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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เรียกโดยย่อว่า (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จัดตัง้
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. ปัจจุบัน
นอกจากการดำ�เนินงานเชิงธุรกิจสร้างรายได้ให้กับรัฐแล้ว อ.อ.ป. ยังได้สนับสนุนรวมถึงยังได้สนองนโยบายของรัฐในด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และงานเชิงบริการสังคมโดยเฉพาะการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม/ป่าต้นน้ำ�
ลำ�ธาร การส่งเสริมด้านการปลูกป่าเศรษฐกิจ การอนุรักษ์และการบริบาลช้างไทย การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สร้างงานและ
สร้างอาชีพให้กับราษฎรท้องถิ่นฯลฯ

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
ในอดีตกาลประเทศไทยเป็นแหล่งทีไ่ ด้ชอื่ ว่ามีปา่ ไม้อนั อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะในภาคเหนือเป็นแหล่งไม้สกั อันมีคา่
ที่ดึงดูดให้คนเข้าไปทำ�การตัดฟันออกมาใช้สอยและจำ�หน่าย แต่เดิมสัมปทานการทำ�ไม้และการแปรรูปไม้ล้วนตกอยู่ในมือ
ของชาวต่างชาติแทบทั้งสิ้น จนถึงปี พ.ศ.2476 กรมป่าไม้ในสมัยนั้น ซึ่งสังกัดกระทรวงเศรษฐการได้จัดตั้งกองทำ�ไม้ขึ้นเพื่อ
ทำ�ไม้สักออกจำ�หน่ายเป็นรัฐพาณิชย์โดยตรง และเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความชำ�นาญจะได้สามารถตรวจตราควบคุมการ
ทำ�ไม้ของเอกชน ตลอดจนเพือ่ ควบคุมราคาไม้ในตลาดด้วย ต่มารัฐบาลขณะนัน้ จึงมีมติให้จดั ตัง้ “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 การทำ�ไม้อัด
อัดน้ำ�ยาไม้ กลั่นไม้ ประดิษฐ์หรือผลิตวัตถุ หรือสิ่งของจากไม้และของป่า ตลอดจนธุรกิจที่ต่อเนื่องคล้ายคลึงกัน หรือ
อุตสาหกรรมอื่นใดที่เกี่ยวด้วยไม้หรือของป่า
(3) ปลูกสร้างสวนป่า คุ้มครองรักษาป่าไม้ และบูรณะป่าไม้เพื่อประโยชน์แก่การป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นการดำ�เนินการ
เองหรือเป็นการดำ�เนินการเพื่อช่วยเหลือรัฐ
(4) วิจัย ค้นคว้า และทดลองเกี่ยวกับผลิตผลและผลิตภัณฑ์ในด้านอุตสาหกรรมไม้
(5) ดำ�เนินกิจการเกี่ยวกับการเผยแพร่องค์ความรู้ ปลูกฝังทัศนคติ ความสำ�นึกในการคุ้มครองดูแลรักษาบูรณะ
ตลอดจน พัฒนาทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งจัดหาที่พัก อำ�นวยความสะดวก หรือการให้บริการในกิจการที่เกี่ยวกับการทัศนาจร
หรือกิจการอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่การดำ�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 จนถึง
ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจอยู่ 1,158,000 ไร่ จำ�นวน 245 สวนป่า กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยมีชนิดไม้หลักซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจ
3 ชนิด ได้แก่ ไม้สัก ไม้ยูคาลิปตัส และไม้ยางพารา นอกนั้นเป็นไม้กระยาเลยอื่นๆ อ.อ.ป. ได้บริหารจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ
ตามระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานของ อ.อ.ป. และตามมาตรฐานสากล (FSC) โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งทำ�ให้การบริหารจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ มีความยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
มีการจำ�แนกสวนป่าตามลักษณะเงินลงทุนและวัตถุประสงค์ของการส่งมอบพื้นที่จากรัฐออกเป็น 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 ปัจจุบันพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ
ส่วนใหญ่ ถึงเวลาที่จะทำ�ไม้ออกมาเป็นสินค้าได้แล้ว สวนป่าเหล่านี้จะเป็นแหล่งรายได้ที่สำ�คัญของ อ.อ.ป. เป็นรายได้ที่มี
ความแน่นอนและยั่งยืน ต่อเนื่องสม่ำ�เสมอ
		
- สวนป่าโครงการที่ 4 เป็นสวนป่าที่ปลูกโดยบริษัททำ�ไม้จังหวัด โดย อ.อ.ป. ได้รับมอบสวนป่ามาจาก
กรมป่าไม้ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อปลายปี 2533 โดยให้ อ.อ.ป. บำ�รุง ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์
โดยที่สวนป่าโครงการนี้ส่วนใหญ่การเจริญเติบโตของไม้ไม่ดีและมีอัตรารอดตายอยู่ในเกณฑ์ต่ำ� ต้องมีการปรับปรุงพัฒนา
ในบางส่วน จึงจะให้ผลผลิตเป็นสินค้าไม้ได้อย่างเต็มที่
		
- สวนป่าโครงการที่ 5 เป็นสวนป่าที่ปลูกโดยงบประมาณของรัฐบาล ดำ�เนินการปลูกโดยกรมป่าไม้
จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2535 มอบให้ อ.อ.ป. เป็นผู้ดูแลและใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ๆ ไป พื้นที่
สวนป่าโครงการนี้ ส่วนหนึ่งถูกราษฎรบุกรุกและมีอัตรารอดตายอยู่ในเกณฑ์ต่ำ� ผลผลิตจากสวนป่าที่จะเป็นสินค้าได้ยังอยู่
ในระดับต่ำ�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. จึงได้รับมอบสวนป่าของบริษัทฯ มาดำ�เนินการต่อ ซึ่งสวนป่าโครงการนี้ส่วนใหญ่ถึงเวลาที่จะทำ�ไม้ออกมาเป็นสินค้า
ได้แล้ว และจะเป็นแหล่งรายได้ที่ดีของ อ.อ.ป. ที่มีความแน่นอนและยั่งยืนต่อเนื่องสม่ำ�เสมอ
		
ทั้งนี้ สวนป่าเศรษฐกิจตามโครงการ 1 - 6 จะมีศักยภาพสูงพอที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งวัตถุดิบและเป็น
แหล่งรายได้สำ�คัญของ อ.อ.ป. แต่การดำ�เนินงานใช้ประโยชน์ไม้เศรษฐกิจยังมีข้อจำ�กัด อันอาจส่งผลถึงรายได้ของ อ.อ.ป.
เนื่องจากสวนป่าส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ การดำ�เนินการทุกขั้นตอนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ที่กำ�หนดไว้
ของป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งจะต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้พื้นที่ การจัดการบำ�รุงรักษา การทำ�ไม้ และ
การจำ�หน่ายไม้ออกจากสวนป่า ทำ�ให้ อ.อ.ป. ไม่สามารถบริหารและดำ�เนินงานสวนป่าให้เป็นไปตามหลักวิชาการได้ด้วยดี
ส่งผลให้การเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสูงกว่าที่ควรจะเป็น
		
1.1.2 ธุรกิจป่าไม้ ผลผลิตจากสวนป่าเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้หลักมีเพียง 3 ชนิด คือ ไม้สัก
ไม้ยูคาลิปตัส และไม้ยางพารา
		
- ไม้สัก อ.อ.ป. เป็นแหล่งเพาะปลูกไม้สักรายใหญ่ของประเทศ มีพื้นที่ปลูกประมาณ 620,000 ไร่
เป็นผู้ผลิตไม้ซุงสักสวนป่าเพื่อการใช้สอยภายในประเทศมากที่สุด โดยสวนป่าสักภาคเอกชนจะเป็นผู้ผลิตรองลงมา ธุรกิจ
ไม้สักที่ อ.อ.ป. ดำ�เนินการทำ�ออก จะเน้นไปที่การขายไม้ซุงท่อนภายในประเทศ มีการนำ�ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สินค้า
เพื่อเพิ่มมูลค่าในปริมาณที่น้อยมาก โดยราคาการจำ�หน่ายไม้ซุงสักเฉลี่ยอยู่ที่ 9,000 - 10,000 บาท ต่อลูกบาศก์เมตร
		
- ไม้ยูคาลิปตัส อ.อ.ป. มีพื้นที่ปลูกประมาณ 248,000 ไร่ คิดเป็นประมาณ 9 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่
ปลูกไม้ยูคาลิปตัสทั้งประเทศ ส่วนใหญ่จะปลูกอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลผลิตต่อไร่โดยเฉลี่ยประมาณ 8 - 12 ตัน
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ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ� การจำ�หน่ายส่วนใหญ่จะจำ�หน่ายเป็นไม้ท่อน น้ำ�หนักเป็นตันหรือเหมาเป็นไร่เป็นบางส่วนให้กับ
ผู้ประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นไม้สับและเยื่อกระดาษ โดยราคาจำ�หน่ายในปัจจุบัน ยังเป็นผู้ประกอบการ
โรงงานเยื่อกระดาษเป็นผู้กำ�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�หรับไม้ยางพาราในช่วงอายุ 7-25 ปี จะเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นน้ำ�ยางพาราสด มีบางส่วนจำ�หน่ายเป็นยางแผ่นดิบและเศษ
ยาง (ยางก้อนถ้วย) รายได้จากน้ำ�ยางพาราจะมีสัดส่วนที่สูงรองจากไม้สัก แต่ราคาน้ำ�ยางพาราในตลาดโลกมีความผันผวน
สูงและปรับตัวลดลง ซึ่งส่งผลด้านลบต่อรายได้ของ อ.อ.ป. ดังนั้น สิ่งที่ อ.อ.ป. จำ�เป็นต้องพิจารณาและดำ�เนินการเพิ่มการ
บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรองรับกับกลไกตลาดที่ผันผวนด้วยแนวทางต่างๆ เช่น การศึกษาแนวทางการซื้อขายในตลาด
สินค้าเกษตรล่วงหน้า การพัฒนาระบบการผลิต การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การขยายธุรกิจแปรรูปน้ำ�ยางพารา
ฯลฯ
		
- การผลิตไม้จากป่าธรรมชาติ เป็นการดำ�เนินงานตามนโยบายของรัฐ เกี่ยวกับการทำ�ไม้ป่านอก
โครงการในพื้นที่เปิดใช้ประโยชน์ของส่วนราชการ เช่น การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ� สร้างถนน ขยายถนนเส้นทางต่างๆ การเดิน
สายไฟฟ้าแรงสูง ผลผลิตที่ได้จากป่าธรรมชาติจะจำ�หน่ายเป็นไม้ซุง ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นจะไม่แน่นอน และมีแนวโน้มลดลงใน
อนาคต อย่างไรก็ดีธุรกิจป่าไม้นั้น ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับ อ.อ.ป. ค่อนข้างสูง โดยในปี 2558 ได้ตั้งเป้ารายได้จากการ
จำ�หน่ายไม้ซุงจำ�นวน 802.77 ล้านบาท ถือว่าเป็นแหล่งรายได้หลักของ อ.อ.ป. และมีความได้เปรียบคู่แข่งในอุตสาหกรรม
ด้านกำ�ลังผลิตสินค้าไม้ซุงออกสู่ตลาด จึงควรดำ�เนินการต่อไปในธุรกิจป่าไม้ แต่ควรมีการพัฒนาระบบต่างๆ ทั้งการปลูก
การดูแลรักษา การจัดการต่างๆ และระบบโลจิสติกส์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนในระยะยาว รวมถึงควรควบคุมและบริหาร
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่ทำ�ให้ไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อยู่ตลอดเวลา และ อ.อ.ป. ควรเปลี่ยนแหล่งรายได้หลักจาก
การจำ�หน่ายไม้ซุง เป็นการจำ�หน่ายที่สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น การแปรรูปไม้ จัดทำ�สินค้าวัสดุ - อุปกรณ์ในการก่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์ไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพิ่มอำ�นาจการต่อรองกับลูกค้า
ได้มากขึ้น 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�หรับอุตสาหกรรมไม้เป็นอุตสาหกรรม
ที่จำ�เป็นต้องให้ความสำ�คัญ เนื่องจากสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าการขายไม้ซุงมาก ซึ่ง อ.อ.ป. มีความได้เปรียบในเชิง
ของทรัพยากรวัตถุดิบในการผลิตคือไม้ซุง ทำ�ให้ต้นทุนส่วนนีต้ ่ำ�กว่าคู่แข่งที่ไม่มีแหล่งวัตถุดิบไม้เป็นของตนเอง ตลอดจน
อุตสาหกรรมไม้ เช่น ไม้แปรรูป วัสดุ - อุปกรณ์การก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆ ซึ่งมีมูลค่าการตลาดสูง แต่ อ.อ.ป. ยังผลิต
ภายใต้ข้อจำ�กัดด้านเงินทุนและเทคโนโลยี เครื่องจักรขาดความทันสมัย โรงงานไม่มีการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตและเชื่อมต่อระหว่างจุดต่างๆ ของโรงงาน รวมถึงเน้นใช้แรงงานจำ�นวนมาก ยังไม่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์
ขาดการสำ�รวจความต้องการลูกค้า ขาดช่องทางในการจำ�หน่ายรวมถึงการทำ�ตลาดต่างๆ ซึ่งทำ�ให้เสียเปรียบคู่แข่ง จึงจำ�เป็น
ต้องมีการพัฒนาและลงทุนโดยเตรียมการให้มีความพร้อมทั้งเงินทุน ความรู้ เทคโนโลยี บุคลากร และการตลาด ช่องทาง
การตลาด เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มมูลค่าไม้ สร้างรายได้เพิ่ม ตลอดจนเป็นการสร้างความสามารถของการแข่งขันและ
ความมั่นคงขององค์กรในระยะยาว ทั้งนี้ อ.อ.ป. อาจไม่จำ�เป็นต้องผลิตสินค้า ปลายน้ำ�อย่างเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งมีความซับซ้อน
ด้านการผลิตมาก ต้องการการลงทุนที่สูง และช่องทางการตลาดที่ซับซ้อน โดยให้มุ่งเน้นเพียงการแปรรูปขั้นต้น การไส อบ
อาบน้ำ�ยา และจัดทำ�ผลิตภัณฑ์ไม้พื้นและไม้ฝา บานประตู หน้าต่าง ซึ่งการดำ�เนินการข้างต้นก็มีศักยภาพที่สร้างกำ�ไรให้กับ
องค์กรได้
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1.3 ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปัจจุบันธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ถือเป็นเพียงธุรกิจเสริม ซึ่งสร้างรายได้ใน
สัดส่วนที่น้อยมาก อย่างไรก็ดี โอกาสสำ�หรับธุรกิจนี้น่าสนใจ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีโอกาสและศักยภาพในการพัฒนาเป็น
ธุรกิจหลัก สามารถสร้างรายได้หลักให้กับ อ.อ.ป. ได้ เพราะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้เป็นอันดับต้นของ
ประเทศ โดยเฉพาะในระยะหลังที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้รับความสนใจในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
ทั้งนี้ อ.อ.ป. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยู่หลายแหล่ง มีช้างอยู่จำ�นวนมากที่สถาบันคชบาลแห่งชาติใน
พระอุปถัมภ์ฯ ซึ่งสิ่งที่มีอยู่ถือเป็นทรัพยากรหลักในการดำ�เนินธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การดำ�เนินงานในธุรกิจการท่องเที่ยวนี้ อ.อ.ป. ควรเน้นพัฒนาของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น และพัฒนาแหล่งใหม่ที่มี
ศักยภาพจริงๆ และอยู่ในเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ อ.อ.ป. สามารถใช้คนในชุมชนใกล้เคียงเป็นแรงงานในธุรกิจ
ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ อ.อ.ป. และชุมชนรอบข้าง หากมีการวางแผนและบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน ธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยวมีโอกาสสร้างรายได้ให้แก่องค์กรเพิ่มได้มากและมีศักยภาพสูง โดยเฉพาะสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ
ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่เป็นชาวต่างชาติมีกำ�ลังซื้อสูง การได้ใช้ชีวิตดูวิถีชีวิตของช้าง เป็นสิ่งแปลก
ใหม่สำ�หรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อ.อ.ป. จึงต้องเร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยว
ในปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรายได้ที่สำ�คัญของ อ.อ.ป.
1.4 ธุรกิจอื่นๆ ที่ต่อเนื่องจากสวนป่าเศรษฐกิจ เป็นธุรกิจที่คาดว่าอนาคตจะสามารถสร้างรายได้ให้ อ.อ.ป. ได้
เช่น ธุรกิจการจำ�หน่ายคาร์บอนเครดิต ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลและพลังงานชีวมวล การจำ�หน่ายกล้าไม้ดีมีค่าและไม้เศรษฐกิจ
การรับจ้างให้ค�ำ ปรึกษาปลูกสวนป่าเศรษฐกิจกับบริษทั ต่างๆ การพัฒนาสินทรัพย์ทมี่ อี ยูจ่ �ำ นวนมากและยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
ฯลฯ
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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 ที่ต้องตอบสนอง
ตามนโยบายสำ�คัญของภาครัฐ ทั้งต้องดำ�เนินงานตามพันธกิจหลัก ที่สอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง อ.อ.ป. และ
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจ ที่ต้องบริหารจัดการองค์กรให้เกิดรายได้เพื่อเลี้ยงตนเอง สามารถแข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรม
ไม้ ความเป็นไปได้ในการดำ�เนินงาน บุคลากรและขีดความสามารถ และพิจารณาจากศักยภาพขององค์กรทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต รวมทั้งการศึกษาสถานการณ์ของ อ.อ.ป. ในการดำ�เนินธุรกิจด้านการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจและธุรกิจป่าไม้
ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และธุรกิจอื่นๆ ตลอดจนการวิเคราะห์สถานภาพของ อ.อ.ป. ทั้งจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคแล้ว จึงได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ที่สามารถสร้างความสมดุลของการดำ�เนินงานตามบทบาทข้างต้น
คือ
“เป็นผู้นำ�การจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป.”
1.1 คำ�นิยาม และคำ�อธิบายที่มารวมถึงแนวคิดที่ระบุในวิสัยทัศน์ใหม่
		
