเครื่่�องจัักร
อุุบัั ติิ เหตุุจากการทำงาน อุุทกภัั ย เกิิดจุุดวาบไฟ
ระบบขััดข้้อง)

	จากการวิิเคราะห์์ ข้้ อ มููลสถิิติิย้้ อ นหลัั ง 3 ปีี
(ปีี 2562-2564) ในภาพรวม พบว่่า จำนวนสถิิติิ
การเกิิดอุุบััติิเหตุุ/อุุบััติิภััย ในปีีงบประมาณ 2564
เพิ่่ม� ขึ้้�นจากปีีงบประมาณ 2563 โดยมีีอัตั ราการเกิิด
เหตุุอััคคีีภัยั มากที่่�สุุด รองลงมาเป็็นกรณีีอุุบัติิั เหตุุอื่่�นๆ
โดยมีีอุุบััติิเหตุุที่่�มีีลัักษณะการเกิิดเหตุุแตกต่่างจาก
ประเภทอื่่�นๆ และเกิิดขึ้้�นบ่่อยครั้้�ง คืือ กรณีีระบบ
ไฟฟ้้าขััดข้้อง ซึ่่ง� ส่่งผลต่่อกระบวนการผลิิตของโรงงาน
ก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อพนัักงานและสิ่่�งแวดล้้อม
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รายงานประจำำ�ปีี 2564

จำำ�นวนครั้้�ง
15

14
13

11
10

10
7

5
3
1

0

0

ปีี 2562
อััคคีีภััย

1

1

ปีี 2563
สารเคมีีรั่่�วไหล

ระเบิิด / เสีียงดััง

2

2

ปีี 2564
อื่่�นๆ

สถิิติิอุุบััติิเหตุุอุุบััติิภััยในนิิคมอุุตสาหกรรมและท่่าเรืืออุุตสาหกรรม ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2562-2564
ปีีงบประมาณ

ปีีงบประมาณ

อุุบััติิเหตุุ/อุุบััติิภััยเกิิดขึ้้�น

อุุบััติิเหตุุ/อุุบััติิภััยเกิิดขึ้้�น

2562

จำำ�นวน 24 ครั้้�ง

ปีีงบประมาณ

2563

จำำ�นวน 16 ครั้้�ง

	จากสถิิติิอุุบัั ติิ เหตุุ อุุบัั ติิภัั ย ในพื้้� น ที่่� นิิ คม
อุุตสาหกรรมและท่่าเรืืออุุตสาหกรรมในปีีที่่�ผ่่านมา
(ปีี 2561-2564) ศปก.กนอ. ได้้นำข้้อมููลมาประกอบ
การวิิเคราะห์์ เ พื่่� อ นำมาประกอบการวางแผน
การป้้องกัันการเกิิดอุุบััติิเหตุุ อุุบััติิภัยั และมาตรการ
ป้้องกัันการเกิิดซ้้ำ ดัังนั้้�น ในปีีงบประมาณ 2564
ศปก.กนอ. จึึงได้้จััดทำ “โครงการยกระดัับความ
ปลอดภัั ย และป้้ อ งกัั น การเกิิดอุุบัั ติิ เหตุุ/อุุบัั ติิภัั ย
ในโรงงานอุุตสาหกรรม” ภายใต้้ แ ผนปฏิิบัั ติิก าร
ปีีงบประมาณ 2564 วััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้เจ้้าหน้้าที่่�
กนอ. มีี ค วามเชี่่� ย วชาญในการสืื บ ค้้ น หาสาเหตุุ
ในการเกิิดอุุบัั ติิ เหตุุ/อุุบัั ติิภัั ย โดยใช้้ ก รณีี ศึึก ษา

2564

อุุบััติิเหตุุ/อุุบััติิภััยเกิิดขึ้้�น

จำำ�นวน 25 ครั้้�ง

อุุบััติิเหตุุ/อุุบััติิภััยที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง และติิดตามผลการ
แก้้ไขภายหลัังการเกิิดอุุบััติิเหตุุ/อุุบััติิภััยของโรงงาน
ในนิิคมฯ รวมทั้้� ง จัั ด ทำมาตรการป้้ อ งกัั น การเกิิด
อุุบััติิเหตุุและเหตุุที่่�อาจจะเกิิดซ้้ำของสถานประกอบ
กิิจการภายในพื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรม เพื่่�อให้้เกิิด
ความเชื่่�อมั่่�นในด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและความปลอดภััย
ของสัังคมชุุมชน โดย ศปก.กนอ. ได้้ดำเนิินการร่่วมกัับ
ทีีมวิิทยากรผู้้�เชี่่�ยวชาญ จากบริิษััท เอ็็นพีีซีี เซฟตี้้�
แอนด์์ เอ็็นไวรอนเมนทอล เซอร์์วิิส จำกััด ซึ่่�งมีี
ความเชี่่�ยวชาญด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
และการประเมิินความเสี่่�ยง (Risk Assessment)
ในโรงงานอุุตสาหกรรม
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โครงการฯ มีีการดำเนิินการคััดเลืือกโรงงานนำร่่อง
เข้้าร่่วมจำนวน 12 แห่่ง เพื่่�อดำเนิินการตรวจสอบ
ข้้อมููลการเกิิดอุุบััติิเหตุุ รวบรวมหลัักฐานต่่างๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการเกิิดอุุบััติิเหตุุ รวมทั้้�งตรวจสอบการ
แก้้ไขภายหลัังการเกิิดอุุบััติิเหตุุ และมาตรการป้้องกััน
การเกิิดซ้้ำ พร้้อมเสนอข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะ
ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อโรงงาน โดยการคััดเลืือกโรงงาน
นำร่่องจากเกณฑ์์ ดัังนี้้�

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

1. โรงงานที่่�เคยเกิิดอุุบััติิเหตุุซ้้ำ
2. สาเหตุุการเกิิดเหตุุ (Root Cause) ที่่�เกิิดบ่่อยครั้้ง�
3. วิิเคราะห์์มููลค่่าความเสีียหายมากที่่�สุุดจาก
อุุบััติิเหตุุอุุบััติิภััยประเภทต่่างๆ
4. จำนวนผู้้�ได้้รัับบาดเจ็็บ/เสีียชีีวิิตมากที่่�สุุดจาก
อุุบััติิเหตุุอุุบััติิภััยประเภทต่่างๆ
5. อุุบััติิเหตุุที่่�ไม่่สามารถหาสาเหตุุที่่�แน่่ชััดได้้

ภาพกิิจกรรมการสััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการ

โดย ศปก.กนอ. ได้้ดำเนิินการจััดทำรายงานสรุุปผล
การถอดบทเรีียนภายหลัังการตรวจสอบโรงงานกรณีี
เกิิดอุุบััติิเหตุุ/อุุบััติิภัยั ภายในนิิคมอุุตสาหกรรม และสื่่�อ
วีีดิิทัศั น์์เรื่่อ� งการรายงานข้้อเท็็จจริิงกรณีีเกิิดเหตุุการณ์์
ภาวะฉุุกเฉิินและการวิิเคราะห์์สาเหตุุการเกิิดอุุบััติิเหตุุ
เพื่่�อนำไปเผยแพร่่ให้้เจ้้าหน้้าที่่� กนอ. สามารถกำกัับ
ดููแลโรงงานภายในพื้้�นที่่�นิิคมฯ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และมีีแนวทางในการประเมิิน นำไปใช้้เป็็นกรณีีศึึกษา
การวิิเคราะห์์หาสาเหตุุของการเกิิดอุุบััติิเหตุุ รวมทั้้�งมีี
กระบวนการปรัับปรุุงอย่่างเป็็นระบบพร้้อมทั้้�งสามารถ
นำไปประยุุกต์์ใช้้ได้้จริิง เพื่่�อจััดทำมาตรการป้้องกััน
การเกิิดซ้้ำ

รายงานสรุุปผล

การถอดบทเรีียนภายหลัังการตรวจสอบโรงงาน
กรณีีเกิิดอุุบััติิเหตุุ/อุุบััติิภััยภายในนิิคมอุุตสาหกรรม

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย

รายงานสรุุปผลการถอดบทเรีียน
ภายหลัังการตรวจสอบโรงงานกรณีีเกิิดอุุบััติิเหตุุ/อุุบััติิภััย
ภายในนิิคมอุุตสาหกรรม

รายงานประจำำ�ปีี 2564

วีีดิิทััศน์์เรื่่�องการรายงานข้้อเท็็จจริิง
กรณีีเกิิดเหตุุการณ์์ภาวะฉุุกเฉิิน

110

วีีดิิทััศน์์เรื่่�องการวิิเคราะห์์สาเหตุุการเกิิดอุุบััติิเหตุุ

ผลการดำำ�เนิินโครงการกองสนัับสนุุนการปฏิิบััติิการ ศููนย์์ปฏิิบััติิการ กนอ.
โครงการสำำ�รวจและนำำ�เข้้าข้้อมููลสนัับสนุุน

โครงการการบููรณาการข้้อมููล

การระงัับเหตุุของโรงงานอุุตสาหกรรม

ระบบภููมิิสารสนเทศ GIS เพื่่�อการเฝ้้าระวััง

และนิิคมอุุตสาหกรรม

คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม

ศปก.กนอ. ได้้ดำเนิินการพััฒนาระบบฐานข้้อมููล
สนัับสนุุนการระงัับเหตุุ ตั้้�งแต่่ปีี 2558 โดยได้้มีี
การปรัับปรุุงระบบฯ มาอย่่างต่่อเนื่่�อง ในปีี 2564
ศปก.กนอ. ได้้ดำเนิินโครงการสำรวจและนำเข้้าข้้อมููล
สนัั บ สนุุนการระงัั บ เหตุุของโรงงานอุุตสาหกรรม
และนิิคมอุุตสาหกรรมเพื่่�อให้้ฐานข้้อมููลสนัับสนุุน
การระงัับเหตุุภายในโรงงานอุุตสาหกรรม มีีความ
สมบููรณ์์มากยิ่่�งขึ้้�น เป็็นปััจจุุบััน ครบถ้้วน ถููกต้้อง
และเชื่่�อถืือได้้ เพื่่�อรองรัับการเตรีียมความพร้้อม
ในการตอบโต้้สถานการณ์์ฉุุกเฉิินและบริิหารจััดการ
นิิคมอุุตสาหกรรมและท่่าเรืืออุุตสาหกรรมในภาวะ
ฉุุกเฉิินอย่่างทัันท่่วงทีี ทั้้�งในส่่วนของผู้้�ประกอบการ
และสำนัักงานนิิคมอุุตสาหกรรม โดยการจััดอบรม
เชิิงปฏิิบััติิการหลัักสููตรการใช้้งานระบบฐานข้้อมููล
สนัั บ สนุุนการระงัั บ เหตุุ สำหรัั บ ผู้้�ประกอบการ
(Decision Support System) ภายใต้้โครงการสำรวจ
และนำเข้้าข้้อมููลสนัับสนุุนการระงัับเหตุุของโรงงาน
อุุตสาหกรรมและนิิคมอุุตสาหกรรมประจำปีี 2564
ร่่วมกัับสำนัักงานนิิคมอุุตสาหกรรม จำนวน 39 แห่่ง
ทั้้�งในรููปแบบ Face 2 Face และรููปแบบ Online
โดยได้้รับั ความร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีีในการนำเข้้าข้้อมููล
จากผู้้�ประกอบการในพื้้�นที่่�

ศปก.กนอ. ได้้ดำเนิินการจััดหาระบบภููมิิสารสนเทศ
GIS เพื่่� อ การเฝ้้ า ระวัั ง คุุณภาพสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
ในปีี 2563 โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มและความปลอดภัั ย ที่่� ม าจาก
ต่่างแหล่่งที่่�มาและแสดงผลในรููปแบบสารสนเทศ
ภููมิิศาสตร์์ ในการสนัับสนุุนข้้อมููลสำหรัับการตอบโต้้
เหตุุการณ์์ภาวะฉุุกเฉิินและประกอบการตััดสิินใจ
สำหรัับผู้้�บริิหารได้้อย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพ
โดยในปีี 2564 ศปก.กนอ. ได้้ดำเนิินการบููรณาการ
ข้้อมููลระบบภููมิิสารสนเทศ GIS เพื่่�อการเฝ้้าระวััง
คุุณภาพสิ่่ง� แวดล้้อม โดยนำเข้้าข้้อมููล เพื่่�อการเฝ้้าระวััง
คุุณภาพสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ประกอบด้้ ว ย ขอบผัั ง พื้้�นที่่�
ผัังแม่่บท นิิคมอุุตสาหกรรมทั่่�วประเทศ ระบบเฝ้้าระวััง
คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม e-Monitoring ได้้แก่่ สถานีี
ตรวจวััดคุุณภาพอากาศในบรรยากาศ AQMS สถานีี
ตรวจสอบตรวจวััดคุุณภาพน้้ำ WQMS สถานีีตรวจวััด
ตรวจสอบคุุณภาพอากาศจากปล่่องแบบอััตโนมััติิ CEMs
รวมทั้้� ง นำเข้้ า ข้้ อ มููลตามภารกิิจของ ศปก.กนอ.
เช่่น ข้้ อ มููลสถานการณ์์ ฝุ่่� น PM 2.5 ข้้ อ มููล
สถานการณ์์น้้ำ รวมถึึงการเตรีียมความพร้้อม สำหรัับ
เจ้้ า หน้้ า ที่่� ศปก. และเจ้้ า หน้้ า ที่่� ที่่� ป ฏิิบัั ติิ งานที่่�
ศููนย์์ปฏิิบััติิการ กนอ. เพื่่�อให้้ระบบมีีความสมบููรณ์์
และมีีประสิิทธิิภาพ พร้้อมใช้้งาน ในการสนัับสนุุน
ภารกิิจการเฝ้้าระวัังคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมต่่อไป
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โครงการบำำ�รุุงรถสนัับสนุุนภารกิิจ
บรรเทาสาธารณภััย (Eco Ranger)

	กนอ. ได้้ จัั ด หารถสนัั บ สนุุนภารกิิจบรรเทา
สาธารณภััย (Eco Ranger) ตั้้�งแต่่ปีี 2558 เพื่่�อ
ให้้ มีี ค วามพร้้ อ มในการสนัั บ สนุุนภารกิิจบรรเทา
สาธารณภััย (Eco Ranger) ในการให้้ความช่่วยเหลืือ
ผู้้�ประสบภััยในช่่วงเกิิดภััยพิิบััติิ ตลอดจนสนัับสนุุน
การจััดตั้้�งศููนย์์สื่่�อสารเคลื่่�อนที่่� ระบบผลิิตกระแส
ไฟฟ้้า พร้้อมระบบไฟส่่องสว่่างเพื่่�อบััญชาการระงัับ
เหตุุฉุุกเฉิินได้้ ต ลอด 24 ชั่่� ว โมง โดยปีี 2564
ศปก.กนอ. ดำเนิินการโครงการบำรุุงรถสนัับสนุุน
ภารกิิจบรรเทาสาธารณภััย (Eco Ranger) เพื่่�อ
ให้้รถสนัับสนุุนภารกิิจบรรเทาสาธารณภััย (Eco
Ranger) มีีความพร้้อมใช้้งาน ทั้้�งในส่่วนของตััวรถ
และอุุปกรณ์์ด้้านการสื่่�อสาร การเชื่่�อมโยงถ่่ายทอด
สัั ญ ญาณจากพื้้� น ที่่� ใ นนิิคมอุุตสาหกรรม เพื่่� อ ให้้
ผู้้�บริิหารและผู้้�ที่่� เ กี่่� ย วข้้ องสามารถบัั ญ ชาการและ
ติิดตามสถานการณ์์ฉุุกเฉิินจากศููนย์์ปฏิิบััติิการ กนอ.
โดยไม่่ต้้องเดิินทางเข้้าพื้้�นที่่�เกิิดเหตุุฯ ด้้วยการสื่่�อสาร
ถ่่ายทอดสััญญาณจากพื้้�นที่่�ผ่่านรถ Eco Ranger
มาที่่� ศปก.กนอ. สำนัักงานใหญ่่ เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�น
ให้้ แ ก่่ผู้้�ประกอบการและผู้้�พัั ฒ นานิิคมฯ รวมถึึง
ให้้การสนัับสนุุนกิิจกรรมอื่่�นๆ ในพื้้�นที่่�นิิคม อาทิิ
เข้้าร่่วมซ้้อมแผนตอบโต้้ภาวะฉุุกเฉิิน Emergency
Response Plan สนัั บ สนุุนกิิจกรรมในกรณีี
ศููนย์์บริิการตรวจคััดกรองหาเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) จุุดบริิการฉีีดวััคซีีน และกิิจกรรมอื่่�นๆ
โครงการเช่่าระบบวิิทยุุสื่่�อสารเฉพาะกิิจ
ของ กนอ.

ศปก.กนอ. จัั ด เตรีี ย มความพร้้ อ มของระบบ
สื่่� อ สารที่่� มีี ป ระสิิทธิิภาพ ในการปฏิิบัั ติิ งานทั้้� ง ใน
สภาวะปกติิและเกิิดเหตุุฉุุกเฉิิน ซึ่่�งจะเป็็นหััวใจหลััก
ในด้้ านประสานงานการสื่่� อสารแบบบููรณาการให้้
ติิดต่่อถึึงกััน มีีความรวดเร็็วในการส่่งข่่าวสาร และ
ทัันต่่อเหตุุการณ์์ ในปีี 2564 ศปก.กนอ. ดำเนิินการ
โครงการเช่่าระบบวิิทยุุสื่่�อสารเฉพาะกิิจของ กนอ.
เพื่่�อบููรณาการและเชื่่อ� มโยงระบบวิิทยุุสื่่�อสารในเครืือข่่าย
ของ กนอ. และเครืือข่่ายวิิทยุุที่่�รถ Eco Ranger
ให้้ ส ามารถรองรัั บ ในการติิดต่่อสื่่� อ สารครอบคลุุม
ทั่่�วประเทศ และเพิ่่ม� ศัักยภาพในการตอบโต้้เหตุุการณ์์
ภาวะฉุุกเฉิินทั้้� ง ในสภาวะปกติิและสภาวะฉุุกเฉิิน

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ได้้ อ ย่่างมีี ป ระสิิทธิิภาพ และสนัั บ สนุุนกิิจกรรม
ในพื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรม จากเหตุุการณ์์การระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในกรณีีศููนย์์บริิการตรวจคััดกรองหาเชื้้�อไวรััสโคโรนา
และจุุดบริิการฉีีดวััคซีีน
โครงการจััดหาบริิการศููนย์์สำำ�รองข้้อมููล
(Disaster-Recovery Site) ของ ศปก.กนอ.

เพื่่� อ สร้้ า งความเชื่่� อ มั่่� น ในการให้้ บ ริิการระบบ
สารสนเทศของ ศปก.กนอ. ให้้มีีความพร้้อมใช้้งาน
ในปีี 2564 ศปก.กนอ. ได้้ดำเนิินโครงการจััดหา
บริิการศููนย์์สำรองข้้อมููล (Disaster-Recovery Site)
ของ ศปก.กนอ. โดยจัั ด หาระบบสำรองข้้ อ มููล
ภายนอกและการกู้้�คืืนระบบ (Disaster-Recovery:
DR Site) เพื่่�อรองรัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในกรณีีเกิิด
เหตุุฉุุกเฉิินหรืือภััยพิิบััติิ เจ้้าหน้้าที่่�ไม่่สามารถเดิินทาง
เข้้ า พื้้� น ที่่� ส ำนัั ก งานใหญ่่ได้้ หรืื อ ในกรณีี โ ครงข่่าย
การสื่่�อสารหลัักไม่่สามารถใช้้งานได้้ ให้้ผู้้�ใช้้งานระบบ
สามารถเข้้าถึึงระบบสารสนเทศของ ศปก.กนอ. รวมถึึง
จััดเก็็บและสำรองข้้อมููล (Replication Software)
ระบบสารสนเทศของ ศปก.กนอ. ผ่่ า นโครงข่่าย
ที่่�มีีความปลอดภััย และมีีโครงข่่ายการสื่่�อสารสำรอง
เพื่่�อให้้สามารถให้้ระบบสารสนเทศของ ศปก.กนอ.
ให้้มีคี วามพร้้อมใช้้งานและให้้บริิการได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
รวมถึึงการดำเนิินการตรวจประเมิินช่่องโหว่่
(Vulnerability Assessment) ของระบบสารสนเทศ
ตามแนวปฏิิบััติิในการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยด้้าน
สารสนเทศของ กนอ. โดยกำหนดให้้มีกี ารตรวจสอบ
เฝ้้าระวัังและแจ้้งเตืือน ตลอดจนแก้้ไขปััญหาเพื่่�อให้้
ระบบคอมพิิวเตอร์์มีีความปลอดภััย พร้้อมใช้้งาน
ให้้สามารถให้้บริิการตาม SLA ที่่� ศปก.กนอ. กำหนด

รายงานประจำำ�ปีี 2564

112

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของ กนอ.

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

	กนอ. ตระหนัั กถึึ งความสำคัั ญ ในการบริิหาร
จััดการที่่�ดีี บููรณาการหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
(Corporate Governance) การบริิหารความเสี่่�ยง
และควบคุุมภายใน (Risk Management) ตลอดจน
การกำกัับการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ (Compliance)
ดัังนั้้�น คณะกรรมการ กนอ. จึึงได้้กำหนดนโยบาย

การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของ กนอ. เพื่่�อให้้ผู้้�บริิหาร
พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียรัับทราบเจตนารมณ์์
และกรอบการดำเนิินงาน สร้้างความเชื่่�อมั่่�นและ
ความน่่าเชื่่� อ ถืื อ แก่่สัั ง คม ผู้้�มีี ส่่ วนได้้ ส่่ วนเสีี ย
ตลอดจนประชาชนโดยทั่่�วไป ในการมุ่่ง� มั่่�นปฏิิบััติิหน้้าที่่�
และดำเนิินธุุรกิิจของ กนอ. ดัังนี้้�

1.

2.

ก ำ ห น ด ก ร อ บ ก า ร บ ริิ ห า ร กิิจก า ร ที่่� มีี
ประสิิทธิิภาพตามหลัักธรรมาภิิบาล ดัังต่่อไปนี้้�
			 1.1) กนอ. มีีเจตนารมณ์์ที่่�จะบริิหารกิิจการ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ตามหลัักธรรมาภิิบาล
		 โดยคำนึึงถึึงการรัั บ ฟัั ง ความคิิดเห็็ น ความ
ต้้องการของประชาชนและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ทุุกกลุ่่�ม
			 1.2) กนอ. จะดููแลส่่งเสริิมการแข่่งขัั น
		ที่่�เป็็นธรรม ต่่อต้้านการเลืือกปฏิิบััติิทางการค้้า
		การทุุจริิตและรัับสิินบน ตลอดจนจะดำเนิินการ
		ป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายในและการป้้องกััน
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ อัันจะนำไปสู่่�
		การสร้้ า งความได้้ เ ปรีี ย บในการแข่่งขัั น
		 ทางการตลาด
			 1.3) กนอ. กำหนดให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููล
หรืือข่่าวสารสาธารณะทั้้�งด้้านการเงิินและที่่�
ไม่่ใช่่การเงิินอย่่างถููกต้้อง และเหมาะสม ทั้้�งนี้้�
ให้้เป็็นไปตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
			 1.4) กนอ. กำหนดให้้มีกี ระบวนการบริิหาร
ความเสี่่�ยง การควบคุุมภายในทั่่�วทั้้�งองค์์กร
		ที่่� เ ป็็ นระบบ สอดคล้้ องกัั บ ยุุทธศาสตร์์ แ ละ
		 เป้้าหมายองค์์กร ตามกรอบมาตรฐานการบริิหาร
		 จััดการความเสี่่�ยงที่่�ดีี เพื่่�อเป็็นเครื่่อ� งมืือในการ
เพิ่่ม� คุุณค่่า (Value Enhancement) สร้้างสรรค์์
มููลค่่าเพิ่่�ม (Value Creation) ทั้้�งนี้้� นโยบาย
การกำกัั บ ดููแลกิิจการที่่� ดีี ต้้ อ งมีี ก ารทบทวน
		 เป็็นระยะ เพื่่�อให้้มีีความเหมาะสมกัับสภาพ
การดำเนิินงานขององค์์กรที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป

คณะกรรมการจะเป็็ น ผู้้�พิิจารณากำหนด
ทิิศทาง กลยุุทธ์์ แผนยุุทธศาสตร์์ระยะยาว
		 และแผนปฏิิบัั ติิก ารประจำปีี ข ององค์์ ก ร
		 รวมทั้้�งระบุุความเสี่่�ยงในระดัับวััตถุุประสงค์์
เชิิงยุุทธศาสตร์์ และพิิจารณามาตรการบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม
3.

คณะกรรมการจะเป็็ น ผู้้�พิิจารณากำหนด
		จรรยาบรรณและแนวประพฤติิปฏิิบัั ติิที่่� ดีี
ของคณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
		 ให้้สอดคล้้องตามมาตรฐานสากลอย่่างครบถ้้วน
		 รวมทั้้� ง เป็็ น ผู้้�นำในการประพฤติิปฏิิบัั ติิที่่� ดีี
		มีีจริิยธรรม มีีความรัับผิิดชอบ ตามแนวทาง
		การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
4.

คณะกรรมการมีี ห น้้ า ที่่� ค วามรัั บ ผิิดชอบ
		 ในการพิิจารณากำหนดระบบบริิหารจััดการ
องค์์กรที่่�สำคััญ รวมถึึงระบบการกำกัับดููแล
กิิจการที่่� ดีี ให้้ มีี ค วามเพีี ย งพอ เหมาะสม
		สามารถขัับเคลื่่�อนให้้องค์์กรเกิิดความยั่่�งยืืน
		 ตลอดจนบููรณาการระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ในการติิดตามกำกัั บ ผลการดำเนิินงาน
		ด้้านการเงิินและไม่่ใช่่การเงิินอย่่างครบถ้้วน
เป็็นระบบ
5.

คณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร ตลอดจนพนัักงาน
และลููกจ้้างของ กนอ. ทุุกระดัับ จะปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ เต็็มศัักยภาพ
ภายใต้้ ห ลัั กก ารการกำกัั บ ดููแลกิิจการที่่� ดีี
		ดัังต่่อไปนี้้�
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			 5.1 การสร้้ า งมููลค่่าเพิ่่� ม แก่่กิิจการทั้้� ง ใน
		 ระยะสั้้�นและระยะยาว (Create Value)
			 5.2 ความสำนึึกในหน้้ า ที่่� ด้้ ว ยขีี ด ความ
สามารถและประสิิทธิิภาพ (Responsibility)
			 5.3 การปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียโดย
สุุจริิตและเท่่าเทีียม (Equitable Treatment)
			 5.4 ความรัับผิิดชอบต่่อผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
(Accountability)
			 5.5 ความโปร่่งใส การเปิิ ด เผยข้้ อ มููล
		 ตรวจสอบได้้ (Transparency)
			 5.6 การพััฒนาการกำกัับดููแลและจรรยาบรรณ
		ที่่�ดีีในการประกอบธุุรกิิจ (Ethics)
			 5.7 การมีี ส ำนึึกในความรัั บ ผิิดชอบ
ต่่อสัั ง คมมาใช้้ ใ นการดำเนิินงาน (Social
		 Awareness)

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

6.

คณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร ตลอดจนพนัักงาน
และลููกจ้้างของ กนอ. ทุุกระดัับ ต้้องมีีความ
ตระหนัักและปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำเนิินกิิจการของ
กนอ. รวมถึึงมติิคณะรััฐมนตรีี ตลอดจนวิิธีี
ปฏิิบััติิและมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิ
งานอย่่างเคร่่งครััด โดยให้้ผู้้�บัังคัับบััญชาทุุก
ระดัับชั้้�นมีีหน้้าที่่�ควบคุุมและป้้องกัันความเสี่่�ยง
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นด้้วย

การปฏิิบััติิตามหลัักการและแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในรััฐวิิสาหกิิจ
	กนอ. ยึึดมั่่�นและปฏิิบััติิตามหลัักการการกำกัับ
ดููแลกิิจการที่่� ดีี ข องรัั ฐ วิิสาหกิิจทั้้� ง ในระดัั บ สากล
ได้้แก่่ OECD Guideline on Corporate Governance
of State-Owned Enterprise (2015 Edition)
โดยองค์์ ก ารเพื่่� อความร่่วมมืื อและการพัั ฒ นาทาง
เศรษฐกิิจ (OECD) และระดัั บ ประเทศ ได้้ แ ก่่

หลัักการและแนวทางการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีใน
รััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิิบััติิ โดย
สำนัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.)
กระทรวงการคลััง จึึงได้้จััดทำคู่่�มืือการกำกัับดููแล
กิิจการที่่�ดีีของ กนอ. ซึ่่�งมีีสาระสำคััญในประเด็็น
ต่่างๆ ดัังนี้้�

1.

2. 	สิิทธิิและความเท่่าเทีียมกัันของผู้้�ถืือหุ้้�น

บทบาทของภาครััฐ

		กนอ. ในฐานะหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ ซึ่่�งมุ่่�ง
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยคำนึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นทางตรง อัันได้้แก่่ กระทรวงการคลััง
บนสมดุุลของผู้้�มีี ส่่ วนได้้ ส่่ วนเสีี ย กลุ่่� ม ต่่างๆ
		ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ กนอ. โดยมีีการรายงานผลการ
ดำเนิินงานทั้้�งด้้านการเงิินและไม่่ใช่่การเงิิน
		 ตลอดจนการพััฒนาและดำเนิินงานสำคััญต่่างๆ
ต่่อคณะกรรมการ กนอ. และกระทรวงการคลััง
		 ในฐานะผู้้�ถืื อ หุ้้�นหลัั ก เป็็ น ประจำทุุกเดืื อ น
ตลอดจนการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
		 และประชาชนผ่่านทางรายงานประจำปีี (Annual
		 Report) เป็็นประจำทุุกปีี

		 เพื่่� อ ให้้ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นภาครัั ฐ สามารถใช้้ สิิ ทธิิของ
ตนได้้อย่่างครบถ้้วน และมั่่�นใจได้้ว่่า กนอ.
		มีีการดููแลให้้การดำเนิินธุุรกิิจและการลงทุุน
ที่่�คุ้้�มค่่ามีีการบริิหารจััดการงานภายในที่่�เป็็น
เลิิศและมีีจริิยธรรม ทั้้�งการจััดให้้มีีนโยบาย
การป้้ อ งกัั น และต่่อต้้ า นการทุุจริิต การรัั บ
สิินบน และความขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์
		ที่่�ครอบคลุุมการป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายใน
เพื่่� อ หาผลประโยชน์์ ใ ห้้ แ ก่่ตนเองหรืื อ
		ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง (Abusive Self-Dealing) รวมถึึง
		การกำหนดให้้กรรมการและผู้้�บริิหาร เปิิดเผย
		ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของตน
		 และผู้้�เกี่่� ย วข้้ อ ง เพื่่� อ ป้้ อ งกัั น ความขัั ด แย้้ ง
		 ทางผลประโยชน์์ จ ากการมีี ส่่ วนร่่วมในการ
ตััดสิินใจและการทำธุุรกรรมของ กนอ.
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3.

คณะกรรมการ

4.

บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

		 คณะกรรมการ กนอ. ประกอบด้้ ว ย ผู้้�มีี
ความรู้้� ความสามารถ ความเชี่่�ยวชาญ และ
ประสบการณ์์ที่่�สามารถเอื้้�อประโยชน์์ให้้กัับ
กนอ. โดยเป็็นผู้้�มีีบทบาทสำคััญในการกำหนด
วิิสัั ย ทัั ศ น์์ แ ละกรอบทิิศทางยุุทธศาสตร์์ ข อง
องค์์กร รวมถึึงร่่วมกัับผู้้�บริิหารระดัับสููงกำหนด
แนวทางการดำเนิินงานขององค์์กรทั้้�งระยะยาว
		 และระยะสั้้� น นอกจากนี้้� คณะกรรมการ
		กนอ. ยัังจััดให้้มีีคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ
เพื่่� อ ช่่วยศึึกษากลั่่� น กรองตามความจำเป็็ น
		 รวมถึึงกำกัับดููแลให้้ กนอ. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้บรรลุุ
พัันธกิิจ วััตถุุประสงค์์ และนโยบายของภาครััฐ
		ทั้้�งนี้้� กนอ. มีีการกำหนดให้้มีกี ารจััดส่่งหนัังสืือเชิิญ
		 พร้้ อ มเอกสารการประชุุมคณะกรรมการ
		ต่่อคณะกรรมการเป็็นการล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า
7 วััน โดยกำหนดไม่่ให้้มีีการถอน/เพิ่่�มวาระ
วาระจร/เวีียน สััตยาบัันย้้อนหลััง เพื่่�อให้้การ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการมีีประสิิทธิิภาพ
มากยิ่่�งขึ้้�น
		กนอ. คำนึึงถึึงสิิทธิิ บทบาท และความคาดหวััง
ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทั้้�งภายในและภายนอก
ของ กนอ. โดยกำหนดแนวทางการปฏิิบััติิต่่อ
กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของ กนอ. ผ่่านคู่่�มืือ
การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และคู่่�มืือจริิยธรรม
ระดัับคณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
ของ กนอ. สรุุปได้้ดัังนี้้�
		 4.1 ผู้้� ถืือหุ้้� น ภาครัั ฐ กนอ. นำกรอบ
แนวนโยบายผู้้�ถืือหุ้้�นภาครััฐของรััฐวิิสาหกิิจ
(Statement of Direction: SOD) นโยบาย
		 ของกระทรวงการคลัั ง และกระทรวง
อุุตสาหกรรม เป็็นกรอบแนวทางในการกำหนด
ทิิศทาง ยุุทธศาสตร์์ กลยุุทธ์์ แผนปฏิิบััติิการ
โดยมีีการรายงานผลและเปิิดเผยข้้อมููลทั้้�งด้้าน
การเงิินและไม่่ใช่่การเงิิน ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นภาครััฐ
เพื่่�อให้้การติิดตามการดำเนิินงานของ กนอ.
เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและน่่าเชื่่�อถืือ
			 4.2 ภาครัั ฐ /หน่่ ว ยงานราชการระดัั บ
ภููมิิภาคและท้้องถิ่่�น กนอ. ยึึดมั่่�นการปฏิิบััติิ
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ตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ หลัักเกณฑ์์
มาตรฐาน นโยบายภาครัั ฐ รวมถึึงให้้ ก าร
สนัับสนุุนและความร่่วมมืือต่่อการดำเนิินงาน
ของภาครััฐ หน่่วยงานราชการระดัับภููมิิภาค
และท้้องถิ่่�น
			 4.3 พนัักงานและลููกจ้้าง กนอ. ให้้ความ
สำคัั ญ กัั บ การบริิหารและพัั ฒ นาทรัั พ ยากร
บุุคคลอย่่างเป็็นธรรม เท่่าเทีียม เป็็นไปตาม
กฎหมาย มาตรฐาน ความปลอดภััย และ
สุุขอนามัั ย ของบุุคลากร ตลอดจนเคารพ
ขนบธรรมเนีียม วััฒนธรรม ประเพณีี และ
สิิทธิิมนุุษยชน โดยถืือเป็็นบรรทััดฐานขั้้�นต้้น
ของการดำเนิินงาน
			 4.4 ลููกค้้า (ผู้้�ประกอบการ) กนอ. ให้้
บริิการลููกค้้ า ทุุกกลุ่่� ม ด้้ ว ยความเสมอภาค
		 เป็็นธรรม ไม่่เลืือกปฏิิบััติิ ยิินดีีรับั ฟัังปััญหาเพื่่�อ
ค้้นหาสาเหตุุที่่�แท้้จริิงและแก้้ไข เพื่่�อให้้ลููกค้้า
เกิิดความพึึงพอใจ ความเชื่่อ� มั่่�นในความมุ่่ง� มั่่�น
ตั้้�งใจ ซื่่�อสััตย์์ และมาตรฐานในการให้้บริิการ
		 4.5 เจ้้าหนี้้� กนอ. กำหนดนโยบายการ
ปฏิิบัั ติิต่่ อเจ้้ า หนี้้� โดยยึึดประโยชน์์ ที่่� เ ป็็ น
ธรรมต่่อทั้้�งสองฝ่่าย ตามกฎหมาย สััญญา
หรืือเงื่่�อนไขที่่�ดำเนิินการตกลงร่่วมกัันอย่่าง
เคร่่งครััด ทั้้�งนี้้� กรณีีไม่่สามารถดำเนิินการ
		 ได้้ ต ามเงื่่� อ นไขหรืื อ สัั ญ ญาที่่� ต กลงร่่วมกัั น
กนอ. จะรีี บ แจ้้ ง ให้้ เ จ้้ า หนี้้� ท ราบโดยทัั น ทีี
		 เพื่่�อร่่วมหาแนวทางในการแก้้ไขอัันจะนำไปสู่่�
ประโยชน์์ร่่วมกัันอย่่างสมดุุล
			 4.6 คู่่�ค้้า ผู้้� ส่่ ง มอบ คู่่�ความร่่ วมมืือ
		กนอ. กำหนดนโยบายการจััดซื้้�อจััดจ้้างที่่�มุ่ง�่ เน้้น
		 ความโปร่่งใส ตรวจสอบได้้ เป็็นไปตามกฎ
ระเบีียบ ข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยไม่่เลืือกปฏิิบััติิ
		 โดยกำกัั บ ไม่่ให้้ มีี ก ารทุุจริิต รัั บ สิินบนหรืื อ
		ผลประโยชน์์อื่่�นใด เพื่่�อป้้องกัันการปฏิิบััติิที่่�
		 ไม่่เป็็นธรรมต่่อคู่่ค้� า้ ผู้้�ส่่งมอบ คู่่ค� วามร่่วมมืือได้้
			 4.7 คู่่�แข่่ง กนอ. มีีเจตจำนงในการดำเนิินงาน
อย่่างเปิิดเผย โปร่่งใส เป็็นไปตามเงื่่�อนไข
ตลาด ไม่่สร้้างความได้้เปรีียบในการแข่่งขััน
อย่่างไม่่เป็็นธรรม โดยกำหนดเป็็นนโยบาย
		การส่่งเสริิมการแข่่งขัันที่่�เป็็นธรรม และแนว
		 ปฏิิบััติิตามหลัักการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อ
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		สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (Corporate Social
Responsibility (CSR) in Process)
			 4.8 ชุุมชน สัังคม และประเทศชาติิ กนอ.
ตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชน สัังคม
สิ่่�งแวดล้้อม รวมไปถึึงประเทศชาติิ จึึงมุ่่�งเน้้น
การทำธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน คำนึึงถึึงความเสี่่�ยง
และโอกาสเกิิดผลกระทบต่่อสัังคม สิ่่ง� แวดล้้อม
และประเทศชาติิ โดยกำหนดนโยบายและ
		 แนวปฏิิบัั ติิ ในการรัั บ ผิิดชอบต่่อสัั ง คมและ
		 สิ่่ง� แวดล้้อม (Corporate Social Responsibility
		 (CSR) in Process) รวมถึึงการให้้ ค วาม
สำคััญกัับการเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งแก่่ชุุมชน
โดยรอบพื้้� น ที่่� นิิ คมอุุตสาหกรรมและท่่าเรืื อ
อุุตสาหกรรม
5.

ความยั่่�งยืืนและนวััตกรรม

		กนอ. นำหลัักการบริิหารจััดการและส่่งเสริิม
นวััตกรรมเข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ ที่่�สามารถแข่่งขัันได้้
		 ในอนาคต โดยกำหนดนโยบาย แนวปฏิิบััติิ
และแผนการจััดการนวััตกรรมทั้้�งระยะยาวและ
ระยะสั้้�นขององค์์กร ควบคู่่�กัับหลัักการพััฒนา
ความยั่่� ง ยืื น เพื่่� อ การพัั ฒ นาประสิิทธิิภาพ
การปฏิิบััติิงานและให้้บริิการ บรรลุุวิิสััยทััศน์์
ของการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
(กนอ.) เป็็ น “ผู้้� น ำเป็็ น การพัั ฒ นานิิ ค ม
อุุ ต สาหกรรมครบวงจรระดัั บ ภููมิิ ภ าค
ด้้วยนวััตกรรมสู่่�ความยั่่�งยืืน”
6.

การเปิิดเผยข้้อมููล

		กนอ. มีีการกำหนดกรอบการเปิิดเผยข้้อมููล
		สารสนเทศ เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจได้้ ว่่ าการเปิิ ด เผย
		 และเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารการดำเนิินงานที่่�
สำคััญของ กนอ. เป็็นไปอย่่างถููกต้้อง เหมาะสม
		 ครบถ้้ ว น เป็็ น ปัั จจุุบัั น และตรวจสอบได้้
		 ผ่่านช่่องทางที่่�หลากหลาย เพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียและสาธารณชนสามารถเข้้าถึึงข้้อมููล
สำคััญของ กนอ. ได้้อย่่างเท่่าเทีียม สอดคล้้อง
กัับพระราชบััญญััติิข้้อมููลข่่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 หลัักเกณฑ์์การประเมิินคุุณธรรม
และความโปร่่งใสในการดำเนิินงานของภาครััฐ
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		 (Integrity and Transparency Assessment:
		 ITA) หลัั กก ารและแนวปฏิิบัั ติิที่่� ดีี ต าม
แนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลของรััฐวิิสาหกิิจของ
สำนัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ
(สคร.) กระทรวงการคลัังกำหนด
7.

การบริิหารความเสี่่�ยงและควบคุุมภายใน

8.

จรรยาบรรณ

9.

การติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน

		กนอ. ตระหนัักถึึงความสำคััญของการบริิหาร
ความเสี่่� ย งและการควบคุุมภายใน ซึ่่� ง เป็็ น
ระบบบริิหารจััดการที่่�สำคััญสำหรัับการกำกัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยมีีคณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยงและควบคุุมภายใน และกองบริิหาร
ความเสี่่�ยงและควบคุุมภายใน ฝ่่ายยุุทธศาสตร์์
เป็็ น ผู้้�รัั บ มอบนโยบายนำไปขัั บ เคลื่่� อ นให้้
เกิิดผลสำเร็็จ เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจในระบบ
บริิหารจััดการความเสี่่�ยงและควบคุุมภายใน
ให้้มีีประสิิทธิิภาพและเป็็นมาตรฐาน สามารถ
ขัับเคลื่่�อนองค์์กรให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์อย่่างมีี
ประสิิทธิิผล
		กนอ. ให้้ ค วามสำคัั ญ กัั บ การส่่งเสริิมให้้
บุุคลากรทุุกระดัั บ ปฏิิบัั ติิ งานได้้ อ ย่่างมีี
จริิยธรรมและจรรยาบรรณ กนอ. จึึงได้้จััด
ทำคู่่�มืือจริิยธรรมทั้้�งในระดัับคณะกรรมการ
ผู้้�บริิหาร และพนัั ก งาน ให้้ ถืื อ ปฏิิบัั ติิ โดย
		 เคร่่งครัั ด และจัั ด กิิจกรรมสร้้ า งบรรยากาศ
		 เพื่่� อ เสริิมสร้้ า งความตระหนัั ก ให้้ บุุ คลากร
		 เห็็นความสำคััญและมุ่่ง� มั่่�นร่่วมกัับองค์์กรในการ
		 ปฏิิบััติิตนเป็็นผู้้�มีีจริิยธรรมและจรรยาบรรณ
		 ได้้ตามกรอบแนวทางที่่� กนอ. กำหนดอย่่าง
		 ครบถ้้ ว นสมบููรณ์์ เพื่่� อ ขัั บ เคลื่่� อ นให้้ อ งค์์ ก ร
		 เกิิดวััฒนธรรมหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
		 ให้้เป็็นที่่�ยอมรัับโดยทั่่�วไป
		 เพื่่�อให้้การติิดตามผลการดำเนิินงานเป็็นไป
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล กนอ. ได้้
กำหนดให้้มีกี ารนำเสนอรายงานทั้้�งด้้านการเงิิน
		 และไม่่ใช่่การเงิินอย่่างครบถ้้ ว นมีี คุุ ณภาพ
		 และมีี ข้้ อ มููลสารสนเทศและการวิิเคราะห์์ ที่่�

รายงานประจำำ�ปีี 2564

		ถููกต้้อง ต่่อคณะกรรมการ กนอ. อย่่างสม่่ำเสมอ
		 เพื่่�อให้้คณะกรรมการ กนอ. สามารถพิิจารณา
ผลการดำเนิินงานได้้ อ ย่่างชัั ด เจนก่่อนการ
ตัั ด สิินใจ มอบข้้ อ สัั ง เกตและข้้ อ เสนอแนะ
		 อย่่างมีีนััยสำคััญให้้นำไปปรัับปรุุงและพััฒนา
		ผลการดำเนิินงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล บรรลุุ
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		 เป้้าหมายและขอบเขตการดำเนิินงานของ กนอ.
		 รวมทั้้�งข้้อตกลงการประเมิินผลการดำเนิินงาน
		 (Performance Agreement) ของ กนอ.
		ที่่�ได้้หารืือและกำหนดข้้อตกลงร่่วมกัันระหว่่าง
กนอ. และกระทรวงการคลััง โดย สำนัักงาน
คณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.)

การกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง
	กนอ. กำหนดให้้ ก องบริิหารความเสี่่� ย งและ
ควบคุุมภายใน สัั ง กัั ด ฝ่่ า ยยุุทธศาสตร์์ สายงาน
ยุุทธศาสตร์์และพััฒนา เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบงานกำกัับ
ดููแลการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับที่่�
เกี่่�ยวข้้อง ตามหลัักการบููรณาการการกำกัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี การบริิหารความเสี่่�ยงและควบคุุมภายใน
และการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับที่่�
เกี่่�ยวข้้อง (GRC: Corporate Government, Risk
Management and Internal Control, Compliance)
โดยรายงานผลการดำเนิินงานในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อ
คณะอนุุกรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย และการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และคณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและควบคุุม
ภายใน และคณะกรรมการ กนอ.
	กองบริิหารความเสี่่�ยงและควบคุุมภายใน มีีการ
รวบรวมรายการกฎหมาย กฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ หน้้ า ที่่� ค วามรัั บ ผิิดชอบของ กนอ.
ตลอดจนแนวทาง/ขั้้� น ตอน/คู่่� มืื อ ปฏิิบัั ติิ งานของ
หน่่วยงานภายใน ซึ่่�งต้้องได้้รัับการทบทวน/ปรัับปรุุง

เพื่่�อรองรัับการประกาศใช้้ พ.ร.บ. ข้้อบัังคัับ กฎหมาย
ระเบีียบ หลัักเกณฑ์์ ฯลฯ ใหม่่ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ดำเนิินงานของ กนอ. เป็็นประจำทุุกปีี
โดยในปีีงบประมาณ 2564 พบว่่า สายงานบริิการ
และลููกค้้าสััมพัันธ์์ เป็็นหน่่วยงานที่่�ต้อ้ งมีีการดำเนิินงาน
เพิ่่�มเติิม เพื่่�อรองรัับพระราชบััญญััติิการคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 ที่่�จะมีีผลใช้้บัังคัับ
ในปีี 2565 ซึ่่�งหน่่วยงานได้้มีีการเตรีียมการกำหนด
นโยบาย แนวปฏิิบัั ติิ และแบบคำร้้ อ งขอต่่างๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องครบถ้้วน มีีความเพีียงพอที่่�จะสามารถ
ปฏิิบัั ติิ ตามกฎหมาย ระเบีี ย บ และข้้ อ บัั ง คัั บ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกิิจการ ให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์อย่่างมีี
ประสิิทธิิผลของหน่่วยงานได้้
นอกจากนี้้� ผลลัั พ ธ์์ ข องกระบวนการกำกัั บ
ดููแลการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับที่่�
เกี่่�ยวข้้อง ในปีีงบประมาณ 2564 พบว่่า กนอ. ไม่่มีี
การกระทำผิิดกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทั้้�งในระดัับองค์์กร และระดัับบุุคลากร กนอ.

นโยบายป้้องกัันการทุุจริิต การรัับสิินบน และความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
	กนอ. ได้้ ป ระกาศนโยบายการป้้ อ งกัั น และ
ต่่อต้้านการทุุจริิต การรัับสิินบน และความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ เพื่่�อให้้เป็็นกรอบการบริิหารจััดการ

ด้้วยความซื่่�อสััตย์์ เปิิดเผย โปร่่งใส ตรวจสอบได้้
มุ่่�งผลสััมฤทธิ์์�อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยครอบคลุุม
ประเด็็นสำคััญ ดัังนี้้�

1.

ทางอ้้อม ควบคู่่�กัับการส่่งเสริิมความตระหนััก
และพฤติิกรรมพึึงประสงค์์ตามกรอบจริิยธรรม
ของบุุคลากร กนอ. ในการปฏิิบััติิงานอย่่างซื่่�อสััตย์์
		 เปิิ ด เผย โปร่่งใส เป็็ น ธรรม ตรวจสอบได้้
และมุ่่�งผลสััมฤทธิ์์�อย่่างมีีประสิิทธิิภาพตาม
		 หลัักธรรมาภิิบาล

การป้้องกัันและต่่อต้้านการทุุจริิต

		 และการรัับสิินบน

		กนอ. ให้้ความสำคััญต่่อการกำกัับดููแลการ
ปฏิิบัั ติิ ตามกฎหมาย ระเบีี ย บ ข้้ อ บัั ง คัั บ
		วิิธีีปฏิิบััติิ เพื่่�อวางระบบป้้องกัันและต่่อต้้านการ
ทุุจริิต คอร์์รัปั ชัันในทุุกรููปแบบ ทั้้�งทางตรงและ
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2.

การป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายใน

3.

การป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

		กนอ. กำหนดแนวทางการเก็็บรัักษาข้้อมููลและ
การป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายใน โดยกำหนด
สิิทธิิในการเข้้าถึึงข้้อมููลสารสนเทศในแต่่ละชั้้น�
		 ความลัับ ตามอำนาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
		 ของผู้้�ปฏิิบัั ติิ งานระดัั บ ต่่างๆ และควบคุุม/
ป้้องกัันการเข้้าถึึงข้้อมููลของ กนอ. จากบุุคคล
		ภายนอก รวมถึึงกำหนดแนวปฏิิบัั ติิ ให้้
		 คณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน กนอ.
เก็็บรัักษาความลัับ/ข้้อมููลภายในของ กนอ.
		ที่่�ตนได้้ทราบจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่� โดยไม่่เปิิดเผย
		 แก่่บุุคคลอื่่�นใดที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง และห้้ามมิิให้้นำ
ข้้อมููลความลัับ/ข้้อมููลภายในของ กนอ. ไปใช้้
ประโยชน์์หรืือแสวงหาประโยชน์์โดยมิิชอบ
		 แก่่ตนเองหรืือผู้้�อื่่น� ไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อม
แม้้ ก ารเปิิ ด เผยข้้ อ มููลนั้้� น จะไม่่ทำให้้ กนอ.
เสีียหายก็็ตาม ยกเว้้นกรณีีที่่�ต้้องปฏิิบััติิตาม
กฎหมาย หรืือได้้รัับอนุุมััติิจากผู้้�มีีอำนาจแล้้ว
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ของกรรมการ กนอ. ประจำปีี รวมถึึงการ
		 เปิิดเผยความเกี่่�ยวข้้องหรืือการมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
		 ในวาระการประชุุมของคณะกรรมการ กนอ.
ทุุกครั้้ง� เพื่่�อรัับรองการไม่่มีีตำแหน่่ง หรืือความ
สััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจใดๆ และสามารถใช้้ดุุลยพิินิิจ
ที่่�เป็็นอิิสระในการตััดสิินใจโดยปราศจากความ
คาดหวัังในผลประโยชน์์ส่่วนตััวอย่่างแท้้จริิง
		
			 นอกจากนี้้� กนอ. กำหนดให้้บุุคลากร กนอ.
มีี ก ารรายงานการขัั ด กัั น ของผลประโยชน์์
		 เป็็นประจำทุุกปีี และทุุกครั้้ง� เมื่่�อได้้รับั การบรรจุุ/
		 ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำรงตำแหน่่งใหม่่ เพื่่�อใช้้
ในการแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย และป้้องกัันโอกาสเกิิด
ผลประโยชน์์ทัับซ้้อนในการบริิหารทรััพยากร
บุุคคล รวมถึึงให้้มีีการเปิิดเผยความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ ใ นการจัั ด ซื้้� อ /จัั ด จ้้ า ง/จ้้ า ง
		ที่่�ปรึึกษา ทุุกครั้้�งที่่�บุุคลากรได้้รัับมอบหมาย
ให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการจััดซื้้�อ
		 จััดจ้้าง

		 เพื่่� อ ป้้ อ งกัั น ความขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์
		 ในการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ จึึงกำหนด
ให้้มีกี ารรัับรองคุุณสมบััติิ และความเป็็นอิิสระ

นโยบายและผลการจััดการรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
	กนอ. ให้้ความสำคััญกัับการป้้องกัันการเกิิดรายการ
เกี่่�ยวโยง หรืือการทำรายการระหว่่าง กนอ. กัับ
บุุคคลที่่� เ กี่่� ย วโยงกัั บ กนอ. หรืื อ การทำรายการ
ระหว่่าง กนอ. กัับนิิติิบุุคคลที่่�มีผู้้�มี
ี อี ำนาจควบคุุมเป็็น
บุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัับ กนอ. เพื่่�อให้้เกิิดความโปร่่งใส
เป็็นธรรม เท่่าเทีียมกััน โดยยึึดหลัักการในการทำ
รายการต่่างๆ ดัังนี้้�
- เป็็ น รายการที่่� ผ่่ า นกระบวนการอนุุมัั ติิที่่�
โปร่่งใสโดยกรรมการ/ผู้้�บริิหารด้้วยความรัับผิิดชอบ
ระมััดระวัังและซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต โดยผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ไม่่ได้้มีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ
- เป็็นรายการที่่�กระทำโดยคำนึึงถึึงผลประโยชน์์
ของหน่่วยงานเสมืือนการทำรายการกัับบุุคคลภายนอก

- มีีระบบติิดตามและตรวจสอบที่่�ทำให้้มั่่�นใจ
ได้้ว่่าการทำรายการเป็็นไปตามขั้้�นตอนที่่�ถููกต้้อง
- หลีี ก เลี่่� ย งการทำรายการที่่� เ กี่่� ย วโยงที่่� อ าจ
ก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัันกัับบริิษััท
ในเครืือ กนอ. และกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ กนอ.
โดย กนอ. ได้้กำหนดแนวปฏิิบััติิในการป้้องกััน
การเกิิดรายการเกี่่�ยวโยง ดัังนี้้�
1) จััดให้้มีีแบบฟอร์์มการรัับรองคุุณสมบััติิของ
กรรมการ กนอ. ประจำปีี และแบบฟอร์์มรัับรอง
ความเป็็นอิิสระของกรรมการ กนอ. ประจำปีี เพื่่�อ
รัับรองการไม่่มีีตำแหน่่ง หรืือความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจใดๆ
และสามารถใช้้ดุุลยพิินิิจที่่�เป็็นอิิสระในการตััดสิินใจ

รายงานประจำำ�ปีี 2564

โดยปราศจากความคาดหวัังในผลประโยชน์์ส่่วนตััว
อย่่างแท้้จริิง
2) จััดให้้มีีแบบฟอร์์มเปิิดเผยความเกี่่�ยวข้้อง
หรืือการมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในวาระการประชุุมคณะ
กรรมการ กนอ. ทุุกครั้้�ง เพื่่�อขอความร่่วมมืือในการ
ไม่่ร่่วมประชุุมพิิจารณาในเรื่่�องที่่�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
หรืือรายการเกี่่�ยวโยง ไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อม อัันอาจ
ก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กับั กนอ. ได้้
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3) จััดให้้มีีแบบฟอร์์มการแจ้้งข้้อมููลการถืือหุ้้�น
การดำรงตำแหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนและไม่่จดทะเบีียน
ของคณะกรรมการ กนอ. ประจำปีี เพื่่�อตรวจสอบ
รายการเกี่่�ยวโยง และเปิิดเผยข้้อมููลต่่อสาธารณชน
ผ่่านรายงานประจำปีี

โดยในปีีงบประมาณ 2564 มีีรายการระหว่่างกัันของ กนอ. กัับหน่่วยงาน/นิิติิบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�
นิิติิบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง

บริิษััท โกลบอล ยููทิิลิิตี้้� เซอร์์วิิส จำกััด
- รายรัับ
- รายจ่่าย
บริิษััท จััดการและพััฒนาทรััพยากรน้้ำภาคตะวัันออก จำกััด
(มหาชน)
ธนาคารออมสิิน
- เงิินฝาก
- เงิินกู้้�

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)

213.53
1,759.96
31.92

กรรมการร่่วมกััน
ในปีีงบประมาณ 2564

นางสาวสมจิิณณ์์ พิิลึึก*
นายวีีริิศ อััมระปาล**
นางสาวสมจิิณณ์์ พิิลึึก*
นายวีีริิศ อััมระปาล**
นายก้้อง รุ่่�งสว่่าง

36.95
865.90

หมายเหตุุ :

* นางสาวสมจิิณณ์์ พิิลึึก ดำรงตำแหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 20 พ.ย. 61 - 19 เม.ย 64
** นายวีีริิศ อััมระปาล ดำรงตำแหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 30 เม.ย 64 - ปััจจุุบััน

การบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน
	กนอ. ให้้ความสำคััญต่่อการบริิหารความเสี่่�ยง
และการควบคุุมภายใน ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือสำคััญ
ในการรัับมืือกัับปััจจััยเสี่่�ยงต่่างๆ ทั้้�งจากปััจจััยภายใน
และปััจจััยภายนอกองค์์กร อัันได้้แก่่ ความผัันผวน
ทางเศรษฐกิิจ สถานการณ์์ความไม่่แน่่นอน และ
ปััจจััยเสี่่�ยงใหม่่ๆ ที่่�มีีแนวโน้้มซัับซ้้อนและทวีีความ
รุุนแรงมากยิ่่�งขึ้้�นกว่่าในอดีีต เป็็นต้้น การบริิหาร
ความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในเป็็นส่่วนสำคััญที่่�
จะช่่วยลดผลกระทบ ทำให้้ กนอ. สามารถบรรลุุ
เป้้าหมายทางธุุรกิิจที่่�ตั้้�งไว้้ ประกอบกัับได้้รัับการ

สนัั บ สนุุนการดำเนิินงานของ กนอ. ภายใต้้ ก าร
กำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อให้้การบริิหารความเสี่่�ยงมีี
ประสิิทธิิภาพ และประสิิทธิิผลในการบรรลุุเป้้าหมาย
ทางธุุรกิิจ สอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์และทิิศทางองค์์กร
ลดผลกระทบจากความไม่่แน่่นอนของสภาพแวดล้้อม
ทางธุุรกิิจ สามารถสร้้างความมั่่�นใจและความน่่าเชื่่�อถืือ
ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในการดำเนิิน
ธุุรกิิจว่่า กนอ. มีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและ
การควบคุุมภายในที่่�สามารถรองรัับความเสี่่�ยงได้้
ในทุุกมิิติิ
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การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ในปีี 2564 กนอ. ได้้ยกร่่างแผนบริิหารความเสี่่�ยง
ร่่วมกัับสายงานต่่างๆ ด้้วยการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ
ค้้นหาประเด็็น สาเหตุุ ผลกระทบ วิิธีีการจััดการ ฯลฯ
โดยพิิจารณาจากนโยบายรัั ฐ นโยบายหรืื อ
ข้้อสั่่�งการของคณะกรรมการ กนอ. วััตถุุประสงค์์
เชิิงยุุทธศาสตร์์ (Strategic Objective: SO)

เป้้าประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ ปััจจััยเสี่่�ยงเดิิม และตััวชี้้�วัดั
ตามบัั น ทึึกข้้ อ ตกลงฯ กัั บ สคร. เป็็ น ต้้ น โดย
แผนการบริิหารความเสี่่�ยงของ กนอ. ประกอบด้้วย
10 ปัั จ จัั ย เสี่่� ย ง ซึ่่� ง มีี ค วามครอบคลุุมความเสี่่� ย ง
ที่่�สำคััญ ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ ความเสี่่�ยงด้้าน
การดำเนิินงาน และความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน สรุุปได้้ดังั นี้้�

1.

