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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เรียกโดยย่อว่า (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้ง
ขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2499 จากทุนที่รัฐบาลกำ�หนดให้เมื่อเริ่มกิจการในปี พ.ศ.2490 จำ�นวน 10 ล้านบาท ซึ่งในทาง
ปฏิบัติ รัฐมีเงินสดให้เพียง 10,000.-บาท กับทรัพย์สินที่รวมถึงไม้สักซึ่งเป็นของกองทำ�ไม้และกรมป่าไม้ที่ทำ�ค้างอยู่ ยังรวมถึง
บุคลากรจำ�นวนหนึ่ง ทั้งนี้ได้ดำ�เนินการเติบโตขึ้นมาเป็นลำ�ดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 อ.อ.ป. มีมูลค่าสินทรัพย์รวม
4,803.59 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบปี พ.ศ.2557 เพิ่มขึ้น 62.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.29 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจาก
รายการเงินลงทุนการปลูกสร้างสวนป่า
ปัจจุบัน อ.อ.ป. มีพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจทั้งสิ้น 1.158 ล้านไร่ และผลผลิตซึ่งเป็นรายได้หลักของ อ.อ.ป. ปัจจุบันนอกจาก
การดำ�เนินงานเชิงธุรกิจสร้างรายได้ให้กับรัฐแล้ว อ.อ.ป. ยังได้สนับสนุน รวมถึงยังได้สนองนโยบายของรัฐในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และงานเชิงบริการสังคมโดยเฉพาะการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม/ป่าต้นน้ำ� ลำ�ธาร การ
ส่งเสริมด้านการปลูกป่าเศรษฐกิจ การอนุรักษ์และการบริบาลช้างไทย การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สร้างงาน และสร้างอาชีพให้
กับราษฎรท้องถิ่นฯลฯ

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
ในอดีตกาลประเทศไทยเป็นแหล่งที่ได้ชื่อว่ามีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะในภาคเหนือเป็นแหล่งไม้สักอันมีค่าที่
ดึงดูดให้คนเข้าไปทำ�การตัดฟันออกมาใช้สอยและจำ�หน่าย แต่เดิมสัมปทานการทำ�ไม้และการแปรรูปไม้ล้วนตกอยู่ในมือของชาว
ต่างชาติแทบทั้งสิ้น จนถึงปี พ.ศ.2476 กรมป่าไม้ในสมัยนั้น ซึ่งสังกัดกระทรวงเศรษฐการได้จัดตั้งกองทำ�ไม้ขึ้นเพื่อทำ�ไม้สัก
ออกจำ�หน่ายเป็นรัฐพาณิชย์โดยตรง และเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความชำ�นาญจะได้สามารถตรวจตราควบคุมการทำ�ไม้
ของเอกชน ตลอดจนเพื่อควบคุมราคาไม้ในตลาดด้วย ต่อมารัฐบาลขณะนั้นจึงมีมติให้จัดตั้ง “องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้”
หรือ อ.อ.ป. ขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2490 โดยได้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมป่าไม้ และเพื่อการดำ�เนินงาน
เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และกว้างขวางยิ่งขึ้น ต่อมาได้รับการยกฐานะให้ขึ้นเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2499 โดยได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ.2499 แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2517, พ.ศ.2533, พ.ศ.2542 และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่ 5)
และเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2546 กำ�หนดให้โอนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 6 ประการ ดังนี้
(1) อำ�นวยบริการแก่รัฐและประชาชนในอุตสาหกรรมป่าไม้
(2) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป่าไม้ เช่น เกี่ยวกับการทำ�ไม้และเก็บหาของป่า แปรรูปไม้ ทำ�ไม้อัด อัดน้ำ�ยาไม้ กลั่น
ไม้ ประดิษฐ์หรือผลิตวัตถุ หรือสิ่งของจากไม้และของป่า ตลอดจนธุรกิจที่ต่อเนื่องคล้ายคลึงกัน หรืออุตสาหกรรมอื่นใดที่เกี่ยว
ด้วยไม้หรือของป่า
(3) ปลูกสร้างสวนป่า คุ้มครองรักษาป่าไม้ และบูรณะป่าไม้เพื่อประโยชน์แก่การป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นการดำ�เนินการเองหรือ
เป็นการดำ�เนินการเพื่อช่วยเหลือรัฐ
(4) วิจัย ค้นคว้า และทดลองเกี่ยวกับผลิตผลและผลิตภัณฑ์ในด้านอุตสาหกรรมไม้
(5) ดำ�เนินกิจการเกี่ยวกับการเผยแพร่องค์ความรู้ ปลูกฝังทัศนคติ ความสำ�นึกในการคุ้มครองดูแลรักษาบูรณะตลอดจน
พัฒนาทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งจัดหาที่พัก อำ�นวยความสะดวก หรือการให้บริการในกิจการที่เกี่ยวกับการทัศนาจร หรือกิจการ
อื่นใดเพื่อประโยชน์แก่การดำ�เนินการดังกล่าว
(6) ดำ�เนินธุรกิจหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป.
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1. การดำ�เนินงานและธุรกิจของ อ.อ.ป.
1.1 การปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจและธุรกิจป่าไม้
		
1.1.1 การปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ เป็นกิจกรรมที่ อ.อ.ป. ดำ�เนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 จนถึงปัจจุบัน
มีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจอยู่ 1,158,000 ไร่ จำ�นวน 245 สวนป่า กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยมีชนิดไม้หลักซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจ 3 ชนิด
ได้แก่ ไม้สัก ไม้ยูคาลิปตัส และไม้ยางพารา นอกนั้นเป็นไม้กระยาเลยอื่นๆ อ.อ.ป. ได้บริหารจัดการสวนป่าเศรษฐกิจตามระบบ
การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานของ อ.อ.ป. และตามมาตรฐานสากล (FSC) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ซึ่ง
ทำ�ให้การบริหารจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ มีความยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้มีการจำ�แนกสวนป่าตาม
ลักษณะเงินลงทุนและวัตถุประสงค์ของการส่งมอบพื้นที่จากรัฐออกเป็น 6 โครงการ ประกอบด้วย
		
- สวนป่าโครงการที่ 1 ปลูกด้วยเงินลงทุนของ อ.อ.ป. เอง
		
- สวนป่าโครงการที่ 2 ปลูกทดแทนตามเงื่อนไขสัมปทานของ อ.อ.ป. เอง
		
- สวนป่าโครงการที่ 3 ปลูกทดแทนตามเงื่อนไขสัมปทานแทนบริษัทจังหวัดทำ�ไม้
		
สวนป่าทั้ง 3 โครงการ เป็นสวนป่าที่ อ.อ.ป. ดำ�เนินการเองมาตั้งแต่ต้น ปัจจุบันพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจส่วนใหญ่
ถึงเวลาที่จะทำ�ไม้ออกมาเป็นสินค้าได้แล้ว สวนป่าเหล่านี้จะเป็นแหล่งรายได้ที่สำ�คัญของ อ.อ.ป. เป็นรายได้ที่มีความแน่นอนและ
ยั่งยืน ต่อเนื่องสม่ำ�เสมอ
		
- สวนป่าโครงการที่ 4 เป็นสวนป่าที่ปลูกโดยบริษัททำ�ไม้จังหวัด โดย อ.อ.ป. ได้รับมอบสวนป่ามาจากกรมป่าไม้
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อปลายปี 2533 โดยให้ อ.อ.ป. บำ�รุง ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ โดยที่สวนป่า
โครงการนี้ส่วนใหญ่การเจริญเติบโตของไม้ไม่ดีและมีอัตรารอดตายอยู่ในเกณฑ์ต่ำ� ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาในบางส่วน จึงจะให้
ผลผลิตเป็นสินค้าไม้ได้อย่างเต็มที่
		
- สวนป่าโครงการที่ 5 เป็นสวนป่าที่ปลูกโดยงบประมาณของรัฐบาล ดำ�เนินการปลูกโดยกรมป่าไม้ จากมติคณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2535 มอบให้ อ.อ.ป. เป็นผู้ดูแลและใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ๆ ไป พื้นที่สวนป่าโครงการนี้ ส่วน
หนึ่งถูกราษฎรบุกรุกและมีอัตรารอดตายอยู่ในเกณฑ์ต่ำ� ผลผลิตจากสวนป่าที่จะเป็นสินค้าได้ยังอยู่ในระดับต่ำ�มาก
		
- สวนป่าโครงการที่ 6 เป็นสวนป่าที่ปลูกโดยงบประมาณของบริษัทไม้อัดไทย จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ อ.อ.ป.
ถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ให้ยุบเลิกบริษัทไม้อัดไทย จำ�กัด อ.อ.ป. จึงได้
รับมอบสวนป่าของบริษัทฯ มาดำ�เนินการต่อ ซึ่งสวนป่าโครงการนี้ส่วนใหญ่ถึงเวลาที่จะทำ�ไม้ออกมาเป็นสินค้าได้แล้ว และจะ
เป็นแหล่งรายได้ที่ดีของ อ.อ.ป. ที่มีความแน่นอนและยั่งยืนต่อเนื่องสม่ำ�เสมอ
		
ทั้งนี้ สวนป่าเศรษฐกิจตามโครงการ 1 - 6 จะมีศักยภาพสูงพอที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งวัตถุดิบและเป็นแหล่ง
รายได้สำ�คัญของ อ.อ.ป. แต่การดำ�เนินงานใช้ประโยชน์ไม้เศรษฐกิจยังมีข้อจำ�กัด อันอาจส่งผลถึงรายได้ของ อ.อ.ป. เนื่องจาก
สวนป่าส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ การดำ�เนินการทุกขั้นตอนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ที่กำ�หนดไว้ของป่าสงวน
แห่งชาติ ซึ่งจะต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้พื้นที่ การจัดการบำ�รุงรักษา การทำ�ไม้ และการจำ�หน่ายไม้ออก
จากสวนป่า ทำ�ให้ อ.อ.ป. ไม่สามารถบริหารและดำ�เนินงานสวนป่าให้เป็นไปตามหลักวิชาการได้ด้วยดี ส่งผลให้การเจริญเติบโต
อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสูงกว่าที่ควรจะเป็น
		1.1.2 ธุรกิจป่าไม้ ผลผลิตจากสวนป่าเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้หลักมีเพียง 3 ชนิด คือ ไม้สัก ไม้ยูคาลิป
ตัส และไม้ยางพารา
			
- ไม้สัก อ.อ.ป. เป็นแหล่งเพาะปลูกไม้สักรายใหญ่ของประเทศ มีพื้นที่ปลูกประมาณ 620,000 ไร่
เป็นผู้ผลิตไม้ซุงสักสวนป่าเพื่อการใช้สอยภายในประเทศมากที่สุด โดยสวนป่าสักภาคเอกชนจะเป็นผู้ผลิตรองลงมา ธุรกิจไม้สักที่
อ.อ.ป. ดำ�เนินการทำ�ออก จะเน้นไปที่การขายไม้ซุงท่อนภายในประเทศ มีการนำ�ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่า
ในปริมาณที่น้อยมาก โดยราคาการจำ�หน่ายไม้ซุงสักเฉลี่ยอยู่ที่ 9,000 - 10,000 บาท ต่อลูกบาศก์เมตร
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- ไม้ยูคาลิปตัส อ.อ.ป. มีพื้นที่ปลูกประมาณ 248,000 ไร่ คิดเป็นประมาณ 9 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่
ปลูกไม้ยูคาลิปตัสทั้งประเทศ ส่วนใหญ่จะปลูกอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลผลิตต่อไร่โดยเฉลี่ยประมาณ 8 - 12 ตัน
ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ� การจำ�หน่ายส่วนใหญ่จะจำ�หน่ายเป็นไม้ท่อน น้ำ�หนักเป็นตันหรือเหมาเป็นไร่เป็นบางส่วนให้กับ
ผู้ประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นไม้สับและเยื่อกระดาษ โดยราคาจำ�หน่ายในปัจจุบัน ยังเป็นผู้ประกอบการโรงงาน
เยื่อกระดาษเป็นผู้กำ�หนดผลตอบแทน ไม้ยูคาลิปตัสจึงยังไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน
			
- ไม้ยางพาราและน้ำ�ยางพารา อ.อ.ป. มีสวนป่ายางพาราประมาณ 90,000 ไร่ คิดเป็นจำ�นวน 0.72
เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ปลูกยางพารารวมทั้งประเทศ ผลผลิตของไม้ยางพาราจะจำ�หน่ายในรูปไม้ท่อนเมื่อยางพารามีอายุครบ 25
ปี ยังไม่มีการแปรรูปเพิ่มมูลค่าแต่อย่างใด จึงจำ�เป็นต้องเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปไม้ออกจำ�หน่ายเพิ่มมากขึ้นในอนาคต สำ�หรับ
ไม้ยางพาราในช่วงอายุ 7-25 ปี จะเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นน้ำ�ยางพาราสด มีบางส่วนจำ�หน่ายเป็นยางแผ่นดิบและเศษยาง (ยาง
ก้อนถ้วย) รายได้จากน้ำ�ยางพาราจะมีสัดส่วนที่สูงรองจากไม้สัก แต่ราคาน้ำ�ยางพาราในตลาดโลกมีความผันผวนสูงและปรับตัว
ลดลง ซึ่งส่งผลด้านลบต่อรายได้ของ อ.อ.ป. ดังนั้น สิ่งที่ อ.อ.ป. จำ�เป็นต้องพิจารณาและดำ�เนินการเพิ่มการบริหารจัดการความ
เสี่ยง เพื่อรองรับกับกลไกตลาดที่ผันผวนด้วยแนวทางต่างๆ เช่น การศึกษาแนวทางการซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
การพัฒนาระบบการผลิต การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การขยายธุรกิจแปรรูปน้ำ�ยางพารา ฯลฯ
			
- การผลิตไม้จากป่าธรรมชาติ เป็นการดำ�เนินงานตามนโยบายของรัฐ เกี่ยวกับการทำ�ไม้ป่านอก
โครงการในพื้นที่เปิดใช้ประโยชน์ของส่วนราชการ เช่น การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ� สร้างถนน ขยายถนนเส้นทางต่างๆ การเดินสาย
ไฟฟ้าแรงสูง ผลผลิตที่ได้จากป่าธรรมชาติจะจำ�หน่ายเป็นไม้ซุง ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นจะไม่แน่นอน และมีแนวโน้มลดลงในอนาคต
อย่างไรก็ดีธุรกิจป่าไม้นั้น ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับ อ.อ.ป. ค่อนข้างสูง โดยในปี 2558 ได้ตั้งเป้ารายได้จากการจำ�หน่ายไม้
ซุงจำ�นวน 802.77 ล้านบาท ถือว่าเป็นแหล่งรายได้หลักของ อ.อ.ป. และมีความได้เปรียบคู่แข่งในอุตสาหกรรม ด้านกำ�ลังผลิต
สินค้าไม้ซุงออกสู่ตลาด จึงควรดำ�เนินการต่อไปในธุรกิจป่าไม้ แต่ควรมีการพัฒนาระบบต่างๆ ทั้งการปลูก การดูแลรักษา การ
จัดการต่างๆ และระบบโลจิสติกส์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนในระยะยาว รวมถึงควรควบคุมและบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่
ทำ�ให้ไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อยู่ตลอดเวลา และ อ.อ.ป. ควรเปลี่ยนแหล่งรายได้หลักจากการจำ�หน่ายไม้ซุง เป็นการจำ�หน่าย
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น การแปรรูปไม้ จัดทำ�สินค้าวัสดุ - อุปกรณ์ในการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ ซึ่งเป็นการใช้
ทรัพยากรไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพิ่มอำ�นาจการต่อรองกับลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ อ.อ.ป. มีรายได้สูงขึ้น
สามารถแก้ไขปัญหาหลักขององค์กรในด้านการเงินและสภาพคล่อง
		1.2 ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ เป็นธุรกิจที่คิดเป็นสัดส่วนเพียงไม่เกินร้อยละ 10 ของปริมาณไม้ที่ตัดในแต่ละปี
อ.อ.ป. มีรายได้จากธุรกิจนี้จากการจำ�หน่ายไม้แปรรูป เฟอร์นิเจอร์ไม้ และการบริการอบ อาบน้ำ�ยาไม้ ซึ่งในปี 2557 มีรายได้
เพียง 55.39 ล้านบาท และปี 2558 ได้กำ�หนดเป้าหมายไว้จำ�นวน 148.92 ล้านบาท สำ�หรับอุตสาหกรรมไม้เป็นอุตสาหกรรมที่
จำ�เป็นต้องให้ความสำ�คัญ เนื่องจากสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าการขายไม้ซุงมาก ซึ่ง อ.อ.ป. มีความได้เปรียบในเชิงของ
ทรัพยากรวัตถุดิบในการผลิตคือไม้ซุง ทำ�ให้ต้นทุนส่วนนีต้ ่ำ�กว่าคู่แข่งที่ไม่มีแหล่งวัตถุดิบไม้เป็นของตนเอง ตลอดจนอุตสาหกรรม
ไม้ เช่น ไม้แปรรูป วัสดุ - อุปกรณ์การก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆ ซึ่งมีมูลค่าการตลาดสูง แต่ อ.อ.ป. ยังผลิตภายใต้ข้อจำ�กัดด้าน
เงินทุนและเทคโนโลยี เครื่องจักรขาดความทันสมัย โรงงานไม่มีการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและเชื่อม
ต่อระหว่างจุดต่างๆ ของโรงงาน รวมถึงเน้นใช้แรงงานจำ�นวนมาก ยังไม่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ ขาดการสำ�รวจความต้องการ
ลูกค้า ขาดช่องทางในการจำ�หน่ายรวมถึงการทำ�ตลาดต่างๆ ซึ่งทำ�ให้เสียเปรียบคู่แข่ง จึงจำ�เป็นต้องมีการพัฒนาและลงทุนโดย
เตรียมการให้มีความพร้อมทั้งเงินทุน ความรู้ เทคโนโลยี บุคลากรและการตลาด ช่องทางการตลาด เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่ม
มูลค่าไม้ สร้างรายได้เพิ่ม ตลอดจนเป็นการสร้างความสามารถของการแข่งขันและความมั่นคงขององค์กรในระยะยาว ทั้งนี้
อ.อ.ป. อาจไม่จำ�เป็นต้องผลิตสินค้า ปลายน้ำ�อย่างเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งมีความซับซ้อนด้านการผลิตมาก ต้องการการลงทุนที่สูง และ
ช่องทางการตลาดที่ซับซ้อน โดยให้มุ่งเน้นเพียงการแปรรูปขั้นต้น การไส อบอาบน้ำ�ยา และจัดทำ�ผลิตภัณฑ์ไม้พื้นและไม้ฝา
บานประตู หน้าต่าง ซึ่งการดำ�เนินการข้างต้นก็มีศักยภาพที่สร้างกำ�ไรให้กับองค์กรได้
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		1.3 ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปัจจุบันธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ถือเป็นเพียงธุรกิจเสริม ซึ่งสร้างรายได้ใน
สัดส่วนที่น้อยมาก อย่างไรก็ดี โอกาสสำ�หรับธุรกิจนี้น่าสนใจ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีโอกาสและศักยภาพในการพัฒนาเป็นธุรกิจ
หลัก สามารถสร้างรายได้หลักให้กับ อ.อ.ป. ได้ เพราะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้เป็นอันดับต้นของประเทศ
โดยเฉพาะในระยะหลังที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้รับความสนใจในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ อ.อ.ป. มี
สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยู่หลายแหล่ง มีช้างอยู่จำ�นวนมากที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ซึ่งสิ่งที่
มีอยู่ถือเป็นทรัพยากรหลักในการดำ�เนินธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การดำ�เนินงานในธุรกิจการท่องเที่ยวนี้ อ.อ.ป. ควรเน้นพัฒนาของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น และพัฒนาแหล่งใหม่
ที่มีศักยภาพจริงๆ และอยู่ในเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ อ.อ.ป. สามารถใช้คนในชุมชนใกล้เคียงเป็นแรงงานในธุรกิจ ซึ่ง
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ อ.อ.ป. และชุมชนรอบข้าง หากมีการวางแผนและบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน ธุรกิจการท่องเที่ยว
มีโอกาสสร้างรายได้ให้แก่องค์กรเพิ่มได้มากและมีศักยภาพสูง โดยเฉพาะสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ซึ่งสามารถ
พัฒนาเป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่เป็นชาวต่างชาติมีกำ�ลังซื้อสูง การได้ใช้ชีวิตดูวิถีชีวิตของช้าง เป็นสิ่งแปลกใหม่สำ�หรับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อ.อ.ป. จึงต้องเร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวในปริมาณเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรายได้ที่สำ�คัญของ อ.อ.ป.
		
1.4 ธุรกิจอื่นๆ ที่ต่อเนื่องจากสวนป่าเศรษฐกิจ เป็นธุรกิจที่คาดว่าอนาคตจะสามารถสร้างรายได้ให้ อ.อ.ป.
ได้ เช่น ธุรกิจการจำ�หน่ายคาร์บอนเครดิต ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลและพลังงานชีวมวล การจำ�หน่ายกล้าไม้ดีมีค่าและไม้เศรษฐกิจ
การรับจ้างให้คำ�ปรึกษาปลูกสวนป่าเศรษฐกิจกับบริษัทต่างๆ การพัฒนาสินทรัพย์ที่มีอยู่จำ�นวนมากและยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
ฯลฯ
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เป้าหมายการดำ�เนินงาน ปี 2558
1.1 เป้าหมายการผลิตที่สำ�คัญ
อ.อ.ป. ดำ�เนินการผลิตสินค้าสำ�คัญ ประจำ�ปี 2558 ดังนี้
				
			

รายการ					

จำ�นวนผลผลิต			

1. ผลผลิตจากสวนป่า
1.1 ไม้สัก											
65,335
1.2 ไม้โตเร็ว											
172,066
1.3 ไม้โตช้า											
47,787
้
1.4 นำ�ยางพารา											
7,664,734

หน่วย

ลบ.ม.
ตัน
ลบ.ม.
กิโลกรัม

					
11,600

ลบ.ม.

3. อุตสาหกรรม
3.1 ไม้แปรรูป											
119,013
3.2 ผลิตภัณฑ์								 28,000
			
3.3 บริการรักษาเนื้อไม้							 126,100
			

ลบ.ฟ.
ลบ.ฟ.
ลบ.ฟ.

4. ธุรกิจบริการ
บริการ/บริการท่องเที่ยวของสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ/สวนป่า					
150,000

คน

2. ผลผลิตจากป่าตามนโยบายรัฐและพื้นที่ป่าเปิดใช้ประโยชน์		

1.2 เป้าหมายกำ�ไร
อ.อ.ป. กำ�หนดเป้าหมายกำ�ไรสุทธิจากการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2558 ดังนี้

					
										

หน่วย : ล้านบาท

				

รายได้		

รายการ						

1. จากการประกอบธุรกิจ
1,221.50
1.1 ผลผลิตจากสวนป่า						
41.50
1.2 ผลผลิตจากป่าตามนโยบายรัฐและพื้นที่ป่าเปิดใช้ประโยชน์
148.92
1.3 ผลผลิตจากอุตสาหกรรมไม้				
51.89
1.4 ธุรกิจบริการ										
232.50
1.5 ธุรกิจไม้อื่นๆ (ซื้อมาขายไป)
66.09
1.6 การดำ�เนินงานอื่นๆ
1.7 CSR
16.99
1.8 อื่นๆ
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10

รายจ่าย			

741.57
14.69
75.40
41.63
202.30
10.67
18.17
3.83

				

รายการ						

รายได้		

รายจ่าย			

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม
2 เชิงบริการสังคม
2.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

1,779.04

87.17
532.69
1,728.11

289.76

289.76

รวมทั้งสิ้น

2,068.80

2,017.87

50.93
1.3 ประมาณการทางการเงิน
1.3.1 เปรียบเทียบงบกำ�ไรขาดทุน ปี 2554 - 2558

					
										

หน่วย : ล้านบาท

รายการ
2554
2555
2556*
2557**
											

รายได้รวม
รายจ่ายรวม
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
EBIDA
กำ�ไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP)

*

1,780.10
1,609.64
196.64
241.03
177.98

1,863.72
1,609.39
238.60
281.01
205.70

1,562.16
1,522.92
28.83
35.81
13.64

สตง.กำ�ลังตรวจรับรองงบการเงิน

1,690.20
1,453.36
236.84
245.02
114.26

** คาดการณ์

2558**

1,779.05
1,728.12
50.93
69.79
20.48

% เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จากปี 2557

5.26
18.91
(78.50)
(71.52)
(82.08)

1.3.2 ประมาณการกระแสเงินสดปี 2558

					
										
รายการ

เงินสดรับ
เงินสดจ่าย
เงินสดรับมากกว่า (น้อยกว่า) เงินสดจ่าย
เงินสดคงเหลือต้นงวด
เงินสดคงเหลือปลายงวด

หน่วย : ล้านบาท

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม

626.93
589.34
37.58
7.31
44.90

712.53
580.04
132.49
44.90
177.39

561.40
623.89
(62.49)
177.39
114.90

576.50
590.58
(14.08)
114.90
100.82

2,477.35
2,383.85
93.51
7.31
10.82
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1.4 เป้าหมายด้านการลงทุน

อ.อ.ป. จัดทำ�งบประมาณลงทุน ประจำ�ปี 2558 ประกอบด้วยงบลงทุนจากเงินรายได้ของ อ.อ.ป. และงบลงทุนจาก
เงินอุดหนุนรัฐบาล ดังนี้
					

										
		

รายการ

				

1. งบลงทุนจากเงินรายได้ อ.อ.ป.
1.1 งบลงทุนขออนุมัติรายปี
		
- สิ่งก่อสร้าง
		
- เครื่องจักรและอุปกรณ์
		
- เครื่องใช้สำ�นักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก
		
- สำ�รองราคา
		
- สำ�รองกรณีจำ�เป็นเร่งด่วน
1.2 งบลงทุนที่จัดทำ�เป็นแผนระยะยาวแผนต่อเนื่อง
(แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
1.3 แผนงานลงทุนปลูกสร้างสวนป่า
		
- สิ่งปลูกสร้าง
		
- เครื่องจักรและอุปกรณ์
		
- ลงทุนอื่นๆ (แผนงานปลูกสร้างสวนป่า)
		
- สำ�รองราคา
2. งบลงทุนจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลแผนใหม่
2.1 เงินลงทุนอนุมัติรายปี
2.2 เงินลงทุนที่จัดทำ�เป็นแผนงาน
		
- พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สัก
		
- ศูนย์การเรียนรู้คชศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

หน่วย : บาท
งบลงทุนที่ได้รับ

แผนการเบิกจ่าย

568,133,400
64,713,000
41,656,100
14,960,000
396,900
5,700,000
2,000,000
15,750,000

520,765,500
64,713,000
41,656,100
14,960,000
396,900
5,700,000
2,000,000
15,750,000