1.1.1 “เป็นผู้นำ�” หมายถึง การเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถเป็นต้นแบบและมีความพร้อมในการ
ส่งเสริมให้กับหน่วยงานอื่น
		
1.1.2 “การจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” หมายถึง การบริหารจัดการสวนป่าเศรษฐกิจตาม
มาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และมาตรฐานสากล ให้มีความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนางานวิจัยด้านการปลูก และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากสวนป่าเศรษฐกิจ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากสวนป่าเศรษฐกิจ ให้องค์กรมีความมั่นคงทางทรัพยากร ทางระบบการบริหารจัดการผลผลิต และทางการเงิน
		1.1.3 “เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป.” หมายถึง การบริหารจัดการอุตสาหกรรมไม้ของ
อ.อ.ป. ที่มีมาตรฐาน CoC (Chain of Custody) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล ตั้งแต่กระบวนการส่งวัตถุดิบ
จากสวนป่าสู่โรงงานอุตสาหกรรมไม้ ขั้นตอนการผลิตที่ลดการสูญเสีย การออกแบบการผลิตที่นำ�นวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการมีคุณภาพและได้มาตรฐานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่าง
ประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน
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) พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า การ
พัฒนาที่ดินให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีผลผลิตไม้ออกจากสวนป่าเศรษฐกิจ สนองต่อความต้องการใช้ไม้
ของประชาชนและภาคธุรกิจตลอดไป การใช้ไม้จากสวนป่าเศรษฐกิจทำ�ให้ประเทศลดการใช้ไม้ จากดำ�เนินการทำ�ให้มีการ
จ้างงานราษฎรในชุมชนท้องถิ่นจำ�นวนมาก ส่งผลให้มีการกระจายรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นโดยตรงประชาชนก็มีรายได้เพิ่มขึ้น
ทำ�ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจที่ยั่งยืนจะช่วยปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติในท้องถิ่น
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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2) ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจพัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม
การปลูกไม้เศรษฐกิจและผลิตไม้เศรษฐกิจของ อ.อ.ป. ออกสู่ตลาดยังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค จำ�เป็นต้องส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนท้องถิ่นและภาคเอกชนปลูกป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีผลผลิตที่เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้บริโภค การปลูกป่าเศรษฐกิจจะเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรและภาคเอกชนได้อีกธุรกิจหนึ่ง
นอกจากนั้น การปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ว่างเปล่าพื้นที่ทั่วไป หรือพื้นที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ของเกษตรกรจะเป็นการใช้
ประโยชน์พ้นที่ให้มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น อีกด้วยแต่ในส่วนของการพัฒนาระบบ และสร้างกลไกการตลาดไม้นั้น อ.อ.ป. ยัง
ไม่สามารถเป็นหน่วยงานที่สามารถสร้างกลไกตลาดได้อย่างแท้จริง ทั้งที่ อ.อ.ป. มีธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิต
จำ�หน่าย จนถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากตลาดมีความต้องการใช้ไม้สูงมากจนต้องนำ�ไม้เข้าจากต่างประเทศมาใช้ในประเทศ
3) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้
ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้เป็นธุรกิจที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไม้อย่างมาก
การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ จะทำ�ให้ต้นทุนการผลิตลดลง ผลิตภัณฑ์ไม้มีรูปแบบสวยงามและตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภคทำ�ให้ผู้ลงทุนมีรายได้เพิ่มขึ้น โดย อ.อ.ป. มีการกำ�หนดทิศทางธุรกิจที่จะมุ่งเน้นและพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมไม้ให้เป็นแหล่งรายได้ที่สำ�คัญอีกธุรกิจหนึ่งด้วย และมีแผนการย้ายโรงเลื่อยโรงงานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ไปยังศูนย์อุตสาหกรรมไม้วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง และเสียงดัง และเป็นการลดต้นทุนใน
การผลิตให้เหลือเพียงแห่งเดียว อีกทั้งยังสะดวกในการบริหารจัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนา
มาตรฐานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้วยแนวคิดการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่น
มีสว่ นร่วมในการดำ�เนินกิจการอุตสาหกรรมไม้ทเี่ หมาะสมกับชุมชนก็จะเพิม่ รายได้ให้แก่ชมุ ชนอีกด้วย อีกทัง้ เตรียมโครงการ
Teak Valley ที่สวนป่าเด่นชัย อำ�เภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เพื่อส่งเสริมการอุตสาหกรรมไม้แบบครบวงจร
4) วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ
การวิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจเป็นการปรับปรุงการปลูกป่าเศรษฐกิจและการใช้
ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทำ�ให้การปลูกป่าเศรษฐกิจให้ผลผลิตสูง มีคุณภาพ และมีวิธีการจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับกระแสโลกที่หันกลับมาใช้ไม้ และพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การวิจัยพัฒนา
จะส่งผลให้การดำ�เนินงานด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จะทำ�ให้ผู้บริโภคได้ใช้ประโยชน์ไม้เศรษฐกิจได้หลากหลายขึ้น
5) ปรับโครงสร้างทางการเงินทั้งระบบพัฒนาสินทรัพย์เพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร
อ.อ.ป.ดำ�เนินธุรกิจการปลูกป่าเศรษฐกิจซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนจำ�นวนมากและใช้ระยะเวลายาวนานกว่า
จะมีรายรับคืนมา การปลูกไม้โตเร็วต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 ปี การปลูกไม้สักหรือไม้โตช้าต้องใช้เวลา 20-30 ปี จึงจะเริ่มมีรายได้
เข้าสู่องค์กร อ.อ.ป. จึงต้องปรับโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมกับการดำ�เนินงานขององค์กร สามารถลงทุนในระยะยาวได้
อย่างต่อเนื่องตลอดไป ประกอบกับ อ.อ.ป. มีอสังหาริมทรัพย์ ที่สามารถปรับปรุง และพัฒนาให้สามารถสร้างรายได้ให้ อ.อ.ป.
ได้ การพัฒนาสินทรัพย์เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทำ�ให้ อ.อ.ป. มีรายได้เพิ่มขึ้น ทำ�ให้สามารถลงทุนปลูกป่าเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน
6) พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน
อ.อ.ป. ดำ�เนินธุรกิจปลูกป่าเศรษฐกิจในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ทำ�ให้มีความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น ประกอบ
กับชุมชนท้องถิ่นจะมีวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับพื้นที่ป่าไม้ และใช้ประโยชน์ต่างๆ จากป่าไม้ในการดำ�รงชีวิตอยู่แล้วการใช้สวนป่า
เป็นฐานในงานด้านพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จะทำ�ให้การพัฒนาชุมชนประสบความสำ�เร็จได้ทั้งในด้านคุณภาพชีวิต ด้านการ
สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน และการสร้างรายได้ของชุมชน
7) สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทยและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในอดีต อ.อ.ป. มีภารกิจในการทำ�ไม้ในพื้นที่สูง ต้องใช้ช้างในการชักลากไม้ เพื่อให้ช้างที่สามารถทำ�งานร่วมกับ
มนุษย์ได้ จะต้องฝึกฝนช้างเป็นเวลาหลายปีให้คุ้นเคยกับการทำ�ไม้จึงจะใช้งานได้ ทำ�ให้บุคลากรของ อ.อ.ป. ทำ�งาน คลุกคลีกับ
ช้างเป็นเวลานับสิบปี มีภูมิปัญญา และความรู้เกี่ยวกับการดำ�รงชีวิตของช้างเป็นอย่างดี จึงได้นำ�ความรู้นั้นมาใช้ดูแลและ
บริบาลช้างของ อ.อ.ป. และมีความพร้อมที่จะช่วยบริบาลช้างเลี้ยงของเอกชน รวมทั้งช้างป่าอีกด้วย
รายงานประจำ�ปี 2559 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หน้า 06

8) พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว
อ.อ.ป. ได้ดำ�เนินธุรกิจบริการคือ การให้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในสวนป่าเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวที่สถาบัน
คชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำ�ปาง และพื้นที่โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาธุรกิจ
บริการและธุรกิจการท่องเที่ยว อย่างครบวงจรทำ�ให้มีบริการที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้ใช้บริการทำ�ให้ อ.อ.ป. ดำ�เนินธุรกิจบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ อ.อ.ป. ยังต้องปรับปรุงมาตรฐานในการ
ให้บริการ ทั้งความสะดวกสบาย ความสวยงามของห้องพัก การให้บริการอย่างเป็นระบบ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
การจัดโปรโมชั่นด้วยการเข้าร่วมงานไทยเที่ยวไทยที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวของ อ.อ.ป.
มากขึ้นการเข้าร่วมงานการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวต่าง ๆ
2.3 เป้าประสงค์
1) พัฒนาและบริหารสวนป่าไม้เศรษฐกิจให้มีผลผลิตที่พอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นผู้นำ�
ในการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเชียน
2) ปรับปรุงกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าไม้และลดต้นทุน
การผลิต รวมทั้งพัฒนาการตลาดเชิงรุก มีกระจายสินค้าและเพิ่มจุดจำ�หน่ายเพื่อเพิ่มยอดจำ�หน่ายสินค้า
3) แก้ปญ
ั หาสภาพคล่อง มีแหล่งเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเพิม่ มูลค่าไม้และบุคลากรมีความสามารถในการบริหาร
และวิเคราะห์ทางการเงิน
4) เป็นองค์กรทีม่ สี มรรถนะสูง ส่งเสริมให้พนักงานมีแรงจูงใจและภาคภูมใิ จในองค์กร ปฏิบตั งิ านอย่างเต็มศักยภาพ
5) ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน สามารถสร้างผลกำ�ไรและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
6) ชุมชนรอบสวนป่ามีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และการบริบาลช้างไทยให้ช้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สามารถสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้
2.4 เป้าหมายการดำ�เนินงาน ปี 2559
1) เป้าหมายกำ�ไร
ในปี 2559 อ.อ.ป. กำ�หนดเป้าหมายกำ�ไรประจำ�ปี ดังนี้
			
- รายได้รวม
1,899.60		
ล้านบาท
			
- รายจ่ายรวม
1,842.47
ล้านบาท
			
- ผลกำ�ไรสุทธิ
57.13		
ล้านบาท
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการ อ.อ.ป. ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ได้มีมติ
เห็นชอบแผนดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2559 และงบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจำ�ปี 2559 โดยมีเป้าหมายดำ�เนินงาน ดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2559 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หน้า 07

แผนยุทธศาสตร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2559-2564
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระดับยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาองค์ความรู้ และการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ บริหารจัดการสวนป่าเพื่อผลิตไม้เศรษฐกิจที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาองค์ความรู้ และการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ
ให้ได้มาตรฐานสากล
1) จำ�นวนพื้นที่สวนป่าที่ได้รับการดูแลบำ�รุงรักษาและบริหารจัดการให้คง
สภาพสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

1) พื้นที่สวนป่า58 ล้านไร่
1.1) สัก 6.2 แสนไร่
1.2) ยูคาลิปตัส 2.48 แสนไร่
1.3) ยางพารา 0.9 แสนไร่
1.4) ไม้อื่นๆและอนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่า 2 แสนไร่
2) จำ�นวนสวนป่าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน 2) สวนป่าที่ได้รับการรับรองฯ เพิ่มจาก 23 สวนป่า
ในปี 2558 เป็น 70 สวนป่า ในปี 2564
3) จำ�นวนผลผลิตจากสวนป่าที่เป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมไม้และ
เพื่อพลังงานทดแทน

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้
1) จำ�นวนไม้สักซุง ที่นำ�เข้าแปรรูปด้านอุตสาหกรรมไม้
2) รายได้จากการจำ�หน่ายไม้แปรรูปที่เพิ่มขึ้น
3) จำ�นวนโรงงานที่ได้รับมาตรฐานระบบการควบคุมโรงงาน (CoC)

3.1) ปริมาณผลผลิตที่เป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมไม้
3.1.1) ไม้สักสวนป่า 3.6 แสน ลบ.ม.
3.1.2) ผลิตภัณฑ์ยางพารา 36,000 ตัน
3.1.3) ไม้อื่นๆ 6 แสน ลบ.ม.
3.2) ปริมาณผลผลิตไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน 6 แสน ลบ.ม.
1) เพิ่มจากเดิมปีละ 5,000 ลบ.ม. จนครบ 48,000 ลบ.ม.
ในปี 2564
2) เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ต่อปี
3.1) จำ�นวน 5 โรงงาน ภายในปี 2562
3.2) สามารถรักษามาตรฐานโรงงานได้ต่อเนื่องทุกปี

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการเงิน
1) มีที่ปรึกษาวางแผนทางการเงิน

1.1) จำ�นวน 1 สถาบัน
1.2) มีวงเงินลงทุนปีละ 400 ล้านบาท

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
1) มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานทั่ว
ทั้งองค์กร และมีความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
2) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรแล้วเสร็จ
3) ร้อยละของการดำ�เนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำ�ปี

1) จำ�นวน 1 ระบบ

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
1) จำ�นวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ อ.อ.ป. ที่ได้มาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ ททท.
2) รายได้จากบริการและการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

2) ภายในปี 2559
3) ร้อยละ 80
1) เพิ่มขึ้นจาก 1 แห่ง เป็น 5 แห่ง ในปี 2564
2) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
บริบาลช้างไทย
1) ร้อยละของพื้นที่อนุรักษ์ในสวนป่าเศรษฐกิจที่ได้รับการบริหารจัดการ
1) ร้อยละ 10 ของพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป.
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
(1.158 แสนไร่)
2) จำ�นวนช้างสำ�คัญและช้างเลี้ยงที่ได้รับการอนุรักษ์และบริบาลในแต่ละปี 2.1) ช้างสำ�คัญ 13 ช้าง
2.2) ช้างเลี้ยง 450 เชือก
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เป้าหมายการดำ�เนินงาน ปี 2559

1.1 เป้าหมายการผลิตที่สำ�คัญ
อ.อ.ป. ดำ�เนินการผลิตสินค้าสำ�คัญ ประจำ�ปี 2559 ดังนี้

1. ผลผลิตจากสวนป่า
1.1 ไม้สัก
1.2 ไม้โตเร็ว
1.3 ไม้โตช้า
1.4 น้ำ�ยางพารา

รายการ

จำ�นวนการผลิต
66,685
138,728
108,954
7,154,150
4,875

หน่วย
ลบ.ม.
ตัน
ลบ.ม.
กก.
ลบ.ม.

166,249
55,220
125,800

ลบ.ฟ.
ลบ.ฟ.
ลบ.ฟ.