IT Security ไม่่สามารถรองรัับการคุุกคาม
		 และโจมตีีได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

ความเสี่่� ย งด้้ า นกลยุุ ท ธ์์ (Strategic Risk)

กนอ. ให้้ความสำคััญต่่อการบริิหารความเสี่่�ยง
ด้้านกลยุุทธ์์ เพื่่�อให้้ตอบสนองวััตถุุประสงค์์
เชิิงยุุทธศาสตร์์ 5G+ การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
และบริิการของ กนอ. การบริิหารจััดการเพื่่�อ
		 เตรีียมความพร้้อมรัับมืือกัับภััยแล้้ง โดยได้้
กำหนดเป็็น 4 ปััจจััยเสี่่�ยง ได้้แก่่ S1 ไม่่สามารถ
		พััฒนา Business Model เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความ
สามารถในการทำธุุรกิิจไปสู่่�การสร้้างรายได้้
		 ในอนาคต, S2 ไม่่สามารถวิิเคราะห์์และจััดการ
		 ฐานข้้อมููล เพื่่�อนำไปใช้้ประโยชน์์ในการพััฒนา
		ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ และการบริิหารจััดการ
		 องค์์กร ของ กนอ., S3 ไม่่สามารถบริิหาร
		 จัั ด การน้้ำในพื้้� น ที่่� กลุ่่� ม นิิคมอุุตสาหกรรม
		 มาบตาพุุด และ S4 ไม่่สามารถยกระดัั บ
		ศููนย์์ Total Solution Center (TSC) ของ กนอ.
สู่่� Super TSC ได้้ตามเป้้าหมาย
2.

ความเสี่่�ยงด้้านการดำำ�เนิินงาน

		 (Operational Risk)

		 ในการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิงาน
กนอ. ได้้ให้้ความสำคััญกัับการเตรีียมความ
พร้้ อ มบุุคลากรให้้ ทัั น ต่่อการเปลี่่� ย นแปลง
ขององค์์ ก ร และการพลิิกโฉมองค์์ ก รด้้ ว ย
เทคโนโลยีีและนวััตกรรม โดยกำหนดเป็็น
		 5 ปััจจััยเสี่่�ยง ได้้แก่่ O1 การปรัับปรุุงกระบวนการ
ทำงานและการทำธุุรกิิจ (Business Process
Redesign) ด้้ ว ยระบบเทคโนโลยีี ดิิจิิทัั ล
		 (Digital Transformation) ไม่่เป็็นไปตามแผน,
O2 ความพร้้อมและศัักยภาพของบุุคลากร
		 ไม่่รองรัับต่่อการขยายตััวทางธุุรกิิจ, O3 การ
พััฒนาการเรีียนรู้้�และนวััตกรรมระดัับองค์์กร
ล่่าช้้ า , O4 ไม่่สามารถยกระดัั บ คุุณภาพ
		การให้้บริิการได้้ตามเป้้าหมาย และ O5 ระบบ

3.

ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน (Financial Risk)

4.

ความเสี่่�ยงด้้านกฎ ระเบีียบ

		กนอ. ดำเนิินการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน
		 เพื่่� อ รัั ก ษาความมั่่� น คงทางการเงิิน โดย
กำหนดเป็็น 1 ปััจจััยเสี่่�ยง ได้้แก่่ F1 การเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการบริิหารสิินทรััพย์์ เพื่่�อสร้้าง
ความยั่่�งยืืนให้้องค์์กรไม่่เป็็นไปตามเป้้าหมาย
		 (Compliance Risk)

		ปีี 2564 กนอ. ไม่่มีี ค วามเสี่่� ย งที่่� เ กิิดจาก
การไม่่ปฏิิบััติิตามกฎ ระเบีียบข้้อบัังคัับหรืือ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยมีีมาตรการควบคุุม
ที่่� เ พีี ย งพอในการรองรัั บ การดำเนิินการ
		 ตาม พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้ อ มููลส่่วนบุุคคล
		 พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. การรัักษาความมั่่�นคง
ปลอดภััยไซเบอร์์ พ.ศ. 2562
			การบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร ปีีงบประมาณ
2564 ความเสี่่�ยงทั้้�ง 10 ปััจจััยเสี่่�ยง ดำเนิินการ
		 ได้้ตามตััวชี้้�วััด (Key Risk Indicator: KRI)
		 และบรรลุุตามเป้้าหมายที่่�ยอมรัับได้้ (Risk
		 Appetite) ตลอดจนกระบวนการบริิหาร
		 ความเสี่่� ย งองค์์ ก รมีี ค วามเชื่่� อ มโยงกัั บ
		การกำหนดยุุทธศาสตร์์ อ งค์์ ก ร บููรณาการ
กัั บ กระบวนการทบทวนแผนยุุทธศาสตร์์
		มีีกระบวนการทำ Value Creation และ Value
		 Enhancement เพื่่�อเชื่่�อมโยงกัับวััตถุุประสงค์์
เชิิงยุุทธศาสตร์์ในการบริิหารและสร้้างมููลค่่าเพิ่่ม�
		 ให้้ กัั บ องค์์ ก ร และมีี ก ารวิิเคราะห์์ ปัั จ จัั ย
เสี่่� ย งเพื่่� อ เข้้ า ถึึงโอกาสทางธุุรกิิจในอนาคต
ได้้แก่่ การพััฒนา I-EA-T Digital Platform
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		การต่่อยอดธุุรกิิจเดิิมและการใช้้ ป ระโยชน์์
จากสิินทรัั พ ย์์ ที่่� มีี เป็็ น ต้้ น ทั้้� ง นี้้� เพื่่� อ ลด
		ผลก ร ะ ท บ จ า ก ค ว า ม ไ ม่่ แ น่่ น อ น ข อ ง
		สภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจ สร้้างความเชื่่�อมั่่�น
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		 ในการบรรลุุเป้้าหมายทางธุุรกิิจ ตลอดจน
สามารถสร้้างความมั่่�นใจและความน่่าเชื่่�อถืือ
		 ใ ห้้ แ ก่่ผู้้�ถืื อ หุ้้� น แ ล ะ ผู้้�มีี ส่่ ว น ไ ด้้ ส่่ ว น เ สีี ย
		 ในการดำเนิินธุุรกิิจต่่อไป

การตรวจสอบภายใน
	การตรวจสอบภายในถืื อ เป็็ น กลไกหนึ่่� ง ใน
กระบวนการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อช่่วยติิดตาม
และทำให้้เกิิดความมั่่�นใจว่่าวััตถุุประสงค์์ขององค์์กร
บรรลุุตามที่่�กำหนด ด้้วยการประเมิินความเสี่่�ยง และ
สอบทานความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน
รวมทั้้�งเป็็นที่่�ปรึึกษาให้้คำแนะนำ อย่่างเป็็นอิิสระ
และเที่่�ยงธรรมโดยสอดคล้้องกัับมาตรฐานวิิชาชีีพ

การตรวจสอบภายในสากล ระเบีี ย บ และคู่่� มืื อ
การปฏิิบััติิงานการตรวจสอบภายในของสำนัักงาน
คณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ (สคร.) อีีกทั้้�ง
ภายใต้้ ห ลัั กจ รรยาบรรณของผู้้�ตรวจสอบภายใน
4 ป ร ะ ก า ร ป ร ะ ก อ บ ด้้ ว ย ค ว า ม ซื่่� อ สัั ต ย์์
ความเที่่� ย งธรรม การเก็็ บ รัั ก ษาความลัั บ และ
ความสามารถในหน้้าที่่�
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ลัักษณะงานการตรวจสอบภายใน แบ่่งออกได้้ 2 ประเภท คืือ
1. การตรวจสอบเพื่่�อให้้ความเชื่่�อมั่่�น (Assurance Service)
2. การเป็็นที่่�ปรึึกษา (Consulting Service)
1. ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานตรวจสอบเพื่่�อให้้ความเชื่่�อมั่่�น (Assurance Service)
ขั้้�นตอนที่่� 2

ขั้้�นตอนที่่� 3

การรายงาน
และการปิิดการตรวจสอบ

ขั้้�นตอนที่่� 4

การวางแผน
การตรวจสอบเชิิงกลยุุทธ์์

การวางแผนในรายละเอีียด
และการปฏิิบััติิงานตรวจสอบ

หารืือผู้้�บริิหารระดัับสููง

การวางแผนในรายละเอีียด

จััดทำำ�ร่่างรายงานผล
การตรวจสอบ

ผู้้�ตรวจสอบภายใน
ได้้รัับการอบรมความรู้้�
อย่่างต่่อเนื่่�อง

ขั้้�นตอนที่่� 1

รวบรวมข้้อมููล :

ประชุุมเปิิดการตรวจสอบ

- โครงสร้้างองค์์กร

ประชุุม
ปิิดการตรวจสอบ

- กระบวนงานตามภารกิิจองค์์กร
- แผนยุุทธศาสตร์์องค์์กร

ประเมิินความพึึงพอใจ
โดยหน่่วยรัับตรวจ

สำำ�รวจข้้อมููลเบื้้�องต้้น

- แผนบริิหารความเสี่่�ยง
- ผลประเมิิน CSA

- การตรวจครั้้�งล่่าสุุด

ประเมิินความเสี่่�ยงและความ
เพีียงพอการควบคุุมภายใน

ประเมิินความเสี่่�ยง :
- โอกาสเกิิด
- ผลกระทบ
- ลำำ�ดัับความสำำ�คััญ

ส่่งรายงานผล
การตรวจสอบฉบัับสมบููรณ์์

ติิดตามผล
การปรัับปรุุงแก้้ไข

จััดทำำ�แนวการตรวจสอบ

ความมั่่�นใจ
ในคุุณภาพ

ประเมิินผลการปฏิิบััติิ
โดยผู้้�บัังคัับบััญชา
การประเมิินคุุณภาพ
จากภายในองค์์กรทุุกปีี
การประเมิินคุุณภาพ
จากภายนอกองค์์กร
ทุุก 5 ปีี

ปฏิิบััติิงานตาม
แนวการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบระยะยาว
3-5 ปีี/แผนการ
ตรวจสอบประจำำ�ปีี

บัันทึึกกระดาษ
ทำำ�การตรวจสอบ

การทบทวน
แผนการตรวจสอบ

2. ขั้้�นตอนการเป็็นที่่�ปรึึกษา (Consulting Service)
หน่่วยงาน
ขอคำำ�ปรึึกษาแนะนำำ�

หารืือเพื่่�อกำำ�หนด
ขอบเขตร่่วมกััน

จััดส่่งรายงาน
การให้้คำำ�ปรึึกษา

จััดทำำ�แนวทาง
การให้้คำำ�ปรึึกษา

จััดทำำ�รายงาน
การให้้คำำ�ปรึึกษา

อนุุมััติิแนวทาง
การให้้คำำ�ปรึึกษา

ปฏิิบััติิตามแนวทาง
การให้้คำำ�ปรึึกษา
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ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม
นโยบายด้้านการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมของ กนอ.
	กนอ. ได้้วางนโยบายและมุ่่�งมั่่�นปฏิิบััติิด้้านการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม โดยนำแนวปฏิิบััติิ
ด้้านการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อมในกระบวนการ (Corporate Social Responsibility in Process)
ที่่�ครอบคลุุมหลัักการและแนวปฏิิบััติิที่่�เป็็นมาตรฐาน ISO 26000 ทั้้�ง 7 ด้้าน มาเป็็นหลัักในการดำเนิินงาน ดัังต่่อไปนี้้�

2

ความโปร่่งใส

1

(Transparency)

ความรัับผิิดชอบ
(Accountability)

3

7

การปฏิิบััติิ
อย่่างมีีจริิยธรรม

การเคารพ
ต่่อสิิทธิิมนุุษยชน

(Ethical Behavior)

(Respect for
Human Rights)

4

การเคารพ
ต่่อผลประโยชน์์
ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

6

การเคารพ
ต่่อการปฏิิบััติิตาม
แนวทางของสากล
(Respect for
International Norms
of Behavior)

(Respect for
Stakeholder Interests)

5

การเคารพ
ต่่อหลัักนิิติิธรรม
(Respect for
the Rule of Law)
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โดย กนอ. ยึึดถืื อ แนวปฏิิบัั ติิด้้ า นการแสดงความ
รัั บ ผิิดชอบต่่อสัั ง คมและสิ่่� ง แวดล้้ อ มตามมาตรฐาน
ISO 26000 ดัังต่่อไปนี้้�
1.

กนอ. มุ่่� ง มั่่� น ปฏิิบัั ติิ งานอย่่างรัั บ ผิิดชอบและ
		 ตอบสนองต่่อผู้้�มีี ส่่ วนได้้ ส่่ วนเสีี ย สัั ง คม และ
		 สิ่่ง� แวดล้้อมตามหลัักธรรมาภิิบาลและการกำกัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี
2.

กนอ. มุ่่�งเน้้นนำหลัักสิิทธิิมนุุษยชนมาประยุุกต์์ใช้้
		 ในการปฏิิบััติิงานด้้านการแสดงความรัับผิิดชอบ
		ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
3.

กนอ. มุ่่�งเน้้นการนำหลัักปฏิิบััติิที่่�ดีีด้้านแรงงาน
		 มาใช้้กับั บุุคลากรของ กนอ. ทุุกระดัับอย่่างเท่่าเทีียม
และเป็็นธรรม โดยไม่่เลืือกปฏิิบััติิ
4.

กนอ. มุ่่�งเน้้นการบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
		การใช้้ ท รัั พ ยากรธรรมชาติิและพลัั ง งานภายใต้้
		 หลัั กก ารของประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ
		 (Eco-Efficiency) เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนและ
		มีีดุุลยภาพ
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5.

กนอ. มุ่่� ง เน้้ น การปฏิิบัั ติิต่่ อบุุคลากรของ กนอ.
		ทุุกระดัับ และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับ กนอ. อย่่าง
		 เท่่าเทีียมและเป็็นธรรม โดยไม่่เลืือกปฏิิบััติิ รวมถึึง
		มุ่่�ง สนัั บ สนุุนให้้ ผู้้�พัั ฒ นานิิคมอุุตสาหกรรมร่่วม
		 ดำเนิินงาน และนิิคมอุุตสาหกรรมภายใต้้การกำกัับ
		ดููแลของ กนอ. นำแนวทางดัังกล่่าวไปปฏิิบััติิอย่่าง
ทั่่�วถึึง
6.

กนอ. มุ่่�งมั่่�นรัับผิิดชอบต่่อการให้้บริิการโดยปฏิิบััติิ
อย่่างเท่่าเทีี ย มและเคารพสิิทธิิของผู้้�ใช้้ บ ริิการ
		 ตลอดจนการสนัับสนุุนให้้ผู้้�มีส่่ี วนได้้ส่่วนเสีียกัับ กนอ.
		 นำแนวทางดัังกล่่าวไปปฏิิบััติิอย่่างทั่่�วถึึง
7.

กนอ. สนัับสนุุนให้้บุุคลากรของ กนอ. ทุุกระดัับ
และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับ กนอ. เสริิมสร้้างการ
มีีส่่วนร่่วมและการพััฒนาชุุมชนในด้้านการศึึกษา
		 และวัั ฒ นธรรม การสร้้ า งการจ้้ า งงานและการ
		พััฒนาทัักษะ การพััฒนาและการเข้้าถึึงเทคโนโลยีี
การสร้้ า งความมั่่� ง คั่่� ง และรายได้้ สุุขภาพ และ
		การลงทุุนทางสัังคม
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โครงการและกิิจกรรมส่่งเสริิม CSR
01 โครงการอบรมให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
การดำำ�เนิินงาน CSR in Process
ตามแนวทาง ISO 26000

	กนอ. จัั ด กิิจกรรมการอบรมการให้้ ค วามรู้้�
เกี่่�ยวกัับการดำเนิินงาน CSR in Process ตาม
แนวทาง ISO 26000 ในหััวข้้อ “การจััดทำแผน
เสริิมสร้้างชุุมชนสำคััญที่่�มุ่ง่� เน้้น IEAT’s CSR identity
และ ISO 26000” ให้้กัับบุุคลากรของ กนอ. และ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อ
พััฒนาระบบงานด้้าน CSR ให้้เป็็นไปตามแนวทาง
ปฏิิบััติิงานด้้าน CSR in Process มุ่่ง� เน้้นองค์์ประกอบ
หลัั กก ารการดำเนิินงานตามกรอบแผนที่่� ถููกต้้ อ ง
ครบถ้้วนตามมาตรฐาน ISO 26000 เพื่่�อเข้้าสู่่�
กระบวนการทำงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และสอดรัับ
กัับความสามารถพิิเศษของ กนอ. โดยจััดกิิจกรรม

ทั้้�งหมด 2 ครั้้ง� ; ครั้้ง� ที่่� 1 วัันที่่� 11 กุุมภาพัันธ์์ 2564
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์์เคลีีย์์ ประตููน้้ำ และครั้้�งที่่� 2
วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ณ โรงแรม เดอะ สุุโกศล
พญาไท กรุุงเทพ
ประสิิทธิิผล

1. บุุคลากรของ กนอ. และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
มีีแนวทางในการจััดทำแผนเสริิมสร้้างชุุมชนสำคััญ
และสามารถเชื่่�อมโยงหลัักการและแนวปฏิิบััติิตาม
มาตรฐาน ISO 26000 เข้้าไปสู่่�กระบวนการทำงาน
ขององค์์กรอย่่างครอบคลุุมได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
รวมถึึงการจััดทำแผนปฏิิบััติิการด้้าน CSR ที่่�สอดรัับ
กัับความสามารถพิิเศษของ กนอ.
2. ผู้้�เข้้ า รัั บ การอบรมมีี ผล คะแนนความรู้้�
ความเข้้าใจในหลัักการและการจััดทำแผนเสริิมสร้้าง
ชุุมชนสำคััญตามหลัักการ ISO 26000 ที่่�สอดรัับกัับ
ความสามารถพิิเศษของ กนอ. คิิดเป็็นร้้อยละ 80
ของผลคะแนนการประเมิิน

01

โครงการอบรมให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
การดำำ�เนิินงาน CSR in Process
ตามแนวทาง ISO 26000

02 โครงการสานฝััน ปั้้�นอาชีีพ

	กนอ. ร่่วมกัั บ หน่่วยงานภาครัั ฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสัังคม สถาบัันการศึึกษา และสถาบััน
การเงิิน 16 หน่่วยงาน จััดทำโครงการ “สานฝััน
ปั้้�นอาชีีพ” โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเสริิมสร้้างทัักษะ
ความรู้้�ในการสร้้างอาชีีพ เสริิมรายได้้ให้้กัับชุุมชน
รอบนิิคมฯ ประกอบด้้วย กลุ่่�มวััยแรงงาน แรงงาน

ใกล้้เกษีียณ และชุุมชนผู้้�สููงอายุุ เพื่่�อสร้้างทัักษะ
ความรู้้�และแนวทางในการประกอบอาชีีพ สร้้างธุุรกิิจ
โดยพัั ฒ นาขีี ด ความสามารถด้้ า นวิิชาชีี พ ให้้ ไ ด้้ รัั บ
มาตรฐานวิิชาชีีพเป็็นที่่�ยอมรัับของผู้้�ประกอบการ
เพื่่� อ รองรัั บ การบริิการภาคอุุตสาหกรรม ซึ่่� ง เป็็ น
โครงการต่่อเนื่่�อง ระยะเวลา 3 ปีี (2562-2564)
โดยตั้้�งเป้้าผู้้�เข้้าอบรมจำนวน ปีีละ 1,000 คน
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ปีีที่่� 1 ปีีงบประมาณ 2562 กนอ. ได้้ดำเนิิน
โครงการนำร่่องไป 10 นิิคมฯ โดยมีีผู้้�ผ่่านการอบรม
ในวิิชาชีีพต่่างๆ จำนวน 1,288 คน
ปีีที่่� 2 ปีีงบประมาณ 2563 ดำเนิินโครงการ
โดยอบรมให้้ความรู้้� ให้้กัับชุุมชนรอบนิิคมฯ จำนวน
11 นิิคมฯ 3 กลุ่่�มอาชีีพ ได้้แก่่ กลุ่่�มวิิชาชีีพช่่าง

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

กลุ่่� ม วิิชาชีี พ อาหาร และกลุ่่� ม วิิชาชีี พ การตลาด
ออนไลน์์ รวมจำนวนทั้้�งสิ้้�น 1,256 คน
ปีีที่่� 3 ปีีงบประมาณ 2564 ดำเนิินโครงการ
โดยอบรมให้้ความรู้้� ให้้กัับชุุมชนรอบนิิคมฯ จำนวน
8 นิิคมฯ 3 กลุ่่�มอาชีีพ ได้้แก่่ กลุ่่�มวิิชาชีีพช่่าง
กลุ่่� ม วิิชาชีี พ อาหาร และกลุ่่� ม วิิชาชีี พ การตลาด
ออนไลน์์ รวมจำนวนทั้้�งสิ้้�น 1,170 คน

02

โครงการสานฝััน ปั้้�นอาชีีพ

03 สนัับสนุุนอุุปกรณ์์ป้้องกัันส่่วนบุุคคล
(PPE) ให้้กัับสถาบัันการแพทย์์ฉุุกเฉิิน
แห่่งชาติิ

	กนอ. ให้้การสนัับสนุุนอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล
(PPE) จำนวนเงิิน 250,000 บาท (จำนวน 1,000 ชุุด)
ให้้ กัั บ สถาบัั น การแพทย์์ ฉุุก เฉิินแห่่งชาติิ โดยมีี
วััตถุปุ ระสงค์์เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาดและลดความเสี่่ย� ง
จากการสััมผััสผู้้�ป่่วยกลุ่่�มเสี่่�ยง และผู้้�ป่่วยติิดเชื้้� อ
ไวรัั ส โคโรนา (COVID-19) ให้้ กัับ ทีี ม ปฏิิบัั ติิก าร
ช่่วยเหลืือฉุุกเฉิิน ให้้มีีอุุปกรณ์์ป้้องกัันอย่่างเพีียงพอ
ต่่อการปฏิิบัั ติิ งานอย่่างทัั น ท่่วงทีี ต่่ อสถานการณ์์

ปััจจุุบััน ณ สถาบัันการแพทย์์ฉุุกเฉิินแห่่งชาติิ วัันที่่�
21 พฤษภาคม 2564
ประสิิทธิิผล

	ทีี ม ปฏิิบัั ติิก ารช่่วยเหลืื อ ฉุุกเฉิิน ซึ่่� ง เป็็ น ทีี ม
ด่่านหน้้าในการรัับมืือกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มีี อุุ ปกรณ์์ เ พื่่� อ ป้้ อ งกัั น และลดความเสี่่� ย งจากการ
สััมผััสผู้้�ป่่วยกลุ่่�มเสี่่�ยงเพีียงพอในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
เข้้าช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััย

03

สนัับสนุุนอุุปกรณ์์ป้้องกัันส่่วนบุุคคล (PPE) ให้้กัับสถาบัันการแพทย์์
ฉุุกเฉิินแห่่งชาติิ

รายงานประจำำ�ปีี 2564

04 สนัับสนุุนอุุปกรณ์์ป้้องกััน
ส่่วนบุุคคล (PPE) ให้้กัับทััณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทััณฑ์์

	กนอ. ให้้การสนัับสนุุนอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคล
(PPE) จำนวนเงิิน 300,000 บาท (จำนวน 1,000 ชุุด)
ให้้กับั ทััณฑสถาน โรงพยาบาลราชทััณฑ์์ เพื่่�อป้้องกััน
การแพร่่ระบาดและลดความเสี่่� ย งจากการสัั ม ผัั ส
ผู้้�ป่่ ว ยกลุ่่� ม เสี่่� ย ง และผู้้�ป่่ ว ยติิดเชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา
(COVID-19) ให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงานในเรืือนจำ
ใช้้ในการตรวจคััดกรองกลุ่่�มเสี่่�ยงและรัักษาผู้้�ติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา (COVID-19) ให้้มีีอุุปกรณ์์ป้้องกััน
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อย่่างเพีียงพอต่่อการปฏิิบััติิงานอย่่างทัันท่่วงทีีต่่อ
สถานการณ์์ปััจจุุบััน ณ ทััณฑสถาน โรงพยาบาล
ราชทััณฑ์์ วัันที่่� 9 มิิถุุนายน 2564
ประสิิทธิิผล

เจ้้ า หน้้ า ที่่� ผู้้� ปฏิิบัั ติิ งานในเรืื อ นจำ มีี อุุ ปกรณ์์
เพื่่�อป้้องกัันและลดความเสี่่�ยงจากการสััมผััสผู้้�ป่่วย
กลุ่่� ม เสี่่� ย งและผู้้�ป่่ ว ยติิดเชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) เพีียงพอในการเข้้าปฏิิบััติิหน้้าที่่�ใน
การตรวจคััดกรองกลุ่่�มเสี่่�ยงและรัักษาผู้้�ติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา (COVID-19) ภายในเรืือนจำ

04

สนัับสนุุนอุุปกรณ์์ป้้องกััน
ส่่วนบุุคคล (PPE) ให้้กัับทััณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทััณฑ์์

05 กนอ. สำำ�รวจพื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรม
ทั่่�วประเทศ เพื่่�อทำำ�ศููนย์์กลางฉีีดวััคซีีน
ป้้องกัันโควิิด-19

รศ. ดร. วีี ริิ ศ อัั ม ระปาล ผู้้�ว่่าการ กนอ.
ได้้ สั่่� ง การให้้ ส ำรวจความเหมาะสมของพื้้� น ที่่� นิิ คม
อุุตสาหกรรมแต่่ละแห่่งเพื่่�อใช้้ในการเป็็นศููนย์์กลาง
ฉีี ด วัั ค ซีี น ป้้ อ งกัั น โรคโควิิด-19 ให้้ แ ก่่แรงงาน
ภาคอุุตสาหกรรมและประชาชนทั่่�วไป ตามนโยบาย
ของ นายสุุริิยะ จึึงรุ่่� ง เรืื อ งกิิจ รัั ฐ มนตรีี ว่่ าการ
กระทรวงอุุตสาหกรรม ที่่� ใ ห้้ จัั ด หาสถานที่่� ฉีี ด
วัั ค ซีี น ให้้ กัั บ บุุคลากรในภาคอุุตสาหกรรมในพื้้� น ที่่�
โดยได้้ ส ำรวจพื้้� น ที่่� นิิ คมอุุตสาหกรรมที่่� เ หมาะสม
เพื่่�อรองรัับการฉีีดวััคซีีน และปริิมาณการฉีีดวััคซีีน
ต่่อวััน โดยประเมิินความพร้้อมของสถานที่่� ไม่่ให้้
เกิิดความแออััด และสถานที่่�ฉีีดวััคซีีนต้้องเป็็นพื้้�นที่่�
ที่่� อ ยู่่� ใ กล้้ โ รงพยาบาล เพื่่� อ ให้้ ส ามารถดำเนิินการ

ช่่วยเหลืือได้้ทัันท่่วงทีีเมื่่�อเกิิดเหตุุฉุุกเฉิิน โดยเริ่่�ม
ดำเนิินการมาตั้้�งแต่่เดืือนมิิถุนุ ายน 2564 ในหลายพื้้�นที่่�
เช่่น กลุ่่ม� นิิคมอุุตสาหกรรมในมาบตาพุุดคอมเพล็็กซ์์
จัังหวััดระยอง นิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้� ชลบุุรีี
จัังหวััดชลบุุรีี นิิคมอุุตสาหกรรมเวลโกรว์์ จัังหวััด
ฉะเชิิงเทรา นิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้� (ระยอง) จัังหวััด
ระยอง รวมประมาณ 105,000 โดส ประกอบด้้วย
1) กลุ่่ม� นิิคมอุุตสาหกรรมในมาบตาพุุดคอมเพลกซ์์
จัังหวััดระยอง 12,579 โดส
2) นิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้� (ชลบุุรีี) จัังหวััด
ชลบุุรีี 41,436 โดส
3) นิิคมอุุตสาหกรรมเวลโกรว์์ จัังหวััดฉะเชิิงเทรา
50,000 โดส
4) นิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้� (ระยอง) จัังหวััด
ระยอง 811 โดส
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05

กนอ. สำำ�รวจพื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรม
ทั่่�วประเทศ เพื่่�อทำำ�ศููนย์์กลาง
ฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโควิิด-19

06 มอบเงิินสนัับสนุุน ยา เวชภััณฑ์์
และชุุดตรวจโควิิดด้้วยตนเอง
ภายใต้้โครงการ Covid Home Care

	กนอ. มอบเงิินสนัั บ สนุุนยา เวชภัั ณ ฑ์์ และ
ชุุดตรวจโควิิดด้้วยตนเอง ภายใต้้โครงการ Covid
Home Care ให้้กับั สมาคมสมาพัันธ์์สถานประกอบการ
เพื่่�อสุุขภาพและผู้้�สููงอายุุ ซึ่่�งเป็็นความร่่วมมืือกัับ
สถานพยาบาลและกลุ่่�มแพทย์์อาสา จััดตั้้�งเครืือข่่าย
We Care Network (เราดููแลกััน) เพื่่�อดููแลผู้้�ป่่วยที่่�
ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ที่่�เป็็นผู้้�ป่ว่ ยกลุ่่ม� สีีเขีียว ที่่�พักั
รัักษาตััวอยู่่ที่่� บ้� า้ น เพื่่�อลดภาระบุุคลากรทางการแพทย์์

จำนวน 200,000 บาท และเจลแอลกอฮอล์์
จำนวน 1,000 ชิ้้�น ในวัันศุุกร์์ที่่� 3 กัันยายน 2564
ณ สมาคมสมาพัันธ์์สถานประกอบการเพื่่�อสุุขภาพ
และผู้้�สููงอายุุ (มานิิตา คลิินิิก) เขตดิินแดง กรุุงเทพฯ
ประสิิทธิิผล

	ผู้้�ป่่วยที่่�ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่่�เป็็นผู้้�ป่่วยในกลุ่่�มสีีเขีียวที่่�พัักรัักษาตััวอยู่่� ที่่�บ้้าน
(Home Isolation) มีียา เวชภััณฑ์์ และอุุปกรณ์์ต่่างๆ
ที่่� จ ำเป็็ น และเพีี ย งพอที่่� จ ะสามารถดููแลตนเองได้้
ตลอดระยะเวลาการรัักษาตััว อีีกทั้้�งยัังเป็็นการช่่วย
ลดภาระบุุคลากรทางการแพทย์์อีีกด้้วย

06

มอบเงิินสนัับสนุุน ยา เวชภััณฑ์์ และชุุดตรวจโควิิดด้้วยตนเอง
ภายใต้้โครงการ Covid Home Care

07 สััมมนาการจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการด้้าน
การแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อมของนิิคมอุุตสาหกรรม/ท่่าเรืือ
อุุตสาหกรรม ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2565

	กนอ. จัั ด สัั ม มนาการจัั ด ทำแผนปฏิิบัั ติิก าร
ด้้ า นการแสดงความรัั บ ผิิดชอบต่่อสัั ง คมและ

สิ่่� ง แ ว ด ล้้ อ ม ข อ ง นิิ ค ม อุุ ต ส า ห ก ร ร ม / ท่่ า เ รืื อ
อุุตสาหกรรม ปีี ง บประมาณ 2565 โดยมีี
วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ ให้้ ก ารดำเนิินงานภายใต้้ แ ผน
ปฏิิบััติิการด้้าน CSR ของนิิคมอุุตสาหกรรม/ท่่าเรืือ
อุุตสาหกรรม สามารถขัั บ เคลื่่� อ นการดำเนิินงาน
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล สอดคล้้องตาม
มาตรฐาน ISO 26000 และเกิิดความยั่่�งยืืนในการ

รายงานประจำำ�ปีี 2564

ดำเนิินงานด้้าน CSR in Process และ CSR after
Process ที่่� ส ะท้้ อนถึึงค่่านิิยม วัั ฒ นธรรม ความ
สามารถพิิเศษในการดำเนิินธุุรกิิจที่่�มีเี อกลัักษณ์์ และ
ความเป็็นตััวตนด้้านการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคมของ กนอ. (Corporate CSR Image) ให้้กัับ
บุุคลากร และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ กนอ.
ในวัันที่่� 17 กัันยายน 2564 ผ่่านระบบการประชุุม
Video Conference (โปรแกรม Microsoft Teams)
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ประสิิทธิิผล

1. มีี แ นวทางพัั ฒ นาการดำเนิินงานด้้ า น CSR
in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000
2. มีีแผนการดำเนิินงานการพััฒนางานด้้าน CSR
in Process
3. สามารถระบุุหน่่วยงานรัับผิิดชอบในส่่วนที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
4. หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องสามารถนำไปปรัับใช้้
ในการปฏิิบัั ติิ งานอย่่างถููกต้้ อ งเหมาะสม สอดรัั บ
ตามแนวทางการพััฒนางานด้้าน CSR in Process
ตามมาตรฐาน ISO 26000

07

สััมมนาการจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการ
ด้้านการแสดงความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
ของนิิคมอุุตสาหกรรม/
ท่่าเรืืออุุตสาหกรรม
ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2565

08 มอบงบประมาณสนัับสนุุนให้้กัับกลุ่่�ม
วิิสาหกิิจแคร์์คลีีน บ้้านไทย-จัังโหลน

	กนอ. โดยฝ่่ายชุุมชนสััมพัันธ์์ มอบงบประมาณ
สนัับสนุุนให้้กับั กลุ่่ม� วิิสาหกิิจแคร์์คลีีน บ้้านไทย-จัังโหลน
ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มวิิสาหกิิจภายในชุุมชนตำบลสำนัักขาม
อำเภอสะเดา จัังหวััดสงขลา เพื่่�อนำไปพััฒนาโรงเรืือน
และปรัับปรุุงผลิิตภััณฑ์์ให้้ได้้ตามมาตรฐานสำนัักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
ประสิิทธิิผล

1. กลุ่่� ม วิิสาหกิิจแคร์์ ค ลีี น บ้้ า นไทย-จัั ง โหลน
มีี โ รงเรืื อ นที่่� ใ ช้้ ส ำหรัั บ ผลิิตสิินค้้ า ที่่� ไ ด้้ ม าตรฐาน

ถููกสุุขลัักษณะ และสามารถรองรัับยอดการผลิิต
สิินค้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
2. ผลิิตภััณฑ์์ของกลุ่่�ม (แชมพููสระผม) ได้้รัับ
การพััฒนา ปรัับปรุุงให้้มีีมาตรฐานตามคุุณลัักษณะ
ที่่� อย. กำหนด และสามารถยื่่� น ขอการรัั บ รอง
มาตรฐานจาก อย. ได้้ ซึ่่�งจะส่่งผลให้้ผลิิตภััณฑ์์
ของกลุ่่�มเป็็นที่่�ยอมรัับในตลาดมากยิ่่�งขึ้้�น
3. การมอบงบประมาณสนัับสนุุนในครั้้�งนี้้�ให้้แก่่
กลุ่่�มวิิสาหกิิจแคร์์คลีีน บ้้านไทย-จัังโหลน นอกจาก
จะเป็็ น การส่่งเสริิมการจ้้ า งงานภายในชุุมชนแล้้ ว
ยัั ง เป็็ น การเสริิมสร้้ า งความสัั ม พัั น ธ์์ ที่่� ดีี กัั บ ชุุมชน
ในพื้้�นที่่�อีีกด้้วย
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08

มอบงบประมาณสนัับสนุุน
ให้้กัับกลุ่่�มวิิสาหกิิจแคร์์คลีีน
บ้้านไทย-จัังโหลน

09 มอบเงิินสนัับสนุุนการจััดทำำ�ถุุงยัังชีีพ
เพื่่�อช่่วยเหลืือประชาชนจากเหตุุอุุทกภััย

	กนอ. มอบเงิินสนัั บ สนุุนแก่่สมาคมสมาพัั น ธ์์
สถานประกอบการเพื่่�อสุุขภาพและผู้้�สููงอายุุ จำนวน
500,000 บาท เพื่่�อสมทบทุุนสำหรัับการจััดทำถุุง
ยัังชีีพช่่วยเหลืือประชาชนผู้้�ประสบภััยน้้ำท่่วม ในวัันที่่�

3 ตุุลาคม 2564 ณ สมาคมสมาพัันธ์์สถานประกอบการ
เพื่่�อสุุขภาพและผู้้�สููงอายุุ (มานิิตา คลิินิิก)
ประสิิทธิิผล

ประชาชนที่่� ไ ด้้ รัั บ ผลกระทบจากเหตุุอุุทกภัั ย
ได้้รัับการช่่วยเหลืือให้้มีีอาหารและของใช้้ที่่�จำเป็็น
ในการดำรงชีีวิิต สามารถดููแลตนเองได้้

09

มอบเงิินสนัับสนุุนการจััดทำำ�ถุุงยัังชีีพเพื่่�อช่่วยเหลืือประชาชน
จากเหตุุอุุทกภััย

รายงานประจำำ�ปีี 2564

130

การบริิหารเทคโนสารสนเทศของ กนอ.
โครงการพััฒนาการบริิหารและกำำ�กัับดููแลข้้อมููลองค์์กร (Data Governance)

ตามที่่� ร ะบบประเมิินผลของสำนัั ก งานคณะ
กรรมการนโยบายรัั ฐ วิิสาหกิิจ (สคร.) ด้้ า นการ
พััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิิทััล (Digital Technology: DT)
ได้้ ก ำหนดให้้ รัั ฐ วิิสาหกิิจมีี ก ารกำกัั บ ดููแลข้้ อ มููล
และการบริิหารจััดการข้้อมููลขนาดใหญ่่ขององค์์กร
ประกอบกัั บ พระราชบัั ญ ญัั ติิก ารบริิหารงานและ
การให้้บริิการภาครััฐผ่่านระบบดิิจิิทััล พ.ศ. 2562
กำหนดให้้หน่่วยงานของรััฐจััดให้้มีรี ะบบธรรมาภิิบาล

ข้้ อ มููลเพื่่� อ ให้้ ก ระบวนการกำกัั บ ดููแลและบริิหาร
จััดการข้้อมููลของหน่่วยงานมีีประสิิทธิิภาพ สามารถ
เชื่่�อมโยง แลกเปลี่่�ยน บููรณาการข้้อมููลระหว่่างกััน
ทั้้�งภายในและภายนอกหน่่วยงาน
ในปีี 2564 กนอ. จึึงได้้ดำเนิินโครงการพััฒนา
การบริิหารและกำกัั บ ดููแลข้้ อ มููลองค์์ ก ร (Data
Governance) ซึ่่�งครอบคลุุมการดำเนิินงาน ดัังนี้้�

1.

			 - ข้้อมููลการจััดตั้้�งนิิคมฯ/ท่่าเรืือฯ
			 - ข้้อมููลการอนุุมััติิ อนุุญาตการประกอบ
กิิจการ และสิิทธิิประโยชน์์
			 - ข้้อมููลการบริิหารจััดการสาธารณููปโภค
		 ของนิิคมฯ/ท่่าเรืือฯ
			 - ข้้ อ มููลด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มความปลอดภัั ย
		 ของนิิคมฯ/ท่่าเรืือฯ
			 - ข้้อมููลด้้านบััญชีีการเงิิน
			 - ข้้อมููลด้้านบุุคลากร

การดำเนิินงานตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 และจััดทำแผน
ปรัับปรุุง (PDPA Roadmap)

2.

การจัั ด ทำคู่่� มืื อ การกำกัั บ ดููแลและบริิหาร
จัั ด การข้้ อ มููลที่่� ดีี (Data Governance
		 Handbook) และแผนการปรัับปรุุง (Data
Governance Improvement Plan)
3.

การจััดทำคำอธิิบายข้้อมููลดิิจิิทััล (Meta Data)
ของชุุดข้้อมููลสำคััญ (Master Data) พร้้อม
บััญชีีข้้อมููล (Data Catalog) และพจนานุุกรม
ข้้อมููล (Data Dictionary) จำนวน 6 กลุ่่�ม
ข้้อมููล ดัังนี้้�

4.

การทบทวนกระบวนการจัั ด การสิิทธิิการ
เข้้าใช้้ระบบคอมพิิวเตอร์์ของ กนอ. (User
		 Access Management) และแผนการปรัับปรุุง
		 (Roadmap)

โครงการจ้้างบริิการระบบ Security Operation Center (SOC)

ตามที่่�รัฐั บาลกำหนดนโยบายด้้านเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
เพื่่�อผลัักดันั ให้้เกิิดการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมด้้วย
เทคโนโลยีีอย่่างจริิงจััง ส่่งผลให้้งานบริิการของ กนอ.
ที่่�ให้้บริิการแก่่ผู้้�ประกอบการและประชาชนต้้องมีี
การพััฒนาให้้สามารถทำงานแบบบููรณาการปรัับให้้
มีีการใช้้เอกสารอิิเล็็กทรอนิิกส์์เพิ่่ม� มากขึ้้น� ตลอดจน
การเชื่่�อมโยงระบบข้้อมููลเพื่่�อนำไปสู่่�การบริิการที่่�ดีี
และมีี คุุ ณภาพ นอกจากนี้้� ด้้ ว ยสถานการณ์์ ด้้ า น
ภััยคุุกคามด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ และภััยคุุกคาม
ทางไซเบอร์์ที่่ท� วีีความรุุนแรงมากขึ้้น� เป็็นเหตุุให้้ กนอ.

จำเป็็นต้้องมีีระบบการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััย
ด้้ า นเทคโนโลยีี ส ารสนเทศ และระบบเฝ้้ า ระวัั ง
ภััยคุุกคามที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นควบคู่่�กัันไปด้้วย
	กนอ. ได้้ตระหนัักถึึงความสำคััญในการยกระดัับ
การเตรีียมความพร้้อมในการรัับมืือกัับภััยคุุกคาม
ทางไซเบอร์์ และเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับพระราชบััญญััติิ
การรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ พ.ศ. 2562
และพระราชบััญญััติิการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
พ.ศ. 2562 ที่่�ต้อ้ งมีีมาตรการหรืือการกำหนดขึ้้น� เพื่่�อ
ป้้องกััน รัับมืือ และลดความเสี่่�ยงจากภััยคุุกคามทาง
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ไซเบอร์์ที่่ก� ระทบต่่อความมั่่�นคงขององค์์กรหรืือข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลที่่�ทางองค์์กรมีีการเก็็บรวบรวมไว้้ได้้ กนอ.
จึึงได้้ดำเนิินการจ้้างบริิการระบบ Security Operation
Center (SOC) เพื่่�อทำหน้้าที่่�เฝ้้าระวัังและบริิหาร
ความเสี่่� ย งในการรัั บ มืื อ ภัั ย คุุกคามทางไซเบอร์์
รวมทั้้� ง เพื่่� อ ป้้ อ งกัั น และเฝ้้ า ระวัั ง ระบบ อุุปกรณ์์

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

และข้้ อ มููลสำคัั ญ ของ กนอ. จากการเข้้ า ถึึงโดย
ไม่่ได้้รัับอนุุญาต รวมถึึงภััยคุุกคามต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น
กัั บ ระบบ และบริิการด้้ า นเทคโนโลยีี ส ารสนเทศ
ของ กนอ. ซึ่่ง� จะช่่วยลดผลกระทบและความเสีียหาย
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ไม่่รุุนแรง

ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญที่่�มีีผลต่่อการพััฒนาและปรัับปรุุงแผนปฏิิบััติิการดิิจิิทััล

	กนอ. ได้้ จัั ด ทำ “แผนปฏิิบัั ติิก ารดิิจิิทัั ล ของ
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทยปีีงบประมาณ
2561-2564” เพื่่� อ สนัั บ สนุุนการดำเนิินงานตาม
“แผนเชิิงยุุทธศาสตร์์ของ กนอ. ปีี 2560-2564” และ
สอดคล้้องกัับ “แผนแม่่บทเทคโนโลยีีสารสนเทศและ
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1

Smart
e-Service

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2

Stakeholder Interaction
& Relationship

ในปีี ง บประมาณ 2564 กนอ. ได้้ จัั ด ทำแผน
ปฏิิบััติิการดิิจิิทััล เพื่่�อใช้้เป็็นกรอบแนวทางในการ
ขัั บ เคลื่่� อ นให้้ กนอ. ปรัั บ เปลี่่� ย นสู่่� อ งค์์ ก รดิิจิิทัั ล
(Digital Transformation) ตามเกณฑ์์ประเมิินผล
รััฐวิิสาหกิิจ (SE-AM) ให้้มีีความสอดคล้้อง และ
สิ้้�นสุุดพร้้อมกัับแผนวิิสาหกิิจ กนอ. ในปีี พ.ศ. 2565
ดัังนั้้�น กนอ. จึึงได้้จััดทำ “แผนปฏิิบััติิการดิิจิิทััล
ของ กนอ. (ปีีงบประมาณ 2561-2564) ขยายให้้
สอดคล้้องกัับแผนวิิสาหกิิจ กนอ. (ปีีงบประมาณ
2561-2565) (ปีีงบประมาณ 2565)” มีีจำนวน 19
โครงการ วงเงิินสำหรัับปีีงบประมาณ 2565 จำนวน
ทั้้�งสิ้้�น 75,750,000 บาท โดยมุ่่�งเน้้นให้้ กนอ. มีี
แผนปฏิิบััติิการดิิจิิทััลที่่�สอดคล้้อง และเชื่่�อมโยงกัับ
ยุุทธศาสตร์์ขององค์์กรในปีี 2566-2568 Digital
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1

INNOVATION

Management for
Digital Foundation

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2

INNOVATION
for Trust and
Relations

การสื่่�อสารของสำนัักงานปลััดกระทรวงอุุตสาหกรรม
พ.ศ. 2558-2564” และ “แผนพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััล
ของประเทศไทย ระยะ 3 ปีี (พ.ศ. 2559-2561)”
โดยกำหนดยุุทธศาสตร์์ด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล (IT
Strategies) ของ กนอ. 4 ด้้าน ได้้แก่่
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3

Seamless
Integration

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4

Sustainable Digital
Enterprise

Transformation Roadmap (DTR) และแผนปฏิิบััติิการ
ดิิจิิทััลของประเทศ รวมถึึงมีีการวิิเคราะห์์ความคุ้้�มค่่า
การลงทุุน ทั้้�งในเชิิงการเงิิน เศรษฐศาสตร์์ และสัังคม
เพื่่� อ สร้้ า งมููลค่่าเพิ่่� ม ให้้ กัั บ องค์์ ก ร มีี ก ารจัั ด ลำดัั บ
ความสำคัั ญ ของโครงการ การกำกัั บ ดููแลองค์์ ก ร
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ (Digital Government)
ตามเกณฑ์์ประเมิินผล Enablers เพื่่�อเป็็นแนวทางให้้
กัับหน่่วยงานต่่างๆ ที่่�เป็็นเจ้้าของโครงการ ให้้สามารถ
ปฏิิบััติิงานตามแผนปฏิิบััติิการดิิจิิทััลในปีีงบประมาณ
2565 ให้้สำเร็็จลุุล่่วง และเป็็นแนวทางในการจััด
ทำแผนปฏิิบััติิการดิิจิิทััลระยะยาวของ กนอ. ในปีี
2566-2570 โดยกำหนดยุุทธศาสตร์์ด้้านเทคโนโลยีี
ดิิจิิทััล (IT Strategies) ของ กนอ. 4 ด้้าน ได้้แก่่
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3

INNOVATION

for Collaboration
and Data Driven

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4

INNOVATION

for Growth and
Sustainability

รายงานประจำำ�ปีี 2564
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โครงการประเมิินทัักษะและจััดทำำ�แผนพััฒนาสมรรถนะด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
(Digital Competency)

	จากการดำเนิินธุุรกิิจในปัั จจุุบัั น ที่่� เ ข้้ า สู่่� ยุุ คการ
เปลี่่�ยนแปลงทางด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััลประกอบกัับ
กนอ. เล็็งเห็็นความสำคััญของการยกระดัับความ
สามารถของบุุคลากรในการตอบสนองให้้ เ ท่่าทัั น
ต่่อสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปซึ่่�งเป็็นผลมาจาก
ความก้้าวหน้้าทางด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล (Digital
Disruption) ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในปััจจััยแห่่งความสำเร็็จใน
การยกระดัับความคล่่องตััวให้้รััฐวิิสาหกิิจขัับเคลื่่�อน
สู่่�องค์์กรชั้้�นนำที่่�ทัันสมััยอย่่างยั่่�งยืืน และสอดคล้้อง
กัับบทบาทภารกิิจและเป้้าหมายตามเกณฑ์์ประเมิิน
ผลการดำเนิินงานรััฐวิิสาหกิิจ (State Enterprise
Assessment Model: SE-AM) ด้้านการพััฒนา
เทคโนโลยีีดิิจิิทัลั (Digital Technology: DT) ที่่�มุ่ง�่ เน้้น
ให้้ รัั ฐวิิสาหกิิจมีี ก ารพัั ฒ นาศัั ก ยภาพของบุุคลากร
ภายในองค์์กรให้้มีคี วามรู้้�ความเข้้าใจ และความสามารถ
ด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััลที่่�เพีียงพอต่่อการดำเนิินงาน
กนอ. จึึงได้้ ด ำเนิินโครงการประเมิินทัั ก ษะและ

จััดทำแผนพััฒนาสมรรถนะด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
(Digital Competency)
โดยกิิจกรรมในโครงการประกอบด้้วย การอบรม
และทดสอบทัักษะพื้้�นฐานด้้านความเข้้าใจและใช้้
เทคโนโลยีีดิิจิิทัลั (Digital Literacy) ของพนัักงาน กนอ.
ด้้วยแบบทดสอบ IC3 Digital Literacy Certificate
และการกำหนดกรอบสมรรถนะด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทัลั
ที่่�สำคััญ รวมถึึงจััดทำแผนการพััฒนาสมรรถนะด้้าน
เทคโนโลยีี (Digital Competency) ของ กนอ. ทั้้�งนี้้�
เพื่่�อให้้พนัักงาน กนอ. มีีความสามารถด้้านดิิจิิทััล
ที่่�เหมาะสมกัับตำแหน่่งงาน และเพื่่�อให้้การวางแผน
พััฒนาศัักยภาพของบุุคลากร กนอ. ด้้านความเข้้าใจ
และใช้้ เ ทคโนโลยีี ดิิจิิทัั ล เป็็ น ไปอย่่างมีี ร ะบบ
มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุดอัันจะส่่งผลให้้ กนอ. มีีการ
เปลี่่�ยนรููปองค์์กรให้้ กนอ. เป็็นองค์์กรดิิจิิทััลที่่�ยั่่�งยืืน
(Sustainable Digital Enterprise)
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การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

การพััฒนาทรััพยากรบุุคคล
การจััดการความรู้้� (KM) ปีีงบประมาณ 2564
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย กำหนด
ขั้้�นตอนการจััดการและดำเนิินการด้้านการจััดการ
ความรู้้� เพื่่�อขยายผล ขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดกระบวนการ
จััดการความรู้้�ขึ้้�นจริิงในองค์์กร โดยประกอบด้้วย
การบ่่งชี้้�ความรู้้�ที่่�สำำ�คััญ การกำหนดขอบเขต
องค์์ความรู้้� (KM Focus Area) ตามระบบงานองค์์กร
(Work System) ซึ่่�งสอดคล้้องกัับแผนยุุทธศาสตร์์

องค์์กร โดยจััดทำคำสั่่�งคณะทำงานชุุมชนนัักปฏิิบััติิ
(CoP) ตามระบบงาน Work System และจััดให้้มีี
การสััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการ “KM Drive for Executive”
สำหรัับผู้้�บริิหารระดัับ 9-12 เพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารทุุกระดัับ
มีี ส่่ วนร่่วมพิิจารณา ทบทวน นโยบาย แผนงาน
และทิิศทางการจััดการความรู้้� สร้้างความเข้้าใจใน
กระบวนการจััดการความรู้้� กนอ.