487,670,400
4,661,400
8,030,000

440,302,500
4,661,400
8,030,000

1,300,000
132,817,500
38,167,400
94,650,100
63,917,600
30,732,500
700,950,900

1,300,000
132,817,500
38,167,400
94,650,100
63,917,600
30,732,500
700,950,900

บทบาทที่คาดหวังขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก. บทบาทเชิงธุรกิจ
1) เป็นผู้นำ�การผลิตไม้สวนป่าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2) สร้างมูลค่าเพิ่มวัตถุดิบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้และอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดโดยการหาพันธมิตร
ธุรกิจอย่างครบวงจร
3) พัฒนานวัตกรรมการจัดการพื้นที่สวนป่า เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอย่างหลากหลายและเต็มศักยภาพ โดยคำ�นึงถึง
แนวโน้มและทิศทางเศรษฐกิจ (เช่น การปลูกไม้พลังงาน)
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ข. บทบาทเชิงการตอบสนองนโยบายรัฐบาล ด้านการอนุรักษ์และการพัฒนาที่ยั่งยืน
1) เป็นผู้นำ�ในการอนุรักษ์และบริบาลช้างเลี้ยงของไทยและภูมิภาคอาเซียน
2) มีศักยภาพและความพร้อมในการสนองตอบนโยบายสำ�คัญของรัฐบาลที่เชื่อมโยงกับพันธกิจของ อ.อ.ป. ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคง เช่น การท่องเที่ยว อนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ไม้ของกลาง การจัดการ
ที่ดินให้กับราษฎรผู้ยากไร้แบบยั่งยืน
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2559 - 2564
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2559 - 2564
1. วิสัยทัศน์ อ.อ.ป. 2559 - 2564
คณะทำ�งานฯ ได้พิจารณาจากบทบาทในการดำ�เนินงานของ อ.อ.ป. ทั้งในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ที่ต้องตอบสนองตาม
นโยบายสำ�คัญของภาครัฐ ทั้งต้องดำ�เนินงานตามพันธกิจหลักที่สอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง อ.อ.ป. และ
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจ ที่ต้องบริหารจัดการองค์กรให้เกิดรายได้เพื่อเลี้ยงตนเอง สามารถแข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรมไม้
ความเป็นไปได้ในการดำ�เนินงาน บุคลากรและขีดความสามารถ และพิจารณาจากศักยภาพขององค์กรทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต รวมทั้งการศึกษาสถานการณ์ของ อ.อ.ป. ในการดำ�เนินธุรกิจด้านการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจและธุรกิจป่าไม้ ธุรกิจ
อุตสาหกรรมไม้ ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และธุรกิจอื่นๆ ตลอดจน การวิเคราะห์สถานภาพของ อ.อ.ป. ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรคแล้ว จึงได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ที่สามารถสร้างความสมดุลของการดำ�เนินงานตามบทบาทข้างต้น คือ “เป็นผู้นำ�
การจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป.”
1.1 คำ�นิยาม และคำ�อธิบายที่มารวมถึงแนวคิดที่ระบุในวิสัยทัศน์ใหม่
1.1.1 “เป็นผู้นำ�” หมายถึง การเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถเป็นต้นแบบ และมีความพร้อมในการส่งเสริมให้
กับหน่วยงานอื่น
1.1.2 “การจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” หมายถึง การบริหารจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ ตามมาตรฐานการ
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และมาตรฐานสากล ให้มีความยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนางานวิจัยด้านการปลูก และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากสวนป่าเศรษฐกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
สวนป่าเศรษฐกิจ ให้องค์กรมีความมั่นคงทางทรัพยากร ทางระบบการบริหารจัดการผลผลิต และทางการเงิน
1.1.3 “เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป.” หมายถึง การบริหารจัดการอุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป. ที่มี
มาตรฐาน CoC (Chain of Custody) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล ตั้งแต่กระบวนการส่งวัตถุดิบจากสวนป่าสู่
โรงงานอุตสาหกรรมไม้ ขั้นตอนการผลิตที่ลดการสูญเสีย การออกแบบการผลิตที่นำ�นวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้า
และบริการมีคุณภาพและได้มาตรฐานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้
ให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ในระยะ 5 ปี อุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป. ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาด
ภายในประเทศได้ ในระยะ 6 - 7 ปี อุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป. สามารถทำ�ตลาดในประชาคมอาเซียน และในระยะ 8 - 10 ปี
อุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป. ได้มาตรฐานและมีคุณภาพในระดับสากล สามารถทำ�ตลาดในระดับโลกได้

2. พันธกิจ อ.อ.ป. (FIO’s Missions)
1. พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ตามศักยภาพสวนป่า
2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้
4. วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ
5. ปรับโครงสร้างทางการเงินทั้งระบบ พัฒนาสินทรัพย์เพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์ตามศักยภาพ
สร้างกำ�ไรพอเลี้ยงองค์กร ไม่เป็นภาระต่อรัฐ
6. พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน
7. สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทยและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว
รายงานประจำ�ปี Annual Report 2015
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รายงานประจำ�ปี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ซึ่ง
แต่งตัง้ จากผูเ้ ป็นกรรมการของ อ.อ.ป. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยตรวจสอบภายใน
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555 ข้อ 6 และ ข้อ 8(1) และมีอำ�นาจหน้าที่ตามที่กำ�หนดไว้ในข้อ 10 ดังนี้
(1) จัดทำ�กฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบใน
การดำ�เนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และมีการสอบทานความเหมาะสมของ
กฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(2) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำ�กับดูแลที่ดี และกระบวน
การบริหารความเสี่ยง
(3) สอบทานให้รัฐวิสาหกิจมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
(4) สอบทานการดำ�เนินงานของรัฐวิสาหกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี
ประกาศ หรือคำ�สั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของรัฐวิสาหกิจ
(5) สอบทานให้รัฐวิสาหกิจมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
(6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ
(7) เสนอข้อแนะนำ�ต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตำ�แหน่งและประเมินผล
งานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
(8) ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็น
ว่าจำ�เป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
(9) รายงานผลการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำ�เนินงานในไตรมาสที่สี่ให้
จัดทำ�เป็นรายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้น และกระทรวง
การคลังเพื่อทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจ
(10) ประเมินผลการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละ
หนึง่ ครัง้ รวมทัง้ รายงานผลการประเมินปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำ�เนินงานให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ทราบ
(11) เปิดเผยรายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีของคณะกรรมการตรวจสอบและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงาน
ประจำ�ปีของรัฐวิสาหกิจ
(12) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำ�หนดหรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมาย
รายงานผลการดำ�เนินงานตาม (9) อย่างน้อยต้องระบุถึงความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำ�และการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน
ทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะ
รัฐมนตรี ประกาศ และคำ�สั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของรัฐวิสาหกิจ
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คณะกรรมการฯ มีคำ�สั่งที่ 8/ 2557 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์		
เป็นประธานกรรมการ
2. พลตรี ไพโรจน์ ทองมาเอง		
เป็นกรรมการ
3. นางวชิรญา เพิ่มภูศรี			
เป็นกรรมการ
4. ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555 กำ�หนดไว้ ดังนี้
1. พิจารณาจัดทำ�รายงานประจำ�ปี 2557 ของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. การประชุมร่วม
1) ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ในการประชุมครั้งที่ 1/ 2558 โดยให้ข้อคิดเห็นดังนี้
		
- หากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับใด เมื่อนำ�มาใช้ในการปฏิบัติงานแล้วไม่คล่องตัว ควรที่จะได้มีการปรับปรุงแก้ไข
ให้คล่องตัวมากขึ้น
		
- ในการสอบทานหากพบการกระทำ�ผิดซ้ำ�ซาก อ.อ.ป.ควรมีบทลงโทษ
		
- ให้นำ�ประเด็นความเสี่ยงที่ตรวจพบเสนอต่อคณะกรรมการของ อ.อ.ป.ด้วย
		
- หน่วยรับตรวจควรจะต้องมีการควบคุมภายในเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎ และระเบียบ
การควบคุมภายในที่ดีจะมีส่วนช่วยในการปฏิบัติงาน หากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับ กฎ ระเบียบและกระทำ�ผิดวินัย หน่วยรับตรวจใน
ฐานะต้นสังกัด ก็สามารถเข้าไปตักเตือนหรือดำ�เนินการทางวินัยได้ตามสายงาน โดยไม่ควรเป็นหน้าที่ของ ส.ตส. ที่ควรจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญ โดยควรตรวจสอบในเรื่องการดำ�เนินธุรกิจ ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ อ.อ.ป.มากกว่า เช่น การทำ�ไม้ การขายไม้ การขาย
น้ำ�ยางพารา เป็นต้น ควรวิเคราะห์ผลกระทบ โอกาสเกิดความเสียหาย หากมีความเสี่ยงต้องรีบจัดการเป็นอันดับแรก
2) ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 โดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานของ อ.อ.ป.
คือ ออป.เหนือบน, ส.อ., ส.บง., ส.ทม., ส.นผ., ส.กม., ส.วส., ส.ศ., ส.ธต., ส.กส., ซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นให้ อ.อ.ป.รับไปพิจารณา
ดำ�เนินการ ดังนี้
		
- อ.อ.ป. ควรให้ความสำ�คัญในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยควรมีการจัดทำ�คู่มือ
การปฏิบัติงานที่สำ�คัญ กระบวนการสอบทานงานต่าง ๆ ขององค์กร ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจัดทำ�ทะเบียน
ทรัพย์สิน และการควบคุมสารสนเทศ ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการประเมิน ปี 2558 ในหัวข้อการควบคุมภายในด้วย
		
- ขอให้มีการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานที่มีอยู่แล้วให้เป็นปัจจุบันเหมาะสมกับสถานการณ์และจัดทำ�เพิ่มเติม
คู่มือกิจกรรมที่สำ�คัญตามยุทธศาสตร์ใหม่ของ อ.อ.ป. เช่น การกู้ยืมเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง และการบริหารสภาพคล่องในระยะ
สั้นและปานกลาง เป็นต้น
		
- องค์กรปรับวิสัยทัศน์ สร้างแผนงานที่ดีมากมาย แต่หากผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถตอบสนอง
แผนงานใหม่ ๆ ได้ สิ่งที่ตามมาคือเกิดความเสี่ยงมากขึ้น หน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ทำ�ทุกวิถีทางเพื่อรักษาคนไว้ อ.อ.ป. จึงควร
ต้องให้ความสำ�คัญในเรื่องบุคลากรเป็นอันดับต้น ๆ ด้วยเช่นกัน
		
- กรณีของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นแนวทางเพื่อสร้างความโปร่งใส เป็นการสื่อสารทำ�ความเข้าใจกับ
พนักงานมากกว่า ควรเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกท่านด้วย
		
- อ.อ.ป. ควรให้ความสำ�คัญในเรื่องการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของสวนป่าเศรษฐกิจและการรับรอง
การควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถสร้างรายได้ให้ อ.อ.ป. ได้ในอนาคต
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3) ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี (สตง.) ในการประชุมครั้งที่ 6/ 2558 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 โดยได้ให้ อ.อ.ป.
รับข้อเสนอแนะของ สตง. เกี่ยวกับเรื่องสินทรัพย์และหนี้สินที่มียอดค้างตามบัญชีเป็นระยะเวลานานการบันทึกบัญชีและการเปิด
เผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีความ และการควบคุมภายในด้านการจัดทำ�คู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีและทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจนับเงินสดประจำ�วัน ไปดำ�เนินการด้วย
3. พิจารณา
1) ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานตรวจสอบภายใน รวม 7 ราย โดยเป็นการแต่งตั้งภายในหน่วยงาน
5 ราย ย้ายออก 1 ราย ย้ายเข้า 1 ราย ในการประชุมครั้งที่ 1/ 2558
2) ให้ความเห็นชอบการพิจารณาความดีความชอบประจำ�ปี 2557 ของผู้ตรวจสอบภายใน ในการประชุมครั้งที่
3/ 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
3) ให้ความเห็นชอบการพิจารณาความดีความชอบประจำ�ปี 2557 ของผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
4) ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน ประจำ�ปี 2557 ในการประชุมครั้งที่ 3/ 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
โดยมีข้อคิดเห็น ดังนี้
		
- ขอให้ ส.บง. จัดทำ�ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงินในกรณีที่ไม่นำ�รายได้จากเงินชดเชยพื้นที่
สวนป่ามาคำ�นวณ
		
- ในการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้หารือเรื่องเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
5) ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งพนักงานที่ย้ายจาก ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ มาเป็นผู้ตรวจสอบภายใน ที่ ส.ตส.
รวม 3 ราย โดยได้สอบถามถึงความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่จะมาปฏิบัติงานที่
ส.ตส. ของพนักงานทั้ง 3 ราย พร้อมทั้งกำ�ชับให้ระมัดระวังอย่าให้มีการร้องเรียนในเรื่องนี้ด้วย และให้ความเห็นชอบการย้าย
พนักงานก่อนครบเกษียณอายุ 3 เดือน 1 ราย โดยแต่งตั้งผู้รักษาการแทน ในการประชุมครั้งที่ 5/ 2558 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน
2558
6) ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน งวดสามเดือน ปี 2558 และให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป.
ต่อไป ในการประชุมครั้งที่ 5/ 2558 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 โดยมีข้อคิดเห็นให้ อ.อ.ป. รับไปดำ�เนินการ ดังนี้
		
- ข้อมูลตัวเลขที่นำ�เสนอถือเป็นกลไกสำ�คัญที่จะนำ�มาบริหารและขับเคลื่อน อ.อ.ป. ให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ และ
ในการคำ�นวณค่า EP ควรมีการหารือร่วมกับ อ.อ.ป. เพื่อเสนอ สคร. ให้ทบทวนการคำ�นวณของ อ.อ.ป. ที่ถูกต้องอีกครั้ง
		
- ในการตั้งเป้าหมายการดำ�เนินการ ควรดำ�เนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ และควรมีการ
ปรับแผนให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
		
- คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำ�คัญในเรื่องการรายงานความก้าวหน้าเรื่อง EVM มาก
7) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร ประจำ�ปี 2558 ของสำ�นักตรวจสอบภายใน โดยมีข้อคิดเห็น ดังนี้
		
- แผนพัฒนาบุคลากรของ ส.ตส. ประจำ�ปี 2559 ให้ดำ�เนินการให้ทันตามกำ�หนดเวลาด้วย
		
- ในปีต่อไปควรมีการทบทวนวิธีการกำ�หนด Functional competency แต่ละส่วนงานให้แสดงถึงสมรรถนะ
เฉพาะบทบาทหน้าที่หรือทางเทคนิคของงานที่แตกต่างกันให้ชัดเจนกว่าเดิม เพื่อจะได้นำ�ไปสู่การประเมินช่องว่างสมรรถนะที่มี
อยู่และจัดทำ�แผนพัฒนาสมรรถนะได้ตามความเป็นจริง
8) อนุมัติกฎบัตรของสำ�นักตรวจสอบภายใน ประจำ�ปี 2559 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ใน
การประชุมครั้งที่ 8/ 2558 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558
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9) เห็นชอบรายงานทางการเงินงวดหกเดือน ปี 2558 ในการประชุมครั้งที่ 8/ 2558 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558
โดยมีข้อคิดเห็น ดังนี้
		
- สภาพคล่องทางการเงินของ อ.อ.ป. มีแนวโน้มลดลงจากปีที่ผ่านมามากและค่อนข้างมีปัญหา ในการนำ�เสนอ
ครั้งต่อไปควรแตกรายละเอียดแผนผังปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ของแต่ละภาคด้วย
		
- ในการนำ�เสนอข้อมูลรายงานทางการเงินในแต่ละไตรมาส ควรเชิญผู้เกี่ยวข้อง เช่น สำ�นักนโยบายแผนและ
งบประมาณ และผู้อำ�นวยการแต่ละภาคมาร่วมประชุมเพื่อจะได้ซักถามรายละเอียดต่าง ๆ ด้วย
10) รับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการดำ�เนินงานบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1-2/ 2558 ในการประชุมครั้งที่
9/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 โดยมีข้อคิดเห็น ดังนี้
		
- แผนงานที่ 1 แผนเพิ่มผลผลิตไม้สักแปรรูป อ.อ.ป. ควรเร่งดำ�เนินการให้เป็นไปตามแผน และต่อไปหาก
อ.อ.ป. จะมุ่งเน้นด้านอุตสาหกรรมไม้ ควรต้องดำ�เนินการให้ควบคู่ไปกับการตลาดด้วย
- แผนงานที่ 3 ปัญหาเรื่องน้ำ�ยางพารา จากราคาน้ำ�ยางพาราที่ตกต่ำ�จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของ
อ.อ.ป. อ.อ.ป. ควรหาข้อมูลการปลูกยางพาราในอาเซียนมาใช้พิจารณาว่า การปลูกยางพารายังเป็นโอกาส หรือเป็นความเสี่ยง
		
- แผนงานที่ 4 แผนการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย ดูจากรายงานผลกระทบต่อองค์การด้าน
กำ�ไร ไตรมาส 1-2 ยังต่ำ�กว่าเป้าหมายมาก และในเชิงธุรกิจ ไตรมาสที่ 4 อาจมีปัญหามากกว่านี้ อ.อ.ป. ควรเร่งหาทางแก้ไขให้มี
กำ�ไรเพิ่มขึ้น
11) เห็นชอบการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง (ระดับองค์กร) ประจำ�ปี 2558 ในการประชุม ครั้งที่ 9/2558
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 โดยมีข้อคิดเห็นเช่นเดียวกันกับ ข้อ 10)
12) รับทราบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับองค์กร) ไตรมาส 1-2/ 2558 ในการประชุมครั้งที่
9/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
13) เห็นชอบให้ นายนาวิน ละคร เลื่อนระดับเป็น หัวหน้างาน(ระดับ 6) งานตรวจสอบควบคุมภายใน ส่วนตรวจ
สอบธุรกิจ ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ สำ�นักตรวจสอบภายใน ในการประชุมครั้งที่ 9/ 2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
14) อนุมัติแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และแผนตรวจสอบประจำ�ปี 2559 เพื่อให้สำ�นักตรวจสอบภายใน ใช้เป็น
แนวทางในการดำ�เนินงานปี 2559 โดยส่งให้คณะกรรมการของ อ.อ.ป., กระทรวงการคลัง และสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 9/ 2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
15) อนุมัติคู่มือตรวจสอบภายใน ประจำ�ปี 2559 เพื่อให้สำ�นักตรวจสอบภายในใช้ตั้งแต่ปี 2559 ในการประชุม
ครั้งที่ 9/ 2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
16) เห็นชอบให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในปี 2559
ต่อไป และให้รายงานให้คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ทราบด้วย ในการประชุมครั้งที่ 9/ 2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
17) เห็นชอบรายงานทางการเงินงวดเก้าเดือน ปี 2558 ในการประชุมครั้งที่ 10/ 2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
2558 โดยมีข้อคิดเห็นว่า ในการดำ�เนินการ ขอให้ อ.อ.ป. พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับราคาน้ำ�ยางพาราที่ลดต่ำ�กว่าเป้าหมายมาก
โดยในการตั้งเป้าหมายควรใกล้เคียงกับความจริงให้มากที่สุด และหาแนวทางเพิ่มรายได้จากการดำ�เนินการในธุรกิจอื่นๆ
มาชดเชยรายได้จากน้ำ�ยางพาราที่มีแนวโน้มลดลง
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4. รับทราบ
1) ในการประชุมครั้งที่ 1/2558
		
- รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำ�ปี 2557 ของ ส.บง., ส.ศ., ออป.ใต้., ส.วส., ส.ธต.,
ออป.เหนือบน, ส.นผ., ส.ทม. และ ออป.กลาง, ส.คช., ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ, ส.อก., ส.กส., ส.บง. ส.วส. และ ออป.เหนือ
บน รายงานผลการดำ�เนินการตามข้อเสนอแนะของสำ�นักตรวจสอบภายใน
		
- การดำ�เนินการตามจดหมายบันทึกของ สตง.
		
- เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ตส.ไตรมาส 2 และ 3
		
- เรื่องการประเมินตนเองของ ส.ตส.
		
- เรื่องรายงานการตรวจสอบภายในประจำ�ปี 2557 ของ ส.ตส.
2) ในการประชุมครั้งที่ 2/2558
- รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจประจำ�ปี 2558 ของ สอ., ส.กส., ส.กม.และ ส.คช.
3) ในการประชุมครั้งที่ 3/2558
- รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจประจำ�ปี 2558 ของ ออป.กลางและหน่วยงานในสังกัด
4) ในการประชุมครั้งที่ 4/2558
		
- รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส 1/2558 ของ ส.ตส.
5) ในการประชุมครั้งที่ 5/2558
		
- รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำ�ปี 2558 ของ ส.อก.
		
- รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำ�ปี 2558 ของ ออป.ใต้
6) ในการประชุมครั้งที่ 6/2558
		
- สำ�นักอำ�นวยการรายงานผลการดำ�เนินงานตามข้อเสนอแนะของสำ�นักตรวจสอบภายใน
		
- สำ�นักกิจกรรมสัมพันธ์รายงานผลการดำ�เนินงานตามข้อเสนอแนะของสำ�นักตรวจสอบภายใน
7) ในการประชุมครั้งที่ 7/2558
		
- รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำ�ปี 2558 ของ ส.บง.
		
- รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำ�ปี 2558 ของ ส.ศ.
		
- รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำ�ปี 2558 ของ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ
		
- ออป.กลาง รายงานผลการดำ�เนินงานตามข้อเสนอแนะของสำ�นักตรวจสอบภายใน
		
- รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส 2 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2558)
8) ในการประชุมครั้งที่ 8/2558
		
- รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำ�ปี 2558 ของ ส.ธต.
		
- รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำ�ปี 2558 ของ ส.วส.
		
- คู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
		
- การดำ�เนินงานของโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานในภาครัฐ
(ITA) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
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9) ในการประชุมครั้งที่ 9/ 2558
		
- ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำ�ปี 2557 ของ อ.อ.ป.
		
- จดหมายบันทึกของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
		
- ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือรายงานผลการดำ�เนินงานตามข้อเสนอแนะของสำ�นักตรวจสอบภายใน
		
- ส.อก.รายงานผลการดำ�เนินงานตามข้อเสนอแนะของสำ�นักตรวจสอบภายใน
		
- ส.กม.รายงานผลการดำ�เนินงานตามข้อเสนอแนะของสำ�นักตรวจสอบภายใน
		
- ส.วส. รายงานผลการดำ�เนินงานตามข้อเสนอแนะของสำ�นักตรวจสอบภายใน
		
- รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำ�ปี 2558 ของ ออป.เหนือล่าง
10) ในการประชุมครั้งที่ 10/2558
		
- การประเมินตนเองของสำ�นักตรวจสอบภายใน
		
- รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส 3 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558)
		
- รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำ�ปี 2558 ของ ส.ทม.
		
- รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำ�ปี 2558 ของ ส.นผ.
		
- ส.คช. รายงานผลการดำ�เนินงานตามข้อเสนอแนะของสำ�นักตรวจสอบภายใน
		
- รายงานผลการดำ�เนินงานแปรรูปไม้พะยูงตามโครงการดูแล ขนย้าย และควบคุมไม้มีค่าเพื่อก่อสร้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดย
ครอบคลุมทุกเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้ให้ความสำ�คัญกับการกำ�กับดูแลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่า งบการเงิน
ขององค์การและการเปิดเผยข้อมูลมีความครบถ้วนเชื่อถือได้ สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การบริหารความเสี่ยง
และระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง ตลอดจนมีการกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมการดำ�เนินธุรกิจปัจจุบัน
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(นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป.

รายชื่อคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายเกษมสันต์ จิณณวาโส)
ประธานกรรมการโดยตำ�แหน่ง
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา)
กรรมการโดยประธานมอบหมาย
อธิบดีกรมป่าไม้
(นายชลธิศ สุรัสวดี)
กรรมการโดยตำ�แหน่ง
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(นายนิพนธ์ โชติบาล)
กรรมการโดยตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
(นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์)
กรรมการโดยตำ�แหน่ง

				พลเอกชวลิต ชุนประสาน 		
				
				
				
				
				
				
				
				

กรรมการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
กรรมการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
กรรมการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
กรรมการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
กรรมการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
กรรมการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
กรรมการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
กรรมการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง (ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
กรรมการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์
พลตรีไพโรจน์ ทองมาเอง		
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ 		
นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์		
นายเวทย์ นุชเจริญ		
นายนภศูล อังคทะวานิช		
นายสุรพงษ์ เจียสกุล		
นางวชิรญา เพิ่มภูศรี		

หมายเหตุ : รายชื่อคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่พ้นจากตำ�แหน่ง ปี 2558 จำ�นวน 6 คน ดังนี้
		
		
		
		
		
		

1. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. อธิบดีกรมป่าไม้		
			
6. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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(นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์)
(นายวิจารย์ สิมาฉายา)
(นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ)
(นายเสรี โสภณดิเรกรัตน์)
(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)
(นายนิพนธ์ โชติบาล)			
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ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(นายเกษมสันต์ จิณณวาโส)

(นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา)

ตำ�แหน่งในคณะกรรมการ

ตำ�แหน่งในคณะกรรมการ

ประธานกรรมการ (โดยตำ�แหน่ง)

กรรมการ (โดยประธานมอบหมาย)

ตำ�แหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน

ตำ�แหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประวัติการทำ�งานที่สำ�คัญ

ประวัติการทำ�งานที่สำ�คัญ

- อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ�
- อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- รักษาการผู้อำ�นวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)
- เลขาธิการสำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- ผู้อำ�นวยการส่วนป้องกันและปราบปราม กรมป่าไม้
- ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี
- ผู้อำ�นวยการสำ�นักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท
- ผู้อำ�นวยการสำ�นักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

วันที่ได้รับตำ�แหน่ง

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
8 ตุลาคม พ.ศ.2558

- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
- ปริญญาโท Rural Development Planning จาก Asian Institute of Technology
- M.A. Economics M.sc. จาก University of NotreDame, Indiana, USA
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 49
- ประกาศนียบัตร Executive Development Program, Kellogg School of
management, Northwestern University, USA

วันเดือนปี เกิด

16 ธันวาคม พ.ศ.2505

อายุ 53 ปี

วันที่ครบวาระ

7 ตุลาคม พ.ศ.2561

วันที่ได้รับตำ�แหน่ง

เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น
-

วันเดือนปี เกิด

หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป.
-

9 มิถุนายน พ.ศ.2558
22 มีนาคม พ.ศ.2500

อายุ 58 ปี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
-

วันที่ครบวาระ

8 มิถุนายน พ.ศ.2561

เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น 		

-

หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป.

-

รายการที่เกี่ยวโยงกัน			

-
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อธิบดีกรมป่าไม้

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

(นายชลธิศ สุรัสวดี)

(นายนิพนธ์ โชติบาล)

ตำ�แหน่งในคณะกรรมการ

ตำ�แหน่งในคณะกรรมการ

ตำ�แหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน

ตำ�แหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน

ประวัติการทำ�งานที่สำ�คัญ

ประวัติการทำ�งานที่สำ�คัญ

กรรมการ (โดยตำ�แหน่ง)

กรรมการ (โดยตำ�แหน่ง)

อธิบดีกรมป่าไม้

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

- นักวิชาการป่าไม้ 3 กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ป่าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 8) สำ�นักงานป่าไม้
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- เลขานุการกรม (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8) สำ�นักงานเลขานุการกรม
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ผู้อำ�นวยการสำ�นักจัดการป่าชุมชน (นักวิชาการป่าไม้ 9) สำ�นักจัดการป่าชุมชน
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร “Natural Resource management and forest
conservation” จาก Bangor University ประเทศสหราชอาณาจักร ได้รับทุนจาก
สำ�นักงาน ก.พ. พ.ศ. 2553
19 ตุลาคม พ.ศ.2558

21 สิงหาคม พ.ศ.2501

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาการจัดการป่าไม้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาการจัดการลุ่มน้ำ�
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาเอก Forest Resources Management U. OF THE PHILIPPINES
(LOS BANOS)

วันที่ได้รับตำ�แหน่ง

2 กรกฎาคม พ.ศ.2557

วันเดือนปี เกิด

16 กันยายน พ.ศ.2501

อายุ 57 ปี

วันที่ครบวาระ

2 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันที่ได้รับตำ�แหน่ง
วันเดือนปี เกิด

- รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อายุ 57 ปี

วันที่ครบวาระ

เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น

-

หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป.