150,000

คน

2. ผลผลิตจากป่าตามนโยบายรัฐและพื้นที่ป่าเปิดใช้ประโยชน์
3. อุตสาหกรรม
3.1 ไม้แปรรูป
3.2 ผลิตภัณฑ์
3.3 บริการรักษาเนื้อไม้
4. ธุรกิจบริการ
บริการ/บริการท่องเที่ยวของสถาบันคชบาลฯ/สวนป่า

1.2 เป้าหมายกำ�ไร

อ.อ.ป. กำ�หนดเป้าหมายกำ�ไรสุทธิจากการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2559 ดังนี้
									
รายการ

1. จากการประกอบธุรกิจ
1.1 ผลผลิตจากสวนป่า
1.2 ผลผลิตจากป่าตามนโยบายรัฐและพื้นที่ป่าเปิด ใช้ประโยชน์
1.3 ผลผลิตจากอุตสาหกรรมไม้
1.4 ธุรกิจบริการ
1.5 ธุรกิจไม้อื่นๆ(ซื้อมาขายไป)
1.6 การดำ�เนินงานอื่นๆ
1.8 CSR
1.7 อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม
2. เชิงบริการสังคม
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมทั้งสิ้น

หน่วย : ล้านบาท

รายได้

รายจ่าย

1,020.82
20.78
212.46
48.87
496.35
86.36

1,899.60

648.26
6.50
125.94
42.10
439.17
12.38
11.85
2.53
72.35
481.39
1,842.47

291.52
2,191.12

291.52
2,133.99

13.95

57.13
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1.3 ประมาณการทางการเงิน

1.3.1 เปรียบเทียบงบกำ�ไรขาดทุน ปี 2555 –2559
									
รายการ

2555

รายได้รวม
1,863.72
รายจ่ายรวม
1,609.39
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
238.60
EBIDA
281.01
กำ�ไรเชิงศรษฐศาสตร์ (EP)
205.70
สตง.กำ�ลังตรวจรับรองงบการเงิน

2556

2557

1,592.90 2,106.48
1,555.44 1,825.58
37.46
280.90
52.47
291.84
(0.38)
163.62

2558*
2,045.95
2,128.47
(82.52)
2.20
(75.12)

หน่วย : ล้านบาท
2559** % เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จากปี 2557
1,899.60
5.26
1,842.47
18.91
57.13
(78.50)
75.28
(71.52)
17.31
(82.08)

** คาดการณ์

1.3.2 ประมาณการกระแสเงินสดปี 2559

										
รายการ
เงินสดรับ
เงินสดจ่าย
เงินสดรับมากกว่า (น้อยกว่า) เงินสดจ่าย
เงินสดคงเหลือต้นงวด
เงินสดคงเหลือปลายงวด

หน่วย: ล้านบาท

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวม

507.47
492.78
14.70
10.09
24.79

565.38
528.22
37.16
24.78
61.95

527.15
564.58
(37.44)
61.95
24.51

367.18
546.69
87.49
24.51
112.00

2,237.18
2,135.27
101.91
10.09
112.00
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1.4 เป้าหมายด้านการลงทุน						

อ.อ.ป. จัดทำ�งบประมาณลงทุน ประจำ�ปี 2559 ประกอบด้วยงบลงทุนจากเงินรายได้ของ อ.อ.ป. และงบลงทุน
จากเงินอุดหนุนรัฐบาล ดังนี้
										
หน่วย : บาท
รายการ
1. งบลงทุนจากเงินรายได้ อ.อ.ป.
1.1 งบลงทุนขออนุมัติรายปี
- สิ่งก่อสร้าง
- เครื่องจักรและอุปกรณ์
- ยานพาหนะ
- เครื่องใช้สำ�นักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก
- สำ�รองราคา
- สำ�รองกรณีจำ�เป็นเร่งด่วน
1.2 งบลงทุนที่จัดทำ�เป็นแผนระยะยาวแผนต่อเนื่อง
(แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
1.3 แผนงานลงทุนปลูกสร้างสวนป่า
- สิ่งก่อสร้าง
- เครื่องจักรและอุปกรณ์
-ยานพาหนะ
- ลงทุนอื่นๆ (แผนงานปลูกสร้างสวนป่า)
- สำ�รองราคา

งบลงทุนที่ได้รับ
497,325,000
66,991,000
39,409,700
19,463,300
55,000
157,000
5,900,000
2,000,000
10,000,000

แผนการเบิกจ่าย
452,143,200
63,091,000
39,409,700
19,463,300
55,000
157,000
2,000,000
2,000,000
10,000,000

420,334,000
1,878,000
3,467,000
571,000
421,818,000
1,600,000

379,052,200
1,878,000
3,467,000
571,000
371,536,200
1,600,000

2. งบลงทุนจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล
-พัฒนาศูนย์เรียนรู้ไม้ยางนาราชาแห่งไพร
-ปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ�ลำ�ธาร
-คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย
- พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ไม้สัก
- พัฒนาพื้นที่สวนป่าที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

149,103,900
4,729,300
13,633,000
92,851,600
18,840,000

149,103,900
4,729,300
13,633,000
92,851,600
18,840,000

19,050,000

19,050,000

รวมทั้งสิ้น

646,428,900

601,247,100
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บทบาทที่คาดหวังขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. บทบาทเชิงธุรกิจ
1) เป็นผู้นำ�การผลิตไม้สวนป่าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2) สร้างมูลค่าเพิ่มวัตถุดิบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้และอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดโดยการหา
พันธมิตรธุรกิจอย่างครบวงจร
3) พัฒนานวัตกรรมการจัดการพื้นที่สวนป่า เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอย่างหลากหลายและเต็มศักยภาพ โดย
คำ�นึงถึงแนวโน้มและทิศทางเศรษฐกิจ (เช่น การปลูกไม้พลังงาน)
2. บทบาทเชิงการตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการอนุรักษ์และการพัฒนาที่ยั่งยืน
1) เป็นผู้นำ�ในการอนุรักษ์และบริบาลช้างเลี้ยงของไทยและภูมิภาคอาเซียน
2) มีศักยภาพและความพร้อมในการสนองตอบนโยบายสำ�คัญของรัฐบาลที่เชื่อมโยงกับพันธกิจของ อ.อ.ป. ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านความมั่นคง เช่น การท่องเที่ยว อนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ไม้ของกลาง
การจัดการที่ดินให้ราษฎรผู้ยากไร้แบบยั่งยืน
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การบริหารจัดการองค์กร
6.1 การบริหารความเสี่ยง

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ บริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยหน่วยงานระบุความเสี่ยง
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับองค์กร หรือการดำ�เนินงานของ อ.อ.ป. วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง (โอกาสเกิดและผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น) และกำ�หนดแนวทางวิธีการจัดการความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีผู้อำ�นวยการ อ.อ.ป. เป็นประธาน และผู้อำ�นวยการสำ�นักเป็นคณะกรรมการ ดำ�เนินการกำ�กับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใน และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป.
ในปี 2559 อ.อ.ป. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงได้บรรลุตามเป้าหมายตามแผนการบริหารความเสี่ยง และตาม
เป้าหมายของแผนดำ�เนินงาน เช่น การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่า โดยราษฎรมีส่วนร่วม ด้านการดำ�เนินการตาม
โครงการเร่งด่วนในแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559-64 ด้านการบริหารจัดการกำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (Ebitda) และ
ด้านการแก้ไขข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วย การพัสดุ
6.2 การควบคุมภายใน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีแนวทางในการดำ�เนินงานด้านการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ โดยมีสภาพแวด
ล้อมของการควบคุมที่ดี เหมาะสมต่อการควบคุมภายใน การกำ�หนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับการดำ�เนินงานของ อ.อ.ป.
การระบุเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมตอบสนองความเสี่ยง รวมถึงกิจกรรมการควบคุมการดำ�เนิน
งานต่างๆ ของหน่วยงาน มีการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำ�เสมอ โดยให้หน่วยงานดำ�เนินการติดตามการควบคุมภายใน
แล้วรายงานผลทุกไตรมาส อ.อ.ป. ได้ให้หน่วยงานในสังกัดประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) อีกทั้ง สำ�นัก
ตรวจสอบภายใน ตรวจติดตามการควบคุมภายในของหน่วยงานอีกด้วย
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ยอดจำ�หน่ายสินค้า / บริการ ระหว่างปี 2555– 2559

										
รายการ

หน่วย : ล้านบาท

2555

2556

2557

2558

2559

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

897.90
9.96
10.49
452.10
119.45
63.51
219.41
22.98

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

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

135.33
2.17
30.65
102.51

3. กลุ่มธุรกิจบริการ
3.1 ท่องเที่ยว

34.75
34.75

37.04
37.04

33.91
33.91

35.42
35.42

39.73
39.73

4.รายได้จากการดำ�เนินงานอื่นๆ

354.37

241.98

501.89

770.18

1,019.55

5. รายได้อื่น ๆ

32.08

39.52

38.47

29.69

56.67

1,549.05

1,393.97

1,581.97

1,800.79

2,149.18

1. กลุ่มธุรกิจป่าไม้
1.1 ไม้ซุงสัก ตามนโยบายรัฐบาล
1.2 ไม้ซุงกระยาเลย ตามนโยบายรัฐบาล
1.3 ไม้สักสวนป่า
1.4 ไม้ยูคาลิปตัสสวนป่า
1.5 ไม้กระยาเลยสวนป่า
1.6 ไม้แปรรูปป่า ตามนโยบายรัฐบาล
1.7 ผลผลิตยางพารา
1.8 ผลิตผลพลอยได้ (เศษยาง)

รวมทั้งสิ้น

การผลิต

1. การผลิตไม้ตามนโยบายรัฐ 			

			

ปี

ไม้ซุงสัก

ไม้ซุงกระยาเลย

ไม้สักแปรรูปของกลาง

2555
2556
2557
2558
2559

587.00
726.10
1,157.10
4,510.93
1,356.97

4,137.78
3,321.83
2,723.38
3,023.90
6,281.95

1,901.14
36.83
123.73
6,457.10
3,768.39
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(หน่วย : ลบ.ม.)
ไม้กระยาเลย
แปรรูปของกลาง
2,758.04
430.08
2.14
243.36
369.67

2. การผลิตไม้แปรรูป 		
ปี
2555
2556
2557
2558
2559

(หน่วย : ลบ.ม.)

ไม้แปรรูปสัก
34,093.72
38,609.67
47,945.38
108,963.79
153,557.83

ไม้แปรรูปกระยาเลย
2,840.43
369.67

3. การผลิตไม้สวนป่า 								
ปี
2555
2556
2557
2558
2559

สักตัดสางฯ
(ลบ.ม.)
69,059.96
62,353.85
64,574.05
52,116.54
47,713.25

ยูคาลิปตัส
(ตัน)
42,195.50
48,180.01
68,878.27
141,272.07
117,371.98

กระยาเลยอื่น ๆ
(ลบ.ม.)
13,393.61
28,636.28
56,005.21
61,385.31
140,785.84

(หน่วย : ลบ.ม.)
น้ำ�ยางพารา
(ตัน)
5,735.00
5,815.18
5,756.49
6,248,628.13
5,729,750

การจำ�หน่าย
1. การจำ�หน่ายไม้ซุงตามนโยบายรัฐ
ปี
2555
2556
2557
2558
2559

ไม้ซุงสัก
ปริมาตร (ลบ.ม)
307.20
674.36
994.43
3,397.55
1,593.64

ไม้ซุงกระยาเลย
มูลค่า (ล้านบาท)
4.96
7.40
8.73
23.18
9.96

ปริมาตร (ลบ.ม)
1,791.21
2,967.50
3,386.24
3,160.30
5,771.70

มูลค่า(ล้านบาท)
5.43
8.66
9.62
10.63
10.49

2. การจำ�หน่ายไม้แปรรูปตามนโยบายรัฐ
ปี
2555
2556
2557
2558
2559

ไม้กระยาเลยแปรรูป

ไม้สักแปรรูป
ปริมาตร (ลบ.ม)
63.88
5,672.98
3,397.16

มูลค่า (ล้านบาท)
0.35
5.70
2.37
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ปริมาตร (ลบ.ม)
431.54
221.46
2.12
95.22
273.09

มูลค่า(ล้านบาท)
0.18
0.33
0.13
0.090
0.05

3. การจำ�หน่วยไม้แปรรูปสวนป่า
ปี
2555
2556
2557
2558
2559

ไม้แปรรูปกระยาเลย

ไม้แปรรูปสัก
ปริมาตร (ลบ.ฟ)
28,676.52
31,960.76
39,284.65
108,963.70
107,737.41

มูลค่า (ล้านบาท)
23.64
26.08
32.50
57.56
92.81

ปริมาตร (ลบ.ฟ)
2,840.43
42,484.50

มูลค่า(ล้านบาท)
1.51
7.28

4. การจำ�หน่ายไม้สวนป่า
ปี
2555
2556
2557
2558
2559

สัก
(ลบ.ม.)
55,287.58
56,528.29
55,451.71
47,973.78
47,713.25

ยูคาลิปตัส
ล้านบาท
518.17
526.30
552.64
465.91
452.10

ต้น
42,195.50
48,180.01
68,878.27
141,273.07
117,371.98

ล้านบาท
38.10
45.60
63.54
110.49
119.45

กระยาเลยอื่นๆ
(ลบ.ม.)
13,393.61
28,636.28
56,005.21
56,084.12
140,785.84

5. ขายอื่นๆ									

ล้านบาท
9.48
20.70
31.86
26.79
63.51

หน่วย : ล้านบาท

ปี

อบ อัด ไส

ผลิตภัณฑ์

นำ�้ยางพารา

แหล่งท่องเที่ยว

ผลผลิตพลอยได้

2555
2556
2557
2558
2559

3.85
2.60
3.50
3.71
2.17

24.29
19.40
19.49
21.53
30.65

488.78
409.18
276.50
216.74
242.40

34.75
37.04
33.91
35.42
39.73

11.16
9.12
9.19
20.66
70.20

หมายเหตุ ข้อมูลปี 2559 เป็นข้อมูลเบื้องต้นจาก ส.นผ.
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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
										

(หน่วย : บาท)

					
หมายเหตุ		
2559			
2558
		สินทรัพย์									
สินทรัพย์หมุนเวียน					
		
		
77,625,302.75
61,724,791.01
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		
3		
153,372,157.02
110,664,656.83
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ			
4		
2,095,050,672.65
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ			
5		 2,179,179,282.22
1,262,949.54
พัสดุคงเหลือ – สุทธิ						1,226,791.58
15,037,731.13
25,458,792.18
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
6		
2,426,441,264.70
2,294,161,862.21
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน						
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน									
83,500,000.00
83,500,000.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
7		
8,085,934.33
8,107,502.21
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ
8		
2,400,524,775.47
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ – สุทธิ และสวนป่า
9		 2,448,535,399.06
6,940,609.09
10,292,358.15
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ			
10		
7,289,388.47
7,356,275.09
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น			
11		
2,509,780,910.92
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				 2,554,351,330.95
		
4,980,792,595.65
4,803,942,773.13
รวมสินทรัพย์						
					
				
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้						
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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
										

(หน่วย : บาท)

						
หมายเหตุ
2559			
2558
		หนี้สินและส่วนของเจ้าของ						
หนี้สินหมุนเวียน									
126,716.00
เงินเบิกเกินบัญชี						
22,000,000.00
เจ้ากู้ยืมจากสถาบันการเงิน						 145,721,669.10
130,860,073.19
เจ้าหนี้การค้า				
12		
14,240,000.00
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี
13.1				
12,456,850.65
30,832,775.57
เจ้าหนี้อื่น 		
150,513,332.87
87,786,767.90
เงินรับล่วงหน้าค่าขายสินค้า						
37,205,000.00
เงินค้างนำ�ส่งคลัง
9,948,976.17
8,952,085.11
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
14		
6,974,000.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี 15.1			
19,402,290.00
20,612,787.00
ภาระหนี้สินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
29,545,903.73
25,737,992.40
หนี้สินหมุนเวียนอื่น				
16		
367,589,022.52
385,328,197.17
รวมหนี้สินหมุนเวียน						
หนี้สินไม่หมุนเวียน									
617,213,084.45
540,402,949.47
รายการรอการรับรู้				
17		
110,362,690.35
109,650,976.82
โบนัสค้างจ่าย				
18		
49,655,000.00
12,450,000.00
เงินค้างนำ�ส่งคลัง							
190,941,016.00
203,444,868.00
ภาระหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน			
110,404,875.79
112,493,358.72
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น			
19		
1,078,576,666.59
978,442,153.01
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน						
1,446,165,689.11
1,363,770,350.18
รวมหนี้สิน												
										