การสร้้างและแสวงหาความรู้้�ที่่�สำำ�คััญ

โดยการ
สััมมนาคณะทำงานชุุมชนนัักปฏิิบััติิ (CoP) เพื่่�อให้้
คณะทำงาน CoP ร่่วมวิิเคราะห์์ประเภทและแหล่่ง
ขององค์์ ค วามรู้้�จากกระบวนงานที่่� ส ำคัั ญ จัั ด ทำ

Knowledge Mapping และกำหนดแนวทางหรืือ
ช่่องทางการสื่่�อสาร แบ่่งปัันความรู้้�ที่่เ� หมาะสมนำไปสู่่�
องค์์ความรู้้�ที่่�สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่ กนอ.

การรวบรวมและเรีียบเรีียงจัั ด ความรู้้� ให้้ เ ป็็ น

พร้้อมทั้้�งจััดทำ Group Line: I-EA-T KM สำหรัับ
การประชาสััมพัันธ์์ เผยแพร่่ข่่าวสาร องค์์ความรู้้�
ให้้พนัักงาน กนอ.

ระบบ และดำเนิินการเผยแพร่่ ประชาสัั ม พัั น ธ์์
ให้้ผู้้�ใช้้เข้้าถึึงความรู้้�ได้้ทัันการณ์์ ครบถ้้วนและทั่่�วถึึง
ผ่า่ นระบบ Intranet Website กระดานข่่าวของ กนอ.
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การแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้�ระหว่่างพนัักงาน กนอ. และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอย่่างเหมาะสม

ต่่างๆ ได้้แก่่

• กนอ. ร่่วมกัั บ กรมโรงงานอุุ ต สาหกรรม
จััดอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ “การถ่่ายโอนภารกิิจการ
อนุุญาตนำำ�สิ่่�งปฏิิกููลหรืือวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้วออกนอก
บริิเวณโรงงานให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่ก
� ารนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย”

เพื่่� อ แลกเปลี่่� ย นเรีี ย นรู้้�เกี่่� ย วกัั บ

• กิิ จ ก ร ร มสัั มม น า ถ่่ า ย ท อ ด อ ง ค์์ ค ว า มรู้้�
“ประสบการณ์์ บ นเส้้ น ทางนัั ก พัั ฒ นาผ่่านแนวคิิ ด
SMART ECO”

เ พื่่� อ ถ่่ า ย ท อ ด แ ลก เ ป ลี่่� ย น

• กนอ. จััดการบรรยายพิิเศษ “วััคซีีนป้้องกััน
COVID-19” ในรูู ป แบบ Online ผ่่าน Facebook

โดยได้้ รัั บ เกีี ย รติิจาก
ศ.นพ. ยง ภู่่ว� รวรรณ หััวหน้้าศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทาง
ด้้านไวรััสวิิทยาคลิินิิก คณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์
Live และ Microsoft Team

ผ่่านกิิจกรรม

แนวทางการจัั ด การกากอุุตสาหกรรมพร้้ อ มสร้้ า ง
ความเข้้าใจร่่วมกัันเกี่่�ยวกัับพระราชบััญญััติิโรงงาน
และข้้ อ กฎหมายที่่� ส ำคัั ญ ในการกำกัั บ ดููแลนิิคม
อุุตสาหกรรม

ประสบการณ์์ ตลอดเวลาการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ใน กนอ.
แก่่บุุคลากร ของผู้้�ว่่าการ ที่่�ครบวาระการดำรงตำแหน่่ง

มหาวิิทยาลัั ย บรรยายพิิเศษแก่่บุุคลากร กนอ.
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของ กนอ. และประชาชนทั่่�วไป
เพื่่� อ ถ่่ายทอดความรู้้� เกี่่� ย วกัั บ วัั ค ซีี น COVID-19
รวมถึึงสถานการณ์์วัคั ซีีนโลกและในประเทศไทย

135

• กิิ จ กรรม KM Drive for VIP Sharing
(เสวนาแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์จากรองผู้้�ว่่าการ)
ในรููปแบบ Online ผ่่านโปรแกรม Microsoft Team

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

เพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารได้้ถ่่ายทอด ประสบการณ์์ องค์์ความรู้้�
ที่่�มีีค่่า จากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ใน กนอ. ไปสู่่�บุุคลากร
ในรููปแบบเสวนา Sharing และถอดองค์์ ค วามรู้้�
จััดเก็็บให้้บุุคลากรใน กนอ. สามารถเข้้าถึึงความรู้้�ได้้

ระบบแผนและผลการพััฒนา และบริิหารจััดการบุุคลากรปีี 2564
ลำำ�ดัับที่่�
1

ระบบ
ยุุทธศาสตร์์/กลยุุทธ์์ด้้านบริิหาร
และพััฒนาทุุนมนุุษย์์

1.1 คุุณภาพของยุุทธศาสตร์์ กลยุุทธ์์
การสื่่�อสาร การติิดตามผล/ผลลััพธ์์

2

ผลการดำำ�เนิินการปีี 2564

กนอ. มีีแผนยุุทธศาสตร์์ด้้านการบริิหารทุุนมนุุษย์์ กนอ. ปีีงบประมาณ 2563-2565
ซึ่่�งผ่่านความเห็็นชอบของคณะกรรมการ กนอ. ในการประชุุมครั้้�งที่่� 8/2563 เมื่่�อวัันที่่�
24 มิิถุุนายน 2563 เพื่่�อใช้้เป็็นกรอบแนวทางในการบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล
ของ กนอ. ซึ่่�งในปีี 2564 ยัังคงใช้้แผนยุุทธศาสตร์์ด้้านการบริิหารทุุนมนุุษย์์ กนอ.
ปีีงบประมาณ 2563-2565 ซึ่่�งคณะกรรมการ กนอ. เห็็นชอบให้้ดำเนิินการตาม
Roadmap แผนปฏิิบััติิการด้้านการบริิหารทุุนมนุุษย์์ ตั้้�งแต่่ไตรมาส 4 ปีี 2563 และ
ดำเนิินการต่่อเนื่่�องในปีีงบประมาณ 2564

การบริิหารทุุนมนุุษย์์

2.1 อััตรากำลััง

ในปีี 2564 กนอ. มีีการทบทวนกระบวนการกำหนดกรอบอััตรากำลััง โดยการวิิเคราะห์์
เพื่่�อกำหนดอััตรากำลัังและแผนอััตรากำลัังของ กนอ. โดยฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลดัังนี้้�
• ทบทวนผัังโครงสร้้างองค์์กร (ทบทวนปีีงบประมาณ 2564) โดยมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อให้้ กนอ. บรรลุุวิิสััยทััศน์์ ผู้้�นำการพััฒนานิิคมอุุตสาหกรรมครบวงจรระดัับภููมิิภาค
ด้้วยนวััตกรรมสู่่�ความยั่่�งยืืน และสอดคล้้องกัับภารกิิจที่่�เปลี่่�ยนไป
• ทบทวนภารกิิจของหน่่วยงานโดยได้้ดำเนิินการวิิเคราะห์์งาน (Job Analysis)
ให้้สอดคล้้องกัับภารกิิจของ กนอ. และผัังโครงสร้้างองค์์กรที่่�ปรัับปรุุง และได้้จััดทำ
ข้้อบัังคัับคณะกรรมการ กนอ. ว่่าด้้วยการจััดแบ่่งส่่วนงาน พ.ศ. 2564 ประกาศใน
ราชกิิจจานุุเบกษาเมื่่�อวัันที่่� 16 กัันยายน 2564
• จััดทำบรรยายลัักษณะงาน (Job Description) และคุุณสมบััติิเฉพาะตำแหน่่ง (Job
Specification) โดยในปีี 2564 ได้้นำผลการปรัับผัังโครงสร้้างองค์์กร การวิิเคราะห์์งาน
(Job Analysis) ข้้อมููลด้้านอััตรากำลััง แบบบรรยายลัักษณะงาน (Job Description)
และคุุณสมบััติิเฉพาะตำแหน่่ง (Job Specification) มาดำเนิินการ ดัังนี้้�
- วางกรอบอััตรากำลัังตามผัังโครงสร้้างองค์์กรใหม่่
- ดำเนิินการแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย พนัักงานตามผัังโครงสร้้างใหม่่
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• กนอ. สามารถสรรหาบุุคลากรได้้ตามแผนสรรหาและตรงตามคุุณสมบััติิที่่�ต้้องการ
และทัันกำหนดเวลา
• กนอ. มีีแผนกลยุุทธ์์ในการจััดหาบุุคลากรที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญและบุุคลากรที่่�มีี
สมรรถนะที่่�ตรงกัับภารกิิจ กนอ.
ในปีี 2564 กนอ. ดำเนิินการปรัับปรุุงค่่าตอบแทนและสิิทธิิประโยชน์์ โดยสรุุปผล
ดัังนี้้�
• ปรัับบััญชีีโครงสร้้างเงิินเดืือน (ขั้้�นสููง)
• การปรัับปรุุงค่่าตอบแทน (ค่่าทำศพ) สำหรัับพนัักงานที่่�เสีียชีีวิิตก่่อนการเกษีียณ
• การทบทวน กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ กนอ. และกฎหมายอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ดำเนิินการพััฒนาระบบประเมิินผลการปฏิิบััติิงานรููปแบบใหม่่ มีีรายละเอีียดที่่�ปรัับปรุุง
ระบบประเมิินผลฯ ดัังนี้้�
• กรอบหลัักเกณฑ์์ในการประเมิินผล
• กรอบระยะเวลาในการประเมิินผล
• กำหนดตััวชี้้�วััดตั้้�งแต่่ระดัับองค์์กรถึึงระดัับบุุคคล
• การกำหนดตััวชี้้�วััดมาตรฐานทุุกระดัับทุุกตำแหน่่ง
• การกำหนดวิิธีีการ กลไก ในการติิดตามการจััดทำตััวชี้้�วััด
• การนำผลการประเมิินมาใช้้ประโยชน์์

การพััฒนาทุุนมนุุษย์์

3.1 กระบวนการเรีียนรู้้�และการพััฒนา

3.2 การสืืบทอดตำแหน่่ง

• กนอ. พััฒนาบุุคลากรตามแผนพััฒนาบุุคลากร กนอ. ปีีงบประมาณ 2564 จำนวน
102 หลัักสููตร ดัังนี้้�
- กลยุุทธ์์ 1 : การพััฒนาบุุคลากรให้้มีีสมรรถนะพร้้อมรัับการเปลี่่�ยนแปลง
และเพิ่่�มขีีดความสามารถการแข่่งขัันขององค์์กร จำนวน 57 หลัักสููตร
- กลยุุทธ์์ 2 : การพััฒนาศัักยภาพผู้้�บริิหาร เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการ
ขัับเคลื่่�อนองค์์กร จำนวน 36 หลัักสููตร
- กลยุุทธ์์ 3 : การเสริิมสร้้างวััฒนธรรมองค์์กร SMART ECO การจััดการความรู้้�
และ Orientation จำนวน 9 หลัักสููตร
• ในปีีงบประมาณ 2564 กนอ. ประเมิินประสิิทธิิผลการเรีียนรู้้�ตาม Kirkpatrick’s
Model มีี 3 ระดัับ ได้้แก่่
- การประเมิินปฏิิกิิริิยา (Reaction)
- การประเมิินการเรีียนรู้้� (Learning)
- การประเมิินพฤติิกรรม (Behavior)
สำหรัับผลการประเมิิน Competency รายกลุ่่�มสมรรถนะ สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
- สมรรถนะหลััก (Core Competency) เท่่ากัับ 3.39
- สมรรถนะทางการบริิหาร (Managerial Competency) เท่่ากัับ 3.37
- สมรรถนะในงานที่่�เป็็นเลิิศ (Functional Competency) เท่่ากัับ 3.63
- สมรรถนะที่่�สนับั สนุุนยุุทธศาสตร์์ (Strategic Driven Competency) เท่่ากัับ 3.79
ในปีีงบประมาณ 2564 กนอ. ดำเนิินการตามโครงการพััฒนาผู้้�สืืบทอดตำแหน่่ง
(Succession Plan) ครบถ้้วน 100% โดยมีีผลการดำเนิินงานที่่�สำคััญดัังนี้้�
• ดำเนิินการสรรหาและคััดเลืือกบุุคลากรเข้้าสู่่�แผนผู้้�สืืบทอดตำแหน่่ง
(Succession Plan) ปีีงบประมาณ 2564 ตามหลัักเกณฑ์์ฯ โดย Succession
Candidate มีีจำนวน 85 ราย มาจากผู้้�บริิหารระดัับ 10 จำนวน 24 ราย
ผู้้�บริิหารระดัับ 9 จำนวน 55 ราย และพนัักงานระดัับ 9 จำนวน 6 ราย
• จััดทำแผนพััฒนาผู้้�สืืบทอดตำแหน่่ง (IDP) ครบถ้้วน 100%
• ดำเนิินการพััฒนา Succession Candidate ตาม IDP ครบถ้้วน 100%
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• ติิดตามการประเมิินผลการเรีี ย นรู้้�ในการพัั ฒ นา Succession Candidate
ตามหลัักสููตรสำหรัับปิิดช่่องว่่างสมรรถนะผู้้�บริิหารระดัับ 9 และระดัับ 10
• แต่่งตั้้�งผู้้�สืืบทอดตำแหน่่ง (Successor) จำนวน 16 ราย

4

3.3 การบริิหารจััดการคนเก่่ง

ในปีีงบประมาณ 2564 กนอ. ดำเนิินการตามแผนบริิหารจััดการคนเก่่ง (แผน
การบริิหารพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพสููง Talent Management Plan) ครบถ้้วน 100%

3.4 การจััดการสายอาชีีพ

• กนอ. มีีการจััดกลุ่่�มงาน (Job Family) ตาม Competency Model ใหม่่ที่่�ได้้จััดทำ
ในปีี 2564 โดยการจััดกลุ่่�มงานตามสมรรถนะของ กนอ. แบ่่ง Job Family ออกเป็็น
15 กลุ่่�ม
• กนอ. มีี กล ไกในการสนัั บ สนุุนการจัั ด การความก้้ า วหน้้ า ในอาชีี พ ขององค์์ ก ร
โดย 1) กนอ. ได้้ปรัับปรุุงระเบีียบ กนอ. ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์การสรรหา คััดเลืือก
และสัับเปลี่่�ยนหมุุนเวีียนผู้้�บริิหารระดัับ 9 ถึึงระดัับ 12 พ.ศ. 2564 โดยได้้ปรัับปรุุงใน
เรื่่อ� งหลัักเกณฑ์์การสรรหาและคััดเลืือกผู้้�บริิหารระดัับ 9-12 และการสัับเปลี่่�ยนหมุุนเวีียน
ผู้้�บริิหาร (Rotation) ผู้้�บริิหารระดัับ 9-12 และ 2) การใช้้หน่่วยงานหรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญ
เป็็นผู้้�สััมภาษณ์์ Succession Candidate และ Talent เพื่่�อเป็็นการสร้้างความเชื่่�อมั่่�น
ความโปร่่งใส และความเป็็นธรรมของกระบวนการ Succession Plan และ Talent
Management Plan

สภาพแวดล้้อมที่่�สนัับสนุุน
การบริิหารและพััฒนาทุุนมนุุษย์์

4.1 ความผููกพัันองค์์กร

• มีีการสำรวจความพึึงพอใจและความผููกพัันของพนัักงาน กนอ. โดยในปีี 2564
พนัักงานมีีระดัับความพึึงพอใจในการทำงานในภาพรวมขององค์์กรเท่่ากัับ 4.12 คะแนน
ซึ่ง่� สููงขึ้้น� เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนหน้้า และมีีระดัับความผููกพัันต่่อองค์์กรในภาพรวมอยู่่ที่่� � 4.18
สููงขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 เช่่นกััน
• กนอ. ดำเนิินการตามแผนยกระดัับความผููกพัันประจำปีี 2564 ประกอบด้้วย
2 โครงการ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับแผนยุุทธศาสตร์์การบริิหารทุุนมนุุษย์์ ปีี 2563-2565 และ
แผนปฏิิบััติิการการบริิหารทุุนมนุุษย์์ ปีี 2564 ดัังนี้้�
- การทบทวนค่่าตอบแทนสวััสดิิการและสิิทธิิประโยชน์์อื่่�นๆ
- การพััฒนาพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพสููง (Talent)

4.2 การส่่งเสริิมค่่านิิยมและวััฒนธรรม
ส่่งเสริิมการสื่่� อ สารค่่านิิยมและวัั ฒ นธรรมองค์์ ก ร เพื่่� อ ให้้ ผู้้� บริิหารและพนัั ก งาน
องค์์กร
ทุุกคนในองค์์กรได้้รัับทราบแนวทางการปฏิิบััติิและสอดคล้้องกัับคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์
ของวััฒนธรรมองค์์กร SMART ECO ในทิิศทางเดีียวกััน โดยในปีีงบประมาณ 2564 พนัักงาน
มีีระดัับการรัับรู้้�วััฒนธรรม SMART ECO เท่่ากัับ 84.86% เพิ่่�มขึ้้�น 0.24% จากปีีก่่อนหน้้า
มีีความเข้้าใจ ยอมรัับและนำวััฒนธรรมองค์์กรไปปฏิิบััติิดีีขึ้้�นทุุกมิิติิ
4.3 การจััดการการเปลี่่�ยนแปลง

• กนอ. วิิเคราะห์์ความเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำคััญขององค์์กร เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมรัับการ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�สำคััญ ทั้้�งในด้้านการเตรีียมอััตรากำลััง และการเตรีียมขีีดความสามารถของ
บุุคลากร นำใช้้ในการวิิเคราะห์์ปััจจััยนำเข้้าประกอบการจััดทำแผนยุุทธศาสตร์์ด้้านทุุนมนุุษย์์
ปีี ง บประมาณ 2563-2565 และประเด็็ น การพัั ฒ นาบุุคลากร กนอ. ปีี ง บประมาณ
2563-2565
• มีีการกำหนดบุุคคลต้้นแบบ (Role Model) เพื่่�อยกย่่องบุุคลากรที่่�มีีพฤติิกรรมตาม
วััฒนธรรม SMART ECO และเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีในการจััดการเปลี่่�ยนแปลง
• กำหนดให้้มีีหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบในการขัับเคลื่่�อนการจััดการเปลี่่�ยนแปลงในผััง
โครงสร้้างองค์์กรใหม่่ (ฉบัับทบทวนปีี 2564)
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4.4 การส่่งเสริิมจรรยาบรรณและ
จริิยธรรม

กนอ. มีีการกำหนดกระบวนการส่่งเสริิมพฤติิกรรมพึึงประสงค์์ตามคู่่มื� อื จริิยธรรม โดย
กำหนดปััจจััยนำเข้้า ขั้้�นตอน ผลผลิิต/ผลลััพธ์์ กรอบเวลา ตลอดจนผู้้�รัับผิิดชอบและ
ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง ตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนของการรวบรวมวิิเคราะห์์ข้้อมููลนำเข้้าที่่�สำคััญ การกำหนดและ
ขอความเห็็นชอบคู่่มื� อื จริิยธรรม ตลอดจนการเผยแพร่่ ส่่งเสริิมพฤติิกรรมการพึึงประสงค์์
ตามคู่่�มืือจริิยธรรม และการประเมิิน/ทบทวน กระบวนการ เพื่่�อนำไปสู่่�การปรัับปรุุงและ
พััฒนาแนวทางด้้านการส่่งเสริิมพฤติิกรรมพึึงประสงค์์ตามคู่่�มืือจริิยธรรมของ กนอ.

4.5 เทคโนโลยีีดิิจิิทััลด้้าน HR

ปีี 2564 กนอ. จััดทำโครงการพััฒนาระบบสารสนเทศด้้านการบริิหารทุุนมนุุษย์์ด้้วย
Digital HR เพื่่�อให้้มีรี ะบบฐานข้้อมููลการให้้บริิการ ลดความซ้้ำซ้้อน/สนัับสนุุนการดำเนิินงาน
ภายในองค์์ ก รและสามารถเชื่่� อ มโยงเทคโนโลยีี ส ารสนเทศดิิจิิทัั ลบูู รณาการเข้้ า กัั บ
กระบวนการดำเนิินงานตามภารกิิจ กนอ. ให้้ปรัับเปลี่่�ยนไปสู่่�การเป็็นองค์์กรดิิจิิทััล

4.6 ความปลอดภััยและสภาพแวดล้้อม
ในการทำงาน

กนอ. ดำเนิินการจััดทำระบบการจััดการด้้านความปลอดภััย สวััสดิิภาพ อาชีีวอนามััย
และสภาพแวดล้้อมในการทำงาน (Safety, Security, Health and Environment: SSHE)
ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2563 เพื่่�อป้้องกััน ควบคุุม และลดความเสี่่�ยง/ความเป็็นอัันตราย เพื่่�อให้้
พนัักงาน กนอ. ปฏิิบััติิงานอย่่างปลอดภััยและมีีสวััสดิิภาพ พร้้อมทั้้�งมีีการดููแลใส่่ใจ
ด้้านสุุขภาพ อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำงาน มีีการปรัับปรุุงอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยปีี 2564 แผนปฏิิบััติิการด้้าน SSHE ของ กนอ. ประจำปีี พ.ศ. 2564 มีีจำนวน
6 โครงการ ดัังนี้้�
• โครงการจััดทำ/ทบทวนแผนฉุุกเฉิินและซ้้อมแผนฉุุกเฉิิน (ด้้านอััคคีีภัยั ) ของอาคาร
สำนัักงาน กนอ.
• โครงการทบทวนมาตรการรัักษาความปลอดภััยของอาคารสำนัักงาน กนอ.
• โครงการการป้้องกัันและเฝ้้าระวัังโรคติิดต่่อ
• โครงการตรวจรัับรองประจำปีีและแก้้ไขระบบไฟฟ้้าและลิิฟต์์ กนอ. สำนัักงานใหญ่่
• โครงการเสริิมสร้้างสภาพแวดล้้อมในการทำงานที่่�ดีีของ กนอ.
• โครงการส่่งเสริิมและสร้้างความตระหนัักด้้าน SSHE

4.7 บทบาทของหน่่วยงานด้้าน HR
และการสนัับสนุุนจากผู้้�บริิหาร

กนอ. ดำเนิินการตามแผนยุุทธศาสตร์์ทุุนมนุุษย์์ ปีีงบประมาณ 2563-2565 และแผน
ปฏิิบััติิการด้้านการบริิหารทุุนมนุุษย์์ ปีีงบประมาณ 2564 ได้้กำหนดให้้ ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 :
ยกระดัับระบบงานด้้านทุุนมนุุษย์์และพััฒนาฝ่่าย HR ให้้เป็็นหุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจกัับสายงาน
ต่่างๆ โดยมีีกลยุุทธ์์และแผนการดำเนิินงาน ข้้อ 3.1 กลยุุทธ์์การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพระบบงาน
ด้้านทุุนมนุุษย์์ Digital HR และการพลิิกบทบาทฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลให้้สนัับสนุุนการ
ขัับเคลื่่�อนองค์์กรอย่่างมืืออาชีีพ HR Reinvention โดยในปีีงบประมาณ 2564 กนอ.
มีีผลการดำเนิินงานดัังนี้้�
• มีีการดำเนิินการพััฒนาวิิชาชีีพ HR ให้้กัับพนัักงานฝ่่าย HR รวม 8 หลัักสููตร และ
มีีพนัักงานฝ่่าย HR สอบผ่่านคุุณวุุฒิิวิิชาชีีพรวม 2 ราย
• มีีการสอบทานกระบวนการด้้าน HR เพื่่�อจััดทำแผนปรัับปรุุง
• ได้้ รัับ การสนัั บ สนุุนจากผู้้�บริิหารในการให้้ ข้้ อ คิิดเห็็ น ข้้ อ เสนอแนะการดำเนิินงาน
ด้้านการบริิหารทุุนมนุุษย์์ และการแรงงานสััมพัันธ์์ ผ่่านการทำงานของคณะทำงานพิิจารณา
งานบริิหารบุุคคล คณะอนุุกรรมการด้้าน HR และคณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์
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การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (กนอ.) ได้้รับั
แต่่งตั้้�งตามคำสั่่�งคณะกรรมการ กนอ. ที่่� 7/2563
1. นางสิิริินทร์์ แดงไชยวััฒน์์			

เรื่่� อ ง แต่่งตั้้� ง คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
Committee) ลงวัันที่่� 14 สิิงหาคม 2563 ประกอบด้้วย
ประธานกรรมการ

2. นายสรศัักดิ์์� มีีนะโตรีี				กรรมการ
3. พลโท กานต์์ กลััมพสุุต			กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ กนอ. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตาม
กฎบััตรและคู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการกำกัั บ ดููแลการตรวจสอบภายใน
ของ กนอ. ให้้มีีประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล เพื่่�อให้้
กนอ. เป็็นองค์์กรที่่�มีีความโปร่่งใสเป็็นที่่�ยอมรัับตาม
หลัั กก ารกำกัั บ ดููแลกิิจการที่่� ดีี ให้้ ค วามสำคัั ญ ต่่อ
การบริิหารความเสี่่�ยงและจััดวางระบบการควบคุุม
ภายในที่่� เ หมาะสม รายงานทางการเงิินมีี ค วาม
น่่าเชื่่� อ ถืื อ การดำเนิินการเป็็ น ไปตามกฎหมาย
ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ มติิคณะรััฐมนตรีี และนโยบาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง มีีการบริิหารจััดการกระบวนงานหลััก
(Core Business Enablers) การตรวจสอบภายใน
เป็็นไปตามระเบีียบกระทรวงการคลััง ว่่าด้้วยคณะ
กรรมการตรวจสอบและหน่่วยงานตรวจสอบภายใน
ของรัั ฐ วิิสาหกิิจ พ.ศ. 2555 และหลัั ก เกณฑ์์
การประเมิินผลการดำเนิินงานรััฐวิิสาหกิิจ (SE-AM)
1.

การสอบทานรายงานทางการเงิิน

1.1  ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
		 งบการเงิินของ กนอ. ได้้รัับการตรวจสอบ
โดยสำนัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน (สตง.)
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้้ พิิจ ารณาและ
		 เห็็ น ชอบค่่าธรรมเนีี ย มในการตรวจสอบ
		 งบการเงิินสำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน
2563 งบการเงิินไตรมาส 1 ไตรมาส 2 และ
ไตรมาส 3 ประจำปีีงบประมาณ 2564 จำนวน
2,130,000 บาท รายละเอีียดดัังนี้้�
			 - ค่่าสอบทานงบการเงิินระหว่่างกาล
			 3 ไตรมาส = 930,000 บาท
			 - ค่่าตรวจสอบงบการเงิินประจำปีี
			 = 1,200,000 บาท

หลัั ก เกณฑ์์ ก ระทรวงการคลัั ง ว่่าด้้ ว ยมาตรฐาน
และหลัักเกณฑ์์ปฏิิบััติิการตรวจสอบภายในสำหรัับ
หน่่วยงานของรัั ฐ พ.ศ. 2561 ตลอดจนกรอบ
มาตรฐานสากลการปฏิิบััติิงานวิิชาชีีพตรวจสอบภายใน
(IPPF)
รายงานผลการปฏิิบัั ติิ งานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กนอ. ประจำปีีงบประมาณ 2564 ตั้้�งแต่่
เดืือนตุุลาคม 2563 ถึึงเดืือนกัันยายน 2564 มีีการ
ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12 ครั้้�ง
ในจำนวนนี้้� เป็็นการประชุุมร่่วมกัับผู้้�ว่่าการ กนอ.
ผู้้�บริิหารระดัับสููง ผู้้�บริิหารหน่่วยงานรัับตรวจ และ
ผู้้�สอบบััญชีี (สำนัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน) ตาม
ระเบีียบวาระที่่�เกี่่�ยวข้้อง คณะกรรมการตรวจสอบ
กนอ. ได้้ให้้ข้อ้ สัังเกตอย่่างเป็็นอิิสระซึ่่ง� เป็็นประโยชน์์
ต่่อการบริิหารงานของ กนอ. สรุุปสาระสำคััญ ดัังนี้้�
1.2  การสอบทานรายงานทางการเงิิน   
		 คณะกรรมการตรวจสอบ กนอ. ได้้สอบทาน
		 และให้้ ค วามเห็็ น ชอบรายงานงบการเงิิน
สำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563 ที่่�
ตรวจสอบโดยสำนัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
และรายงานงบการเงิิน ปีีงบประมาณ 2564
ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 โดยพิิจารณาความ
เหมาะสมของนโยบายการบััญชีี ข้้อมููลที่่�เป็็น
สาระสำคััญของงบการเงิิน และความเพีียงพอ
ของการเปิิดเผยข้้อมููล เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายงาน
ทางการเงิินแสดงผลการดำเนิินงาน และฐานะ
การเงิิน ด้้ ว ยข้้ อ มููลที่่� เ ป็็ น สาระสำคัั ญ อย่่าง
ถููกต้้อง ครบถ้้วน เชื่่�อถืือได้้ และเป็็นไปตาม
มาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป

รายงานประจำำ�ปีี 2564

		 นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบ กนอ.
ได้้ ส อบทานการตรวจสอบลัั ก ษณะอื่่� น ของ
สตง. ที่่�ไม่่ใช่่การตรวจสอบการเงิินและบััญชีี
และมีีข้้อเสนอแนะให้้ฝ่่ายตรวจสอบภายใน
		 นำข้้อสัังเกตของ สตง. ไปพิิจารณาประกอบ
การจััดทำแผนการตรวจสอบภายใน
2.

การสอบทานการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

คณะกรรมการตรวจสอบ กนอ. สอบทาน
		การปฏิิบััติิตามแผนการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ซึ่่�งเป็็นไปตามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
		 ซึ่่ง� กำหนดโดยสำนัักงานคณะกรรมการนโยบาย
		รััฐวิิสาหกิิจ (สคร.) กระทรวงการคลััง รวมถึึง
		สอบทานการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ
		ข้้อบัังคัับ มติิคณะรััฐมนตรีี และนโยบายที่่�
		 เกี่่�ยวข้้อง โดยพิิจารณาจากรายงานของคณะ
กรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การบริิหาร
ความเสี่่�ยง และการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ
(GRC)
3.

การสอบทานการบริิหารความเสี่่�ยง

		 และการควบคุุมภายในองค์์กร

คณะกรรมการตรวจสอบ กนอ. สอบทานการ
จััดการตามแผนบริิหารความเสี่่�ยงและควบคุุม
ภายในขององค์์กร ความเพีียงพอของระบบ
การควบคุุมภายในกระบวนงานที่่�สำคััญ โดย
พิิจารณาจากรายงานของคณะอนุุกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยงและควบคุุมภายใน รายงาน
การปฏิิบััติิงานของฝ่่ายตรวจสอบภายใน และ
มีีความเห็็นว่่า กนอ. มีีการประเมิินความเสี่่�ยง
ตามมาตรฐานสากล มีีแผนงานและมาตรการ
การควบคุุมความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม เพีียงพอ
		มีี ก ารดำเนิินการเพื่่� อ ลดระดัั บ ความเสี่่� ย ง
		 ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้
4.

การสอบทานรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
		หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
		 ทางผลประโยชน์์

		 คณะกรรมการตรวจสอบ กนอ. สอบทาน
รายงานการเปิิ ด เผยข้้ อ มููลการขัั ด กัั น ของ
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		ผลประโยชน์์ของพนัักงาน กนอ. ปีีงบประมาณ
2564 ตามข้้อบัังคัับคณะกรรมการ กนอ.
		ว่่าด้้วย การป้้องกัันการขััดกัันของผลประโยชน์์
พ.ศ. 2551 และระเบีียบ กนอ. ว่่าด้้วยการ
ป้้องกัันการขััดกัันของผลประโยชน์์พนัักงาน
พ.ศ. 2553 และฉบัั บ แก้้ ไ ขเพิ่่� ม เติิม โดย
		 คณะกรรมการตรวจสอบ กนอ. มีีข้อ้ เสนอแนะ
ให้้ กนอ. รายงานการขััดกัันของผลประโยชน์์
กรณีีที่่�พนัักงานมีีครอบครััว หรืือเครืือญาติิ
		ผู้้�มีีความสััมพัันธ์์ใกล้้ชิิดในบริิษััทที่่�เป็็นคู่่สั� ญ
ั ญา
		 กัับ กนอ. และให้้นำกฎหมายของคณะกรรมการ
		ป้้ อ งกัั น และปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ
(ป.ป.ช.) มาปรัับใช้้ในแบบรายงานการขััดกััน
ของผลประโยชน์์ของพนัักงานด้้วย
5.

การกำำ�กัับดููแลงานตรวจสอบภายใน

		 คณะกรรมการตรวจสอบ กนอ. การกำกัับดููแล
การตรวจสอบภายในของ กนอ. รายละเอีียด
ดัังนี้้�
			 - อนุุมััติิแผนกลยุุทธ์์การตรวจสอบภายใน
ปีีงบประมาณ 2563-2565 (ฉบัับปรัับปรุุงแก้้ไข)
			 - อนุุมััติิแผนปฏิิบััติิการของฝ่่ายตรวจสอบ
ภายใน ปีีงบประมาณ 2564 (ฉบัับปรัับปรุุง
แก้้ไข) และประจำปีี 2565
			 - อนุุมััติิกฎบััตรของฝ่่ายตรวจสอบภายใน
และคู่่�มืือการปฏิิบััติิงานการตรวจสอบภายใน
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน (KPI) และ
ประเมิินสมรรถนะ (Competency)
			 - อนุุมัั ติิก ารแต่่งตั้้� ง สรรหาและพัั ฒ นา
บุุคลากรของฝ่่ายตรวจสอบภายใน
			 - อนุุมััติิงบประมาณประจำปีี
			 - รัับทราบรายงานผลปฏิิบััติิการตรวจสอบ
		ภ า ย ใ น ปีี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4 โ ด ย
		 คณะกรรมการตรวจสอบมีี ค วามเห็็ น และ
		ข้้อเสนอแนะให้้เพิ่่ม� มููลค่่างานตรวจสอบภายใน
โดยการให้้ข้้อเสนอแนะในภาพรวมที่่�ชััดเจน
และสามารถปฏิิบััติิได้้ เพื่่�อให้้ฝ่า่ ยบริิหาร กนอ.
พิิจารณาดำเนิินการเพื่่� อ ประสิิทธิิภาพของ
		การปฏิิบััติิงาน
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6.

การรัักษาคุุณภาพของ

		 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ กนอ. ทบทวน
กฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบและคู่่มื� อื
		การปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอคณะกรรมการ กนอ. พิิจารณาอนุุมััติิ
		 เป็็นประจำทุุกปีีจัดั ทำปฏิิทิินกำหนดการประชุุม
		 แผนปฏิิบัั ติิ งานและวาระการประชุุมของ
		 คณะกรรมการตรวจสอบประจำปีี รวมทั้้� ง
ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กนอ. โดยวิิธีีการประเมิินตนเอง
(Self-Assessment) ในรููปแบบการประเมิิน
ทั้้� ง คณะ การประเมิินแบบรายบุุคคล และ
การประเมิินแบบไขว้้
			 นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบ กนอ.
มีีความรู้้�ความสามารถที่่�เหมาะสมกัับการปฏิิบััติิ
		 หน้้าที่่� และได้้เข้้าร่่วมการอบรมในหลัักสููตร
ที่่� จ ำเป็็ น สำหรัั บ คณะกรรมการตรวจสอบ
		 ซึ่่� ง เป็็ น ไปตามแผนการเสริิมสร้้ า งความรู้้�
		 ของคณะกรรมการตรวจสอบ กนอ. ประจำปีี
เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าคณะกรรมการตรวจสอบ กนอ.
สามารถปฏิิบััติิงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

		 บทสรุุป

		 คณะกรรมการตรวจสอบ กนอ. ได้้รัับการ
เสริิมสร้้างความรู้้�ความสามารถอย่่างเหมาะสม
		การปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นไปตามกฎบััตรและคู่่�มืือ
การปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
		กนอ. โดยมีี ค วามเป็็ น อิิสระในการแสดง
		 ความเห็็นและให้้ข้้อเสนอแนะที่่�เป็็นประโยชน์์
ต่่อองค์์กร โดยสรุุป คณะกรรมการตรวจสอบ
		 เห็็ น ว่่า กนอ. มีี ก ารกำกัั บ ดููแลกิิจการที่่� ดีี
		มีีแผนบริิหารจััดการความเสี่่�ยง และระบบ
การควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม ระบบบััญชีี
และรายงานทางการเงิินมีี ค วามเชื่่� อ ถืื อ ได้้
ตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป มีีการ
เปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นสาระสำคััญในงบการเงิิน
		การตรวจสอบภายในมีีความเป็็นอิิสระและ
สอดคล้้ อ งกัั บ มาตรฐานวิิชาชีี พ ตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนหลัักเกณฑ์์และแนวปฏิิบััติิที่่ดี� ี
		 ซึ่่�งกำหนดโดยกระทรวงการคลััง การปฏิิบััติิ
งานเป็็นไปตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ
มติิคณะรัั ฐ มนตรีี และนโยบายที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
และไม่่พบประเด็็นเกี่่�ยวกัับความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ ทั้้� ง นี้้� ผลการดำเนิินงานของ
กนอ. เป็็นไปตามตััวชี้้�วััดและบรรลุุเป้้าหมาย
ที่่�กำหนด

รายงานประจำำ�ปีี 2564
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รายงานของผู้้�สอบบััญชีี

เสนอ คณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
ความเห็็น

สำนัั ก งานการตรวจเงิิ น แผ่่ น ดิิ น ได้้ ต รวจสอบ
งบการเงิินของการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
ซึ่่�งประกอบด้้วย งบแสดงฐานะการเงิินที่่�แสดงเงิิน
ลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบแสดงฐานะการเงิิน
เฉพาะกิิจการ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 งบกำไร
ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
และงบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จเฉพาะกิิจการ งบแสดง
การเปลี่่ย� นแปลงส่่วนของทุุนที่แ่� สดงเงิินลงทุุนตามวิิธีี
ส่่วนได้้เสีียและงบแสดงการเปลี่่ย� นแปลงส่่วนของทุุน
เฉพาะกิิจการ และงบกระแสเงิินสดที่่แ� สดงเงิินลงทุุน

ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียและงบกระแสเงิินสดเฉพาะกิิจการ
สำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกัันและหมายเหตุุประกอบ
งบการเงิิน รวมถึึงสรุุปนโยบายการบััญชีีที่่�สำคััญ
สำนัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินเห็็นว่า่ งบการเงิิน
ข้้างต้้นนี้้แ� สดงฐานะการเงิินของการนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย ณ วัันที่่� 30 กัันยายน  2564
และผลการดำเนิินงานและกระแสเงิินสดสำหรัับปีี
สิ้้�นสุดวั
ุ นั เดีียวกัันโดยถููกต้้องตามที่่ค� วรในสาระสำคััญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน

เกณฑ์์ในการแสดงความคิิดเห็็น

สำนัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินได้้ปฏิิบัติั งิ านตรวจสอบ
ตามหลัักเกณฑ์์มาตรฐานเกี่่ย� วกัับการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
และมาตรฐานการสอบบััญชีี ความรัับผิิดชอบของ
สำนัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินได้้กล่่าวไว้้ในวรรค
ความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบ
งบการเงิิ น ในรายงานของสำนัั ก งานการตรวจ
เงิินแผ่่นดิิน  สำนัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินมีีความ
เป็็ นอิิ ส ระจากกิิ จ การตามหลัั ก เกณฑ์์ ม าตรฐาน
เกี่่� ย วกัั บ การตรวจเงิิ น แผ่่ น ดิิ นที่่� ก ำหนดโดย
คณะกรรมการตรวจเงิิ น แผ่่ น ดิิ น และข้้ อ กำหนด

จรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่ก� ำหนดโดย
สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการตรวจสอบ
งบการเงิิ น  และสำนัั ก งานการตรวจเงิิ น แผ่่ น ดิิ น
ได้้ปฏิิบััติิตามความรัับผิิดชอบด้้านจรรยาบรรณอื่่�นๆ
ซึ่่� ง เป็็ น ไปตามหลัั ก เกณฑ์์ ม าตรฐานเกี่่� ย วกัั บ การ
ตรวจเงิินแผ่่นดิินและข้้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่่านี้้�
สำนัั ก งานการตรวจเงิิ น แผ่่ น ดิิ น เชื่่� อ ว่่ า หลัั ก ฐาน
การสอบบััญชีีที่่�สำนัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินได้้รัับ
เพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการแสดง
ความเห็็นของสำนัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน

ข้้อมููลอื่่�น

ผู้้�บริิหารเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่อข้้อมููลอื่่�น ข้้อมููลอื่่�น
ประกอบด้้วย ข้้อมููลซึ่่�งรวมอยู่่�ในรายงานประจำปีี
แต่่ไม่่รวมถึึงงบการเงิินและรายงานของผู้้�สอบบััญชีี
ที่่� อ ยู่่�ในรายงานประจำปีี นั้้� น  สำนัั ก งานการตรวจ
เงิินแผ่่นดิินคาดว่่าสำนัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
จะได้้ รัั บ รายงานประจำปีี ภ ายหลัั ง วัั นที่่� ใ นรายงาน
ของผู้้�สอบบััญชีีนี้้�

สำนัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน

ความเห็็นของสำนัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินต่่อ
งบการเงิินไม่่ครอบคลุุมถึึงข้้อมููลอื่่�นและสำนัักงาน
การตรวจเงิินแผ่่นดิินไม่่ได้้ให้้ความเชื่่อ� มั่่�นต่อ่ ข้้อมููลอื่่น�
ความรัั บ ผิิ ดช อบของสำนัั ก งานการตรวจเงิิ น
แผ่่นดิินที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการตรวจสอบงบการเงิินคืือ
การอ่่านและพิิจารณาว่่าข้้อมููลอื่่�นมีีความขััดแย้้งที่่�มีี
สาระสำคััญกัับงบการเงิินหรืือกัับความรู้้�ที่่�ได้้รัับจาก
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การตรวจสอบของสำนัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน 
หรืือปรากฏว่่ า ข้้ อมูู ล อื่่� นมีี การแสดงข้้ อมูู ล ที่่� ขัั ดต่่ อ
ข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำคััญหรืือไม่่
เมื่่อ� สำนัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินได้้อ่า่ นรายงาน
ประจำปีี หากสำนัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินสรุุป

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ได้้ ว่่ า มีีการแสดงข้้ อ มูู ล ที่่� ขัั ดต่่ อ ข้้ อ เท็็ จ จริิ ง อัั น เป็็ น
สาระสำคัั ญ สำนัั ก งานการตรวจเงิิ น แผ่่ น ดิิ นต้้ อง
สื่่�อสารเรื่่�องดัังกล่่าวกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำกัับดููแล

ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารและผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลต่่องบการเงิิน

ผู้้�บริิ ห ารมีีหน้้ า ที่่� รัั บ ผิิ ดช อบในการจัั ด ทำและ
นำเสนองบการเงิิ น เหล่่ า นี้้� โ ดยถูู ก ต้้ อ งตามที่่� ค วร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน และรัับผิิดชอบ
เกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในที่่�ผู้้�บริิหารพิิจารณาว่่า
จำเป็็นเพื่่�อให้้สามารถจััดทำงบการเงิินที่่�ปราศจาก
การแสดงข้้อมููลที่่ขั� ดต่
ั อ่ ข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำคััญ
ไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด
ในการจััดทำงบการเงิิน ผู้้�บริิหารรัับผิิดชอบในการ
ประเมิินความสามารถของกิิจการในการดำเนิินงาน

ต่่ อ เนื่่� อ ง เปิิ ด เผยเรื่่� อ งที่่� เ กี่่� ย วกัั บ การดำเนิิ น งาน
ต่่ อ เนื่่� อ งตามความเหมาะสม และการใช้้ เ กณฑ์์
การบััญชีสี ำหรัับการดำเนิินงานต่่อเนื่่อ� ง เว้้นแต่่ผู้้�บริิหาร
มีีความตั้้�งใจที่่�จะเลิิกกิิจการ หรืือหยุุดดำเนิินงาน
หรืือไม่่สามารถดำเนิินงานต่่อเนื่่�องต่่อไปได้้
ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำกัับดููแลมีีหน้้าที่่�ในการกำกัับ
ดููแลกระบวนการในการจััดทำรายงานทางการเงิิน
ของกิิจการ

ความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิิน

การตรวจสอบของสำนัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� ให้้ได้้ความเชื่่อ� มั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผล
ว่่ า งบการเงิิ น โดยรวมปราศจากการแสดงข้้ อ มูู ล
ที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำคััญหรืือไม่่ ไม่่ว่่า
จะเกิิ ด จากการทุุ จ ริิ ต หรืือข้้ อผิิ ด พลาด  และเสนอ
รายงานของผู้้�สอบบััญชีซึ่ี ง่� รวมความเห็็นของสำนัักงาน
การตรวจเงิิ น แผ่่ น ดิิ น อยู่่�ด้้ ว ย ความเชื่่� อ มั่่� น อย่่ า ง
สมเหตุุสมผลคืือความเชื่่�อมั่่�นในระดัับสููงแต่่ไม่่ได้้
เป็็นการรัับประกัันว่่าการปฏิิบััติิงานตรวจสอบตาม
หลัักเกณฑ์์มาตรฐานเกี่่�ยวกัับการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
และมาตรฐานการสอบบัั ญ ชีี จ ะสามารถตรวจพบ
ข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำคััญที่่�มีีอยู่่�ได้้
เสมอไป ข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอาจเกิิดจากการ
ทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาดและถืือว่่ามีีสาระสำคััญเมื่่�อ
คาดการณ์์ได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่ารายงานที่่�ขััดต่่อ
ข้้อเท็็จจริิงแต่่ละรายการหรืือทุุกรายการรวมกัันจะมีีผล
ต่่ อ การตัั ดสิิ น ใจทางเศรษฐกิิ จ ของผู้้�ใช้้ ง บการเงิิ น
จากการใช้้งบการเงิินเหล่่านี้้�
ในการตรวจสอบของสำนัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
ตามหลัักเกณฑ์์มาตรฐานเกี่่ย� วกัับการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
และมาตรฐานการสอบบััญชีี  สำนัักงานการตรวจ
เงิินแผ่่นดิินได้้ใช้้ดุุลยพิินิิจและการสัังเกตและสงสััย
สำนัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน

เยี่่ย� งผู้้�ประกอบวิิชาชีพี ตลอดการตรวจสอบ การปฏิิบัติั ิ
งานของสำนัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินรวมถึึง
• ระบุุและประเมิินความเสี่่ย� งจากการแสดงข้้อมููล
ที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำคััญในงบการเงิิน 
ไม่่ว่่าจะเกิิดการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด  ออกแบบ
และปฏิิบััติิงานตามวิิธีีการตรวจสอบเพื่่�อตอบสนอง
ต่่ อ ความเสี่่� ย งเหล่่ า นั้้� น  และได้้ ห ลัั ก ฐานการสอบ
บััญชีีที่่�เพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อเป็็นเกณฑ์์ในการ
แสดงความเห็็นของสำนัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน 
ความเสี่่�ยงที่่�ไม่่พบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็น
สาระสำคัั ญ ซึ่่� ง เป็็ นผ ลมาจากการทุุ จ ริิ ต จะสูู ง กว่่ า
ความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดจากข้้อผิิดพลาด เนื่่อ� งจากการทุุจริิต
อาจเกี่่ย� วกัับการสมรู้้�ร่ว่ มคิิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลัักฐาน การตั้้�งใจละเว้้นการแสดงข้้อมููล การแสดง
ข้้ อ มูู ล ที่่� ไ ม่่ ต รงตามข้้ อ เท็็ จ จริิ ง หรืือการแทรกแซง
การควบคุุมภายใน
• ทำความเข้้าใจในระบบการควบคุุมภายในที่่�
เกี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การตรวจสอบ เพื่่� อ ออกแบบวิิ ธีี ก าร
ตรวจสอบที่่� เ หมาะสมกัั บ สถานการณ์์ แต่่ ไ ม่่ ใ ช่่
เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการแสดงความเห็็นต่่อความมีี
ประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายในของกิิจการ
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• ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่�
ผู้้�บริิหารใช้้และความสมเหตุุสมผลของประมาณการ
ทางบััญชีแี ละการเปิิดเผยข้้อมููลที่่เ� กี่่ย� วข้้องซึ่่ง� จััดทำขึ้้น�
โดยผู้้�บริิหาร
• สรุุปเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของการใช้้เกณฑ์์
การบััญชีีสำหรัับการดำเนิินงานต่่อเนื่่อ� งของผู้้�บริิหาร
และจากหลัั ก ฐานการสอบบัั ญ ชีีที่่� ไ ด้้ รัั บ สรุุ ป ว่่ า มีี
ความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำคััญที่่�เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์
หรืือสถานการณ์์ ที่่� อ าจเป็็ น เหตุุ ใ ห้้ เ กิิ ดข้้ อ สงสัั ย
อย่่างมีีนััยสำคััญต่่อความสามารถของกิิจการในการ
ดำเนิินงานต่่อเนื่่�องหรืือไม่่ ถ้้าสำนัักงานการตรวจ
เงิินแผ่่นดิินได้้ข้้อสรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระ
สำคััญ สำนัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินต้้องกล่่าวไว้้
ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของสำนัักงานการตรวจ
เงิินแผ่่นดิินโดยให้้ข้้อสัังเกตถึึงการเปิิดเผยข้้อมููล
ในงบการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือถ้้าการเปิิดเผยข้้อมููล
ดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอ ความเห็็นของสำนัักงานการตรวจ
เงิินแผ่่นดิินจะเปลี่่�ยนแปลงไป ข้้อสรุุปของสำนัักงาน
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การตรวจเงิิ น แผ่่ น ดิิ นขึ้้� น อยู่่�กัั บ หลัั ก ฐานการสอบ
บัั ญ ชีีที่่� ไ ด้้ รัับ จนถึึ ง วัั นที่่� ใ นรายงานของผู้้�สอบบัั ญ ชีี
ของสำนัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน  อย่่างไรก็็ตาม
เหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ในอนาคตอาจเป็็นเหตุุให้้
กิิจการต้้องหยุุดการดำเนิินงานต่่อเนื่่�อง
• ประเมิินการนำเสนอ โครงสร้้างและเนื้้�อหา
ของงบการเงิินโดยรวม รวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลว่่า
งบการเงิินแสดงรายการและเหตุุการณ์์ในรููปแบบที่่�
ทำให้้มีีการนำเสนอข้้อมููลโดยถููกต้้องตามที่่ค� วรหรืือไม่่
สำนัั ก งานการตรวจเงิิ น แผ่่ น ดิิ น ได้้ สื่่� อ สารกัั บ
ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำกัับดููแลในเรื่่�องต่่างๆ ที่่�สำคััญ
ซึ่่�งรวมถึึงขอบเขตและช่่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่่�ได้้วางแผนไว้้ ประเด็็นที่่�มีีนััยสำคััญที่่�พบจาก
การตรวจสอบรวมถึึ ง ข้้ อ บกพร่่ อ งที่่� มีี นัั ย สำคัั ญ ใน
ระบบการควบคุุมภายในหากสำนัักงานการตรวจเงิิน
แผ่่นดิินได้้พบในระหว่่างการตรวจสอบของสำนัักงาน
การตรวจเงิินแผ่่นดิิน

(นางสาวมนััสนัันท์์ ปราบศากุุน)
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักตรวจสอบการเงิินและบริิหารพััสดุุที่่� 16

(นางภาวิินีี วงศ์์ศิิลป์์ไพศาล)
นัักวิิชาการตรวจเงิินแผ่่นดิินชำำ�นาญการพิิเศษ

สำนัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
วัันที่่� 21 มีีนาคม 2565
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การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิิน
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564

หน่่วย : บาท

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
หมายเหตุุ 30 กัันยายน 2564
30 กัันยายน 2563
1 ตุุลาคม 2562
(ปรัับปรุุงใหม่่)
(ยอดยกมา)
(ปรัับปรุุงใหม่่)
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด 

7

1,326,769,076.67

1,845,915,224.39

942,456,596.72

เงิินลงทุุนชั่่ว� คราว

8

11,603,872,586.91

9,961,963,330.07

10,064,212,988.07

 ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่น 
�

9

712,173,668.82

899,207,067.47

658,175,885.69

 สิินค้า้ คงเหลืือ

10

146,553,357.21

179,526,830.31

257,908,918.25

1,436,925,811.46

999,751,985.74

824,330,933.48

455,427,318.49

179,451,127.27

251,708,236.35

15,681,721,819.56

14,065,815,565.25

12,998,793,558.56

รายได้้ค่า่ เช่่าค้้างรัับ-สััญญาเช่่าดำเนิินงาน 
 สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่น  
�

11

รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน 
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
 สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่น 
�
เงิินลงทุุนในบริิษัทั ร่่วม

13

1,072,790,016.00

12

728,663,252.97

เงิินลงทุุนระยะยาวอื่่น 
�
 ลููกหนี้้� - สััญญาเช่่าเงิินทุน 
ุ - สุุทธิิ

-   

-   

-   

696,778,170.28

702,530,813.10

216,400,000.00

216,400,000.00

14

3,903,958,580.67

15

5,903,318,831.54

4,293,164,697.58

4,352,220,259.36

 ที่่ดิ� น 
ิ อาคารและอุุปกรณ์์ - สุุทธิิ

16

9,987,691,037.76

9,180,952,322.47

9,457,295,680.64

 สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ - สุุทธิิ

17

674,631,280.02

 สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน - สุุทธิิ

18

27,757,637.08

31,131,417.78

34,624,818.50

 สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น 

19

212,880,806.11

1,163,765,838.47

566,841,052.48

22,511,691,442.15
38,193,413,261.71

15,582,192,446.58
29,648,008,011.83

15,329,912,624.08
28,328,706,182.64

อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อ� การลงทุุน - สุุทธิิ

รวมสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
รวมสิินทรััพย์์
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

-   

-   

-   

-   
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การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิิน
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564

หน่่วย : บาท

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
หมายเหตุุ 30 กัันยายน 2564
30 กัันยายน 2563
1 ตุุลาคม 2562
(ปรัับปรุุงใหม่่)
(ยอดยกมา)
(ปรัับปรุุงใหม่่)
หนี้้�สิินและส่่วนของทุุน
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่น 
�
รายได้้รับั ล่่วงหน้้า
ค่่าใช้้จ่า่ ยค้้างจ่่าย
ส่่วนของหนี้้�สินิ ระยะยาวที่่ถึ� งึ กำหนด ชำระภายใน 1 ปีี
หนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่าที่่�ถึึงกำหนด ชำระภายใน 1 ปีี
รายได้้แผ่่นดิินค้้างนำส่่งคลััง
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น 
รวมหนี้้�สินิ หมุุนเวีียน 
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
รายได้้รอการรัับรู้้� 
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาว
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
เงิินประกัันค่่าเช่่าที่่�ดิิน 
ประมาณการหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนสำหรัับ
ผลประโยชน์์พนัักงาน
ประมาณการหนี้้�สิิน - ค่่ารื้้�อถอนอาคาร และสิ่่�งปลููกสร้้าง
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น 
กองทุุนสงเคราะห์์พนัักงาน กนอ.
กองทุุนซ่่อมสร้้างทดแทนระบบ สาธารณููปโภค
กองทุุนเพื่่�อบำรุุงรัักษาและสร้้างทดแทน ระบบสาธารณููปโภค
รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน 
รวมหนี้้�สิิน