-

รายการที่เกี่ยวโยงกัน			

-

18 ตุลาคม พ.ศ.2561

เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น		

-

หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป.

-

รายการที่เกี่ยวโยงกัน			

-
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ผู้อำ�นวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

พลเอก ชวลิต ชุนประสาน

(นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์)

ตำ�แหน่งในคณะกรรมการ

กรรมการ (คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง)

ตำ�แหน่งในคณะกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ (โดยตำ�แหน่ง)

ตำ�แหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก

ตำ�แหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน

ประวัติการทำ�งานที่สำ�คัญ
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก

ผู้อำ�นวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ประวัติการทำ�งานที่สำ�คัญ

- แม่ทัพน้อยที่ 2 กองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี
- รองแม่ทัพภาคที่ 2
- ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6

- รองผู้อำ�นวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
- ผู้อำ�นวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)
สาขาการจัดการป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวนศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่ได้รับตำ�แหน่ง

วันที่ได้รับตำ�แหน่ง

21 กรกฎาคม พ.ศ.2557

วันเดือนปี เกิด

20 มิถุนายน พ.ศ.2499

3 มีนาคม พ.ศ.2558

31 ตุลาคม พ.ศ.2499

วันเดือนปี เกิด
อายุ 59 ปี

อายุ 59 ปี

วันที่ครบวาระ

20 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันที่ครบวาระ

30 ตุลาคม พ.ศ.2559

เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น

-

เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น 		

-

หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป.

-

หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป.

-

รายการที่เกี่ยวโยงกัน			

-

รายการที่เกี่ยวโยงกัน			

-
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นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์

พลตรี ไพโรจน์ ทองมาเอง

ตำ�แหน่งในคณะกรรมการ

ตำ�แหน่งในคณะกรรมการ

ตำ�แหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน

ตำ�แหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน

กรรมการ (คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง)

กรรมการ (คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง)

อธิบดีอัยการ สำ�นักงานการสอบสวน สำ�นักงานอัยการสูงสุด

ประวัติการทำ�งานที่สำ�คัญ

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
- เนติบัณฑิตไทย
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่ได้รับตำ�แหน่ง

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วันที่ได้รับตำ�แหน่ง

21 กรกฎาคม พ.ศ.2557

วันเดือนปี เกิด

27 สิงหาคม พ.ศ.2557
3 พฤศจิกายน พ.ศ.2498

ประวัติการทำ�งานที่สำ�คัญ

- ผู้อำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 ส่วนแยกที่ 2
- ผู้บัญชาการกองกำ�ลังสุรสีห์
- เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 9
- รองแม่ทัพภาคที่ 1

- อัยการพิเศษฝ่าย สำ�นักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ
- รองอธิบดีอัยการ สำ�นักงานคดีพิเศษ
- รองอธิบดีอัยการ สำ�นักงานการสอบสวน

วันเดือนปี เกิด

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

17 ตุลาคม พ.ศ.2500

อายุ 58 ปี

วันที่ครบวาระ

อายุ 60 ปี

20 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันที่ครบวาระ

20 กรกฎาคม พ.ศ.2560

เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น

-

เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น

หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป.

-

รายการที่เกี่ยวโยงกัน			

-

- 1 แห่ง / คณะกรรมการโรงงานไพ่

หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป.

-

รายการที่เกี่ยวโยงกัน			

-

25

รายงานประจำ�ปี Annual Report 2015

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์

ตำ�แหน่งในคณะกรรมการ

ตำ�แหน่งในคณะกรรมการ

ตำ�แหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน

ตำ�แหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน

กรรมการ (คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง)

กรรมการ (คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง)

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประวัติการทำ�งานที่สำ�คัญ

ประวัติการทำ�งานที่สำ�คัญ

- อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ�
- อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ�
- รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก
- อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

วันที่ได้รับตำ�แหน่ง

วันที่ได้รับตำ�แหน่ง

21 กรกฎาคม พ.ศ.2557

วันเดือนปี เกิด

3 พฤศจิกายน พ.ศ.2507

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
- ปริญญาโท สาขาพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
21 กรกฎาคม พ.ศ.2557

วันเดือนปี เกิด

อายุ 51 ปี

15 สิงหาคม พ.ศ.2499

วันที่ครบวาระ

วันที่ครบวาระ

20 กรกฎาคม พ.ศ.2560

20 กรกฎาคม พ.ศ.2560

เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น
- 1 แห่ง / องค์การสวนยาง

หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป.

-

รายการที่เกี่ยวโยงกัน			

-
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-

เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น
หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป.

-

รายการที่เกี่ยวโยงกัน			

-

นายเวทย์ นุชเจริญ

นายนภศูล อังคทะวานิช

ตำ�แหน่งในคณะกรรมการ

ตำ�แหน่งในคณะกรรมการ

ตำ�แหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน

ตำ�แหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน

กรรมการ (คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง)

กรรมการ (คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง)

อดีตผู้บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายสอบทานสินเชื่อ บริษัทกรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำ�กัด

ประวัติการทำ�งานที่สำ�คัญ

ประวัติการทำ�งานที่สำ�คัญ

- กรรมการบริษัทในเครือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน

- กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ บริษัทเอกสหกิจอุตสาหกรรม จำ�กัด
- ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำ�กัด

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท พาณิชย์ศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันที่ได้รับตำ�แหน่ง

20 เมษายน พ.ศ.2558

วันที่ได้รับตำ�แหน่ง

วันเดือนปี เกิด

20 เมษายน พ.ศ.2558

วันเดือนปี เกิด

17 ธันวาคม พ.ศ.2496

25 ธันวาคม พ.ศ.2499

อายุ 59 ปี

วันที่ครบวาระ

อายุ 62 ปี

20 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันที่ครบวาระ

20 กรกฎาคม พ.ศ.2560

เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น		
หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป.

-

รายการที่เกี่ยวโยงกัน			

-

-

-

เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น
หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป.

-

รายการที่เกี่ยวโยงกัน			

-
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นายสุรพงษ์ เจียสกุล

นางวชิรญา เพิ่มภูศรี

ตำ�แหน่งในคณะกรรมการ

ตำ�แหน่งในคณะกรรมการ

ตำ�แหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน

ตำ�แหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน

กรรมการ (คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง) ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรรมการ (คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง) ผู้แทนกระทรวงการคลัง

เลขาธิการสำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผู้อำ�นวยการสำ�นักกำ�กับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประวัติการทำ�งานที่สำ�คัญ

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประวัติการทำ�งานที่สำ�คัญ

20 เมษายน พ.ศ.2558

- นักวิชาการคลัง 7ว. ส่วนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3 สำ�นักพัฒนารัฐวิสาหกิจ
- นักวิชาการคลัง 8 ส่วนพัฒนารัฐวิสาหกิจ กลุ่มสังคมและเทคโนโลยี
และกลุ่มพาณิชย์และบริการ สำ�นักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1
- นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำ�นาญการพิเศษ
ส่วนวิเคราะห์และประเมินผล สำ�นักกำ�กับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
- ผู้อำ�นวยการสำ�นักกำ�กับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

วันเดือนปี เกิด

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ได้รับตำ�แหน่ง

24 ตุลาคม พ.ศ.2500

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมเหรียญทอง)
สาขาการเงินการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Master of Business Administration University of
Chicago USA

อายุ 58 ปี

วันที่ครบวาระ

20 กรกฎาคม พ.ศ.2560

เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น		
หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป.

-

รายการที่เกี่ยวโยงกัน			

-

-

วันที่ได้รับตำ�แหน่ง

21 กรกฎาคม พ.ศ.2557

วันเดือนปี เกิด

2 กรกฎาคม พ.ศ.2513

อายุ 45 ปี

วันที่ครบวาระ

20 กรกฎาคม พ.ศ.2560
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-

เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น
หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป.

-

รายการที่เกี่ยวโยงกัน			

-

คณะผู้บริหารขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำ�ปี 2558
นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์

นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ

วัน/เดือน/ปีเกิด :
- 31 ตุลาคม 2499

วัน/เดือน/ปีเกิด :
- 10 มีนาคม 2500

การศึกษา :
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวนศาสตร์
(สาขาวิชาการจัดการป่าไม้) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การศึกษา :
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำ�แหน่ง : ผู้อำ�นวยการ

บรรจุเข้าปฏิบัติงาน 1 เมษายน พ.ศ.2522

ประวัติการทำ�งาน
- พนักงาน (ระดับ 2) งานสวนป่าสลุย-ท่าแซะ
ฝ่ายทำ�ไม้ภาคตะวันตกและภาคใต้ (พ.ศ.2522 - พ.ศ.2526)
- หัวหน้างานสวนป่าพระแสง (ระดับ 3) ส่วนทำ�ไม้สุราษฎร์ธานี
ฝ่ายทำ�ไม้ภาคตะวันตกและภาคใต้ (พ.ศ.2526 - พ.ศ.2531)
- หัวหน้างานสวนป่า (ระดับ 4) ส่วนทำ�ไม้สุราษฎร์ธานี
ฝ่ายทำ�ไม้ภาคตะวันตกและภาคใต้ (พ.ศ.2531 - พ.ศ.2534)
- หัวหน้างานสวนป่า (ระดับ 5) ส่วนทำ�ไม้สุราษฎร์ธานี
ฝ่ายทำ�ไม้ภาคใต้ (พ.ศ.2534 - พ.ศ.2536)
- หัวหน้างานสวนป่า (ระดับ 6) อุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี
ฝ่ายทำ�ไม้ภาคตะวันตกและภาคใต้ (พ.ศ.2536 - พ.ศ.2539)
- หัวหน้าส่วน (ระดับ 7) ส่วนสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
(พ.ศ.2539 - พ.ศ.2541)
- หัวหน้าส่วน (ระดับ 7) ส่วนโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว
(พ.ศ.2541 - พ.ศ.2543)
- หัวหน้าส่วน (ระดับ 7) กลุ่มพัฒนาการท่องเที่ยว
สำ�นักงานบริหารโครงการเงินกู้ (พ.ศ.2543 - พ.ศ.2545)
- หัวหน้าฝ่ายธุรกิจการท่องเที่ยว (ระดับ 8) สำ�นักงานศึกษาและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว (1 มิถุนายน พ.ศ.2545 - 24 กันยายน พ.ศ.2545)
- ผู้อำ�นวยการสำ�นัก (ระดับ 9) สำ�นักงานศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยว
(พ.ศ.2545 - พ.ศ.2548)
- ผู้อำ�นวยการสำ�นัก (ระดับ 9) สำ�นักงานทรัพยากรมนุษย์ (พ.ศ.2548 - พ.ศ.2549)
- ผู้อำ�นวยการสำ�นัก (ระดับ 9) สำ�นักอำ�นวยการ (พ.ศ.2549 - พ.ศ.2552)
- ผู้อำ�นวยการสำ�นัก (ระดับ 9) สำ�นักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคใต้
(พ.ศ.2552 - 13 มีนาคม พ.ศ.2555)
- รองผู้อำ�นวยการ (ระดับ 10) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
15 มีนาคม พ.ศ.2555 - 2 มีนาคม พ.ศ.2558)

ตำ�แหน่ง : รองผู้อำ�นวยการ

บรรจุเข้าปฏิบัติงาน 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2523

ประวัติการทำ�งาน
- พนักงาน (ระดับ 2) งานสวนป่าวังชิ้น จังหวัดแพร่ (พ.ศ.2523 - พ.ศ.2524)
- หัวหน้าศูนย์ผลิตกล้าไม้ (ระดับ 3) ฝ่ายทำ�ไม้ภาคเหนือ (พ.ศ.2524 - พ.ศ.2531)
- หัวหน้างานสวนป่า (ระดับ 4) ฝ่ายทำ�ไม้ภาคเหนือ (พ.ศ.2531 - พ.ศ.2534)
- หัวหน้างานสวนป่า (ระดับ 5) ฝ่ายทำ�ไม้ภาคเหนือ (พ.ศ.2534 - 2535)
- หัวหน้างานสวนป่า (ระดับ 6) ฝ่ายทำ�ไม้ภาคเหนือ (พ.ศ.2535 - 2545)
- ผู้จัดการ (ระดับ 7) สำ�นักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าภาคเหนือ
(พ.ศ.2545 - 2549)
- หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายจัดการสวนป่าสำ�นักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจ
ภาคเหนือล่าง (พ.ศ.2549 - พ.ศ.2551)
- หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายงบประมาณสำ�นักนโยบายแผนและงบประมาณ
(พ.ศ.2551 - พ.ศ.2553)
- หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) รักษาการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสำ�นักวิจัยพัฒนาและ
สารสนเทศ (พ.ศ.2553)
- ผู้อำ�นวยการสำ�นัก (ระดับ 9) สำ�นักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ
(พ.ศ.2553 - พ.ศ.2555)
- ผู้อำ�นวยการสำ�นัก (ระดับ 9) สำ�นักธุรกิจและการตลาด (พ.ศ.2555 - พ.ศ.2556)
- ผู้อำ�นวยการสำ�นัก (ระดับ 9) สำ�นักอำ�นวยการ (พ.ศ.2556 - 2558)
- ผู้อำ�นวยการสำ�นัก (ระดับ 9) สำ�นักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ
(เดือนพฤษภาคม - เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2558)
- ผู้อำ�นวยการสำ�นัก (ระดับ 9) สำ�นักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ
และรักษาการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสำ�นักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ
(เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม พ.ศ.2558)
- ผู้อำ�นวยการสำ�นัก (ระดับ 9) สำ�นักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ
(เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2558)
- รองผู้อำ�นวยการ (ระดับ 10) (เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน)

- ผู้อำ�นวยการ
(3 มีนาคม พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน)
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คณะผู้บริหารขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำ�ปี 2558
นายเกษม วัยวุฒิ

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์

วัน/เดือน/ปีเกิด :
- 26 มกราคม 2500

วัน/เดือน/ปีเกิด :
- 23 พฤศจิกายน 2504

การศึกษา :
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การศึกษา :
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Diploma for the Post Graduate
Course In Forest Survey Netherland
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำ�แหน่ง : รองผู้อำ�นวยการ

ตำ�แหน่ง : รองผู้อำ�นวยการ

บรรจุเข้าปฏิบัติงาน 16 มิถุนายน พ.ศ.2525

บรรจุเข้าปฏิบัติงาน 16 สิงหาคม พ.ศ.2526

ประวัติการทำ�งาน
- ลูกจ้างพนักงานตามสัญญาจ้าง (พ.ศ.2524 - พศ.2525)

ประวัติการทำ�งาน

- พนักงาน (ระดับ 2) ประจำ�ฝ่ายทำ�ไม้ภาคตะวันตกและใต้
(พ.ศ.2525 - พ.ศ.2531)

- พนักงานจ้างทดลองงาน ฝ่ายปลูกสร้างสวนป่า (พ.ศ.2526)

- พนักงาน (ระดับ 3) ส่วนแผนงานและสถิติฝ่ายทำ�ไม้ภาคตะวันตกและใต้
(พ.ศ.2531 - พ.ศ.2534)

- พนักงานศึกษาและวิจัยการผลิต (ระดับ 3) ฝ่ายวิชาการ (พ.ศ.2531 - พ.ศ.2534)

- พนักงาน (ระดับ 2, ) ประจำ�ฝ่ายปลูกสร้างสวนป่า (พ.ศ.2526 - พ.ศ.2530)
- พนักงานนโยบายแผนและงบประมาณ (ระดับ 4,5)
ส่วนศูนย์ข้อมูล สำ�นักงานนโยบายแผนและงบประมาณ (พ.ศ.2534 - 2538)

- พนักงาน (ระดับ 5) ส่วนแผนงานและสถิติฝ่ายทำ�ไม้ภาคตะวันตกและใต้
(พ.ศ.2534 - พ.ศ.2540)

- พนักงานนโยบายแผนและงบประมาณ (ระดับ 5,6) ส่วนนโยบายและแผน
สำ�นักงานนโยบายแผนและงบประมาณ (พ.ศ.2538 - พ.ศ.2541)

- หัวหน้างาน (ระดับ 6) ส่วนแผนงานและสถิติฝ่ายทำ�ไม้ภาคตะวันตกและใต้
(พ.ศ.2540 - พ.ศ.2542)
- หัวหน้าส่วน (ระดับ 7) ส่วนพัฒนาบุคคลและระบบงาน (พ.ศ.2542)
,, - ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำ�นักนโยบายแผนและงบประมาณ (พ.ศ.2542)
,, - ส่วนการตลาด ฝ่ายการตลาด 			
(พ.ศ.2542)
,, - ส่วนงบประมาณ สำ�นักนโยบายแผนและงบประมาณ (พ.ศ.2543)

- หัวหน้างาน (ระดับ 6) ส่วนนโยบายและแผน
สำ�นักงานนโยบายแผนและงบประมาณ (พ.ศ.2541 - พ.ศ.2542)
- หัวหน้าส่วน (ระดับ 7) ส่วนประเมินผล สำ�นักงานนโยบายแผนและงบประมาณ
และประจำ� อ.อ.ป. (พ.ศ.2542 - พ.ศ.2543)

- หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายอำ�นวยการ สำ�นักอำ�นวยการ (พ.ศ.2545 - พ.ศ.2547)

- เลขานุการสำ�นักงานบริหารโครงการเงินกู้ (ระดับ 7) (พ.ศ.2543 - พ.ศ2545)

- หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายกำ�กับการปฏิบัติงาน สำ�นักงานตรวจสอบภายใน
(พ.ศ.2547 - พ.ศ.2548)

- หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ (ระดับ 8) สำ�นักงานนโยบายแผนและงบประมาณ
(พ.ศ.2545 - พ.ศ.2552)

- หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) รักษาการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสำ�นักงานอำ�นวยการ
(พ.ศ.2548)

- หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายพัฒนาบุคคลและระบบงาน
สำ�นักทรัพยากรมนุษย์ (พ.ศ.2552)

- ผู้อำ�นวยการสำ�นัก (ระดับ 9) สำ�นักงานอำ�นวยการ (พ.ศ.2548)

- ผู้อำ�นวยการสำ�นัก (ระดับ 9) สำ�นักทรัพยากรมนุษย์
(พ.ศ.2552 - พ.ศ.2557)

- ผู้อำ�นวยการสำ�นัก (ระดับ 9) ประจำ� อ.อ.ป. (พ.ศ.2548 - พ.ศ.2551)

- ผู้อำ�นวยการสำ�นัก (ระดับ 9) สำ�นักกิจกรรมสัมพันธ์
(เดือนตุลาคม 2557 - เดือนมกราคม พ.ศ.2558)

- ผู้อำ�นวยการสำ�นัก (ระดับ 9) ประจำ�สำ�นักอำ�นวยการ (พ.ศ.2551 - พ.ศ.2552)
- ผู้อำ�นวยการสำ�นัก (ระดับ 9) สำ�นักอำ�นวยการ (พ.ศ.2552 - พ.ศ.2556)

- ผู้อำ�นวยการสำ�นัก (ระดับ 9) ประจำ�สำ�นักอำ�นวยการ
(เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2558)

- ผู้อำ�นวยการสำ�นัก (ระดับ 9) สำ�นักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ
(พ.ศ.2556 - เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558)

- รองผู้อำ�นวยการ (ระดับ 10) (เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน)

- ผู้อำ�นวยการสำ�นัก (ระดับ 9) สำ�นักอำ�นวยการ
(เดือนพฤษภาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2558)
- รองผู้อำ�นวยการ (ระดับ 10) (เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน)
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คณะผู้บริหารขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำ�ปี 2558
นายอวยพร นิลกำ�แหง

นายสำ�ราญ พงษ์โคกกรวด

วัน/เดือน/ปีเกิด :
- 20 เมษายน 2498

วัน/เดือน/ปีเกิด :
- 21 กันยายน 2498

การศึกษา :
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การศึกษา :
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บรรจุเข้าปฏิบัติงาน 1 ธันวาคม พ.ศ.2521

บรรจุเข้าปฏิบัติงาน 1 ธันวาคม พ.ศ.2521

ประวัติการทำ�งาน

ประวัติการทำ�งาน

- พนักงานสวนป่าเขากระยาง (ระดับ 2) ฝ่ายทำ�ไม้ภาคเหนือ
(พ.ศ.2521 - พ.ศ.2522)

- พนักงานจ้างทดลองงาน (ระดับ 2) งานสวนป่าเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
(พ.ศ.2521 - พ.ศ.2522)

- ผู้ช่วยหัวหน้างานสวนป่าเขากระยาง (พ.ศ.2522 - พ.ศ.2523)

- ผู้ช่วยหัวหน้างานสวนป่า (ระดับ 3) งานสวนป่าเกษตรสมบูรณ์
ฝ่ายทำ�ไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.2522 - พ.ศ.2531)

ตำ�แหน่ง : ปฏิบัติงานแทนรองผู้อำ�นวยการ

- หัวหน้าศูนย์กล้าไม้ (ระดับ 3) งานสวนป่าแม่เมาะ
ส่วนการปลูกสร้างสวนป่า ฝ่ายทำ�ไม้ภาคเหนือ (พ.ศ.2523 - พ.ศ.2524)
- ผู้ช่วยหัวหน้างานสวนป่าแม่เมาะ (ระดับ 3) ฝ่ายทำ�ไม้ภาคเหนือ
(พ.ศ.2524 - พ.ศ.2531)
- หัวหน้างานสวนป่าที่ 1 (ระดับ 4) ส่วนทำ�ไม้พิษณุโลก ฝ่ายทำ�ไม้ภาคเหนือ
(พ.ศ.2531 - พ.ศ.2534)

ตำ�แหน่ง : ปฏิบัติงานแทนรองผู้อำ�นวยการ

- หัวหน้างานสวนป่าที่ 2 (ระดับ 4) ส่วนทำ�ไม้ขอนแก่น
ฝ่ายทำ�ไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.2531 - พ.ศ.2534)
- หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่าที่ 1 อุตสาหกรรมป่าไม้ขอนแก่น
ฝ่ายอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ
(พ.ศ.2534 - พศ.2542)

- หัวหน้างาน (ระดับ 6) ฝ่ายอุตสาหกรรมป่าไม้ภาค 1 (พ.ศ.2541 - พ.ศ.2544)

- หัวหน้าส่วน (ระดับ 7) ส่วนแผนงานและสถิติ
ฝ่ายอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ
(พ.ศ.2542 - พ.ศ.2545)

- หัวหน้างาน (ระดับ 6) กลุ่มพัฒนาการท่องเที่ยว
สำ�นักงานบริหารโครงการเงินกู้ (พ.ศ.2544 - พ.ศ.2545)

- หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายนโยบายและแผน
สำ�นักงานนโยบายแผนและงบประมาณ (พ.ศ.2545 - 2551)

- ผู้จัดการ (ระดับ 7) กลุ่มสวนป่าตาก
สำ�นักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าภาคเหนือ (พ.ศ.2545 - พ.ศ.2546)

- ผู้อำ�นวยการสำ�นัก (ระดับ 9) สำ�นักนโยบายแผนและงบประมาณ
(พ.ศ.2551 - เดือนกันยายน พ.ศ.2558)

- หัวหน้างาน (ระดับ 6) ฝ่ายทำ�ไม้ภาคเหนือ (พ.ศ.2534 - พ.ศ.2541)

- หัวหน้าฝ่ายธุรกิจการท่องเที่ยว (ระดับ 8)
สำ�นักงานศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยว และรักษาการในตำ�แหน่งผู้จัดการ
สำ�นักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าตาก ส.อน. (พ.ศ.2546 - 2547)
- หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิต (ระดับ 8)
สำ�นักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าภาคเหนือ (พ.ศ.2547 - พ.ศ.2548)
- หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) รักษาการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสำ�นักงานอนุรักษ์
และพัฒนาสวนป่าภาคเหนือล่าง (พ.ศ.2548 - พ.ศ2550)
- ผู้อำ�นวยการสำ�นัก (ระดับ 9) สำ�นักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง
(พ.ศ.2550 - 2552)
- ผู้อำ�นวยการสำ�นัก (ระดับ 9) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
(พ.ศ.2552 - เดือนกันยายน พ.ศ.2558)
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รายนามผู้อำ�นวยการสำ�นัก ประจำ�ปี 2558
นายเกษม วัยวุฒิ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักอำ�นวยการ

นายบุญส่ง แสงวัฒนะรัตน์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน

นางจีรนันท์ เมฆสุวรรณ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบัญชีและการเงิน

นายทรงพล อาทรธุระสุข
ผู้อำ�นวยการสำ�นักกิจกรรมสัมพันธ์

นางอารยา ณ ป้อมเพ็ชร
ผู้อำ�นวยการสำ�นักทรัพยากรมนุษย์

นายนรินทร์ วรวิลาวัณย์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักธุรกิจและการตลาด

นายมนต์ชัย น้อยฤทธิ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ

นายนิทัศน์ ศรีทะวงศ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักกฎหมาย

นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายแผนและงบประมาณ

นายสุกิจ จันทร์ทอง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ภาคเหนือบน

นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ

นายสุกิจ จันทร์ทอง (รักษาการ)
รักษาการผู้อำ�นวยการสำ�นักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

นายบรรเลง จันทร์วาววาม
ผู้อำ�นวยการสำ�นักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง

นายพิทักษ์ รักอาชีพ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายชาญณรงค์ อินทนนท์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

นายนเรศวร์ สงวนกุล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักอุตสาหกรรมไม้
นายภาสกร มีวาสนา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักสถาบันคชบาลแห่งชาติ
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
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4. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

5. ผู้อำ�นวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

6. พลเอก ชวลิต ชุนประสาน
7. นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์
8. พลตรี ไพโรจน์ ทองมาเอง
9. นายจตุพร บุรุษพัฒน์
10. นางสาวภาวินี ปุณณกันต์
11. นายเวทย์ นุชเจริญ
12. นายนภศูล อังคะวานิช
13. นายสุรพงษ์ เจียสกุล
14. นางวชิรญา เพิ่มภูศรี

จำ�นวนประชุม ปี 2558 (ครั้ง)
		
รวมเป็นเงิน

8

2. รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. อธิบดีกรมป่าไม้

10

1. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำ�ดับ 		
ชื่อ - นามสกุล 				
				
		
คณะกรรมการ
						
บริหารกิจการ
					
ของ อ.อ.ป.

7

5

4

10

9

10
9

การประชุม 			
คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการ
กลั่นกรองงานของ
ตรวจสอบของ
อ.อ.ป.		
อ.อ.ป.