20
21
22

759,676,542.97
1,237,622,261.58
256,332,168.22
450,736,927.12

1,018,584,154.12
958,903,172.67
230,868,185.99
397,723,359.00

559,790,882.57
844,701,746.29
195,603,742.39
355,996,569.00

23

15,031,486.89

29,191,793.18

39,001,579.38

24
25

446,220,000.00
148,839,791.16
3,314,459,177.94

477,290,000.00
158,735,955.67
3,271,296,620.63

820,862,000.00
126,935,372.20
2,942,891,891.83

26
27
23
28

4,610,067,005.98
540,827,403.18
3,116,369,165.91
895,031,818.05
313,900,617.30

4,581,144,757.69
895,451,403.18
1,637,025.76
793,597,630.84
318,852,894.30

5,015,464,901.19
1,250,075,403.18
30,828,818.94
760,673,136.45
276,887,583.00

29

39,702,580.53

10,103,568.00

30
31
32

376,934,230.26
7,884,230.00
132,697,690.54

544,485,531.73
8,660,960.00
132,588,573.01

595,957,436.74
7,719,910.00
132,588,573.01

33

1,279,778,370.00

1,244,990,717.91

1,176,246,743.41

11,313,193,111.75
14,627,652,289.69

8,531,513,062.42
11,802,809,683.05

9,246,442,505.92
12,189,334,397.75

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

-   
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การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิิน
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564

หน่่วย : บาท

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
หมายเหตุุ 30 กัันยายน 2564
30 กัันยายน 2563
1 ตุุลาคม 2562
(ปรัับปรุุงใหม่่)
(ยอดยกมา)
(ปรัับปรุุงใหม่่)
หนี้้�สิินและส่่วนของทุุน (ต่่อ)
ส่่วนของทุุน
ทุุน 
ทุุนรับั โอนจากนิิคมอุุตสาหกรรมบางชััน 
รวมทุุน 
กำไรสะสมที่่ยั� งั ไม่่ได้้จัดั สรร
องค์์ประกอบอื่่น� ของส่่วนของทุุน 
รวมส่่วนของทุุน 
รวมหนี้้�สินิ และส่่วนของทุุน

27,476,177.50

27,476,177.50

27,476,177.50

27,476,177.50

27,476,177.50

27,476,177.50

22,730,090,015.65

17,865,833,375.60

16,124,444,478.88

808,194,778.87

(48,111,224.32)

(12,548,871.49)

23,565,760,972.02
38,193,413,261.71

17,845,198,328.78
29,648,008,011.83

16,139,371,784.89
28,328,706,182.64

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

(นายนริินทร์์ กััลยาณมิิตร)
ประธานกรรมการ

(นายวีีริิศ อััมระปาล)
ผู้้�ว่่าการการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
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รายงานประจำำ�ปีี 2564

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิิน
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564

หน่่วย : บาท

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หมายเหตุุ 30 กัันยายน 2564
30 กัันยายน 2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินลงทุุนชั่่ว� คราว
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่น 
�
สิินค้า้ คงเหลืือ
รายได้้ค่า่ เช่่าค้้างรัับ-สััญญาเช่่าดำเนิินงาน 
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่น  
�
รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน 
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น 
เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
เงิินลงทุุนระยะยาวอื่่�น 
ลููกหนี้้� - สััญญาเช่่าเงิินทุุน - สุุทธิิ
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน - สุุทธิิ
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ - สุุทธิิ
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ - สุุทธิิ
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน - สุุทธิิ
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น 
รวมสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน 
รวมสิินทรััพย์์

7
8
9
10
11

13
12
14
15
16
17
18
19

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

1 ตุุลาคม 2562
(ยอดยกมา)
(ปรัับปรุุงใหม่่)

1,326,769,076.67
11,603,872,586.91
712,173,668.82
146,553,357.21
1,436,925,811.46
455,427,318.49
15,681,721,819.56

1,845,915,224.39
9,961,963,330.07
899,207,067.47
179,526,830.31
999,751,985.74
179,451,127.27
14,065,815,565.25

942,456,596.72
10,064,212,988.07
658,175,885.69
257,908,918.25
824,330,933.48
251,708,236.35
12,998,793,558.56

1,072,790,016.00
303,600,000.00
-   
3,903,958,580.67
5,903,318,831.54
9,987,691,037.76
674,631,280.02
27,757,637.08
212,880,806.11
22,086,628,189.18
37,768,350,008.74

-   
296,100,000.00
216,400,000.00
-   
4,293,164,697.58
9,180,952,322.47
-   
31,131,417.78
1,163,765,838.47
15,181,514,276.30
29,247,329,841.55

-   
297,600,000.00
216,400,000.00
-   
4,352,220,259.36
9,457,295,680.64
-   
34,624,818.50
566,841,052.48
14,924,981,810.98
27,923,775,369.54
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การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิิน
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564

หน่่วย : บาท

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หมายเหตุุ 30 กัันยายน 2564
30 กัันยายน 2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)
หนี้้�สิินและส่่วนของทุุน
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น 
รายได้้รัับล่่วงหน้้า
ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย
ส่่วนของหนี้้�สิินระยะยาวที่่�ถึึงกำหนด ชำระภายใน 1 ปีี
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าที่่�ถึึงกำหนด ชำระภายใน 1 ปีี
รายได้้แผ่่นดิินค้้างนำส่่งคลััง
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น 
รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน 
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
รายได้้รอการรัับรู้้� 
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาว
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
เงิินประกัันค่่าเช่่าที่่�ดิิน 
ประมาณการหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนสำหรัับ
ผลประโยชน์์พนัักงาน
ประมาณการหนี้้�สิิน - ค่่ารื้้�อถอนอาคาร และสิ่่�งปลููกสร้้าง
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น 
กองทุุนสงเคราะห์์พนัักงาน กนอ.
กองทุุนซ่่อมสร้้างทดแทนระบบ สาธารณููปโภค
กองทุุนเพื่่�อบำรุุงรัักษาและสร้้างทดแทน ระบบสาธารณููปโภค
รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน 
รวมหนี้้�สิิน

20

1 ตุุลาคม 2562
(ยอดยกมา)
(ปรัับปรุุงใหม่่)

21
22

759,676,542.97
1,237,622,261.58
256,332,168.22
450,736,927.12

1,018,584,154.12
958,903,172.67
230,868,185.99
397,723,359.00

559,790,882.57
844,701,746.29
195,603,742.39
355,996,569.00

23

15,031,486.89

29,191,793.18

39,001,579.38

24
25

446,220,000.00
148,839,791.16
3,314,459,177.94

477,290,000.00
158,735,955.67
3,271,296,620.63

820,862,000.00
126,935,372.20
2,942,891,891.83

26
27
23
28

4,610,067,005.98
540,827,403.18
3,116,369,165.91
895,031,818.05
313,900,617.30

4,581,144,757.69
895,451,403.18
1,637,025.76
793,597,630.84
318,852,894.30

5,015,464,901.19
1,250,075,403.18
30,828,818.94
760,673,136.45
276,887,583.00

29

39,702,580.53

10,103,568.00

30
31
32

376,934,230.26
7,884,230.00
132,697,690.54

544,485,531.73
8,660,960.00
132,588,573.01

595,957,436.74
7,719,910.00
132,588,573.01

33

1,279,778,370.00

1,244,990,717.91

1,176,246,743.41

11,313,193,111.75
14,627,652,289.69

8,531,513,062.42
11,802,809,683.05

9,246,442,505.92
12,189,334,397.75

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

-   
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การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิิน
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564

หน่่วย : บาท

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หมายเหตุุ 30 กัันยายน 2564
30 กัันยายน 2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)

1 ตุุลาคม 2562
(ยอดยกมา)
(ปรัับปรุุงใหม่่)

หนี้้�สิินและส่่วนของทุุน (ต่่อ)
ส่่วนของทุุน
ทุุน 
ทุุนรับั โอนจากนิิคมอุุตสาหกรรมบางชััน 
รวมทุุน 
กำไรสะสมที่่ยั� งั ไม่่ได้้จัดั สรร
องค์์ประกอบอื่่น� ของส่่วนของทุุน 
รวมส่่วนของทุุน 
รวมหนี้้�สินิ และส่่วนของทุุน

27,476,177.50

27,476,177.50

27,476,177.50

27,476,177.50

27,476,177.50

27,476,177.50

22,303,846,065.55

17,464,058,521.00

15,718,307,753.29

809,375,476.00

(47,014,540.00)

(11,342,959.00)

23,140,697,719.05
37,768,350,008.74

17,444,520,158.50
29,247,329,841.55

15,734,440,971.79
27,923,775,369.54

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

(นายนริินทร์์ กััลยาณมิิตร)
ประธานกรรมการ

(นายวีีริิศ อััมระปาล)
ผู้้�ว่่าการการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
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การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2564

หน่่วย : บาท

หมายเหตุุ

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุน
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
2564
2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564

2563

(ปรัับปรุุงใหม่่)
รายได้้จากการดำเนิินงาน (รายละเอีียด 1)
ต้้นทุุนขายและบริิการ
กำไรขั้้�นต้้น 
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินงาน 
กำไรจากการขายและให้้บริิการ
รายได้้อื่่�น  
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น  
ต้้นทุุนทางการเงิิน 
กำไรจากการดำเนิินงาน 
ส่่วนแบ่่งกำไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
กำไรสำหรัับปีี
กำไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�น :
รายการที่่จ� ะไม่่ถูกู จััดประเภทใหม่่ไว้้ในกำไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
 ผลขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภัยั
การวััดมููลค่่าใหม่่ของภาระผููกพัันผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน
ในบริิษััทร่่วม
ภาษีีเงิินได้้เกี่่�ยวกัับรายการที่่�จะไม่่จััดประเภทรายการใหม่่
ไปยัังกำไรหรืือขาดทุุนในภายหลัังในบริิษััทร่่วม
กำไร (ขาดทุุน) จากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์
สำหรัับโครงการผลประโยชน์์พนัักงานในบริิษััทร่่วม
กำไร (ขาดทุุน) จากการวััดมูลู ค่่าเงิินลงทุุนในตราสารทุุนด้ว้ ยมููลค่่ายุุติธิ รรม
ผ่่านกำไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�นในบริิษััทร่่วม
กำไร (ขาดทุุน) จากการวััดมูลู ค่่าเงิินลงทุุนในตราสารทุุนด้ว้ ยมููลค่่ายุุติธิ รรม
ผ่่านกำไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่น� ในสิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่น�
ภาษีีเงิินได้้เกี่่ย� วกัับกำไร (ขาดทุุน) จากการประมาณการตามหลััก
   คณิิตศาสตร์์ประกัันภัยั สำหรัับโครงการผลประโยชน์์พนัักงานในบริิษัทั ร่่วม
รายการที่่อ� าจถููกจััดประเภทใหม่่ไว้้ในกำไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
ทรััพย์์สิินที่่�ได้้รัับโอนจากลููกค้้าบริิษััทร่่วม
กำไร (ขาดทุุน) ที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิงจากการเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่า
   ของเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์เผื่่�อขายในบริิษััทร่่วม
 ส่่วนแบ่่งกำไรเบ็็ดเสร็็จอื่่�นจากบริิษััทร่่วม
กำไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำหรัับปีี
กำไรเบ็็ดเสร็็จรวมสำหรัับปีี

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

34
35
36
37

6,811,320,982.08
(2,649,680,733.17)
4,161,640,248.91
(1,255,624,101.20)
2,906,016,147.71
437,868,007.22
(24,849,322.57)
(125,188,485.42)
3,193,846,346.94
122,527,620.02
3,316,373,966.96

5,998,854,510.86
(2,601,003,414.00)
3,397,851,096.86
(1,235,546,809.60)
2,162,304,287.26
764,761,461.17
(34,925,217.64)
(24,625,500.50)
2,867,515,030.29
87,846,866.43
2,955,361,896.72

6,811,320,982.08
(2,649,680,733.17)
4,161,640,248.91
(1,255,624,101.20)
2,906,016,147.71
535,926,531.74
(24,849,322.57)
(125,188,485.42)
3,291,904,871.46
3,291,904,871.46

5,998,854,510.86
(2,601,003,414.00)
3,397,851,096.86
(1,235,546,809.60)
2,162,304,287.26
856,911,461.17
(34,866,480.22)
(24,625,500.50)
2,959,723,767.71
2,959,723,767.71

-   
-   

(35,671,581.00)
332,706.45

-   
-   

(35,671,581.00)
-   

-   

(66,532.14)

-   

-   

(4,175.87)

741.35

-   

-   

70,476.01

(3,942.81)

-   

-   

152,704,824.00

-   

835.17

(148.28)

152,771,959.31

(35,408,756.43)

(154,786.31)
-   
12

(ปรัับปรุุงใหม่่)

3,638.19
(151,148.12)
152,620,811.19
3,468,994,778.15

152,704,824.00
-   
152,704,824.00

-   
-   
(35,671,581.00)

(154,674.60)
(8,767.73)

-   
-   

-   
-   

9,845.93
(153,596.40)
(35,562,352.83)
2,919,799,543.89

-   
-   
152,704,824.00
3,444,609,695.46

-   
-   
(35,671,581.00)
2,924,052,186.71
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รายงานประจำำ�ปีี 2564

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของทุุน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2564

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของทุุน
กำไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

หมายเหตุุ

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562
(ตามที่่ร� ายงานไว้้เดิิม)
ผลสะสมจากการแก้้ไขข้้อผิิดพลาดทางบััญชีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562
(ตามที่่�ปรัับปรุุงใหม่่)
จััดสรรกำไรนำส่่งรััฐ
กำไรสำหรัับปีี 2563
กำไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่น� สำหรัับปีี 2563
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563
(ตามที่่ป� รัับปรุุงใหม่่)

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563
(ตามที่่ร� ายงานไว้้เดิิม)
ผลสะสมจากการแก้้ไขข้้อผิิดพลาดทางบััญชีี
ผลกระทบจากการถืือปฏิิบััติิตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563
(ตามที่่�ปรัับปรุุงใหม่่)
จััดสรรกำไรนำส่่งรััฐ
กำไรสำหรัับปีี 2564
กำไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่น� สำหรัับปีี 2564
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564

5

กำไรสะสม
ที่่�ยัังไม่่ได้้
จััดสรร

ทุุน

ส่่วนแบ่่งกำไร
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
จากบริิษััทร่่วม

ผลขาดทุุน
จากการ
ประมาณการ
ตามหลััก
คณิิตศาสตร์์
ประกัันภััย

การวััด
มููลค่่าใหม่่
ของภาระ
ผููกพััน
ผลประโยชน์์
หลัังออก
จากงาน
ในบริิษััทร่่วม

ภาษีีเงิินได้้
เกี่่�ยวกัับรายการ
ที่่�จะไม่่จััด
รายการใหม่่
ไปยัังกำไร
หรืือขาดทุุน
ในภายหลััง
ในบริิษััทร่่วม

(11,342,959.00)

(1,540,396.26)

27,476,177.50

15,323,860,031.25

227,656.95

-   
27,476,177.50

800,584,447.63
16,124,444,478.88

-   
-   
-   
227,656.95 (11,342,959.00) (1,540,396.26)

-   
-   
27,476,177.50

(1,213,973,000.00)
2,955,361,896.72
17,865,833,375.60

-   
-   
-   
-   
9,845.93 (35,671,581.00)
237,502.88
(47,014,540.00)

-   
-   
-   
-   
332,706.45 (66,532.14)
(1,207,689.81) 241,537.98

27,476,177.50

16,958,518,427.11

237,502.88

(1,207,689.81)

-   
-   

5
6

907,314,948.50
2,751,867,673.08

27,476,177.50

20,617,701,048.69

-   
-   
-   
27,476,177.50

(1,203,985,000.00)
3,316,373,966.96
-   
22,730,090,015.65

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

-   
237,502.88
-   
-   
3,638.19
241,141.07

(47,014,540.00)
-   
-   

-   
-

308,070.12
-   
308,070.12

241,537.98
-   
-   

(47,014,540.00)

(1,207,689.81)

241,537.98

-   
-   
-   
(47,014,540.00)

-   
-   
-   
(1,207,689.81)

-   
-   
-   
241,537.98
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การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

หน่่วย : บาท
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของทุุน
กำไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
กำไร
(ขาดทุุน)
จากการ
กำไร (ขาดทุุน) วััดมููลค่่า
จากการ
เงิินลงทุุน
ประมาณการ ในตราสารทุุน
ตามหลััก
ด้้วยมููลค่่า
คณิิตศาสตร์์
ยุุติิธรรม
ประกัันภััย
ผ่่านกำไร
ในบริิษััทร่่วม
(ขาดทุุน)
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ในบริิษััทร่่วม

ภาษีีเงิินได้้
เกี่่�ยวกัับกำไร
(ขาดทุุน)
จาก
ประมาณการ
ตามหลััก
คณิิตศาสตร์์
ประกัันภััย
ในบริิษััทร่่วม

ทรััพย์์สิิน
ที่่�ได้้รัับโอน
จากลููกค้้า
ในบริิษััทร่่วม

กำไร
ปรัับปรุุง
กำไร (ขาดทุุน)
(ขาดทุุน) ขาดทุุ
น
จากการ
จากการวััด
ที่่�ยัังไม่่
เปลี่่
ย
�
นแปลง
มูู
ล
ค่่าเงิินลงทุุน
เกิิดขึ้้�นจริิง
ในมูู
ล
ค่่
า
ในตราสารทุุ
น
จากการ
ยุุ
ติ
ธ
ิ
รรมของ
ด้้
ว
ยมูู
ล
ค่่
า
ยุุ
ติ
ธ
ิ
รรม
เปลี่่�ยนแปลง หลัักทรััพย์์ ผ่่านกำไร (ขาดทุุ
น)
มููลค่่าของ
เผื่่
อ
�
ขาย
เบ็็
ด
เสร็็
จ
อื่่
น
�
เงิินลงทุุนใน เป็็นขาดทุุน
ในสิินทรััพย์์
หลัักทรััพย์์ จากการด้้อยค่่า
ทางการเงิิน
เผื่่�อขายใน
ในบริิ
ษั
ทร่
ั
ว
่
ม
ไม่่
หมุุนเวีียนอื่่�น
บริิษััทร่่วม

รวม
องค์์ประกอบอื่่�น
ของส่่วนของทุุน

รวม
ส่่วนของทุุน

(33,902.49)

-

6,780.49

(154,674.59)

(34,816.97)

15,370.26

-   

(12,548,871.49)

15,338,787,337.26

-   
(33,902.49)

-   
-   

-   
6,780.49

-   
(154,674.59)

-   
(34,816.97)

-   
15,370.26

-   
-

-   
(12,548,871.49)

800,584,447.63
16,139,371,784.89

-   
-   
-   
-   
-   
-   
741.35 (3,942.81) (148.28)
(33,161.14) (3,942.81) 6,632.21

-   
-   
-   
-   
(154,674.60)
(8,767.73)
(309,349.19) (43,584.70)

-   
-   
-   
15,370.26

-   
-   
-   
-

-   
-   
(35,562,352.83)
(48,111,224.32)

(1,213,973,000.00)
2,955,361,896.72
(35,562,352.83)
17,845,198,328.78

(33,161.14)

(309,349.19)

15,370.26

-

(48,111,224.32)

16,937,883,380.29

-   
(33,161.14)

(3,942.81)
-   
(3,942.81)

-   
-   
-   
-   
(4,175.87) 70,476.01
(37,337.01) 66,533.20

6,632.21
-   
6,632.21

-   
(309,349.19)

(43,584.70)
-   
-   
(43,584.70)

-   
-   
-   
-   
-   
-   
835.17 (154,786.31)
-   
7,467.38 (464,135.50) (43,584.70)

-   
-

-   
703,685,192.00

-   
907,314,948.50
703,685,192.00 3,455,552,865.08

15,370.26

703,685,192.00

655,573,967.68

21,300,751,193.87

-   
-   
-   
15,370.26

-   
-   
152,704,824.00
856,390,016.00

-   
-   
152,620,811.19
808,194,778.87

(1,203,985,000.00)
3,316,373,966.96
152,620,811.19
23,565,760,972.02

5

6

5

หมายเหตุุ

907,314,948.50
2,751,867,673.08
20,215,926,194.09
(1,203,985,000.00)
3,291,904,871.46
-   
22,303,846,065.55

-   
-   

27,476,177.50

-   
-   
-   
27,476,177.50

(1,213,973,000.00)
2,959,723,767.71
-   
17,464,058,521.00

-   
-   
-   
27,476,177.50
16,556,743,572.51

800,584,447.63
15,718,307,753.29

27,476,177.50

27,476,177.50

14,917,723,305.66

กำไรสะสม
ที่่�ยัังไม่่จััดสรร

27,476,177.50

ทุุน

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563
(ตามที่่ร� ายงานไว้้เดิิม)
ผลสะสมจากการแก้้ไขข้้อผิิดพลาดทางบััญชีี
ผลกระทบจากการถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563
(ตามที่่�ปรัับปรุุงใหม่่)
จััดสรรกำไรนำส่่งรััฐ
กำไรสำหรัับปีี 2564
กำไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่น� สำหรัับปีี 2564
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562
(ตามที่่ร� ายงานไว้้เดิิม)
ผลสะสมจากการแก้้ไขข้้อผิิดพลาดทางบััญชีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562
(ตามที่่�ปรัับปรุุงใหม่่)
จััดสรรกำไรนำส่่งรััฐ
กำไรสำหรัับปีี 2563
กำไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่น� สำหรัับปีี 2563
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563
(ตามที่่ป� รัับปรุุงใหม่่)

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2564

งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของทุุน

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย

-   
-   
-   
(47,014,540.00)

(47,014,540.00)

-   

-   

(47,014,540.00)

-   
-   
(35,671,581.00)
(47,014,540.00)

-   
(11,342,959.00)

(11,342,959.00)

ผลขาดทุุนจากการ
ประมาณการ
ตามหลััก
คณิิตศาสตร์์
ประกัันภััย

-   
-   
152,704,824.00
856,390,016.00

703,685,192.00

703,685,192.00

-   

-   

-   
-   
-   
-   

-   
-   

-

กำไร (ขาดทุุน) จากการวััดมููลค่่า
เงิินลงทุุนในตราสารทุุน
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำไร
(ขาดทุุน)เบ็็ดเสร็็จอื่่�นใน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของทุุน
กำไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

-   
-   
152,704,824.00
809,375,476.00

656,670,652.00

703,685,192.00

-   

(47,014,540.00)

-   
-   
(35,671,581.00)
(47,014,540.00)

(11,342,959.00)

(11,342,959.00)

รวม
องค์์ประกอบอื่่�น
ของส่่วนของทุุน

(1,203,985,000.00)
3,291,904,871.46
152,704,824.00
23,140,697,719.05

20,900,073,023.59

3,455,552,865.08

907,314,948.50

16,537,205,210.01

(1,213,973,000.00)
2,959,723,767.71
(35,671,581.00)
17,444,520,158.50

800,584,447.63
15,734,440,971.79

14,933,856,524.16

รวม
ส่่วนของทุุน

หน่่วย : บาท

รายงานประจำำ�ปีี 2564
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การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
งบกระแสเงิินสด

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2564

หน่่วย : บาท
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุน
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
2564
2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564

(ปรัับปรุุงใหม่่)
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำเนิินงาน
กำไรสำหรัับปีี
ปรัับรายการที่่ก� ระทบกำไร (ขาดทุุน) เป็็นเงิินสดรัับ (จ่่าย)
รายได้้ดอกเบี้้�ยรัับ
รายได้้ดอกเบี้้�ยสััญญาเช่่าเงิินทุุน 
รายได้้จากเงิินปัันผล
(กำไร) ขาดทุุนจากการโอน/จำหน่่ายสิินทรััพย์์
(กำไร) ขาดทุุนทางบััญชีีจากการขายสััญญาเช่่าเงิินทุน 
ุ
รายได้้จากสิินทรััพย์์รัับบริิจาค
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์
(กลัับรายการ) ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุน 
ต้้นทุุนทางการเงิิน 
รายได้้รอการรัับรู้้�โอนเป็็นรายได้้
ส่่วนแบ่่งกำไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
ค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์ของพนัักงาน 
เงิินกองทุุนสงเคราะห์์พนัักงาน กนอ.
ค่่าเสื่่�อมราคาอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน 
ค่่าเสื่่�อมราคาที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
ค่่าเสื่่�อมราคาสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
ค่่าตััดจำหน่่ายสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน 
ค่่าใช้้จ่่ายลงทุุนในโครงการนิิคมฯ เขตเศรษฐกิิจพิิเศษ
ค่่าใช้้จ่่ายรอการตััดบััญชีีตััดจ่่าย
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น 
หนี้้�สููญ
กำไรจากการดำเนิินงานก่่อนการเปลี่่ย� นแปลงในสิินทรััพย์์    และหนี้้�สินด
ิ ำเนิินงาน
สิินทรััพย์์ดำเนิินงาน (เพิ่่�มขึ้้น� ) ลดลง
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น 
สิินค้้าคงเหลืือ
รายได้้ค่่าเช่่าค้้างรัับ-สััญญาเช่่าดำเนิินงาน 
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น 
ลููกหนี้้�-สััญญาเช่่าเงิินทุุน 
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน 
หนี้้�สิินดำเนิินงานเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
รายได้้รัับล่่วงหน้้า
ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น 

2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)

3,316,373,966.96

2,955,361,896.72

3,291,904,871.46

2,959,723,767.71

(90,386,915.63)
(134,283,272.92)
(47,608,000.00)
(19,274,252.01)
(53,096,172.22)
-   
-   
(7,591,475.48)
125,188,485.42
(445,027,371.30)
(122,527,620.02)
20,113,775.00
984,470.00
162,552,335.73
634,697,664.92
56,305,659.98
5,178,562.73
(34,507,178.59)
2,133,549.96
(1,238,314.43)
-   
3,367,987,898.10

(144,728,490.22)
-   
(45,444,000.00)
(14,792,683.84)
-   
(49,860,000.00)
8,809,500.08
1,558,737.42
24,625,500.50
(442,384,981.93)
(87,846,866.43)
25,916,797.30
941,050.00
126,427,508.29
674,050,148.95
-   
4,917,152.49
36,580,668.11
70,833.33
(8,774,297.36)
7,578,732.20
3,073,007,205.61

(90,386,915.63)
(134,283,272.92)
(145,758,000.00)
(19,274,252.01)
(53,096,172.22)
-   
-   
(7,500,000.00)
125,188,485.42
(445,027,371.30)
-   
20,113,775.00
984,470.00
162,552,335.73
634,697,664.92
56,305,659.98
5,178,562.73
(34,507,178.59)
2,133,549.96
(1,238,314.43)
-   
3,367,987,898.10

(144,728,490.22)
-   
(137,594,000.00)
(14,792,683.84)
-   
(49,860,000.00)
8,809,500.08
1,500,000.00
24,625,500.50
(442,384,981.93)
-   
25,916,797.30
941,050.00
126,427,508.29
674,050,148.95
-   
4,917,152.49
36,580,668.11
70,833.33
(8,774,297.36)
7,578,732.20
3,073,007,205.61

217,767,537.54
6,278,246.65
(437,173,825.72)
(288,079,448.17)
150,596,577.14
(204,461,290.51)

(183,598,488.74)
1,838,703.89
(175,421,052.26)
74,948,427.60
-   
(164,615,634.62)

217,767,537.54
6,278,246.65
(437,173,825.72)
(288,079,448.17)
150,596,577.14
(204,461,290.51)

(183,598,488.74)
1,838,703.89
(175,421,052.26)
74,948,427.60
-   
(164,615,634.62)

(189,958,431.54)
278,719,088.91
17,962,061.41
(9,896,164.51)

357,182,217.54
114,201,426.38
35,267,980.95
31,800,583.47

(189,958,431.54)
278,719,088.91
17,962,061.41
(9,896,164.51)

357,182,217.54
114,201,426.38
35,267,980.95
31,800,583.47

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
งบกระแสเงิินสด

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2564

หน่่วย : บาท
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุน
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
2564
2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564

(ปรัับปรุุงใหม่่)
หนี้้�สิินดำเนิินงานเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
รายได้้รอการรัับรู้้� 
8,110,629.24
เงิินประกัันค่่าเช่่าที่่�ดิิน 
101,434,187.21
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น 
(71,438,374.35)
(2,669,294.96)
กองทุุนเพื่่อ� บำรุุงรัักษาและสร้้างทดแทนระบบ   สาธารณููปโภค
เงิินสดรัับจากดอกเบี้้�ย-เงิินฝากออมทรััพย์์และประจำ 5,982,519.02
    ที่่ถึ� งึ กำหนดภายใน 3 เดืือน
จ่่ายเงิินผลประโยชน์์ของพนัักงาน
(25,066,052.00)
จ่่ายเงิินกองทุุนสงเคราะห์์พนัักงาน
(1,761,200.00)
กระแสเงิินสดสุุทธิไิ ด้้มาจากกิิจกรรมดำเนิินงาน
2,924,334,663.46
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุน
เงิินสดจ่่ายในเงิินลงทุุนชั่่�วคราว
(12,519,754,141.02)
เงิินสดรัับจากเงิินลงทุุนชั่่�วคราว
10,877,844,884.18
ดอกเบี้้�ยรัับ-เงิินฝากประจำเกิินกว่่า 3 เดืือน-12 เดืือน 
104,468,776.15
เงิินปัันผลรัับ
47,608,000.00
เงิินปันผ
ั ลรัับจากเงิินลงทุุนในบริิษัทั ร่่วม
98,150,000.00
เงิินสดรัับจากการขายสิินทรััพย์์ถาวร
28,569,705.61
เงิินสดจ่่ายลงทุุนในที่่ดิ� น 
ิ อาคารและอุุปกรณ์์  
(167,628,609.81)
เงิินสดจ่่ายลงทุุนในสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน 
(854,251.06)
เงิินสดจ่่ายลงทุุนในโครงการนิิคมฯ เขตเศรษฐกิิจพิิเศษ
(127,259,591.95)
กระแสเงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุน
(1,658,855,227.90)
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินนำส่่งคลััง
(1,235,055,000.00)
เงิินสดจ่่ายชำระเงิินกู้้�ยืืมระยะยาว
(354,624,000.00)
เงิินสดจ่่ายดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ยืืมระยะยาว
(107,878.70)
เงิินสดจ่่ายชำระหนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่า
(194,838,704.58)
กระแสเงิินสดสุุทธิใิ ช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิิน
(1,784,625,583.28)
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้น� (ลดลง) สุุทธิิ
(519,146,147.72)
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด - ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม
1,845,915,224.39
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด - ณ วัันที่่� 30 กัันยายน
1,326,769,076.67
ข้้อมููลกระแสเงิินสดเปิิดเผยเพิ่่�มเติิม
รายการที่่�ไม่่ใช่่เงิินสด 
เจ้้าหนี้้�ค่่าที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
เจ้้าหนี้้�ค่่าสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน 

33,693,686.45
-   

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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7,199,368.52
32,924,494.39
(8,372,546.01)
(2,172,221.15)

8,110,629.24
101,434,187.21
(71,438,374.35)
(2,669,294.96)

7,199,368.52
32,924,494.39
(8,372,546.01)
(2,172,221.15)

6,746,952.21

5,982,519.02

6,746,952.21

(19,623,067.00)
-   
3,181,314,350.78

(25,066,052.00)
(1,761,200.00)
2,924,334,663.46

(19,623,067.00)
-   
3,181,314,350.78

(12,537,519,354.64)
12,639,769,012.64
149,965,013.10
45,444,000.00
92,150,000.00
24,931,559.82
(66,559,426.31)
(569,500.71)
(669,036,446.38)
(321,425,142.48)

(12,519,754,141.02)
10,877,844,884.18
104,468,776.15
145,758,000.00
-   
28,569,705.61
(167,628,609.81)
(854,251.06)
(127,259,591.95)
(1,658,855,227.90)

(12,537,519,354.64)
12,639,769,012.64
149,965,013.10
137,594,000.00
-   
24,931,559.82
(66,559,426.31)
(569,500.71)
(669,036,446.38)
(321,425,142.48)

(1,557,545,000.00)
(354,624,000.00)
(146,046.15)
(44,115,534.48)
(1,956,430,580.63)
903,458,627.67
942,456,596.72
1,845,915,224.39

(1,235,055,000.00)
(354,624,000.00)
(107,878.70)
(194,838,704.58)
(1,784,625,583.28)
(519,146,147.72)
1,845,915,224.39
1,326,769,076.67

(1,557,545,000.00)
(354,624,000.00)
(146,046.15)
(44,115,534.48)
(1,956,430,580.63)
903,458,627.67
942,456,596.72
1,845,915,224.39

90,128,599.20
854,251.06

33,693,686.45
-   

90,128,599.20
854,251.06
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การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
รายละเอีียดรายได้้จากการดำำ�เนิินงาน

รายละเอีียด 1

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2564

หน่่วย : บาท
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุน
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
2564
2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564

(ปรัับปรุุงใหม่่)

รายได้้จากการขายที่่�ดิิน 
รายได้้ค่่าเช่่าสิินทรััพย์์
รายได้้ค่่าบริิการสาธารณููปโภค
รายได้้ค่า่ บริิการจากการดำเนิินงานท่่าเทีียบเรืือ
รายได้้จากการร่่วมดำเนิินงาน 
รายได้้ค่่าธรรมเนีียม
รายได้้จากสิินทรััพย์์รัับบริิจาค
รวมรายได้้จากการดำเนิินงาน

2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)

21,992,755.50

12,898,375.00

21,992,755.50

12,898,375.00

2,734,703,776.15

2,183,931,799.33

2,734,703,776.15

2,183,931,799.33

2,671,203,142.72

2,480,398,361.41

2,671,203,142.72

2,480,398,361.41

1,181,706,793.37

1,067,594,035.77

1,181,706,793.37

1,067,594,035.77

119,465,204.19

90,061,251.15

119,465,204.19

90,061,251.15

48,774,531.52

79,984,654.85

48,774,531.52

79,984,654.85

33,474,778.63

83,986,033.35

33,474,778.63

83,986,033.35

6,811,320,982.08

5,998,854,510.86

6,811,320,982.08

5,998,854,510.86
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2564

1.	ข้้อมููลทั่่�วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (กนอ.) เป็็นรััฐวิิสาหกิิจจััดตั้้�งขึ้้�นตามประกาศของคณะปฏิิวััติิฉบัับที่่� 339  
ลงวัันที่่� 13 ธัันวาคม พ.ศ. 2515 โดยรัับโอนสิินทรััพย์์ หนี้้�สิน 
ิ และความรัับผิิดชอบ ตลอดจนธุุรกิิจของนิิคมอุุตสาหกรรมบางชััน 
กรมโรงงานอุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม มาดำเนิินการ ต่่อมาได้้มีีการตราเป็็นพระราชบััญญััติิการนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 มีีวััตถุุประสงค์์หลัักในการจััดให้้ได้้มาซึ่่�งที่่�ดิินที่่�เหมาะสม เพื่่�อจััดตั้้�งหรืือขยายนิิคมอุุตสาหกรรม
โดยให้้เช่่า เช่่าซื้้�อ และขายอสัังหาริิมทรััพย์์ จััดให้้มีีและให้้บริิการในระบบสาธารณููปโภคและสาธารณููปการซึ่่�งจำเป็็นแก่่
การประกอบอุุตสาหกรรม จััดให้้มีีระบบและการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม การป้้องกัันและบรรเทาอุุบััติิภััยจากอุุตสาหกรรม
รวมถึึงการอนุุมััติิ อนุุญาตการประกอบกิิจการในนิิคมอุุตสาหกรรม นอกจากการจััดตั้้�งนิิคมอุุตสาหกรรมขึ้้�นเอง กนอ. ยัังได้้
ให้้การส่่งเสริิมรวมถึึงการควบคุุมนิิคมอุุตสาหกรรมซึ่่�งจััดตั้้�งโดยภาคเอกชนหรืือหน่่วยงานของรััฐ ทั้้�งโดยการร่่วมดำเนิินงาน
และร่่วมลงทุุน นอกจากนี้้� ยัังดำเนิินธุุรกิิจอื่่�นที่่�เป็็นประโยชน์์หรืือเกี่่�ยวเนื่่�องกัับกิิจการอัันอยู่่�ในวััตถุุประสงค์์หลัักของ กนอ.
เช่่น การพััฒนาท่่าเรืืออุุตสาหกรรม เป็็นต้้น
1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ได้้ขยายตััวเป็็นวงกว้้างอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำให้้เกิิดการ
ชะลอตััวของเศรษฐกิิจ และมีีผลกระทบต่่อธุุรกิิจและอุุตสาหกรรมส่่วนใหญ่่ สถานการณ์์ดัังกล่่าวอาจนำมาซึ่่�งความไม่่แน่่นอน
และผลกระทบต่่อสภาพแวดล้้อมของการดำเนิินธุรุ กิิจ  ทั้้�งนี้้�การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทยได้้มีีมาตรการช่่วยเหลืือยกเว้้น
ค่่าเช่่าที่่�ดิินปีี 2563 (ตั้้�งแต่่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธัันวาคม 2563) ให้้ผู้้�ประกอบการในนิิคมอุุตสาหกรรม และมาตรการ
ช่่วยเหลืือยกเว้้นค่่ากำกัับบริิการปีี 2564 ให้้ผู้้�พััฒนานิิคมอุุตสาหกรรมที่่�ได้้รัับผลกระทบอัันเนื่่�องมาจากการแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่่างไรก็็ตามผู้้�บริิหารของการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทยได้้ติดิ ตามความ
คืืบหน้้าของสถานการณ์์ดังั กล่่าว และประเมิินผลกระทบทางการเงิินเกี่่ย� วกัับมููลค่่าของสิินทรััพย์์ ประมาณการหนี้้�สินิ และหนี้้�สินิ
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งผู้้�บริิหารได้้ใช้้ประมาณการและดุุลยพิินิิจในประเด็็นต่่างๆ เมื่่�อสถานการณ์์มีีการเปลี่่�ยนแปลง
ด้้วยข้้อมููลที่่�ดีีที่่�สุุดที่่�ผู้้�บริิหารทราบจนถึึงวัันที่่�ในรายงานทางการเงิินฉบัับนี้้�
2. เกณฑ์การจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงิน

2.1 งบการเงิินของ กนอ. แสดงฐานะการเงิินและผลการดำเนิินงานของ กนอ. โดยรวมผลการดำเนิินงานของกองทุุน
ซ่่อมสร้้างทดแทนระบบสาธารณููปโภค (กองทุุนซ่่อมสร้้างฯ) และกองทุุนเพื่่�อบำรุุงรัักษาและสร้้างทดแทนระบบสาธารณููปโภค
(กองทุุนเพื่่�อบำรุุงรัักษาฯ) เนื่่�องจากเป็็นกองทุุนที่่�อยู่่�ในการกำกัับดููแลและรัับผิิดชอบของ กนอ.
2.2 งบการเงิินนี้้ไ� ด้้จัดั ทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินภายใต้้พระราชบััญญััติกิ ารบััญชีี พ.ศ. 2543 ซึ่่ง� หมายความ
รวมถึงึ มาตรฐานการบััญชีีที่่อ� อกภายใต้้พระราชบััญญััติวิิ ชิ าชีีพบััญชีี พ.ศ. 2547 รวมถึึงการตีีความและแนวปฏิิบัติั ทิ างการบััญชีี
ที่่�ประกาศใช้้โดยสภาวิิชาชีีพบััญชีีฯ โดยถืือปฏิิบััติิตามหนัังสืือกระทรวงการคลัังด่่วนที่่�สุุด ที่่� กค 0805.1/ว.95 ลงวัันที่่� 20
ตุุลาคม 2554 เรื่่�อง การปฏิิบััติิตามมาตรฐานรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่ กำหนดให้้รััฐวิิสาหกิิจปฏิิบััติิตามมาตรฐาน
การบัั ญ ชีี แ ละมาตรฐานการรายงานทางการเงิิ น ของไทย (TFRSs) สำหรัั บ กิิ จ การที่่� มีีส่่ ว นได้้ เ สีียสาธารณะ (PAEs)
โดยรััฐวิิสาหกิิจที่่�มีีปีีบััญชีีตามปีีงบประมาณ ให้้ถืือปฏิิบััติิตั้้�งแต่่รอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2554 เป็็นต้้นไป
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การแสดงรายการในงบการเงิิ น เป็็ น ไปตามประกาศกรมพัั ฒ นาธุุ ร กิิ จ การค้้ า เรื่่� อ ง กำหนดรายการย่่ อ ที่่� ต้้ อ งมีีใน
งบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน 
2.3 การปฏิิบััติิตามมาตรฐานการบััญชีี มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน  การตีีความมาตรฐานการบััญชีีและการตีีความ
มาตรฐานรายงานทางการเงิินที่่�ออกและปรัับปรุุงใหม่่
2.3.1 มีีผลบัังคัับใช้้สำหรัับรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2563
กนอ. ได้้ถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับปรัับปรุุงเป็็นครั้้�งแรกซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่
รอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 และถืือปฏิิบััติิตามข้้อผ่่อนปรนในทางปฏิิบััติิเรื่่�อง การยิินยอม
การลดค่่าเช่่าที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ COVID-19 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 เรื่่�อง สััญญาเช่่า (TFRS 16) และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 เรื่่�อง เครื่่�องมืือทางการเงิิน (TFRS 9) รวมถึึงมาตรฐานและการตีีความมาตรฐาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งได้้เปิิดเผยผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีีไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ข้้อ 6
2.3.2 มีีผลบัังคัับใช้้ในอนาคต
ในระหว่่างปีีสภาวิิชาชีีพบััญชีีได้้ประกาศใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน  และการตีีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิิน  ฉบัับปรัับปรุุงจำนวนหลายฉบัับ ซึ่่�งจะมีีผลบัังคัับใช้้สำหรัับงบการเงิินที่่�มีีรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มใน 
หรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2564 และ 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงิินดังั กล่่าวได้้รับั การปรัับปรุุงหรืือจััดให้้มีีขึ้้น� เพื่่อ� ให้้มีี
เนื้้�อหาเท่่าเทีียมกัับมาตรฐานการรายงานทางการเงิินระหว่่างประเทศ โดยส่่วนใหญ่่เป็็นการอธิิบายให้้ชััดเจนเกี่่�ยวกัับวิิธีีปฏิิบััติิ
ทางการบััญชีีและการให้้แนวปฏิิบััติิทางบััญชีีกัับผู้้�ใช้้มาตรฐาน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิินบางฉบัับ มีีการปรัับปรุุง
การผ่่อนปรนในทางปฏิิบััติิหรืือข้้อยกเว้้นชั่่�วคราวกัับผู้้�ใช้้มาตรฐาน 
ปััจจุุบัันฝ่่ายบริิหารของ กนอ. อยู่่�ระหว่่างการประเมิินผลกระทบที่่�อาจมีีต่่องบการเงิินในปีีที่่�เริ่่�มนำมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวมาถืือปฏิิบััติิ
3. สรุุปนโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ

3.1 การรัับรู้้�รายได้้
3.1.1 รายได้้จากการขายที่่�ดิิน
- กรณีีที่่�ดิินที่่�งานพััฒนาและงานก่่อสร้้างระบบสาธารณููปโภคต่่างๆ อยู่่�ระหว่่างการพััฒนา รัับรู้้�เป็็นรายได้้
ตามอััตราส่่วนของงานพััฒนาที่่�ทำเสร็็จ ซึ่่�งคำนวณตามอััตราส่่วนต้้นทุุนของงานที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้ว กัับต้้นทุุนทั้้�งหมดที่่�ประมาณว่่า
จะใช้้ในการก่่อสร้้างตามสััญญา ทั้้�งนี้้�ไม่่รวมต้้นทุุนที่่�ดิิน
- กรณีีที่่�ดิินที่่�พััฒนาระบบสาธารณููปโภคต่่างๆ แล้้วเสร็็จ รัับรู้้�เป็็นรายได้้เมื่่�อโอนความเสี่่�ยงและผลประโยชน์์
ที่่�มีีนััยสำคััญในที่่�ดิินให้้แก่่ผู้้�ซื้้�อ
3.1.2 รายได้้จากการให้้เช่่าสิินทรััพย์์ - สััญญาเช่่าดำเนิินงาน
- การให้้เช่่าที่่ดิ� นท่
ิ า่ เรืืออุุตสาหกรรมมาบตาพุุด เงิินที่ไ่� ด้้รับั ชำระไว้้เป็็นการล่่วงหน้้า บัันทึึกเป็็นรายได้้ค่า่ เช่่าที่่ดิ� นิ
รอการโอนภายใต้้รายการรายได้้รอการรัับรู้้�ในส่่วนของหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน และรัับรู้้�เป็็นรายได้้เฉลี่่�ยตามอายุุสััญญาเช่่า
- ดอกเบี้้�ยที่่�เกิิดจากการแบ่่งชำระค่่าธรรมเนีียมการเข้้าใช้้พื้้�นที่่� รัับรู้้�ตามสััดส่่วนของเวลาตามข้้อตกลง
- การให้้เช่่าที่่�ดิินกรณีีทั่่�วไปและการให้้เช่่าสิินทรััพย์์อื่่�น รัับรู้้�ตามวิิธีีเส้้นตรงตลอดอายุุสััญญาเช่่า
3.1.3 รายได้้ค่า่ บริิการ ประกอบด้้วย รายได้้ค่า่ บริิการสาธารณููปโภค รายได้้ค่า่ บริิการจากการดำเนิินงานท่่าเทีียบเรืือ
และรายได้้ค่่าบริิการอำนวยการ ซึ่่�งรัับรู้้�ตลอดช่่วงเวลาหนึ่่�งเมื่่�อให้้บริิการแล้้ว
3.1.4 รายได้้ค่่าปรัับกรณีีผิิดนััดชำระหนี้้�
- ค่่าปรัับกรณีีผิิดนััดชำระหนี้้� รัับรู้้�เป็็นรายได้้เมื่่�อได้้รัับชำระเงิิน
- รายได้้ค่่าปรัับกรณีีผิิดนััดชำระหนี้้�สำหรัับลููกหนี้้�ที่่�ประนอมหนี้้� บัันทึึกบััญชีีรายได้้ค่่าปรัับรอการตััดบััญชีีประนีีประนอม คู่่�กัับลููกหนี้้�ตามสััญญาประนีีประนอม-ค่่าปรัับ และเมื่่อ� ได้้รับั ชำระหนี้้�จะล้้างบััญชีีรายได้้ค่า่ ปรัับรอการตััดบัญ
ั ชีีประนีีประนอม เป็็นรายได้้ค่่าปรัับ
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3.1.5 รายได้้จากการร่่วมดำเนิินงาน
กรณีี กนอ. เป็็นผู้้�ให้้บริิการระบบสาธารณููปโภคสิ่่�งอำนวยความสะดวกและบริิการอื่่�น  จะแบ่่งสััดส่่วนเงิิน
ผลประโยชน์์จากการร่่วมดำเนิินงานกัับเอกชน ตามหนัังสืือกระทรวงการคลััง ที่่� กค 0511/4227 ลงวัันที่่� 30 มกราคม 2534
และตามข้้อบัังคัับการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย ฉบัับที่่� 46 ว่่าด้้วย กองทุุนซ่่อมสร้้างทดแทนระบบสาธารณููปโภค
พ.ศ. 2534 และรัับรู้้�เป็็นรายได้้ดัังนี้้�
- เงิินผลประโยชน์์จากการร่่วมดำเนิินงานกัับเอกชนร้้อยละ 40 เป็็นรายได้้ของ กนอ. โดยบัันทึึกเป็็นรายได้้
จากการร่่วมดำเนิินงานรอการโอน และจะรัับรู้้�เป็็นรายได้้เฉลี่่�ยตามปีีที่่�ได้้รัับเงิินตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญา
- เงิินผลประโยชน์์จากการร่่วมดำเนิินงานกัับเอกชนร้้อยละ 60 สำรองไว้้ในกองทุุนซ่อ่ มสร้้างฯ จะรัับรู้้�เป็็นรายได้้
ตามจำนวนที่่� กนอ. เบิิกจากกองทุุนซ่่อมสร้้างฯ เพื่่�อจ่่ายเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในการดููแลและบำรุุงรัักษาสาธารณููปโภค หลัังจากที่่�
โครงการแล้้วเสร็็จ
กรณีีผู้้�ร่่วมดำเนิินงานเป็็นผู้้�ให้้บริิการระบบสาธารณููปโภค สิ่่�งอำนวยความสะดวก และบริิการอื่่�นจะรัับรู้้�เป็็น
รายได้้ของ กนอ. ตามข้้อบัังคัับคณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ และเงื่่�อนไขการร่่วม
ดำเนิินงานกัับบุุคคลอื่่�นในการจััดตั้้�งนิิคมอุุตสาหกรรม พ.ศ. 2562 ดัังนี้้�
- ค่่าธรรมเนีียมและบริิการร่่วมดำเนิินงาน รัับรู้้�เป็็นรายได้้เฉลี่่�ยตามปีีของระยะเวลาการก่่อสร้้างโครงการ
- ค่่ากำกัับการบริิการ รัับรู้้�เป็็นรายได้้จากการร่่วมดำเนิินงานเริ่่ม� ตั้้�งแต่่ปีที่ี ่� 3 โดยถืือปีีที่ท่� ำสััญญาเป็็นปีแี รก    
- ค่่าประชาสััมพัันธ์์และส่่งเสริิมการลงทุุน รัับรู้้�เป็็นรายได้้จากการร่่วมดำเนิินงานตามสััดส่่วนของพื้้�นที่่�ขาย
ที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้ใช้้ที่่�ดิินจาก กนอ. ในอััตราไร่่ละ 14,641 บาท ทั้้�งนี้้�อััตราดัังกล่่าวจะปรัับเพิ่่�มขึ้้�นทุุกรอบระยะเวลา 3 ปีี
ในอััตราร้้อยละ 10 ของอััตราในขณะนั้้�นเป็็นฐานในการคำนวณ โดยให้้เริ่่�มปรัับเพิ่่�มขึ้้�นตั้้�งแต่่ปีีปฏิิทิิน พ.ศ. 2563 เป็็นต้้นไป
3.1.6 รายได้้ดอกเบี้้�ย รัับรู้้�ตามเกณฑ์์สััดส่่วนของเวลาโดยคำนึึงถึึงผลตอบแทนที่่�แท้้จริิงของสิินทรััพย์์
3.2 การรัับรู้้�ค่่าใช้้จ่่าย
- ค่่าใช้้จ่า่ ยของโครงการใหม่่ที่ก่� ำลัังดำเนิินการพััฒนา ถ้้าโครงการใดไม่่สามารถดำเนิินการต่่อได้้ จะตััดจ่า่ ยเป็็นค่า่ ใช้้จ่า่ ย
ทั้้�งจำนวน
- ต้้นทุุนค่่าพััฒนาที่่�ดิิน ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของต้้นทุุนค่่าเช่่าสิินทรััพย์์ รัับปัันส่่วนตามสััดส่่วนของพื้้�นที่่� และตััดบััญชีีโดย
วิิธีีเส้้นตรงตามอายุุสััญญาเช่่า
- ต้้นทุุนค่่าบริิการ เป็็นค่่าจ้้างบริิหารระบบสาธารณููปโภคในนิิคมฯ ที่่� กนอ. ดำเนิินการเอง ซึ่่�งจ่่ายให้้ บริิษััท โกลบอล
ยููทิิลิิตี้้� เซอร์์วิิส จำกััด (GUSCO) ตามสััญญาจ้้าง โดยคำนวณจากรายได้้ที่่�เรีียกเก็็บ
3.3 ลููกหนี้้�การค้้าและสิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญา
ลููกหนี้้�การค้้ารัับรู้้�เมื่่�อ กนอ. มีีสิิทธิิที่่�ปราศจากเงื่่�อนไขในการได้้รัับสิ่่�งตอบแทนตามสััญญา หาก กนอ. รัับรู้้�รายได้้
ก่่อนที่่จ� ะมีีสิิทธิิที่ป่� ราศจากเงื่่อ� นไขในการได้้รับั สิ่่�งตอบแทน จำนวนสิ่่�งตอบแทนนั้้�นจะรัับรู้้�เป็็นสินิ ทรััพย์์ที่เ่� กิิดจากสััญญา ลููกหนี้้�
การค้้าวััดมููลค่่าด้้วยราคาของรายการหัักค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น  (2563 : ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ
คำนวณจากลููกหนี้้�การค้้าที่่ดิ� น ลู
ิ กู หนี้้�ค่า่ เช่่าและค่่าบริิการ และลููกหนี้้�ตามสััญญาร่่วมดำเนิินงานที่่ค้� า้ งชำระตั้้�งแต่่ 6 เดืือนขึ้้�นไป
นัับจากวัันที่่�หนี้้�ถึึงกำหนดชำระ ตามระเบีียบกระทรวงการคลัังว่่าด้้วยการบััญชีีและการเงิินของรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2548)
หนี้้�สููญจะถููกตััดจำหน่่ายเมื่่�อเกิิดขึ้้�น
สิินทรััพย์์ที่เ่� กิิดจากสััญญาวััดมูลู ค่่าด้้วยมููลค่่าของสิ่่�งตอบแทนที่่� กนอ. คาดว่่าจะได้้รับั หัักค่่าเผื่่อ� ผลขาดทุุนด้า้ นเครดิิต
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
กนอ. ประมาณผลขาดทุุนด้า้ นเครดิิตที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� ตลอดอายุุของสััญญา ซึ่่ง� ประมาณการโดยใช้้ตาราง การตั้้�งสำรอง
เพื่่�อหาอััตราผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น  ซึ่่�งวิิธีีดัังกล่่าวมีีการจััดกลุ่่�มลููกหนี้้�ตามความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตที่่�มีีลัักษณะ
ร่่วมกัันและตามระยะเวลาที่่เ� กิินกำหนดชำระ โดยนำข้้อมููลผลขาดทุุนที่เ่� กิิดขึ้้น� ในอดีีต การปรัับปรุุงปััจจััยที่่มีี� ความเฉพาะเจาะจง
กัับลููกหนี้้�นั้้�นๆ ตลอดจนการประเมิินข้้อมููลสภาวการณ์์เศรษฐกิิจในปััจจุุบัันและข้้อมููลคาดการณ์์สภาวการณ์์เศรษฐกิิจทั่่�วไป
ในอนาคต ณ วัันที่่�รายงาน
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การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

3.4 เครื่่�องมืือทางการเงิิน
		 นโยบายการบััญชีีที่่�ถืือปฏิิบััติิตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563
3.4.1 การจััดประเภทและการวััดมููลค่่า
ณ วัันที่่�รัับรู้้�รายการเมื่่�อเริ่่�มแรก สิินทรััพย์์ทางการเงิินจะถููกจััดประเภทรายการตามการวััดมููลค่่า ได้้แก่่ การวััด
มููลค่่าด้้วยราคาทุุนตัดั จำหน่่าย มููลค่่ายุุติธิ รรมผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น 
� หรืือมููลค่่ายุุติธิ รรมผ่่านกำไรหรืือขาดทุุน สินิ ทรััพย์์
ทางการเงิินจะไม่่ถููกจััดประเภทรายการใหม่่ภายหลัังการรัับรู้้�รายการเมื่่�อเริ่่�มแรกเว้้นแต่่ กนอ. มีีการเปลี่่�ยนแปลงโมเดลธุุรกิิจ
ในการบริิหารสิินทรััพย์์ทางการเงิิน ในกรณีีดัังกล่่าวสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่ไ่� ด้้รับั ผลกระทบทั้้�งหมดจะถููกจััดประเภทรายการใหม่่
โดยทัันทีีเป็็นต้้นไปนัับจากวัันที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงการจััดประเภท
ณ วัันที่รั่� บั รู้้�รายการเมื่่อ� เริ่่ม� แรก หนี้้�สินิ ทางการเงิินจัดั ประเภทด้้วยราคาทุุนตัดั จำหน่่ายตามวิิธีีดอกเบี้้�ยที่่แ� ท้้จริิง
ดอกเบี้้�ยจ่่าย และกำไรและขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยนรัับรู้้�ในกำไรหรืือขาดทุุน  กำไรหรืือขาดทุุนที่่�เกิิดจากการตััดรายการ
ออกจากบััญชีีรัับรู้้�ในกำไรหรืือขาดทุุน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยราคาทุุนตััดจำหน่่าย

สิิ น ทรัั พ ย์์ เ หล่่ า นี้้� วัั ดมูู ล ค่่ า ในภายหลัั ง ด้้ ว ยราคาทุุ นตัั ด จำหน่่ า ยตามวิิ ธีี
ดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง ราคาทุุนตััดจำหน่่ายลดลงด้้วยผลขาดทุุนด้้านเครดิิต    
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น  รายได้้ดอกเบี้้�ย กำไรและขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยน 
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น กำไรหรืือขาดทุุนที่่�เกิิดจากการ
ตััดรายการออกจากบััญชีีรัับรู้้�ในกำไรหรืือขาดทุุน

เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�วััดมููลค่่า ด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น

สิินทรััพย์์เหล่่านี้้�วััดมููลค่่าในภายหลัังด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม เงิินปัันผลรัับรู้้�เป็็น
รายได้้ในกำไรหรืือขาดทุุนเว้้นแต่่เงิินปัันผลดัังกล่่าวเป็็นการคืืนทุุนของ
เงิินลงทุุนกำไรและขาดทุุนสุุทธิิอื่่�นรัับรู้้�ในกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น  และจะ
ไม่่ถููกจััดประเภทรายการใหม่่ไปยัังกำไรหรืือขาดทุุน

3.4.2 การตััดรายการออกจากบััญชีีและการหัักกลบ
กนอ. ตััดรายการสิินทรััพย์์ทางการเงิินออกจากบััญชีีเมื่่�อสิิทธิิตามสััญญาที่่�จะได้้รัับกระแสเงิินสดจากสิินทรััพย์์
ทางการเงิินหมดอายุุหรืือมีีการโอนสิิทธิิในการรัับกระแสเงิินสดตามสััญญาในธุุรกรรมซึ่่�งความเสี่่�ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็็นเจ้้าของเกืือบทั้้�งหมดของสิินทรััพย์์ทางการเงิินได้้ถููกโอนหรืือในกรณีีที่่� กนอ. ไม่่ได้้ทั้้�งโอนหรืือคงไว้้ซึ่่�งความเสี่่�ยง
และผลตอบแทนของความเป็็นเจ้้าของเกืือบทั้้�งหมดและไม่่ได้้คงไว้้ซึ่่�งการควบคุุมในสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
กนอ. ตััดรายการหนี้้�สิินทางการเงิินออกจากบััญชีีเมื่่�อภาระผููกพัันตามสััญญาสิ้้�นสุุดลง ยกเลิิก หรืือหมดอายุุ
กนอ. ตััดรายการหนี้้�สินิ ทางการเงิินออกจากบััญชีีหากมีีการเปลี่่ย� นแปลงเงื่่อ� นไขและกระแสเงิินสดจากการเปลี่่ย� นแปลงหนี้้�สินิ
มีีความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำคััญ โดยรัับรู้้�หนี้้�สิินทางการเงิินใหม่่ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมที่่�สะท้้อนเงื่่�อนไขที่่�เปลี่่�ยนแปลงแล้้ว
ผลต่่างระหว่่างมููลค่่าตามบััญชีีที่่�ตััดรายการและสิ่่�งตอบแทนที่่�ได้้รัับหรืือต้้องจ่่าย รัับรู้้�ในกำไรหรืือขาดทุุน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิินจะหัักกลบกัันเพื่่�อรายงานในงบแสดงฐานะการเงิินด้้วยจำนวนสุุทธิิ
ก็็ต่่อเมื่่�อ กนอ. มีีสิิทธิิบัังคัับใช้้ตามกฎหมายในการหัักกลบจำนวนเงิินที่่�รัับรู้้�และ กนอ. ตั้้�งใจที่่�จะชำระด้้วยจำนวนเงิินสุุทธิิ
หรืือตั้้�งใจที่่�จะรัับสิินทรััพย์์และชำระหนี้้�สิินพร้้อมกััน
นโยบายการบััญชีีที่่�ถืือปฏิิบััติิก่่อนวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนซึ่่ง� ไม่่ใช่่หลัักทรััพย์์ในความต้้องการของตลาดแสดงในราคาทุุนหักั ขาดทุุนจากการด้้อยค่่า
3.5 สิินค้้าคงเหลืือ
สิินค้้าคงเหลืือของ กนอ. คืือ ที่่�ดิินมีีไว้้เพื่่�อขาย แสดงตามราคาทุุนหรืือมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับแล้้วแต่่มููลค่่าใดจะต่่ำกว่่า
ราคาทุุนของสิินค้้าประกอบด้้วยราคาที่่�ดิินบวกค่่าพััฒนาที่่�ดิินของแต่่ละโครงการ หากที่่�ดิินใดนำไปให้้เช่่าจะโอนเป็็น
สิินทรััพย์์มีีไว้้ให้้เช่่าเป็็นรายๆ ในปีีที่่�นำไปให้้เช่่า

รายงานประจำำ�ปีี 2564
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มููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับ ประมาณการจากหลัักเกณฑ์์การกำหนดราคาขายและอััตราค่่าเช่่าที่่�ดิิน  ตามที่่�คณะกรรมการ
กนอ. ได้้มีีมติิเห็็นชอบ
3.6 เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
บริิษััทร่่วมเป็็นกิิจการที่่� กนอ. มีีอิิทธิิพลอย่่างเป็็นสาระสำคััญแต่่ไม่่ถึึงกัับควบคุุม ซึ่่�งโดยทั่่�วไปคืือ การที่่� กนอ. ถืือหุ้้�น
ที่่มีีสิ
� ทิ ธิิออกเสีียงอยู่่�ระหว่่างร้้อยละ 20 ถึึงร้้อยละ 50 ของสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมด หรืือมีีตััวแทนอยู่่�ในคณะกรรมการบริิษัทั ของ
ผู้้�ได้้รับั การลงทุุน ทำให้้มีีส่ว่ นร่่วมในการตััดสินิ ใจเกี่่ย� วกัับนโยบายทางการเงิินและการดำเนิินงานแต่่ไม่่ถึงึ ระดัับที่่จ� ะควบคุุมหรืือ
ควบคุุมร่่วมในนโยบายดัังกล่่าว
งบการเงิินที่แ่� สดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย จะรัับรู้้�ส่่วนแบ่่งกำไร (ขาดทุุน) จากการลงทุุนตามสััดส่ว่ นของเงิินลงทุุน
ในงบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ และเมื่่�อได้้รัับเงิินปัันผลจะนำไปหัักจากราคาตามบััญชีีของเงิินลงทุุน
กนอ. มีีการพิิจารณาทุุกสิ้้�นรอบระยะเวลาบััญชีีว่่ามีีข้้อบ่่งชี้้�ที่่�แสดงว่่าเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมเกิิดการด้้อยค่่าหรืือไม่่
หากมีีข้้อบ่่งชี้้�เกิิดขึ้้น 
� กนอ. จะคำนวณผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่า โดยเปรีียบเทีียบมููลค่่าที่่ค� าดว่่าจะได้้รับั คืืนกัับมููลค่่าตามบััญชีี
ของเงิินลงทุุน
งบการเงิินเฉพาะกิิจการแสดงด้้วยมููลค่่าตามราคาทุุนหักั ค่่าเผื่่อ� การด้้อยค่่าของเงิินลงทุุน และรัับรู้้�รายได้้จากเงิินปันผ
ั ล
เป็็นรายได้้อื่่�นในงบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
รายชื่่�อบริิษััทร่่วมของ กนอ. ได้้เปิิดเผยไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ข้้อ 12
3.7 อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อ� การลงทุุนเป็็นอสัังหาริิมทรััพย์์ที่ถืื่� อครองโดย กนอ. เพื่่อ� หาประโยชน์์จากรายได้้ค่า่ เช่่า หรืือจากการ
เพิ่่�มขึ้้น� ของมููลค่่าของสิินทรััพย์์หรืือทั้้�งสองอย่่าง รวมถึึงอสัังหาริิมทรััพย์์ที่อ่� ยู่่�ระหว่่างก่่อสร้้างหรืือพััฒนาเพื่่อ� เป็็นอสัังหาริิมทรััพย์์
เพื่่�อการลงทุุนในอนาคต ทั้้�งนี้้� ไม่่ได้้มีีไว้้เพื่่�อขายตามปกติิธุุรกิิจ หรืือจััดหาสิินค้้าหรืือให้้บริิการ หรืือใช้้ในการบริิหารงานของ
กนอ. อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนจะบัันทึึกด้้วยวิิธีีราคาทุุนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสม และค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่า
ต้้นทุุนรวมค่่าใช้้จ่่ายทางตรงเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน ต้้นทุุนการก่่อสร้้างที่่�กิิจการก่่อสร้้างเอง
รวมถึึงต้้นทุุนวััตถุุดิิบ ค่่าแรงทางตรง และต้้นทุุนทางตรงอื่่�นเพื่่�อให้้อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนอยู่่�ในสภาพพร้้อมใช้้งาน
และรวมถึึงต้้นทุุนการกู้้�ยืืม ค่่าเสื่่�อมราคาจะบัันทึึกในกำไรหรืือขาดทุุน  ซึ่่�งคำนวณโดยวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุการให้้ประโยชน์์
โดยประมาณของสิินทรััพย์์แต่่ละรายการ
ค่่าเสื่่�อมราคาคำนวณโดยวิิธีีเส้้นตรงจากราคาทุุนของสิินทรััพย์์หัักมููลค่่าซากเพื่่�อลดราคาตามบััญชีีของสิินทรััพย์์
แต่่ละชนิิดตามอายุุการใช้้งานที่่�ประมาณการไว้้ ยกเว้้นที่่�ดิินซึ่่�งมีีอายุุการใช้้งานไม่่จำกััด ทั้้�งนี้้�อััตราการคิิดค่่าเสื่่�อมราคาของ
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน เป็็นไปตามรายละเอีียดในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ข้้อ 3.8
3.8 ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
ที่่�ดิิน  อาคารและอุุปกรณ์์ รัับรู้้�เมื่่�อเริ่่�มแรกตามราคาทุุน  ณ วัันที่่�ได้้มาหรืือก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จ หรืือวัันเริ่่�มใช้้งานโดย
อาคารและอุุปกรณ์์แสดงด้้วยราคาทุุนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสม และค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าสิินทรััพย์์ (ถ้้ามีี)
ค่่าเสื่่อ� มราคา คำนวณโดยวิิธีเี ส้้นตรงในอััตราระหว่่างร้้อยละ 2-25 ต่่อปีี จากราคาทุุนของสิินทรััพย์์หักั มููลค่่าซาก เพื่่อ�
ลดราคาตามบััญชีีของสิินทรััพย์์แต่่ละชนิิดตามอายุุการให้้ประโยชน์์ที่่�ประมาณการไว้้ของสิินทรััพย์์ ยกเว้้นที่่�ดิินซึ่่�งมีีอายุุการให้้
ประโยชน์์ไม่่จำกััด สินิ ทรััพย์์ที่ไ่� ด้้มาหลัังวัันที่่� 15 ของเดืือนคำนวณค่่าเสื่่อ� มราคาในเดืือนถััดไป สิินทรััพย์์ที่่�มีีราคารวมต่่อหน่่วย
ไม่่เกิิน 30,000 บาท รัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายในปีีที่่�ซื้้�อมาทั้้�งจำนวน
กนอ. มีีการทบทวนอายุุการให้้ประโยชน์์ มูลู ค่่าคงเหลืือ และวิิธีกี ารคิิดค่า่ เสื่่อ� มราคาอย่่างน้้อยที่่สุ� ดทุ
ุ กุ สิ้้�นรอบปีีบััญชีี
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3.9 สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน ประกอบด้้วย ค่่าใช้้จ่่ายเพื่่�อสิิทธิิการใช้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ (Software License) และ
ต้้นทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับผลิิตภััณฑ์์โปรแกรมที่่�ระบุุได้้ และมีีเอกลัักษณ์์เฉพาะงานของโปรแกรมที่่�สามารถแยกออกจาก
ตััวคอมพิิวเตอร์์ได้้ รวมทั้้�งสิิทธิิการใช้้ระบบไฟฟ้้า เช่่น  หม้้อแปลงไฟฟ้้า ระบบไฟฟ้้าแรงสููง ฯลฯ สามารถระบุุต้้นทุุน
ได้้แน่่นอน และมีีอายุุการให้้ประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจเกิินกว่่ารอบระยะเวลาบััญชีีจะรัับรู้้�เป็็นสินิ ทรััพย์์ไม่่มีีตัวั ตน โดยรัับรู้้�เริ่่ม� แรก
ด้้วยราคาทุุน และตััดจำหน่่ายโดยวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุการให้้ประโยชน์์ 10 ปีี
3.10 การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์
 สิินทรััพย์์และสิินทรััพย์์ไม่่มีีตัวั ตนที่่มีี� อายุุการใช้้งานจำกััด จะมีีการทบทวนการด้้อยค่่าเมื่่อ� มีีเหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์
บ่่งชี้้�ว่่าราคาตามบััญชีีอาจสููงกว่่ามููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืน รายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่าจะรัับรู้้�เมื่่�อราคาตามบััญชีีของ
สิินทรััพย์์สููงกว่่ามููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนซึ่่�งหมายถึึงจำนวนที่่�สููงกว่่าระหว่่างมููลค่่ายุุติิธรรมหัักต้้นทุุนในการขายเทีียบกัับ
มููลค่่าจากการใช้้สิินทรััพย์์ สิินทรััพย์์จะถููกจััดเป็็นกลุ่่�มที่่�เล็็กที่่�สุุดที่่�สามารถแยกออกมาได้้ เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ของการประเมิิน
การด้้อยค่่าสิินทรััพย์์ ซึ่่�งผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าที่่�รัับรู้้�ในงวดก่่อนจะถููกประเมิินความเป็็นไปได้้ที่่�จะกลัับรายการขาดทุุน
จากการด้้อยค่่า ณ วัันที่่�ในงบแสดงฐานะการเงิิน
3.11 สััญญาเช่่า
		 นโยบายการบััญชีีที่่�ถืือปฏิิบััติิตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563
		 ณ วัันเริ่่�มต้้นของสััญญา กนอ. จะประเมิินว่่าสััญญาเป็็นสััญญาเช่่าหรืือประกอบด้้วยสััญญาเช่่า เมื่่�อสััญญานั้้�นให้้สิิทธิิ
ในการควบคุุมการใช้้สิินทรััพย์์ที่่�ระบุุสำหรัับช่่วงเวลาหนึ่่�งเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนกัับสิ่่�งตอบแทน
		

ในฐานะผู้้�เช่่า
ณ วัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผลหรืือวัันที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงสััญญาเช่่า กนอ. จะปัันส่่วนสิ่่�งตอบแทนที่่�ต้้องจ่่ายตามสััญญา
ให้้กัับแต่่ละส่่วนประกอบของสััญญาเช่่าตามราคาเอกเทศของแต่่ละส่่วนประกอบ สำหรัับสััญญาเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ กนอ.
เลืือกที่่�จะไม่่แยกส่่วนประกอบที่่�ไม่่เป็็นการเช่่าและรัับรู้้�สััญญาเช่่าและส่่วนประกอบที่่�ไม่่เป็็นการเช่่าเป็็นสััญญาเช่่าทั้้�งหมด
กนอ. รัับรู้้�สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้และหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า ณ วัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผล ยกเว้้นสััญญาเช่่าซึ่่�งสิินทรััพย์์
มีีมููลค่่าต่่ำหรืือสััญญาเช่่าระยะสั้้�นจะรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายโดยวิิธีีเส้้นตรงตลอดอายุุสััญญาเช่่า
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสมและผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่า และปรัับปรุุงเมื่่�อมีี
การวััดมูลู ค่่าใหม่่ของหนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่า ต้้นทุนุ ของสิินทรััพย์์สิทิ ธิิการใช้้ประกอบด้้วยจำนวนเงิินที่รั่� บั รู้้�เมื่่อ� เริ่่ม� แรกของหนี้้�สินิ
ตามสััญญาเช่่าปรัับปรุุงด้้วยเงิินจ่า่ ยล่่วงหน้้ารวมกัับต้้นทุนุ ทางตรงเริ่่ม� แรก ค่่าเสื่่อ� มราคารัับรู้้�ในกำไรหรืือขาดทุุนด้ว้ ยวิิธีเี ส้้นตรง
นัับจากวัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผลจนถึึงวัันสิ้้�นสุุดอายุุสััญญาเช่่า เว้้นแต่่สััญญาเช่่าที่่�โอนกรรมสิิทธิ์์�ในสิินทรััพย์์ที่่�เช่่าให้้กัับ กนอ.
เมื่่�อสิ้้�นสุุดสััญญาเช่่า หรืือ กนอ. จะใช้้สิิทธิิในการซื้้�อสิินทรััพย์์ ในกรณีีนี้้�จะบัันทึึกค่่าเสื่่�อมราคาตลอดอายุุการใช้้ประโยชน์์
ของสิินทรััพย์์ที่่�เช่่า ซึ่่�งกำหนดตามเกณฑ์์เดีียวกัันกัับสิินทรััพย์์และอุุปกรณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าวััดมููลค่่าเมื่่�อเริ่่�มแรกด้้วยมููลค่่าปััจจุุบัันของค่่าเช่่าที่่�ต้้องจ่่ายทั้้�งหมดตามสััญญา ทั้้�งนี้้� กนอ. ใช้้
อััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ยืืมส่่วนเพิ่่�มของ กนอ. ในการคิิดลดเป็็นมููลค่่าปััจจุุบััน  กนอ. กำหนดอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ยืืมส่่วนเพิ่่�มโดย
นำอััตราดอกเบี้้�ยจากแหล่่งข้้อมููลทางการเงิินภายนอกหลายแห่่งและได้้ปรัับปรุุงบางส่่วนเพื่่อ� ให้้สะท้้อนระยะเวลาของสััญญาเช่่า
และลัักษณะของสิินทรััพย์์ที่่�เช่่า
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าวััดมููลค่่าด้้วยวิิธีีราคาทุุนตััดจำหน่่ายตามวิิธีีดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง และหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าจะ
ถููกวััดมูลู ค่่าใหม่่เมื่่อ� มีีการเปลี่่ย� นแปลงสััญญาเช่่า หรืือมีีการเปลี่่ย� นแปลงการประเมิินการเลืือกใช้้สิทิ ธิิที่ร่� ะบุุในสััญญาเช่่า เมื่่อ� มีี
การวััดมููลค่่าหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าใหม่่ จะปรัับปรุุงกัับมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ หรืือรัับรู้้�ในกำไรหรืือขาดทุุน 
หากมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ได้้ถููกลดมููลค่่าลงจนเป็็นศููนย์์แล้้ว ยกเว้้นสััญญาเช่่าที่่�ดิินที่่�ได้้รัับส่่วนลดค่่าเช่่า
จากสถานการณ์์ COVID-19 และ กนอ. เลืือกไม่่ประเมิินว่า่ การได้้รับั ส่่วนลดค่่าเช่่าเป็็นการเปลี่่ย� นแปลงสััญญาเช่่า จะปรัับปรุุง
ผลกระทบกัับหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าและกำไรสะสม ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563
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		 ในฐานะผู้้�ให้้เช่่า
ณ วัันเริ่่�มต้้นของสััญญาเช่่าหรืือวัันที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงสััญญาเช่่า กนอ. จะปัันส่่วนสิ่่�งตอบแทนที่่�จะได้้รัับตามสััญญา
ให้้กัับแต่่ละส่่วนประกอบของสััญญาตามเกณฑ์์ราคาขายที่่�เป็็นเอกเทศ
ณ วัันเริ่่�มต้้นของสััญญาเช่่า กนอ. พิิจารณาจััดประเภทสััญญาเช่่าที่่�ได้้โอนความเสี่่�ยงและผลตอบแทนทั้้�งหมด
หรืือเกืือบทั้้�งหมดที่่ผู้้�� เป็็นเจ้้าของพึึงได้้รับั จากสิินทรััพย์์อ้า้ งอิิงไปให้้แก่่ผู้้�เช่่าเป็็นสัญ
ั ญาเช่่าเงิินทุน สั
ุ ญ
ั ญาที่่ไ� ม่่เข้้าเงื่่อ� นไขดัังกล่่าว
จะจััดประเภทเป็็นสััญญาเช่่าดำเนิินงาน
เมื่่�อ กนอ. เป็็นผู้้�ให้้เช่่าช่่วง กนอ. จะจััดประเภทสััญญาเช่่าช่่วงเป็็นสััญญาเช่่าเงิินทุุนหรืือสััญญาเช่่าดำเนิินงาน
โดยอ้้างอิิงจากสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ที่่�เกิิดจากสััญญาเช่่าหลััก หากสััญญาเช่่าหลัักเป็็นสััญญาเช่่าระยะสั้้�น สััญญาให้้เช่่าช่่วง
จะถููกจััดประเภทเป็็นสััญญาเช่่าดำเนิินงาน
กนอ. รัับรู้้�ลููกหนี้้�สััญญาเช่่าเงิินทุุนด้้วยจำนวนเงิินลงทุุนสุุทธิิของสััญญาเช่่า ซึ่่�งประกอบด้้วยมููลค่่าปััจจุุบัันของค่่าเช่่า
และมููลค่่าคงเหลืือที่่�ไม่่ได้้รัับประกัันคิิดลดด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยตามนััยของสััญญาเช่่า รายได้้ดอกเบี้้�ยจากสััญญาเช่่าเงิินทุุนจะ
ถููกปัันส่่วนในแต่่ละรอบระยะเวลาบััญชีีเพื่่�อสะท้้อนอััตราผลตอบแทนคงที่่�ในแต่่ละงวดของ กนอ. ที่่�ได้้จากเงิินลงทุุนสุุทธิิ
คงเหลืือตามสััญญาเช่่า
กนอ. รัับรู้้�ค่่าเช่่ารัับจากสััญญาเช่่าดำเนิินงานในกำไรหรืือขาดทุุนด้้วยวิิธีีเส้้นตรงตลอดอายุุสััญญาเช่่าและแสดงเป็็น
ส่่วนหนึ่่ง� ของรายได้้ค่า่ เช่่า ต้้นทุนุ ทางตรงเริ่่ม� แรกที่่เ� กิิดขึ้้น� เพื่่อ� การได้้มาซึ่่ง� สััญญาเช่่าดำเนิินงานจะรวมเป็็นมูลู ค่่าตามบััญชีีของ
สิินทรััพย์์ที่่�ให้้เช่่าและรัับรู้้�ต้้นทุุนดัังกล่่าวเป็็นค่่าใช้้จ่่ายตลอดอายุุสััญญาเช่่าโดยใช้้เกณฑ์์เดีียวกัันกัับรายได้้ค่่าเช่่า
กนอ. ประมาณผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุของสััญญา ซึ่่�งประมาณการโดยใช้้ตารางการ
ตั้้�งสำรองเพื่่�อหาอััตราผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น  ซึ่่�งวิิธีีดัังกล่่าวมีีการจััดกลุ่่�มลููกหนี้้�สััญญาเช่่าตามความเสี่่�ยง
ด้้านเครดิิตที่่มีีลั
� กั ษณะร่่วมกัันและตามระยะเวลาที่่เ� กิินกำหนดชำระ โดยนำข้้อมููลผลขาดทุุนที่เ่� กิิดขึ้้น� ในอดีีต การปรัับปรุุงปััจจััย
ที่่�มีีความเฉพาะเจาะจงกัับลููกหนี้้�นั้้�นๆ ตลอดจนการประเมิินข้้อมููลสภาวการณ์์เศรษฐกิิจในปััจจุุบัันและข้้อมููลคาดการณ์์
สภาวการณ์์เศรษฐกิิจทั่่�วไปในอนาคต
		 นโยบายการบััญชีีที่่�ถืือปฏิิบััติิก่่อนวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563
สััญญาเช่่าสิินทรััพย์์ที่มีี่� ความเสี่่ย� งและผลตอบแทนของความเป็็นเจ้้าของส่่วนใหญ่่ได้้โอนไปให้้กับั ผู้้�เช่่าถืือเป็็นสัญ
ั ญาเช่่า
ทางการเงิิน สััญญาเช่่าการเงิินจะบัันทึึกเป็็นรายจ่่ายฝ่่ายทุุน  ณ วัันทำสััญญาเช่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมสุุทธิิของสิินทรััพย์์ที่่�เช่่า
หรืือมููลค่่าปััจจุุบันสุ
ั ทุ ธิิของจำนวนเงิินขั้้นต่่
� ำ ที่่จ� ะต้้องจ่่ายตามสััญญาเช่่าแล้้วแต่่จำนวนใดจะต่่ำกว่่า โดยจำนวนเงิินงวดที่่ต้� อ้ งจ่่าย
ในแต่่ละงวด จะปัันส่่วนระหว่่างหนี้้�สิินและค่่าใช้้จ่่ายทางการเงิินเพื่่�อให้้ได้้อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ต่่อหนี้้�สิินคงค้้างอยู่่� ภาระผููกพััน
ตามสััญญาเช่่าหัักค่่าใช้้จ่า่ ยทางการเงิินจะบัันทึึกเป็็นหนี้้�สิน ส่
ิ ว่ นดอกเบี้้�ยจ่่ายจะบัันทึึกในงบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จตลอดอายุุของ
สััญญาเช่่าสิินทรััพย์์ ที่่�ได้้มาตามสััญญาเช่่าทางการเงิินจะคิิดค่่าเสื่่�อมราคาตามอายุุการให้้ประโยชน์์โดยประมาณของสิินทรััพย์์
นั้้�นหรืือตามอายุุของสััญญาเช่่า แล้้วแต่่ระยะเวลาใดจะน้้อยกว่่า อย่่างไรก็็ตาม หากแน่่ใจได้้ตามสมควรว่่าผู้้�เช่่าจะเป็็นเจ้้าของ
สิินทรััพย์์ที่่�เช่่า ณ วัันสิ้้�นสุุดแห่่งสััญญาเช่่า ค่่าเสื่่�อมราคาจะคิิดจากอายุุการให้้ประโยชน์์โดยประมาณของสิินทรััพย์์นั้้�น
สััญญาเช่่าสิินทรััพย์์โดยที่่ค� วามเสี่่ย� งและผลตอบแทนของความเป็็นเจ้้าของส่่วนใหญ่่ตกอยู่่�กัับผู้้�ให้้เช่่าจะจััดเป็็นสัญ
ั ญาเช่่า
ดำเนิินงาน เงิินที่ต้่� อ้ งจ่่ายภายใต้้สัญ
ั ญาเช่่าดำเนิินงานจะบัันทึึกในงบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จโดยใช้้วิธีิ เี ส้้นตรงตลอดอายุุสัญ
ั ญาเช่่านั้้�น
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�นจากการยกเลิิกสััญญาเช่่าดำเนิินงานก่่อนหมดอายุุการเช่่า เช่่น  เบี้้�ยปรัับที่่�ต้้องจ่่ายให้้แก่่ผู้้�ให้้เช่่า
จะบัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�การยกเลิิกนั้้�นเกิิดขึ้้�น
3.12 เงิินอุุดหนุุนจากรััฐบาล
เงิินอุดุ หนุุนจากรััฐบาลจะรัับรู้้�เมื่่อ� ได้้รับั เงิินอุดุ หนุุนมาเพื่่อ� ใช้้ตามเงื่่อ� นไขที่่ก� ำหนดไว้้ โดยบัันทึึกเป็็นรายได้้เงิินอุดุ หนุุน
จากรััฐบาลรอการรัับรู้้� แสดงในงบแสดงฐานะการเงิินภายใต้้รายการรายได้้รอการรัับรู้้�ในส่่วนของหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนและจะ
ดำเนิินการจ่่ายคืืนหากมีีเงิินอุุดหนุุนจากรััฐบาลคงเหลืือ โดยบัันทึึกลดรายได้้เงิินอุุดหนุุนจากรััฐบาลรอการรัับรู้้�
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เงิินอุุดหนุุนจากรััฐบาลรอการรัับรู้้�จะทยอยรัับรู้้�เป็็นรายได้้อย่่างเป็็นระบบตลอดเวลาที่่�มีีการรัับรู้้�ต้้นทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
หรืือค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเงิินอุุดหนุุนนั้้�น และแสดงในงบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ ในรายการรายได้้อื่่�น
เงิินอุุดหนุุนจากรััฐบาลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิินทรััพย์์ จะรัับรู้้�ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ในงบแสดงฐานะการเงิิน 
โดยบัันทึึกเป็็นรายได้้เงิินอุุดหนุุนรอการรัับรู้้� ซึ่่�งจะทยอยรัับรู้้�เป็็นรายได้้ในงบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จตลอดอายุุการให้้ประโยชน์์
ของสิินทรััพย์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องนั้้�น
เงิินอุดุ หนุุนจากรััฐบาลที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับรายได้้ จะรัับรู้้�เป็็นรายได้้ในงวดที่่รั� บั รู้้�ค่า่ ใช้้จ่า่ ยที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับเงิินอุดุ หนุุนนั้้น 
�
3.13 ผลประโยชน์์ของพนัักงาน
ผลประโยชน์์ของพนัักงานของ กนอ. ประกอบด้้วยผลประโยชน์์หลัังออกจากงานทั้้�งที่่�เป็็นโครงการสมทบเงิิน 
และโครงการผลประโยชน์์ โครงการสมทบเงิินเป็็นโครงการที่่� กนอ. จ่่ายเงิินสมทบให้้กัับกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพที่่�แยกต่่างหาก
ในจำนวนเงิินที่่�คงที่่� กนอ. ไม่่มีีภาระผููกพัันตามกฎหมาย หรืือภาระผููกพัันจากการอนุุมานที่่�จะต้้องจ่่ายเงิินเพิ่่�ม ถึึงแม้้กองทุุน
ไม่่มีีสิินทรััพย์์เพีียงพอที่่�จะจ่่ายชำระให้้พนัักงานทั้้�งหมดสำหรัับการให้้บริิการของพนัักงานทั้้�งในอดีีตและปััจจุุบััน  โครงการ
ผลประโยชน์์เป็็นโครงการที่่�ไม่่ใช่่โครงการสมทบเงิินซึ่่�งจะกำหนดจำนวนเงิินผลประโยชน์์ที่่�พนัักงานจะได้้รัับเมื่่�อเกษีียณอายุุ
ซึ่่�งจะขึ้้�นอยู่่�กัับหลายปััจจััย เช่่น อายุุ จำนวนปีีที่่�ให้้บริิการ และค่่าตอบแทน เป็็นต้้น
		

3.13.1 โครงการสมทบเงิินกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ
กนอ. ได้้จััดตั้้�งกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพพนัักงานการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย ซึ่่�งจดทะเบีียนเมื่่�อ
วัันที่่� 31 มกราคม 2540 ตามมติิคณะรััฐมนตรีี วัันที่่� 3 กรกฎาคม 2539 โดยใช้้แผนการกำหนดอััตราการจ่่ายสมทบโดยที่่�
สิินทรััพย์์ของกองทุุนได้้แยกออกจากสิินทรััพย์์ของ กนอ. และบริิหารโดยผู้้�จััดการกองทุุน  กองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพดัังกล่่าว
ได้้รับั เงิินเข้้าสมทบกองทุุนจากพนัักงาน และ กนอ. ไม่่มีีภาระผููกพัันที่จ่� ะจ่่ายเงิินเพิ่่�มอีีกเมื่่อ� ได้้จ่า่ ยเงิินสมทบไปแล้้ว โดย กนอ.
จะจ่่ายสมทบให้้กองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพตามอายุุงานของพนัักงานในอััตราร้้อยละ 9 ร้้อยละ 10 และร้้อยละ 11 ของเงิินเดืือน
พนัักงาน โดยรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายของ กนอ. และส่่วนที่่�พนัักงานจ่่ายสมทบจะหัักสมทบจากเงิินเดืือนของพนัักงานในแต่่ละเดืือน
		

3.13.2 โครงการผลประโยชน์์ของพนัักงาน
ผลประโยชน์์เมื่่�อเกษีียณอายุุ
กนอ. จััดให้้มีีโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานเพื่่อ� จ่่ายเงิินให้้แก่่พนัักงานเป็็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย
จำนวนเงิินดัังกล่่าวขึ้้�นอยู่่�กัับฐานเงิินเดืือนและจำนวนปีีที่่�พนัักงานทำงานให้้ กนอ. นัับถึึงวัันที่่�สิ้้�นสุุดการทำงานที่่�จะเกิิดขึ้้�น
ในอนาคต หนี้้�สินิ สำหรัับโครงการผลประโยชน์์จะรัับรู้้�ในงบแสดงฐานะการเงิินด้ว้ ยมููลค่่าปััจจุุบันั ของภาระผููกพััน ณ วัันสิ้้น� รอบ
ระยะเวลารายงานหัักด้้วยมููลค่่ายุุติธิ รรมของสิินทรััพย์์โครงการ และปรัับปรุุงด้้วยต้้นทุนุ บริิการในอดีีตที่่ยั� งั ไม่่รับั รู้้� ภาระผููกพัันนี้้�
คำนวณโดยนัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยอิิสระ ด้้วยวิิธีีคิิดลดแต่่ละหน่่วยที่่�ประมาณการไว้้ ซึ่่�งมููลค่่าปััจจุุบัันของโครงการ
ผลประโยชน์์จะประมาณโดยการคิิดลดกระแสเงิินสดที่่ต้� อ้ งจ่่ายในอนาคต โดยใช้้อัตั ราดอกเบี้้�ยพัันธบัตั รรััฐบาลซึ่่ง� เป็็นสกุุลเงิิน
เดีียวกัับสกุุลเงิินที่่�จะจ่่ายภาระผููกพัันให้้แก่่พนัักงาน และวัันครบกำหนดใกล้้เคีียงกัับระยะเวลาที่่�ต้้องชำระภาระผููกพััน 
ผลประโยชน์์รางวััลเกษีียณอายุุเพิ่่�มเติิม
เป็็นโครงการของที่่ร� ะลึึกเมื่่อ� พนัักงานและลููกจ้้างเกษีียณอายุุ โดยพนัักงานและลููกจ้้างจะได้้รับั รางวััลเกษีียณอายุุ
แตกต่่างกัันไปตามอายุุงาน ซึ่่�ง กนอ. ใช้้เทคนิิคการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย และคิิดลดผลประโยชน์์
โดยวิิธีีคิิดลดแต่่ละหน่่วยที่่�ประมาณการไว้้ เพื่่�อกำหนดมููลค่่าปััจจุุบัันของภาระผููกพััน และต้้นทุุนบริิการปััจจุุบััน ต้้นทุุนบริิการ
ในอดีีตโดยรัับรู้้�เป็็นหนี้้�สิินในงบแสดงฐานะการเงิินและรัับรู้้�ค่่าใช้้จ่่ายในงบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ ทั้้�งนี้้�หากมีีผลกำไรขาดทุุน
จากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยจะรัับรู้้�ในกำไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�นในงวดที่่�เกิิดรายการ
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กองทุุนสงเคราะห์์พนัักงาน
กนอ. จััดให้้มีีกองทุุนสงเคราะห์์พนัักงาน ซึ่่�งพนัักงานเลืือกเป็็นสมาชิิกตามความสมััครใจ โดยพนัักงานที่่�
ไม่่ได้้อยู่่�ในกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ ทาง กนอ. จะสมทบให้้กองทุุนสงเคราะห์์พนัักงานในอััตราร้้อยละ 10 ของเงิินเดืือนพนัักงาน
และจ่่ายสมทบเพิ่่�มเพื่่�อให้้กองทุุนฯ มีีเงิินสำรองเพีียงพอในอััตราร้้อยละ 100 ของเงิินสงเคราะห์์ที่่�พึึงจ่่าย ณ วัันสิ้้�นงวดบััญชีี
ในระหว่่างที่่�ยัังไม่่ได้้มีีการจ่่ายชำระ กนอ. จะบัันทึึกหนี้้�สิินให้้เป็็นไปตามภาระหนี้้�สิินกองทุุน
กำไรและขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภัยั สำหรัับโครงการผลประโยชน์์ของพนัักงาน
เกิิดขึ้้�นจากการปรัับปรุุงหรืือเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิฐานจะรัับรู้้�ในกำไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�น 
3.14 ประมาณการหนี้้�สิิน
กนอ. จะบัันทึึกประมาณการหนี้้�สินอั
ิ นั เป็็นภาระผููกพัันในปััจจุุบันั ตามกฎหมายหรืือตามข้้อตกลงที่่จั� ดั ทำไว้้อันั เป็็นผล
สืืบเนื่่�องมาจากเหตุุการณ์์ในอดีีต ซึ่่�งการชำระภาระผููกพัันนั้้�นมีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ว่่าจะส่่งผลให้้ กนอ. ต้้องสููญเสีีย
ทรััพยากรที่่มีี� ประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจ และตามประมาณการที่่น่� า่ เชื่่อ� ถืือของจำนวนที่่ต้� อ้ งจ่่าย ในกรณีีที่่� กนอ. คาดว่่าประมาณการ
หนี้้�สิินเป็็นรายจ่่ายที่่�จะได้้รัับคืืน กนอ. จะบัันทึึกเป็็นสิินทรััพย์์แยกต่่างหากเมื่่�อคาดว่่าน่่าจะได้้รัับรายจ่่ายนั้้�นคืืนอย่่างแน่่นอน
3.15 กองทุุนซ่่อมสร้้างทดแทนระบบสาธารณููปโภค
เงิินผลประโยชน์์ตามสััญญาร่่วมดำเนิินงานกัับเอกชนที่่� กนอ. เป็็นผู้้�ให้้บริิการระบบสาธารณููปโภคและสิ่่�งอำนวย
ความสะดวก ซึ่่�ง กนอ. สำรองไว้้ร้้อยละ 60 ของเงิินที่่�ได้้รัับในแต่่ละงวดในบััญชีีกองทุุนซ่่อมสร้้างฯ เพื่่�อกัันไว้้เป็็นค่่าใช้้จ่่าย
ในการดููแล และบำรุุงรัักษาระบบสาธารณููปโภคหลัังจากโครงการแล้้วเสร็็จ
3.16 กองทุุนเพื่่�อบำรุุงรัักษาและสร้้างทดแทนระบบสาธารณููปโภค
ตามสัั ญ ญาร่่ ว มดำเนิิ น งานกัั บ เอกชนในการจัั ดตั้้� ง นิิ ค มอุุ ต สาหกรรมที่่� ผู้้�ร่่ ว มดำเนิิ น งานเป็็ นผู้้� ให้้ บ ริิ ก ารระบบ
สาธารณููปโภค และสิ่่�งอำนวยความสะดวก ได้้กำหนดเงิินกองทุุนไว้้สููงสุุดที่่�จำนวน 60 ล้้านบาท สำหรัับพื้้�นที่่�โครงการ
ที่่�ไม่่เกิิน 8,000 ไร่่ หากพื้้�นที่่�โครงการเกิิน 8,000 ไร่่ ผู้้�ร่่วมดำเนิินงานต้้องชำระเงิินกองทุุนตามสััดส่่วนจำนวนพื้้�นที่่�ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ตามอััตราดัังกล่่าวเสมืือนหนึ่่�งเป็็นการจััดตั้้�งกองทุุนขึ้้�นใหม่่ ทั้้�งนี้้�ในทุุกๆ พื้้�นที่่�โครงการส่่วนที่่�เกิิน 8,000 ไร่่
ดอกเบี้้�ยที่่�เกิิดจากเงิินกองทุุน สมทบเข้้าเป็็นเงิินของกองทุุนเพื่่�อบำรุุงรัักษาฯ ซึ่่�งเมื่่�อจ่่ายเงิินครบถ้้วนตามสััญญาแล้้ว
ผู้้�ร่่วมดำเนิินงานสามารถยืืมเงิินในส่่วนที่่�เป็็นเงิินกองทุุน  และนำดอกผลอัันเกิิดจากเงิินกองทุุนไปใช้้เพื่่�อการบำรุุงรัักษาและ
สร้้างทดแทนระบบสาธารณููปโภค ตามหลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขที่่� กนอ. กำหนด
4. ประมาณการทางบััญชีีที่่�สำำ�คััญ ข้้อสมมติิ และการใช้้ดุุลยพิินิิจ

การประมาณการข้้อสมมติิและการใช้้ดุุลยพิินิิจได้้มีีการประเมิินทบทวนอย่่างต่่อเนื่่�องและอยู่่�บนพื้้�นฐานของประสบการณ์์
ในอดีีตและปััจจััยอื่่�นๆ ซึ่่�งรวมถึึงการคาดการณ์์ถึึงเหตุุการณ์์ในอนาคตที่่�เชื่่�อว่่ามีีเหตุุผลในสถานการณ์์ขณะนั้้�นในระหว่่างปีี
สิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2564 การประมาณการทางบััญชีีที่่�สำคััญของ กนอ. มีีดัังนี้้�
4.1 อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ และสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
ฝ่่ายบริิหารเป็็นผู้้�ประมาณการอายุุการให้้ประโยชน์์และมููลค่่าซากสำหรัับอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อ� การลงทุุน ที่ดิ่� น 
ิ อาคาร
และอุุปกรณ์์ และสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนของ กนอ. โดยส่่วนใหญ่่อ้้างอิิงจากข้้อมููลเชิิงเทคนิิคของสิินทรััพย์์นั้้�น และการพิิจารณา
การตััดจำหน่่ายสิินทรััพย์์ที่่�เสื่่�อมสภาพหรืือไม่่ได้้ใช้้งานโดยการขายหรืือเลิิกใช้้
4.2 ประมาณการหนี้้�สิินค่่ารื้้�อถอนอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง
กนอ. ประมาณการหนี้้�สิินค่่ารื้้�อถอนอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง และสิินทรััพย์์อื่่�นๆ ด้้วยมููลค่่าปััจจุุบัันของประมาณการ
ของต้้นทุุนค่่ารื้้�อถอนที่่�จะเกิิดขึ้้�น  ณ วัันสิ้้�นสุุดสััญญาเช่่า หนี้้�สิินค่่ารื้้�อถอนที่่�รัับรู้้�คิิดมาจากประมาณการต้้นทุุนค่่ารื้้�อถอน
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ในอนาคต โดยมีีสมมติิฐานต่่างๆ เช่่น ต้้นทุุนประมาณการรื้้�อถอน ระยะเวลารื้้�อถอน อััตราคิิดลด และอััตราเงิินเฟ้้อในอนาคต
ประมาณการหนี้้�สิินค่่ารื้้�อถอนดัังกล่่าวได้้มีีการคิิดลดกระแสเงิินสดเพื่่�อให้้เป็็นมููลค่่าปััจจุุบััน และแสดงเป็็นส่่วนหนึ่่�งของต้้นทุุน
สิินทรััพย์์
4.3 การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์
กนอ. ทดสอบการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ เมื่่�อพบข้้อบ่่งชี้้�ของการด้้อยค่่าตามที่่�ได้้กล่่าวในหมายเหตุุข้้อ 3.10 มููลค่่าที่่�
คาดว่่าจะได้้รัับคืืนของหน่่วยสิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดเงิินสดพิิจารณาจากการคำนวณมููลค่่าจากการใช้้ การคำนวณดัังกล่่าวอาศััย
การประมาณการกระแสเงิินสดจากการดำเนิินงานตลอดอายุุที่ค่� าดว่่าจะได้้ประโยชน์์จากสิินทรััพย์์ และสมมติิฐานที่่ส� ำคััญดัังนี้้�
มููลค่่าที่่ค� าดว่่าจะได้้รับั คืืนของหน่่วยสิินทรััพย์์ที่ก่่� อ่ ให้้เกิิดเงิินสดพิิจารณาจากการคำนวณมููลค่่าจากการใช้้การคำนวณ
ดัังกล่่าวใช้้ประมาณการกระแสเงิินสดก่่อนภาษีี ซึ่่�งอ้้างอิิงจากประมาณการกระแสเงิินสด โดยกระแสเงิินสดหลัังจากปีีที่่� 5
ใช้้ประมาณการของอััตราการเติิบโตดัังกล่่าวในอััตราคงที่่� อััตราการเติิบโตดัังกล่่าวไม่่สููงกว่่าอััตราการเติิบโตเฉลี่่�ยของส่่วนงาน
ที่่�หน่่วยสิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดเงิินสดนั้้�นดำเนิินงานอยู่่�
ข้้อสมมติิฐานที่่�ใช้้ในการคำนวณมููลค่่าจากการใช้้แสดงได้้ดัังต่่อไปนี้้�
อััตราการเติิบโต1
ร้้อยละ 1-3 ในอััตราคงที่่ต� ลอดอายุุการให้้ประโยชน์์ของกลุ่่�มของสิินทรััพย์์
2
อััตราคิิดลด
ร้้อยละ 5.137
อััตราการเพิ่่�มของพื้้�นที่่�ให้้บริิการ
ร้้อยละ 4-7 ต่่อปีี ภายในระยะเวลา 11-15 ปีี
1  
อััตราการเติิบโตถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้้ำหนัักของกระแสเงิินสดสำหรัับรอบระยะเวลาที่่�ครอบคลุุมโดยงบประมาณ
  หรืือประมาณการทางการเงิินล่่าสุุด
2  
อััตราคิิดลดก่่อนภาษีีที่่�ใช้้ในการประมาณการกระแสเงิินสด
ฝ่่ายบริิหารพิิจารณากำไรจากการดำเนิินงานจากงบประมาณโดยอ้้างอิิงจากผลประกอบการในอดีีตที่่ผ่� า่ นมาประกอบกัับ
การคาดการณ์์การเติิบโตของตลาด อััตราการเติิบโตถััวเฉลี่่ย� ถ่่วงน้้ำหนัักที่่ใ� ช้้สอดคล้้องกัับประมาณการที่่ร� วมอยู่่�ในรายงานของ
อุุตสาหกรรม ซึ่่ง� อััตราคิิดลดต้้องเป็็นอัตั ราก่่อนหัักภาษีีที่่ส� ะท้้อนถึึงความเสี่่ย� งซึ่่ง� เป็็นลักั ษณะเฉพาะที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับส่่วนงานนั้้�นๆ
4.4 ประมาณการหนี้้�สิินค่่าตอบแทนพนัักงานภายหลัังเกษีียณอายุุ
กนอ. จััดให้้มีีผลประโยชน์์พนัักงานภายหลัังการเลิิกจ้้างหรืือเกษีียณอายุุเพื่่�อจ่่ายให้้แก่่พนัักงานตามกฎหมาย
แรงงานไทย และผลประโยชน์์รางวััลเกษีียณอายุุเพิ่่�มเติิม มููลค่่าปััจจุุบัันของประมาณการหนี้้�สิินค่่าตอบแทนพนัักงานภายหลััง
เกษีียณอายุุและผลประโยชน์์รางวััลเกษีียณอายุุเพิ่่�มเติิมคำนวณโดยใช้้สมมติิฐานหลายประการโดยรวมถึึงอััตราคิิดลด อััตรา
การเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินเดืือนพนัักงาน และอััตราการเปลี่่�ยนแปลงในจำนวนพนัักงาน การเปลี่่�ยนแปลงในอััตราเหล่่านี้้�มีีผลต่่อ
ประมาณการค่่าใช้้จ่่ายและหนี้้�สิินค่่าตอบแทนพนัักงานภายหลัังการเกษีียณอายุุและผลประโยชน์์รางวััลเกษีียณอายุุเพิ่่�มเติิม
5. การแก้้ไขข้้อผิิดพลาดทางการบััญชีีและปรัับปรุุงรายการจััดประเภทใหม่่

5.1 การแก้้ไขข้้อผิิดพลาดบััญชีีค่่าใช้้จ่่ายรอการโอนของนิิคมอุุตสาหกรรมสงขลา (สะเดา)
ในปีี 2564 มีีการรัับมอบสิินทรััพย์์ของนิิคมอุุตสาหกรรมสงขลา (สะเดา) กนอ. ได้้โอนปิิดโครงการและบััญชีี
ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยรอการโอนที่่� เ กิิ ดขึ้้� นตั้้� ง แต่่ ปีี 2560-2564 เป็็ น อสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ เ พื่่� อ การลงทุุ น  จำนวน  45.45 ล้้ า นบาท
ซึ่่ง� ข้้อเท็็จจริิงเป็็นบัญ
ั ชีีค่่าใช้้จ่า่ ยดำเนิินงาน จึึงแก้้ไขข้้อผิิดพลาดโดยปรัับเพิ่่�มค่่าใช้้จ่า่ ยในการดำเนิินงานสำหรัับปีี 2563 จำนวน 
36.58 ล้้านบาท และปรัับลดกำไรสะสมสำหรัับค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดก่่อนปีี 2563 จำนวน 8.87 ล้้านบาท
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5.2 การแก้้ไขข้้อผิิดพลาดการคำนวณค่่าเสื่่�อมราคาสิินทรััพย์์ที่่�มีีไว้้ให้้เช่่าของนิิคมอุุตสาหกรรมสระแก้้ว
การคำนวณค่่าเสื่่�อมราคาของสิินทรััพย์์มีีไว้้ให้้เช่่าในส่่วนของค่่าพััฒนาที่่�ดิิน ที่่�แสดงรวมในรายการต้้นทุุนขาย
และบริิการไม่่ครบถ้้วน  โดยไม่่ได้้คำนวณค่่าเสื่่�อมราคาของพื้้�นที่่�ที่่�ยัังไม่่ให้้เช่่า ซึ่่�งพื้้�นที่่�บางส่่วนมีีการใช้้เงิินอุุดหนุุนจาก
รััฐบาลในการพััฒนาและสิินทรััพย์์พร้้อมใช้้งานบางส่่วนตั้้�งแต่่ปีี 2559 ทำให้้ต้้องแก้้ไขข้้อผิิดพลาดย้้อนหลัังของงบการเงิิน
สำหรัั บ ปีี 2563 และยอดยกมาต้้ น งวด  ณ วัั นที่่� 1 ตุุ ล าคม 2562 โดยปรัั บ ปรุุ ง เพิ่่� ม ค่่ า เสื่่� อ มราคาสำหรัั บ ปีี 2563  
ในรายการต้้นทุุนขายและบริิการ จำนวน  29.19 ล้้านบาท และสำหรัับค่่าเสื่่�อมราคาก่่อนปีี 2563 ปรัับปรุุงผลสะสม
ข้้ อ ผิิ ด พลาดในกำไรสะสมจำนวน  12.64 ล้้ า นบาท คู่่�กัั บ บัั ญ ชีีค่่ า เสื่่� อ มราคาสะสมในส่่ ว นของค่่ า พัั ฒ นาที่่� ดิิ น 
จำนวน 41.83 ล้้านบาท และปรัับลดรายได้้เงิินอุุดหนุุนจากรััฐบาลรอการรัับรู้้� โดยรัับรู้้�เป็็นรายได้้เงิินอุุดหนุุนจากรััฐบาล
(รายได้้อื่่�น) จำนวน 25.33 ล้้านบาท
5.3 การแก้้ไขข้้อผิิดพลาดจากการยกเลิิกสััญญาโครงการนิิคมอุุตสาหกรรมร่่วมดำเนิินงาน
ระหว่่ า งปีี 2555-2563 คณะกรรมการ กนอ. มีีมติิ ย กเลิิ ก โครงการนิิ ค มอุุ ต สาหกรรมร่่ ว มดำเนิิ น งาน 
จำนวน 5 นิิคม โดยตามสััญญาบริิษััทไม่่มีีสิิทธิิเรีียกคืืนเงิินค่่าใช้้จ่่ายในการร่่วมดำเนิินงาน ซึ่่�ง กนอ. บัันทึึกไว้้ในรายการ
รายได้้รอการรัับรู้้� จำนวน 11.07 ล้้านบาท ทำให้้ต้้องแก้้ไขข้้อผิิดพลาดย้้อนหลัังโดยรัับรู้้�เป็็นรายได้้สำหรัับปีี 2563 จำนวน 
4.96 ล้้านบาท และสำหรัับรายได้้ก่่อนปีี 2563 ปรัับเพิ่่�มกำไรสะสม จำนวน 6.11 ล้้านบาท พร้้อมปรัับลดรายได้้รอการรัับรู้้�
5.4 การแก้้ไขข้้อผิิดพลาดรายการสิินค้้าคงเหลืือของนิิคมอุุตสาหกรรมภาคใต้้
โครงการนิิคมอุุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ระยะที่่� 2/2 และ 3 ก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จปีีงบประมาณ
2562 มีีการจััดประเภทสิินทรััพย์์ระหว่่างรายการสิินค้้าคงเหลืือ และที่่�ดิิน  อาคารและอุุปกรณ์์ไม่่ถููกต้้อง ทำให้้ต้้องแก้้ไข
ข้้อผิิดพลาดย้้อนหลัังของงบการเงิินสำหรัับปีี 2563 และยอดยกมาต้้นงวด ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562 โดยปรัับปรุุงสิินค้้า
คงเหลืือไปเป็็นที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ จำนวน 663.23 ล้้านบาท และสำหรัับปีี 2563 ส่่งผลให้้ต้้องปรัับปรุุงค่่าเสื่่�อมราคา
ของรายการที่่�ดิิน  อาคารและอุุปกรณ์์ เพิ่่�มในส่่วนที่่�รัับรู้้�เป็็นต้้นทุุนขายและบริิการ จำนวน 32.99 ล้้านบาท และรัับรู้้�เป็็น
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินงาน จำนวน 0.22 ล้้านบาท สำหรัับค่่าเสื่่�อมราคาก่่อนปีี 2563 รัับรู้้�ผลสะสมการแก้้ไขข้้อผิิดพลาด
ในกำไรสะสม จำนวน 8.35 ล้้านบาท
5.5 การแก้้ไขข้้อผิิดพลาดในการรัับรู้้�รายได้้ค่่าเช่่าตามวิิธีีเส้้นตรง
กนอ. ได้้ทำการปรัับปรุุงแก้้ไขวิิธีกี ารรัับรู้้�รายได้้ค่า่ เช่่าโดยใช้้วิธีิ เี ส้้นตรงตลอดอายุุสัญ
ั ญา ทั้้�งนี้้�ผลจากการปรัับปรุุงแก้้ไข
วิิธีีการรัับรู้้�รายได้้ค่่าเช่่าดัังกล่่าว ทำให้้ กนอ. รัับรู้้�รายการรายได้้ค้้างรัับ และกำไรสะสม ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562 เพิ่่�มขึ้้�น 
จำนวน 824.33 ล้้านบาท และรัับรู้้�รายได้้ค่่าเช่่าเพิ่่�มขึ้้�น 175.42 ล้้านบาท สำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563
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การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

5. การแก้้ไขข้้อผิิดพลาดทางการบััญชีีและปรัับปรุุงรายการจััดประเภทใหม่่ (ต่่อ)

หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุน
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย

งบแสดงฐานะการเงิิน
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
สิินค้้าคงเหลืือ
รายได้้ค่่าเช่่าค้้างรัับ - สััญญาเช่่าดำเนิินงาน
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน - สุุทธิิ
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ - สุุทธิิ
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
รายได้้รอการรัับรู้้�
ส่่วนของทุุน
กำไรสะสมที่่�ยัังไม่่ได้้จััดสรร
งบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
รายได้้จากการดำเนิินงาน
ต้้นทุุนขายและบริิการ
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินงาน
รายได้้อื่่�น

30 กัันยายน 2563
ตามที่่�
รายงานไว้้
เดิิม

รายการ
แก้้ไข

1 ตุุลาคม 2562

หลัังการ
แก้้ไข
ข้้อผิิดพลาด*

ตามที่่�
รายงานไว้้
เดิิม

รายการ
แก้้ไข

ตามที่่�
รายงานใหม่่

842.76
      -

(663.23)
999.75

179.53
999.75

921.14
     -

(663.23)
824.33

257.91
824.33

4,334.99
8,559.28
1,209.22

(41.83)
621.67
(45.45)

4,293.16
9,180.95
1,163.77

4,364.86
8,802.41
575.71

(12.64)
654.88
(8.87)