1,204,000.00

72,000.00
184,000.00
176,00.00
32,000.00
24,000.00
32,000.00
48,000.00
32,000.00
152,000.00

104,000.00

72,000.00

112,000.00

64,000.00

100,000.00

ค่าเบี้ยประชุม

1,302,683.83

96,000.00
96,000.00
96,000.00
96,000.00
96,000.00
66,933.37
66,933.37
66,933.37
96,000.00

79,483.84

76,800.06

87,733.43

94,133.13

187,733.26

2,506,683.83

168,000.00
280,000.00
272,000.00
128,000.00
120,000.00
98,933.37
114,933.37
98,933.37
248,000.00

183,483.84

148,800.06

199,733.43

158,133.13

287,733.26

- ดำ�รงตำ�แหน่ง 20 เมษายน 2558
- ดำ�รงตำ�แหน่ง 20 เมษายน 2558
- ดำ�รงตำ�แหน่ง 20 เมษายน 2558

- นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์
ดำ�รงตำ�แหน่ง 3 มีนาคม 2558

- นายนิพนธ์ โชติบาล
พ้นตำ�แหน่ง 19 ตุลาคม 2558

- นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
พ้นตำ�แหน่ง 20 กันยายน 2558
- นายชลธิศ สุรัสวดี
ดำ�รงตำ�แหน่ง 19 ตุลาคม 2558

- นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
ดำ�รงตำ�แหน่ง 8 ตุลาคม 2558

ดำ�รงตำ�แหน่ง 23 กรกฎาคม-1 ตุลาคม 2558

- นายเสรี โสภณดิเรกรัตน์

- นายวิจารย์ สิมาฉายา
พ้นตำ�แหน่ง 13 มีนาคม 2558
- นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ

- นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์
พ้นตำ�แหน่ง 9 มิถุนายน 2558
- นายเกษมสันต์ จิณณวาโส
ดำ�รงตำ�แหน่ง 9 มิถุนายน 2558

หมายเหตุ

ดำ�รงตำ�แหน่ง 13 มีนาคม-22 กรกฎาคม 2558

ค่าตอบแทนรายเดือน รวมเงินค่าตอบแทน 		

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ปี 2558 แยกตามรายบุคคล
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หมายเหตุ
		
		

0
1

8
10
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3

8
11
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1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0

หมายถึง ไม่มาประชุม
หมายถึง ยังไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ/พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการ
หมายถึง มาประชุม

8
10
80
6

รวมกรรมการที่เข้าประชุม			
จำ�นวนกรรมการ (คน)			
% กรรมการที่เข้าประชุม			
จำ�นวนวันที่จัดส่งวาระ (วัน)			

1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
12
14
86
8

10
14
71
9

1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
9
14
64
8

1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
11
14
79
7

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
12
14
86
7

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
9
14
64
4

1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0

เฉลี่ย

12
14
86
5

77
6

1		
1			
1			
1			
1			
0
		
1			
1			
1			
1			
0			
1			
1			
1			

1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
1
1
0
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อธิบดีกรมป่าไม้				
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
ผู้อำ�นวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้		
พลเอก ชวลิต ชุนประสาน			
นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์			
พลตรี ไพโรจน์ ทองมาเอง			
นายจตุพร บุรุษพัฒน์				
นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์			
นายเวทย์ นุชเจริญ				
นายนภศูล อังคทะวานิช			
นายสุรพงษ์ เจียสกุล				
นางวชิรญา เพิ่มภูศรี				

การประชุมครั้งที่						
4
5
6
7
8
9
10

ลำ�ดับ 		
ชื่อ - นามสกุล 					
						
1
2
3

สรุปการประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ปี 2558 แยกตามรายชุดคณะกรรมการ

812,000

100,000
64,000
72,000
72,000
64,000
72,000
72,000
80,000
32,000
24,000
32,000
48,000
32,000
56,000
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หมายถึง ไม่มาประชุม
หมายถึง ยังไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ/พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการ
หมายถึง มาประชุม
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1
1
3
3
100.00

1
1
1
3
3
100.00

1
0
1
2
2
66.67

1
1
1
3
3
100.00

1			
1			
0			
2		
3		
66.67

120,000
96,000
96,000
312,000

อัตราค่าตอบแทน

40,000
40,000
80,000

อัตราค่าเบี้ยประชุม

การประชุมครั้งที่					
5
6
7
8
9
10

สรุปการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ปี 2558 แยกตามรายชุดคณะกรรมการ

1 		
นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์
1
2		
พลตรี ไพโรจน์ ทองมาเอง
1
3		
นางวชิรญา เพิ่มภูศรี		
1
รวมกรรมการที่เข้าประชุม		
3
จำ�นวนกรรมการ (คน)		
3
% กรรมการที่เข้าประชุม
100.00

หมายเหตุ
		
		

การประชุมครั้งที่				
3
4
5
6
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1
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1
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1
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1
2
2
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หมายถึง ไม่มาประชุม
หมายถึง ยังไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ/พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการ
หมายถึง มาประชุม

1
1
1
100.00

ลำ�ดับ 		
ชื่อ - นามสกุล 					
					
1
2
3
4

หมายเหตุ
		
		

1		
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ			
3		
ผู้อำ�นวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้		
รวมกรรมการที่เข้าประชุม				
จำ�นวนกรรมการ (คน)				
% กรรมการที่เข้าประชุม			

ลำ�ดับ 		
ชื่อ - นามสกุล 					
							
1
2

สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ อ.อ.ป. ปี 2558 แยกตามรายชุดคณะกรรมการ

สรุปการประชุมคณะกรรมการกำ�กับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ปี 2558 แยกตามรายชุดคณะกรรมการ
ลำ�ดับ 		
ชื่อ - นามสกุล
						
1

การประชุมครั้งที่		
1
2
3

ผู้อำ�นวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 		

1

รวมกรรมการที่เข้าประชุม			
จำ�นวนกรรมการ (คน)			
% กรรมการที่เข้าประชุม		

1
1
100.00

หมายเหตุ
		
		

0
1

1

1

อัตราค่าเบี้ยประชุม
-

1
1
1
1
100.00 100.00

หมายถึง ไม่มาประชุม
หมายถึง ยังไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ/พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการ
หมายถึง มาประชุม

สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ปี 2558
แยกตามรายชุดคณะกรรมการ
ลำ�ดับ 		
ชื่อ - นามสกุล
						
1

การประชุมครั้งที่		
1
2
3

ผู้อำ�นวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 		

1

รวมกรรมการที่เข้าประชุม			
จำ�นวนกรรมการ (คน)			
% กรรมการที่เข้าประชุม		

1
1
100.00

หมายเหตุ
		
		

0
1

1

1

1
1
1
1
100.00 100.00

หมายถึง ไม่มาประชุม
หมายถึง ยังไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ/พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการ
หมายถึง มาประชุม
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อัตราค่าเบี้ยประชุม
-

โครงสร้างธรรมาภิบาล
1 คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นผู้วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป
ซึ่งกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมีอำ�นาจหน้าที่หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและค่าตอบแทน ดังนี้
1.1 อำ�นาจหน้าที่
คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีอำ�นาจหน้าที่ตาม
- พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ.2499
- พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543
- ข้อบังคับขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
1.2 หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
องค์ประกอบ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ.2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 13 ให้มีคณะกรรมการบริหาร
กิจการของ อ.อ.ป. คณะหนึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานกรรมการ หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย อธิบดี
กรมป่าไม้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้อำ�นวยการ เป็นกรรมการ โดยตำ�แหน่ง และกรรมการอื่นซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกิน 9 คน ในจำ�นวนนี้ให้มีผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการด้วย 1 คน
การนับจำ�นวนการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำ�หรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 7
ผู้ใดจะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกว่า 3 แห่งมิได้ ทั้งนี้ ให้นับรวมการเป็นกรรมการโดยตำ�แหน่งและการ
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนในตำ�แหน่งกรรมการด้วย
การนับจำ�นวนการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตามวรรค 1 ไม่รวมการเป็นกรรมการโดยตำ�แหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้
ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน
วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำ�หรับกรรมการและพนักงาน พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 8 วรรค 2
กรรมการของรัฐวิสาหกิจที่มิใช่กรรมการโดยตำ�แหน่ง ตามกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกาให้อยู่ในตำ�แหน่งได้คราวละ 3 ปี แต่
อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้
การแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการโดยตำ�แหน่ง
1) การแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการโดยตำ�แหน่งในรัฐวิสาหกิจแห่งใด ให้ผู้มีอำ�นาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลใน
บัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทำ�ขึ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจ การจัดทำ�บัญชี
รายชื่อกรรมการตามวรรค 1 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำ�หนด
2) การแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2547 ให้แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการด้วย 1 คน
จะต้องมีหนังสือกระทรวงเกษตรฯ ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งด้วยทุกครั้ง
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3) การแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการ
ระเบียบว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2548 ข้อ 17 ให้แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังร่วมเป็นกรรมการด้วย
อย่างน้อย 1 คน และต้องมีหนังสือกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังด้วยทุกครั้ง
4) การแต่งตั้งข้าราชการอัยการเป็นกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2521 มาตรา 46 วรรค 4 บัญญัติว่า “ข้าราชการอัยการต้องไม่
เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐในทำ�นองเดียวกัน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ”
5) การแต่งตั้งข้าราชการตุลาการหรือผู้พิพากษาเป็นกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 59 (1) บัญญัติว่า “ข้าราชการ
ตุลาการต้องไม่เป็นกรรมการหรือดำ�รงตำ�แหน่งหน้าที่ใดในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐในทำ�นองเดียวกัน”
6) การแต่งตั้งผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมืองหรือบุคคลประเภทต่างๆ เป็นกรรมการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตร 110 และ มาตรา 128 บัญญัติว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ดำ�รงตำ�แหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ โดยบทบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับ
ในกรณีดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
7) การเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้องระบุชอื่ บุคคลเป็นการเฉพาะตัวจะแต่งตัง้ โดยระบุชอื่ ตำ�แหน่งหรือระบุเป็นผูแ้ ทนของส่วนราชการแทนการระบุชอื่ บุคคลไม่ได้
เนื่องจากการแต่งตั้งต้องพิจารณาจากคุณวุฒิเฉพาะตัวของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นหลัก
การพ้นจากตำ�แหน่ง
กรรมการจะพ้นจากตำ�แหน่ง เมื่อครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือคณะรัฐมนตรีให้ออก ในกรณีที่คณะกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำ�แหน่งก่อนวาระ หรือใน
กรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำ�แหน่ง ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งแทน หรือให้เป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตำ�แหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำ�หรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 5
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
3) มีคุณวุฒิและประสบการณ์และเหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย ทุจริต
5) ไม่เคยได้รับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก เว้นแต่เป็นโทษสำ�หรับความผิดที่ได้กระทำ�โดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
5.1) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
5.2) ไม่เคยต้องคำ�พิพากษาหรือคำ�สั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำ�รวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นผิดปกติ
5.3) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
6) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
7) ไม่เป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
7.1) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
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8) ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้น หรือ ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นอยู่
9) ไม่เป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมาย
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือดำ�รงตำ�แหน่งอื่นในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น
10) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานผู้ร่วม
ทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นเว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหาร โดยการ
มอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น
2. คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการย่อย เพื่อกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดให้มีคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการย่อยเพื่อกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
		
1) รายงานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหารต่อคณะกรรมการขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้
		
2) รายงานผลการดำ�เนินงานของ อ.อ.ป. ว่ามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัดเพียงใด ต่อคณะกรรมการ
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
		
3) รายงานรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายงานที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้
		
4) รายงานว่ามีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่คณะกรรมการของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กำ�หนดหรือไม่ เพียงใด ต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป.
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. มีอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ดังนี้
		
1) กำ�กับดูแลในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
		
2) มอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
		
3) พิจารณาให้ความเห็นชอบ คู่มือ และแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
		
4) กำ�กับดูแลให้มีการรายงานการบริหารความเสี่ยง และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ตามกำ�หนดเวลา
		
5) กำ�กับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล ให้มีการจัดทำ�รายงานการควบคุมภายในขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำ�หนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6
		
6) กำ�กับ ดูแล ติดตาม การประมวลผลในภาพรวม ให้มีการจัดทำ�ร่างรายงานการควบคุมภายในของ อ.อ.ป.
เสนอต่อเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส
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2.3 คณะกรรมการกำ�กับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป.
คณะกรรมการกำ�กับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. มีอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
		
1) กำ�หนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำ�กับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป.
		
2) จัดให้มีคู่มือการกำ�กับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. และปรับปรุงสาระสำ�คัญในคู่มือดังกล่าวให้
ทันสมัย และมีความเป็นสากลอยู่เสมอ
		
3) ปรับปรุงจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. ให้เหมาะสม ทันสมัย และกำ�หนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณที่กำ�หนดไว้
		
4) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำ�กับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป.
		
5) เสริมการมีส่วนร่วมในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและ CSR ของ อ.อ.ป.
		
6) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ และกิจกรรมต่างๆ ของ อ.อ.ป. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบาย
ด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป.
		
7) พิจารณากลั่นกรองงบประมาณประจำ�ปี สำ�หรับการดำ�เนินการด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. เพื่อนำ�
เสนอต่อคณะกรรมการของ อ.อ.ป.
		
8) ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินการด้าน CG และ CSR ของ อ.อ.ป. เป็นระยะและประเมินผล
สำ�เร็จรวมทั้งคุณภาพนำ�เสนอต่อคณะกรรมการของ อ.อ.ป.
		
9) การอื่นใดที่คณะกรรมการของ อ.อ.ป. มอบหมายที่เกี่ยวกับงานด้าน CG และ CSR
2.4 คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหา มีอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เหมาะสมที่จะเป็นผู้อำ�นวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำ�หนด เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
พิจารณาเสนอแต่งตั้งตามขั้นตอน และทำ�สัญญาจ้างเป็นผู้อำ�นวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ต่อไป
2.5 คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน มีอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
กำ�หนดค่าจ้างและผลตอบแทนอื่น และต่อรองกับผู้สมัครผู้อำ�นวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แล้วเสนอผลการ
ดำ�เนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ / คณะกรรมการชุดย่อย/ คณะ
อนุกรรมการ/คณะทำ�งานอื่นๆ
คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ได้เห็นชอบ
อัตราค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำ�งานอื่นๆ ของ อ.อ.ป. ตามที่ อ.อ.ป. เสนอโดยให้มีผลบังคับใช้
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ดังนี้
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1) คณะกรรมการของ อ.อ.ป.
ตำ�แหน่ง 		

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)		

ประธานกรรมการ

เบี้ยประชุมรายครั้ง (บาท/คน/เดือน)

16,000

10,000

รองประธานกรรมการ

8,000

9,000

กรรมการ

8,000

8,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการของ อ.อ.ป. เป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง
2) คณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำ�งานอื่นๆ
ตำ�แหน่ง 			

ประเภทบุคคล				

เบี้ยประชุม

หมายเหตุ

ประธานคณะกรรมการชุดย่อย/		
กรรมการรัฐวิสาหกิจ					
10,000
คณะอนุกรรมการ/คณะทำ�งานอื่นๆ									

อัตรา /เดือน/คณะ
แต่ไม่เกิน 2 คณะ

					

บุคคลภายนอก						
3,750

รายครั้ง

					
					

บุคคลภายใน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
บริหารฯ หรือฝ่ายบริหาร อ.อ.ป.

					
					

บุคคลภายใน ซึ่งไม่ได้ถูกแต่งตั้งจาก				
3,750
คณะกรรมการ หรือ ฝ่ายบริหาร อ.อ.ป.

รายครั้ง

รองประธานคณะกรรมการชุดย่อย/		
กรรมการรัฐวิสาหกิจ					
9,000
คณะอนุกรรมการ/คณะทำ�งานอื่นๆ									
					
บุคคลภายนอก						
3,375
					
บุคคลภายใน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
					
หรือ ฝ่ายบริหาร อ.อ.ป.
			
					
บุคคลภายใน ซึ่งไม่ได้ถูกแต่งตั้งจาก
3,375
					
คณะกรรมการ หรือ ฝ่ายบริหาร อ.อ.ป.

อัตรา : เดือน : คณะ
แต่ไม่เกิน 2 คณะ
รายครั้ง

กรรมการชุดย่อย/				
กรรมการรัฐวิสาหกิจ					
8,000
คณะอนุกรรมการ/คณะทำ�งานอื่นๆ									
					
บุคคลภายนอก						
3,000
					
บุคคลภายใน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
					
หรือ ฝ่ายบริหาร อ.อ.ป.
					
					
บุคคลภายใน ซึ่งไม่ได้ถูกแต่งตั้งจาก				
3,000
					
คณะกรรมการ หรือ ฝ่ายบริหาร อ.อ.ป.
				

อัตรา /เดือน/คณะ
แต่ไม่เกิน 2 คณะ
รายครั้ง

รายครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำ�งานอื่นๆ เป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง
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3. จรรยาบรรณ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้กำ�หนดจรรยาบรรณหรือคุณธรรม และข้อพึงปฏิบัติในการทำ�งานเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการประพฤติและปฏิบัติ โดยได้นำ�ขึ้นเว็บไซต์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และเวียนให้ทุกหน่วยงานรับทราบตามบันทึก
สำ�นักทรัพยากรมนุษย์ ที่ ทส 1405.1/61 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 แล้วดังนี้
3.1 จรรยาบรรณคณะกรรมการของ อ.อ.ป.
กรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้มีอำ�นาจและหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการของ อ.อ.ป.
ดังนั้น จึงควรต้องดำ�รงไว้ซึ่งจรรยาบรรณของกรรมการ ที่ต้องถือปฏิบัติ ดังนี้
		
1) กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับขององค์กร
		
2) กรรมการต้องบริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของรัฐ องค์กร และพนักงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจน
รักษาภาพลักษณ์ขององค์กร
		
3) กรรมการต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง และวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด
เพื่อผลประโยชน์ต่อรัฐ องค์กรและพนักงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
		
4) กรรมการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำ�กับรัฐวิสาหกิจที่ตนนั้นเป็นกรรมการ หรือในกิจการที่มี
ลักษณะเป็นการแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจที่ตนเป็นกรรมการอยู่ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
		
5) กรรมการพึงบริหาร โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ขององค์กร เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่าง
เต็มที่และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ข้างต้นรวมถึง
		
(5.1) ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ
		
(5.2) ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางที่ผิด
		
(5.3) ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งขององค์กร
		
(5.4) ไม่มีผลประโยชน์ในการทำ�สัญญาขององค์กร
		
6) กรรมการต้องบริหารงานด้วยความระมัดระวังและไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนภายหลัง
		
7) กรรมการต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำ�งานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
		
8) กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
		
9) กรรมการต้องไม่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้ถือหุ้นสำ�คัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการหรือ เป็น
ผู้ถือหุ้นในกิจการหรือธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันหรือทำ�ธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจที่ตนเองเป็นกรรมการ
อยู่ ไม่ว่ากระทำ�เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น
		
10) กรรมการต้องไม่กระทำ�การใด อันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในรัฐวิสาหกิจในลักษณะ
ที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจที่ตนเอง เป็นกรรมการอยู่ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะทำ�
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
3.2 จรรยาบรรณผู้บังคับบัญชา
1) เป็นผู้นำ�และเป็นแบบอย่างที่ดี เสียสละ มีความยุติธรรม และมีวินัย
		
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
มีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงาน
		
3) ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
		
4) สอนงาน แนะนำ�งาน ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ สร้างขวัญและกำ�ลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุม
ดูแลให้สามารถปฏิบัติงานได้สำ�เร็จ
		
5) รับฟังปัญหา ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและคำ�ปรึกษาด้วยความจริงใจ มีเหตุผล
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3.3 จรรยาบรรณผู้ใต้บังคับบัญชา
1) เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำ�สั่งของผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยระเบียบ และข้อปฏิบัติ
2) เสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงระบบงานด้วยความสุจริตใจ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3) มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4) มีวินัย ให้เกียรติผู้บังคับบัญชา ไม่แสดงอาการก้าวร้าว กระด้างกระเดื่อง

3.4 จรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมงาน
		
1) ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
		
2) ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพ ให้เกียรติ
		
3) มีความสามัคคี และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอ
		
4) มีความอดทน อดกลั้น มีวินัย และเสียสละเพื่อส่วนรวม
		
5) ละเว้นการใส่ร้ายป้ายสี และกระทำ�การในลักษณะของการแข่งขันกันเอง
3.5 จรรยาบรรณต่อผู้ใช้บริการ ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
		
1) ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ในการสงวนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
		
2) สนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
		
3) ปลูกฝังจิตสำ�นึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน
		
4) บริการต่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพเรียบร้อยอย่างเต็มใจเอื้อเฟื้อ มีน้ำ�ใจ ให้คำ�แนะนำ�ช่วยเหลือ
โดยยึดหลักรวดเร็ว ถูกต้อง ชอบธรรม
		
5) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อผู้ใช้บริการ และผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
3.6 จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
		
1) ใช้และรักษาทรัพย์สินของ อ.อ.ป. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่นำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือบุคคลอื่น
รวมทั้งช่วยกันดูแลสถานที่ทำ�งานให้เป็นระเบียบและสะอาดอยู่เสมอ
		
2) รักษาความลับ ข้อมูล ข่าวสารของ อ.อ.ป. โดยดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสารที่ไม่พึงเปิดเผยแก่บุคคล
ภายนอก
		
3) ละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือสื่อมวลชน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน
ของหน่วยงาน โดยตนเองไม่มีอำ�นาจหน้าที่ หรือเรื่องอื่นใดที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงและการดำ�เนินงานของหน่วยงาน
		
4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต หลีกเลี่ยงการกระทำ�ใดที่อาจทำ�ให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อ
หน่วยงาน
		
5) รักษาภาพพจน์ ชื่อเสียงอันดีงามต่อหน่วยงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน
3.7 จรรยาบรรณต่อตนเอง
		
1) แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
		
2) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความอุตสาหะ รับผิดชอบ เอาใจใส่ ให้กับงานในหน้าที่อย่างเต็มกำ�ลัง
ความสามารถ
		
3) ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และนโยบายของหน่วยงาน
		
4) ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม
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4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ คำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีการกำ�หนดระเบียบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ.2552 เพื่อเป็นแนวทางการดำ�เนินงานในเรื่องนี้
5. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยที่มี
คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
ทั้งข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ทางการเงินอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำ�เสมอ และทันเวลา รวมทั้งให้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้บันทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบ GFMIS-SOE ตามระยะเวลาที่กำ�หนดด้วย
คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งมี
องค์ประกอบ คุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบใน
รัฐวิสาหกิจที่คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เพื่อรายงานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
และรายงานทางการบริหารต่อคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
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สำ�เนา
ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เรื่อง นโยบายด้าน CG และด้าน CSR
.................................
ด้วยคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2552 ได้มีมติให้ อ.อ.ป. รับ
นโยบายด้าน CG (Corporate Governance) และด้าน CSR (Corporate Social Responsibility) ไปพิจารณาดำ�เนินการ ตามหลักการ ดังนี้
		
1. นโยบายด้าน CG
คณะกรรมการบริหารฯ มีนโยบายให้ความสำ�คัญต่อการดำ�เนินงานตามหลักการกำ�กับดูแลที่ดีโดยให้ อ.อ.ป. ยึดหลักของธรรมาภิบาล
เป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน ซึ่งมีองค์ประกอบสำ�คัญที่จะต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 6 ประการ ดังนี้
		
1) หลักนิติธรรม ปฏิบัติงานโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
		
2) หลักคุณธรรม ปฏิบัติงานโดยยึดถือเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม
		
3) หลักความโปร่งใส ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้
		
4) หลักความมีส่วนร่วม ปฏิบัติงานโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม
		
5) หลักความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ
		
6) หลักความคุ้มค่า ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า
		
2. นโยบายด้าน CSR
		
คณะกรรมการบริหารฯ มีนโยบายให้ความสำ�คัญต่อการดำ�เนินงานด้าน CSR การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ อ.อ.ป.
ยึดหลักบรรษัทบริบาล เป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน ซึ่งมีองค์ประกอบสำ�คัญที่จะต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 8 ประการ ดังนี้
		
1) กำ�กับดูแลกิจการที่ดี จัดให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี
		
2) ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
		
3) เคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
		
4) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคหรือลูกค้า
		
5) ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
		
6) ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
		
7) เผยแพร่นวัตกรรมจากการดำ�เนินความรับผิดชอบต่อสังคม
		
8) จัดทำ�รายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
		
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับนโยบายด้าน CG และนโยบายด้าน CSR มาเป็นนโยบายสำ�คัญขององค์การฯ โดยที่จะให้ทุก
หน่วยงานถือเป็นนโยบายที่สำ�คัญและแปลงไปสู่ภาคปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในทุกระดับส่วน/งาน โดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารทุกคน
ถือเป็นภาระหน้าที่ ที่ต้องรับไปดำ�เนินการให้เป็นผลสำ�เร็จ พร้อมทั้งกำ�หนดให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีส่วนร่วมปฏิบัติในนโยบายที่สำ�คัญนี้ด้วย
							

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552

							
							
						

(ลงนาม) มนูญศักดิ์ ตันติวิวัฒน์
(นายมนูญศักดิ์ ตันติวิวัฒน์)
ผู้อำ�นวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
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แผนการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำ�ปี 2558

แผนงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำ�ปี 2558
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ยอดจำ�หน่ายสินค้า / บริการ ระหว่างปี 2554 - 2558
(หน่วย : ล้านบาท)
		

รายการ			

2554		

1. กลุ่มธุรกิจป่าไม้
1,267.89
1.1 ไม้ซุงสัก ตามนโยบายรัฐบาล
1.72
1.2 ไม้ซุงกระยาเลย ตามนโยบายรัฐบาล 15.55
1.3 ไม้สักสวนป่า
494.14
1.4 ไม้ยูคาลิปตัสสวนป่า
32.18
1.5 ไม้กระยาเลยสวนป่า
12.97
1.6 ไม้แปรรูปป่า ตามนโยบายรัฐบาล
0.32
1.7 ผลผลิตยางพารา
702.63
1.8 ผลิตผลพลอยได้ (เศษยาง)
8.38

2555		

2556		

2557		

2558

1,076.07
4.96
5.03
518.17
38.10
9.48
0.39
488.78
11.16

1,027.35
7.40
8.66
526.30
45.60
20.71
0.38
409.18
9.12

952.21
8.73
9.62
552.64
63.54
31.86
0.13
276.50
9.19

880.19
23.18
10.63
465.91
110.49
26.79
5.79
216.74
20.66

2. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมไม้
2.1 อบ ไส อัดน้ำ�ยาไม้ รับจ้างเลื่อย
2.2 ผลิตภัณฑ์
2.3 แปรรูปกระยาเลย
2.4 แปรรูปไม้สวนป่า

34.27
3.27
21.54
0.32
9.14

51.77
3.85
24.29
23.64

48.08
2.60
19.40
26.08

55.49
3.50
19.49
32.50

85.31
3.71
21.53
60.07

3. กลุ่มธุรกิจบริการ
3.1 ท่องเที่ยว

30.67
30.67

34.75
34.75

37.04
37.04

33.91
33.91

35.42
35.42

103.02

354.37

241.98

501.89

770.18

41.29
1,477.14

32.08
1,549.05

39.52
1,393.97

38.47
1,581.97

29.69
1,800.60

4. รายได้จากการดำ�เนินงานอื่นๆ
5. รายได้อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น
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การผลิต
1. การผลิตไม้ตามนโยบายรัฐบาล
ปี

							(หน่วย : ลูกบาศก์เมตร)

ไม้ซุงสัก

ไม้กระยาเลย

ไม้สักแปรรูปของกลาง

ไม้กระยาเลยแปรรูปของกลาง

2554

203.00

2,310.00

-

207.00

2555

587.00

4,137.78

1,901.14

2,758.04

2556

726.10

3,321.83

36.83

430.08

2557

1.157.10

2,723.38

123.73

2.14

2558

4,510.93

3,023.90

6,457.10

243.36

2. การผลิตไม้แปรรูป
ปี

				
ไม้แปรรูปสัก		

(หน่วย : ลูกบาศก์ฟุต)

ไม้แปรรูปกระยาเลย

2554

23,249.00

-

2555

34,093.72

-

2556

38,609.67

-

2557

47,945.38

-

2558

108,963.79

2,840.43

3. การผลิตไม้สวนป่า
ปี

นำ�้ ยางพารา (ตัน)

สักตัดสางฯ (ลบ.ม.)

ยูคาลิปตัส (ตัน)

กระยาเลยอื่นๆ (ลบ.ม.)

2554

60,500.00

46,152.00

8,719.00

5,785.00

2555

69,059.96

42,195.50

13,393.61

5,735.00

2556

62,353.85

48,180.01

28,636.28

5,815.18

2557

64,574.05

68,878.27

56,005.21

5,756.49

2558

52,116.54

141,272.07

61,385.31

6,248,628.13
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การจำ�หน่าย
1. การจำ�หน่ายไม้ซุงตามนโยบายรัฐ
ปี

			

ไม้ซุงสัก				

ปริมาตร (ลบ.ม.) มูลค่า (ล้านบาท)

		

ไม้กระยาเลย

ปริมาตร (ลบ.ม.) มูลค่า (ล้านบาท)

2554

226.76

1.72

3,796.44

8.12

2555

307.20

4.96

1,791.21

5.43

2556

674.36

7.40

2,967.50

8.66

2557

994.43

8.73

3,386.24

9.62

2558

3,397.55

23.18

3,160.30

10.63

2. การจำ�หน่ายไม้แปรรูปป่าตามนโยบายรัฐ
ปี

			

ไม้สักแปรรูป				

ปริมาตร (ลบ.ม.) มูลค่า (ล้านบาท)

ไม้กระยาเลยแปรรูป

ปริมาตร (ลบ.ม.) มูลค่า (ล้านบาท)

2554

-

-

365.00

0.32

2555

-

-

431.54

0.18

2556

63.88

0.35

221.46

0.33

2557

-

-

2.12

0.13

2558

5,672.98

5.70

95.22

0.09

3. การจำ�หน่ายไม้แปรรูปสวนป่า
ปี

			

ไม้แปรรูปสัก				

ปริมาตร (ลบ.ฟ.) มูลค่า (ล้านบาท)

ไม้แปรรูปกระยาเลย

ปริมาตร (ลบ.ฟ.) มูลค่า (ล้านบาท)

2553

11,835.00

9.14

365.00

2554

28,676.52

23.64

-

-

2555

31,960.76

26.08

-

-

2556

39,284.65

32.50

-

-

2557

108,963.70

57.56

2,840.43

1.51
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4. การจำ�หน่ายไม้สวนป่า
ปี

		

ไม้สัก			

ปริมาตร (ลบ.ม.)

มูลค่า (ล้านบาท)

ไม้ยูคาลิปตัส			

จำ�นวน (ต้น)

มูลค่า (ล้านบาท)

ไม้กระยาเลยอื่นๆ

ปริมาตร (ลบ.ม.)

มูลค่า (ล้านบาท)

2554

57,097.00

494.14

46,152.00

32.18

9,124.00

12.97

2555

55,287.58

518.17

42,195.50

38.10

13,393.61

9.48

2556

56,528.29

526.30

48,180.01

45.60

28,636.28

20.70

2557

55,451.71

552.64

68,878.27

63.54

56,005.21

31.86

2558

47,973.78

465.91

141,273.07

110.49

56,084.12

26.79

5. ขายอื่นๆ

		

								

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลผลิตพลอยได้

อบ อัด ไส		

ผลิตภัณฑ์

น้ำ�ยางพารา

ท่องเที่ยว

2554

3.27

21.54

702.63

30.67

8.38

2555

3.85

24.29

488.78

34.75

11.16

2556

2.60

19.40

409.18

37.04

9.12

2557

3.50

19.49

276.50

33.91

9.19

2558

3.71

21.53

216.74

35.42

20.66

ปี
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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
										

					

หมายเหตุ

		

		

2558		

(หน่วย : บาท)

2557

		สินทรัพย์									
สินทรัพย์หมุนเวียน					
		
		
61,724,791.01
51,936,833.56
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		
3		
110,664,656.83
171,622,130.13
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ			
4		
2,095,050,672.65
2,059,909,417.22
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ			
5		
1,262,949.54
1,140,664.52
พัสดุคงเหลือ – สุทธิ						
25,458,792.18
61,906,137.81
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
6		
2,294,161,862.21
2,346,515,183.24
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน						
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน									
83,500,000.00
83,500,000.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
7		
8,107,502.21
8,129,011.16
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ
8		
2,400,524,775.47
2,282,487,549.89
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ – สุทธิ และสวนป่า
9		
10,292,358.15
13,384,414.66
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ			
10		
7,356,275.09
7,436,338.47
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น			
11		
2,509,780,910.92
2,394,937,314.18
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
		
4,803,942,773.13
4,741,452,497.42
รวมสินทรัพย์						
					
				
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้							
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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
										

					

หมายเหตุ

		

		

2558		

(หน่วย : บาท)

2557

		หนี้สินและส่วนของเจ้าของ						
หนี้สินหมุนเวียน									
126,716.00
เงินเบิกเกินบัญชี						
22,000,000.00
เจ้ากู้ยืมจากสถาบันการเงิน						
130,860,073.19
98,164,757.17
เจ้าหนี้การค้า					
12		
14,240,000.00
37,960,000.00
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี		
13.1				
30,832,775.57
11,757,933.64
เจ้าหนี้อื่น
		
87,786,767.90
61,775,347.83
เงินรับล่วงหน้าค่าขายสินค้า						
37,205,000.00
เงินค้างนำ�ส่งคลัง
8,952,085.11
6,748,978.72
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
14		
13,896,000.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี 15.1			 6,974,000.00
20,612,787.00
22,753,008.00
ภาระหนี้สินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
25,737,992.40
26,571,978.23
หนี้สินหมุนเวียนอื่น				
16		
279,628,003.59
รวมหนี้สินหมุนเวียน						 385,328,197.17
หนี้สินไม่หมุนเวียน									
14,240,000.00
เงินกู้ยืมระยะยาว 					
13.2		
540,402,949.47
436,192,983.90
รายการรอการรับรู้				
17		
109,650,976.82
77,839,775.87
โบนัสค้างจ่าย					
18		
12,450,000.00
เงินค้างนำ�ส่งคลัง							 12,450,000.00
6,974,000.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาว				
15.2		
203,444,868.00
224,763,142.00
ภาระหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน			
112,493,358.72
129,820,841.24
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น				
19		
902,280,743.01
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน						 978,442,153.01
1,363,770,350.18
1,181,908,746.60
รวมหนี้สิน														
								

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้									
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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
										

					

หมายเหตุ

		

		

2558		

ส่วนของเจ้าของ									
10,000,000.00
ทุนประเดิมจากรัฐบาล						
10,319,839.46
ทุนรับโอน						
กำ�ไรสะสม								
จัดสรรแล้ว							
		
สำ�รองธรรมดา				
		 470,182,576.51
8,736,387.60
		
สำ�รองบำ�รุงสวัสดิภาพ			
888,082,498.01
		
สำ�รองโครงการปลูกสร้างสวนป่า			
2,052,851,121.37
ยังไม่ได้จัดสรร					
		
รวมส่วนของเจ้าของ							3,440,172,422.95
4,803,942,773.13
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ						

(หน่วย : บาท)

2557
10,000,000.00
10,319,839.46
470,182,576.51
8,736,387.60
888,082,498.01
2,172,222,449.24
3,559,543,750.82
4,741,452,497.42

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
						
			
									
		
(นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ)			
(นางจีรนันท์ เมฆสุวรรณ)
รองผู้อำ�นวยการ รักษาการแทน		
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบัญชีและการเงิน			
ผู้อำ�นวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้			
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้			
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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
										

					

หมายเหตุ

		

		

2558		

									
รายได้									
1,465,926,624.45
รายได้ค่าขาย							
237,399,105.93
รายได้ผลิตน้ำ�ยางพารา						
39,134,583.91
รายได้จากการให้บริการ						
303,846,177.35
รายได้อื่น ๆ				
20		
2,046,306,491.64
รวมรายได้						
ค่าใช้จ่าย									
1,079,065,385.60
ต้นทุนขาย						
206,290,162.47
ค่าใช้จ่ายผลิตน้ำ�ยางพารา						
43,745,536.77
ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ						
54,132,112.09
ค่าใช้จ่ายในการขาย						
608,722,940.32
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไปและอื่น ๆ				
6,102,850.19
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย		
21		
127,569,373.30
ค่าใช้จ่ายอื่น				
22		
2,125,628,360.74
รวมค่าใช้จ่าย						
(79,321,869.10)
กำ�ไร(ขาดทุน)ก่อนหักต้นทุนทางการเงิน						
2,844,458.77
ต้นทุนทางการเงิน							
กำ�ไร(ขาดทุน)สุทธิ
						 (82,166,327.87)
									

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย : บาท)

2557

1,187,888,885.69
285,686,307.62
37,403,690.89
595,505,056.66
2,106,483,940.86
769,684,428.48
239,399,588.18
37,684,827.82
63,441,687.52
632,654,103.43
4,870,447.77
71,777,602.87
1,819,512,686.07
286,971,254.79
6,067,600.74
280,903,654.05
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หมายเหตุ		
ทุน
สำ�รองธรรมดา
											
												
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
20,319,839.46 470,182,576.51
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 		
–
–
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557			
20,319,839.46 470,182,576.51
												
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557			
20,319,839.46 470,182,576.51
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี			
		
–
–
เงินค้างนำ�ส่งคลัง 					
23		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
		
20,319,839.46 470,182,576.51
										
		
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รวม

(หน่วย : บาท)

8,736,387.60 888,082,498.01 2,172,222,449.24 3,559,543,750.82
–
–
(82,166,327.87)
(82,166,327.87)
(37,205,000.00)
(37,205,000.00)
8,736,387.60 888,082,498.01 2,052,851,121.37 3,440,172,422.95

8,736,387.60 888,082,498.01 1,891,318,795.19 3,278,640,096.77
–
–
280,903,654.05
280,903,654.05
8,736,387.60 888,082,498.01 2,172,222,449.24 3,559,543,750.82

สำ�รองบำ�รุง
สำ�รองบำ�รุง
กำ�ไร(ขาดทุน)สะสม
สวัสดิภาพ ปลูกสร้างสวนป่า
ยังไม่ได้จัดสรร		

																			

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
										

					

		

		

2558		

(หน่วย : บาท)

2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน										
(82,166,327.87)
280,903,654.05
กำ�ไร(ขาดทุน)สุทธิ								
		
รายการปรับกระทบกำ�ไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำ�เนินงาน							
37,679,969.35
ค่าเสื่อมราคา							
		47,283,281.66
21,508.95
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน				
		 21,508.95
4,214,614.92
4,161,228.17
ค่าตัดจำ�หน่ายทรัพย์สินไม่มีตัวตน					
			
(196,239,944.98)
รายได้รอการรับรู้โอนเป็นรายได้						 (235,381,561.37)
51,186,769.05
32,469,980.81
หนี้สงสัยจะสูญ
293,378.72
72,840.01
สินทรัพย์ชำ�รุดและตัดบัญชี
(840,000.00)
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน					
6,115,193.45
8,850,891.50
ค่าใช้จ่ายชดเชยพื้นที่สวนป่า
1,554,020.95
593,561.00
กำ�ไร(ขาดทุน)จากการตีราคาสินค้า					 		
(3,038,087.93)
(5,075,656.73)
กำ�ไร(ขาดทุน)จากการจำ�หน่ายทรัพย์สิน							
6,067,600.74
ดอกเบี้ยจ่าย							
		2,844,458.77
กำ�ไร(ขาดทุน)จากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
(207,912,750.70)
169,505,632.87
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง										
ลูกหนี้การค้า									8,811,806.14
(32,308,666.50)
สินค้าคงเหลือ									2,008,953.84
(36,572,378.96)
พัสดุคงเหลือ							
		 (122,285.02)
219,672.29
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
		37,406,243.74
(30,509,220.74)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น						
		 80,063.38
979,891.51
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
										

									

		

2558		

(หน่วย : บาท)

2557

หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)										
เจ้าหนี้การค้า							
		
32,695,316.02
29,753,527.40
เจ้าหนี้อื่น						
		 19,074,841.93
5,532,798.04
เงินรับล่วงหน้า								 26,011,420.08
(6,153,697.80)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
2,203,106.39
(8,771,759.77)
โบนัสค้างจ่าย									
31,811,200.95
รายได้รอการรับรู้							
		
339,591,526.94
340.930,790.46
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน						
(2,140,221.00)
(946,248.00)
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน					
(21,318,274.00)
(9,492,766.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น						
		
(833,985.83)
4,802,975.67
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น								
(17,327,482.53)
(33,639,351.59)
		เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำ�เนินงาน				
250,039,480.33
393,331,198.88
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน								
		
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
3,076,520.00
5,093,079.11
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
(153,439,449.16)
(178,425,336.06)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน						 (1,122,558.41)
เงินสดจ่ายเพื่อดำ�เนินการปลูกสร้างสวนป่าเพิ่มขึ้น
(57,032,292.54)
(87,105,008.88)
เงินลงทุนบริษัทในเครือ และบริษัทอื่น		
840,000.00
		เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน			
(207,677,780.11)
(260,437,265.83)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน										
เงินเบิกเกินบัญชี
126,716.00
รับเงินกู้ระยะสั้นจากธนาคารกรุงไทย
22,000,000.00
(20,000,000.00)
ชำ�ระดอกเบี้ย
(2,844,458.77)
(6,067,600.74)
ชำ�ระดอกเบี้ยค้างจ่าย(วงเงินเดิม)
(13,896,000.00)
(13,740,000.00)
ชำ�ระเงินกู้ยืมระยะยาว						 (37,960,000.00)
(63,000,000.00)
		
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		
(32,573,742.77)
(102,807,600.74)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ			
9,787,957.45
30,086,332.31
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด			
51,936,833.56
21,850,501.25
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด				
61,724,791.01
51,936,833.56
				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นตามที่ได้ระบุ)
หมายเหตุที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
พ.ศ.2499 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2517 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2533 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2542 โดยมีสำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
76 ถนนราชดำ�เนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 และมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้
(1) อำ�นวยการแก่รัฐและประชาชนในการอุตสาหกรรมป่าไม้
(2) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป่าไม้ เช่น เกี่ยวกับการทำ�ไม้และเก็บหาของป่า แปรรูปไม้ ทำ�ไม้อัด อัดไม้
อัดน้ำ�ยาไม้ กลั่นไม้ ประดิษฐ์หรือผลิตวัตถุสิ่งของจากไม้และของป่า และธุรกิจที่ต่อเนื่องคล้ายคลึงกัน รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่นใดที่
เกี่ยวด้วยไม้หรือของป่า
(3) ปลูกสร้างสวนป่า คุ้มครองรักษาป่าไม้ และบูรณะป่าไม้เพื่อประโยชน์แก่การป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นการดำ�เนินการเอง
หรือเป็นการดำ�เนินการเพื่อช่วยเหลือรัฐ
(4) วิจัย ค้นคว้า และทดลองเกี่ยวกับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมป่าไม้
(5) ดำ�เนินกิจการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การปลูกฝังทัศนคติและสำ�นึกในการคุ้มครอง ดูแลรักษา การบูรณะและ
พัฒนาทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งการจัดหาที่พัก การอำ�นวยความสะดวก หรือการให้บริการในกิจการที่เกี่ยวกับทัศนาจร หรือกิจการ
อื่นใดเพื่อประโยชน์แก่การอำ�นวยการดังกล่าวด้วย
(6) ดำ�เนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป.
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมประกอบธุรกิจหลักด้านอุตสาหกรรมป่าไม้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนทั่วไป
ทั้งภายในและนอกประเทศ ในด้านการผลิตและจำ�หน่ายไม้อัด แผ่นใยไม้อัดแข็ง ประตูไม้แผ่นเรียบ และผลิตภัณฑ์ เครื่องเรือน
อื่นๆ ตลอดจนทำ�โครงการสวนป่าตามที่ได้รับสัมปทานจากกรมป่าไม้
บริษัทย่อยที่นำ�มาจัดทำ�งบการเงินรวมได้แก่ บริษัท ไม้อัดไทย จำ�กัด โดย อ.อ.ป. มีสัดส่วนการซื้อหุ้นในบริษัท ไม้อัดไทย
จำ�กัด ร้อยละ 100 ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2552 อ.อ.ป. ได้เริ่มนำ�งบการเงินของบริษัทมาจัดทำ�งบการเงินรวมเป็นครั้งแรก
เนื่องจาก อ.อ.ป. เริ่มมีอำ�นาจควบคุมในการกำ�หนดนโยบายทางการเงินและการดำ�เนินงานของบริษัทดังกล่าว ในปี 2555
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ให้เลิกกิจการบริษัท ไม้อัดไทย จำ�กัด โดยดำ�เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และบริษัท ไม้อัดไทย จำ�กัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 12
เมษายน 2555 ขณะนี้อยู่ระหว่างชำ�ระบัญชี ดังนั้นในปี 2556 อ.อ.ป. จึงไม่นำ�งบการเงินของบริษัท ไม้อัดไทย จำ�กัด มารวม
หมายเหตุที่ 2 นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
		
นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญที่ใช้ในการจัดทำ�งบการเงินของ อ.อ.ป. มีดังต่อไปนี้
2.1 เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน
งบการเงินจัดทำ�ขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งรวมถึงมาตรฐาน
การบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดย
สภาวิชาชีพ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง “กำ�หนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552” ประกาศ ณ วันที่
30 มกราคม 2552 ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ให้มีผลบังคับใช้สำ�หรับการ
จัดทำ�งบการเงิน ซึ่งมีรอบปีบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป งบการเงินได้จัดทำ�ขึ้นโดยปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวแล้ว โดยไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำ�คัญกับงบการเงิน
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งบการเงินจัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ระบุใน
นโยบายบัญชีในการจัดทำ�งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การ
ประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำ�หนดนโยบายและการรายงานจำ�นวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
2.2 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน และที่จะมีผลบังคับในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
กรอบแนวคิดสำ�หรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)
มีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
							
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
							
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
							
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง

การนำ�เสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังวันที่รอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
กำ�ไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)		
เรื่อง
								
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)		
เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)		
เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41				
เรื่อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
								
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)เรื่อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)เรื่อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)เรื่อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)เรื่อง
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
								
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
								
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
								
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
เรื่อง
(ปรับปรุง 2558) 							
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
เรื่อง
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
เรื่อง
(ปรับปรุง 2558) 							
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
เรื่อง
(ปรับปรุง 2558) 						
								
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
เรื่อง
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
เรื่อง
(ปรับปรุง 2558)
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ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่
อาจเกิดขี้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงาน
ที่ยกเลิก
การสำ�รวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดำ�เนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำ�เนินงาน
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน – สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือผู้ถือหุ้น
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซด์
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อ
ถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มี		
เงินเฟ้อรุนแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
เรื่อง
(ปรับปรุง 2558)							
								
								
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่อง
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
เรื่อง
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
เรื่อง
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20
เรื่อง
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21
เรื่อง

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำ�หนด
เงินทุนขั้นต่ำ�และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำ�หรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของ
พนักงาน
สัญญาสำ�หรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน
เงินที่นำ�ส่งรัฐ

ผู้บริหารของ อ.อ.ป. ได้ประเมินและคาดว่า มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 และ สำ�หรับงบการ
เงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำ�คัญต่องบการ
เงินของ อ.อ.ป. ในปีที่เริ่มใช้
2.3 การใช้ประมาณการ
การจัดทำ�งบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งกำ�หนดให้ฝ่ายบริหารต้อง
ประมาณการและกำ�หนดข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลกับตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดัง
กล่าว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการถึงแม้ว่าตัวเลขประมาณการได้จัดทำ�ขึ้นด้วยความเข้าใจที่ดีที่สุด
ในเหตุการณ์และสิ่งที่กระทำ�ไปในปัจจุบันในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงิน
2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการต่างๆ ในงบการเงินของ อ.อ.ป. วัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินบาท รายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศที่เกิด
ขึ้นระหว่างปี แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ่งคงเหลือ ณ วันที่ตามงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน รายการกำ�ไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำ�ระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่า
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าว ได้บันทึกไว้ในงบกำ�ไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร หรือเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพ
คล่องในการเปลี่ยนมือ ซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่มีการออกตราสาร
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2.6 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงในมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณจากลูกหนี้ที่มิใช่ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่ค้างนานตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำ�หนด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี
ของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สงสัยจะสูญบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุน
ในปีที่เกิดขึ้น
2.7 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า ราคาทุนของสินค้า
คำ�นวณโดยวิธีเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่า
ใช้จ่ายที่จำ�เป็นเพื่อให้สินค้านั้นพร้อมขายและค่าใช้จ่ายในการขาย ณ วันสิ้นงวดจะตั้งประมาณการเผื่อสินค้าชำ�รุดและเสื่อม
คุณภาพด้วยจำ�นวนผลต่างระหว่างราคาทุนถัวเฉลี่ยรวมกับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับรวม (ราคาที่คณะกรรมการสำ�รวจสินค้าคงเหลือ
กำ�หนดขึ้นตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับในขณะนั้นโดยคำ�นึงถึงสภาพของไม้) การประมาณค่าเผื่อสินค้าชำ�รุดและเสื่อมคุณภาพ
หากยอดประมาณการสูงหรือต่ำ�กว่างวดก่อนผลต่างจะถือเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ในงวดนั้นๆ
อ.อ.ป. จะทำ�การตรวจนับสินค้าคงเหลือปีละครั้งและจะปรับปรุงจำ�นวนคงเหลือตามบัญชีให้ตรงกับรายงานของ
คณะกรรมการตรวจนับสินค้า หากผลต่างที่เกิดจากยอดที่ตรวจนับได้ต่ำ�กว่ายอดคงเหลือตามบัญชีจะแสดงเป็นสินทรัพย์ไว้ใน
บัญชีขัดข้องเพื่อรอการสอบสวนหาสาเหตุและจะตั้งประมาณการเผื่อความเสียหายไว้ทั้งจำ�นวน ในกรณีที่ ยอดตรวจนับได้สูง
กว่ายอดตามบัญชีจะรับรู้เป็นรายได้ทั้งจำ�นวน
ในปี 2554 สินค้าคงเหลือจะเพิ่มประเภทบัญชีงานระหว่างผลิตสวนป่าเศรษฐกิจโครงการ 1–6 เนื่องจากเงินลงทุน
การปลูกสร้างสวนป่า ได้มีการปรับปรุงการบันทึกบัญชีใหม่โดยดูจากวัตถุประสงค์หลักของ อ.อ.ป. ว่าดำ�เนินการปลูกสร้างเพื่อ
การค้า (เป็นสินค้า) ดังนั้นการแสดงรายการเงินลงทุนการปลูกสร้างสวนป่า กลุ่มสวนป่าเศรษฐกิจโครงการ 1–6 จึงได้โอนย้ายไป
แสดงอยู่ในกลุ่มสินค้าคงเหลือ – สุทธิ ประเภทงานระหว่างผลิตสวนป่าเศรษฐกิจโครงการ 1–6 เมื่อมีการทำ�ไม้ออก ก็จะลดยอด
งานระหว่างผลิตสวนป่าเศรษฐกิจโครงการ 1 – 6 ด้วยต้นทุนของแต่ละแปลงปีที่ทำ�ไม้ออก รวมกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการทำ�ไม้
ออกและโอนเข้าสต็อกสินค้าเพื่อรอจำ�หน่ายต่อไป
2.8 พัสดุคงเหลือ
พัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนถัวเฉลี่ยหักด้วยประมาณการเสื่อมมูลค่าและล้าสมัยสำ�หรับพัสดุที่เสื่อมสภาพหรือ
ไม่ได้ใช้นาน
2.9 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
2.10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าระยะยาว หรือจากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ หรือ
ทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการดำ�เนินงานของ อ.อ.ป. ถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมถึง
อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต โดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนของ อ.อ.ป. เป็นที่ดินที่ถือครองไว้โดยยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต ซึ่ง อ.อ.ป. ไม่ได้ระบุจะใช้ที่ดินนั้นเป็น
อสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานหรือเพื่อขายในระยะสั้น
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อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนในการทำ�รายการ และวัดมูลค่าภาย
หลังการรับรู้ด้วยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
อ.อ.ป. จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากต้นทุนนั้นและสามารถวัดราคามูลค่าต้นทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ ต้นทุนในการ
ซ่อมแซมและบำ�รุงรักษาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
2.11 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ – สุทธิ และสวนป่า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้เริ่มแรกด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า ค่าเสื่อมราคา
คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์
ยกเว้นที่ดิน ซึ่งถือว่าประมาณการอายุการให้ประโยชน์มีไม่จำ�กัด (สำ�หรับสินทรัพย์ที่ซื้อหรือได้มาถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2548 ที่
มีมูลค่าเกิน 3,000.00 บาท บันทึกเป็นสินทรัพย์ ต่อมาได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 30,000.00 บาท เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 โดย
ยอดที่ต่ำ�กว่านั้นจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ซื้อหรือได้มา)
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กำ�หนดให้กิจการต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี โดยถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่ง
อ.อ.ป. ได้ดำ�เนินการ ดังนี้
ประเภทสินทรัพย์			
อายุการใช้งานสินทรัพย์ 			
							
(ปี)				
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง				
10 – 40				
เครื่องใช้ประจำ�สำ�นักงาน				
10				
ยานพาหนะ					
10				
สัตว์พาหนะ					
60				
เครื่องจักร					
20				
เครื่องมือ					
5				
คอมพิวเตอร์					
5				
โปรแกรมคอมพิวเตอร์				
5				
รับคืน