4,352.22
9,457.29
566.84

4,617.54

(36.40)

4,581.14

5,021.58

(6.11)

5,015.47

16,958.52

907.31

17,865.83

15,323.86

800.58

16,124.44

5,823.43
2,538.82
1,198.75
734.47

175.42
62.18
36.80
30.29

5,998.85
2,601.00
1,235.55
764.76

* รายการดัังกล่่าวเป็็นจำนวนหลัังการปรัับปรุุงข้้อผิิดพลาดทางการบััญชีี แต่่ยัังไม่่ผ่่านการปรัับปรุุงผลกระทบจากการนำมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิินใหม่่มาถืือปฏิิบััติิ ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563
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5. การแก้้ไขข้้อผิิดพลาดทางการบััญชีีและปรัับปรุุงรายการจััดประเภทใหม่่ (ต่่อ)

หน่่วย : ล้้านบาท
30 กัันยายน 2563
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบแสดงฐานะการเงิิน
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
สิินค้้าคงเหลืือ
รายได้้ค่่าเช่่าค้้างรัับ - สััญญาเช่่าดำเนิินงาน
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน - สุุทธิิ
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ - สุุทธิิ
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
รายได้้รอการรัับรู้้�
ส่่วนของทุุน
กำไรสะสมที่่�ยัังไม่่ได้้จััดสรร
งบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
รายได้้จากการดำเนิินงาน
ต้้นทุุนขายและบริิการ
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินงาน
รายได้้อื่่�น

ตามที่่�
รายงานไว้้
เดิิม

รายการ
แก้้ไข

1 ตุุลาคม 2562

หลัังการ
แก้้ไข
ข้้อผิิดพลาด*

ตามที่่�
รายงานไว้้
เดิิม

รายการ
แก้้ไข

ตามที่่�
รายงานใหม่่

842.76
      -

(663.23)
999.75

179.53
999.75

921.14
      -

(663.23)
824.33

257.91
824.33

4,334.99
8,559.28
1,209.22

(41.83)
621.67
(45.45)

4,293.16
9,180.95
1,163.77

4,364.86
8,802.41
575.71

(12.64)
654.88
(8.87)

4,352.22
9,457.29
566.84

4,617.54

(36.40)

4,581.14

5,021.58

(6.11)

5,015.47

16,556.74

907.31

17,464.05

14,917.72

800.58

15,718.30

5,823.43
2,538.82
1,198.75
826.62

175.42
62.18
36.80
30.29

5,998.85
2,601.00
1,235.55
856.91

* รายการดัังกล่่าวเป็็นจำนวนหลัังการปรัับปรุุงข้้อผิิดพลาดทางการบััญชีี  แต่่ยัังไม่่ผ่่านการปรัับปรุุงผลกระทบจากการนำมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิินใหม่่มาถืือปฏิิบััติิ ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563
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5. การแก้้ไขข้้อผิิดพลาดทางการบััญชีีและปรัับปรุุงรายการจััดประเภทใหม่่ (ต่่อ)

5.6 การจััดประเภทรายการใหม่่
ตามที่่�กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้าได้้ออกประกาศกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า เรื่่�อง กำหนดรายการย่่อที่่�ต้้องมีีในงบการเงิิน 
(ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2562 ซึ่่�งมีีผลบัังคัับสำหรัับการจััดทำงบการเงิินของบริิษััทมหาชน จำกััด ที่่�มีีรอบปีีบััญชีีเริ่่�มต้้นในหรืือหลััง
วัันที่่� 1 มกราคม 2563 กนอ. จึึงได้้มีีการจััดประเภทรายการใหม่่ในงบแสดงฐานะการเงิิน  ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563
และ ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562 ตามรายการดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
และงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
30 กัันยายน 2563
ตามที่่�รายงานไว้้เดิิม

รายการปรัับปรุุง
จััดประเภทใหม่่

30 กัันยายน 2563
ตามที่่�ปรัับปรุุงใหม่่

งบแสดงฐานะการเงิิน
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
ลููกหนี้้�ค่า่ เช่่าและค่่าบริิการ - สุุทธิิ
ลููกหนี้้�ตามสััญญาร่่วมดำเนิินงาน - สุุทธิิ
ลููกหนี้้�อื่น 
่� - GUSCO
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่น�
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่น�

676.56

(676.56)

               -

37.84

(37.84)

               -

138.09

           (138.09)

               -

               -

            899.21

899.21

226.17

(46.72)

179.45

1,003.53

(1,003.53)

               -

              -

1,018.58

1,018.58

173.79

(15.05)

158.74

หนี้้�สินิ และส่่วนของทุุน
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
เจ้้าหนี้้�การค้้า
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น 
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น

รายงานประจำำ�ปีี 2564
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5. การแก้้ไขข้้อผิิดพลาดทางการบััญชีีและปรัับปรุุงรายการจััดประเภทใหม่่ (ต่่อ)

หน่่วย : ล้้านบาท

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
และงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
1 ตุุลาคม 2562
ตามที่่�รายงานไว้้เดิิม

รายการปรัับปรุุง
จััดประเภทใหม่่

1 ตุุลาคม 2562
ตามที่่�ปรัับปรุุงใหม่่

งบแสดงฐานะการเงิิน
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
ลููกหนี้้�ค่า่ เช่่าและค่่าบริิการ - สุุทธิิ
ลููกหนี้้�ตามสััญญาร่่วมดำเนิินงาน - สุุทธิิ
ลููกหนี้้�อื่น 
่� - GUSCO
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่น 
�
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น

453.22

(453.22)

               -

11.14

(11.14)

               -

172.55

(172.55)

               -

                -

             658.18

658.18

272.98

(21.27)

251.71

549.38

(549.38)

                -

559.79

559.79

137.35

(10.41)

126.94

หนี้้�สิินและส่่วนของทุุน
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
เจ้้าหนี้้�การค้้า
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น

               -
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6. การนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่มาถืือปฏิิบััติิ

ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 กนอ. ได้้ถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินกลุ่่�มเครื่่�องมืือทางการเงิิน  และ
TFRS 16 เป็็นครั้้�งแรก
หน่่วย : ล้้านบาท

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุน
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีี หมายเหตุุ กำไรสะสม องค์์ประกอบอื่่�น
ของส่่วนของทุุน
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 - ตามที่่�รายงานไว้้เดิิม
ปรัับปรุุงผลกระทบของการแก้้ไขข้้อผิิดพลาด

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
องค์์ประกอบอื่่�น
ของส่่วนของทุุน

กำไรสะสม

16,958.52

(48.11)

16,556.74

(47.01)

907.31

             -

907.31

            -

17,865.83

(48.11)

17,464.05

(47.01)

(ก.1)

-

703.68

-

703.68

(ข)

2,751.87

-

2,751.87

-

20,617.70

655.57

20,215.92

656.67

5

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 - ปรัับปรุุงใหม่่
เพิ่่�มขึ้้น 
� (ลดลง) เนื่่อ� งจาก
การถืือปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
   กลุ่่�มเครื่่อ� งมืือทางการเงิิน
การวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนในตราสาร
   ทุุนอื่่�นที่่�ไม่่อยู่่�ในความต้้องการของตลาด
การถืือปฏิิบััติิตาม TFRS 16
ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 - ปรัับปรุุงใหม่่

		

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิินกลุ่่�มเครื่่�องมืือทางการเงิิน
กนอ. ได้้ถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินกลุ่่�มเครื่่�องมืือทางการเงิินด้้วยวิิธีีปรัับปรุุงผลกระทบ
สะสมกัับกำไรสะสมและองค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของทุุน  ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 ดัังนั้้�น  กนอ. จึึงไม่่ปรัับปรุุงข้้อมููล
ที่่น� ำเสนอในปีี 2563 และไม่่นำข้้อกำหนดเกี่่ย� วกัับการเปิิดเผยข้้อมููลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับเครื่่อ� งมืือ
ทางการเงิินมาถืือปฏิิบััติิกัับข้้อมููลเปรีียบเทีียบ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินกลุ่่�มเครื่่�องมืือทางการเงิินนี้้�ให้้ข้้อกำหนดเกี่่�ยวกัับนิิยามสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
และหนี้้�สิินทางการเงิินตลอดจนการรัับรู้้� การวััดมููลค่่า การด้้อยค่่าและการตััดรายการ รวมถึึงหลัักการบััญชีีของอนุุพัันธ์์
และการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่ย� ง โดยรายละเอีียดของนโยบายการบััญชีีเปิิดเผยในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้อ้ 3 ผลกระทบ
จากการถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินกลุ่่�มเครื่่�องมืือทางการเงิิน มีีดัังนี้้�
(ก.1) การจััดประเภทรายการและการวััดมููลค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิิน
TFRS 9 กำหนดการจััดประเภทสิินทรััพย์์ทางการเงิินเป็็น 3 ประเภท ได้้แก่่ ราคาทุุนตัดั จำหน่่าย มููลค่่ายุุติธิ รรม
ผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น  (FVOCI) และมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำไรหรืือขาดทุุน  (FVTPL) โดยจััดประเภทตามลัักษณะ
ของกระแสเงิินสดของสิินทรััพย์์ทางการเงิินและโมเดลธุุรกิิจในการบริิหารจััดการสิินทรััพย์์ทางการเงิินนั้้�น  TFRS 9 ยกเลิิก
การจััดประเภทตราสารหนี้้�ที่จ่� ะถืือจนครบกำหนด หลัักทรััพย์์เผื่่อ� ขาย หลัักทรััพย์์เพื่่อ� ค้้า และเงิินลงทุุนทั่่ว� ไปตามที่่ก� ำหนดโดย
มาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 105 (TAS 105)

174

รายงานประจำำ�ปีี 2564

6. การนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่มาถืือปฏิิบััติิ (ต่่อ)

ตารางดัังต่่อไปนี้้�แสดงเปรีียบเทีียบการจััดประเภทและการวััดมููลค่่าของเงิินลงทุุนตาม TAS 105 และ TFRS 9
หน่่วย : ล้้านบาท

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย และงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
การจััดประเภทตาม TAS 105
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563

การจััดประเภทตาม TFRS 9
ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563
มููลค่่า
ตามบััญชีี

มููลค่่ายุุติิธรรม มููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำไร
ผ่่านกำไรขาดทุุน
หรืือขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

ราคาทุุน
ตััดจำหน่่าย
- สุุทธิิ

รวม

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินลงทุุนชั่่ว� คราว
เงิินฝากระยะสั้้�นกับั สถาบัันการเงิิน

9,961.96
9,961.96

-

-

9,961.96
9,961.96

9,961.96
9,961.96

216.40

-

920.08

-

920.08

216.40

-

920.08

-

920.08

เงิินลงทุุนระยะยาวอื่่น�
ตราสารทุุนอื่นที่
่� ไ่� ม่่อยู่่�ในความต้้องการ
   ของตลาด

		 กนอ. ตั้้�งใจจะถืือตราสารทุุนที่่�ไม่่อยู่่�ในความต้้องการของตลาด  จำนวน  920.08 ล้้านบาท เพื่่�อวััตถุุประสงค์์
ทางกลยุุทธ์์ในระยะยาว กนอ. เลืือกกำหนดให้้เงิินลงทุุนดัังกล่่าวเป็็นเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น  และแสดงรายการเป็็นสิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�นในงบแสดงฐานะการเงิิน ทั้้�งนี้้� ผลกำไร (ขาดทุุน)
สะสมจากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนดัังกล่่าวจะไม่่ถููกจััดประเภทไปยัังกำไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
		

(ข) TFRS 16 สััญญาเช่่า
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 กนอ. ถืือปฏิิบััติิตาม TFRS 16 เป็็นครั้้�งแรกกัับสััญญาที่่�เคยระบุุว่่าเป็็นสััญญาเช่่า  
ตามมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 17 เรื่่�อง สััญญาเช่่า (TAS 17) และการตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน  ฉบัับที่่� 4
เรื่่�อง การประเมิินว่่าข้้อตกลงประกอบด้้วยสััญญาเช่่าหรืือไม่่ (TFRIC 4) ด้้วยวิิธีีปรัับปรุุงย้้อนหลัังโดยรัับรู้้�ผลกระทบสะสม
(Modified retrospective approach)
เดิิม กนอ. ในฐานะผู้้�เช่่าจะรัับรู้้�รายจ่่ายภายใต้้สัญ
ั ญาเช่่าดำเนิินงาน และประโยชน์์ที่ไ่� ด้้รับั ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับสััญญาเช่่า
ในกำไรหรืือขาดทุุนโดยวิิธีเี ส้้นตรงตลอดอายุุสัญ
ั ญาเช่่า ตาม TFRS 16 กนอ. ได้้ประเมิินว่่าสััญญาเป็็นสััญญาเช่่าหรืือประกอบ
ด้้วยสััญญาเช่่าหรืือไม่่ หากสััญญาประกอบด้้วยส่่วนที่่�เป็็นการเช่่าและส่่วนที่่�ไม่่เป็็นการเช่่า กนอ. เลืือกที่่�จะรัับรู้้�รายการ
ดัังกล่่าวเป็็นสััญญาเช่่าทั้้�งหมด ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 กนอ. รัับรู้้�สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้และหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า ส่่งผลให้้
ลัักษณะของค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสััญญาเช่่าดัังกล่่าวเปลี่่�ยนแปลงไป โดย กนอ. รัับรู้้�ค่่าเสื่่�อมราคาของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
และดอกเบี้้�ยจ่่ายของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
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กนอ. ให้้เช่่าช่่วงสิินทรััพย์์บางรายการตามที่่�เปิิดเผยในหมายเหตุุอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน  ซึ่่�งเดิิมสััญญา
เช่่าหลัักและสััญญาเช่่าช่่วงถููกจััดประเภทเป็็นสัญ
ั ญาเช่่าดำเนิินงานและรัับรู้้�รายได้้ค่า่ เช่่าและค่่าเช่่าจ่่ายในกำไรหรืือขาดทุุนโดย
วิิธีเี ส้้นตรงตลอดอายุุสัญ
ั ญาเช่่า ตาม TFRS 16 สิินทรััพย์์สิทิ ธิิการใช้้ที่รั่� บั รู้้�ตามสััญญาเช่่าหลัักแสดงรายการเป็็นอสัังหาริิมทรััพย์์
เพื่่อ� การลงทุุนและวััดมูลู ค่่าด้้วยวิิธีรี าคาทุุน กนอ. ได้้ทบทวนการจััดประเภทสััญญาให้้เช่่าช่่วง โดยอ้้างอิิงจากสิินทรััพย์์ สิทิ ธิิการ
ใช้้แทนสิินทรััพย์์อ้้างอิิง และได้้จััดประเภทเป็็นสััญญาเช่่าเงิินทุุน ส่่งผลให้้มีีการรัับรู้้�ลููกหนี้้�สััญญาเช่่าเงิินทุุน
การลดค่่าเช่่าที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ COVID-19
นอกจากนี้้� กนอ. ได้้ถืือปฏิิบััติิตามการปรัับปรุุง TFRS 16 เรื่่�อง การลดค่่าเช่่าที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ COVID-19 ซึ่่�งให้้
ทางเลืือกแก่่ผู้้�เช่่าในการไม่่ต้้องประเมิินว่่าการได้้รัับการลดค่่าเช่่าที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ COVID-19 ที่่�เข้้าเงื่่�อนไขเป็็นการเปลี่่�ยนแปลง
สััญญาเช่่า กนอ. ถืือปฏิิบััติิตามทางเลืือกดัังกล่่าวกัับทุุกสััญญาเช่่า โดยการปรัับปรุุงผลกระทบกัับหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าและ
กำไรสะสม ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563
หน่่วย : ล้้านบาท

ผลกระทบจากการถืือปฏิิบััติิตาม TFRS 16

งบการเงิิน
ที่่�แสดงเงิินลงทุุน
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย

งบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ

ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อ� การลงทุุน - สุุทธิิเพิ่่�มขึ้้น�

1,472.81

1,472.81

ที่่ดิ� น 
ิ อาคารและอุุปกรณ์์ - สุุทธิิลดลง

(35.27)

(35.27)

สิินทรััพย์์สิทิ ธิิการใช้้เพิ่่�มขึ้้น�

617.66

617.66

3,850.52

3,850.52

24.09

24.09

หนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่าเพิ่่�มขึ้้น�

3,129.76

3,129.76

กำไรสะสมที่่ยั� งั ไม่่ได้้จัดั สรรเพิ่่�มขึ้้น�

2,751.87

2,751.87

ลููกหนี้้� - สััญญาเช่่าเงิินทุุน - สุุทธิิเพิ่่�มขึ้้�น

หนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่า - ที่่ถึ� งึ กำหนดชำระภายใน 1 ปีีเพิ่่�มขึ้้น�

7. เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

ประกอบด้้วย
หน่่วย : ล้้านบาท

30 กัันยายน 2564
เงิินรองจ่่าย
เงิินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัันและออมทรััพย์์
เงิินฝากธนาคารประเภทประจำที่่�ถึึงกำหนดภายใน 3 เดืือน
ทองคำแท่่ง
รวม

0.81
          1,022.47         

30 กัันยายน 2563
0.84
        1,843.67         

303.36

1.27

0.13

0.14

1,326.77

1,845.92
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ทองคำแท่่งน้้ำหนััก 5 บาท มููลค่่า 0.13 ล้้านบาท เป็็นรางวััลตามโครงการขอบคุุณผู้้�ใช้้น้้ำประปาสููงสุุดของการประปา
ส่่วนภููมิิภาคร่่วมกัับบริิษััท น้้ำประปาไทย จำกััด  (มหาชน) มอบให้้กัับนิิคมอุุตสาหกรรมสมุุทรสาคร โดยมติิคณะกรรมการ
กนอ. ครั้้�งที่่� 1/2553 วัันที่่� 27 มกราคม 2553 เห็็นชอบให้้ กนอ. เก็็บรัักษาทองคำแท่่งไว้้เพื่่�อเป็็นสิินทรััพย์์ของ กนอ. และ
จะรัับรู้้�การเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่าทองคำในราคารัับซื้้�อตามประกาศของสมาคมค้้าทองคำแห่่งประเทศไทยเป็็นกำไรหรืือขาดทุุน
จากการตีีราคาทรััพย์์สิิน
8. เงิินลงทุุนชั่่�วคราว ประกอบด้้วย

หน่่วย : ล้้านบาท

30 กัันยายน 2564
เงิินฝากธนาคารประเภทประจำ 6 เดืือน

315.32   

30 กัันยายน 2563
700.90

เงิินฝากธนาคารประเภทประจำ 12 เดืือน

11,288.55

9,261.06

รวม

11,603.87

9,961.96

เงิินฝากธนาคารประเภทประจำ 6 และ 12 เดืือน จำนวน 11,603.87 ล้้านบาท จำแนกเป็็นเงิินฝากธนาคารของ กนอ.
จำนวน 9,874.32 ล้้านบาท เงิินฝากธนาคารของกองทุุนเพื่่อ� บำรุุงรัักษาระบบประปา จำนวน 163.11 ล้้านบาท เงิินฝากธนาคาร
ของกองทุุนซ่่อมสร้้างทดแทนระบบสาธารณููปโภค จำนวน 374.16 ล้้านบาท และเงิินฝากธนาคารของกองทุุนเพื่่�อบำรุุงรัักษา
และสร้้างทดแทนระบบสาธารณููปโภค จำนวน 1,192.28 ล้้านบาท
9.	ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น ประกอบด้้วย

หน่่วย : ล้้านบาท

30 กัันยายน 2564

30 กัันยายน 2563

ลููกหนี้้�การค้้า

684.99

869.41

ลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น

  27.18

  29.80

712.17

899.21

รวม
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9.	ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น (ต่่อ)

9.1 ลููกหนี้้�การค้้า ประกอบด้้วย
หน่่วย : ล้้านบาท

30 กัันยายน 2564
ลููกหนี้้�ค่่าเช่่าและบริิการ

30 กัันยายน 2563

537.41

733.22

ลููกหนี้้�ตามสััญญาร่่วมดำเนิินงาน

23.27

46.52

ลููกหนี้้�อื่่�น - GUSCO

171.49

138.08

732.17

917.82

47.18

48.41

684.99

869.41

หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ลููกหนี้้�การค้้า - สุุทธิิ

ลููกหนี้้�ตามสััญญาร่่วมดำเนิินงาน จำนวน 21.35 ล้้านบาท ส่่วนหนึ่่�ง กนอ. ได้้ดำเนิินการฟ้้องร้้องเรีียกค่่าเสีียหายลููกหนี้้�
ตามสััญญาร่่วมดำเนิินงาน 3 บริิษััท จำนวน 6.03 ล้้านบาท ปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองกลาง 2 ราย
จำนวน 5.63 ล้้านบาท และศาลปกครองสููงสุุด 1 ราย จำนวน 0.40 ล้้านบาท
ลููกหนี้้�การค้้าวิิเคราะห์์ตามอายุุหนี้้�ที่่�ค้้างชำระได้้ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
ลููกหนี้้�ค่่าเช่่าและบริิการ

ลููกหนี้้�ตามสััญญา
ร่่วมดำเนิินงาน

2564

2563

2563

2564

489.39

689.66

10.67

19.11

- ไม่่เกิิน 3 เดืือน

7.89

1.99

1.10

- เกิิน 3-6 เดืือน

0.30

1.67

- เกิิน 6-12 เดืือน

0.10

รวม

2563

2564

2563

171.49

138.08

671.55

846.85

-

-

-

8.99

1.99

2.48

5.12

-

-

2.78

6.79

0.26

-

13.22

-

-

0.10

13.48

39.73

39.64

7.10

6.34

-   

-   

46.83

45.98

รวม

537.41

733.22

21.35

43.79

171.49

138.08

730.25

915.09

บวก ดอกเบี้้�ยผิิดนััดชำระหนี้้�

40.08

39.73

1.92
7.10

2.73
8.68

-

-

1.92
47.18

2.73
48.41

497.33

693.49

16.17

37.84

171.49

138.08

684.99

869.41

ยัังไม่่ครบกำหนดชำระ

2564

ลููกหนี้้�อื่่�น - GUSCO

ครบกำหนดชำระ

- เกิิน 12 เดืือน

หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิต
    ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ลููกหนี้้�การค้้า - สุุทธิิ
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9.	ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น (ต่่อ)

9.2 ลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น ประกอบด้้วย
หน่่วย : ล้้านบาท

30 กัันยายน 2564

30 กัันยายน 2563

ลููกหนี้้�เงิินยืืมทดรอง

0.44

1.09

ลููกหนี้้�พนัักงาน

0.04

0.03

ลููกหนี้้�กรมสรรพากร

9.59

11.48

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมการใช้้พื้้�นที่่�ค้้างรัับ

1.49

1.49

ลููกหนี้้�อื่่�นระบบ GL

15.62

15.71

รวม

27.18

29.80

10. สิินค้้าคงเหลืือ

สิินค้้าคงเหลืือของ กนอ. คืือ ที่่�ดิินมีีไว้้ขาย จำนวน 146.55 ล้้านบาท ประกอบด้้วย ที่่�ดิินที่่�พััฒนาแล้้วซึ่่�งมีีไว้้ขาย
จำแนกตามนิิคมอุุตสาหกรรมต่่างๆ ได้้ ดัังนี้้�
30 กัันยายน 2564
เนื้้�อที่่�
จำนวนเงิิน
(ล้้านบาท)
งาน ตารางวา

ไร่่

ส่่วนของ กนอ.
นิิคมอุุตสาหกรรมภาคใต้้ จัังหวััดสงขลา
ส่่วนของกองทุุนเพื่่�อบำรุุงรัักษาฯ
นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ
      ตะวัันออก (มาบตาพุุด)
นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ชลบุุรีี
นิิคมอุุตสาหกรรมสหรััตนนคร
รวม

30 กัันยายน 2563
จำนวนเงิิน
(ล้้านบาท)

531

3

43.99

       71.21

104.19

17

2

1.60

       27.85

27.85

15
34
66
598

3
2

56.12
70.00
27.72
71.71

       12.04
       35.45
       75.34
146.55

12.04
35.45
75.34
179.53

10.1 ส่่วนของ กนอ. จำนวน 531-3-43.99 ไร่่ มููลค่่า 71.21 ล้้านบาท เป็็นที่่�ดิินที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมภาคใต้้ จัังหวััดสงขลา
ระยะที่่� 1 ระยะที่่� 2 และระยะที่่� 3
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 มีียอดคงเหลืือ 531-3-43.99 ไร่่ ประกอบด้้วย ที่่�ดิินที่่�ประกาศเขตอุุตสาหกรรมแล้้ว และมีี
เอกสารสิิทธิ์์� จำนวน 472-2-45.49 ไร่่ ไม่่มีีเอกสารสิิทธิ์์� จำนวน 3-3-34.50 ไร่่ และที่่�ยัังไม่่ประกาศเขตอุุตสาหกรรมและยััง
ไม่่มีีเอกสารสิิทธิ์์� จำนวน 55-1-64 ไร่่
10.2 ส่่วนของกองทุุนเพื่่�อบำรุุงรัักษาฯ จำนวน 66-3-27.72 ไร่่ มููลค่่า 75.34 ล้้านบาท เป็็นที่่�ดิินที่่� กนอ. ได้้กรรมสิิทธิ์์�     
จากการรัับชำระหนี้้�จากผู้้�ร่่วมดำเนิินงานให้้แก่่กองทุุนเพื่่�อบำรุุงรัักษาฯ ตามประกาศคณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย เรื่่อ� ง หลัักเกณฑ์์และเงื่่อ� นไขการร่่วมดำเนิินงานกัับบุุคคลอื่่น� ในการจััดตั้้ง� นิิคมอุุตสาหกรรม และที่่แ� ก้้ไขเพิ่่�มเติิม
ครั้้�งที่่� 3
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11. สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น ประกอบด้้วย

หน่่วย : ล้้านบาท

30 กัันยายน 2564
ดอกเบี้้�ยเงิินฝากธนาคารค้้างรัับ

30 กัันยายน 2563

43.87

66.81

358.56

38.50

39.49

50.62

อื่่�นๆ

13.51

23.52

รวม

455.43

179.45

เงิินจ่่ายล่่วงหน้้า
ภาษีีซื้้�อรอเรีียกคืืน

12. เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม ประกอบด้้วย

 ข้้อมููลบริิษััทร่่วมของ กนอ. มีีดัังนี้้�

ประเภทธุุรกิิจ

สััดส่่วนความเป็็น
เจ้้าของ
จำนวน
(ร้้อยละ)
คณะกรรมการ
บริิหาร
30 ก.ย. 30 ก.ย.
64
63
2
25.00
25.00

ชื่่�อบริิษััท

ประเทศ

บริิษััท อีีสเทิิร์์น ฟลููอิิด ทรานสปอร์์ต จำกััด 
(EFT)

ไทย

บริิหารจััดการระบบโครงสร้้างเพื่่�อ
การขนส่่งผลิิตภััณฑ์์ทางท่่อ

บริิษััท โกลบอล ยููทิิลิิตี้้� เซอร์์วิิส จำกััด 
(GUSCO)

ไทย

2

24.50

24.50

บริิษััท เจม เอ็็นไวรัันเมนทััล แมเนจเม้้นท์์
จำกััด (เดิิมชื่่�อกััสโก้้ เอ็็นไวรัันเมนทััล
แมเนจเม้้นท์์ (GEM))

ไทย

บริิหารจััดการระบบปฏิิบัติั กิ ารน้้ำ
น้้ำเสีีย และสาธารณููปโภค
สิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ
ออกแบบ ก่่อสร้้างและบริิหารจััดการ
ด้้านการเดิินระบบ
ผลิิตน้้ำ และกระบวนการบำบััดน้้ำเสีีย

2

40.00

40.00

บริิษััท จััดการและพััฒนาทรััพยากรน้้ำ
ภาคตะวัันออก จํํากััด (มหาชน) (EASTW)

ไทย

ขายน้้ำดิิบและน้้ำประปาสำหรัับพื้้�นที่่�
ชายฝั่่�งทะเลภาคตะวัันออก

1

4.57

4.57

บริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์
สิ่่�งแวดล้้อม จำกััด (มหาชน) (GENCO)

ไทย

บำบััดและกำจััด
กากอุุตสาหกรรม

1

1.34

1.34

บริิษััท โพเอ็็ม โกลบอล จำกััด (POEM)

ไทย

พััฒนาและบริิหารศููนย์์การค้้าและ
ศููนย์์บริิการธุุรกิิจ

1

1.49

1.52

รายงานประจำำ�ปีี 2564
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12. เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม (ต่่อ)

รายการเคลื่่�อนไหวของเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมของ กนอ. มีีดัังต่่อไปนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุน
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
30 กัันยายน 30 กัันยายน
2564
2563

เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
ยอดคงเหลืือต้้นงวด
ส่่วนแบ่่งกำไรสุุทธิิจากบริิษััทร่่วม
ส่่วนแบ่่งกำไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่น� จากบริิษัทั ร่่วม
เงิินปัันผลรัับจากบริิษััทร่่วม
ยอดคงเหลืือปลายงวด
ค่่าเผื่่�อการลดมููลค่่าเงิินลงทุุน
ยอดคงเหลืือต้้นงวด
รายการเคลื่่�อนไหว                 
ยอดคงเหลืือปลายงวด                                                           
เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม - สุุทธิิ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
30 กัันยายน
2564

30 กัันยายน
2563

709.48
122.52
(0.08)
(98.15)
733.77

713.67
87.85
0.11
(92.15)
709.48

303.90
-   
  -   
-   
303.90

303.90
     -   
303.90

(12.70)
7.59
(5.11)
728.66

(11.14)
(1.56)
(12.70)
696.78

(7.80)
7.50
(0.30)
303.60

(6.30)
(1.50)
(7.80)
296.10

กนอ. รัับรู้้�ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียจำนวน 5.11 ล้้านบาท สำหรัับปีี 2564 และจำนวน 12.70
ล้้านบาท สำหรัับปีี 2563 ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนในงบการเงิินเฉพาะกิิจการ จำนวน 0.30 ล้้านบาท สำหรัับปีี 2564
และจำนวน 7.80 ล้้านบาท สำหรัับปีี 2563 ในระหว่่างงวด กนอ. ได้้มีีการกลัับรายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่าเงิินลงทุุน
ซึ่่�งเกิิดจากการเพิ่่�มขึ้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรมของบริิษััทร่่วม ทั้้�งนี้้� กนอ. ประเมิินมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนจากราคาตลาดของ
บริิษััทผู้้�รัับการลงทุุนที่่�มีีการซื้้�อขายในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยใช้้ราคาปิิด  ณ วัันสิ้้�นงวดบััญชีีเป็็นตััวแทนมููลค่่า
ที่่�คาดว่่าได้้รัับคืืน ณ สิ้้�นปีี 2564 และ 2563 เท่่ากัับ 14.70 ล้้านบาท และ 7.20 ล้้านบาท ตามลำดัับ
ส่่วนแบ่่งกำไรตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย สำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2564 คำนวณจากผลการดำเนิินงานของหน่่วยงานที่่�
กนอ. ไปลงทุุนตามงวดบััญชีีในช่่วงเดีียวกัับงวดบััญชีีของ กนอ. ซึ่่�งงบการเงิินของหน่่วยงานที่่� กนอ. ไปลงทุุนผ่่านการรัับรอง
จากผู้้�สอบบััญชีีแล้้ว 2 บริิษััท
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12. เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม (ต่่อ)

หน่่วย : ล้้านบาท
30
สััดส่่วน
การถืือหุ้้�น
(ร้้อยละ)
บริิษััท อีีสเทิิร์์น ฟลููอิิด ทรานสปอร์์ต จำกััด
25.00
บริิษััท โกลบอล ยููทิิลิิตี้้� เซอร์์วิิส จำกััด
24.50
บริิษััท เจม เอ็็นไวรัันเมนทััล แมเนจเม้้นท์์ จำกััด
40.00
4.57
บริิษััท จััดการและพััฒนาทรััพยากรน้้ำภาคตะวัันออก
   จำกััด (มหาชน)
บริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
1.34
   จำกััด (มหาชน)
บริิษััท โพเอ็็ม โกลบอล จำกััด
1.49
รวม
หััก ค่่าเผื่่�อการลดมููลค่่าเงิินลงทุุน
เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม - สุุทธิิ

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
กัันยายน 2564
30 กัันยายน 2563
สััดส่่วน
เงิิน
มููลค่่า
มููลค่่า
ปัันผล การถืือหุ้้�น
เงิินลงทุุน
เงิิ
นลงทุุน
รัับ
(ร้้อยละ)
18.25
9.50
25.00
16.67
140.24
41.65
24.50
133.66
99.20
15.08
40.00
91.83
435.73
445.13
31.92
4.57

เงิิน
ปัันผล
รัับ
14.00
34.79
11.44
31.92

19.81

-

1.34

19.90

-

11.14
733.77
(5.11)
728.66

    98.15

1.52

11.69
709.48
(12.70)
696.78

    92.15

หน่่วย : ล้้านบาท
30
สััดส่่วน
การถืือหุ้้�น
(ร้้อยละ)
บริิษััท อีีสเทิิร์์น ฟลููอิิด ทรานสปอร์์ต จำกััด
25.00
บริิษััท โกลบอล ยููทิิลิิตี้้� เซอร์์วิิส จำกััด
24.50
บริิษััท เจม เอ็็นไวรัันเมนทััล แมเนจเม้้นท์์ จำกััด
40.00
4.57
บริิษััท จััดการและพััฒนาทรััพยากรน้้ำภาคตะวัันออก
   จำกััด (มหาชน)
1.34
บริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
   จำกััด (มหาชน)
บริิษััท โพเอ็็ม โกลบอล จำกััด
1.49
รวม
หััก ค่่าเผื่่�อการลดมููลค่่าเงิินลงทุุน
เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม - สุุทธิิ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
กัันยายน 2564
30 กัันยายน 2563
สััดส่่วน
เงิิน
มููลค่่า
มููลค่่า
ปัันผล การถืือหุ้้�น
เงิินลงทุุน
เงิิ
นลงทุุน
รัับ
(ร้้อยละ)
2.50
9.50
25.00
2.50
98.00
41.65
24.50
98.00
52.00
15.08
40.00
52.00
124.00
31.92
4.57
124.00

เงิิน
ปัันผล
รัับ
14.00
34.79
11.44
31.92

15.00

-

1.34

15.00

-

12.40
303.90
(0.30)
303.60

    98.15

1.52

12.40
303.90
(7.80)
296.10

    92.15
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13. สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น ประกอบด้้วย

หน่่วย : ล้้านบาท
30 กัันยายน 2564

บริิษััท บางปะอิิน 
โคเจนเนอเรชั่่�น จำกััด

สััดส่่วน
การถืือหุ้้�น
(ร้้อยละ)

มููลค่่า
ยุุติิธรรม

ราคา
ทุุน

8.00

1,072.79

216.40

30 กัันยายน 2563
เงิิน
ปัันผล
รัับ

47.61

สััดส่่วน
การถืือหุ้้�น
(ร้้อยละ)

มููลค่่า
ยุุติิธรรม

8.00

920.08

ราคา
ทุุน

เงิิน
ปัันผล
รัับ

216.40

45.44

กนอ. ได้้ทำสััญญาซื้้�อขายหุ้้�นสามััญของบริิษััท บางปะอิิน โคเจนเนอเรชั่่�น จำกััด จากบริิษััท ช. การช่่าง จำกััด (มหาชน)
(ช. การช่่าง) เมื่่�อวัันที่่� 20 กัันยายน 2554 จำนวน 10.96 ล้้านหุ้้�น ในราคาหุ้้�นละ 10.00 บาท เป็็นเงิิน 109.60 ล้้านบาท
คิิดเป็็นร้้อยละ 8 ของหุ้้�นสามััญทั้้�งหมดที่่�ออกและเรีียกชำระแล้้ว กนอ. ได้้ชำระเงิินค่่าหุ้้�นให้้แก่่ ช. การช่่าง ครบถ้้วนแล้้ว
เมื่่�อวัันที่่� 14 มิิถุุนายน 2556 ต่่อมา กนอ. ได้้ลงทุุนเพิ่่�มทุุนของบริิษััท จำนวน 10.68 ล้้านหุ้้�น ราคาหุ้้�นละ 10.00 บาท
เป็็นเงิิน 106.80 ล้้านบาท เพื่่อ� รัักษาสััดส่ว่ นการถืือหุ้้�นร้้อยละ 8 ณ วัันที่่� 30 มิิถุนุ ายน 2560 กนอ. ได้้ชำระค่่าหุ้้�นครบถ้้วนแล้้ว
จำนวน 106.80 ล้้านบาท ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 กนอ. มีีมููลค่่าเงิินลงทุุนรวมทั้้�งสิ้้�น จำนวน 216.40 ล้้านบาท
ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 กนอ. ได้้จััดประเภทรายการใหม่่สำหรัับเงิินลงทุุนระยะยาวอื่่�น  จำนวน 216.40 ล้้านบาท
ซึ่่ง� รัับรู้้�รายการด้้วยวิิธีรี าคาทุุนไปเป็็นสินิ ทรััพย์์ทางการเงิินที่วั่� ดมู
ั ลู ค่่ายุุติธิ รรมผ่่านกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น 
� ตามข้้อกำหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่ตามที่่�กล่่าวไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ข้้อ 6 (ก.1)
และ ณ วัั นที่่� 30 กัั น ยายน  2564 กนอ. มีีสิิ น ทรัั พ ย์์ ท างการเงิิ น ไม่่ ห มุุ น เวีียนอื่่� น  จำนวน  1,072.79 ล้้ า นบาท
ซึ่่�งวััดมููลค่่ายุุติิธรรมด้้วยเทคนิิคการประเมิินมููลค่่าหลัักทรััพย์์ด้้วยวิิธีีสััมพััทธ์์ วิิธีีนี้้�จะประเมิินมููลค่่าโดยใช้้ตััวคููณร่่วมของตลาด 
(Market multiples) ที่่�ได้้มาจากอััตราส่่วนราคาต่่อกำไร (Price/Earnings ratio หรืือ P/E) ของกลุ่่�ม ซึ่่�งเปรีียบเทีียบกัันได้้
และอััตรากำไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น (EPS) ของบริิษััทที่่�กิิจการลงทุุน โดยประเภทของข้้อมููลที่่�ใช้้ในการวััดมููลค่่าจะอยู่่�ในลำดัับชั้้�นมููลค่่า
ยุุติิธรรม ระดัับที่่� 2
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14. ลููกหนี้้� - สััญญาเช่่าเงิินทุุน - สุุทธิิ

ประกอบด้้วย
กนอ. มีีการทำสััญญาเช่่าช่่วงในนิิคมอุุตสาหกรรมแหลมฉบัังและนิิคมอุุตสาหกรรมพิิจิิตร ซึ่่�งสััญญาเช่่าหลัักได้้จััดประเภท
เป็็นสััญญาเช่่าเงิินทุุน รายละเอีียดดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท

30 กัันยายน 2564
ลููกหนี้้� - สััญญาเช่่าเงิินทุุน
รายได้้ดอกเบี้้�ยรอรัับรู้้� 
ลููกหนี้้� - สััญญาเช่่าเงิินทุุน - สุุทธิิ

6,502.24
(2,598.28)
3,903.96

จำนวนเงิินขั้้�นต่่ำที่่�คาดว่่าจะได้้รัับในอนาคตจากการให้้เช่่าภายใต้้สััญญาเช่่าเงิินทุุน
30 กัันยายน 2564
ปีีที่่� 1

160.18

ปีีที่่� 2

163.24

ปีีที่่� 3

166.31

ปีีที่่� 4

169.44

ปีีที่่� 5

182.25

หลัังจากปีีที่่� 5

5,660.82

รวม

6,502.24

รายได้้ดอกเบี้้�ยรอรัับรู้้�

ลููกหนี้้� - สััญญาเช่่าเงิินทุุน - สุุทธิิ

(2,598.28)

3,903.96
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ประกอบด้้วย
หน่่วย : ล้้านบาท

รายการ
ราคาทุุน
ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562
เพิ่่�ม - โอนเปลี่่�ยนประเภท
จำหน่่าย
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563
เพิ่่�มขึ้้�น  - ผลกระทบจากการนำ
         TFRS 16 มาปฏิิบััติิใช้้
        - โอนเปลี่่�ยนประเภท
ลดลง   - โอนเปลี่่�ยนประเภท
          - จำหน่่าย
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562
ค่่าเสื่่�อมราคาสำหรัับปีี
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563
ค่่าเสื่่�อมราคาสำหรัับปีี
จำหน่่าย
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564
ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าสะสม
ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562
ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าสำหรัับปีี
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563
ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าสำหรัับปีี
จำหน่่าย
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564

ที่่�ดิิน
มีีไว้้
ให้้เช่่า

ค่่าพััฒนา
ที่่�ดิิน

สิินทรััพย์์
อื่่�น

สิ่่�งปลููกสร้้าง
ล่่วงล้้ำ
ทะเล
มีีไว้้ให้้เช่่า

สิิทธิิการใช้้ ปรัังาน
บปรุุง
สิินทรััพย์์
ที่่
มีีไว้้ให้้เช่่า ให้้ดิ� เช่่ินา

รวม

737.89
0.52
(9.40)
729.01
-

2,211.93
76.03
2,287.96
-

587.43
587.43
-

3,824.24
0.22
3,824.46
-

1,472.81

-

7,361.49
76.77
(9.40)
7,428.86
1,472.81

0.27
(0.05)
729.23

27.01
(0.49)
(5.07)
2,309.41

587.43

0.82
3,825.28

112.52
(17.21)
1,568.12

179.40
179.40

320.02
(0.49)
(22.33)
9,198.87

-

1,164.68
60.17
1,224.85
51.55
(1.09)
1,275.31

334.72
10.96
345.68
10.79
356.47

1,227.12
55.30
1,282.42
55.73
1,338.15

45.12
(0.55)
44.57

2.28
2.28

2,726.52
126.43
2,852.95
165.47
(1.64)
3,016.78

-

230.20
230.20
(3.97)
226.23

52.54
52.54
52.54

-

-

-

282.74
282.74
      (3.97)
278.77

729.01
729.23

832.91
807.87

189.21
178.42

2,542.04
2,487.13

1,523.55

177.12

4,293.17
5,903.32
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15.1 ที่่�ดิินมีีไว้้ให้้เช่่า ส่่วนของ กนอ. จำนวน 9,098-1-24.57 ไร่่ มููลค่่า 729.23 ล้้านบาท นำไปให้้เช่่าแล้้ว จำนวน 
8,306-3-8.38 ไร่่ โดยรวม
1. ที่่�ดิินนิิคมอุุตสาหกรรมภาคใต้้ จัังหวััดสงขลา ระยะที่่� 1 ระยะที่่� 2 และระยะที่่� 3 ประกอบด้้วย
ระยะที่่� 1

ระยะที่่� 2
ระยะที่่� 3

ที่่�ดิินมีีไว้้ให้้เช่่า (ไร่่)
ที่่�ดิินที่่�นำไปให้้เช่่าแล้้ว (ไร่่)
133-2-18.00
110-1-69.10
  11-3-07.20
  7-3-91.00
145-1-25.20
118-1-60.10
    1-0-55.20
  1-0-55.20
   95-0-15.79
95-0-15.79
241-1-96.19
214-2-31.09

  - ที่่�ดิินที่่�มีีเอกสารสิิทธิ์์�
  - ที่่�ดิินที่่�ไม่่มีีเอกสารสิิทธิ์์�
รวม
  - ที่่�ดิินที่่�มีีเอกสารสิิทธิ์์�
  - ที่่�ดิินที่่�มีีเอกสารสิิทธิ์์�
รวม

2. ที่่�ดิินในนิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุด มีีพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด จำนวน 8,292-1-19.80 ไร่่ ในจำนวนนี้้�มีีที่่�ดิินเพิ่่�มจาก
การเวนคืืนที่่�ของนายสุุรพงษ์์ฯ จำนวน 12-0-72 ไร่่ ซึ่่�งอยู่่�ระหว่่างคดีีพิิพาทเกี่่�ยวกัับที่่�ดิินตกสำรวจ
โดยพื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรม มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
พื้้�นที่่�ในนิิคมอุุตสาหกรรม (ไร่่)
เขต
อุุตสาหกรรม
- ที่่�ดิินที่่�มีีเอกสารสิิทธิ์์�
- ที่่�ดิินที่่�ไม่่มีีเอกสารสิิทธิ์์�
รวม

เขตธุุรกิิจ
อุุตสาหกรรม

6,153-0-54.30
85-2-53.00
6,238-3-07.30

1,875-0-10
73-1-82
1,948-1-92

รวม
8,028-0-64.30
159-0-35.00
8,187-0-99.30

พื้้�นที่่�นอกนิิคม
อุุตสาหกรรม
(พื้้�นที่่�แนว
ท่่อส่่งน้้ำ)
(ไร่่)
105-0-20.50
105-0-20.50

รวมพื้้�นที่่�นิิคม
อุุตสาหกรรม
(ไร่่)
8,133-0-84.80
159-0-35.00
8,292-1-19.80

พื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรม จำนวน 8,292-1-19.80 ไร่่ เป็็นพื้้�นที่่�เช่่า จำนวน 6,423-2-08.10 ไร่่ ประกอบด้้วย
ที่่�ดิินมีีไว้้ให้้เช่่า (ไร่่)
เขต
อุุตสาหกรรม
- ที่่�ดิินที่่�มีีเอกสารสิิทธิ์์� 5,049-2-18
- ที่่ดิ� นที่
ิ ไ่� ม่่มีีเอกสารสิิทธิ์์�
8-0-03
รวม
5,057-2-21

เขตธุุรกิิจ
อุุตสาหกรรม
1,362-0-50.10
3-3-37.00
1,365-3-87.10

ที่่�ดิินที่่�นำไปให้้เช่่าแล้้ว (ไร่่)
รวม

6,411-2-68.10
11-3-40.00
6,423-2-08.10

เขต
อุุตสาหกรรม
5,517-1-57.08
5,517-1-57.08

เขตธุุรกิิจ
อุุตสาหกรรม
154-3-49.27
154-3-49.27

รวม

5,672-1-06.35
5,672-1-06.35

3. ที่่�ดิินนิิคมอุุตสาหกรรมสระบุุรีี (แก่่งคอย)
- ที่่�ดิินที่่�มีีเอกสารสิิทธิ์์�
รวม

ที่่�ดิินมีีไว้้ให้้เช่่า (ไร่่)
48-2-23.00
48-2-23.00

ที่่�ดิินที่่�นำไปให้้เช่่าแล้้ว (ไร่่)
48-2-23.00
48-2-23.00
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4. ที่่�ดิินนิิคมอุุตสาหกรรมบางชััน

- ที่่�ดิินที่่�มีีเอกสารสิิทธิ์์�
รวม
		

ที่่�ดิินที่่�นำไปให้้เช่่าแล้้ว (ไร่่)
113-1-80.44
113-1-80.44

ที่่�ดิินมีีไว้้ให้้เช่่า (ไร่่)
28-2-39.90
28-2-39.90

ที่่�ดิินที่่�นำไปให้้เช่่าแล้้ว (ไร่่)
28-2-39.90
28-2-39.90

ที่่�ดิินมีีไว้้ให้้เช่่า (ไร่่)
2,229-1-27.60
2,229-1-27.60

ที่่�ดิินที่่�นำไปให้้เช่่าแล้้ว (ไร่่)
2,229-1-27.60
2,229-1-27.60

5. ที่่�ดิินนิิคมอุุตสาหกรรมภาคเหนืือ

- ที่่�ดิินที่่�มีีเอกสารสิิทธิ์์�
รวม
		

ที่่�ดิินมีีไว้้ให้้เช่่า (ไร่่)
126-3-29.78
126-3-29.78

6. ที่่�ดิินนิิคมอุุตสาหกรรมแหลมฉบััง

- ที่่�ดิินที่่�มีีเอกสารสิิทธิ์์�
รวม

ในส่่วนของที่่ดิ� นมีี
ิ ไว้้ให้้เช่่าของนิิคมฯ แหลมฉบััง ตามผัังแม่่บทแต่่เริ่่ม� แรก นิิคมฯ แหลมฉบัังมีีเนื้้�อที่่� จำนวน 2,166-0-97.81 ไร่่
ต่่อมามีีการรัังวััดที่ดิ่� นที่
ิ ใ่� ห้้เช่่าใหม่่ทำให้้มีีเนื้้�อที่่ดิ� นิ เพิ่่�มขึ้้น� เป็็น 2,229-1-27.60 ไร่่ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 มีีผู้้�เช่่าที่่ดิ� นิ แล้้ว
จำนวน 2,229-1-27.60 ไร่่
15.2 ค่่าพััฒนาที่่�ดิิน  จำนวน 2,309.41 ล้้านบาท เป็็นค่่าใช้้จ่่ายในการถมที่่� ค่่าสำรวจออกแบบ ค่่าก่่อสร้้างถนน 
ค่่าธรรมเนีียมการเช่่า ฯลฯ ในที่่�ดิินที่่�มีีไว้้ให้้เช่่า ประกอบด้้วย
1. ค่่าพััฒนาที่่�ดิินในที่่�ดิินของ กนอ. จำนวน 1,459.25 ล้้านบาท
2. ค่่าพััฒนาที่่�ดิินในที่่�ดิินที่่�เช่่าจากกรมธนารัักษ์์ จำนวน 828.73 ล้้านบาท ประกอบด้้วย
- นิิคมอุุตสาหกรรมพิิจิติ ร จำนวน 189.43 ล้้านบาท เป็็นค่า่ พััฒนาที่่ดิ� น 
ิ จำนวน 125.43 ล้้านบาท ค่่าธรรมเนีียม
การเช่่าที่่�ดิินจากกรมธนารัักษ์์ จำนวน 50.27 ล้้านบาท เพื่่�อก่่อสร้้างนิิคมอุุตสาหกรรมพิิจิิตร ซึ่่�งเดิิมได้้ทำสััญญาเช่่าที่่�ดิินไว้้
จำนวน 2,094-1-87.50 ไร่่ ระยะเวลาการเช่่า 20 ปีี ตั้้�งแต่่วัันที่่� 21 กัันยายน 2537 ถึึงวัันที่่� 20 กัันยายน 2557 ต่่อมาได้้มีี
การลดที่่�ดิินที่่�เช่่าจากกรมธนารัักษ์์ คงเหลืือ 1,246-0-92.20 ไร่่ โดยจำนวนนี้้�ได้้รวมพื้้�นที่่�ที่่�กรมธนารัักษ์์นำไปให้้มหาวิิทยาลััย
นเรศวรใช้้ประโยชน์์ จำนวน 137 ไร่่ เนื่่�องจาก กนอ. เห็็นว่่าพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวยัังคงใช้้บริิการระบบสาธารณููปโภคและสิ่่�งอำนวย
ความสะดวกต่่างๆ จากนิิคมอุุตสาหกรรมพิิจิิตรเช่่นเดีียวกัับผู้้�ประกอบการรายอื่่�นๆ จึึงเป็็นพื้้�นที่่�ในเขตนิิคมอุุตสาหกรรม
แต่่ กนอ. ไม่่ต้้องชำระค่่าเช่่าให้้แก่่กรมธนารัักษ์์ในระหว่่างที่่�มหาวิิทยาลััยนเรศวรยัังใช้้ประโยชน์์และจะคืืนสิิทธิิการเช่่าให้้
กนอ. เมื่่�อมหาวิิทยาลััยนเรศวรเลิิกใช้้ประโยชน์์ในพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวแล้้ว และขยายระยะเวลาเช่่าไปถึึงวัันที่่� 20 กัันยายน 2577
โดยมีีเนื้้�อที่่�เช่่าลดลงคงเหลืือจำนวน 1,098-3-42.20 ไร่่ และมีีค่่าธรรมเนีียมการต่่ออายุุสััญญาเช่่าที่่�ดิิน  (ฉบัับใหม่่) จำนวน 
13.73 ล้้านบาท ซึ่่�งจะเริ่่�มชำระตั้้�งแต่่ปีี 2557 เป็็นต้้นไป มีีกำหนดติิดต่่อกััน 10 ปีี ปีีละจำนวน 1.37 ล้้านบาท
- นิิคมอุุตสาหกรรมสระแก้้ว เนื้้�อที่่� 660-2-23 ไร่่ พื้้�นที่่�พััฒนาที่่�ดิิน จำนวน 639.30 ล้้านบาท
3. ค่่าพััฒนาที่่�ดิินในที่่�ดิินที่่�เช่่าจากการท่่าเรืือ จำนวน 21.43 ล้้านบาท โดยเช่่าเพื่่�อขยายพื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรม
แหลมฉบััง จำนวน 780-1-38 ไร่่ ระยะเวลาเช่่า 30 ปีี (นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2562 - 31 ธัันวาคม 2591)
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15.3 สิ่่�งปลููกสร้้างล่่วงล้้ำทะเลเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�เกิิดจากการถมทะเลเพื่่�อก่่อสร้้างท่่าเรืืออุุตสาหกรรมมาบตาพุุด  และเพื่่�อขยาย
พื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุด  ซึ่่�งสำนัักงานคณะกรรมการกฤษฎีีกาได้้พิิจารณาแล้้วเห็็นว่่าพื้้�นที่่�ถมทะเลเป็็นที่่�ดิินของรััฐ
ตามประมวลกฎหมายที่่�ดิิน  ซึ่่�ง กนอ. ได้้รัับสิิทธิิในการใช้้พื้้�นที่่�ถมทะเล จำนวน 3,156-2-69.45 ไร่่ มีีมููลค่่าในการก่่อสร้้าง
และดำเนิินการถมทะเลจำนวน 4,113.12 ล้้านบาท จำแนกออกเป็็นการก่่อสร้้างเขื่่�อนกั้้�นทรายและคลื่่�น มููลค่่า 1,767.24
ล้้านบาท และเป็็นพื้้�นที่่�นำมาใช้้ประโยชน์์ มููลค่่า 2,345.88 ล้้านบาท โดยมีีการจััดสรรพื้้�นที่่�ใช้้ประโยชน์์ ในระยะที่่� 1 จำนวน 
1,686-2-69.45 ไร่่ มููลค่่า 1,139.28 ล้้านบาท เป็็นพื้้�นที่่�ให้้เช่่า จำนวน 1,260-2-15.04 ไร่่ มููลค่่า 851.44 ล้้านบาท และเป็็น
พื้้�นที่่�ที่่� กนอ. ใช้้ในการดำเนิินงาน จำนวน 426-0-54.41 ไร่่ มููลค่่า 287.84 ล้้านบาท และในการจััดสรรพื้้�นที่่�ใช้้ประโยชน์์
ในระยะที่่� 2 จำนวน 1,470 ไร่่ มููลค่่า 1,206.60 ล้้านบาท เป็็นพื้้�นที่่�ให้้เช่่าทั้้�งจำนวน ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 สิินทรััพย์์ที่่�
เกิิดจากการก่่อสร้้างและดำเนิินการถมทะเลถููกจััดประเภทเป็็นสิ่่ง� ปลููกสร้้างล่่วงล้้ำทะเลมีีไว้้ให้้เช่่า จำนวน 3,825.28 ล้้านบาท
และเป็็นที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ จำนวน 287.84 ล้้านบาท
15.4 สิิทธิิการใช้้สิินทรััพย์์มีีไว้้ให้้เช่่า จำนวน 1,568.21 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นระหว่่างงวด จำนวน 1,585.33 ล้้านบาท และ
ลดลงจากการให้้เช่่าช่่วงสิินทรััพย์์จำนวน 17.21 ล้้านบาท โดยเป็็นของนิิคมอุุตสาหกรรมแหลมฉบััง จำนวน 16.42 ล้้านบาท และ
นิิคมอุุตสาหกรรมพิิจิิตร จำนวน 0.79 ล้้านบาท
มููลค่่าอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่อ� การลงทุุน  ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 แสดงมููลค่่ายุุติธิ รรมเป็็นจำนวนเงิิน  39,479.42 ล้้านบาท
ซึ่่�งประเมิินราคาโดยใช้้เกณฑ์์วิิธีีพิิจารณาจากรายได้้ (Income Approach) โดยการคิิดลดกระแสเงิินสด รููปแบบการประเมิิน
มููลค่่าพิิจารณาถึงึ มููลค่่าปััจจุุบันั ของกระแสเงิินสดสุุทธิิที่ไ่� ด้้จากทรััพย์์สิน 
ิ โดยคำนึึงถึึงอััตราการเช่่าพื้้�นที่เ่� พิ่่�มที่่ค� าดไว้้ การเพิ่่�มขึ้้น�
ของอััตราค่่าเช่่าที่่�คาดไว้้ ระยะเวลาในการเช่่า ระยะเวลาที่่�ปรัับขึ้้�นค่่าเช่่า ซึ่่�งราคาประเมิินดัังกล่่าวผู้้�บริิหารได้้พิิจารณาแล้้วว่่า
ไม่่มีีปััจจััยอื่่�นใดที่่�มีีผลกระทบอย่่างมีีสาระสำคััญต่่อมููลค่่ากระแสเงิินสดสุุทธิิที่่�คาดไว้้จะถููกคิิดลดโดยใช้้อััตราคิิดลดที่่�ปรัับ
ค่่าความเสี่่�ยงแล้้ว
ข้้อสมมติิฐานที่่�ใช้้ในการคำนวณมููลค่่ายุุติิธรรมแสดงได้้ดัังต่่อไปนี้้�
อััตราการเช่่าพื้้�นที่่�เพิ่่�ม
ร้้อยละ 2-14 ต่่อปีี ภายในระยะเวลา 11-15 ปีี
อััตราการเติิบโตของค่่าเช่่า
ร้้อยละ 2-25 โดยช่่วงระยะเวลาในการปรัับขึ้้�นค่่าเช่่าขึ้้�นอยู่่�กัับเงื่่�อนไข
ของแต่่ละสััญญา
ระยะเวลาที่่�ปรัับขึ้้�นค่่าเช่่า
1-10 ปีี
อััตราคิิดลด
ร้้อยละ 5.137