มูลค่าซาก
อัตราร้อยละ
0 – 20
0–5
2 – 15
ไม่มี
5 – 10
0–5
ไม่มี
ไม่มี

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้

รายการกำ�ไรขาดทุนจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำ�นวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทน ที่ได้รับกับ
ราคาตามบัญชี และได้รวมอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุน
รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น จะถูกรวมไว้เป็นต้นทุนของสินทรัพย์
เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะกลับเข้าสู่ อ.อ.ป. มีมูลค่าสูงกว่า การใช้ประโยชน์เดิม
ของสินทรัพย์ที่มีไว้ตั้งแต่ต้นเมื่อได้มาซึ่งสินทรัพย์ และจะตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์
ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
ในปี 2554 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์–สุทธิ และสวนป่า จะเพิ่มประเภทบัญชีสวนป่ายางพาราโครงการ 1–6 สินทรัพย์
ระหว่างดำ�เนินการ สวนป่ายางพาราโครงการ 1–6 สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์โครงการ 1–6 สินทรัพย์ระหว่างดำ�เนินการ สวนป่า
อนุรักษ์โครงการ 1–6 เนื่องจากแก้ไขประเภทบัญชีเงินลงทุนการปลูกสร้างสวนป่าออกจากระบบบัญชี เพราะวัตถุประสงค์หลัก
ของ อ.อ.ป. ว่าดำ�เนินการปลูกสร้างเพื่ออนุรักษ์และเพื่อนำ�ผลิตผลพลอยได้ไปจำ�หน่าย ดังนั้นประเภทบัญชีสวนป่ายางพารา
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โครงการ 1–6 สินทรัพย์ระหว่างดำ�เนินการ สวนป่ายางพาราโครงการ 1 – 6 สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์โครงการ 1–6 สินทรัพย์
ระหว่างดำ�เนินการสวนป่าเพื่ออนุรักษ์โครงการ 1–6 จึงไปแสดงอยู่ในกลุ่มที่ดิน อาคาร อุปกรณ์–สุทธิ และสวนป่า ซึ่งบันทึกอยู่
ในหัวข้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
2.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์ โดยคำ�นวณจากต้นทุนในการได้มา
และการดำ�เนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำ�มาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจำ�หน่ายตลอดอายุประมาณการให้
ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาและบำ�รุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนโดยตรงในการ
จัดทำ�โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ อ.อ.ป. เป็นผู้ดูแลและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งอาจให้ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจที่มากกว่าต้นทุน
เป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งปีจึงจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทำ�งานในทีมพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจำ�นวนเงินที่เหมาะสม
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้นกว่าเมื่อได้มา จะบันทึกเป็นต้นทุนเพื่อการ
พัฒนาและบวกรวมไว้ในต้นทุนเมื่อได้มาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็น
สินทรัพย์และตัดจำ�หน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 5 ปี
2.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานจำ�กัด จะมีการทบทวนการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถาน
การณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจำ�นวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่าตามราคาทุนหักต้นทุนในการขายเทียบ
กับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยเล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินจะมีการประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน
2.14 เงินลงทุนการปลูกสร้างสวนป่า
ตั้งแต่ปี 2554 เงินลงทุนการปลูกสร้างสวนป่า ได้มีการปรับปรุงการบันทึกบัญชีใหม่ โดยดูจากวัตถุประสงค์หลักของ
อ.อ.ป. ว่าดำ�เนินการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อการค้า (เป็นสินค้า) เพื่ออนุรักษ์หรือเพื่อจำ�หน่ายผลิตผลพลอยได้ (น้ำ�ยางพารา) ดังนั้น
การบันทึกบัญชีจึงดำ�เนินการตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
		
2.14.1 กรณีการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อการค้า (เป็นสินค้า) จึงยกเลิกประเภทบัญชีเงินลงทุนการปลูกสร้าง
สวนป่าที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งแสดงอยู่ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โดยเปลี่ยนประเภทบัญชีเป็น งานระหว่าง
ผลิตสวนป่าเศรษฐกิจโครงการ 1–6 และบันทึกข้อมูลดังกล่าวในหัวข้อสินค้าคงเหลือ–สุทธิ ซึ่งอยู่ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน
		
2.14.2 กรณีการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อการอนุรักษ์ จึงยกเลิกประเภทบัญชีเงินลงทุนการปลูกสร้างสวนป่า
ที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งอยู่ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โดยเปลี่ยนประเภทบัญชีเป็นสวนป่าเพื่อการอนุรักษ์
โครงการ 1–6 และบัญชีสินทรัพย์ระหว่างดำ�เนินการ – สวนป่าเพื่ออนุรักษ์โครงการ 1–6 และบันทึกข้อมูลดังกล่าวในหัวข้อที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งอยู่ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนแทน การบันทึกบัญชีทั้ง 2 ประเภทมีความแตกต่างกัน ดังนี้
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สวนป่าแปลงเก่า ปลูกครบระยะเวลาที่จะใช้ประโยชน์ได้แล้ว ให้ถือเป็นสินทรัพย์ถาวร และบันทึกบัญชี
รวมในรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์โครงการ 1–6) ให้ใช้ราคาทุน ณ ปี 2554 โดยไม่ต้องคำ�นวณ
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน เนื่องจากมูลค่าซากสูงกว่าราคาทุน ในอนาคตหากมีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์เพื่อการค้าจะสามารถดำ�เนิน
การได้โดยปรับปรุงสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน โดยปรับปรุงประเภทบัญชีสวนป่าเพื่ออนุรักษ์โครงการ 1–6 เป็น
ประเภทบัญชีงานระหว่าง ผลิตสวนป่าเศรษฐกิจโครงการ 1 – 6
		
สำ�หรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2555 ให้บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย
		
สวนป่าแปลงใหม่ ให้บันทึกรวมในรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สินทรัพย์ระหว่างดำ�เนินการ–สวนป่า
เพื่อการอนุรักษ์โครงการ 1 – 6) เมื่อต้นไม้โตพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์แล้ว ให้ปรับปรุงบัญชีเป็นสวนป่าเพื่อการอนุรักษ์
โครงการ 1 – 6
		
2.14.3 กรณีการปลูกสร้างสวนป่ายางพารา ทำ�การปรับปรุงการบันทึกบัญชีแยกตามวัตถุประสงค์ของ
การปลูกต้นยางพารา ซึ่งกำ�หนดไว้ในนโยบายของ อ.อ.ป. ดังนี้
		
– วัตถุประสงค์เพื่อขายน้ำ�ยาง บันทึกบัญชีในกลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประเภท ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์–สุทธิ (สวนป่ายางพาราโครงการ 1–6) โดยไม่คิดค่าเสื่อมราคา เนื่องจากต้นยางมีราคาตลาดที่สูงกว่าราคาทุน
			
– วัตถุประสงค์เพื่อขายต้นยางพารา บันทึกบัญชีในกลุ่มสินทรัพย์หมุนเวียนประเภทสินค้าคงเหลือ –
สุทธิ (งานระหว่างผลิตไม้สวนป่าเศรษฐกิจโครงการ 1–6)
			
เนื่องจาก อ.อ.ป. มีวัตถุประสงค์ทั้งเพื่อจำ�หน่ายยางพารา และจำ�หน่ายไม้ซุงยางพารา มีขั้นตอนการ
ดำ�เนินการ ดังนี้
			
ระยะที่ 1 การปลูก การบำ�รุงรักษา ตั้งแต่ปลูกจนถึงก่อนเริ่มเปิดกรีดยางได้ (อายุระหว่าง 1 – 7 ปี)
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้บันทึกบัญชีสินทรัพย์ในรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สินทรัพย์ระหว่างดำ�เนินการ–สวนป่ายางพารา
โครงการ 1–6) เมื่อพร้อมเปิดกรีดยางได้ให้โอนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สวนป่ายางพาราโครงการ 1–6)
			
ระยะที่ 2 การเก็บเกี่ยวผลผลิตพลอยได้จากยางพารา (อายุระหว่าง 7 – 26 ปี) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการกรีดยางพารา จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตยางพาราและจะโอนปิดค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้าเป็นต้นทุนสินค้ายางพารา
ถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนประเภทสินค้าต่อไป
			
ระยะที่ 3 การจำ�หน่ายไม้ซุงยางพารา เมื่อหยุดกรีดยางพารา หรือครบรอบตัดฟันที่กำ�หนดต้นยาง
พารา มีอายุประมาณ 26 ปีขึ้นไป เมื่อมีการทำ�ไม้ออกจากสวนป่าจะปรับปรุงบัญชีจากรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สวนป่า
ยางพาราโครงการ 1 – 6) เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนประเภทสินค้า (งานระหว่างผลิตสวนป่าเศรษฐกิจโครงการ 1 – 6)
2.15 รายการรอการรับรู้
เป็นสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคโดยมีเงื่อนไขในการใช้จ่ายสินทรัพย์นั้น หรือเงินที่รับจากรัฐบาลโดยมีเงื่อนไขในการ
ใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคและเงินอุดหนุนที่ให้ประโยชน์เกิน 1 รอบระยะเวลา
บัญชี อ.อ.ป. จะรับรู้เป็นสินทรัพย์คู่กับรายการรอการรับรู้ และจะทยอยรับรู้รายการรอการรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาคหรือ
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลคู่กับบัญชีค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง เมื่อ อ.อ.ป. ได้ดำ�เนินการตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ให้เงินแล้ว
2.16 เงินช่วยเหลือโครงการวนวัฒนวิทยา
มูลนิธิวนวัฒนวิทยาโพ้นทะเล อู–เมด้า (OSC–U) ได้ให้เงินช่วยเหลือกับ อ.อ.ป. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อ.อ.ป.
ใช้ปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่อยู่ในความดูแลของ อ.อ.ป. และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยสำ�หรับนักวิชาการที่สนใจทั่วไป
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ทั้งภายในและต่างประเทศ โครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ 2535 – ปัจจุบัน ในเนื้อที่ 14,420.50 ไร่ (ปลูกได้จริง 18,430.601 ไร่) ซึ่ง
อ.อ.ป. จะบันทึกเงินช่วยเหลือดังกล่าวไว้เป็นหนี้สิน และจะทยอยรับรู้เป็นรายได้เมื่อ อ.อ.ป. ได้ดำ�เนินการปลูกสร้างสวนป่าตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ให้เงินแล้ว การปลูกสร้างสวนป่าของ อ.อ.ป. แบ่งเป็น 5 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 จำ�นวน 4,623 ไร่ ที่สวนป่าคลองตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา และสวนป่าน้ำ�สวยห้วยปลาดุก จ.เลย
ระยะที่ 2 จำ�นวน 703 ไร่ ที่สวนป่าทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
ระยะที่ 3 จำ�นวน 2,069.50 ไร่ ที่สวนป่าองค์พระ จ.สุพรรณบุรี สวนป่าด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี สวนป่าท่ากุ่ม จ.ตราด
สวนป่าโป่งน้ำ�ร้อน จ.จันทบุรี และสวนป่าคลองตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา
ระยะที่ 4 จำ�นวน 2,325 ไร่ ที่สวนป่าภูสวรรค์ สวนป่าน้ำ�สวยห้วยปลาดุก และสวนป่านาด้วง จ.เลย สวนป่าห้วยน้ำ�ขาว
จ.กระบี่ และสวนป่าเกริงกระเวีย จ.กาญจนบุรี
ระยะที่ 5 จำ�นวน 4,700 ไร่ ที่สวนป่าคลองตะเกรา จ. ฉะเชิงเทรา สวนป่าน้ำ�สวยห้วยปลาดุก และสวนป่านาด้วง จ.เลย
สวนป่าท่ากุ่ม จ.ตราด สวนป่าแก่งหางแมว จ.จันทบุรี สวนป่าแม่มาน จ.แพร่ สวนป่าไทรโยค จ.กาญจนบุรี และสวนป่าขุนหาญ
จ.ศรีสะเกษ
2.17 ต้นทุนการทำ�ไม้
การคำ�นวณต้นทุนการทำ�ไม้สวนป่า โดยนำ�เงินลงทุนการปลูกสร้างสวนป่าแต่ละแปลงปีมาถัวเฉลี่ยด้วยปริมาตร
เนื้อไม้ที่มีอยู่ในแต่ละแปลงปี เพื่อใช้เป็นฐานในการคิดต้นทุนการทำ�ไม้ต่อปริมาตร เมื่อมีการทำ�ไม้ออกจากแปลงใดของสวนป่า
นั้นๆ เป็นจำ�นวนท่อน และปริมาตรเท่าใด ก็จะนำ�ปริมาตรที่ทำ�ไม้ออกคูณกับฐานข้อมูลต้นทุนทำ�ไม้ต่อปริมาตร แล้วบวกด้วย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของแปลงที่ทำ�ไม้ออกจะเป็นต้นทุนการทำ�ไม้
การทำ�ไม้ในพื้นที่บริเวณอ่างหรือเขื่อนเก็บกักน้ำ� อ.อ.ป. จะเฉลี่ยค่าใช้จ่าย ในการสำ�รวจเป็นต้นทุนของไม้ที่ทำ�ออกตาม
สัดส่วนของปริมาตรไม้ที่ทำ�ออกกับปริมาตรไม้ทั้งสิ้น
2.18 สำ�รองโครงการปลูกสร้างสวนป่า
เป็นการจัดสรรกำ�ไรสุทธิของแต่ละปี ในอัตราร้อยละที่คณะกรรมการบริหารได้กำ�หนดไว้ สำ�หรับการลงทุนในโครง
การปลูกสร้างสวนป่าซึ่งจำ�เป็นต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำ�นวนมาก
2.19 สัญญาเช่าระยะยาว
(ก) กรณีที่ อ.อ.ป. เป็นผู้ให้เช่า
สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานแสดงรวมอยู่ในที่ดิน อาคาร อุปกรณ์–สุทธิ และสวนป่า ในงบแสดงฐานะ
การเงิน และตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับที่ใช้กับรายการที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.12) ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากสิ่งตอบแทน จูงใจที่ได้จ่ายให้
แก่ผู้เช่า) จะรับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาการให้เช่า
(ข) กรณีที่ อ.อ.ป. เป็นผู้เช่า
สัญญาเช่ารถยนต์ ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้ได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดของความเป็นเจ้าของพึงได้รับจาก
สินทรัพย์ สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงาน และผู้เช่าจะต้องรับรู้จำ�นวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำ�เนินการ ซึ่งไม่รวม
ต้นทุนในการให้บริการ เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำ�เนินงานก่อนหมดอายุสัญญา ได้แก่เงินเพิ่มที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า
จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
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2.20 ประมาณการหนี้สิน
อ.อ.ป. จะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดไว้ อันเป็น
ผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำ�ระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้ อ.อ.ป. ต้องสูญเสีย
ทรัพยากรออกไป และประมาณการที่น่าเชื่อถือของจำ�นวนที่ต้องจ่าย ประมาณการหนี้สินดังกล่าวไม่รวมถึงประมาณการหนี้
สินสำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน ในกรณีที่ อ.อ.ป. คาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน อ.อ.ป. จะบันทึกเป็น
สินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน
2.21 ผลประโยชน์ของพนักงาน
(ก) กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
		
อ.อ.ป. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยใช้ชื่อว่า “กองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพพนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้” ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สำ�หรับพนักงานที่ได้รับการบรรจุนับตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน
2540 ให้เป็นสมาชิกกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพทุกคน ส่วนพนักงานที่ปฏิบัติงานก่อนวันที่ 2 มิถุนายน 2540 ให้เป็นไปตามความ
สมัครใจโดยสามารถเลือกเข้ากองทุนบำ�เหน็จฯ หรือกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ อ.อ.ป. จ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ
10 ของเงินเดือน/ค่าจ้าง สำ�หรับพนักงานที่มีอายุการทำ�งานเกิน 20 ปี อัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือน/ค่าจ้าง สำ�หรับพนักงานที่
ได้รับการบรรจุและมีอายุการทำ�งานไม่เกิน 20 ปี อ.อ.ป. รับรู้เงินจ่ายสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนในงวดที่เกิดรายการ
สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ซึ่งบริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำ�กัด
(ข) เงินทดแทนจากการทำ�งาน
		
อ.อ.ป. จัดให้มีโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานเพื่อจ่ายเงินให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
ไทยจำ�นวนเงินดังกล่าวขึ้นกับฐานเงินเดือนและจำ�นวนปีที่พนักงานทำ�งานให้ อ.อ.ป. นับถึงวันสิ้นสุดการทำ�งานที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
(ค) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น เป็นผลประโยชน์ของพนักงานที่มิใช่ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง ซึ่งมีกำ�หนดจ่ายชำ�ระ
ภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นงวดที่พนักงานได้ให้บริการ ได้แก่ การลาพักผ่อนประจำ�ปี
(ง) ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
		
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เป็นผลประโยชน์ของพนักงานที่มิใช่ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง ซึ่งมีการจ่ายหลัง
จากการจ้างงานสิ้นสุดลง โดยจ่ายตามกฎหมายแรงงานไทยจำ�นวนเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจำ�นวนปีที่พนักงาน
ทำ�งานให้ อ.อ.ป. นับถึงวันที่สิ้นสุดการทำ�งานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
		
หนี้สินซึ่งเกิดจากข้อกำ�หนดที่เป็นผลจากกฎหมายแรงงานไทย และผลประโยชน์ของพนักงานดังกล่าว คำ�นวณ
โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) มูลค่าปัจจุบัน
ของภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชน์ดังกล่าวกำ�หนด โดยการคิดลดกระแสเงินสดที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงาน รวมทั้งมีเงื่อนไข
และวันครบกำ�หนดใกล้เคียงกับเงื่อนไขของภาระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยประมาณ
		
อ.อ.ป. รับรู้กำ�ไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงการผล
ประโยชน์ของพนักงานทันทีในงบกำ�ไรขาดทุน
2.22 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้เกี่ยวกับการประมูลจำ�หน่ายทั่วไปและการขายตรงให้กับผู้ซื้อ (จำ�หน่ายในประเทศ) รับรู้เป็นรายได้เมื่อ 1)
ผู้ซื้อได้ชำ�ระเงินครบถ้วน หรือ 2) ผู้ซื้อได้ชำ�ระเงินมัดจำ�และลงนามในสัญญาซื้อขายแล้ว หรือ 3) มีการส่งมอบไม้ (ตามบันทึก
ข้อตกลง) ส่วนการจำ�หน่ายไม้ซุงไปยังต่างประเทศจะรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบไม้ตามเงื่อนไขในสัญญาฯ
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รายได้เกี่ยวกับไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ รับรู้เป็นรายได้เมื่อส่งมอบสินค้าแล้ว
รายได้เกี่ยวกับน้ำ�ยางพารา รับรู้เป็นรายได้เมื่อ อ.อ.ป. ได้ส่งน้ำ�ยางดิบให้ผู้ซื้อแล้ว
รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามสัดส่วนของเวลาโดยคำ�นึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

หมายเหตุที่ 3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 		
		
								

2558 				

เงินสด
เงินฝากธนาคาร		
- กระแสรายวัน
0.89
			
- ออมทรัพย์
52.94
			
- ประจำ�
7.68
รวม							

61.51
61.72

หมายเหตุที่ 4 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 		
		
								

2558 				

ลูกหนี้ทั่วไป
ลูกหนี้ส่วนราชการ
ลูกหนี้พนักงาน

0.21

(0.14)
51.85
-

129.83
53.72
0.71
184.26
(73.60)
110.66

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		
รวม

2557
0.23
51.71
51.94

2557
136.22
56.26
0.60
193.08
(21.46)
171.62

ลูกหนี้ทั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำ�นวน 129.83 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ บริษัท ทรอปิคอล ฟอร์เรสทรีส์
พีทีอี จำ�กัด จำ�นวน 66.84 ล้านบาท โดย อ.อ.ป. ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำ�นวนแล้ว และ บริษัท ทรอปิคอล ฟอร์เรส
ทรีส์ พีทีอี จำ�กัด และบริษัท สวิสสิงค์โปร โอเวอร์ซีส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี จำ�กัด จำ�นวน 49.49 ล้านบาท (ไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ เนื่องจากได้รับเงินค่าไม้ล่วงหน้าไว้แล้ว) ส่วนลูกหนี้พนักงานเป็นลูกหนี้ที่ อ.อ.ป. ขายสินค้าให้กับพนักงาน โดยให้
พนักงานผ่อนชำ�ระค่าสินค้าเป็นงวดๆ
รายการเคลื่อนไหวของบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีดังนี้
								
ยอดคงเหลือยกมา
บวก หนี้สงสัยจะสูญ
หัก หนี้สงสัยจะสูญโอนคืน
ยอดคงเหลือยกไป
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2558 				
21.46
63.18
(11.04)
73.60
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2557
21.46
21.46

หมายเหตุที่ 5 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

		

										

2558 			

2557

สินค้าสำ�เร็จรูป
หัก ประมาณการเผื่อสินค้าชำ�รุด
วัตถุดิบและสินค้าสำ�เร็จรูป - สุทธิ
งานระหว่างผลิต - สินค้าต่างๆ
วัสดุประกอบการผลิต
รวมสินค้าคงเหลือ
งานระหว่างผลิต - สวนป่าเศรษฐกิจ
1,943.52
งานระหว่างผลิต - สวนป่าเศรษฐกิจโครงการ 1 - 6
37.95
งานระหว่างผลิต - สวนป่าเศรษฐกิจโครงการ OSC - U
27.39
งานระหว่างผลิต - สวนป่าเศรษฐกิจ (รับจ้าง)
0.74
งานระหว่างผลิต - สวนป่าเศรษฐกิจ โครงการพืชพลังงาน (ชีวมวล)
0.12
งานระหว่างผลิต - สวนป่าเศรษฐกิจโครงการ TGG
0.01
งานระหว่างผลิต - การปลูกพืชสมุนไพรและธัญญาหาร
		
รวม

64.13
(8.07)
56.06
29.17
0.09
85.32

72.72
(6.52)
66.20
23.86
0.08
90.14

2,009.73
2,095.05

1,895.85
37.85
35.94
0.12
0.01

1,969.77
2,059.91

สินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำ�นวน 64.13 ล้านบาท ได้รวมไม้สักสวนป่า ซึ่ง อ.อ.ป. จะต้อง
จำ�หน่ายให้กับบริษัท ทรอปิคอล ฟอร์เรสทรีส์ พีทีอี จำ�กัด ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ฉบับลงวันที่ 27 ธันวาคม 2550
หมายเหตุที่ 6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

		

										
23.16
(20.75)
0.53
(0.53)
6.30
(6.14)

ลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา (การทำ�ไม้)
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ขัดข้อง - ลูกหนี้
หัก ประมาณการเผื่อความเสียหาย
เงินยืมทดรอง
เงินค้างรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าภาคหลวงจ่ายล่วงหน้า
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
ลูกหนี้ความผิดทางแพ่ง
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ลูกหนี้คดีความ)
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด
		รวม

30.38
(30.38)
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2558 			
2.41
0.16
0.09
19.96
2.03
0.02
0.43
0.36
25.46

22.36
(21.71)
0.56
(0.53)
6.25
(6.14)

30.38
(30.38)

2557
0.65
0.03
0.11
1.13
56.65
2.09
0.02
1.23
61.91
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ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำ�นวน 23.16 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ค่าปรับไม้ป่าธรรมชาติสูญหายซึ่งอยู่
ในระหว่างดำ�เนินคดี หรืออยู่ระหว่างการยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาด โดย อ.อ.ป. ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วตามหลักเกณฑ์
ของกระทรวงการคลังจำ�นวน 20.75 ล้านบาท
ขัดข้อง–ลูกหนี้สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำ�นวน 0.16 ล้านบาท เป็นบัญชีที่บันทึกพักไว้ชั่วคราวทั้งด้านลูกหนี้
และเจ้าหนี้ (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 16) เพื่อรอการสอบสวนสะสาง และได้รวมไม้ที่สูญหายและขาดสำ�รวจตั้งแต่
ปี 2514–2543 จำ�นวน 6.14 ล้านบาท ซึ่ง อ.อ.ป. ได้ประมาณการเผื่อความเสียหายไว้เต็มจำ�นวนแล้ว
เงินค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำ�นวน 19.96 ล้านบาท เป็นค่าจ้างตัดไม้และค่าดูแลไม้ค้างรับจำ�นวน
2.98 ล้านบาท เป็นกรณีบริษัท ทรอปิคอล ฟอร์เรสทรี ทีพีอี จำ�กัด ได้ทำ�สัญญาซื้อขายไม้ไว้กับ อ.อ.ป. ค่าขายยางพาราค้างรับ
จำ�นวน 2.50 ล้านบาท เงินอุดหนุนรัฐบาล จำ�นวน 14.41 ล้านบาท และเงินค้างรับอื่น ๆ อีกจำ�นวน 0.07 ล้านบาท
ลูกหนี้ความผิดทางแพ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำ�นวน 30,376,311.46 บาท เนื่องจากมีคำ�พิพากษาของศาลแพ่ง
ตามคดีหมายเลขดำ�ที่ 8423/2551 คดีหมายเลขแดงที่ 575/2553 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ให้บริษัท ฐิติกาญจนค้าไม้
จำ�กัด ชดใช้เงินค่าปรับให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เนื่องจากผิดสัญญาการซื้อขายไม้หมอนรองรางธรรมดาเนื้อแข็ง ซึ่งทำ�ให้
อ.อ.ป. ไม่สามารถที่จะดำ�เนินการส่งไม้หมอนให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ตามสัญญา จึงทำ�ให้การรถไฟฟ้องเรียกค่าปรับ
ตามสัญญา โดยได้มีการฟ้องร้องในคดีแพ่งและได้มีข้อยุติของอนุญาโตตุลาการ โดยให้ทาง อ.อ.ป. ต้องจ่ายเงินค่าปรับตาม
สัญญาให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นเงินจำ�นวน 13,860,494.30 บาท และศาลแพ่งได้พิพากษาให้บริษัท ฐิติกาญจนค้าไม้
จำ�กัด ชำ�ระเงินค่าปรับให้กับ อ.อ.ป. เป็นเงินจำ�นวน 29,717,311.46 บาท โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการสืบหาหลักทรัพย์ของ
บริษัท ฐิติกาญจนค้าไม้ จำ�กัด
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำ�นวน 355,000.00 บาท เกิดจากคณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีคำ�สั่งที่ 1/2555 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง ให้รับผิดตามมูลค่าความเสียหายจำ�นวน
355,000.00 บาท ให้แก่ อ.อ.ป.
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หมายเหตุที่ 7 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึ้น ประเภทธุรกิจ
ในประเทศ

ทุนชําระแลว
2558

2557

80.00

80.00

สัดสวนการลงทุน เงินลงทุนวิธีราคาทุน
2558

2557

100%

80.00

80.00

บริษัทยอย
– บริษัท ไมอัดไทย จํากัด

ไทย

ธุรกิจไมอัด

บริษัทรวม
1. บริษัทรวม – ที่จดทะเบียนเลิกแลวอยูระหวางชําระบัญชีและไดตั้งดอยคาเต็มจํานวน
– บริษัท ยะลาทําไม จํากัด

ไทย

บริการ

1.00

1.00

20%

0.20

0.20

– บริษัท เพชรบุรีทําไม จํากัด

ไทย

บริการ

2.00

2.00

20%

0.40

0.40

– บริษัท ระนองทําไม จํากัด

ไทย

บริการ

2.00

2.00

20%

0.80

0.80

– บริษัท ชลบุรีทําไม จํากัด

ไทย

บริการ

2.00

2.00

20%

0.40

0.40

– บริษัท ปราจีนบุรีทําไม จํากัด

ไทย

บริการ

2.00

2.00

46.67%

0.70

0.70

2. บริษัทรวม – ที่เปนบริษัทรางตามนิยามกระทรวงพาณิชยและไดตั้งดอยคาเต็มจํานวน
– บริษัท เลยทําไม จํากัด

ไทย

บริการ

3.00

3.00

20%

1.40

1.40

– บริษัท ระยองทําไม จํากัด

ไทย

บริการ

1.00

1.00

20%

0.20

0.20

3. บริษัทรวม – ที่อยูระหวางการชําระบัญชีและไดตั้งดอยคาเต็มจํานวน
– บริษัท แมฮองสอนทําไม จํากัด

ไทย

บริการ

2.00

2.00

46.67%

0.70

0.70

– บริษัท เชียงรายทําไม จํากัด

ไทย

บริการ

2.00

2.00

46.67%

-

0.70

– บริษัท สงขลาทําไม จํากัด

ไทย

บริการ

1.00

1.00

20%

0.20

0.20

– บริษัท อุดรทําไม จํากัด

ไทย

บริการ

2.00

2.00

46.67%

0.70

0.70

– บริษัท ศรีสะเกษทําไม จํากัด

ไทย

บริการ

2.00

2.00

46.67%

-

0.14

– บริษัท บุรีรัมยทําไม จํากัด

ไทย

บริการ

3.00

3.00

20%

0.60

0.60

– บริษัท ตราดทําไม จํากัด

ไทย

บริการ

6.00

6.00

46.67%

2.80

2.80

– บริษัท อินเตอรเนชั่นแนลเพาเวอรกรีน

ไทย

บริการ

2.00

2.00

46.67%

0.70

0.70

รวมทั้งหมด

89.80

90.64

หั ก ค า เผื่ อ การด อ ยค า เงิ น ลงทุ น

(6.30)

(7.14)

คงเหลื อ

83.50

83.50

4. บริษัทรวม – ที่ยังดําเนินการอยู

จํากัด
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อ.อ.ป. ได้ถือหุ้นในบริษัทธุรกิจไม้อัด จำ�นวน 1 บริษัท เป็นเงินทั้งสิ้น 80.00 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28
กุมาพันธ์ 2555 ให้ อ.อ.ป. รับโอนกิจกรรมจากการเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ซึ่งอยู่ระหว่างชำ�ระบัญชี
อ.อ.ป. ถือหุ้นในบริษัททำ�ไม้จังหวัดต่าง ๆ จำ�นวน 13 บริษัท เป็นเงินทั้งสิ้น 9.80 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2533 ให้ อ.อ.ป. ถอนตัวจากการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัททำ�ไม้จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ดำ�เนินการถอนตัวจากการเป็นผู้ถือหุ้น ในงวดนี้บริษัททำ�ไม้จังหวัด จำ�นวน 2 บริษัท คือ บริษัท เชียงรายทำ�ไม้ จำ�กัด และ
บริษัท ศรีสะเกษทำ�ไม้ จำ�กัด ได้เสร็จสิ้นการชำ�ระบัญชีและจ่ายเงินค่าหุ้นให้ อ.อ.ป. แล้ว จำ�นวน 3.50 ล้านบาท และ
0.70 ล้านบาท ตามลำ�ดับ เนื่องจากสถานะของบริษัททำ�ไม้จังหวัดต่างๆ จำ�นวน 13 บริษัท ที่ อ.อ.ป. ถือหุ้นเป็นดังนี้
1. อยู่ระหว่างการชำ�ระบัญชี 11 บริษัท
– บริษัทที่จดทะเบียนเลิกและอยู่ระหว่างชำ�ระบัญชีจำ�นวน 5 บริษัท มูลค่าเงินลงทุนรวม 2.50 ล้านบาท ซึ่งคาดว่า
มูลค่าที่จะได้รับคืนต่ำ�กว่ามูลค่าเงินลงทุนที่บันทึกไว้ จึงได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนสำ�หรับบริษัทดังกล่าวเต็มจำ�นวน
– บริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ขีดชื่อออกจากทะเบียนเป็นบริษัทร้าง 2 บริษัท มูลค่าเงินลงทุนรวม 1.60 ล้านบาท
อ.อ.ป. ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนสำ�หรับบริษัทดังกล่าวไว้เต็มจำ�นวน
– บริษัทที่อยู่ระหว่างการชำ�ระบัญชีจำ�นวน 4 บริษัท มูลค่าเงินลงทุนรวม 2.20 ล้านบาท ในปี 2555 อ.อ.ป. ได้ตั้งค่า
เผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนสำ�หรับบริษัทดังกล่าวไว้เต็มจำ�นวน
2. ยังดำ�เนินการอยู่จำ�นวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ตราดทำ�ไม้ จำ�กัด และบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเพาเวอร์กรีน จำ�กัด
(เดิมเป็น บริษัท อุบลราชธานีทำ�ไม้ จำ�กัด)
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หมายเหตุที่ 8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำ�นวน 8.11 ล้านบาท ประกอบด้วย ที่ดิน จำ�นวน
7.73 ล้านบาท และ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำ�นวน 0.38 ล้านบาท ดังนี้ 		
							

ที่ดิน		

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง		

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

7.73
7.73

0.79
(0.39)
0.40

8.52
(0.39)
8.13

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
บวก เพิ่มระหว่างปี
หัก ลดระหว่างปี
		
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

7.73
(-)
7.73

0.40
(0.02)
0.38

8.13
(0.02)
8.11

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ราคาตามบัญชี
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
		ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

7.73
(-)
7.73

0.38
(-)
0.38

8.11
(-)
8.11

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อ.อ.ป. มีที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำ�นวน 28 โฉนด ราคาตามบัญชี 7.73
ล้านบาท ในจำ�นวนนี้ อ.อ.ป. ได้ให้ผู้ประเมินราคาอิสระทำ�การประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินจำ�นวน 28 โฉนด มีมูลค่ายุติธรรม
เป็นเงินจำ�นวน 1,314.02 ล้านบาท
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ราคาทุน
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาสะสม
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

575.97
64.23
(1.66)
638.54

235.67
21.51
(1.37)
255.81

382.73
340.30

14.86
(0.02)
14.84

-

14.84
14.86

64.05
39.62

40.85
2.28
(0.52)
42.61

80.47
26.71
(0.52)
106.66

61.89
62.77

336.25
7.31
(6.85)
336.71

399.02
6.44
(6.86)
398.60

3.62
0.96

2.71
0.44
3.15

3.67
3.10
6.77

		
ที่ดิน
อาคารและ
เครื่องจักร
ยานพาหนะ สัตว์พาหนะ
				
สิ่งปลูกสร้าง				
									

9. ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ - สุทธิ และสวนป่า

35.95
36.89

51.21
7.12
(1.53)
56.80

88.10
6.19
(1.54)
92.75

35.24
17.14

19.95
8.62
(1.07)
27.50

37.09
26.72
(1.07)
62.74

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
เครื่องมือ
เครื่องใช้		

25.85
5.81

-

5.81
20.04
25.85

624.17
518.35

686.64
47.28
(11.34)
722.58

1,204.99
153.43
(11.67)
1,346.75

ทรัพย์สิน
ราคาทรัพย์สิน
ระหว่าง 		
ดำ�เนินการ		

575.89
600.31

-

600.31
4.37
(28.79)
575.89

636.80
651.93

-

651.93
2.01
(17.14)
636.80

สวนป่า
สวนป่า
ยางพารา เพื่อการอนุรักษ์
			

563.66
511.90

-

511.90
56.13
(4.37)
563.66

ทรัพย์สินระหว่าง
ดำ�เนินการ
สวนป่ายางพารา

2,400.52
2,282.49

686.64
47.28
(11.34)
722.58

2,969.13
215.94
(61.97)
3,123.10

รวม

(หน่วย : ล้านบาท)

อ.อ.ป. ได้นำ�ที่ดินจำ�นวน 13 โฉนดไปจดทะเบียนจำ�นองเพื่อค้ำ�ประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่งในวงเงิน 550.00 ล้านบาท ซึ่ง อ.อ.ป. ได้ชำ�ระคืนบางส่วนคงเหลือหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำ�นวน 14.24
ล้านบาท (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13.1 และ 13.2)
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี 2558 จำ�นวน 47.30 ล้านบาท ส่วนหนึ่งได้บันทึกรวมอยู่ในต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายจากการ
ให้บริการจำ�นวน 41.19 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจำ�นวน 4.39 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 45.58
ล้านบาท คงเหลือจำ�นวน 1.72 ล้านบาท บันทึกเป็นงานระหว่างผลิตสวนป่าเศรษฐกิจและอื่นๆ
หมายเหตุที่ 10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 		
		
								

2558 				

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจำ�หน่าย
รวม

21.93
(11.64)
10.29

20.81
(7.43)
13.38

หมายเหตุที่ 11 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 		
		
								

2558 				

เงินสวัสดิการพนักงาน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
สินค้าตัวอย่าง
เงินมัดจำ�และเงินประกัน
เงินฝากเงินประกันพนักงาน
เงินฝากกองทุนป้องกันไฟป่า
เงินฝากโครงการวนวัฒนวิทยา
รวม

0.12
4.27
0.22
0.04
2.15
0.56
7.36

หมายเหตุที่ 12 เจ้าหนี้การค้า 		
		
								

2558 				

เจ้าหนี้การค้า
		

- ค่าซื้อไม้
- อื่นๆ

96.88
7.66
104.54
26.32
130.86

เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
รวม
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2557

2557
0.02
0.12
4.27
0.23
0.04
2.14
0.62
7.44

2557
64.83
7.01
71.84
26.32
98.16

รายงานประจำ�ปี Annual Report 2015

เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน เกิดจาก บริษัท ไม้อัดไทย จำ�กัด (ม.อ.ท.) โอนเงินลงทุนการปลูกสร้างสวนป่าลาด
กระทิงและสวนป่าห้วยระบำ�ให้ อ.อ.ป. เพื่อหักล้างหนี้สินระหว่างกันตามราคาทุน และให้ อ.อ.ป. ดำ�เนินการต่อไป ตามบันทึก
อ.อ.ป. ที่ ทส 1401/1328 ลงวันที่ 17 เมษายน 2555 มีรายละเอียดบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
ยอดยกมาจากปี 2554
บวก ม.อ.ท. ส่งไม้ซุงสวนป่าห้วยระบำ�ให้ สำ�นักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจตาก
ค่าซื้อไม้ซุงสักสวนป่าห้วยระบำ� จาก ม.อ.ท. 126.30 ลบ.ม
ม.อ.ท. ส่งสินค้าครุภัณฑ์ให้ โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ ส่วนที่ อ.อ.ป. ค้างชำ�ระ
		
รวมยอดที่เพิ่มขึ้น
หัก จ่ายชำ�ระหนี้ให้ ม.อ.ท. (ม.ค. – มิ.ย. 55)
รับดอกเบี้ยจากเงินกู้ (ม.ค. – มิ.ย. 55)
		
รวมยอดที่ลดลง
		
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2555
หมายเหตุที่ 13 เงินกู้ยืมระยะยาว 		
		
								
13.1 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี
ยอดยกมา
บวก รับโอนจากระยะยาว
หัก ชำ�ระในระหว่างปี
		
ยอดยกไป
13.2 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเกินกว่า 1 ปี
ยอดยกมา
หัก โอนไปเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อชำ�ระเงินกู้
		
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี
		ยอดยกไป

2558 				

63.00
37.96
(63.00)
37.96

14.24
(14.24)

52.20
(37.96)

-

14.24

2558 				

เงินชดเชยและเงินตอบแทนผู้ที่ลาออกตามโครงการเกษียณ
อายุก่อนกำ�หนด
ค่าส่วนแบ่งยางพารา
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ
รวม

0.18
2.44
6.33
8.95
78

2557

37.96
14.24
(37.96)
14.24

หมายเหตุที่ 14 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 		
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45.30
4.85
0.43
0.01
5.29
(24.14)
(0.13)
(24.27)
26.32

2557
0.18
1.90
4.67
6.75

หมายเหตุที่ 15 ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาว 		
		
								

2558 				

15.1 ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ถึงกำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี
ยอดยกมา
บวก รับโอนมาจากระยะยาว
หัก ชำ�ระในระหว่างปี
		
ยอดยกไป
15.2 ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเกินกว่า 1 ปี
ยอดยกมา
หัก โอนไปดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาวที่ถึงกำ�หนด
		
ชำ�ระใน 1 ปี
		ยอดยกไป

2557

13.90
6.97
(13.90)
6.97

13.74
13.90
(13.74)
13.90

6.97

20.87

(6.97)
-

(13.90)
6.97

หมายเหตุที่ 16 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 		
		
								

2558 				

2557

เจ้าหนี้ความผิดทางแพ่ง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงินมัดจำ�
เงินประกันซอง
ขัดข้อง - เจ้าหนี้
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
รวม

13.86
6.65
2.04
0.35
0.30
2.54
25.74

13.86
6.00
2.05
2.18
0.68
1.80
26.57

เจ้าหนี้ความผิดทางแพ่ง ณ 31 ธันวาคม 2558 มีจำ�นวน 13,860,494.30 บาท เป็นข้อพิพาทระหว่าง การรถไฟแห่ง
ประเทศไทยกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ส่งเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานไปยังสำ�นักงานอัยการ
สูงสุด เพื่อขอให้ดำ�เนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 กรณีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ผิดสัญญาซื้อขาย
ไม้หมอนรองรางธรรมดาเนื้อแข็ง 9 สัญญา รวมเป็นเงิน 136,327,943.00 บาท คิดเป็นค่าปรับจำ�นวน 34,651,235.75 บาท นั้น
คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดำ�เนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาแล้ว มีมติตัดสิน
ชี้ขาดให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ชำ�ระเงินค่าปรับเป็นเงิน 13,860,494.30 บาท แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย และประธาน
กรรมการพิจารณาชี้ขาดให้ยุติในการดำ�เนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำ�เสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีมติ
คณะรัฐมนตรีได้ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555

79
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หมายเหตุที่ 17 รายการรอการรับรู้ 		
		
								
รายได้จากการบริจาครอการรับรู้
ยอดยกมา
บวก รับเพิ่มในระหว่างปี
หัก รับรู้เป็นรายได้ในปี
ยอดยกไป
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้
ยอดยกมา
บวก รับเพิ่มในระหว่างปี
หัก รับรู้เป็นรายได้ในปี
ยอดยกไป
เงินชดเชยสิ่งปลูกสร้างรอการรับรู้
ยอดยกมา
บวก รับเพิ่มในระหว่างปี
หัก รับรู้เป็นรายได้ในปี
ยอดยกไป
		
รวม

2558 				

2557

6.52
5.32
(1.10)
10.74

6.97
0.15
(0.60)
6.52

391.79
296.84
(196.85)
491.78

284.53
302.90
(195.64)
391.79

37.88
37.88
540.40

37.88
37.88
436.19

รายการรอการรับรู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำ�นวน 540.40 ล้านบาท เป็นรายได้จากการบริจาครอการรับรู้
จำ�นวน 10.74 ล้านบาท เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้จำ�นวน 491.78 ล้านบาท และเงินชดเชยสิ่งปลูกสร้างรอการรับรู้
จำ�นวน 37.88 ล้านบาท เป็นเงินชดเชยค่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท 1989 (บางส่วน) โฉนดที่ดินเลขที่
869,870 และ 1400 (บางส่วน) แขวงบางลำ�ภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 19-0-69 ไร่ (บริเวณโรงเลื่อยไม้
กระยาเลย 1 เขตคลองสาน) ที่ อ.อ.ป. ใช้ประโยชน์อยู่ซึ่งจะต้องคืนให้กับกรมธนารักษ์ เพื่อให้สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎรใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อนำ�ไปเป็นที่ก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดิการสำ�หรับข้าราชการสำ�นักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร
หมายเหตุที่ 18 โบนัสค้างจ่าย 		
		
								
โบนัสคณะกรรมการ
โบนัสพนักงาน
รวม
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2558 				
2.28
107.37
109.65

80

2557
1.69
76.15
77.84

หมายเหตุที่ 19 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 		
		
								

2558 				

เงินรับล่วงหน้าโครงการร่วมมือปลูกไม้เศรษฐกิจ SFT
เงินรับล่วงหน้า - บางโพ
33.66
เงินรับล่วงหน้า - กฟน.
0.04
เงินประกันพนักงาน
เงินกองทุนป้องกันไฟป่าและดอกเบี้ย
2.15
เงินช่วยเหลือโครงการวนวัฒนวิทยาและดอกเบี้ย
0.56
เงินช่วยเหลือโครงการพืชพลังงาน (ชีวมวล)
0.87
15.00
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาไม้ผลและไม้ยืนต้น
เงินอุดหนุนศูนย์เฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำ�ลายป่า 17.94
40.97
เงินประกันรับ
1.30
ภาระบำ�เหน็จพนักงาน
112.49
รวม

2557
15.82
33.66
0.63
0.04
2.14
0.62
15.00
17.94
40.40
3.57
129.82

เงินรับล่วงหน้าโครงการร่วมมือปลูกไม้เศรษฐกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คงเหลือ - ล้านบาท (เงินรับล่วงหน้า
จำ�นวน 88.12 ล้านบาท หักส่งมอบไม้ยูคาลิปตัสให้บริษัท สยามฟอเรสทรี จำ�กัด จำ�นวน 88.12 ล้านบาท) ตามบันทึกความเข้า
ใจความร่วมมือปลูกไม้เศรษฐกิจ ซึ่ง อ.อ.ป. จะขายไม้ยูคาลิปตัสให้แก่บริษัทฯ ตามที่กำ�หนดในบันทึกความเข้าใจ อ.อ.ป. ได้เริ่ม
ปลูกไม้ยูคาลิปตัสให้กับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2548 – 2551 รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 19,685 ไร่ ซึ่ง อ.อ.ป. เป็นผู้ดูแลตัดและคัดไม้ที่ปลูก
ในพื้นที่แปลงไม้ เพื่อส่งมอบให้แก่บริษัทฯ โดยรอบตัดฟันแรกจะเริ่มเมื่อไม้อายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่ปลูก และบริษัทฯ ตกลง
ชำ�ระเงินค่าไม้บางส่วนให้แก่ อ.อ.ป. เป็นรายปี สำ�หรับค่าไม้ที่เหลือบริษัทฯ จะชำ�ระในวันที่ได้ตกลงกันหลังตรวจสอบปริมาณไม้
ในปี 2553 อ.อ.ป. ได้เริ่มทำ�ไม้ออกเพื่อส่งมอบให้บริษัทฯ ปริมาตร 8,247.90 ตัน เป็นเงินจำ�นวน 7.20 ล้านบาท ปี 2554
ทำ�ไม้ออกปริมาตร 17,252.84 ตัน เป็นเงินจำ�นวน 15.20 ล้านบาท ปี 2555 ทำ�ไม้ออกปริมาตร 17,268.32 ตัน เป็นเงินจำ�นวน
16.36 ล้านบาท ปี 2556 ทำ�ไม้ออกปริมาตร 17,296.48 ตัน เป็นเงินจำ�นวน 16.60 ล้านบาท ปี 2557 ทำ�ไม้ออกปริมาตร
17,835.99 ตัน เป็นเงินจำ�นวน 16.94 ล้านบาท และ ปี 2558 ทำ�ไม้ออกปริมาตร 16,648.07 ตัน เป็นเงินจำ�นวน
15.82 ล้านบาท
เงินรับล่วงหน้า – บางโพ จำ�นวน 33.66 ล้านบาท เป็นเงินค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์บนที่ดินแปลงบางโพ ตาม
สัญญาเลขที่ ส.กม. 22/2555 ลว. 23 สิงหาคม 2555 จำ�นวน 56.10 ล้านบาท โดยแบ่งรับเป็น 10 งวด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม
2555 ถึงเดือนมกราคม 2556 รวม 6 งวด ๆ ละ 5.61 ล้านบาท โดยได้บันทึกเป็นบัญชีเงินรับล่วงหน้า
เงินช่วยเหลือโครงการวนวัฒนวิทยา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำ�นวน 0.56 ล้านบาท เป็นเงินในโครงการที่ อ.อ.ป.
ได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิวนวัฒนวิทยาโพ้นทะเล อู – เมด้า (OSC– U) เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกสร้างสวนป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
ที่อยู่ในความดูแลของ อ.อ.ป.
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หมายเหตุที่ 20 รายได้อื่นๆ 		
		
								
รายได้จากการชดเชยพื้นที่สวนป่า
รายได้ชดเชยค่ารื้อถอนและค่าขนย้าย
รายได้ค่าขนส่ง
เงินปันผล
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลเบิกจ่ายแทนกัน
รายได้ค่าจ้างทำ�ไม้
รายได้จากกองทุนสงเคราะห์สวนยาง
รายได้ค่าเช่า
รายได้จากการบริจาค
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้ดอกเบี้ย
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
รายได้ค่าปรับ
อื่นๆ
รวม

2558 				
20.20
11.80
2.39
187.66
37.43
5.55
7.67
9.88
2.14
4.08
0.20
3.04
4.03
7.78
303.85

หมายเหตุที่ 21 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย 		
		
								

2558 				

ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจำ�หน่าย
รวม

4.39
1.71
6.10

หมายเหตุที่ 22 ค่าใช้จ่ายอื่น 		
		
								

2558 				

ค่าใช้จ่ายชดเชยพื้นที่สวนป่า
ค่าใช้จ่ายโครงการดูแลเพื่อการอนุรักษ์สวนป่า
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนรัฐบาลเบิกจ่ายแทนกัน
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สงสัยจะสูญ (ลูกหนี้คดีความ)
อื่นๆ
รวม
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6.12
8.30
37.43
51.23
24.49
127.57
82

2557
328.93
11.01
14.28
4.61
195.64
10.54
4.18
10.94
2.22
3.72
0.22
5.08
0.68
3.45
595.50

2557
3.16
1.71
4.87

2557
8.85
9.56
2.09
30.38
20.90
71.78

ค่าใช้จ่ายโครงการดูแลเพื่อการอนุรักษ์สวนป่า สำ�หรับปี 2558 จำ�นวน 8.30 ล้านบาท และปี 2557 จำ�นวน 9.56 ล้าน
บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลและบำ�รุงรักษาสวนป่าเพื่อการอนุรักษ์โครงการ 1 – 6 (อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป)
หมายเหตุที่ 23 เงินค้างนำ�ส่งคลัง
ตามหนังสือที่ กค 0819.2/1618 ลงวันที่ 22 เมษายน 2558 สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจอนุมัติให้
อ.อ.ป. จัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2553 โดยการนำ�ส่งรายได้แผ่นดิน จำ�นวน 37,205,000.00 บาท แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้
		

งวดการนำ�ส่ง				

		

งวดที่ 1		

ส่งพร้อมการจ่ายเงินโบนัสกรรมการและพนักงาน		

15,205,000.00

		

งวดที่ 2

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 (ตั้งค้างจ่ายปี 2558)

11,000,000.00

		

งวดที่ 3

ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (ตั้งค้างจ่ายปี 2558)		

11,000,000.00

						

เวลาการนำ�ส่ง			

รวมทั้งสิ้น				

จำ�นวนเงิน (บาท)

37,205,000.00

ทั้งนี้ อ.อ.ป. ยังไม่ได้ดำ�เนินการนำ�ส่งเงินรายได้แผ่นดินให้กับกระทรวงการคลัง
หมายเหตุที่ 24 ค่าใช้จ่ายจำ�แนกตามลักษณะ 		
		
								

2558 				

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปและงานระหว่างทำ�
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม

3.28
639.52
3.03
585.03
49.79
844.98
2,125.63

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย 		
		
								

0.35
391.39
2.49
576.39
39.82
809.10
1,819.51

2558 				

ค่าส่วนแบ่งน้ำ�ยางพารา
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลเบิกจ่ายแทนกัน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ำ�มันเชื้อเพลิง
ค่าซ่อมแซม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ

87.31
149.72
37.43
23.38
59.44
44.43
13.11
83

2557

2557
102.57
166.23
23.01
76.14
56.10
11.97
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2558 				
4.94
12.12
2.15
6.98
16.36
1.20
39.04
122.35
159.22
6.12
52.80
6.88
844.98

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ค่าวัสดุสำ�นักงาน
ค่าจ้างที่ปรึกษาและวิจัย
ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการต่างๆ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ค่าสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายผลิตและบริการ
ค่าจ้างเหมา
ค่าใช้จ่ายปลูกสร้างสวนป่า
ค่าใช้จ่ายชดเชยพื้นที่สวนป่า
หนี้สงสัยจะสูญและสินค้าชำ�รุดและเสื่อมคุณภาพ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม

2557
5.36
13.09
7.53
8.01
17.13
1.20
52.52
106.54
110.89
8.85
33.20
8.76
809.10

หมายเหตุที่ 25 สินทรัพย์หรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 		
25.1 อ.อ.ป. มีคดีความที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการ เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
25.1.1 อ.อ.ป. เป็นโจทก์ในเรื่องเกี่ยวกับคดีละเมิดและคดีผิดสัญญา จำ�นวน 6 คดี โดยคดีมีทุนทรัพย์รวมเป็นเงิน
12.17 ล้านบาท
25.1.2 อ.อ.ป. เป็นจำ�เลยในเรื่องเกี่ยวกับคดีละเมิดและคดีผิดสัญญา จำ�นวน 10 คดี โดยคดีมีทุนทรัพย์รวมเป็นเงิน
80.11 ล้านบาท
25.2 บริษัทย่อยมีคดีที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการ เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้แก่ บริษัท ไม้อัดไทย จำ�กัด (ม.อ.ท.)
ยื่นฟ้องคดีแพ่งบริษัท สิงห์พาราเทค จำ�กัด (มหาชน) ในวันที่ 19 มีนาคม 2552 กรณีผิดสัญญาจะซื้อจะขายอาคารสำ�นักงาน
โรงงาน เครื่องจักร และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่จังหวัดสระบุรี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68.43 ล้านบาท แต่บริษัทได้รับเงินที่ชำ�ระล่วงหน้า
ค่าที่ดินจำ�นวน 40.00 ล้านบาท บริษัทเรียกให้บริษัท สิงห์พาราเทค จำ�กัด (มหาชน) ชำ�ระค่าเสียหายส่วนที่เหลือเป็นเงิน
28.43 ล้านบาท ตามบันทึกที่ ทส 1500/060 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทได้แจ้งความประสงค์การเรียกดอกเบี้ยจาก
บริษัท สิงห์พาราเทค จำ�กัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี จากยอดเงิน 28.43 ล้านบาท ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ยตั้งแต่
วันที่ได้รับหนังสือ (วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552) จนถึงวันที่ฟ้อง (วันที่ 16 มีนาคม 2553) คิดเป็นเงิน 4.49 ล้านบาท
ศาลจังหวัดสิงห์บุรีได้พิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ให้จำ�หน่ายคดีชั่วคราว เนื่องจาก บริษัท สิงห์พารา
เทค จำ�กัด (มหาชน) ยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง โดย ม.อ.ท. อยู่ระหว่างขอรับชำ�ระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ และให้
ม.อ.ท. รายงานความคืบหน้าในการขอรับชำ�ระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการต่อศาลจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557
ศาลล้มละลายกลาง มีคำ�สั่งให้บริษัท สิงห์พาราเทค จำ�กัด (มหาชน) ทำ�แผนฟื้นฟูกิจการ และศาลล้มละลายกลางนัด
พิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ศาลล้มละลายกลางมีคำ�สั่งให้ยกเลิกแผน
ฟื้นฟูกิจการของ บริษัท สิงห์พาราเทค จำ�กัด (มหาชน) เนื่องจากศาลเห็นว่า ผู้ทำ�แผนยังไม่อาจแสดงหลักฐานการประเมินราคา
ทรัพย์สินมาให้เจ้าหนี้ตรวจสอบได้ ซึ่งการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนับเป็นสาระสำ�คัญของแผนฟื้นฟูกิจการ
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วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ศาลจังหวัดสิงห์บุรี (ความแพ่ง) ให้เลื่อนคดีเพื่อให้บริษัท ไม้อัดไทย จำ�กัด ไปตรวจสอบความ
คืบหน้าคดีบริษัท สิงห์พาราเทค จำ�กัด (มหาชน) ถูกเจ้าหนี้ฟ้องเป็นคดีล้มละลายและให้รายงานให้ศาลทราบในวันที่ 2 มีนาคม
2558
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 แถลงต่อศาลจังหวัดสิงห์บุรีให้ทราบว่า ศาลล้มละลายกลางมีคำ�สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของ
บริษัท สิงห์พาราเทค จำ�กัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งอยู่ระหว่างที่ ม.อ.ท. ดำ�เนินการยื่นคำ�ขอรับชำ�ระหนี้
ในคดีล้มละลาย ส่วนคดีแพ่งขอให้ศาลมีหนังสือแจ้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามาดำ�เนินคดีแทนบริษัท สิงห์พาราเทค จำ�กัด
(มหาชน) โดยศาลให้นัดพร้อมในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 และ เมื่อถึงกำ�หนดศาลจังหวัดสิงห์บุรีนัดพร้อมคู่ความ มีคำ�สั่งให้
จำ�หน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากพิเคราะห์เห็นว่าศาลล้มละลายกลางมีคำ�สั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำ�เลยเด็ดขาดในคดีล้ม
ละลายและม.อ.ท. โจทก์ได้ยื่นคำ�ขอรับชำ�ระหนี้ในคดีล้มละลายแล้ว
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ม.อ.ท. ได้ยื่นคำ�ขอรับชำ�ระหนี้ในคดีล้มละลายที่กรมบังคับคดี เนื่องจากในดคีฟื้นฟูกิจการ
ศาลล้มละลายมีคำ�สั่งให้ยกเลิกคำ�สั่งฟื้นฟูกิจการของ บริษัท สิงห์พาราเทค จำ�กัด (มหาชน) ลูกหนี้ โดยกรมบังคับคดีนัดตรวจ
สอบคำ�ขอรับชำ�ระหนี้วันที่ 19 สิงหาคม 2558 และให้นัดประชุมเจ้าหนี้คดีล้มละลายในวันที่ 3 ธันวาคม 2558
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกที่กรมบังคับคดี ลูกหนี้ได้ยื่นขอประนอม
หนี้และขอให้เลื่อนประชุม แต่เจ้าหนี้เสียงข้างมากคัดค้าน และให้รายงานต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย
ต่อไป การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ระหว่างดำ�เนินการนำ�ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันในคดีแพ่งขายทอดตลาดนำ�มาชำ�ระ
หนี้ให้แก่เจ้าหนี้บุริมสิทธ์ และเจ้าหนี้ตามคำ�พิพากษาที่สามารถใช้สิทธิบังคับเอกแก่ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันในคดีแพ่ง
หมายเหตุที่ 26 เหตุการณ์สำ�คัญ
การยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์แปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง การบริหารจัดการที่ดินของ อ.อ.ป. มีมติเห็นชอบในหลักการให้ อ.อ.ป.
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนำ�ที่ดินที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ประกาศประมูลให้เช่าเพื่อพัฒนาที่ดินตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจของทำ�เลที่ดินที่ตั้งอยู่โดยต้องไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต่อมา อ.อ.ป. ได้พิจารณาเห็นว่า ที่ดินแปลงบางโพ กทม.
เนื้อที่ 8 – 2 – 60 ไร่ เป็นที่ดินแปลงที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ที่สามารถดำ�เนินการตามมติคณะกรรมการบริหารฯ ได้ จึงได้นำ�
ที่ดินดังกล่าวประกาศให้เช่าพัฒนาใช้ประโยชน์ ปรากฏว่า บริษัท สยาม แอสเซท จำ�กัด เป็นผู้ชนะการประมูลเสนอโครงการและ
ได้ทำ�สัญญาเช่าที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์กับ อ.อ.ป. สัญญาเลขที่ ส.กม. 22/2555 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ซึ่งสัญญาดังกล่าว
กำ�หนดให้มีระยะเวลาการเช่าใช้ประโยชน์ 30 ปี โดยไม่นับรวมระยะเวลาในการก่อสร้างอาคาร จำ�นวน 4 ปี และบริษัทฯ ต้อง
ชำ�ระค่าธรรมเนียมการจัดประโยชน์เป็นเงิน 56.10 ล้านบาท แบ่งชำ�ระเป็น 10 งวดๆ ละ 5.61 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ชำ�ระมา
แล้ว 6 งวด คือ งวดเดือนสิงหาคม 2555 ถึงเดือน มกราคม 2556 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33.66 ล้านบาท
ต่อมาได้มีผู้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และนายเลิศ เศรษฐสิทธิ์ กับพวกรวม 97 คน ได้ยื่นฟ้อง อ.อ.ป. และผู้
อำ�นวยการ อ.อ.ป. ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำ�ที่ 1744/2555 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2555 โดยอ้างว่า อ.อ.ป.
ดำ�เนินการประกาศราคาเพื่อให้เช่าใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งศาลปกครองมีคำ�สั่งไม่รับ คำ�ฟ้อง
ในประเด็นดังกล่าว แต่มีคำ�สั่งรับฟ้องเฉพาะประเด็นที่กล่าวอ้างว่า อ.อ.ป. ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 57 และ มาตรา 67 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำ�สั่งไม่
รับคำ�ฟ้องประเด็น อ.อ.ป. กระทำ�โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อศาลปกครองกลาง คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด
ต่อมาบริษัท สยาม แอสเซท จำ�กัด ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ขอให้ อ.อ.ป. พิจารณากรณีบริษัทฯ
มีความประสงค์ขอยกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงบางโพ สัญญาเลขที่ ส.กม. 22/2555 ลงวันที่ 23 สิงหาคม
2555 โดยให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายกลับคืนสู่ฐานะเดิมก่อนมีการประกวดราคาและก่อนทำ�สัญญา โดยให้ อ.อ.ป. คืนเงินและ
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ผลประโยชน์ที่ได้รับจากษริษัทฯ และบริษัทฯ ขอหยุดชำ�ระค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ตามสัญญาดังกล่าวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
2556 เป็นต้นไป เทียบเท่าความเสียหายที่บริษัทฯ ได้รับจากข้อร้องเรียนและการฟ้องศาลปกครองดังกล่าว และเป็นการระงับ
ความเสียหายที่จะมีขึ้นต่อไป
ต่อมาบริษัท สยาม แอสเซท จำ�กัด ได้มีหนังสือลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ขอทราบผลการพิจารณาและขอ
ชี้แจงเพิ่มเติม โดยขอให้ อ.อ.ป. พิจารณาอนุมัติตามข้อเรียกร้องของบริษัทฯ และแจ้งผลการพิจารณาให้บริษัทฯ ทราบโดยเร็ว
สรุปคือปัจจุบันบริษัทฯได้ลงทุนกับโครงการตามสัญญาดังกล่าวไปแล้วกว่า 100.00 ล้านบาท หากผลการพิจารณาคดีของศาล
ปกครอง หรือ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลข้อร้องเรียนว่า อ.อ.ป. ได้ทำ�สัญญาเช่าเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงบางโพกับบริษัทฯ โดยมิชอบด้วย
กฎหมายย่อมรับฟังได้ว่า อ.อ.ป. กระทำ�ละเมิดต่อบริษัทฯ การเดินหน้าตามสัญญาต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งต่อ อ.อ.ป.
และบริษัทฯ การเลิกสัญญาจึงเป็นการระงับความเสียหายที่กำ�ลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และ ที่จะเกิดตามมาในอนาคต หาก อ.อ.ป.
ยังคงเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของบริษัทฯ ดังระบุในหนังสือของบริษัทฯ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทฯ ในฐานะ
คู่สัญญาซึ่งกระทำ�การโดยสุจริตไม่ประมาทเลินเล่อ และปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบของ อ.อ.ป. ด้วยดีตลอดมา แต่กลับต้อง
ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ อาจมีความจำ�เป็นต้องฟ้องร้องดำ�เนินคดีกับ อ.อ.ป. โดยเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ทั้งหลายอัน
เกิดแก่บริษัทฯ จนถึงที่สุดต่อไป
ต่อมาสำ�นักงานทนายความ อร่าม เชาว์สุโข ได้มีหนังสือที่ 39/2556 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2556 และหนังสือที่ 40/2556
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2556 เรื่อง แจ้งให้ทราบและเรียกร้องค่าเสียหายจากการผิดสัญญา แจ้งว่า อ.อ.ป. ผิดสัญญาในข้อสาระ
สำ�คัญ กรณีที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ตามสัญญาให้แก่บริษัทฯ ได้ ซึ่งการผิดสัญญาดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ
ทั้งในด้านภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือชื่อเสียงทางธุรกิจ โอกาสในการทำ�ธุรกิจต้องสูญเสียไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาภายหลัง
จากที่ได้คิดคำ�นวณในเบื้องต้นเป็นมูลค่าไม่ต่ำ�กว่า 150.00 ล้านบาท และขอให้ อ.อ.ป. ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ
โดยบริษัทฯ จะลดยอดเงินค่าความเสียหายดังกล่าวเหลือ 120.00 ล้านบาท รวมทั้งให้ อ.อ.ป. คืนเงินที่รับไปแล้วทั้งหมดให้แก่
บริษัทฯ พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายจนครบจำ�นวน
อ.อ.ป. ได้มีหนังสือ ที่ ทส 1400/473 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขอหารือกรณีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ประสงค์จะยกเลิกสัญญาให้เช่าใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร สัญญาเลขที่ ส.กม. 22/2555 ลงวันที่ 23
สิงหาคม 2555 ขอหารือไปยังสำ�นักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นว่า อ.อ.ป. จะพิจารณายุติสัญญาตามที่บริษัท
สยามแอสเซท จำ�กัด แจ้งความประสงค์ได้หรือไม่เพียงใด และเงินต่าง ๆ ที่ อ.อ.ป. ได้รับไว้จากบริษัทฯ เช่น หลักประกันสัญญา
ระหว่างก่อสร้างและค่าธรรมเนียมการจัดประโยชน์ที่รับไว้แล้วบางส่วนนั้น อ.อ.ป. จะต้องคืนเงินจำ�นวนดังกล่าวให้กับบริษัทฯ
หรือไม่ เพียงใด
สำ�นักงานอัยการสูงสุดได้มีหนังสือ ที่ อส 0005/15895 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง หารือกรณีองค์การอุตสาห
กรรมป่าไม้ประสงค์จะยกเลิกสัญญาให้เช่าใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาเลขที่ ส.กม. 22/2555
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 แจ้งให้ อ.อ.ป. ทราบว่าสำ�นักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อหารือของ อ.อ.ป. เป็น
ประเด็นเดียวกับที่ อ.อ.ป. ถูกฟ้องต่อศาลปกครองเป็นคดีหมายเลขดำ�ที่ 1744/2555 สำ�นักงานอัยการสูงสุด จึงได้ส่งข้อหารือ
และสำ�เนาเอกสารต่าง ๆ ไปยังสำ�นักงานคดีปกครอง สำ�นักงานอัยการสูงสุดพิจารณาดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าที่แล้ว จึงขอให้
อ.อ.ป. ติดต่อประสานงานโดยตรงกับสำ�นักงานคดีปกครองต่อไป
สำ�นักงานอัยการสูงสุดได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ อส 0027.6/0248 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 แจ้งผลการพิจารณา
กรณี อ.อ.ป. ขอหารือในประเด็นการยกเลิกสัญญาให้เช่าใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร สัญญาเลขที่ ส.กม.
22/2555 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 โดยสำ�นักงานคดีปกครอง สำ�นักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การยุติ
สัญญาจะเกิดขึ้นได้ 2 กรณี คือ
1. เกิดขึ้นโดยความสมัครใจของคู่สัญญา
2. เกิดจากการกระทำ�ความผิดสัญญาของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือในกฎหมายให้
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สามารถบอกเลิกสัญญาได้ และทั้งสองกรณีคู่สัญญาต้องกลับสู่ฐานะเดิม โดยบริษัทฯ ต้องส่งมอบที่ดิน และ อ.อ.ป. ต้องคืนเงิน
หลักประกัน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ได้รับไว้คืนบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 แต่ถ้าเป็น
กรณีบริษัทฯ กระทำ�ผิดสัญญาหรือผิดกฎหมายแต่เพียงฝ่ายเดียว อ.อ.ป. นอกจากสามารถบอกเลิกสัญญาแล้วยังสามารถเรียก
ค่าเสียหายและค่าปรับ รวมทั้งริบหลักประกันสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ด้วย ส่วน อ.อ.ป. ควรพิจารณาเลิกสัญญากับบริษัทฯ
หรือไม่ อย่างไร อยู่ในดุลยพินิจของ อ.อ.ป. ซึ่งสำ�นักงานคดีปกครอง สำ�นักงานอัยการสูงสุด ไม่อาจให้ความเห็นได้
อ.อ.ป. ได้มีคำ�สั่ง ที่ 59/2557 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำ�งานในการแก้ไขปัญหาการเช่าที่ดินเพื่อ
ใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาเลขที่ ส.กม. 22/2555 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 เพื่อหาข้อยุติใน
แนวทางการเลิกสัญญาเพื่อให้เกิดผลดีกับคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายโดยให้เป็นไปตามกฎหมายและสัญญาต่อไป
คณะทำ�งานตามคำ�สั่ง อ.อ.ป. ที่ 59/2557 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ได้มีการนัดประชุม เพื่อหารือและกำ�หนด
แนวทางแก้ไขปัญหาการเช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงบางโพ และได้สรุปเสนอความเห็นต่อ อ.อ.ป. แล้ว เมื่อวันที่ 8
สิงหาคม 2557 โดยได้เสนอความเห็น 2 แนวทางคือ
1. ดำ�เนินการตามสัญญาต่อไป ด้วยเหตุผลดังนี้
1.1 เนื่องจากยังฟังไม่ได้ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาและคู่สัญญายังไม่มีการตกลงเลิกสัญญากัน
1.2 ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาตามหนังสือขอเลิกสัญญาของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบัน อ.อ.ป. ยังพิจารณาไม่แล้ว
เสร็จสัญญาจึงมีผลผูกพันอยู่
1.3 หาก อ.อ.ป. ไม่ตกลงเลิกสัญญา สัญญาก็ยังคงผูกพันและเพื่อให้มีการดำ�เนินการตามสัญญาต่อไป อ.อ.ป.
จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบและตกลงเพื่อปฏิบัติตามสัญญาต่อไป หากบริษัทฯ คู่สัญญาไม่ขอเลิกสัญญาตามที่ได้มีหนังสือแจ้ง
มาและตกลงที่จะดำ�เนินการตามสัญญาต่อไป โดยจะต้องมีการทำ�บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเพื่อปรับเปลี่ยนเงื่อนเวลาให้
สอดคล้องกับระยะเวลาที่เสียไปในระหว่างการพิจารณาของ อ.อ.ป.
หากบริษัทฯ ยังยืนยันจะขอเลิกสัญญาโดยเรียกค่าเสียหายตามหนังสือที่ได้แจ้งยกเลิกสัญญานั้น อ.อ.ป. จะต้องโต้แย้งว่า
อ.อ.ป. ไม่ได้กระทำ�ผิดข้อสัญญา อ.อ.ป. ไม่สามารถชำ�ระค่าเสียหายให้กับบริษัทฯ ได้
2. กรณีเลิกสัญญาสามารถดำ�เนินการได้ด้วยความสมัครใจด้วยเหตุผลดังนี้
2.1 อ.อ.ป. สามารถนำ�ที่ดินไว้ใช้ประโยชน์ด้านยุทธศาสตร์โดยที่ดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีทำ�เลที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่ตลาดอุตสาหกรรมไม้ ซึ่งเหมาะกับกิจการของ อ.อ.ป. จึงเห็นควรให้มีการทบทวนพิจารณาการใช้ประโยชน์ เพื่อกิจการ
ของ อ.อ.ป. ด้วยอีกทางหนึ่ง
2.2 การพัฒนาที่ดินใหม่อาจจะทำ�ให้ อ.อ.ป. ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่มากกว่าการให้เช่าใช้ประโยชน์ตาม
สัญญานี้
2.3 การเลิกสัญญาจะทำ�ให้ทั้งสองฝ่ายกลับสู่ฐานะเดิม โดย อ.อ.ป. จะต้องคืนเงินที่ได้รับไว้ให้กับริษัทฯ และ อ.อ.ป.
ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยและค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้กับบริษัทฯ เนื่องจาก อ.อ.ป. มิได้กระทำ�ผิดเงื่อนไข ซึ่งในกรณีนี้ทั้งสองฝ่ายจะ
ต้องทำ�บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญา ฯ เพื่อที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายต่อกัน เนื่องจาก อ.อ.ป. ไม่ได้กระทำ�ผิดเงื่อนไขตามสัญญา
2.4 เป็นไปตามความประสงค์ของสหภาพแรงงาน อ.อ.ป. ที่ต้องการจะให้เลิกสัญญา
ต่อมารองผู้อำ�นวยการ (นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์) รักษาการแทนผู้อำ�นวยการ อ.อ.ป. ได้มีบันทึกสั่งการลงวันที่ 15
สิงหาคม 2557 ได้มอบหมายให้คณะทำ�งานในการแก้ไขปัญหาการเช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงบางโพ ตามคำ�สั่งองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ 59/2557 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ไปเจรจาต่อรองกับ บริษัท สยาม แอสเซท จำ�กัด ตามแนวทาง
ที่คณะทำ�งานเสนอความเห็นทั้ง 2 กรณี เพื่อให้เกิดความรอบคอบและมีข้อมูลประกอบการรายงานให้คณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณา
วันที่ 9 กันยายน 2557 คณะทำ�งานได้ร่วมประชุมหารือกับนายเสริฐศิริ โมราเรือง และนายพงศ์พนิต ศรีไพศาล ผู้แทน
ของบริษัทฯ โดยคณะทำ�งานฯ ได้สอบถามกับผู้แทนของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะดำ�เนินการตามสัญญาเช่าต่อไป
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หรือประสงค์ที่จะยุติสัญญาเช่าตามที่ได้มีหนังสือแสดงเจตนามายัง อ.อ.ป. ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งว่าบริษัทฯ อาจจะขอดำ�เนินการตาม
สัญญาเช่าฯ ต่อโดยบริษัทฯ ได้สอบถามว่า อ.อ.ป. จะพิจารณาเรื่องระยะเวลาการดำ�เนินการต่างๆ ตามสัญญาและการจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมการจัดประโยชน์และค่าเช่าอย่างไร โดยบริษัทฯ ได้แจ้งว่าจะนำ�เรื่องที่ได้ประชุมนี้ไปพิจารณาอีกครั้ง โดยจะแจ้งผล
การพิจารณาของบริษัทฯ มาให้ อ.อ.ป. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้ประชุมร่วมกัน
และต่อมาบริษัทฯ มีหนังสือลงวันที่ 17 กันยายน 2557 แจ้งความประสงค์ว่าจะดำ�เนินการตามสัญญาต่อไป โดยบริษัทฯ
ได้กล่าวอ้างว่า นับตั้งแต่มีการทำ�สัญญาจนถึงปัจจุบัน อ.อ.ป. ยังไม่ได้ส่งมอบที่ดินให้กับบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่สามารถเข้า
ใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงบางโพได้ตามสัญญา พร้อมนี้บริษัทฯ ได้ขอให้ อ.อ.ป. กำ�หนดมาตรการเพื่อลดหย่อนเงื่อนไขบางประการ
คือ
1. กำ�หนดระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารจำ�นวน 4 ปี ตามสัญญาข้อ 1.2 ให้เริ่มนับหลังจากคดีหมายเลขดำ�ที่
1744/2555 ถึงที่สุดแล้ว 1 ปี และขอขยายกำ�หนดระยะเวลาค้ำ�ประกันสัญญาระหว่างก่อสร้างในข้อ 24.1 ของสัญญาเช่า ให้
สอดคล้องกับระยะเวลาดังกล่าวด้วย ส่วนค่าเช่าที่ดินระหว่างก่อสร้างอาคารตามข้อ 3.2 ของสัญญาเช่าให้คิดค่าเช่าในอัตราเดิม
2. เลื่อนกำ�หนดระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนตามข้อ 3 ของสัญญาเช่า กล่าวคือให้บริษัทฯ นำ�ค่าธรรมเนียม
จัดประโยชน์เป็นจำ�นวนเงิน 5,610,000.00 บาท (ห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ของงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ตามข้อ
3.1 ของสัญญาเช่า และค่าเช่าที่ดินระหว่างก่อสร้างอาคารตามข้อ 3.2 ของสัญญาเช่า รวมไปชำ�ระให้แก่ อ.อ.ป. ภายใน 60 วัน
นับจากวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้ อ.อ.ป. ชนะคดีหมายเลขดำ�ที่ 1744/2555 หลังจากนั้นจึงจะชำ�ระค่า
ธรรมเนียมจัดประโยชน์ในงวดถัดไปทุก ๆ 30 วัน นับถัดจากการชำ�ระในงวดก่อนเช่นเดิม โดยไม่ถือว่าการหยุดชำ�ระและการค้าง
ชำ�ระค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ และค่าเช่าที่ดินที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นการผิดนัดสัญญาเช่าแต่อย่างใด
สำ�นักกฎหมาย ได้มีบันทึกด่วนที่สุด ที่ ทส 1407.1/851 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2557 พิจารณาหนังสือของบริษัทฯ
ลงวันที่ 17 กันยายน 2557 และเสนอความเห็นให้ อ.อ.ป. ทราบว่า ข้อเสนอเงื่อนไขของบริษัทฯ ที่กล่าวอ้างมานั้น เป็นการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาฉบับเดิม ซึ่งสัญญาฉบับนี้เป็นการดำ�เนินการภายใต้อำ�นาจของคณะกรรมการบริหารกิจการของ
อ.อ.ป. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมอยู่ในอำ�นาจพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป.เช่นกัน ดังนั้นจึง
เห็นควรนำ�เงื่อนไขของ บริษัทฯ เสนอให้คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ซึ่งรองผู้อำ�นวยการ (นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธ
วงศ์) รักษาการแทนผู้อำ�นวยการ ได้สั่งการเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ต่อท้ายบันทึกสำ�นักกฎหมายฉบับดังกล่าวให้สำ�นักธุรกิจ
และการตลาด ดำ�เนินการต่อไป
ต่อมาผู้อำ�นวยการได้สั่งการเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ต่อท้ายบันทึกสำ�นักธุรกิจและการตลาด ที่ ทส 1417.4/57
ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 ให้สำ�นักกฎหมายประมวลสรุปเรื่องเกี่ยวกับการหารือไปยังสำ�นักงานอัยการสูงสุด กรณีบริษัท
สยาม แอสเซท จำ�กัด ผู้เช่าใช้ประโยชน์ที่ดิน แปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาเลขที่ ส.กม.22/2555 ลงวันที่ 23
สิงหาคม 2555 ขอยกเลิกสัญญา และกรณีที่บริษัทฯ ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา โดยให้สำ�นักกฎหมายนำ�เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป.
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้นำ�เรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ในการประชุมครั้งที่ 5/2558
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมได้มีมติให้ อ.อ.ป. รับข้อคิดเห็นให้ดำ�เนินการเจรจารายละเอียดเงื่อนไขกับบริษัทฯ ให้ได้
ข้อสรุปเป็นที่ยุติก่อน แล้วจึงนำ�เสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณา ซึ่ง อ.อ.ป. ได้มีหนังสือที่ ทส 1400/573 ลงวันที่ 10 สิงหาคม
2558 เรื่องการปฏิบัติตามสัญญาเช่า ได้แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอเงื่อนไขให้บริษัทฯ ทราบว่า อ.อ.ป. ไม่สามารถรับเงื่อนไขข้อ
เสนอของบริษัทฯ ได้ และหากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะเจรจาหรือเสนอเงื่อนไขอื่นๆ ประการใด ขอ ให้บริษัทฯ แจ้งให้
อ.อ.ป. ทราบภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 แจ้ง
ความประสงค์ขอเข้าร่วมประชุมกับ อ.อ.ป. เพื่อเสนอปัญหา อุปสรรค และมาตรการในการแก้ไขปัญหาตามสัญญาเช่าใช้
ประโยชน์ที่ดินแปลงบางโพฯ ซึ่ง อ.อ.ป. ได้มีการนัดประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำ�หนดแนวทางการเจรจา และปัจจุบันสำ�นัก
ธุรกิจและการตลาดได้ทำ�หนังสือที่ ทส 1417/738 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปฏิบัติตามสัญญาเช่า แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
เพื่อกำ�หนดนัดประชุมหารือสองฝ่ายต่อไป
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เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ผู้แทนของ อ.อ.ป. และบริษัท สยามแอสเซท จำ�กัด ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อหา
แนวทางในการดำ�เนินการตามสัญญาต่อไป โดยที่ประชุมมีมติให้บริษัทฯ รับเงื่อนไขของ อ.อ.ป. ไปเสนอต่อผู้บริหารของบริษัทฯ
ทราบและพิจารณา และต่อมา อ.อ.ป. ได้มีหนงสือ ที่ ทส 1417/124 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สอบถามผลการพิจารณาขอ
งบริษัทฯ เพื่อ อ.อ.ป. จะได้นำ�ผลการพิจารณาเสนอให้คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ทราบและพิจารณาต่อไป ซึ่ง
บริษัทฯ ยังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ อ.อ.ป. ทราบแต่อย่างใด
หมายเหตุที่ 27 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การจ่ายเงินนำ�ส่งคลัง ตามหนังสือที่ กค 0819.2/1618 ลงวันที่ 22 เมษายน 2558 สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐ
วิสาหกิจอนุมัติจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2553 โดยการนำ�ส่งรายได้แผ่นดิน จำ�นวน 37,205,000.00 บาท แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด
รายละเอียดตามที่กล่าวมาแล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 23
ณ วันที่ 26 กันยายน 2559 ทาง อ.อ.ป. ยังไม่ได้ดำ�เนินการนำ�เงินรายได้แผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง
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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

76 ถนนราชดำ�เนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์. 0 2282 3243 - 7 โทรสาร. 0 2282 4197
สำ�นักอำ�นวยการ

สำ�นักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ

สำ�นักตรวจสอบภายใน

สำ�นักนโยบายแผนและงบประมาณ

สำ�นักทรัพยากรมนุษย์

สำ�นักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ

สำ�นักบัญชีและการเงิน

สำ�นักธุรกิจและการตลาด

สำ�นักกิจกรรมสัมพันธ์

สำ�นักกฎหมาย

สำ�นักอุตสาหกรรมไม้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทรศัพท์. 0 2282 3243-7 ext : 210 - 211
โทรสาร. 0 2282 4197

โทรศัพท์. 0 2282 3243-7 ext : 237 - 239
โทรสาร. 0 2280 7714

โทรศัพท์. 0 2282 3243-7 ext : 500 - 501
โทรสาร. 0 2629 9891

โทรศัพท์. 0 2282 3243-7 ext : 510 - 511
โทรสาร. 0 2629 8660

โทรศัพท์. 0 2282 4617 ext : 130 - 135
โทรสาร. 0 2282 4617

โทรศัพท์. 0 2282 3243-7 ext : 300 - 301
โทรสาร. 0 2282 3873

โทรศัพท์. 0 2282 3243-7 ext : 110 - 111
โทรสาร. 0 2282 8837

โทรศัพท์. 0 2282 3243-7 ext : 305 - 310
โทรสาร. 0 2280 0472

โทรศัพท์. 0 2282 3243-7 ext : 100 - 103
โทรสาร. 0 2281 3370

โทรศัพท์. 0 2282 3243-7 ext : 320 - 321
โทรสาร. 0 2282 3744

146 ถนนประชาราษฎร์ 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์. 0 2585 0339, 0 2587 2016
โทรสาร. 0 2587 3826-7

9 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์. 0 4323 6780
โทรสาร. 0 4324 3540

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง
76 ถนนราชดำ�เนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์. 0 2282 3243-7 ext : 230 - 231
โทรสาร. 0 2282 3872

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

145 หมู่ 2 ถนนศรีวิชัย ตำ�บลมะขามเตี้ย อำ�เภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์. 0 7728 1161
โทรสาร. 0 7728 1132

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

26 ถนนท่ามะโอ ตำ�บลเวียงเหนือ อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�ปาง 52000
โทรศัพท์. 0 5422 7623
โทรสาร. 0 5422 6163

กม.ที่ 28-29 ถนนลำ�ปาง-เชียงใหม่ ตำ�บลเวียงตาล อำ�เภอห้างฉัตร จังหวัดลำ�ปาง
โทรศัพท์. 0 5424 7871
โทรสาร. 0 5424 7875

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
80 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลไม้งาม อำ�เภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์. 0 5551 7866
โทรสาร. 0 5551 7867
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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
76 ถนนราชดำาเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
www.fio.co.th
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โทร.0 2282 3243-7