รายการ

966.29
18.79
        -   
985.08
73.00
(14.53)
1,043.55

538.14
        -   
19.72
557.86
(1.06)
21.31
578.11

32.33
         -   
32.33
32.33

394.89
433.11

2,022.37
54.37
2,076.74
       (0.09)
2,076.65

-

-

2,076.74
2,076.65

ที่่�ดิิน

2,944.98
3,264.68

26.30
8.00
34.30
34.30

2,054.15
(7.21)
206.61
2,253.55
(9.97)
210.04
2,453.62

5,152.11
87.93
(7.21)
5,232.83
530.92
(11.15)
5,752.60

ส่่วน
ปรัับปรุุง
ที่่�ดิิน

ประกอบด้้วย   

อาคารและ
สิ่่�งก่่อสร้้าง

16. ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ - สุุทธิิ

ราคาทุุน
ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562
- สิินทรััพย์์เพิ่่�ม
- สิินทรััพย์์ลด
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563
- สิินทรััพย์์เพิ่่�ม
- สิินทรััพย์์ลด
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562
- ลดลง
- ค่่าเสื่่�อมราคาสำหรัับปีี
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563
- ลดลง
- ค่่าเสื่่�อมราคาสำหรัับปีี
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564
ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า
ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562
- ค่่าเผื่่อ� การด้้อยค่่าสำหรัับปีี
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563
- ค่่าเผื่่อ� การด้้อยค่่าสำหรัับปีี
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564

		

2,484.70
2,583.44

102.25
0.30
102.55
102.55

3,265.03
(25.22)
249.84
3,489.65
(239.05)
232.77
3,483.37

5,880.90
222.15
(26.15)
6,076.90
     367.91
(275.45)
6,169.36

ระบบ
สาธารณููปโภค

820.34
1,161.17

          -   
          -   
          -   
          -   

1,702.23
       -   
127.35
1,829.58
           -   
126.86
1,956.44

2,634.15
15.77
       -   
2,649.92
467.69
     -   
3,117.61

สิินทรััพย์์
ดำเนิินการ
ท่่าเทีียบเรืือ

125.46
113.90

9.55
0.51
10.06
10.06

528.43
(0.64)
62.09
589.88
(3.55)
34.96
621.29

718.93
7.12
(0.65)
725.40
24.89
(5.04)
745.25

เครื่่�องใช้้
สำนัักงาน
และอื่่�นๆ

39.81
39.58

         -   
         -   
         -   
         -   

68.36
(0.50)
5.57
73.43
   (0.06)  
5.85
79.22

108.63
5.24
(0.63)
113.24
    6.40
(0.84)
118.80

ยานพาหนะ

205.56
202.07

           -   
           -   
          -   
          -   

80.24
(0.06)
2.92
83.10
(0.24)
2.91
85.77

288.88
(0.22)
288.66
          -   
(0.82)
287.84

สิ่่�งปลููกสร้้าง
ล่่วงล้้ำทะเล
สิินทรััพย์์ถาวร

88.47
113.09

         -   
         -   
         -   
         -   

          -   
         -   
         -   
          -   
         -   
         -   
          -   

92.04
112.63
(116.20)
88.47
53.02
(28.40)
113.09

สิินทรััพย์์
ระหว่่าง
ก่่อสร้้าง

9,180.95
9,987.69

170.43
8.81
179.24
179.24

8,236.58
(33.63)
674.10
8,877.05
(253.93)
634.70
9,257.82

17,864.30
524.00
(151.06)
18,237.24
1,523.83
(336.32)
19,424.75

รวม

หน่่วย : ล้้านบาท
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ที่่�ดิิน  อาคารและอุุปกรณ์์ จำนวน 19,424.75 ล้้านบาท เป็็นสิินทรััพย์์ที่่� กนอ. จััดหา จำนวน 13,621.36 ล้้านบาท   
เป็็นสิินทรััพย์์รัับบริิจาคและที่่�รัับมอบจากผู้้�ร่่วมดำเนิินงานตามสััญญาต่่างๆ จำนวน 5,803.39 ล้้านบาท
ที่่�ดิิน พื้้�นที่่�รวม 6,175-3-26.17 ไร่่ มููลค่่า 2,076.65 ล้้านบาท เป็็นที่่�ดิินที่่�พััฒนาแล้้วทั้้�งหมด ประกอบด้้วย
1. ที่่�ดิินที่่�ยัังไม่่มีีเอกสารสิิทธิ์์� จำนวน 182-2-25.40 ไร่่
2. ที่่�ดิินมีีเอกสารสิิทธิ์์� จำนวน 5,993-1-0.77 ไร่่ มููลค่่า 2,076.65 ล้้านบาท มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
ที่่�ดิินเพิ่่�มจากการเวนคืืนที่่�ของนายสุุรพงษ์์ฯ
พื้้�นที่่�ระบบสาธารณููปโภคและพื้้�นที่่�สีีเขีียว
ที่่�ดิินสถานีีตำรวจ
ที่่�ดิินที่่�ได้้รัับชำระหนี้้�จากการแก้้ไขสััญญาร่่วมดำเนิินงานในส่่วนของ กนอ.
ที่่�ดิินที่่�ได้้รัับจากนิิคมฯ สหรััตนนคร
รวม

จำนวน (ไร่่)
12-0-72.00
5,313-2-20.43
1-2-99.20
143-0-20.14
522-2-89.00
5,993-1-0.77

มููลค่่า

38.98
1,168.99
0.36
171.15
697.17
2,076.65

สิ่่�งปลููกสร้้างล่่วงล้้ำทะเล เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�เกิิดจากการถมทะเลเพื่่�อก่่อสร้้างท่่าเรืืออุุตสาหกรรมมาบตาพุุด  และเพื่่�อขยายพื้้�นที่่�
นิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุด ที่่� กนอ. ใช้้ในการดำเนิินการ จำนวน 426-0-54.41 ไร่่ มููลค่่า 287.84 ล้้านบาท จำแนกเป็็น
พื้้�นที่่�ที่่�เป็็นระบบสาธารณููปโภค จำนวน 422-2-47.21 ไร่่ เป็็นอาคาร สิ่่�งปลููกสร้้างและอุุปกรณ์์ จำนวน 3-2-7.20 ไร่่
17. สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ - สุุทธิิ

รายการเคลื่่�อนไหวของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ สำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2564 มีีดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
ที่่�ดิิน
ราคาทุุน
ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563
ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายบััญชีี
มููลค่่าตามบััญชีีที่่�ปรัับปรุุงแล้้ว
เพิ่่�มขึ้้�น
จำหน่่าย
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563
ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายบััญชีี
มููลค่่าตามบััญชีีที่่�ปรัับปรุุงแล้้ว
ค่่าเสื่่�อมราคาสำหรัับปีี
จำหน่่าย
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564

ระบบสิ่่�งแวดล้้อม
และความปลอดภััย

ยานพาหนะ

รวม

579.57
579.57
110.59
    -  
690.16

172.58
172.58
       (159.60)
12.98

12.93
12.93
-  
12.93

765.08
765.08
110.59
(159.60)
716.07

          26.44
    -      
26.44

147.41
147.41
23.88
(159.60)
11.69

          3.31
    -  
3.31

147.41
147.41
53.63
(159.60)
41.44

    -  
9.62

    674.63

       -    
663.72

        -    
1.29
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สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้-สุุทธิิ จำนวน 674.63 ล้้านบาท ประกอบด้้วยสิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจาก กนอ. ทำสััญญาเช่่าที่่�ดิิน เพื่่�อใช้้
ในการดำเนิินงาน จำนวน 663.72 ล้้านบาท สััญญาเช่่าเกี่่�ยวกัับระบบสาธารณููปโภคเป็็นสััญญาจ้้างเหมาบริิการรถเคลื่่�อนที่่�
สำหรัับตรวจคุุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 1.29 ล้้านบาท และสััญญาเช่่ายานพาหนะ จำนวน 9.62 ล้้านบาท
18. สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน - สุุทธิิ

รายการเคลื่่�อนไหวของสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน สำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2564 และ 2563 มีีดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
สิิทธิิการใช้้
ระบบไฟฟ้้า

ราคาทุุน
ณ 1 ตุุลาคม 2562
เพิ่่�มขึ้้�น
ณ 30 กัันยายน 2563
เพิ่่�มขึ้้�น
ณ 30 กัันยายน 2564
ค่่าตััดจำหน่่ายสะสม
ณ 1 ตุุลาคม 2562
ค่่าตััดจำหน่่ายสำหรัับปีี
ณ 30 กัันยายน 2563
ค่่าตััดจำหน่่ายสำหรัับปีี
ณ 30 กัันยายน 2564
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564

สิิทธิิการใช้้โปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์

รวม

37.77
      -        
37.77
      -       
37.77

115.79
1.42
117.21
1.81
119.02

153.56
1.42
154.98
     1.81       
156.79

37.28
0.06
37.34
0.06
37.40

81.65
4.86
86.51
5.12
91.63

118.93
4.92
123.85
5.18
129.03

0.43
0.37

30.70
27.39

31.13
27.76

19. สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น ประกอบด้้วย

หน่่วย : ล้้านบาท

ค่่าใช้้จ่่ายรอการโอน
ดอกเบี้้�ยรอตััดบััญชีี - ค่่าธรรมเนีียมให้้เช่่าที่่�ดิินกรมธนารัักษ์์
สำรองการเปลี่่�ยนทดแทนระบบสาธารณููปโภค                                                                              
อื่่�นๆ
รวม

30 กัันยายน 2564
48.56
48.41
98.63
    17.28
212.88

30 กัันยายน 2563
1,027.94
67.53
53.33
    14.97
1,163.77
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ดอกเบี้้�ยรอตััดบััญชีี - ค่่าธรรมเนีียมให้้เช่่าที่่�ดิินกรมธนารัักษ์์ จำนวน 48.41 ล้้านบาท เป็็นรายการดอกเบี้้�ยตาม
สััญญาที่่� กนอ. ขอผ่่อนชำระค่่าธรรมเนีียมการเช่่าที่่�ดิินกัับกรมธนารัักษ์์ ซึ่่�งประกอบด้้วย สััญญาพิิเศษที่่� 1/2559 ลงวัันที่่�
19 กุุมภาพัันธ์์ 2559 เพื่่�อพััฒนาในพื้้�นที่่�เขตพััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษสระแก้้ว เกิิดดอกเบี้้�ยตามสััญญาจำนวน 60.01 ล้้านบาท
ดอกเบี้้�ยที่่�จ่่ายชำระแล้้ว จำนวน 45.59 ล้้านบาท คงเหลืือดอกเบี้้�ยรอตััดบััญชีี จำนวน 14.42 ล้้านบาท และสััญญาพิิเศษ
ที่่� 2/2560 เพื่่�อพััฒนาในพื้้�นที่่�เขตพััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษสงขลา เกิิดดอกเบี้้�ยตามสััญญา จำนวน 76.43 ล้้านบาท ดอกเบี้้�ย
ที่่�จ่่ายชำระแล้้ว จำนวน 42.44 ล้้านบาท คงเหลืือดอกเบี้้�ยรอตััดบััญชีี จำนวน 33.99 ล้้านบาท     
สำรองการเปลี่่�ยนทดแทนระบบสาธารณููปโภค เป็็นการสำรองทางบััญชีีเพื่่�อจััดซื้้�อทรััพย์์สิิน  ตามสััญญาจ้้างให้้บริิหาร
และจััดการระบบสาธารณููปโภค ระหว่่าง กนอ. กัับ บริิษััท GUSCO ในอััตราร้้อยละ 8 ของรายได้้ค่่าบริิการที่่�ออกใบแจ้้งหนี้้�         
โดยในงวดนี้้�มีียอดเพิ่่�มขึ้้น 
� จำนวน 188.36 ล้้านบาท และลดลงจากการรัับมอบสิินทรััพย์์จาก GUSCO จำนวน 143.06 ล้้านบาท
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 คงเหลืือ จำนวน 98.63 ล้้านบาท ซึ่่ง� ในจำนวนนี้้�อยู่่�ระหว่่างการจััดเก็็บเงิิน จำนวน 31.13 ล้้านบาท  
อื่่�นๆ จำนวน 17.28 ล้้านบาท ประกอบด้้วย
ลููกหนี้้�อื่่�น  - โครงการสาธิิตการใช้้ประโยชน์์จากวััสดุุเหลืือใช้้ จำนวน 2.35 ล้้านบาท เป็็นค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินการ
โครงการสาธิิตการใช้้ประโยชน์์จากวััสดุุเหลืือใช้้ ซึ่่�ง กนอ. ได้้ทดรองจ่่ายไปก่่อน จำนวน 36.96 ล้้านบาท และในงวดปีี 2547
กนอ. ได้้คััดเลืือกบริิษััท เวสท์์ แมเนจเม้้นท์์ สยาม จำกััด (WMS) เป็็นผู้้�ดำเนิินการโครงการระยะเวลา 20 ปีี โดยมีีข้้อตกลง
ให้้บริิษััท WMS ชำระค่่าใช้้จ่่ายส่่วนที่่�ทดรองไปก่่อน และได้้รัับชำระงวดแรก จำนวน 5 ล้้านบาท ในวัันลงนามในสััญญา
ส่่วนที่่เ� หลืือจำนวน 31.96 ล้้านบาท พร้้อมดอกเบี้้�ย จำนวน 10.33 ล้้านบาท รวมทั้้�งสิ้้�น  42.29 ล้้านบาท ให้้แบ่่งชำระเป็็นรายปีี
จำนวน 18 งวด งวดละ 2.35 ล้้านบาท ต่่อมาเมื่่�อวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2549 กนอ. ได้้เห็็นชอบให้้บริิษััท WMS โอนสิิทธิิ
การเป็็นคู่่�สััญญาเป็็นบริิษััท บางปูู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็็กซ์์ จำกััด และ กนอ. ได้้รัับชำระแล้้ว จำนวน 17 งวด จำนวน 
39.94 ล้้านบาท
บััญชีีเงิินฝากออมทรััพย์์ สาขาถนนศรีีอยุุธยา เลขที่่�บััญชีี 013-0-31483-8 จำนวนเงิิน  6 ล้้านบาท กนอ. ได้้ทำหนัังสืือ
สััญญาค้้ำประกัันกัับธนาคารกรุุงไทย จำกััด  (มหาชน) เพื่่�อค้้ำประกัันสััญญาประกัันและทััณฑ์์บน โรงพัักสิินค้้าที่่�มั่่�นคง และ
ท่่าเรืือรัับอนุุญาตต่่อกรมศุุลกากร ได้้ทำการเปิิดบััญชีีเมื่่�อวัันที่่� 2 ตุุลาคม 2563 ใช้้เป็็นหลัักประกััน  เพื่่�อประกอบกิิจการ
ท่่าเรืืออุุตสาหกรรมมาบตาพุุด
ค่่าใช้้จ่่ายรอการตััดบััญชีี จำนวน 6.33 ล้้านบาท และเงิินมััดจำและเงิินค้้ำประกััน จำนวน 2.60 ล้้านบาท
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20. เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น ประกอบด้้วย

หน่่วย : ล้้านบาท
เจ้้าหนี้้�การค้้า
เจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
รวม

30 กัันยายน 2564
708.71
50.97
759.68

30 กัันยายน 2563
               1,003.53
15.05
1,018.58

21. ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย ประกอบด้้วย

หน่่วย : ล้้านบาท
โบนััสกรรมการและพนัักงานค้้างจ่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นๆ ค้้างจ่่าย
รวม

30 กัันยายน 2564
161.45
94.88
256.33

30 กัันยายน 2563
158.78
72.09
230.87

โบนััสของกรรมการและพนัักงานค้้างจ่่าย เป็็นโบนััสจากผลการดำเนิินงานของงวดปีี 2564 โดยประมาณการจาก
กำไรสุุทธิิของปีี 2564 ซึ่่�งยัังไม่่ได้้ผ่่านการอนุุมััติิจากกระทรวงการคลััง
22. ส่่วนของหนี้้�สิินระยะยาวที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายใน 1 ปีี

ประกอบด้้วย
หน่่วย : ล้้านบาท

เงิินกู้้�ยืืมระยะยาว
เจ้้าหนี้้�กรมธนารัักษ์์
รวม

30 กัันยายน 2564
354.62
96.12
450.74

30 กัันยายน 2563
354.62          
  43.10
397.72
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23. หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า ประกอบด้้วย

หน่่วย : ล้้านบาท
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
ที่่�ครบกำหนดชำระใน 1 ปีี
จำนวนเงิินตามสััญญา
ณ 1 ตุุลาคม 2563
ผลกระทบจากการนำ TFRS 16 มาปฏิิบััติิใช้้
ลดลงเนื่่�องจากชำระเงิินตามสััญญา
โอนเป็็นหนี้้�สิินที่่�ครบกำหนดชำระใน 1 ปีี
ณ 30 กัันยายน 2564
ดอกเบี้้�ยจ่่ายรอการตััดบััญชีี
ณ 1 ตุุลาคม 2563
ผลกระทบจากการนำ TFRS 16 มาปฏิิบััติิใช้้
ลดลงเนื่่�องจากชำระเงิินตามสััญญา
โอนเป็็นหนี้้�สิินที่่�ครบกำหนดชำระใน 1 ปีี
ณ 30 กัันยายน 2564
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี ณ 30 กัันยายน 2563
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี ณ 30 กัันยายน 2564

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
ที่่�เกิินกำหนดชำระ 1 ปีี

รวม

30.35
128.89
(159.24)
125.50
125.50

1.66
6,033.20
                      -   
(125.50)
5,909.36

32.01
6,162.09
(159.24)
     -    
6,034.86

1.16
104.80
(105.96)
110.47
110.47
29.19
15.03

0.02
2,903.44
                      -   
(110.47)
2,792.99
1.64
3,116.37

1.18
3,008.24
(105.96)
     -     
2,903.46
30.83
3,131.40

- สััญญาเช่่าบริิการระบบเครืือข่่าย
ความปลอดภััยด้้วยระบบกล้้องวงจรปิิด 
(CCTV)1
- สััญญาจ้้างเหมาบริิการโครงการ
จ้้างเหมาบริิการเคลื่่�อนที่่�สำหรัับตรวจวััด
คุุณภาพอากาศในบรรยากาศพื้้�นที่่�
มาบตาพุุด2
- สััญญาเช่่าที่่�ดิินการรถไฟ
แห่่งประเทศไทย สนญ.3
- สััญญาเช่่าที่่�ดิินกรมธนารัักษ์์ สนจ.4
- สััญญาเช่่าที่่�ดิินเทศบาลเมืืองมาบตาพุุด5
- สััญญาเช่่าที่่�ดิินการท่่าเรืือ
แห่่งประเทศไทย สนฉ.6
- สััญญาเช่่าที่่�ดิินกรมธนารัักษ์์ สน.สก.7
- สััญญาเช่่าที่่�ดิินกรมธนารัักษ์์ สงขลา8
- สััญญาเช่่า - รถยนต์์ สนญ.9
รวม

รายการ
72.12
6.36

278.50

20.56

1.22

0.22
10.21
0.70
1,174.43
812.72
1,004.17
5.79
3,056.24

14.48
56.16
10.02
2,911.97
1,433.86
1,716.90
18.71
6,382.68

46.78

ดอกเบี้้�ย
จ่่ายรอ
การตััดบััญชีี

14.20

206.38

มููลค่่าตาม
มููลค่่ายุุติิธรรม
สััญญา
ค่่า
ของสิินทรััพย์์
(ไม่่รวมภาษีี ดำเนิินการ ตามสัั
ญญาเช่่า
มููลค่่าเพิ่่�ม)

23. 	หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า (ต่่อ) ประกอบด้้วย

621.14
712.73
12.92
3,326.44

45.95
9.32
1,737.54

14.26

12.98

159.60

มููลค่่าปััจจุุบััน
ของสิินทรััพย์์
ตามสััญญาเช่่า

22.74
17.61
4.71
347.82

4.42
3.06
69.30

7.06

12.54

206.38

จ่่ายชำระ
หนี้้�สิิน
ตามสััญญา
เช่่า

20.84
23.75
2.21
152.78

1.20
0.23
56.37

0.20

1.20

รัับรู้้�ดอกเบี้้�ย
จ่่ายรอ
การตััดบััญชีี
เป็็น
ค่่าใช้้จ่่าย
46.78

1,411.12
1,699.29
14.00
6,034.86

51.74
6.96
2,842.67

7.42

1.66

        -

791.88
980.42
3.58
2,903.46

9.01
0.47
1,118.06

0.02

0.02

        -

619.24
718.87
10.42
3,131.40

42.73
6.49
1,724.61

7.40

1.64

         -

หนี้้�สิิน
ดอกเบี้้�ย
หนี้้�สิิน
ตามสััญญา
จ่่ายรอ
ตามสััญญา
เช่่า
การตััดบััญชีี เช่่าสุุทธิิ

หน่่วย : ล้้านบาท
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กนอ. ได้้ลงนามในสััญญากัับบริิษััท สามารถคอมมิิวนิิเคชั่่�น  เซอร์์วิิส จำกััด  เมื่่�อวัันที่่� 29 มกราคม 2559 วงเงิิน 
298.00 ล้้านบาท (รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม) กำหนดชำระ 60 งวด งวดละ 4.97 ล้้านบาท (รวมค่่าบริิการ) สััญญามีีผลบัังคัับ
นัับถััดจากวัันที่่�ลงนามในสััญญาและระยะเวลาให้้บริิการมีีกำหนด 60 เดืือน นัับแต่่วัันที่่�ผู้้�ใช้้บริิการได้้รัับมอบเครืือข่่ายทั้้�งหมด 
โดยเริ่่�มชำระเงิินตามสััญญางวดแรกตั้้�งแต่่เดืือนมิิถุุนายน 2559 เป็็นต้้นไป
2
กนอ. ได้้ลงนามในสััญญากัับบริิษััท เอ็็นอีีซีี  คอร์์ปอเรชั่่�น  จำกััด  เมื่่�อวัันที่่� 6 ตุุลาคม 2559 วงเงิิน  22.00 ล้้านบาท
(รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม) กำหนดชำระจำนวน 60 งวด งวดละ 0.37 ล้้านบาท (รวมค่่าดำเนิินการ) โดยเริ่่�มชำระเงิินตามสััญญา
งวดแรกตั้้�งแต่่เดืือนพฤษภาคม 2560 เป็็นต้้นไป
3
กนอ. ได้้ลงนามในสััญญาเช่่าที่่�ดิินกัับ การรถไฟแห่่งประเทศไทย ของ อาคารสำนัักงานใหญ่่ เลขที่่�สััญญา 901490522
เมื่่�อวัันที่่� 1 กรกฎาคม 2549 วงเงิิน 107.45 ล้้านบาท พื้้�นที่่�เช่่าประมาณ 4,800 ตารางเมตร นัับตั้้�งแต่่ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2535
ถึึงวัันที่่� 30 กัันยายน 2565 ระยะเวลา 30 ปีี และกำหนดชำระภายในวัันที่่� 5 ตุุลาคมของทุุกๆ ปีี
4
กนอ. ได้้ลงนามในสััญญาเช่่าที่่�ดิินราชพััสดุุกัับ กระทรวงการคลััง ของ นิิคมอุุตสาหกรรมพิิจิิตร เมื่่�อวัันที่่� 12 พฤษภาคม
2558 วงเงิิน  76.48 ล้้านบาท พื้้�นที่่�เช่่าประมาณ 1,098 ไร่่ 3 งาน 42.20 ตารางวา นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 21 กัันยายน 2557
ถึึงวัันที่่� 20 กัันยายน 2577 ระยะเวลา 20 ปีี และกำหนดชำระภายในวัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ของทุุกๆ ปีี
5
กนอ. ได้้ลงนามในสััญญากัับเทศบาลเมืืองมาบตาพุุด เมื่่�อวัันที่่� 19 มิิถุุนายน 2550 วงเงิิน 49.97 ล้้านบาท พื้้�นที่่�เช่่า
ประมาณ 52 ไร่่ 22 ตารางวา นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 6 กรกฎาคม 2538 ถึึงวัันที่่� 5 กรกฎาคม 2568 ระยะเวลา 30 ปีี และกำหนด
ชำระภายในวัันที่่� 5 กรกฎาคมของทุุกๆ ปีี
6
กนอ. ได้้ลงนามในสััญญาเช่่าพื้้�นที่่�ท่่าเรืือแหลมฉบััง ของ นิิคมอุุตสาหกรรมแหลมฉบััง สััญญาเลขที่่� ทลฉ.ช.30/2559
เมื่่�อวัันที่่� 16 กัันยายน 2559 วงเงิิน  2,911.97 ล้้านบาท พื้้�นที่่�เช่่าประมาณ 780 ไร่่ 1 งาน 38 ตารางวา นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�         
1 มกราคม 2562 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2591 ระยะเวลา 30 ปีี และกำหนดชำระภายในวัันที่่� 5 ของเดืือน
7
กนอ. ได้้ลงนามในสััญญาเช่่าที่่ดิ� นิ ราชพััสดุุกับั กระทรวงการคลััง ของ นิิคมอุุตสาหกรรมสระแก้้ว สััญญาเช่่าพิิเศษที่่� 1/2559
เมื่่�อวัันที่่� 18 กุุมภาพัันธ์์ 2559 วงเงิิน 1,448.65 ล้้านบาท พื้้�นที่่�เช่่าประมาณ 660 ไร่่ 2 งาน 23 ตารางวา นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�
18 กุุมภาพัันธ์์ 2559 ถึึงวัันที่่� 17 กุุมภาพัันธ์์ 2609 ระยะเวลา 50 ปีี และกำหนดชำระภายในวัันที่่� 30 เมษายนของทุุกๆ ปีี
8
กนอ. ได้้ลงนามในสััญญาเช่่าที่่�ดิินราชพััสดุุกัับ กระทรวงการคลััง ของ นิิคมอุุตสาหกรรมสงขลา สััญญาเช่่าพิิเศษที่่�
2/2560 เมื่่�อวัันที่่� 8 สิิงหาคม 2560 วงเงิิน 1,716.90 ล้้านบาท พื้้�นที่่�เช่่าประมาณ 628 ไร่่ 3 งาน 13 ตารางวา นัับตั้้�งแต่่
วัันที่่� 8 สิิงหาคม 2560 ถึงึ วัันที่่� 7 สิิงหาคม 2610 ระยะเวลา 50 ปีี และกำหนดชำระภายในวัันที่่� 5 กรกฎาคมของทุุกๆ ปีี
9
กนอ. ได้้ลงนามในสััญญาเช่่ารถยนต์์ 5 บริิษััท ของสำนัักงานใหญ่่ สััญญาเช่่า กพด.14/2560, 3/2563, 8/2563,
10/2563 และ 13/2563 วงเงิิน 23.54 ล้้านบาท ระยะเวลา 5 ปีี กำหนดชำระภายในวัันที่่� 5 ของทุุกเดืือน
1
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23. หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า (ต่่อ)

ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับสััญญาเช่่าที่่�รัับรู้้�ในงบกำไรขาดทุุนสำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2564
หน่่วย : ล้้านบาท
งบการเงิินที่่�แสดงตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
และงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

17.38

ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวกัับสััญญาเช่่าซื้้�อสิินทรััพย์์อ้้างอิิงมีีมููลค่่าต่่ำ
24. รายได้้แผ่่นดิินค้้างนำำ�ส่่งคลััง

กระทรวงการคลัังกำหนดให้้ กนอ. นำเงิินส่่งรััฐในอััตราร้้อยละ 40 ของกำไรสุุทธิิก่่อนหัักโบนััสพนัักงานและกรรมการ
โดยกำหนดระยะเวลานำส่่งรายได้้แผ่่นดิินปีีละ 2 ครั้้�ง งวดที่่� 1 นำส่่งเงิินรายได้้ระหว่่างกาลในเดืือนกรกฎาคม และงวดที่่� 2
ให้้นำส่่งเมื่่�อสำนัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินได้้ตรวจสอบและรัับรองงบการเงิินแล้้ว
สำหรัับปีีงบประมาณ 2564 กนอ. ได้้ประมาณการเงิินนำส่่งรััฐ จำนวน 1,208.07 ล้้านบาท โดยในปีี 2564 ได้้นำเงิิน
ส่่งรััฐแล้้ว จำนวน 1,235.06 ล้้านบาท ประกอบด้้วย เงิินนำส่่งรััฐของงวดที่่� 2 ของปีีงบประมาณ 2563 จำนวน 473.21 ล้้านบาท     
ซึ่่�ง กนอ. ตั้้�งประมาณการของปีี 2563 สููงไปจำนวน 4.08 ล้้านบาท และเงิินนำส่่งรััฐของงวดที่่� 1 ของปีีงบประมาณ 2564
จำนวน 761.85 ล้้านบาท คงเหลืือเงิินค้้างนำส่่งรััฐของงวดที่่� 2 ของปีีงบประมาณ 2564 จำนวน 446.22 ล้้านบาท
25. หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น

ประกอบด้้วย
หน่่วย : ล้้านบาท

เงิินประกัันรัับ
ภาษีีขายที่่�ยัังไม่่ถึึงกำหนดชำระ
รายรัับตั้้�งพััก
อื่่�นๆ
รวม

30 กัันยายน 2564
74.39
37.21
29.32
  7.92
148.84

30 กัันยายน 2563
68.15
51.05
32.36
  7.18
158.74

26. รายได้้รอการรัับรู้้� ประกอบด้้วย

หน่่วย : ล้้านบาท

รายได้้ค่่าเช่่าที่่�ดิินรอการโอน
รายได้้จากการรัับบริิจาครอการรัับรู้้�
รายได้้เงิินอุุดหนุุนจากรััฐบาลรอการรัับรู้้�
รายได้้จากการรัับโอนทรััพย์์สิินรอการรัับรู้้�
อื่่�นๆ
รวม

30 กัันยายน 2564
2,537.29
585.03
             558.17
875.20
    54.38
4,610.07

30 กัันยายน 2563
2,777.84
631.76
601.59
505.44
64.51
4,581.14
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ประกอบด้้วย
หน่่วย : ล้้านบาท
ส่่วนของหนี้้�สิิน
สััญญาระยะยาวที่่�ถึึงกำหนด
ชำระภายใน 1 ปีี

จำนวนเงิินตามสััญญา
ณ 1 ตุุลาคม 2563
ลดลงเนื่่�องจากชำระเงิินต้้นตามสััญญา
โอนส่่วนของหนี้้�สิินระยะยาวที่่�ถึึงกำหนดชำระ   ภายใน 1 ปีี
ณ 30 กัันยายน 2564

354.62
(354.62)
354.62
354.62

เงิินกู้้�ยืืม
ระยะยาว

รวม

895.45
            (354.62)            
540.83

1,250.07
(354.62)
    -    
895.45

กนอ. ทำสััญญากู้้�เงิิน  ลงวัันที่่� 28 กัันยายน 2555 กัับธนาคารออมสิิน  สำนัักงานใหญ่่ วงเงิินกู้้�  จำนวน 3,546.24 ล้้านบาท
เพื่่�อดำเนิินการก่่อสร้้างระบบป้้องกัันน้้ำท่่วมนิิคมอุุตสาหกรรมที่่� กนอ. ดำเนิินการเอง จำนวน  6 แห่่ง ประกอบด้้วย                   
นิิคมอุุตสาหกรรมลาดกระบััง นิิคมอุุตสาหกรรมบางชััน นิิคมอุุตสาหกรรมบางปูู นิิคมอุุตสาหกรรมบางพลีี นิิคมอุุตสาหกรรม
สมุุทรสาคร และนิิคมอุุตสาหกรรมพิิจิิตร ระยะเวลา 15 ปีี โดยมีีระยะเวลาปลอดหนี้้� 5 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ผู้้�กู้้�เบิิกเงิินกู้้�งวดแรก
อััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ร้้อยละ 0.01 ต่่อปีี เมื่่�อสิ้้�นระยะเวลาปลอดหนี้้� กนอ. ตกลงชำระคืืนเงิินต้้นให้้กัับธนาคารออมสิินทุุกงวด  
1 เดืือน รวม 120 งวด งวดละ 29.55 ล้้านบาท ยกเว้้นงวดสุุดท้้ายชำระคืืนเงิินต้้นส่่วนที่่�เหลืือทั้้�งหมด โดยชำระคืืนเงิินต้้น
งวดแรกเมื่่�อครบ 1 เดืือน นัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดระยะเวลาปลอดหนี้้� โดยผู้้�กู้้�จะต้้องเบิิกเงิินกู้้�ให้้เสร็็จสิ้้�นซึ่่�งรวมระยะเวลาที่่�ขอขยาย
เบิิกรัับเงิินกู้้�ภายในเดืือนธัันวาคม 2560 โดย กนอ. ได้้ทำการเบิิกเงิินงวดสุุดท้้ายในเดืือนตุุลาคม 2560 รวมจำนวนเบิิกเงิินกู้้�
ทั้้�งหมดจำนวน 2,018.43 ล้้านบาท
28. ประมาณการหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนสำำ�หรัับผลประโยชน์์พนัักงาน

รายการเคลื่่�อนไหวของประมาณการหนี้้�สิินโครงการผลประโยชน์์ของพนัักงานและโครงการรางวััลที่่�ระลึึกพนัักงานและ
ลููกจ้้างเกษีียณอายุุ สำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2564 และ 2563 มีีดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
ยอดภาระหนี้้�สิิน ณ 1 ตุุลาคม
รัับรู้้�ในกำไรหรืือขาดทุุน
บวก ต้้นทุุนบริิการปััจจุุบััน
ต้้นทุุนดอกเบี้้�ย
รัับรู้้�ในกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
บวก ผลขาดทุุนตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
- ข้้อสมมติิฐานทางการเงิิน
- การปรัับปรุุงตามประสบการณ์์
ผลประโยชน์์พนัักงานที่่�จ่่ายจริิง
ภาระผููกพัันผลประโยชน์์ของพนัักงานเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
ยอดภาระหนี้้�สิิน ณ 30 กัันยายน 

2564
318.85

2563
276.89

15.76
3.56
19.32

18.87
6.81
25.68

-

31.38
4.29
35.67

(25.07)
0.80
313.90

(19.62)
0.23
318.85
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 ข้้อสมมติิฐานหลัักในการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย มีีดัังนี้้�
อััตราคิิดลด
ร้้อยละ 1.59 ต่่อปีี
อััตราเงิินเฟ้้อ
ร้้อยละ 2.00 ต่่อปีี
อััตราขึ้้�นเงิินเดืือน
ร้้อยละ 5.00 ต่่อปีี สำหรัับพนัักงานที่่�อายุุตั้้�งแต่่ 55 ปีี
                                         
ร้้อยละ 7.00 ต่่อปีี สำหรัับพนัักงานที่่อ� ายุุตั้้ง� แต่่ 40 ปีี - น้้อยกว่่า 55 ปีี
                                         
ร้้อยละ 8.00 ต่่อปีี สำหรัับพนัักงานที่่�อายุุน้้อยกว่่า 40 ปีี
29. ประมาณการหนี้้�สิิน - ค่่ารื้้�อถอนอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 และ 2563 ประมาณการหนี้้�สิินค่่ารื้้�อถอนอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง ประกอบด้้วย
หน่่วย : ล้้านบาท
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม
ประมาณการหนี้้�สิินเพิ่่�มขึ้้�น
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน

30 กัันยายน 2564
10.10
29.60
39.70

30 กัันยายน 2563

10.10
10.10

ประมาณการหนี้้�สิิน  - ค่่ารื้้�อถอนอาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง จำนวน 39.70 ล้้านบาท เป็็นรายการอาคารสำนัักงานใหญ่่
ของ กนอ. จำนวน 10.10 ล้้านบาท นิิคมอุุตสาหกรรมพิิจิิตร จำนวน 8.04 ล้้านบาท นิิคมอุุตสาหกรรมสระแก้้ว จำนวน          
10.42 ล้้านบาท และนิิคมอุุตสาหกรรมสงขลา จำนวน 11.14 ล้้านบาท ซึ่่�งเป็็นเงื่่�อนไขตามสััญญาเช่่าที่่�ดิินระหว่่างการรถไฟ
แห่่งประเทศไทย (รฟท.) และกรมธนารัักษ์์ ทำสััญญาเช่่า กัับ กนอ. เมื่่อ� สััญญาสิ้้�นสุดุ ลง กนอ. ต้้องเลิิกใช้้ประโยชน์์และขนย้้าย
ทรััพย์์สิินส่่งมอบคืืนที่่�ดิินให้้ รฟท. และกรมธนารัักษ์์ ในสภาพเดิิมภายในเวลาที่่�กำหนดไว้้ในสััญญา
30. หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น ประกอบด้้วย

หน่่วย : ล้้านบาท
เจ้้าหนี้้�กรมธนารัักษ์์
เงิินประกัันผลงาน
เงิินประกัันการใช้้น้้ำ
เงิินประกัันตามสััญญาร่่วมดำเนิินงาน        
เจ้้าหนี้้�อื่่�น - ค่่าอากรแสตมป์์สััญญาเช่่าที่่�ดิิน
รวม

30 กัันยายน 2564
338.60
12.83
16.03
7.61
1.86
376.93

30 กัันยายน 2563
434.72
89.88
16.13
1.90
1.86
544.49

เจ้้าหนี้้�กรมธนารัักษ์์ เป็็นรายการค่่าธรรมเนีียมการจััดให้้เช่่าที่่�ดิินราชพััสดุุ ซึ่่�ง ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 มีีจำนวน 
434.72 ล้้านบาท เป็็นส่ว่ นของหนี้้�สินิ ระยะยาวที่่ถึ� งึ กำหนดชำระภายใน 1 ปีี จำนวน 96.12 ล้้านบาท คงเหลืือ จำนวน 338.60
ล้้านบาท
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31. กองทุุนสงเคราะห์์พนัักงาน กนอ.

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 กองทุุนสงเคราะห์์พนัักงาน กนอ. มีียอดคงเหลืือจำนวน 7.88 ล้้านบาท ซึ่่ง� เป็็นภาระผููกพััน
ที่่�ต้้องจ่่ายให้้กัับพนัักงาน จำนวน 4 ราย ในระหว่่างปีี กนอ. มีีการจ่่ายเงิินสมทบเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นจำนวน 0.98 ล้้านบาท และจ่่าย
ให้้กัับพนัักงานที่่�เกษีียณอายุุ จำนวน 1 ราย เป็็นจำนวนเงิิน  1.76 ล้้านบาท จึึงทำให้้เงิินสมทบระหว่่างปีีของ กนอ. ลดลง
เท่่ากัับ จำนวน 0.78 ล้้านบาท
32. กองทุุนซ่่อมสร้้างทดแทนระบบสาธารณููปโภค

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 มีียอดคงเหลืือ จำนวน 132.70 ล้้านบาท ในระหว่่างปีีเงิินกองทุุนเพิ่่�มขึ้้�น  จำนวนเงิิน 
0.11 ล้้านบาท และไม่่มีีการเบิิกใช้้เงิินกองทุุน
33. กองทุุนเพื่่�อบำำ�รุุงรัักษาและสร้้างทดแทนระบบสาธารณููปโภค

เป็็นเงิินที่ไ่� ด้้รับั จากผู้้�ร่่วมดำเนิินงานสำหรัับกรณีีที่่ผู้้�ร่
� ว่ มดำเนิินงานเป็็นผู้้�ให้้บริิการระบบสาธารณููปโภคเพื่่อ� เป็็นหลัักประกััน 
และประโยชน์์แก่่ผู้้�ประกอบกิิจการในนิิคมอุุตสาหกรรม
งบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 เปรีียบเทีียบกัับงบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563
สรุุปได้้ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
30 กัันยายน 2564

30 กัันยายน 2563

1.99
1,192.28
6.79
75.34
3.38
1,279.78

1.27
1,138.53
23.60
75.34
6.25
1,244.99

1,121.79
157.99
1,279.78
1,279.78

1,092.29
152.70
1,244.99
1,244.99

สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินลงทุุนชั่่�วคราว
ลููกหนี้้�ตามสััญญาร่่วมดำเนิินงาน 
สิินค้้าคงเหลืือ
ดอกเบี้้�ยเงิินฝากธนาคารค้้างรัับ
รวมสิินทรััพย์์
หนี้้�สิินและเงิินกองทุุน
เงิินกองทุุน
เงิินกองทุุนเพื่่�อบำรุุงรัักษาฯ
ส่่วนเกิินวงเงิินกองทุุนเพื่่�อบำรุุงรัักษาฯ
   รวมเงิินกองทุุน
รวมหนี้้�สิินและเงิินกองทุุน
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34. ต้้นทุุนขายและบริิการ ประกอบด้้วย

หน่่วย : ล้้านบาท

ต้้นทุุนขายที่่�ดิิน
ต้้นทุุนค่่าเช่่าสิินทรััพย์์
ต้้นทุุนจากการดำเนิินงานท่่าเทีียบเรืือ
ต้้นทุุนค่่าบริิการ        
รวม

2564
6.28
173.75
221.71
2,247.94
2,649.68

2563
1.84
242.55
224.97
2,131.64
2,601.00

35. ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน ประกอบด้้วย

หน่่วย : ล้้านบาท
2564

ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับบุุคลากร
     - เงิินเดืือนและค่่าจ้้าง   
     - ค่่าสวััสดิิการและผลประโยชน์์เพิ่่�มพนัักงาน   
     - ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับบุุคลากรอื่่�นๆ   
     - ค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์ของพนัักงาน   
     - โบนััสกรรมการและพนัักงาน
รวม
 ค่่าใช้้สอย        
 ค่่าสาธารณููปโภค        
 ค่่าวััสดุุ
 ค่่าเสื่่�อมราคา       
หนี้้�สงสััยจะสููญ
หนี้้�สููญ        
รวม

325.68
68.91
55.95
20.12
161.83
632.49
403.27
24.19
32.11
164.80
(1.24)
    -     
1,255.62

2563

322.22
68.52
38.32
24.79
171.82
625.67
407.06
27.73
24.16
152.12
(8.77)
7.58
1,235.55
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36. รายได้้อื่่�น ประกอบด้้วย

หน่่วย : ล้้านบาท

ดอกเบี้้�ยรัับ
รายได้้ดอกเบี้้�ยสััญญาเช่่าเงิินทุุน
รายได้้ค่่าปรัับและดอกเบี้้�ยจากการผิิดนััดชำระหนี้้�
รายได้้จากเงิินปัันผล
รายได้้เงิินอุุดหนุุนจากรััฐบาล
รายได้้จากการรัับบริิจาคสิินทรััพย์์ที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้
กำไรจากการจำหน่่ายสิินทรััพย์์
กำไร (ขาดทุุน) ทางบััญชีีจากการขายจากสััญญาเช่่าเงิินทุนุ
กำไรจากการกลัับรายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่าเงิินลงทุุน
รายได้้อื่่�นๆ
รวม

งบการเงิินที่่�แสดง
เงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
2564
2563
90.39
144.73
134.28
   7.53
2.92
47.61
45.44
48.27
43.42
13.55
14.12
19.27
14.79
53.10
   7.59
   16.28
499.34
437.87
764.76

งบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ
2564
90.39
134.28
7.53
145.76
48.27
13.55
19.27
53.10
7.50
16.28
535.93

2563
144.73
2.92
137.59
43.42
14.12
14.79
    499.34
856.91

ดอกเบี้้�ยรัับ จำนวน 90.39 ล้้านบาท เป็็นดอกเบี้้�ยเงิินฝากธนาคารของ กนอ. จำนวน 87.28 ล้้านบาท ดอกเบี้้�ยเงิินฝาก
ธนาคารของกองทุุนซ่่อมสร้้างฯ จำนวน 3.11 ล้้านบาท
37. ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น

ประกอบด้้วย
หน่่วย : ล้้านบาท

ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุน
ค่่าเสื่่�อมราคาของทรััพย์์สิินรัับบริิจาค
   (ที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้)
ค่่าใช้้จ่่ายในการวิิเคราะห์์คุุณภาพน้้ำ
ค่่าตััดจำหน่่ายสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
อื่่�นๆ
รวม

งบการเงิินที่่�แสดง
เงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
2564
2563
8.81
     1.56
13.54
14.39

3.50
5.18
2.63
24.85

4.57
4.92
0.68
34.93

งบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ
2564

2563

13.54

8.81
1.50
14.39

3.50
5.18
2.63
24.85

4.57
4.92
0.68
34.87
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38. เงิินกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 มีีพนัักงานเป็็นสมาชิิกรวม จำนวน 592 ราย กนอ. จ่่ายสมทบสำหรัับพนัักงานที่่�เป็็นสมาชิิก
กองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพทั้้�งสิ้้�นเป็็นเงิิน 33.00 ล้้านบาท ซึ่่�งรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินงานของ กนอ.         
39. กำำ�ไรสุุทธิิ

กนอ. เป็็นองค์์กรที่่�ตั้้�งขึ้้�นตามพระราชบััญญััติิการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ไม่่มีีภาระภาษีีเงิินได้้
ที่่ต้� อ้ งจ่่ายชำระให้้แก่่กรมสรรพากร อย่่างไรก็็ตาม มีีข้้อกำหนดให้้ กนอ. ต้้องนำส่่งเงิินเป็็นรายได้้ของรััฐจากการจััดสรรกำไรสุุทธิิ
ประจำปีีในอััตราร้้อยละ 40 โดยผ่่านการพิิจารณาอนุุมัติั ขิ องกระทรวงการคลัังโดยสำนัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ
(สคร.)
40. รายการบััญชีีบุุคคลและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

กนอ. มีีรายการเกิิดขึ้้�นกัับบุุคคลและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน  ซึ่่�งเป็็นรายการปกติิทางธุุรกิิจกัับบริิษััทร่่วมฯ ที่่� กนอ. ถืือหุ้้�น    
ตั้้�งแต่่ 1.00% - เกิินกว่่า 20% ดัังนี้้�
1. บริิษััท บริิหารและพััฒนาเพื่่�อการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จำกััด (มหาชน)
2. บริิษััท จััดการและพััฒนาทรััพยากรน้้ำภาคตะวัันออก จำกััด (มหาชน)
3. บริิษััท โพเอ็็ม โกลบอล จำกััด
4. บริิษััท อีีสเทิิร์์น ฟลููอิิด ทรานสปอร์์ต จำกััด
5. บริิษััท เจม เอ็็มไวรัันเมนทััล แมเนจเม้้นท์์ จำกััด
6. บริิษััท โกลบอล ยููทิิลิิตี้้� เซอร์์วิิส จำกััด
รายการที่่�สำคััญกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน สำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2564 และ 2563 กนอ. มีีดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
ต้้นทุุนค่่าบริิหารระบบสาธารณููปโภค
รายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
รายได้้เงิินปัันผล

2564
1,761.38
1,131.38
98.15

2563
1,653.16
92.24
92.15

นโยบายการกำหนด
คิิดตามอััตราร้้อยละของรายได้้ค่่าบริิการ
ตามประกาศอััตราค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
ตามจำนวนที่่�ประกาศจ่่าย

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 และวัันที่่� 30 กัันยายน 2563 กัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน มีีดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
สำรองการเปลี่่�ยนทดแทนระบบสาธารณููปโภค
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
รายได้้รัับล่่วงหน้้า

30 กัันยายน 2564
173.40
98.63
497.30
8.85

30 กัันยายน 2563
138.56
53.33
626.22
6.97

ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารสำคััญของ กนอ. สำหรัับผู้้�ว่่าการ และรองผู้้�ว่่าการ มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
2564
ผลประโยชน์์ระยะสั้้�น
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน

2563

17.13
1.01

17.45
1.01
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41. ภาระผููกพััน

41.1 สััญญาจ้้างโครงการ Customer Database/Application และ Customer Relationship Center (CRC) สััญญาเลขที่่�
กพด.88/2562 ลงวัันที่่� 18 กัันยายน 2562 กัับบริิษััท วัันทููวััน  คอนแทคส์์ จำกััด  (มหาชน) วงเงิิน  11.73 ล้้านบาท
(รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม) กำหนดชำระ 36 งวด งวดละ 0.326 ล้้านบาท ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 จ่่ายชำระแล้้ว 23 งวด 
เป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 7.49 ล้้านบาท คงเหลืือวงเงิิน จำนวน 4.24 ล้้านบาท
41.2 สััญญาจ้้างบริิหารจััดการท่่าเรืืออุุตสาหกรรมมาบตาพุุด สััญญาเลขที่่� กพด.26/2563 ลงวัันที่่� 16 มกราคม 2563
กัับบริิษััท มารีีนไทย กรุ๊๊�ป จำกััด วงเงิิน 910 ล้้านบาท (รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม) กำหนดชำระ 120 งวด ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 
2564 จ่่ายชำระแล้้ว 18 งวด เป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 83.91 ล้้านบาท คงเหลืือวงเงิิน จำนวน 826.09 ล้้านบาท
41.3 สััญญาซื้้�อขายโครงการระบบติิดตามตรวจสอบด้้านความปลอดภััย (CCTV) นิิคมอุุตสาหกรรมบางปูู สััญญาเลขที่่�
กพด.7/2563 ลงวัันที่่� 12 มิิถุนุ ายน 2563 กัับบริิษัทั แอ็็ดวานซ์์อินิ ฟอร์์เมชัันเทคโนโลยีี จำกััด (มหาชน) วงเงิิน 76.50 ล้้านบาท
(รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม) กำหนดชำระ 51 งวด ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 จ่่ายชำระแล้้ว 14 งวด เป็็นเงิินทั้้ง� สิ้้�น 47.00 ล้้านบาท
คงเหลืือวงเงิิน จำนวน 29.50 ล้้านบาท
41.4 สััญญาซื้้�อขายโครงการระบบติิดตามตรวจสอบด้้านความปลอดภััย (CCTV) นิิคมอุุตสาหกรรมแหลมฉบััง สััญญา
เลขที่่� กพด.8/2563 ลงวัันที่่� 12 มิิถุุนายน 2563 กัับบริิษััท ซููเพิิร์์บ คอมพ์์ จำกััด  วงเงิิน  61.63 ล้้านบาท (รวมภาษีี
มููลค่่าเพิ่่�ม) กำหนดชำระ 51 งวด ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 จ่่ายชำระแล้้ว 13 งวด เป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น  37.22 ล้้านบาท
คงเหลืือวงเงิิน จำนวน 24.41 ล้้านบาท
41.5 สััญญาจ้้างบริิหารจััดการศููนย์เ์ ฝ้้าระวัังและควบคุุมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม สำนัักงานนิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุด สัญ
ั ญา
เลขที่่� 58/2563 ลงวัันที่่� 29 พฤษภาคม 2563 กัับบริิษััท เอ็็นไวรอนเมนทอล โซลููชั่่�น อิินทิิเกรเตอร์์ จำกััด  วงเงิิน  33.97
ล้้านบาท (รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม) กำหนดชำระ 29 งวด ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 จ่่ายชำระแล้้ว 14 งวด เป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 
16.36 ล้้านบาท คงเหลืือวงเงิิน จำนวน 17.61 ล้้านบาท  
41.6 สััญญาจ้้างควบคุุมงานก่่อสร้้างปรัับปรุุงอาคารและภููมิิทััศน์์ สำนัักงานนิิคมอุุตสาหกรรมบางพลีี สััญญาเลขที่่�
กพด.69/2563 ลงวัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563 กัับบริิษััท ฟิิวเจอร์์ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง คอนซััลแตนท์์ จำกััด วงเงิิน 7.95 ล้้านบาท
(รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม) กำหนดชำระ 26 งวด ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 จ่่ายชำระแล้้ว 10 งวด เป็็นเงิินทั้้ง� สิ้้�น 2.88 ล้้านบาท
คงเหลืือวงเงิิน จำนวน 5.07 ล้้านบาท
41.7 สััญญาจ้้างควบคุุมงานก่่อสร้้างปรัับปรุุงอาคารและภููมิิทััศน์์ สำนัักงานนิิคมอุุตสาหกรรมบางพลีี สััญญาเลขที่่�
กพด.75/2563 ลงวัันที่่� 31 กรกฎาคม 2563 กัับบริิษััท สยาม เค.พีี.ทีี. จำกััด วงเงิิน 127.70 ล้้านบาท (รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม)
กำหนดชำระ 24 งวด ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 จ่่ายชำระแล้้ว 4 งวด เป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น  21.45 ล้้านบาท คงเหลืือวงเงิิน
จำนวน 106.25 ล้้านบาท และเงิินจ่่ายล่่วงหน้้าคงเหลืือ จำนวน 15.94 ล้้านบาท
41.8 สััญญาจ้้างบริิหารจััดการท่่าเรืือ MIT ท่่าเรืืออุุตสาหกรรมมาบตาพุุด สััญญาเลขที่่� กพด.60/2564 ลงวัันที่่�
31 มีีนาคม 2564 กัับบริิษััท เอ็็นพีีมารีีนไทย จำกััด  วงเงิิน  38.30 ล้้านบาท (รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม) กำหนดชำระ 24 งวด 
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 คงเหลืือวงเงิิน จำนวน 38.30 ล้้านบาท
41.9 สััญญาจ้้างก่่อสร้้างปรัับปรุุงระบบป้้องกัันน้้ำท่่วมและระบบระบายน้้ำของนิิคมอุุตสาหกรรมนครหลวง สััญญาเลขที่่�
กพด.114/2564 ลงวัันที่่� 6 กัันยายน 2564 กัับกิิจการร่่วมค้้า WP วงเงิิน 255.89 ล้้านบาท (รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม) กำหนดชำระ
66 งวด ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 คงเหลืือวงเงิิน จำนวน 255.89 ล้้านบาท
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41.10 สััญญาจ้้างก่่อสร้้างโครงการนิิคมอุุตสาหกรรม Smart Park สััญญาเลขที่่� กพด.122/2564 ลงวัันที่่� 29 กัันยายน 
2564 กัับบริิษััท เทิิดไท แอนด์์ โค จำกััด  วงเงิิน  2,013 ล้้านบาท (รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม) กำหนดชำระ 36 งวด ณ วัันที่่�
30 กัันยายน 2564 คงเหลืือวงเงิิน จำนวน 2,013 ล้้านบาท
41.11 สััญญาจ้้างควบคุุมงานก่่อสร้้างโครงการนิิคมอุุตสาหกรรม Smart Park สััญญาเลขที่่� กพด.123/2564 ลงวัันที่่� 29
กัันยายน 2564 กัับบริิษัทั โชติิจินด
ิ า คอนซััลแตนท์์ จำกััด  บริิษัทั  อีี.เอ็็กซ์์ สตููดิโิ อ จำกััด  บริิษัทั  พีี แอนด์์ ซีี  แมเนจเมนท์์
จำกััด และบริิษััท วิิสิิทธิ์์� เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง คอนซััลแตนส์์ จำกััด วงเงิิน 72.80 ล้้านบาท (รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม) กำหนด 36 งวด 
ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 คงเหลืือวงเงิิน 72.80 ล้้านบาท
41.12 ภาระผููกพัันตามสััญญาเช่่าดำเนิินงาน จำนวนเงิินขั้้นต่่
� ำที่่ต้� อ้ งจ่่ายในอนาคตทั้้�งสิ้้�น ตามสััญญาเช่่าดำเนิินงานที่่บ� อกเลิิก
ไม่่ได้้ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 และ ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
- ไม่่เกิิน 1 ปีี
- เกิิน 1 ปีี แต่่ไม่่เกิิน 5 ปีี
รวม

30 กัันยายน 2564
8.90
7.13
16.03

30 กัันยายน 2563
5.44
39.86
45.30

42. หนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�น

กนอ. ถููกฟ้้องเป็็นจำเลยเพื่่�อเรีียกค่่าเสีียหาย จำนวน 10 คดีี เป็็นคดีีที่่�มีีทุุนทรััพย์์ 5 คดีี ดัังนี้้�

42.1 คดีีพิิพาทเกี่่�ยวกัับที่่�ดิินตกสำรวจในนิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุด
กนอ. ได้้ดำเนิินการเวนคืืนอสัังหาริิมทรััพย์์ในท้้องที่่�ตำบลห้้วยโป่่ง และตำบลมาบตาพุุด อำเภอเมืืองระยอง จัังหวััด
ระยอง ตามพระราชบััญญััติิเวนคืืนอสัังหาริิมทรััพย์์ในท้้องที่่�ตำบลห้้วยโป่่ง และตำบลมาบตาพุุด  อำเภอเมืืองระยอง จัังหวััด
ระยอง พ.ศ. 2527 เพื่่�อจััดตั้้�งนิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุดตามโครงการพััฒนาพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งทะเลตะวัันออกของรััฐบาล ปรากฏ
ว่่ามีีที่่�ดิินตกสำรวจอยู่่� 7 แปลง ซึ่่�งเป็็นที่่�ดิินที่่�อยู่่�ภายในแนวเขตเวนคืืนตามแผนที่่�แนบท้้ายพระราชบััญญััติิฯ แต่่ไม่่ปรากฏ
รายชื่่�อเจ้้าของหรืือผู้้�ถืือครอบครองโดยชอบด้้วยกฎหมาย กนอ. ได้้ทำการตกลงเจรจาซื้้�อที่่�ดิินตกสำรวจดัังกล่่าวโดยวิิธีีปกติิ
ได้้เพีียง 6 แปลง คงเหลืือ 1 แปลง ซึ่่�งเป็็นของนายสุุรพงษ์์ ภู่่�ธนพิิบููล ที่่�ไม่่สามารถตกลงซื้้�อขายกัันได้้ ต่่อมา นายสุุรพงษ์์ฯ
ได้้ฟ้้อง กนอ. ต่่อศาลปกครองระยอง เพื่่�อให้้ กนอ. ปฏิิบััติิตามพระราชบััญญััติิเวนคืืนอสัังหาริิมทรััพย์์ฯ และคดีีถึึงที่่�สุุดแล้้ว
โดยศาลปกครองได้้พิิพากษาให้้ กนอ. ทำความตกลงซื้้�อที่่�ดิินของนายสุุรพงษ์์ฯ ตามหลัักฐานหนัังสืือรัับรองการทำประโยชน์์
(น.ส.3 ก.) เลขที่่� 142 ที่่�ดิินเลขที่่� 49 ตำบลห้้วยโป่่ง อำเภอเมืืองระยอง จัังหวััดระยอง เนื้้�อที่่� 12 ไร่่ 72 ตารางวา
ให้้ได้้ข้้อยุุติิภายใน 90 วััน  นัับแต่่วัันที่่�ศาลมีีคำพิิพากษา หากไม่่สามารถตกลงหาข้้อยุุติิได้้ภายในระยะเวลาดัังกล่่าวให้้
กนอ. ดำเนิินการเพื่่อ� ให้้มีีการตราพระราชบััญญััติแิ ก้้ไขเพิ่่�มเติิมแผนที่่แ� ละบััญชีีรายชื่่อ� เจ้้าของหรืือผู้้�ครอบครองที่่ดิ� นที่
ิ ต้่� อ้ งเวนคืืน
ท้้ายพระราชบััญญััติิเวนคืืนอสัังหาริิมทรััพย์์ในท้้องที่่�ตำบลห้้วยโป่่ง และตำบลมาบตาพุุด  อำเภอเมืืองระยอง จัังหวััดระยอง
พ.ศ. 2527 ให้้ถููกต้้องตามความเป็็นจริิงภายใน 90 วััน  นัับแต่่วัันที่่�ครบกำหนด 90 วัันดัังกล่่าวข้้างต้้นแล้้วดำเนิินการตาม
อำนาจหน้้าที่่�ตามที่่�กฎหมายว่่าด้้วยการเวนคืืนอสัังหาริิมทรััพย์์ดัังกล่่าวกำหนดให้้ปฏิิบััติิต่่อไป
กนอ. ได้้ดำเนิินการเจรจาขอซื้้�อที่่�ดิินของนายสุุรพงษ์์ฯ แต่่ไม่่สามารถตกลงกัันได้้ กนอ. จึึงได้้ดำเนิินการเพื่่�อให้้มีี
การตราพระราชบััญญััติิแก้้ไขเพิ่่�มเติิมแผนที่่� และบััญชีีรายชื่่�อเจ้้าของหรืือผู้้�ครอบครองที่่�ดิินที่่�ต้้องเวนคืืนท้้ายพระราชบััญญััติิ
เวนคืืนอสัังหาริิมทรััพย์์ในท้้องที่่ต� ำบลห้้วยโป่่ง และตำบลมาบตาพุุด อำเภอเมืืองระยอง จัังหวััดระยอง พ.ศ. 2527 ให้้ถูกู ต้้องและ
การตราพระราชบััญญััติแิ ก้้ไขเพิ่่�มเติิมได้้ดำเนิินการแล้้วเสร็็จ และได้้ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษาเมื่่อ� วัันที่่� 14 พฤศจิิกายน 2555
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การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

คณะกรรมการกำหนดราคาอสัังหาริิมทรััพย์์ที่ถู่� กู เวนคืืนได้้กำหนดราคาค่่าทดแทนเป็็นเงิินประมาณ 38.98 ล้้านบาท และ
กนอ. ได้้จ่่ายเงิินดัังกล่่าวให้้นายสุุรพงษ์์ฯ พร้้อมกัับโอนกรรมสิิทธิ์์�ที่่�ดิินที่่�เวนคืืนเป็็นของ กนอ. แล้้ว เมื่่�อวัันที่่� 16 สิิงหาคม
2556 นายสุุรพงษ์์ฯ ไม่่พอใจราคาที่่�คณะกรรมการกำหนดราคาอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�ถููกเวนคืืนจึึงได้้ยื่่�นอุุทธรณ์์ราคาต่่อรััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงอุุตสาหกรรม ซึ่่�งรััฐมนตรีีฯ พิิจารณาแล้้วยกอุุทธรณ์์
วัันที่่� 7 กรกฎาคม 2557 นายสุุรพงษ์์ฯ ฟ้้อง กนอ. และผู้้�ว่่าการ กนอ. ต่่อศาลปกครองระยองให้้จ่่ายค่่าทดแทน
เพิ่่�มขึ้้�นพร้้อมดอกเบี้้�ยทุุนทรััพย์์ 117.35 ล้้านบาท
วัันที่่� 16 มิิถุุนายน 2559 ศาลปกครองระยองมีีคำพิิพากษายกฟ้้อง (กนอ. ชนะคดีี)
ขณะนี้้�นายสุุรพงษ์์ฯ ยื่่�นอุุทธรณ์์ต่่อศาลปกครองสููงสุุด ปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองสููงสุุด
42.2 คดีีที่่�บริิษััท พานทองเกษม จำกััด ฟ้้อง กนอ. เพื่่�อขอให้้ กนอ. คืืนหลัักประกัันและยกเลิิกการเรีียกเก็็บค่่ากำกัับ
การบริิการ
บริิษััท พานทองเกษม จำกััด ฟ้้อง กนอ. ต่่อศาลปกครองกลางเป็็นคดีีดำที่่� 1460/2556 เพื่่�อขอให้้ กนอ.
คืืนหลัักประกััน  (หนัังสืือค้้ำประกัันสััญญาร่่วมดำเนิินงานโครงการนิิคมอุุตสาหกรรมพานทองเกษม (ชลบุุรีี) ของธนาคาร
กรุุงศรีีอยุุธยา จำกััด  (มหาชน) วงเงิิน  4.25 ล้้านบาท) และให้้ กนอ. งดหรืือยกเลิิกการเรีียกเก็็บค่่ากำกัับการบริิการ
จำนวน 0.40 ล้้านบาท เมื่่�อวัันที่่� 15 สิิงหาคม 2556 กนอ. ได้้ขอความอนุุเคราะห์์สำนัักงานคดีีปกครองดำเนิินการแก้้ต่่างคดีี
โดย กนอ. ได้้ยื่่�นคำให้้การต่่อศาลแล้้ว
ในระหว่่างที่่�คดีีหมายเลขดำที่่� 1460/2556 อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครอง กนอ. ได้้ยื่่�นฟ้้องบริิษััท
พานทองเกษม จำกััด  เป็็นคดีีหมายเลขดำที่่� 344/2558 เพื่่�อให้้ชำระหนี้้�ซึ่่�งเกิิดจากการทำสััญญาร่่วมดำเนิินงานโครงการ
นิิคมอุุตสาหกรรมพานทองเกษม โดย กนอ. ได้้ฟ้้องบริิษััท พานทองเกษม จำกััด  เป็็นผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� 1 และฟ้้องธนาคาร
กรุุงศรีีอยุุธยา จำกััด (มหาชน) เป็็นผู้้�ถููกฟ้้องคดีีที่่� 2
ต่่อมาเมื่่�อวัันที่่� 2 กัันยายน 2558 ศาลปกครองกลางได้้มีีคำสั่่�งให้้รวมคดีีหมายเลขดำที่่� 344/2558 เข้้ากัับคดีี
หมายเลขดำที่่� 1460/2556 โดยให้้ถืือสำนวนคดีีหมายเลขดำที่่� 1460/2556 เป็็นสำนวนหลััก และเมื่่�อรวมกัันแล้้วให้้เรีียก
บริิษััท พานทองเกษม จำกััด ว่่าผู้้�ฟ้้องคดีีที่่� 1 เรีียกธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำกััด  (มหาชน) ว่่าผู้้�ฟ้้องคดีีที่่� 2 และให้้เรีียก
กนอ. ว่่าผู้้�ถููกฟ้้องคดีี
วัันที่่� 29 สิิงหาคม 2560 ศาลปกครองกลางมีีคำพิิพากษาให้้ กนอ. มีีสิิทธิิริิบหลัักประกัันสััญญาพิิพาทไว้้ จำนวน 
2.52 ล้้านบาท โดยให้้ กนอ. คืืนหลัักประกัันสััญญาธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำกััด  (มหาชน) จำนวน 4.25 ล้้านบาท
แก่่บริิษััท พานทองเกษม จำกััด เมื่่�อบริิษััท พานทองเกษม ฯ ได้้ชำระเงิิน 2.52 ล้้านบาท ครบถ้้วนแล้้ว ทั้้�งนี้้�ให้้เสร็็จสิ้้�นภายใน 
30 วัันนัับแต่่วัันที่่�คดีีถึึงที่่�สุุดหากพ้้นกำหนดต้้องรัับผิิดชอบดอกเบี้้�ยในอััตราร้้อยละ 7.5 ต่่อปีี
วัันที่่� 27 กัันยายน  2560 กนอ. ได้้ยื่่�นอุุทธรณ์์ต่่อศาลปกครองสููงสุุดปััจจุุบัันคดีีอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของ
ศาลปกครองสููงสุุด
42.3 คดีีที่่�บริิษััท จัักรวาลบุุรีีรััมย์์ จำกััด ฟ้้อง กนอ. เพื่่�อก่่อสร้้างโครงการก่่อสร้้างเขื่่�อนและระบบป้้องกัันน้้ำท่่วมใน
นิิคมอุุตสาหกรรมบางชััน
บริิษััท จัักรวาลบุุรีีรััมย์์ จำกััด  (ชื่่�อเดิิม ห้้างหุ้้�นส่่วนจำกััด จัักรวาลบุุรีีรััมย์์) ฟ้้อง กนอ. กัับผู้้�ว่่าการ กนอ.
ต่่อศาลปกครองกลาง เมื่่�อวัันที่่� 5 เมษายน 2561 ตามสััญญาเลขที่่� กพด.47/2557 ลงวัันที่่� 12 มิิถุุนายน 2557 เพื่่�อก่่อสร้้าง
โครงการก่่อสร้้างเขื่่�อนและระบบป้้องกัันน้้ำท่่วมในนิิคมอุุตสาหกรรมบางชััน  เนื่่�องจาก กนอ. พิิจารณาผลงานการก่่อสร้้าง
ที่่�บริิษััทฯ ส่่งมอบแล้้วมีีความถููกต้้องครบถ้้วนตามสััญญา แต่่ได้้มีีการส่่งมอบงานล่่าช้้า จึึงได้้เบิิกค่่าก่่อสร้้างงานให้้แก่่บริิษััท
จัักรวาลบุุรีีรััมย์์ จำกััด  แต่่ กนอ. ได้้มีีการหัักเงิินประกัันผลงานคิิดค่่าปรัับการส่่งมอบงานล่่าช้้า ด้้วยเหตุุดัังกล่่าว บริิษััทฯ
ไม่่เห็็นด้ว้ ยกัับการที่่� กนอ. พิิจารณาปรัับค่่าผลงานการก่่อสร้้างงวดสุุดท้า้ ยโดยใช้้สิทิ ธิิหักั ค่่าจ้้างจากค่่าปรัับการส่่งมอบงานล่่าช้้า
กว่่าที่่�กำหนดในสััญญา จึึงได้้ฟ้้องต่่อศาลปกครอง ขอให้้ กนอ. กัับผู้้�ว่่าการ กนอ. ร่่วมกัันหรืือแทนกัันชำระเงิินจำนวน 79.75
ล้้านบาท พร้้อมดอกเบี้้�ยในอััตราร้้อยละ 7.5 ต่่อปีีของต้้นเงิินจำนวน 74.32 ล้้านบาท นัับถััดจากวัันฟ้้องคดีีจนกว่่าจะชำระ
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ให้้แก่่บริิษัทั ฯ ครบถ้้วน และให้้ชดใช้้ค่า่ ฤชาธรรมเนีียมและค่่าทนายความในอััตราสููงสุุดแทนบริิษัทั ฯ ด้้วย ปััจจุุบันั คดีีอยู่่�ระหว่่าง
พิิจารณาของศาลปกครองกลาง
42.4 คดีีที่่�บริิษััท เอ็็ม อีี อีี จำกััด ฟ้้อง กนอ. เพื่่�อก่่อสร้้างโครงการก่่อสร้้างอาคารโรงงานสำเร็็จรููป และงานก่่อสร้้าง
ป้้ายการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย ระยะ 1 กลุ่่�มงานที่่� 2 ในนิิคมอุุตสาหกรรมสระแก้้ว
บริิษััท เอ็็ม อีี อีี จำกััด ฟ้้อง กนอ. ต่่อศาลปกครอง เมื่่�อวัันที่่� 18 ตุุลาคม 2561 มููลเหตุุของการฟ้้องคดีีนี้้�
สืืบเนื่่�องมาจากการทำสััญญาเลขที่่� กพด.56/2560 ลงวัันที่่� 24 เมษายน 2560 เพื่่�อก่่อสร้้างโครงการก่่อสร้้างอาคารโรงงาน
สำเร็็จรููปและงานก่่อสร้้างป้้ายการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทยเป็็นเงิิน  49.10 ล้้านบาท ขอให้้ กนอ. คืืนเงิินค่่าปรัับ
จำนวนเงิิน 1.96 ล้้านบาท งานค่่าก่่อสร้้างงานเพิ่่�มเติิมตอม่่อ และแบบก่่อสร้้างเป็็นจำนวนเงิิน 2.93 ล้้านบาท พร้้อมดอกเบี้้�ย
ในอััตราร้้อยละ 7.5 ต่่อปีี นัับถััดจากวัันฟ้้องคดีีจนกว่่าจะชำระให้้แก่่บริิษััทฯ ครบถ้้วน และให้้ชดใช้้ค่่าฤชาธรรมเนีียมและ
ค่่าทนายความในอััตราสููงสุุดแทนบริิษััทฯ ด้้วย ปััจจุุบัันคดีีอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองกลาง  
		
42.5 คดีีที่่บ� ริิษัทั กรีีน อิินโนเวชั่่�น เวิิลด์์ จำกััด เพื่่อ� ก่่อสร้้างโครงการก่่อสร้้างระบบสาธารณููปโภค และลานประชารััฐ
พร้้อมอาคาร ระยะที่่� 1 กลุ่่�มงานที่่� 1 ในนิิคมอุุตสาหกรรมสระแก้้ว
บริิษััท กรีีน อิินโนเวชั่่�น  เวิิลด์์ จำกััด ฟ้้อง กนอ. ต่่อศาลปกครอง เมื่่�อวัันที่่� 21 พฤศจิิกายน 2561 มููลเหตุุ
ของการฟ้้องคดีีนี้้�สืืบเนื่่�องมาจากการทำสััญญาเลขที่่� กพด.47/2560 ลงวัันที่่� 28 มีีนาคม 2560 เพื่่�อก่่อสร้้างโครงการก่่อสร้้าง
ระบบสาธารณููปโภค และลานประชารััฐพร้้อมอาคารเป็็นเงิิน  47.60 ล้้านบาท ขอให้้ กนอ. คืืนเงิินค่่าปรัับ จำนวนเงิิน  1.71
ล้้านบาท พร้้อมดอกเบี้้�ยในอััตราร้้อยละ 7.5 ต่่อปีี นัับถััดจากวัันที่่�ฟ้้องคดีีจนกว่่าจะชำระให้้แก่่บริิษััทฯ ครบถ้้วนและให้้ชดใช้้
ค่่าฤชาธรรมเนีียมและค่่าทนายความในอััตราสููงสุุดแทนบริิษัทั ฯ ด้้วย ปััจจุุบันั คดีีอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองกลาง
43. อื่่�น ๆ

การดำเนิินการขอถอนสภาพที่่�ดิินสาธารณประโยชน์์ ในนิิคมอุุตสาหกรรมภาคเหนืือ
กนอ. ได้้ทำสััญญาจะซื้้�อจะขายที่่�ดิิน/สััญญาเช่่าซื้้�อที่่�ดิินกัับผู้้�ซื้้�อที่่�ดิินในนิิคมอุุตสาหกรรมภาคเหนืือตั้้�งแต่่ปีี 2530
จนถึึงปีี 2533 จำนวนทั้้�งสิ้้�น  9 ราย โดยผู้้�ซื้้�อที่่�ดิินได้้ชำระค่่าที่่�ดิินตามเนื้้�อที่่�ที่่�ระบุุตามแผนผัังแนบท้้ายสััญญา จำนวน 
154-1-55.10 ไร่่ ซึ่่�งรวมเนื้้�อที่่�ในส่่วนของพื้้�นที่่�ลำเหมืืองสาธารณะ จำนวน 5-1-21.40 ไร่่ โดยผู้้�ซื้้�อที่่�ดิินได้้ชำระเงิินตามสััญญา
ครบถ้้วนแล้้ว แต่่ปัจั จุุบัน 
ั กนอ. ยัังไม่่สามารถโอนกรรมสิิทธิ์์ที่� ดิ่� นิ ในส่่วนของพื้้�นที่ล่� ำเหมืืองสาธารณะให้้ผู้้�ซื้้อ� ได้้เนื่่อ� งจากองค์์การ
บริิหารส่่วนตำบลมะเขืือแจ้้ และองค์์การบริิหารส่่วนตำบลบ้้านกลาง อำเภอเมืืองลำพููน จัังหวััดลำพููน ไม่่เห็็นชอบกัับการถอน
สภาพที่่�ดิินดัังกล่่าว โดยให้้เหตุุผลว่่า สาธารณสมบััติิของแผ่่นดิินยัังมีีการใช้้ประโยชน์์อยู่่� และการถอนสภาพอาจส่่งผลกระทบ
กัับชุุมชนที่่�ได้้ใช้้น้้ำจากทางลำเลีียงน้้ำในลำเหมืืองสาธารณะได้้ กนอ. จึึงได้้ดำเนิินการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับการใช้้
ที่่�ดิินสาธารณสมบััติิของแผ่่นดิินดัังกล่่าว ปรากฏว่่าทางสาธารณะได้้เปลี่่�ยนสภาพไปแล้้วทั้้�งหมดกล่่าวคืือ ประชาชนได้้เลิิกใช้้
ประโยชน์์ในที่่�ดิิน  และทางสาธารณะก็็ไม่่มีีสภาพเป็็นทางสำหรัับการสััญจรไป-มา ส่่วนลำเหมืืองสาธารณะนั้้�นมีีสภาพตื้้�นเขิิน 
ไม่่มีีสภาพเป็็นแหล่่งน้้ำและไม่่มีีลัักษณะเชื่่�อมต่่อกัับทางน้้ำนอกเขตนิิคมอุุตสาหกรรม เนื่่�องจาก กนอ. ได้้ซื้้�อที่่�ดิินบริิเวณ
ดัังกล่่าวและจััดตั้้�งเป็็นนิิคมอุุตสาหกรรมภาคเหนืือตั้้�งแต่่ปีี 2524 ส่่งผลให้้พื้้�นที่่�บริิเวณโดยรอบเป็็นนิิคมอุุตสาหกรรมทั้้�งหมด 
ประชาชนจึึงเลิิกใช้้ประโยชน์์จากทางสาธารณะนี้้�โดยปริิยายแล้้วการเปลี่่�ยนแปลงสภาพจึึงไม่่มีีผลกระทบต่่อการใช้้ประโยชน์์
ในสาธารณสมบััติขิ องแผ่่นดิินแต่่อย่่างใด กนอ. จึึงได้้มีีหนัังสืือถึึงกรมที่่ดิ� นิ เพื่่อ� ขอความยิินยอมเปลี่่ย� นแปลงสภาพสาธารณสมบััติิ
ของแผ่่นดิินในเขตนิิคมอุุตสาหกรรมภาคเหนืือตามพระราชบััญญััติิการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
และแก้้ไขเพิ่่�มเติิม ซึ่่ง� กนอ. ได้้ประสานงานกัับกรมที่่ดิ� นิ เพื่่อ� ตรวจสอบความถููกต้้องของจำนวนเนื้้�อที่่ส� าธารณสมบััติขิ องแผ่่นดิิน 
และประสานงานกัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นในการจััดประชุุมเพื่่�อรัับฟัังความคิิดเห็็นของราษฎรในชุุมชนเกี่่�ยวกัับการขอ
เปลี่่ย� นแปลงสภาพสาธารณสมบััติขิ องแผ่่นดิิน เมื่่อ� วัันที่่� 21 มิิถุนุ ายน 2554 ซึ่่ง� ผลการประชุุมได้้มีีมติิเห็็นชอบให้้ กนอ. ดำเนิิน
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพสาธารณสมบััติิของแผ่่นดิินดัังกล่่าวได้้ตามวััตถุุประสงค์์ เมื่่�อวัันที่่� 20 กัันยายน 2554 จัังหวััดลำพููน 
ได้้มีีหนัังสืือแจ้้งว่่าสภาเทศบาลตำบลบ้้านกลางและสภาเทศบาลตำบลมะเขืือแจ้้ ได้้ให้้ความเห็็นชอบในการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
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สาธารณสมบััติขิ องแผ่่นดิินฯ แล้้ว และได้้จัดั ให้้มีีการประชุุมเพื่่อ� รัับฟัังความคิิดเห็็นของราษฎรในชุุมชนเกี่่ย� วกัับการเปลี่่ย� นแปลง
สถานภาพสมบััติิของแผ่่นดิินฯ เมื่่อ� วัันที่่� 21 มิิถุนุ ายน 2554 ปรากฏว่่ามีีราษฎรร่่วมแสดงความคิิดเห็็น จำนวน 49 คน เห็็นด้ว้ ย
จำนวน 42 คน ไม่่เห็็นด้้วย จำนวน 2 คน และไม่่แสดงความคิิดเห็็น จำนวน 5 คน โดยราษฎรมีีเงื่่�อนไขว่่าที่่�ดิินที่่�จััดให้้เป็็น
สาธารณสมบััติขิ องแผ่่นดิินสำหรัับพลเมืืองใช้้ร่ว่ มกัันแทนนี้้�ก่อ่ นการแลกเปลี่่ย� น กนอ. จะต้้องซ่่อมแซมถนนและสาธารณููปโภค
ให้้มีีสภาพสมบููรณ์์สามารถใช้้งานได้้ตามปกติิ และอำเภอเมืืองลำพููนได้้พิิจารณาแล้้ว เห็็นควรให้้ กนอ. เปลี่่�ยนแปลงสาธารณ
สมบััติิของแผ่่นดิินได้้ แต่่ต้้องดำเนิินการภายใต้้เงื่่�อนไขดัังกล่่าว ในการนี้้�จัังหวััดฯ ได้้พิิจารณาแล้้วเห็็นสอดคล้้องกัันเห็็นควร
เสนอกระทรวงมหาดไทยพิิจารณาให้้ความยิินยอมตามวััตถุุประสงค์์ของ กนอ. โดยขณะนี้้� กนอ. อยู่่�ระหว่่างประสานงานกัับ
สำนัักงานที่่�ดิินจัังหวััดลำพููน  เพื่่�อดำเนิินการรัังวััดสอบเขตที่่�ดิินสาธารณสมบััติิของแผ่่นดิินที่่�เปลี่่�ยนแปลงสภาพและแบ่่งแยก
ในนามเดิิม สำหรัับโฉนดที่่ดิ� นที่
ิ จ่� ะโอนแลกเปลี่่ย� นเป็็นสาธารณสมบััติขิ องแผ่่นดิินต่อ่ ไป กรมที่่ดิ� นิ ได้้มีีหนัังสืือสอบถามไปยัังองค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นเพิ่่�มเติิม ถึึงเหตุุผลที่่�ได้้ให้้ความเห็็นชอบในการขอเปลี่่�ยนแปลงสภาพสาธารณสมบััติิของแผ่่นดิินดัังกล่่าว
เทศบาลตำบลมะเขืือแจ้้ได้้จััดทำเหตุุผลประกอบความเห็็นเพื่่�อเสนอกรมที่่�ดิินแล้้ว แต่่เทศบาลตำบลบ้้านกลางซึ่่�งได้้มีีการ
เลืือกตั้้�งนายกเทศมนตรีีท่่านใหม่่เห็็นควรให้้มีีการจััดประชุุมเพื่่�อรัับฟัังความคิิดเห็็นของราษฎรในชุุมชนอีีกครั้้�งหนึ่่�ง
กนอ. ได้้ชี้้�แจงข้้อเท็็จจริิงการดำเนิินการเปลี่่�ยนแปลงสภาพสาธารณสมบััติิของแผ่่นดิินต่่อเทศบาลตำบลบ้้านกลาง
ปรากฏว่่าเทศบาลฯ มีีความเห็็นว่่าที่่�ดิินที่่� กนอ. จััดให้้เป็็นที่่�ดิินสาธารณสมบััติิของแผ่่นดิินสำหรัับพลเมืืองใช้้ร่่วมกัันแทน
เนื้้�อที่่�ประมาณ 8.5 ไร่่ ยัังไม่่มีีความเหมาะสม จึึงให้้ กนอ. พิิจารณาที่่�ดิินแปลงอื่่�น ขณะนี้้� กนอ. อยู่่�ระหว่่างพิิจารณา เพื่่�อหา
แนวทางการดำเนิินการตามที่่�เทศบาลฯ เสนอต่่อไป
44. การอนุุมััติิงบการเงิิน

คณะกรรมการการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย ได้้อนุุมััติิให้้ออกงบการเงิินนี้้� เมื่่�อวัันที่่� 21 มีีนาคม 2565
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ทำำ�เนีียบนิิคมอุุตสาหกรรม
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย สำำ�นัักงานใหญ่่

618 ถนนนิิคมมัักกะสััน แขวงมัักกะสััน เขตราชเทวีี กรุุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2253-0561 โทรสาร 0-2252-6582, 0-2253-4086
รายชื่่�อนิิคมอุุตสาหกรรม ที่่� กนอ. ดำำ�เนิินการเอง 15 นิิคมฯ และ 1 ท่่าเรืืออุุตสาหกรรม
ลำำ�ดัับที่่�

นิิคมฯ

1

นิิคมอุุตสาหกรรมบางชััน

2

นิิคมอุุตสาหกรรมบางปูู

3

นิิคมอุุตสาหกรรมลาดกระบััง

4

นิิคมอุุตสาหกรรมแหลมฉบััง

5

นิิคมอุุตสาหกรรมภาคเหนืือ

6

นิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุด

7

นิิคมอุุตสาหกรรมบางพลีี

8

นิิคมอุุตสาหกรรมสมุุทรสาคร

9

นิิคมอุุตสาหกรรมพิิจิิตร

10

นิิคมอุุตสาหกรรมภาคใต้้

11

นิิคมอุุตสาหกรรมแก่่งคอย

12

นิิคมอุุตสาหกรรมสระแก้้ว

13

นิิคมอุุตสาหกรรมสหรััตนนคร

14

15

นิิคมอุุตสาหกรรมสงขลา
เขตพััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษ
จัังหวััดสงขลา
นิิคมอุุตสาหกรรม Smart Park

16

ท่่าเรืืออุุตสาหกรรมมาบตาพุุด

ที่่�ตั้้�ง

60 หมู่่� 14 ซอยเสรีีไทย 87 ถนนเสรีีไทย มีีนบุุรีี กรุุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2517-0744, 0-2517-1895, 0-2906-0399 โทรสาร 0-2517-6965
649 หมู่่� 4 ถนนสุุขุุมวิิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืือง จัังหวััดสมุุทรปราการ 10280
โทร. 0-2709-3450-3 โทรสาร 0-2323-0730-1
40 ซอยฉลองกรุุง 31 แขวงลำปลาทิิว เขตลาดกระบััง กรุุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2326-0221-3, 0-2326-0137, 0-2326-0234 โทรสาร 0-2326-0220
49/19 หมู่่� 5 ถนนสุุขุุมวิิท ตำบลทุ่่�งสุุขลา อำเภอศรีีราชา จัังหวััดชลบุุรีี 20230
โทร. 0-3849-0941-7 โทรสาร 0-3849-0940
60 หมู่่� 4 ถนนซุุปเปอร์์ไฮเวย์์ ตำบลบ้้านกลาง อำเภอเมืือง จัังหวััดลำพููน 51000
โทร. 0-5358-1050, 0-5358-1061, 0-5358-1054, 0-5358-1070-2 โทรสาร 0-5358-1060
1 ถนนไอ-หนึ่่�ง ตำบลมาบตาพุุด อำเภอเมืือง จัังหวััดระยอง 21150
โทร. 0-3868-3930, 0-3868-3127-9 โทรสาร 0-3868-3941
136/2 หมู่่� 17 ถนนเทพารัักษ์์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จัังหวััดสมุุทรปราการ 10542
โทร. 0-2705-0697-8 โทรสาร 0-2315-1498
39/5 หมู่่� 2 ตำบลบางกระเจ้้า อำเภอเมืือง จัังหวััดสมุุทรสาคร 74000
โทร. 0-3449-0066-9 โทรสาร 0-3449-0070
79 หมู่่� 1 ถนนพิิษณุุโลก-นครสวรรค์์ ตำบลหนองหลุุม อำเภอวชิิรบารมีี จัังหวััดพิิจิิตร 66220
โทร. 0-5669-2191-2 โทรสาร 0-5669-2193
9/6 หมู่่� 4 ตำบลฉลุุง อำเภอหาดใหญ่่ จัังหวััดสงขลา 90110
โทร. 0-7420-6035, 0-7420-8097, 0-7420-6033 โทรสาร 0-7420-6096
134 หมู่่� 1 ตำบลบ้้านธาตุุ อำเภอแก่่งคอย จัังหวััดสระบุุรีี 18100
โทร. 0-2253-0561 ต่่อ 4443 โทรสาร 0-2650-0204
หมู่่� 3 ตำบลป่่าไร่่ อำเภออรััญประเทศ จัังหวััดสระแก้้ว 27120
โทร. 0-2253-0561 ต่่อ 2123 โทรสาร 0-2252-3226
103 หมู่่� 4 ตำบลบางพระครูู อำเภอนครหลวง จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา 13220
โทร. 0-3536-4011-3 โทรสาร 0-3536-4014
618 ถนนนิิคมมัักกะสััน เเขวงมัักกะสััน เขตราชเทวีี กรุุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2253-0561 โทรสาร 0-2252-6582, 0-2253-4086
618 ถนนนิิคมมัักกะสััน แขวงมัักกะสััน เขตราชเทวีี กรุุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2253-0561 ต่่อ 1421
1 ถนนไอ-หนึ่่�ง ตำบลมาบตาพุุด อำเภอเมืือง จัังหวััดระยอง 21150
โทร. 0-3868-3305-8 โทรสาร 0-3868-3309
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รายชื่่�อนิิคมอุุตสาหกรรมร่่วมดำำ�เนิินงาน 50 นิิคมฯ
ลำำ�ดัับที่่�

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

นิิคมฯ

นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ชลบุุรีี 1

ที่่�ตั้้�ง

331/8-9 หมู่่� 6 ทางหลวงสาย 331 ตำบลบ่่อวิิน อำเภอศรีีราชา จัังหวััดชลบุุรีี 
20230
บริิษัทั ดัับบลิิวเอชเอ อิินดััสเตรีียล ดีีเวลลอปเมนท์์ โทร. 0-3834-5234 โทรสาร 0-3834-5233
จำกััด (มหาชน)
นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ชลบุุรีี 2
390 หมู่่� 2 ตำบลเขาคัันทรง อำเภอศรีีราชา จัังหวััดชลบุุรีี 20110
บริิษัทั ดัับบลิิวเอชเอ อิินดััสเตรีียล ดีีเวลลอปเมนท์์ โทร. 0-2719-9555 โทรสาร 0-2719-9546-7
จำกััด (มหาชน)
นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอตะวัันออก
18 ถนนปกรณ์์สงเคราะห์์ราษฎร์์ ตำบลห้้วยโป่่ง อำเภอเมืือง  
(มาบตาพุุด)
จัังหวััดระยอง 21150
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์น
โทร. 0-3868-3303-4 โทรสาร 0-3868-3963
อิินดััสเตรีียลเอสเตท จำกััด
นิิคมอุุตสาหกรรม อีีสเทิิร์นซีี
์ บอร์์ด (ระยอง)
112 หมู่่� 7 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จัังหวััดระยอง 21140
บริิษัทั อีีสเทิิร์น์ ซีีบอร์์ด อิินดััสเตรีียลเอสเตท
โทร. 0-3895-4543-4 โทรสาร 0-3395-4545, 0-3895-5291
(ระยอง) จำกััด
นิิคมอุุตสาหกรรม ดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 1 121 หมู่่� 3 ตำบลตาสิิทธิ์์� อำเภอปลวกแดง จัังหวััดระยอง 21140
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด
โทร. 0-2719-9555 โทรสาร 0-2719-9546-7
อิินดััสเตรีียลเอสเตท จำกััด
นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 2 475/3 หมู่่� 7 ตำบลคลองกิ่่�ว อำเภอบ้้านบึึง จัังหวััดชลบุุรีี 20170
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ อิินดััสเตรีียล
โทร. 0-2719-9555 โทรสาร 0-2719-9546-7
ดีีเวลลอปเมนท์์ จำกััด (มหาชน)
นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 3 270 หมู่่� 4 ตำบลหนองเสืือช้้าง อำเภอหนองใหญ่่ จัังหวััดชลบุุรีี 20190
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด
โทร. 0-2719-9555 โทรสาร 0-2719-9546-7
อิินดััสเตรีียลเอสเตท จำกััด
นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด 4 616/1 หมู่่� 5 ตำบลแม่่น้้ำคู้้� อำเภอปลวกแดง จัังหวััดระยอง 21140
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ อีีสเทิิร์์นซีีบอร์์ด
โทร. 0-2719-9555 โทรสาร 0-2719-9546-7
อิินดััสเตรีียลเอสเตท จำกััด
นิิคมอุุตสาหกรรมดัับบลิิวเอชเอ ระยอง 36
777 อาคารดัับบลิิวเอชเอ ทาวเวอร์์ ชั้้�น 23-25 หมู่่� 13 ถนนเทพรััตน 
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ระยอง 36 จำกััด
(บางนา-ตราด) กม. 7 ตำบลบางแก้้ว อำเภอบางพลีี จัังหวััดสมุุทรปราการ 10540
โทร. 0-2719-9555 โทรสาร 0-2719-9546-7
นิิคมฯ ดัับบลิิวเอชเอ อิินดัสั เตรีียล เอสเตท ระยอง 777 อาคารดัับบลิิวเอชเอ ทาวเวอร์์ ชั้้�น 23-25 หมู่่� 13 ถนนเทพรััตน 
บริิษัทั ดัับบลิิวเอชเอ อิินดััสเตรีียล เอสเตท ระยอง (บางนา-ตราด) กม. 7 ตำบลบางแก้้ว อำเภอบางพลีี จัังหวััดสมุุทรปราการ 10540
จำกััด
โทร. 0-2719-9555
นิิคมอุุตสาหกรรมบ้้านหว้้า (ไฮเทค)
99 หมู่่� 5 ถนนสายเอเชีีย-นครสวรรค์์ ตำบลบ้้านหว้้า อำเภอบางปะอิิน 
บริิษััท ไทยอิินดััสเตรีียล เอสเตท จำกััด
จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา 13160
โทร. 0-3535-0144-5 โทรสาร 0-3535-0146
นิิคมอุุตสาหกรรมไฮเทคกบิินทร์์
ตำบลลาดตะเคีียน อำเภอกบิินทร์์บุุรีี จัังหวััดปราจีีนบุุรีี 25110
บริิษััท ไฮเทค กบิินทร์์ โลจิิสติิกส์์ จำกััด
โทร. 0-2254-4130-6 โทรสาร 0-2254-4138
นิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้� (ชลบุุรีี)
700 หมู่่� 1 ตำบลคลองตำหรุุ อำเภอเมืือง จัังหวััดชลบุุรีี 20000
บริิษััท อมตะ คอร์์ปอเรชััน จำกััด (มหาชน)
โทร. 0-3845-7002-4, 0-3821-3007
โทรสาร 0-3845-7005, 0-3821-3700
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ลำำ�ดัับที่่�

14
15
16
17
18

นิิคมฯ

นิิคมอุุตสาหกรรมซิิตี้้� (ชลบุุรีี) (โครงการ 2)
บริิษััท อมตะ คอร์์ปอเรชััน จำกััด (มหาชน)
นิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้� (ระยอง)
บริิษััท อมตะซิิตี้้� จำกััด
นิิคมอุุตสาหกรรมอััญธานีี
บริิษััท ไอ.จีี.เอส. จำกััด (มหาชน)
นิิคมอุุตสาหกรรมราชบุุรีี
บริิษััท มหาชััยพััฒนาที่่�ดิิน จำกััด
นิิคมอุุตสาหกรรมบางปะอิิน 
บริิษััท ที่่�ดิินบางปะอิิน จำกััด

19

นิิคมอุุตสาหกรรมเกตเวย์์ซิิตี้้�
บริิษััท เอ็็ม ดีี เอ็็กซ์์ จำกััด (มหาชน)

20

นิิคมอุุตสาหกรรมเวลโกรว์์
บริิษััท เวลโกรว์์ อิินดััสทรีีส์์ จำกััด

21

นิิคมอุุตสาหกรรมหนองแค
บริิษััทบริิษััท ไทย-เยอรมััน เซรามิิค
อิินดััสทรีี จำกััด (มหาชน)
นิิคมอุุตสาหกรรมผาแดง
บริิษััท ผาแดง พร็็อบเพอร์์ตี้้�ส์์ จำกััด (มหาชน)
นิิคมอุุตสาหกรรมปิ่่�นทอง
บริิษััท ปิ่่�นทอง อิินดััสเตรีียล ปาร์์ค จำกััด

22
23

24

นิิคมอุุตสาหกรรมปิ่่�นทอง (แหลมฉบััง)
บริิษััท ปิ่่�นทอง อิินดััสเตรีียล ปาร์์ค จำกััด

25

นิิคมอุุตสาหกรรมปิ่่�นทอง (โครงการ 3)
บริิษััท ปิ่่�นทอง อิินดััสเตรีียล ปาร์์ค จำกััด

26

นิิคมอุุตสาหกรรมปิ่่�นทอง (โครงการ 4)
บริิษััท ปิ่่�นทอง อิินดััสเตรีียล ปาร์์ค จำกััด

27

นิิคมอุุตสาหกรรมปิ่่�นทอง (โครงการ 5)
บริิษััท ปิ่่�นทอง อิินดััสเตรีียล ปาร์์ค จำกััด

28

นิิคมอุุตสาหกรรมปิ่่�นทอง (โครงการ 6)
บริิษััท ปิ่่�นทอง อิินดััสเตรีียล ปาร์์ค จำกััด

ที่่�ตั้้�ง

700 หมู่่� 1 ตำบลคลองตำหรุุ อำเภอเมืือง จัังหวััดชลบุุรีี 20000
โทร. 0-3845-7002-4, 0-3821-3007 โทรสาร 0-3845-7005, 0-3821-3700
7 หมู่่� 3 ตำบลบ่่อวิิน อำเภอศรีีราชา จัังหวััดชลบุุรีี 20230
โทร. 0-3834-6007 โทรสาร 0-3834-5771
38 ซอยสุุขาภิิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้้ เขตประเวศ กรุุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2727-0000, 0-2727-0021-29 โทรสาร 0-2727-0030
110 หมู่่� 9 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จัังหวััดราชบุุรีี 70120
โทร. 0-3237-5718-9 โทรสาร 0-3237-5718
139 หมู่่� 2 ถนนอุุดมสรยุุทธ ตำบลคลองจิิก อำเภอบางปะอิิน
จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา 13160
โทร. 0-3525-8409 โทรสาร 0-3525-8411
อำเภอแปลงยาว จัังหวััดฉะเชิิงเทรา
199 อาคารคอลััมน์์ทาวเวอร์์ ชั้้น 
� 12A ถนนรััชดาภิิเษก เขตคลองเตย
กรุุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2302-2300 โทรสาร 0-2302-2400-1
78 หมู่่� 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลหอมศีีล
อำเภอบางปะกง จัังหวััดฉะเชิิงเทรา 24180
โทร. 0-3857-0001 โทรสาร 0-3857-0002
ถนนพหลโยธิิน กม. 91-92 อำเภอหนองแค จัังหวััดสระบุุรีี 18140
โทร. 0-3637-4086, 0-3637-4088 โทรสาร 0-3637-4085
15 ถนนผาแดง ตำบลมาบตาพุุด อำเภอเมืือง จัังหวััดระยอง 21150
โทร. 0-3868-3318-20 โทรสาร 0-3868-3361
789 หมู่่� 1 ถนนสายหนองค้้อ-แหลมฉบััง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีีราชา  
จัังหวััดชลบุุรีี  20230
โทร. 0-3829-6334-7 โทรสาร 0-3829-6333
789 หมู่่� 1 ถนนสายหนองค้้อ-แหลมฉบััง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีีราชา
จัังหวััดชลบุุรีี 20230
โทร. 0-3829-6334-7 โทรสาร 0-3829-6333
789 หมู่่� 1 ถนนสายหนองค้้อ-แหลมฉบััง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีีราชา  
จัังหวััดชลบุุรีี 20230
โทร. 0-3829-6334-7 โทรสาร 0-3829-6333
789 หมู่่� 1 ถนนสายหนองค้้อ-แหลมฉบััง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีีราชา  
จัังหวััดชลบุุรีี 20230
โทร. 0-3829-6334-7 โทรสาร 0-3829-6333
789 หมู่่� 1 ถนนสายหนองค้้อ-แหลมฉบััง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีีราชา  
จัังหวััดชลบุุรีี 20230
โทร. 0-3829-6334-7 โทรสาร 0-3829-6333
789 หมู่่� 1 ถนนสายหนองค้้อ-แหลมฉบััง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีีราชา  
จัังหวััดชลบุุรีี 20230
โทร. 0-3829-6334-7 โทรสาร 0-3829-6333
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นิิคมฯ

นิิคมอุุตสาหกรรมสิินสาคร
บริิษััท ซีี เอ เอส แอสเซท จำกััด

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ที่่�ตั้้�ง

30/1 หมู่่� 2 ถนนเจษฎาวิิถีี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืือง
จัังหวััดสมุุทรสาคร 74000
โทร. 0-3445-2222, 0-3445-2022 โทรสาร 0-3441-8062, 0-3445-2361
นิิคมอุุตสาหกรรม อาร์์ ไอ แอล
88 ถนนทางหลวงสาย 3191 ตำบลมาบตาพุุด อำเภอเมืือง จัังหวััดระยอง  21150
บริิษััท อาร์์ ไอ แอล (1996) จำกััด
โทร. 0-3891-5284-87, 0-3893-7000
โทรสาร 0-3891-5288, 0-3803-5375
นิิคมอุุตสาหกรรมมหาราชนคร
ตำบลบางกระเจ้้า อำเภอเมืือง จัังหวััดสมุุทรสาคร 74000
บริิษััท มหาราชนคร จำกััด
99 สุุขุุมวิิท ซอย 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2253-5577 โทรสาร 0-2253-5578
นิิคมอุุตสาหกรรมทีี เอฟ ดีี 
18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีีเอฟดีี แขวงยานนาวา เขตสาทร
บริิษัทั เจซีีเค อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำกััด (มหาชน) กรุุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2676-4031-4
นิิคมอุุตสาหกรรมทีี เอฟ ดีี 2
18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีีเอฟดีี แขวงยานนาวา เขตสาทร
บริิษัทั เจซีีเค อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำกััด (มหาชน) กรุุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2676-4031-4
นิิคมอุุตสาหกรรมเอเซีีย
9 หมู่่� 2 ตำบลบ้้านฉาง อำเภอบ้้านฉาง จัังหวััดระยอง 21130
บริิษััท นิิคมอุุตสาหกรรมเอเซีีย จำกััด
โทร. 0-3868-9123-5 โทรสาร 0-3868-9092
นิิคมอุุตสาหกรรมเอเซีีย (สุุวรรณภููมิิ)
อำเภอบางบ่่อ จัังหวััดสมุุทรปราการ
บริิษััท นิิคมอุุตสาหกรรมเอเซีีย จำกััด
49 อาคารเอเซีียเสริิมกิิจ ซอยพิิพััฒน์์ ถนนสีีลม แขวงสีีลม เขตบางรััก
กรุุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2231-5800 โทรสาร 0-2231-5933
นิิคมอุุตสาหกรรมหลัักชััยเมืืองยาง
อำเภอเมืือง จัังหวััดระยอง
บริิษััท ไทร เบคก้้า เอ็็นเตอร์์ไพร์์ส จำกััด
238/9 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2274-1673-4 โทรสาร 0-2274-1675
นิิคมอุุตสาหกรรมบ้้านบึึงพััฒนา
อำเภอบ้้านบึึง จัังหวััดชลบุุรีี
บริิษััท เอสทีี เพาเวอร์์กรุ๊๊�ป จำกััด
73 ซอยสุุคนธสวััสดิ์์� 26 ถนนสุุคนธสวััสดิ์์� แขวงลาดพร้้าว เขตลาดพร้้าว
กรุุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2570-9121 โทรสาร 0-2570-9123
นิิคมอุุตสาหกรรมบางปูู (เหนืือ)
ถนนตำบลบางปููใหม่่ ตำบลแพรกษา อำเภอเมืือง จัังหวััดสมุุทรปราการ
บริิษััท ไทย บอนเนต เทรดดิ้้�ง โซน จำกััด
196 ถนนกาญจนาภิิเษก แขวงสะพานสููง เขตสะพานสููง กรุุงเทพฯ
โทร. 0-2650-1192-3 ต่่อ 121 โทรสาร 0-2650-1901
นิิคมอุุตสาหกรรมยามาโตะ อิินดััสทรีีส์์
ตำบลหนองใหญ่่ อำเภอหนองใหญ่่ จัังหวััดชลบุุรีี
บริิษััท อเมริิกััน บิิวเดอร์์ จำกััด
333 หมู่่� 1 ตำบลหนองใหญ่่ อำเภอหนองใหญ่่ จัังหวััดชลบุุรีี 20190
โทร. 0-3821-9009 โทรสาร 0-3821-9008
นิิคมอุุตสาหกรรมอุุดรธานีี
ตำบลโนนสููง และตำบลหนองไผ่่ อำเภอเมืือง จัังหวััดอุุดรธานีี
บริิษััท เมืืองอุุตสาหกรรมอุุดรธานีี จำกััด
55/55 หมู่่� 7 ตำบลหมากแข้้ง อำเภอเมืือง จัังหวััดอุุดรธานีี 41000
โทร. 0-4224-4771-4 โทรสาร 0-4224-4775
นิิคมอุุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบััง
อาคารอิิตัลั ไทย ทาวเวอร์์ ชั้้น 
� 26 2034/115 ถนนเพชรบุุรีีตัดั ใหม่่ แขวงบางกะปิิ
บริิษััท โรจนะ อิินดััสเตรีียล แมเนจเม้้นท์์ จำกััด เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2716-1750-58 โทรสาร 0-2716-1759-60
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นิิคมฯ

นิิคมอุุตสาหกรรมโรจนะชลบุุรีี 2 (เขาคัันทรง)

ที่่�ตั้้�ง

บริิเวณทางหลวงชนบทหมายเลข 3083 (ถนนสายพัันเสด็็จนอก-บ้้านสุุรศัักดิ์์�)
ตำบลเขาคัันทรง อำเภอศรีีราชา จัังหวััดชลบุุรีี 20190
โทร. 0-2716-1750
บริิษััท สวนอุุตสาหกรรมโรจนะ จำกััด (มหาชน) ตำบลห้้างสููง อำเภอหนองใหญ่่ และตำบลหนองไผ่่แก้้ว อำเภอบ้้านบึึง
จัังหวััดชลบุุรีี 20190
โทร. 0-2716-1750
นิิคมอุุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่่ ชลบุุรีี
ตำบลห้้างสููง อำเภอหนองใหญ่่ และตำบลหนองไผ่่แก้้ว อำเภอบ้้านบึึง
บริิษััท สวนอุุตสาหกรรมโรจนะ จำกััด (มหาชน) จัังหวััดชลบุุรีี 20190
โทร. 0-2716-1750
นิิคมอุุตสาหกรรมบ่่อทอง 33
22 ซอยสัันติิภาพ แขวงสี่่�พระยา เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500
บริิษััท บ่่อทอง อิินดััสทรีี เทคโนโลยีี จำกััด
โทร. 0-2631-8856 โทรสาร 0-2237-5957
นิิคมอุุตสาหกรรมซีีพีีจีีซีี 
1 อาคารฟอร์์จููนทาวน์์ ชั้้�น 28 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง
บริิษััท ซีีจีี คอร์์เปอเรชั่่�น จำกััด
กรุุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2119-4600-1
นิิคมอุุตสาหกรรมแพรกษา
18 อาคาร ทรูู ทาวเวอร์์ ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง
บริิษััท วีีเอ็็นเอส พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำกััด
กรุุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2858-6264, 06-2474-4659
นิิคมอุุตสาหกรรมเวิิลด์์ ฟู๊๊�ด วััลเลย์์ ไทยแลนด์์
ถนนสายเอเซีีย กม. 65 ตำบลไชยภููมิิ อำเภอไชโย จัังหวััดอ่่างทอง 14140
อ่่างทอง
โทร. 0-2242-4438, 0-2242-4921
บริิษััท ปาร์์ค อิินดััสตรีี จำกััด
นิิคมอุุตสาหกรรมเวิิลด์์ (ลำพููน)
4 หมู่่� 11 ถนนหทััยราษฎร์์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลููกกา
บริิษััท เวิิลด์์ อิินดััสเทรีียล เอสเตท จำกััด
จัังหวััดปทุุมธานีี 12150
โทร. 0-2563-4056 โทรสาร 0-25634-057 โทรศััพท์์มืือถืือ: 09-2573-7500
นิิคมอุุตสาหกรรมเอเชีีย คลีีน ชลบุุรีี
1 ซอยเจริิญรััถ 19 ถนนเจริิญรััถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน 
บริิษััท เอเชีีย คลีีน อิินดััสเตรีียล เอสเตท จำกััด กรุุงเทพฯ 10600
โทร. 06-5290-9555, 06-1420-8555
นิิคมอุุตสาหกรรมเอ็็กโก ระยอง
222 อาคารเอ็็กโก ชั้้�น 14, 15 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงทุ่่�งสองห้้อง เขตหลัักสี่่�
บริิษััท ผลิิตไฟฟ้้า จำกััด (มหาชน)
กรุุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2998-5185, 08-1777-7711

นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย
และทาเรืออุตสาหกรรม

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.)
618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2253-0561 โทรสาร 0-2253-4086
อีเมล: contact@ieat.mail.go.th
investment.1@ieat.mail.go.th
www.ieat.go.th

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร จังหวัดปราจีนบุรี
นิคมอุตสาหกรรมบอทอง 33 จังหวัดปราจีนบุรี

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
นิคมอุตสาหกรรมเวิลด (ลำพูน)
นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้
นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี
นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา

นิคมอุตสาหกรรมแกงคอย

นิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซกรีน อินดัสเตรียล เอสเตท

นิคมอุตสาหกรรมบานหวา

นิคมอุตสาหกรรมสระแกว
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแกว

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง
อางทอง

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรม เวิลด ฟูด วัลเลย ไทยแลนด

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โครงการ 2

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1

นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2

นิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร

นิคมอุตสาหกรรมปนทอง
นิคมอุตสาหกรรมปนทอง (แหลมฉบัง) จังหวัดชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

นิคมอุตสาหกรรมปนทอง (โครงการ 3) จังหวัดชลบุรี
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

นิคมอุตสาหกรรมปนทอง (โครงการ 4) จังหวัดชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

นิคมอุตสาหกรรมปนทอง (โครงการ 5) จังหวัดชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรนซีบอรด 2
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรนซีบอรด 3
นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส จังหวัดชลบุรี

นิคมอุตสาหกรรมบางปู
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ)
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต จังหวัดสงขลา

นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา
(Rubber City)
ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต จังหวัดสงขลา

นิคมอุตสาหกรรมแพรกษา อินดัสเทรียลล

นิคมอุตสาหกรรมสงขลา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน ชลบุรี
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี 2 (เขาคันทรง)
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรนซีบอรด 4

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

นิคมอุตสาหกรรมบานบึง

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
อีสเทิรนซีบอรด 1
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก
(มาบตาพุด)
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด
(ระยอง)
นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36
นิคมอุตสาหกรรม อาร ไอ แอล
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง
นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
นิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี
นิคมอุตสาหกรรมสมารท ปารค
นิคมอุตสาหกรรมปนทอง (โครงการ 6) จังหวัดระยอง
นิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง