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้								
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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
										

(หน่วย : บาท)

						
หมายเหตุ
2559			
2558
ส่วนของเจ้าของ									
ทุนประเดิมจากรัฐบาล						
10,000,000.00
10,000,000.00
ทุนรับโอน						
10,319,839.46
10,319,839.46
กำ�ไรสะสม								
จัดสรรแล้ว							
		
สำ�รองธรรมดา				
		
470,182,576.51
470,182,576.51
		
สำ�รองบำ�รุงสวัสดิภาพ			
8,736,387.60
8,736,387.60
		
สำ�รองโครงการปลูกสร้างสวนป่า			
888,082,498.01
888,082,498.01
ยังไม่ได้จัดสรร					
		
2,147,305,604.96
2,052,851,121.37
รวมส่วนของเจ้าของ							
3,534,626,906.54
3,440,172,422.95
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ						
4,980,792,595.65
4,803,942,773.13
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
						
			
									
		
(นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ)				
(นางจีรนันท์ เมฆสุวรรณ)
รองผู้อำ�นวยการ รักษาการแทน		
ผู้อำ�นวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้			

ผู้อำ�นวยการสำ�นักบัญชีและการเงิน			
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้		
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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
										

(หน่วย : บาท)

					
หมายเหตุ		
2559			
2558
		
รายได้									
1,746,074,362.01
1,465,926,624.45
รายได้ค่าขาย							
้
249,544,317.89
237,399,105.93
รายได้ผลิตนำ�ยางพารา						
37,594,539.36
39,134,583.91
รายได้จากการให้บริการ
201,791,599.71
187,664,732.76
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล						
17,318,119.47
37,434,154.22
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลบิกจ่ายแทนกัน
118,477,339.60
78,747,290.37
รายได้อื่น 				
20		
2,046,306,491.64
รวมรายได้						 2,370,800,278.04
ค่าใช้จ่าย									
1,079,065,385.60
ต้นทุนขาย						 1,335,100,789.50
้
195,864,348.29
206,290,162.47
ค่าใช้จ่ายผลิตนำ�ยางพารา						
45,637,305.07
43,745,536.77
ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ						
48,562,495.66
54,132,112.09
ค่าใช้จ่ายในการขาย						
391,560,303.23
420,790,026.72
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป				
201,522,648.74
187,932,913.60
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล
5,958,684.57
6,102,850.19
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย		
21		
17,318,119.47
37,434,154.22
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลเบิกจ่ายแทนกัน
33,850,916.70
90,135,219.08
ค่าใช้จ่ายอื่น				
22		
2,275,375,611.23
2,125,628,360.74
รวมค่าใช้จ่าย						
95,424,666.81
(79,321,869.10)
กำ�ไร(ขาดทุน)ก่อนหักต้นทุนทางการเงิน						
970,183.22
2,844,458.77
ต้นทุนทางการเงิน							
(82,166,327.87)
กำ�ไร(ขาดทุน)สุทธิ 						94,454,483.59
									
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
									

รายงานประจำ�ปี 2559 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หน้า 20

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
งบกำ�ไรขาดทุน จำ�แนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
										

(หน่วย : บาท)

					
หมายเหตุ		
2559			
2558
		
รายได้									
1,746,074,362.01
1,465,926,624.45
รายได้ค่าขาย							
้
249,544,317.89
237,399,105.93
รายได้ผลิตนำ�ยางพารา						
37,594,539.36
39,134,583.91
รายได้จากการให้บริการ
118,477,339.60
78,747,290.37
รายได้อื่นๆ - รายได้ อ.อ.ป.			
20
201,791,599.71
187,664,732.76
		
- รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล						
17,318,119.47
37,434,154.22
		
- รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลบิกจ่ายแทนกัน
2,370,800,278.04
2,046,306,491.64
		รวมรายได้						
ค่าใช้จ่าย									
(6,772,259.31)
3,277,561.58
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปและงานระหว่างทำ�
868,066,994.03
639,519,173.81
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
2,905,533.31
3,028,950.34
ค่าตอบแทนกรรมการ
561,208,626.88
585,027,730.68
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
54,840,400.85
49,795,747.55
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำ�หน่าย
795,126,315.47
844,979,196.78
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
22
2,275,375,611.23
2,125,628,360.74
		รวมค่าใช้จ่าย						
95,424,666.81
(79,321,869.10)
กำ�ไร(ขาดทุน)ก่อนหักต้นทุนทางการเงิน						
2,844,458.77
ต้นทุนทางการเงิน							 970,183.22
(82,166,327.87)
กำ�ไร(ขาดทุน)สุทธิ 						94,454,483.59
									
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
									

รายงานประจำ�ปี 2559 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
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รายงานประจำ�ปี 2559 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หน้า 22

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558			
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559				
			
							
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
		

20,319,839.45
-		
20,319,839.46

470,182,576.51
-		
470,182,576.51

					
หมายเหตุ
ทุน
สำ�รองธรรมดา
											
												
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		
20,319,839.46
470,182,576.51
กำ�ไรเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี						
-		
-		
เงินค้างนำ�ส่งคลัง						
-		
-		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558			
20,319,839.46
410,182,576.51

888,082,498.01
888,082,498.01

888,082,490.02
888,082,498.01

8,736,387.60
-		
-		
8,736,387.60
8,736,387.60
-		
8,736,387.60

สำ�รองบำ�รุง
ปลูกสร้างสวนป่า

สำ�รองบำ�รุง
สวัสดิภาพ

														

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

2,052,851,121.37
94,454,483.59
2,147,305,604.96

2,172,222,449.24
(82,166,327.87)
(37,205,000.00)
2,052,851,121.37

รวม

3,440,272,422.95
94,454,483.59
3,534,626,906.54

3,559,543,750.82
(82,166,327.87)
(37,205,000.00)
3,440,172,422.95

กำ�ไร(ขาดทุน) สะสม
ยังไม่ได้จัดสรร		

(หน่วย : บาท)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
										
								

(หน่วย : บาท)

2559			

2558

										
		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน									
กำ�ไร(ขาดทุน)สุทธิ								
		
94,454,483.59
(82,166,327.87)
รายการปรับกระทบกำ�ไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำ�เนินงาน								
ค่าเสื่อมราคา							51,670,019.70
		 47,283,281.66
21,508.95
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน				 21,567.88
		
4,214,614.92
ค่าตัดจำ�หน่ายทรัพย์สินไม่มีตัวตน					 4,434,749.06
			
(246,085,649.16)
(235,381,561.37)
รายได้รอการรับรู้โอนเป็นรายได้						
(1,028,486.81)
51,186,769.05
หนี้สงสัยจะสูญ
7,546.00
293,378.72
สินทรัพย์ชำ�รุดและตัดบัญชี
(900,000.00)
(840,000.00)
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน					
2,358,046.71
6,115,193.45
ค่าใช้จ่ายชดเชยพื้นที่สวนป่า
(1,935,918.83) 		
1,554,020.95
กำ�ไร(ขาดทุน)จากการตีราคาสินค้า					
(576,638.70)
(3,038,087.93
กำ�ไร(ขาดทุน)จากการจำ�หน่ายทรัพย์สิน							
2,844,458.77
ดอกเบี้ยจ่าย							 970,183.22
		
กำ�ไร(ขาดทุน)จากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
(96,610,097.34)
(207,912,750.70)
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง									
(42,764,050.60)
8,811,806.14
ลูกหนี้การค้า									
(1,824,855.95)
2,008,953.84
สินค้าคงเหลือ									
(122,285.02)
พัสดุคงเหลือ							 36,157.96
		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						11,416,098.27
		 37,406,243.74
80,063.38
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น						 66,886.62
		
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
14,861,595.91
32,695,316.02
เจ้าหนี้การค้า
(18,375,924.92)
19,074,841.93
เจ้าหนี้อื่น
62,726,564.97
26,011,420.08
เงินรับล่วงหน้า
996,891.06
2,203,106.39
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
711,713.53
31,811,200.95
โบนัสค้างจ่าย
322,895,784.14
339,591,526.94
รายได้รอการรับรู้
(1,210,497.001)
(2,140,221.00)
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
(12,503,852.00)
(21,318,274.00)
ภาระผู้รับผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน
(33,397.088.67)
(833,985.83)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
35,116,517.07
(17,327,482.53)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
242,231,843.05
250,039,480.33
		
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำ�เนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำ�ปี 2559 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
										

(หน่วย : บาท)

								
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายเพื่อดำ�เนินการปลูกสร้างสวนป่าเพิ่มขึ้น
รับชำ�ระเงินให้กู้ยืมกับพนักงาน
เงินลงทุนบริษัทในเครือ และบริษัทอื่น
		
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ไช้ไป)ในกิจการลงทุน

1,036,233.33
(128,228,882.66)
(1,083,000.00)
(54,644,782.76)

3,076,520.00
(153,439,449.16)
(1,122,558.41)
(57,032,292.54)

900,000.00
(182,020,432.09)

840,000.00
(207,677,780.11)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี
รับ(จ่ายคืน)เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคารกรุงไทย
ชำ�ระดอกเบี้ย
ชำ�ระดอกเบี้ยค้างจ่าย(วงเงินเดิม)
ชำ�ระเงินกู้ยืมระยะยาว
		
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหารเงิน
เงินสดและรายการเปรียบเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

(126,716.00)
(22,000,000.00)
(970,183.22)
(6,974,000.00)
(14,240,000.00)
(44,310,899.22)
15,900,511.74
61,724,791.01
77,625,302.75

126,716.00
22,000,000.00
(2,844,458.77)
(13,896,000.00)
(37,960,000.00)
(32,573,742.77)
9,787,957.45
51,936,833.56
61,724,791,01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2559 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
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2559			

2558		

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นตามที่ได้ระบุ)
-----------------------------

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2517 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
และ(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 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 รวมทั้ง
อุตสาหกรรมอื่นใดที่เกี่ยวด้วยไม้หรือของป่า
(3) ปลูกสร้างสวนป่า คุ้มครองรักษาป่าไม้ และบูรณะป่าไม้เพื่อประโยชน์แก่การป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นการดำ�เนินการ
เองหรือเป็นการดำ�เนินการเพื่อช่วยเหลือรัฐ
(4) วิจัย ค้นคว้า และทดลองเกี่ยวกับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมป่าไม้
(5) ดำ�เนินกิจการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การปลูกฝังทัศนคติและสำ�นึกในการคุ้มครอง ดูแลรักษา บูรณะ
และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งการจัดหาที่พัก การอำ�นวยความสะดวกหรือการให้บริการในกิจการที่เกี่ยวกับทัศนาจร
หรือกิจการอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่การอำ�นวยการดังกล่าวด้วย
(6) ดำ�เนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมประกอบธุรกิจ
หลักด้านอุตสาหกรรมป่าไม้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนทั่วไป ทั้งภายในและนอกประเทศ ในด้านการผลิต
และจำ�หน่ายไม้อัด แผ่นใยไม้อัดแข็ง ประตูไม้แผ่นเรียบ และผลิตภัณฑ์ เครื่องเรือนอื่นๆ ตลอดจนทำ�โครงการสวนป่าตามที่
ได้รับสัมปทานจากกรมป่าไม้
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�งบการเงินรวมเป็น
ครั้งแรก เนื่องจาก อ.อ.ป. เริ่มมีอำ�นาจควบคุมในการกำ�หนดนโยบายทางการเงินและการดำ�เนินงานของบริษัทดังกล่าว
ในปี 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ให้เลิกกิจการบริษัท ไม้อัดไทย จำ�กัด โดยดำ�เนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และบริษัท ไม้อัดไทย จำ�กัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับ
กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ขณะนี้อยู่ระหว่างชำ�ระบัญชี ดังนั้นในปี 2556 อ.อ.ป. จึงไม่นำ�งบการ
เงินของบริษัท ไม้อัดไทย จำ�กัด มารวม
หมายเหตุ 2 นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญที่ใช้ในการจัดทำ�งบการเงินของ อ.อ.ป. มีดังต่อไปนี้
2.1 เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน
งบการเงินจัดทำ�ขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งรวมถึง
มาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่
ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง “กำ�หนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552”
ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2552 ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ให้มีผลบังคับใช้สำ�หรับการจัดทำ�งบการเงิน ซึ่งมีรอบปีบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป
งบการเงินได้จัดทำ�ขึ้นโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว โดยไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำ�คัญกับงบการเงิน
งบการเงินจัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ระบุใน
นโยบายบั ญ ชี ใ นการจั ด ทำ � งบการเงิ น ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการบั ญ ชี แ ละมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
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ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำ�หนดนโยบายและการรายงานจำ�นวน
เงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
2.2 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน และที่จะมีผลบังคับในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้
มีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
ข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
						
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
						
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
						
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
						
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
						

การนำ�เสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
เหตุการณ์ภายหลังวันที่รอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจาก
งาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
กำ�ไรต่อหุ้น
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจ
เกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
การบัญชีสำ�หรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
การบัญชีสำ�หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล สำ�หรับเครื่องมือทาง
การเงิน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง
								
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง
								
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง
								
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)		
เรื่อง
								
								
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)		
เรื่อง
								
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)		
เรื่อง
								
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)		
เรื่อง
								
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)		
เรื่อง
								
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)		
เรื่อง
								
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)		
เรื่อง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
เรื่อง
(ปรับปรุง 2559) 						
								
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 		
เรื่อง
(ปรับปรุง 2559) 						
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5		
เรื่อง
(ปรับปรุง 2559) 						
								
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7		
เรื่อง
(ปรับปรุง 2559) 						
								
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10		
เรื่อง
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12		
เรื่อง
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13		
เรื่อง
(ปรับปรุง 2559)
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การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การดำ�เนินงานที่ยกเลิก
การสำ�รวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร
แร่
ส่วนงานดำ�เนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียใน
กิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดำ�เนินงาน
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน – สิ่งจูงใจที่ให้แก่
ผู้เช่า
ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือผู้ถือหุ้น
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตาม
รูปแบบกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน
บริการ
รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริการโฆษณา
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซด์
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก
การรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวด
ล้อม
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการ
เงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14			
(ปรับปรุง 2559)						
								
								
								
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15			
(ปรับปรุง 2559) 						
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17			
(ปรับปรุง 2559) 						
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18			
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20			
(ปรับปรุง 2559)						
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21			
(ปรับปรุง 2559)		

เรื่อง ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ตามโครงการ
ผลประโยชน์ ข้อกำ�หนดเงินทุนขั้นต่ำ�และ
ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้สำ�หรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผล		
ประโยชน์ของพนักงาน
เรื่อง สัญญาสำ�หรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด
ให้เจ้าของ
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วง
การผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน
เรื่อง เงินที่นำ�ส่งรัฐ

ผู้บริหารของ อ.อ.ป. ได้ประเมินและคาดว่า มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินการตีความ
มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบันและสำ�หรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำ�คัญต่องบ
การเงินของ อ.อ.ป.ในปีที่เริ่มใช้
2.3 การใช้ประมาณการ
การจั ด ทำ � งบการเงิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปในประเทศไทยซึ่ ง กำ � หนดให้ ฝ่ า ยบริ ห าร
ต้องประมาณการและกำ�หนดข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลกับตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนอ
งบการเงินดังกล่าว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการถึงแม้ว่าตัวเลขประมาณการได้จัดทำ�ขึ้นด้วย
ความเข้าใจที่ดีที่สุดในเหตุการณ์และสิ่งที่กระทำ�ไปในปัจจุบันในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงิน
2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการต่างๆ ในงบการเงินของ อ.อ.ป. วัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินบาท รายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศที่
เกิดขึ้นระหว่างปี แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินในสกุลเงิน
ตราต่างประเทศ ซึ่งคงเหลือ ณ วันที่ตามงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการกำ�ไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำ�ระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจาก
การแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าว ได้บันทึกไว้ในงบกำ�ไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร หรือเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพ
คล่องในการเปลี่ยนมือ ซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่มีการออกตราสาร
2.6 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนีก้ ารค้าแสดงในมูลค่าสุทธิทคี่ าดว่าจะได้รบั ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญประมาณจากลูกหนีท้ มี่ ใิ ช่สว่ นราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่ค้างนานตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำ�หนด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตาม
บัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สงสัยจะสูญบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบ
กำ�ไรขาดทุนในปีที่เกิดขึ้น
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2.7 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า ราคาทุนของสินค้า
คำ�นวณโดยวิธีเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วย
ค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็นเพื่อให้สินค้านั้นพร้อมขายและค่าใช้จ่ายในการขาย ณ วันสิ้นงวดจะตั้งประมาณการเผื่อสินค้าชำ�รุดและ
เสื่อมคุณภาพด้วยจำ�นวนผลต่างระหว่างราคาทุนถัวเฉลี่ยรวมกับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับรวม (ราคาที่คณะกรรมการสำ�รวจ
สินค้าคงเหลือกำ�หนดขึ้นตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับในขณะนั้นโดยคำ�นึงถึงสภาพของไม้) การประมาณค่าเผื่อสินค้าชำ�รุดและ
เสื่อมคุณภาพ หากยอดประมาณการสูงหรือต่ำ�กว่างวดก่อนผลต่างจะถือเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ในงวดนั้นๆ อ.อ.ป. จะทำ�
การตรวจนับสินค้าคงเหลือปีละครั้งและจะปรับปรุงจำ�นวนคงเหลือตามบัญชีให้ตรงกับรายงานของคณะกรรมการตรวจ
นับสินค้า หากผลต่างที่เกิดจากยอดที่ตรวจนับได้ต่ำ�กว่ายอดคงเหลือตามบัญชีจะแสดงเป็นสินทรัพย์ไว้ในบัญชีขัดข้องเพื่อ
รอการสอบสวนหาสาเหตุและจะตั้งประมาณการเผื่อความเสียหายไว้ทั้งจำ�นวน ในกรณีที่ยอดตรวจนับได้สูงกว่ายอดตาม
บัญชีจะรับรู้เป็นรายได้ทั้งจำ�นวนในปี 2554 สินค้าคงเหลือจะเพิ่มประเภทบัญชีงานระหว่างผลิตสวนป่าเศรษฐกิจโครงการ
1 – 6 เนื่องจากเงินลงทุนการปลูกสร้างสวนป่า ได้มีการปรับปรุงการบันทึกบัญชีใหม่โดยดูจากวัตถุประสงค์หลักของ อ.อ.ป.
ว่าดำ�เนินการปลูกสร้างเพื่อการค้า (เป็นสินค้า) ดังนั้นการแสดงรายการเงินลงทุนการปลูกสร้างสวนป่า กลุ่มสวนป่าเศรษฐกิจ
โครงการ 1 – 6 จึงได้โอนย้ายไปแสดงอยู่ในกลุ่มสินค้าคงเหลือ – สุทธิ ประเภทงานระหว่างผลิตสวนป่าเศรษฐกิจโครงการ
1 – 6 เมื่อมีการทำ�ไม้ออกก็จะลดยอดงานระหว่างผลิตสวนป่าเศรษฐกิจโครงการ 1 – 6 ด้วยต้นทุนของแต่ละแปลงปีที่ทำ�ไม้
ออก รวมกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการทำ�ไม้ออกและโอนเข้าสต็อกสินค้าเพื่อรอจำ�หน่ายต่อไป
2.8 พัสดุคงเหลือ
พัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนถัวเฉลี่ยหักด้วยประมาณการเสื่อมมูลค่าและล้าสมัยสำ�หรับพัสดุที่เสื่อมสภาพ
หรือไม่ได้ใช้นาน
2.9 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า 2.10 อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าระยะยาว
หรือจากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์
หรือทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการดำ�เนินงานของ อ.อ.ป. ถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมถึง
อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต โดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนของ อ.อ.ป. เป็นที่ดินที่ถือครองไว้โดยยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคตซึ่ง อ.อ.ป. ไม่ได้ระบุจะใช้
ที่ ดิ น นั้ น เป็ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ มี ไว้ ใช้ ง านหรื อ เพื่ อ ขายในระยะสั้ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น วั ด มู ล ค่ า เริ่ ม แรก
ด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนในการทำ�รายการ และวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้ด้วยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสม (ถ้ามี) ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
อ.อ.ป. จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากต้นทุนนั้นและสามารถวัดราคามูลค่าต้นทุนได้อย่างน่าเชื่อถือต้นทุนใน
การซ่อมแซมและบำ�รุงรักษาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
2.11 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ – สุทธิ และสวนป่า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้เริ่มแรกด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า ค่าเสื่อมราคา
คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของ
สินทรัพย์ ยกเว้นที่ดิน ซึ่งถือว่าประมาณการอายุการให้ประโยชน์มีไม่จำ�กัด (สำ�หรับสินทรัพย์ที่ซื้อหรือได้มาถึงวันที่ 19
มิถุนายน 2548 ที่มีมูลค่าเกิน 3,000.00 บาท บันทึกเป็นสินทรัพย์ ต่อมาได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 30,000.00 บาท เมื่อวันที่
20 มิถุนายน 2548 โดยยอดที่ต่ำ�กว่านั้นจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ซื้อหรือได้มา)
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ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กำ�หนดให้กิจการต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปบัญชี 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			
ได้รับคืน

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

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะ

รายการกำ�ไรขาดทุนจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำ�นวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับ
ราคาตามบัญชี และได้รวมอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุน
รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น จะถูกรวมไว้เป็นต้นทุนของสินทรัพย์
เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะกลับเข้าสู่ อ.อ.ป. มีมูลค่าสูงกว่าการใช้ประโยชน์เดิม
ของสินทรัพย์ทมี่ ไี ว้ตงั้ แต่ตน้ เมือ่ ได้มาซึง่ สินทรัพย์ และจะตัดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ทเี่ หลืออยูข่ องสินทรัพย์
ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
ในปี 2554 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ – สุทธิ และสวนป่า จะเพิ่มประเภทบัญชีสวนป่ายางพาราโครงการ 1 – 6
สินทรัพย์ระหว่างดำ�เนินการ สวนป่ายางพาราโครงการ 1 – 6 สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์โครงการ 1 – 6 สินทรัพย์ระหว่าง
ดำ�เนินการ สวนป่าอนุรักษ์โครงการ 1 – 6 เนื่องจากแก้ไขประเภทบัญชีเงินลงทุนการปลูกสร้างสวนป่าออกจากระบบบัญชี
เพราะวัตถุประสงค์หลักของ อ.อ.ป. ว่าดำ�เนินการปลูกสร้างเพื่ออนุรักษ์และเพื่อนำ�ผลิตผลพลอยได้ไปจำ�หน่าย ดังนั้น
ประเภทบัญชีสวนป่ายางพาราโครงการ 1 – 6 สินทรัพย์ระหว่างดำ�เนินการ สวนป่ายางพาราโครงการ 1 – 6 สวนป่า
เพื่อการอนุรักษ์โครงการ 1 – 6 สินทรัพย์ระหว่างดำ�เนินการสวนป่าเพื่ออนุรักษ์โครงการ 1 – 6 จึงไปแสดงอยู่ในกลุ่ม
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ – สุทธิ และสวนป่า ซึ่งบันทึกอยู่ในหัวข้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
2.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์ โดยคำ�นวณจากต้นทุนในการได้มา
และการดำ�เนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำ�มาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจำ�หน่ายตลอดอายุประมาณ
การให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาและบำ�รุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
ต้นทุนโดยตรง
ในการจัดทำ�โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ อ.อ.ป. เป็นผู้ดูแลและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งอาจให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่
มากกว่าต้นทุนเป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งปีจึงจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทำ�งานใน
ทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจำ�นวนเงินที่เหมาะสม
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้นกว่าเมื่อได้มา จะบันทึกเป็นต้นทุนเพื่อ
การพัฒนาและบวกรวมไว้ในต้นทุนเมื่อได้มาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้
เป็นสินทรัพย์และตัดจำ�หน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 5 ปี
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2.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานจำ�กัด จะมีการทบทวนการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชี
ของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจำ�นวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่าตามราคาทุนหักต้นทุนในการ
ขายเที ย บกั บ มู ล ค่ า จากการใช้ สิ น ทรั พ ย์ จ ะถู ก จั ด เป็ น หน่ ว ยเล็ ก ที่ สุ ด ที่ ส ามารถแยกออกมาได้ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การประเมินการด้อยค่า
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินจะมีการประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุน
จากการด้อยค่า ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
2.14 เงินลงทุนการปลูกสร้างสวนป่า
ตั้งแต่ปี 2554 เงินลงทุนการปลูกสร้างสวนป่า ได้มีการปรับปรุงการบันทึกบัญชีใหม่ โดยดูจากวัตถุประสงค์หลัก
ของ อ.อ.ป. ว่าดำ�เนินการปลูกสร้างสวนป่าเพือ่ การค้า (เป็นสินค้า) เพือ่ อนุรกั ษ์หรือเพือ่ จำ�หน่ายผลิตผลพลอยได้ (น้�ำ ยางพารา)
ดังนั้นการบันทึกบัญชีจึงดำ�เนินการตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
		2.14.1 กรณีการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อการค้า (เป็นสินค้า)
		
จึ ง ยกเลิ ก ประเภทบั ญ ชี เ งิ น ลงทุ น การปลู ก สร้ า งสวนป่ า ที่ บั น ทึ ก ในงบแสดงฐานะการเงิ น ซึ่ ง แสดง
อยู่ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โดยเปลี่ยนประเภทบัญชีเป็นงานระหว่างผลิตสวนป่าเศรษฐกิจโครงการ 1 – 6 และ
บันทึกข้อมูลดังกล่าวในหัวข้อสินค้าคงเหลือ – สุทธิ ซึ่งอยู่ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน
		
2.14.2 กรณีการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อการอนุรักษ์
		
จึงยกเลิกประเภทบัญชีเงินลงทุนการปลูกสร้างสวนป่าที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งอยู่ในส่วน
ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โดยเปลี่ยนประเภทบัญชีเป็นสวนป่าเพื่อการอนุรักษ์ โครงการ 1 – 6 และบัญชีสินทรัพย์
ระหว่างดำ�เนินการ – สวนป่าเพื่ออนุรักษ์โครงการ 1 – 6 และบันทึกข้อมูลดังกล่าวในหัวข้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ซึ่งอยู่ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนแทน การบันทึกบัญชีทั้ง 2 ประเภท มีความแตกต่างกัน ดังนี้
		สวนป่าแปลงเก่า ปลูกครบระยะเวลาที่จะใช้ประโยชน์ได้แล้ว ให้ถือเป็นสินทรัพย์ถาวร และบันทึกบัญชี
รวมในรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์โครงการ 1 – 6) ให้ใช้ราคาทุน ณ ปี 2554 โดยไม่ต้อง
คำ�นวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน เนื่องจากมูลค่าซากสูงกว่าราคาทุน ในอนาคตหากมีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์เพื่อการค้า
จะสามารถดำ�เนินการได้โดยปรับปรุงสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน โดยปรับปรุงประเภทบัญชีสวนป่าเพื่ออนุรักษ์
โครงการ 1 – 6 เป็นประเภทบัญชีงานระหว่าง ผลิตสวนป่าเศรษฐกิจโครงการ 1 – 6 สำ�หรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ปี
2555 ให้บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย
		สวนป่าแปลงใหม่ ให้บันทึกรวมในรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สินทรัพย์ระหว่างดำ�เนินการ –
สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์โครงการ 1 – 6) เมื่อต้นไม้โตพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์แล้วให้ปรับปรุงบัญชีเป็นสวนป่าเพื่อการ
อนุรักษ์โครงการ 1 – 6
		
2.14.3 กรณีการปลูกสร้างสวนป่ายางพารา
		
ทำ�การปรับปรุงการบันทึกบัญชีแยกตามวัตถุประสงค์ของการปลูกต้นยางพารา ซึ่งกำ�หนดไว้ในนโยบาย
ของ อ.อ.ป. ดังนี้
		
– วัตถุประสงค์เพื่อขายน้ำ�ยาง บันทึกบัญชีในกลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประเภท ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ – สุทธิ (สวนป่ายางพาราโครงการ 1 – 6) โดยไม่คิดค่าเสื่อมราคา เนื่องจากต้นยางมีราคาตลาดที่สูงกว่าราคาทุน
		
– วัตถุประสงค์เพื่อขายต้นยางพารา บันทึกบัญชีในกลุ่มสินทรัพย์หมุนเวียน ประเภทสินค้าคงเหลือ –
สุทธิ (งานระหว่างผลิตไม้สวนป่าเศรษฐกิจโครงการ 1 – 6) เนื่องจาก อ.อ.ป. มีวัตถุประสงค์ทั้งเพื่อจำ�หน่ายน้ำ�ยางพารา
และจำ�หน่ายไม้ซุงยางพารา มีขั้นตอนการดำ�เนินการ ดังนี้
		
ระยะที่ 1 การปลูก การบำ�รุงรักษา ตั้งแต่ปลูกจนถึงก่อนเริ่มเปิดกรีดยางได้ (อายุระหว่าง 1 – 7 ปี) ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นให้บันทึกบัญชีสินทรัพย์ในรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สินทรัพย์ระหว่างดำ�เนินการ – สวนป่ายางพารา
โครงการ 1 – 6) เมื่อพร้อมเปิดกรีดยางได้ให้โอนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สวนป่ายางพาราโครงการ 1 – 6)
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ระยะที่ 2 การเก็บเกี่ยวผลผลิตพลอยได้จากยางพารา (อายุระหว่าง 7 – 26 ปี) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การกรีดยางพารา จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตผลพลอยได้ยางพาราและจะโอนปิดค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้าเป็นต้นทุนสินค้า
ผลพลอยได้ยางพาราถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนประเภทสินค้าต่อไป
		
ระยะที่ 3 การจำ�หน่ายไม้ซุงยางพารา เมื่อหยุดกรีดยางพารา หรือครบรอบตัดฟันที่กำ�หนดต้นยางพารา
มีอายุประมาณ 26 ปีขึ้นไป เมื่อมีการทำ�ไม้ออกจากสวนป่าจะปรับปรุงบัญชีจากรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สวน
ป่ายางพาราโครงการ 1 – 6) เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนประเภทสินค้า (งานระหว่างผลิตสวนป่าเศรษฐกิจโครงการ 1 – 6)
2.15 รายการรอการรับรู้
เป็นสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคโดยมีเงื่อนไขในการใช้จ่ายสินทรัพย์นั้น หรือเงินที่รับจากรัฐบาลโดยมีเงื่อนไขในการ
ใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคและเงินอุดหนุนที่ให้ประโยชน์เกิน 1 รอบระยะเวลา
บัญชี อ.อ.ป. จะรับรู้เป็นสินทรัพย์คู่กับรายการรอการรับรู้ และจะทยอยรับรู้รายการรอการรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาค
หรือรายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลคู่กับบัญชีค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง เมื่อ อ.อ.ป. ได้ดำ�เนิน
การตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้เงินแล้ว
2.16 เงินช่วยเหลือโครงการวนวัฒนวิทยา
มูลนิธิวนวัฒนวิทยาโพ้นทะเล อู – เมด้า (OSC – U) ได้ให้เงินช่วยเหลือกับ อ.อ.ป. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อ.อ.ป.
ใช้ปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่อยู่ในความดูแลของ อ.อ.ป. และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยสำ�หรับนักวิชาการที่สนใจทั่วไป
ทั้งภายในและต่างประเทศ โครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ 2535 – ปัจจุบัน ในเนื้อที่ 14,420.50 ไร่ (ปลูกได้จริง 18,430.601 ไร่)
ซึ่ง อ.อ.ป. จะบันทึกเงินช่วยเหลือดังกล่าวไว้เป็นหนี้สิน และจะทยอยรับรู้เป็นรายได้เมื่อ อ.อ.ป. ได้ดำ�เนินการปลูกสร้าง
สวนป่าตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้เงินแล้ว 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 สวนป่า
ห้วยน้ำ�ขาว จ.กระบี่ และสวนป่าเกริงกระเวีย จ.กาญจนบุรี
ระยะที่ 5 จำ�นวน 4,700 ไร่ ที่สวนป่าคลองตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา สวนป่าน้ำ�สวย-ห้วยปลาดุก และสวนป่านาด้วง
จ.เลย สวนป่าท่ากุ่ม จ.ตราด สวนป่าแก่งหางแมว จ.จันทบุรี สวนป่าแม่มาน จ.แพร่ สวนป่าไทรโยค จ.กาญจนบุรี และ
สวนป่าขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ
2.17 ต้นทุนการทำ�ไม้
การคำ�นวณต้นทุนการทำ�ไม้สวนป่า โดยนำ�เงินลงทุนการปลูกสร้างสวนป่าแต่ละแปลงปีมาถัวเฉลี่ยด้วยปริมาตร
เนื้อไม้ที่มีอยู่ในแต่ละแปลงปี เพื่อใช้เป็นฐานในการคิดต้นทุนการทำ�ไม้ต่อปริมาตร เมื่อมีการทำ�ไม้ออกจากแปลงใดของ
สวนป่านั้น ๆ เป็นจำ�นวนท่อน และปริมาตรเท่าใด ก็จะนำ�ปริมาตรที่ทำ�ไม้ออกคูณกับฐานข้อมูลต้นทุนทำ�ไม้ต่อปริมาตร
แล้วบวกด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของแปลงที่ทำ�ไม้ออก จะเป็นต้นทุนการทำ�ไม้การทำ�ไม้ในพื้นที่บริเวณอ่างหรือเขื่อนเก็บกักน้ำ�
อ.อ.ป. จะเฉลี่ยค่าใช้จ่าย ในการสำ�รวจเป็นต้นทุนของไม้ที่ทำ�ออกตามสัดส่วนของปริมาตรไม้ที่ทำ�ออกกับปริมาตรไม้ทั้งสิ้น
2.18 สำ�รองโครงการปลูกสร้างสวนป่า
เป็นการจัดสรรกำ�ไรสุทธิของแต่ละปี ในอัตราร้อยละที่คณะกรรมการบริหารได้กำ�หนดไว้ สำ�หรับการลงทุนใน
โครงการปลูกสร้างสวนป่าซึ่งจำ�เป็นต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำ�นวนมาก
2.19 สัญญาเช่าระยะยาว
(ก) กรณีที่ อ.อ.ป. เป็นผู้ให้เช่า
		
สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานแสดงรวมอยู่ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ ในงบ
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แสดงฐานะการเงิน และตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับที่ใช้กับรายการ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (หมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 2.11) ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิ
จากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) จะรับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาการให้เช่า
		
(ข) กรณีที่ อ.อ.ป. เป็นผู้เช่า
		
สัญญาเช่ารถยนต์ ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้ได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดของความเป็นเจ้าของพึงได้
รับจากสินทรัพย์ สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงาน และผู้เช่าจะต้องรับรู้จำ�นวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำ�เนินการ
ซึ่งไม่รวมต้นทุนในการให้บริการ เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
การยกเลิกสัญญาเช่าดำ�เนินงานก่อนหมดอายุสัญญา ได้แก่เงินเพิ่มที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
2.20 ประมาณการหนี้สิน
อ.อ.ป. จะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดไว้อันเป็น
ผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำ�ระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้ อ.อ.ป. ต้อง
สูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการที่น่าเชื่อถือของจำ�นวนที่ต้องจ่าย ประมาณการหนี้สินดังกล่าวไม่รวมถึงประมาณ
การหนี้สินสำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน ในกรณีที่ อ.อ.ป. คาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน อ.อ.ป.
จะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน
2.21 ผลประโยชน์ของพนักงาน
		
(ก) กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
		
อ.อ.ป. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยใช้ชื่อว่า“กองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพพนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” สำ�หรับพนักงานที่ได้รับการบรรจุนับตั้งแต่วันที่
2 มิถุนายน 2540 ให้เป็นสมาชิกกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพทุกคน ส่วนพนักงานที่ปฏิบัติงานก่อนวันที่ 2 มิถุนายน 2540
ให้เป็นไปตามความสมัครใจโดยสามารถเลือกเข้ากองทุนบำ�เหน็จฯ หรือกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ อ.อ.ป. จ่ายเงินสมทบเป็น
รายเดือนในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือน/ค่าจ้าง สำ�หรับพนักงานที่มีอายุการทำ�งานเกิน 20 ปี อัตราร้อยละ 9
ของเงินเดือน/ค่าจ้าง สำ�หรับพนักงานที่ได้รับการบรรจุและมีอายุการทำ�งานไม่เกิน 20 ปี อ.อ.ป. รับรู้เงินจ่ายสมทบเป็น
ค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนในงวดที่เกิดรายการ สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ซึ่งบริหาร
โดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำ�กัด
		
(ข) เงินทดแทนจากการทำ�งาน
		
อ.อ.ป. จัดให้มีโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานเพื่อจ่ายเงินให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมาย
แรงงานไทยจำ�นวนเงินดังกล่าวขึ้นกับฐานเงินเดือนและจำ�นวนปีที่พนักงานทำ�งานให้ อ.อ.ป. นับถึงวันสิ้นสุดการทำ�งานที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
		
(ค) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
		
ผลประโยชน์ระยะสั้น เป็นผลประโยชน์ของพนักงานที่มิใช่ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง ซึ่งมีกำ�หนดจ่าย
ชำ�ระภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้นงวดที่พนักงานได้ให้บริการ ได้แก่ การลาพักผ่อนประจำ�ปี
		
(ง) ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
		
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เป็นผลประโยชน์ของพนักงานที่มิใช่ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง ซึ่งมีการ
จ่ายหลังจากการจ้างงานสิ้นสุดลง โดยจ่ายตามกฎหมายแรงงานไทยจำ�นวนเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจำ�นวนปี
ที่พนักงานทำ�งานให้ อ.อ.ป. นับถึงวันที่สิ้นสุดการทำ�งานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
		
หนี้สินซึ่งเกิดจากข้อกำ�หนดที่เป็นผลจากกฎหมายแรงงานไทย และผลประโยชน์ของพนักงานดังกล่าว
คำ�นวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) มูลค่า
ปัจจุบันของภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชน์ดังกล่าวกำ�หนดโดยการคิดลดกระแสเงินสดที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงาน
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รวมทั้งมีเงื่อนไขและวันครบกำ�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 (ตาม
บันทึกข้อตกลง) ส่วนการจำ�หน่ายไม้ซุงไปยังต่างประเทศจะรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบไม้ตามเงื่อนไขในสัญญาฯ
รายได้เกี่ยวกับไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ รับรู้เป็นรายได้เมื่อส่งมอบสินค้าแล้ว
รายได้เกี่ยวกับน้ำ�ยางพารา รับรู้เป็นรายได้เมื่อ อ.อ.ป. ได้ส่งน้ำ�ยางดิบให้ผู้ซื้อแล้ว
รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามสัดส่วนของเวลาโดยคำ�นึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
หมายเหตุ 3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
								
			
			
2559				
เงินสด						
0.45				
เงินฝากธนาคาร – กระแสรายวัน		
1.63			
0.89		
เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย์ 		
68.14		
52.94		
เงินฝากธนาคาร – ประจำ�
		
7.41 77.18		
7.68		
		
รวม
			
77.63				

2558
0.21
61.51
61.72

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้การค้า – สุทธิ
		
				
ลูกหนี้ทั่วไป		
			
ลูกหนี้ส่วนราชการ		
			
ลูกหนี้พนักงาน		
			
						
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		
		
		
รวม 				

2559		
		
123.67				
103.01		
		
0.26 		
		
226.94				
(73.57)
153.37				

2558
129.83
53.72
0.71
184.26
(73.60)
110.66

ลูกหนี้ทั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำ�นวน 123.67 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ บริษัท ทรอปิคอล
ฟอร์เรสทรีส์ พีทีอี จำ�กัด ซึ่งมีจำ�นวน 66.84 ล้านบาท โดย อ.อ.ป. ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำ�นวนแล้ว และ
บริษัท ทรอปิคอล ฟอร์เรสทรีส์ พีทีอี จำ�กัด และบริษัท สวิสสิงคโปร โอเวอร์ซีส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี จำ�กัด จำ�นวน
49.49 ล้านบาท (ไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากได้รับเงินค่าไม้ล่วงหน้าไว้แล้ว) ส่วนลูกหนี้พนักงานเป็นลูกหนี้ที่
อ.อ.ป. ขายสินค้าให้กับพนักงาน โดยให้พนักงานผ่อนชำ�ระค่าสินค้าเป็นงวด ๆ
รายการเคลื่อนไหวของบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีดังนี้
		
					
ยอดคงเหลือยกมา
บวก หนี้สงสัยจะสูญ		
			
หัก หนี้สงสัยจะสูญโอนคืน		
			
ยอดคงเหลือยกไป		
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2559		
73.60		
0.15 		
(0.18)		
73.57		

2558
21.46
63.18
(11.04)
73.60

หมายเหตุ 5 สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
							
2559			
สินค้าสำ�เร็จรูป			
			
70.75			
หัก ประมาณการเผื่อสินค้าชำ�รุด 			
(6.14)			
วัตถุดิบและสินค้าสำ�เร็จรูป – สุทธิ				
64.61			
งานระหว่างผลิต – สินค้าต่าง ๆ				
29.32			
วัสดุประกอบการผลิต			
		
0.11 			
รวมสินค้าคงเหลือ						
94.04			
งานระหว่างผลิต – สวนป่าเศรษฐกิจ							
งานระหว่างผลิต – สวนป่าเศรษฐกิจโครงการ 1 – 6 		
2,021.98			
งานระหว่างผลิต – สวนป่าเศรษฐกิจโครงการ OSC – U		
38.00			
งานระหว่างผลิต – สวนป่าเศรษฐกิจ (รับจ้าง)			
24.27			
งานระหว่างผลิต – สวนป่าเศรษฐกิจโครงการพืช
				
พลังงาน (ชีวมวล) 			
0.76			
งานระหว่างผลิต – สวนป่าเศรษฐกิจโครงการ TGG		
0.12			
งานระหว่างผลิต – การปลูกพืชสมุนไพรและธัญญาหาร
0.01
2,085.14
			
รวม				
2,179.18 		

2558
64.13
(8.07)
56.06
29.17
0.09
85.32
1,943.52		
37.95		
27.39		
		
0.74		
0.12		
0.01
2,009.73
2,095.05

หมายเหตุ 6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
			
				
2559			
2558
ลูกหนี้อื่น 				
21.46 				
23.16 		
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ			
(19.53) 		
1.93		
(20.75) 2.41
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา (การทำ�ไม้)		
0.64 				
0.53 		
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ			
(0.53)		
0.11		
(0.53) ขัดข้อง – ลูกหนี้
			
6.14 			
6.30 		
หัก ประมาณการเผื่อความเสียหาย
(6.14)		
-		
(6.14) 0.16
							

2559			

2558

เงินยืมทดรอง						
-			
0.09
เงินค้างรับ						
9.83			
19.96
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า					
1.66			
2.03
ค่าภาคหลวงจ่ายล่วงหน้า					
0.14			
0.02
ค่าภาษีซื้อยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
			
0.05			
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ					
1.08			
0.43
ลูกหนี้ความผิดทางแพ่ง
		
30.60				
30.38		
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(ลูกหนี้คดีความ)
(30.60)		
-		
(30.38) ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด					
0.24			
0.36
		
รวม					
15.04			
25.46
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ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำ�นวน 21.46 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ค่าปรับไม้ป่าธรรมชาติ
สูญหายซึ่งอยู่ในระหว่างดำ�เนินคดี หรืออยู่ระหว่างการยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาด โดย อ.อ.ป. ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
แล้วตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังจำ�นวน 19.53 ล้านบาท
ขัดข้อง – ลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำ�นวน 6.14 ล้านบาท เป็นบัญชีที่บันทึกพักไว้ชั่วคราวทั้งด้านลูกหนี้
และเจ้าหนี้ (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 16) เพื่อรอการสอบสวนสะสาง และได้รวมไม้ที่สูญหายและ
ขาดสำ�รวจตั้งแต่ปี 2514 – 2543 จำ�นวน 6.14 ล้านบาท ซึ่ง อ.อ.ป. ได้ประมาณการเผื่อความเสียหายไว้เต็มจำ�นวนแล้ว
เงินค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำ�นวน 9.83 ล้านบาท เป็นค่าจ้างตัดไม้และค่าดูแลไม้ค้างรับจำ�นวน
2.98 ล้านบาท เป็นกรณีบริษัท ทรอปิคอล ฟอร์เรสทรีส์ พีทีอี จำ�กัด ได้ทำ�สัญญาซื้อขายไม้ไว้กับ อ.อ.ป. ค่าขายยางพารา
ค้างรับจำ�นวน 4.85 ล้านบาท เงินอุดหนุนรัฐบาล จำ�นวน 1.52 ล้านบาท และเงินค้างรับอื่นๆ อีกจำ�นวน 0.48 ล้านบาท
ลูกหนี้ความผิดทางแพ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำ�นวน 30,598,014.83 บาท เนื่องจากมีคำ�พิพากษา
ของศาลแพ่ง ตามคดีหมายเลขดำ�ที่ 8423/2551 คดีหมายเลขแดงที่ 575/2553 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ให้
บริษัท ฐิติกาญจนค้าไม้ จำ�กัด ชดใช้เงินค่าปรับให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เนื่องจากผิดสัญญาการซื้อขายไม้หมอน
รองรางธรรมดาเนื้อแข็ง ซึ่งทำ�ให้ อ.อ.ป. ไม่สามารถที่จะดำ�เนินการส่งไม้หมอนให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ตาม
สัญญา จึงทำ�ให้การรถไฟฟ้องเรียกค่าปรับตามสัญญา โดยได้มีการฟ้องร้องในคดีแพ่งและได้มีข้อยุติของอนุญาโตตุลาการ
โดยให้ทาง อ.อ.ป. ต้องจ่ายเงินค่าปรับตามสัญญาให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นเงินจำ�นวน 13,860,494.30 บาท และ
ศาลแพ่งได้พิพากษาให้บริษัท 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 2559 จำ�นวน 237,601.- บาท เกิดจากคณะกรรมการ
บริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีคำ�สั่งที่ 1/2555 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง ให้รับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนกรณีนำ�ที่ดิน ของ อ.อ.ป. ไปใช้ประโยชน์ โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ตามมูลค่าความเสียหายจำ�นวน 355,000.00 บาท ให้แก่ อ.อ.ป. ต่อมาได้โอนชดใช้แล้วจำ�นวน 117,399.- บาท
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หมายเหตุ 7 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

ชื่อบริษัท

จัดตั้งขึ้น ประเภทธุรกิจ
ในประเทศ

ทุนชําระแลว
2559

2558

80.00

80.00

สัดสวนการลงทุน เงินลงทุนวิธีราคาทุน
2559

2558

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

– 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

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 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

88.90

89.80

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

(5.40)

(6.30)

คงเหลื อ

83.50

83.50

4. บริษัทรวม – ที่ยังดําเนินการอยู

จํากัด

อ.อ.ป.ถือหุ้นในบริษัทธุรกิจไม้อัด จำ�นวน 1 บริษัท เป็นเงินทั้งสิ้น 80.00 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ให้ อ.อ.ป. รับโอนกิจกรรมจากการเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ซึ่งอยู่ระหว่างชำ�ระบัญชี อ.อ.ป.
ถือหุ้นในบริษัททำ�ไม้จังหวัดต่าง ๆ จำ�นวน 11 บริษัท เป็นเงินทั้งสิ้น 8.90 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30
มกราคม 2533 ให้ อ.อ.ป. ถอนตัวจากการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัททำ�ไม้จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำ�เนินการ
โดยเหตุที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในระหว่างปีบริษัททำ�ไม้จังหวัดจำ�นวน 2 บริษัท คือ บริษัท ยะลาทำ�ไม้ จำ�กัด และบริษัท
แม่ฮ่องสอนทำ�ไม้ จำ�กัด ได้เสร็จสิ้นการชำ�ระบัญชีและจ่ายเงินค่าหุ้นให้ อ.อ.ป. แล้ว จำ�นวน 0.20 ล้านบาท และ 0.70 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ คงเหลือสถานะของบริษัททำ�ไม้จังหวัดต่าง ๆ จำ�นวน 11 บริษัท ที่ อ.อ.ป. ถือหุ้นเป็นดังนี้
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1. อยู่ระหว่างการชำ�ระบัญชี 9 บริษัท
		
– บริษัทที่จดทะเบียนเลิกและอยู่ระหว่างชำ�ระบัญชีจำ�นวน 4 บริษัท มูลค่าเงินลงทุนรวม 2.30 ล้านบาท
ซึ่งคาดว่ามูลค่าที่จะได้รับคืนต่ำ�กว่ามูลค่าเงินลงทุนที่บันทึกไว้ จึงได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนสำ�หรับบริษัทดังกล่าว
เต็มจำ�นวน
		
– บริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ขีดชื่อออกจากทะเบียนเป็นบริษัทร้าง 2 บริษัท มูลค่าเงินลงทุนรวม 1.60
ล้านบาท อ.อ.ป. ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนสำ�หรับบริษัทดังกล่าวไว้เต็มจำ�นวน
		
– บริษัทที่อยู่ระหว่างการชำ�ระบัญชีจำ�นวน 3 บริษัท มูลค่าเงินลงทุนรวม 1.50 ล้านบาท 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) จำ�นวน 3.50 ล้านบาท
หมายเหตุ 8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 2558					
ราคาทุน 					
7.73		
0.79		
8.52
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
		
–		
(0.41)		
(0.41)
ราคาตามบัญชีปลายปี – สุทธิ 			
7.73		
0.38		
8.11
					
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
					
ราคาตามบัญชีต้นปี – สุทธิ 			
7.73		
0.38		
8.11
บวก เพิ่มระหว่างปี					
– 		
–		
–
หัก ลดระหว่างปี
(–)
(0.02)		
(0.02)
ราคาตามบัญชีปลายปี – สุทธิ
7.73		
0.36		
8.09
					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559					
ราคาตามบัญชี
		
7.73		
0.79		
8.52
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
		
( – )		
(0.43)		
(0.43)
ราคาตามบัญชีปลายปี – สุทธิ
		
7.73		
0.36		
8.09
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อ.อ.ป. มีที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำ�นวน 28 โฉนด ราคาตามบัญชี
7.73 ล้านบาท ในจำ�นวนนี้ อ.อ.ป. ได้ให้ผู้ประเมินราคาอิสระทำ�การประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน จำ�นวน 28 โฉนด
มีมูลค่ายุติธรรมเป็นเงินจำ�นวน 1,314.02 ล้านบาท
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-

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59

14.84

14.84

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58

มูลคาสุทธิตามบัญชี

-

-

เพิ่มขึ้น

ลดลง

-

วันที่ 31 ธ.ค. 58

คาเสื่อมราคาสะสม

382.73

416.69

277.12

(1.56)

22.87

255.81

693.81

(1.94)

14.84

-

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59

ลดลง

57.21

-

เพิ่มขึ้น

638.54

14.84

ราคาทุน

อาคารและ
สิ่งปลูกสราง

วันที่ 31 ธ.ค. 58

ที่ดิน

หมายเหตุที่ 9 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ - สุทธิ และสวนปา

64.05

71.75

46.26

-

3.65

42.61

118.01

-

11.35

106.66

เครื่องจักร

61.89

62.15

337.97

(6.84)

8.10

336.71

400.12

(6.86)

8.38

398.60

ยานพาหนะ

3.62

3.33

3.38

(0.06)

0.29

3.15

6.71

(0.06)

-

6.77

สัตวพาหนะ

35.95

31.17

61.93

(1.51)

6.64

56.80

93.10

(1.58)

1.93

92.75

อุปกรณ
เครื่องมือ
เครื่องใช

35.24

29.02

37.44

(0.18)

10.12

27.50

66.46

(0.18)

3.90

62.74

คอมพิวเตอร

25.85

71.31

-

-

-

-

71.31

-

45.46

25.85

ทรัพยสิน
ระหวาง
ดำเนินการ

624.17

700.26

764.10

(10.15)

51.67

722.58

1,464.36

(10.62)

128.23

1,346.75

รวม
ทรัพยสิน

575.89

498.01

-

-

-

-

498.01

(78.05)

0.17

575.89

สวนปา
ยางพารา

636.80

635.42

-

-

-

-

635.42

(4.67)

3.29

636.80

สวนปา
เพื่อการ
อนุรักษ

-

563.66

614.84

-

-

-

-

614.84

0.17

51.35

563.66

ทรัพยสินระหวาง
ดำเนินการ
สวนปายางพารา

2,400.52

2,448.53

764.10

(10.15)

51.67

722.58

3,212.63

(93.51)

183.04

3,123.10

รวม

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี 2559 จำ�นวน 51.69 ล้านบาท ส่วนหนึ่งได้บันทึกรวมอยู่ในต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
จากการให้บริการจำ�นวน 46.17 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจำ�นวน 4.24 ล้านบาท
รวมเป็นเงิน 50.41 ล้านบาท คงเหลือจำ�นวน 1.28 ล้านบาท บันทึกเป็นงานระหว่างผลิตสวนป่าเศรษฐกิจและอื่น ๆ
หมายเหตุ 10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
						
โปรแกรมคอมพิวเตอร์		
			
หัก ค่าตัดจำ�หน่าย						
		
รวม
			

2559		
23.01		
(16.07)			
6.94 			

2558
21.93
(11.64)
10.29

หมายเหตุ 11 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
							
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน					
สินค้าตัวอย่าง						
เงินมัดจำ�และเงินประกัน					
เงินฝากเงินประกันพนักงาน					
เงินฝากกองทุนป้องกันไฟป่า					
เงินฝากโครงการวนวัฒนวิทยา		
		
		
รวม
				

2559		
0.12			
4.18			
0.22			
0.05			
2.16			
0.56		
7.29			

2558
0.12
4.27
0.22
0.04
2.15
0.56
7.36

หมายเหตุ 12 เจ้าหนี้การค้า
		
					
2559		
2558
เจ้าหนี้การค้า
– ค่าซื้อไม้			
115.90 		
96.88
		
– อื่น ๆ 			
3.50		
7.66
							
119.40			
104.54
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ		
26.32		
26.32
		
รวม
			
145.72		
130.86
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน เกิดจาก บริษัท ไม้อัดไทย จำ�กัด (ม.อ.ท.) โอนเงินลงทุนการปลูกสร้างสวน
ป่าลาดกระทิงและสวนป่าห้วยระบำ�ให้ อ.อ.ป. เพื่อหักล้างหนี้สินระหว่างกันตามราคาทุน และให้ อ.อ.ป. ดำ�เนินการ
ต่อไป 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			
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45.30
4.85
0.43
0.01
5.29
(24.14)
(0.13)
(24.27)
26.32

หมายเหตุ 13 เงินกู้ยืมระยะยาว
							
2559			
13.1 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี			
ยอดยกมา						
14.24 			
บวก รับโอนจากระยะยาว					
-			
หัก ชำ�ระในระหว่างปี					
(14.24)			
		
ยอดยกไป 					
-			
13.2 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเกินกว่า 1 ปี			
ยอดยกมา
					
-		
หัก โอนไปเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อชำ�ระเงินกู้ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี - 			
		
ยอดยกไป
						
-		
หมายเหตุ 14 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
							
เงินชดเชยและเงินตอบแทนผู้ที่ลาออกตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำ�หนด
ค่าส่วนแบ่งยางพารา
					
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น ๆ
					
		
รวม						

2559		
0.18		
3.77		
6.00		
9.95		

หมายเหตุ 15 ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาว
							
2559		
15.1 ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ถึงกำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี 		
		
ยอดยกมา
				
6.97		
		
บวก รับโอนมาจากระยะยาว
			
		
		
หัก ชำ�ระในระหว่างปี
			
(6.97) 		
			
ยอดยกไป
			
-			
15.2 ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเกินกว่า 1 ปี			
			
ยอดยกมา 				
-		
หัก โอนไปดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี
- 			
			
ยอดยกไป
			
–		

2558
37.96
14.24
(37.96)
14.24
14.24
(14.24)

2558
0.18
2.44
6.33
8.95
2558
13.90
6.97
(13.90)
6.97
6.97
(6.97)
–

หมายเหตุ 16 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
							
		
เจ้าหนี้ความผิดทางแพ่ง
			
		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
				
		
เงินมัดจำ�
					
		
เงินประกันซอง					
		
ขัดข้อง – เจ้าหนี้
				
		
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย					
			
รวม
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2559		
13.86		
8.51 		
2.50		
0.31		
0.33 		
4.04			
29.55		

2558
13.86
6.65
2.04
0.35
0.30
2.54
25.74

-

เจ้าหนี้ความผิดทางแพ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำ�นวน 13,860,494.30 บาท เป็นข้อพิพาทระหว่าง การ
รถไฟแห่งประเทศไทยกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ส่งเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานไปยัง
สำ�นักงานอัยการสูงสุด เพื่อขอให้ดำ�เนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 กรณีองค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ผิดสัญญาซื้อขายไม้หมอนรองรางธรรมดาเนื้อแข็ง 9 สัญญา รวมเป็นเงิน 136,327,943.00 บาท คิดเป็นค่าปรับ
จำ�นวน 34,651,235.75 บาท นั้น คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดำ�เนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาแล้ว มีมติตัดสินชี้ขาดให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ชำ�ระเงินค่าปรับเป็นเงิน 13,860,494.30 บาท
แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย
และประธานกรรมการพิจารณาชี้ขาดให้ยุติในการดำ�เนินคดีแพ่งของส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำ�เสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีได้ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555
หมายเหตุ 17 รายการรอการรับรู้ 		
		
								
		
รายได้จากการบริจาครอการรับรู้			
			
ยอดยกมา				
			
บวก รับเพิ่มในระหว่างปี			
			
หัก รับรู้เป็นรายได้ในปี			
				
ยอดยกไป			
		
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้			
			
ยอดยกมา				
			
บวก รับเพิ่มในระหว่างปี			
			
หัก รับรู้เป็นรายได้ในปี
		
				
ยอดยกไป			
		
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้เบิกจ่ายแทนกัน
			
ยอดยกมา				
			
บวก รับเพิ่มในระหว่างปี			
			
หัก รับรู้เป็นรายได้ในปี			
				
ยอดยกไป			
		
เงินชดเชยสิ่งปลูกสร้างรอการรับรู้			
			
ยอดยกมา
			
			
บวก รับเพิ่มในระหว่างปี			
			
หัก รับรู้เป็นรายได้ในปี
		
				
ยอดยกไป			
				
รวม				

2559

		

2558

10.74			
0.04			
(1.07)			
9.71			

6.52
5.32
(1.10)
10.74

491.78			
305.53 		
(227.69)		
569.62			

391.79
296.84
(196.85)
491.78

17.32			
(17.32)			
-			

37.43
(37.43)
-

37.88 			
–			
–			
37.88			
617.21		

37.88
–
–
37.88
540.40

รายการรอการรับรู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำ�นวน 617.21 ล้านบาท เป็นรายได้จากการบริจาครอการรับรู้
จำ�นวน 9.71 ล้านบาท เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้ จำ�นวน 569.62 ล้านบาท และเงินชดเชยสิ่งปลูกสร้างรอการ
รับรู้ จำ�นวน 37.88 ล้านบาท เป็นเงินชดเชยค่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท 1989(บางส่วน) โฉนดที่ดิน
เลขที่ 869 870 และ 1400 (บางส่วน) แขวงบางลำ�พูนล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 19-0-69 ไร่
(บริเวณโรงเลื่อยไม้กระยาเลย 1 เขตคลองสาน) ที่ อ.อ.ป.ใช้ประโยชน์อยู่ซึ่งจะต้องคืนให้กับกรมธนารักษ์ เพื่อให้
สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อนำ�ไปเป็นที่ก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดิการสำ�หรับ
ข้าราชการสำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หมายเหตุ 18 โบนัสค้างจ่าย
							
โบนัสคณะกรรมการ					
โบนัสพนักงาน						
			
รวม					

2559		
2.28			
108.08			
110.36			

2558
2.28
107.37
109.65

หมายเหตุ 19 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
							
เงินรับล่วงหน้า – บางโพ					
เงินประกันพนักงาน 					
เงินกองทุนป้องกันไฟป่าและดอกเบี้ย 			
เงินช่วยเหลือโครงการวนวัฒนวิทยาและดอกเบี้ย 		
เงินช่วยเหลือโครงการพืชพลังงาน (ชีวมวล)
		
เงินช่วยเหลือโครงการต่างๆ 				
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาไม้ผลและไม้ยืนต้น			
เงินอุดหนุนศูนย์เฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำ�ลายป่า
เงินประกันรับ						
ภาระบำ�เหน็จพนักงาน
				
			
รวม					

2559		
33.66			
0.04			
2.16		
0.56		
0.04		
0.55			
15.00			
17.94			
39.03			
1.42		
110.40			

2558
33.66
0.04
2.15
0.56
0.87
15.00
17.94
40.97
1.30
112.49

เงินรับล่วงหน้า – บางโพ จำ�นวน 33.66 ล้านบาท เป็นเงินค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์บนที่ดินแปลงบางโพ
ตามสัญญาเลขที่ ส.กม. 22/2555 ลว. 23 สิงหาคม 2555 จำ�นวน 56.10 ล้านบาท โดยแบ่งรับเป็น 10 งวด ตั้งแต่
เดือนสิงหาคม 2555 ถึง มกราคม 2556 รวม 6 งวด ๆ ละ 5.61 ล้านบาท โดยได้บันทึกเป็นบัญชีเงินรับล่วงหน้า
เงินช่วยเหลือโครงการวนวัฒนวิทยา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำ�นวน 0.56 ล้านบาทเป็นเงินในโครงการที่ อ.อ.ป.
ได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิวนวัฒนวิทยาโพ้นทะเล อู-เมด้า (OSC-U) เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกสร้างสวนป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
ที่อยู่ในความดูแลของ อ.อ.ป.
หมายเหตุ 20 รายได้อื่น ๆ
								
รายได้จากการชดเชยพื้นที่สวนป่า				
รายได้ค่าขนส่ง						
เงินปันผล							
รายได้ค่าจ้างทำ�ไม้						
รายได้จากกองทุนสงเคราะห์สวนยาง				
รายได้ค่าเช่า						
รายได้จากการบริจาค					
รายได้เบ็ดเตล็ด						
รายได้ดอกเบี้ย						
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายทรัพย์สิน				
รายได้ค่าปรับ						
อื่น ๆ							
		
รวม						
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2559			
53.61			
10.47			
0.62			
9.40			
13.80			
12.59			
1.31			
5.25			
0.56			
0.68			
1.05		
9.14			
118.48		

2558
20.20
11.80
2.39
5.55
7.67
9.88
2.14
4.08
0.20
3.04
4.03
7.78
78.76

หมายเหตุ 21 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
								
ค่าเสื่อมราคา						
ค่าตัดจำ�หน่าย						
		
รวม						

2559			
4.24			
1.72			
5.96			

2558
4.39
1.71
6.10

หมายเหตุ 22 ค่าใช้จ่ายอื่น
							
2559			
2558
ค่าใช้จ่ายชดเชยพื้นที่สวนป่า					
2.36			
6.12
ค่าใช้จ่ายโครงการดูแลเพื่อการอนุรักษ์สวนป่า			
9.87		
8.30
หนี้สงสัยจะสูญ						
(1.03)			
51.23
อื่น ๆ							
22.65			
24.49
		
รวม						
33.85			
90.14
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือสังคม สำ�หรับปี 2559 จำ�นวน 9.87 ล้านบาท และปี 2558 จำ�นวน 8.30 ล้านบาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลและบำ�รุงรักษาสวนป่าเพื่อการอนุรักษ์โครงการ 1 – 6 (อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป)
หมายเหตุ 23 ค่าใช้จ่ายจำ�แนกตามลักษณะ
								
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปและงานระหว่างทำ�		
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป				
ค่าตอบแทนกรรมการ
				
ค่าใช้จ่ายพนักงาน						
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
			
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ *
					
		
รวม						

2559			
(6.77)			
868.07			
2.90		
561.21			
54.84		
795.13		
2,275.38		

2558
3.28
639.52
3.03
585.03
49.79
844.98
2,125.63

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประกอบด้วย
								
ค่าส่วนแบ่งน้ำ�ยางพารา
				
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน					
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลเบิกจ่ายแทนกัน
		
ค่าสาธารณูปโภค 					
ค่าน้ำ�มันเชื้อเพลิง 					
ค่าซ่อมแซม
					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ
			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สิน
				
ค่าวัสดุสำ�นักงาน 					
ค่าจ้างที่ปรึกษาและวิจัย
				
ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการต่าง ๆ
			
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 					
ค่าสอบบัญชี
					
ค่าใช้จ่ายผลิตและการบริการ 				
ค่าจ้างเหมา
					
ค่าใช้จ่ายปลูกสร้างสวนป่า 					

2559			
92.82 		
157.75			
17.32		
22.28		
51.19		
39.19		
13.58			
5.19		
9.47		
1.98 		
6.48		
15.86		
1.20		
32.47		
138.18		
174.21			

2558
87.31
149.72
37.43
23.38
59.44
44.43
13.11
4.94
12.12
2.15
6.98
16.36
1.20
39.04
122.35
159.22
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ค่าใช้จ่ายชดเชยพื้นที่สวนป่า 				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสินค้าชำ�รุดและเสื่อมคุณภาพ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
					
		
รวม
					

2.36		
(0.62) 		
14.22		
795.13			

6.12
52.80
6.88
844.98

หมายเหตุ 24 สินทรัพย์หรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
24.1 อ.อ.ป. มีคดีความที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการ เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
		
24.1.1 อ.อ.ป. เป็นโจทก์ในเรื่องเกี่ยวกับคดีละเมิดและคดีผิดสัญญา จำ�นวน 6 คดี โดยคดีมีทุนทรัพย์
รวมเป็นเงิน 12.17 ล้านบาท
		
24.1.2 อ.อ.ป. เป็นจำ�เลยในเรือ่ งเกีย่ วกับคดีละเมิดและคดีผดิ สัญญา จำ�นวน 13 คดี โดยคดีมที นุ ทรัพย์รวม
เป็นเงิน 87.76 ล้านบาท
		
24.2 บริษัทย่อยมีคดีที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการ เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้แก่ บริษัท ไม้อัดไทย
จำ�กัด (ม.อ.ท.) ยื่นฟ้องคดีแพ่งบริษัท สิงห์พาราเทค จำ�กัด (มหาชน) ในวันที่ 19 มีนาคม 2552 กรณีผิดสัญญาจะซื้อจะขาย
อาคารสำ�นักงานโรงงาน เครื่องจักร และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่จังหวัดสระบุรี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68.43 ล้านบาท แต่ ม.อ.ท. ได้รับ
เงินที่ชำ�ระล่วงหน้าค่าที่ดินจำ�นวน 40.00 ล้านบาท ม.อ.ท. เรียกให้บริษัท สิงห์พาราเทค จำ�กัด (มหาชน) ชำ�ระค่าเสียหายส่วน
ที่เหลือเป็นเงิน 28.43 ล้านบาท ตามบันทึกที่ ทส 1500/060 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ม.อ.ท. ได้แจ้งความประสงค์การเรียก
ดอกเบี้ยจากบริษัท สิงห์พาราเทค จำ�กัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี จากยอดเงิน 28.43 ล้านบาท ระยะเวลาการคิด
ดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ (วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552) จนถึงวันที่ฟ้อง (วันที่ 16 มีนาคม 2553) คิดเป็นเงิน 4.49 ล้านบาท
		
ศาลจังหวัดสิงห์บุรีได้พิจารณาแล้ว เมื่อวัที่ 23 มิถุนายน 2557 ให้จำ�หน่ายคดีชั่วคราว เนื่องจาก
บริษัท สิงห์พาราเทค จำ�กัด (มหาชน) ยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง โดย ม.อ.ท. อยู่ระหว่างขอรับชำ�ระหนี้
ในคดีฟื้นฟูกิจการ และให้ ม.อ.ท. รายงานความคืบหน้าในการขอรับชำ�ระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการต่อศาลจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่
15 ธันวาคม 2557
		
ศาลล้มละลายกลาง มีคำ�สั่งให้บริษัท สิงห์พาราเทค จำ�กัด (มหาชน) ทำ�แผนฟื้นฟูกิจการ และศาลล้ม
ละลายกลางนัดพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ศาลล้มละลายกลาง
มีคำ�สั่งให้ยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการของ บริษัท สิงห์พาราเทค จำ�กัด (มหาชน) เนื่องจากศาลเห็นว่า ผู้ทำ�แผนยังไม่อาจแสดง
หลักฐานการประเมินราคาทรัพย์สินมาให้เจ้าหนี้ตรวจสอบได้ ซึ่งการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนับเป็นสาระสำ�คัญของแผน
ฟื้นฟูกิจการ
		
วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ศาลจังหวัดสิงห์บุรี (ความแพ่ง) ให้เลื่อนคดีเพื่อให้บริษัท ไม้อัดไทย จำ�กัด
ไปตรวจสอบความคืบหน้าคดีบริษัท สิงห์พาราเทค จำ�กัด (มหาชน) ถูกเจ้าหนี้ฟ้องเป็นคดีล้มละลายและให้รายงานให้ศาล
ทราบในวันที่ 2 มีนาคม 2558
		
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 บริษัท ไม้อัดไทย จำ�กัด แถลงต่อศาลจังหวัดสิงห์บุรีให้ทราบว่า ศาลล้ม
ละลายกลางมีคำ�สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของบริษัท สิงห์พาราเทค จำ�กัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งอยู่
ระหว่างที่ ม.อ.ท.ดำ�เนินการยื่นคำ�ขอรับชำ�ระหนี้ในคดีล้มละลาย ส่วนคดีแพ่งขอให้ศาลมีหนังสือแจ้งเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์เข้ามาดำ�เนินคดีแทนบริษัท สิงห์พาราเทค จำ�กัด (มหาชน) โดยศาลให้นัดพร้อมในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 และเมื่อ
ถึงกำ�หนดนัดพร้อมคู่ความศาลจังหวัดสิงห์บุรีมีคำ�สั่งให้จำ�หน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากพิเคราะห์เห็นว่าศาล
ล้มละลายกลางมีคำ�สั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำ�เลยเด็ดขาดในคดีล้มละลายและ ม.อ.ท. โจทก์ได้ยื่นคำ�ขอรับชำ�ระหนี้ในคดีล้ม
ละลายแล้ว
		
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ม.อ.ท. ได้ยื่นคำ�ขอรับชำ�ระหนี้ในคดีล้มละลาย กรมบังคับคดีนัดตรวจคำ�
ขอรับชำ�ระหนี้ในคดีล้มละลายในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ที่กรมบังคับคดี และให้นัดประชุมเจ้าหนี้คดีล้มละลายในวันที่
3 ธันวาคม 2558

รายงานประจำ�ปี 2559 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หน้า 45

		
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกที่กรมบังคับคดี ลูกหนี้
ได้ยื่นขอประนอมหนี้และขอให้เลื่อนประชุม แต่เจ้าหนี้เสียงข้างมากคัดค้าน และให้รายงานต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อ
พิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายต่อไป การจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ระหว่างดำ�เนินการนำ�ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันใน
คดีแพ่งขายทอดตลาดนำ�มาชำ�ระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้บุริมสิทธิ์
และเจ้าหนี้ตามคำ�พิพากษาที่สามารถใช้สิทธิบังคับเอาแก่
ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันในคดีแพ่ง
หมายเหตุ 25 เหตุการณ์สำ�คัญ
		
การยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์แปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร สืบเนื่องจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง การบริหารจัดการที่ดินของ อ.อ.ป. มีมติ
เห็นชอบในหลักการให้ อ.อ.ป. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนำ�ที่ดินที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ประกาศประมูลให้เช่าเพื่อพัฒนา
ที่ดินตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจของทำ�เลที่ดินที่ตั้งอยู่โดยต้องไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต่อมา
อ.อ.ป. ได้พิจารณาเห็นว่า ที่ดินแปลงบางโพ กทม. เนื้อที่ 8 – 2 – 60 ไร่ เป็นที่ดินแปลงที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ที่สามารถ
ดำ�เนินการตามมติคณะกรรมการบริหารฯ ได้ จึงได้นำ�ที่ดินดังกล่าวประกาศให้เช่าพัฒนาใช้ประโยชน์ ปรากฏว่า บริษัท สยาม
แอสเซท จำ�กัด เป็นผู้ชนะการประมูลเสนอโครงการและได้ทำ�สัญญาเช่าที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์กับ อ.อ.ป. สัญญาเลขที่ ส.กม.
22/2555 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ซึ่งสัญญาดังกล่าวกำ�หนดให้มีระยะเวลาการเช่าใช้ประโยชน์ 30 ปี โดยไม่นับรวมระยะ
เวลาในการก่อสร้างอาคาร จำ�นวน 4 ปี และบริษัทฯ ต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมการจัดประโยชน์เป็นเงิน 56.10 ล้านบาท
แบ่งชำ�ระเป็น 10 งวดๆ ละ 5.61 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ชำ�ระมาแล้ว 6 งวด คือ งวดเดือนสิงหาคม 2555 ถึงเดือนมกราคม
2556 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33.66 ล้านบาท
		
ต่อมาได้มีผู้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และนายเลิศ เศรษฐสิทธิ์ กับพวกรวม 97 คน ได้ยื่นฟ้อง
อ.อ.ป. และผู้อำ�นวยการ อ.อ.ป. ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำ�ที่ 1744/2555 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2555
โดยอ้างว่า อ.อ.ป. ดำ�เนินการประกาศราคาเพื่อให้เช่าใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งศาลปกครอง
มีคำ�สั่งไม่รับ คำ�ฟ้องในประเด็นดังกล่าว แต่มีคำ�สั่งรับฟ้องเฉพาะประเด็นที่กล่าวอ้างว่า อ.อ.ป. ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 57 และ มาตรา 67 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำ�สั่งไม่รับคำ�ฟ้องประเด็น อ.อ.ป. กระทำ�โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อศาลปกครองกลางคดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
		
ต่อมาบริษัท สยาม แอสเซท จำ�กัด ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ขอให้ อ.อ.ป. พิจารณา
กรณีบริษัทฯ มีความประสงค์ขอยกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงบางโพ สัญญาเลขที่ ส.กม. 22/2555
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 โดยให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายกลับคืนสู่ฐานะเดิมก่อนมีการประกวดราคาและก่อนทำ�สัญญา
โดยให้ อ.อ.ป. คืนเงินและผลประโยชน์ที่ได้รับจากบริษัทฯ และบริษัทฯ ขอหยุดชำ�ระค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ตามสัญญา
ดังกล่าวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป เทียบเท่าความเสียหายที่บริษัทฯ ได้รับจากข้อร้องเรียนและการฟ้องศาล
ปกครองดังกล่าวและเป็นการระงับความเสียหายที่จะมีขึ้นต่อไป
		
ต่อมาบริษัท สยาม แอสเซท จำ�กัด ได้มีหนังสือลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ขอทราบผลการ
พิจารณาและขอชี้แจงเพิ่มเติม โดยขอให้ อ.อ.ป. พิจารณาอนุมัติตามข้อเรียกร้องของบริษัทฯ และแจ้งผลการพิจารณาให้
บริษัทฯ ทราบโดยเร็ว ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ลงทุนกับโครงการตามสัญญาดังกล่าวไปแล้วกว่า 100.00 ล้านบาท หากผลการ
พิจารณาคดีของศาลปกครอง หรือ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลข้อร้องเรียนว่า อ.อ.ป. ได้ทำ�สัญญาเช่าเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงบางโพ
กับบริษัทฯ โดยมิชอบด้วยกฎหมายย่อมรับฟังได้ว่า อ.อ.ป. กระทำ�ละเมิดต่อบริษัทฯ การเดินหน้าตามสัญญาต่อไปอาจก่อให้
เกิดความเสี่ยงทั้งต่อ อ.อ.ป. และบริษัทฯ การเลิกสัญญาจึงเป็นการระงับความเสียหายที่กำ�ลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและที่จะเกิด
ตามมาในอนาคต หาก อ.อ.ป. ยังคงเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของบริษัทฯ ดังระบุในหนังสือของบริษัทฯ ลงวันที่
19 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทฯ ในฐานะคู่สัญญาซึ่งกระทำ�การโดยสุจริตไม่ประมาทเลินเล่อ และปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ระเบียบของ อ.อ.ป. ด้วยดีตลอดมา แต่กลับต้องได้รับความเสียหาย บริษัทฯ อาจมีความจำ�เป็นต้องฟ้องร้องดำ�เนินคดีกับ
อ.อ.ป. โดยเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ทั้งหลายอันเกิดแก่บริษัทฯ จนถึงที่สุดต่อไป
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ต่อมาสำ�นักงานทนายความ อร่าม เชาว์สุโข ได้มีหนังสือ ที่ 39/2556 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2556 และ
หนังสือ ที่ 40/2556 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2556 เรื่อง แจ้งให้ทราบและเรียกร้องค่าเสียหายจากการผิดสัญญาแจ้งว่า
อ.อ.ป. ผิดสัญญาในข้อสาระสำ�คัญ กรณีที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ตามสัญญาให้แก่บริษัทฯ ได้ซึ่งการผิดสัญญาดังกล่าวก่อให้
เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ทั้งในด้านภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือชื่อเสียงทางธุรกิจ โอกาสในการทำ�ธุรกิจต้องสูญเสีย
ไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาภายหลังจากที่ได้คิดคำ�นวณในเบื้องต้นเป็นมูลค่าไม่ต่ำ�กว่า 150.00 ล้านบาท และขอให้ อ.อ.ป.ชดใช้
ค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะลดยอดเงินค่าความเสียหายดังกล่าวเหลือ 120.00 ล้านบาท รวมทั้งให้
อ.อ.ป. คืนเงินที่รับไปแล้วทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายจนครบจำ�นวน
		
อ.อ.ป. ได้มีหนังสือ ที่ ทส 1400/473 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขอหารือกรณีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ประสงค์จะยกเลิกสัญญาให้เช่าใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร สัญญาเลขที่ ส.กม. 22/2555
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ขอหารือไปยังสำ�นักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นว่า อ.อ.ป. จะพิจารณายุติสัญญา
ตามที่บริษัท สยาม แอสเซท จำ�กัด แจ้งความประสงค์ได้หรือไม่เพียงใด และเงินต่าง ๆ ที่ อ.อ.ป. ได้รับไว้จากบริษัทฯ
เช่น หลักประกันสัญญาระหว่างก่อสร้างและค่าธรรมเนียมการจัดประโยชน์ที่รับไว้แล้วบางส่วนนั้น อ.อ.ป. จะต้องคืนเงิน
จำ�นวนดังกล่าวให้กับบริษัทฯ หรือไม่ เพียงใด
		
สำ�นักงานอัยการสูงสุดได้มีหนังสือ ที่ อส 0005/15895 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง หารือ
กรณีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ประสงค์จะยกเลิกสัญญาให้เช่าใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร ตามสัญญา
เลขที่ ส.กม. 22/2555 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 แจ้งให้ อ.อ.ป. ทราบว่าสำ�นักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า
ข้อหารือของ อ.อ.ป. เป็นประเด็นเดียวกับที่ อ.อ.ป. ถูกฟ้องต่อศาลปกครองเป็นคดีหมายเลขดำ�ที่ 1744/2555 สำ�นักงาน
อัยการสูงสุด จึงได้ส่งข้อหารือและสำ�เนาเอกสารต่าง ๆ ไปยังสำ�นักงานคดีปกครอง สำ�นักงานอัยการสูงสุดพิจารณาดำ�เนิน
การตามอำ�นาจหน้าที่แล้ว จึงขอให้ อ.อ.ป. ติดต่อประสานงานโดยตรงกับสำ�นักงานคดีปกครองต่อไป
		
สำ�นักงานอัยการสูงสุดได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ อส 0027.6/0248 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
แจ้งผลการพิจารณากรณี อ.อ.ป. ขอหารือในประเด็นการยกเลิกสัญญาให้เช่าใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร
สัญญาเลขที่ ส.กม. 22/2555 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 โดยสำ�นักงานคดีปกครอง สำ�นักงานอัยการสูงสุดพิจารณา
แล้ว มีความเห็นว่า การยุติสัญญาจะเกิดขึ้นได้ 2 กรณี คือ
		
1. เกิดขึ้นโดยความสมัครใจของคู่สัญญา
		
2. เกิดจากการกระทำ�ความผิดสัญญาของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือในกฎหมาย
ให้สามารถบอกเลิกสัญญาได้ และทั้งสองกรณีคู่สัญญาต้องกลับสู่ฐานะเดิม โดยบริษัทฯ ต้องส่งมอบที่ดิน และ อ.อ.ป. ต้องคืน
เงินหลักประกัน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ได้รับไว้คืนบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 แต่ถ้า
เป็นกรณีบริษัทฯ กระทำ�ผิดสัญญาหรือผิดกฎหมายแต่เพียงฝ่ายเดียว อ.อ.ป. นอกจากสามารถบอกเลิกสัญญาแล้วยังสามารถ
เรียกค่าเสียหายและค่าปรับ รวมทั้งริบหลักประกันสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ด้วย ส่วน อ.อ.ป. ควรพิจารณาเลิกสัญญา
กับบริษัทฯ 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�งานในการแก้ไขปัญหาการ
เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาเลขที่ ส.กม. 22/2555 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555
เพื่อหาข้อยุติในแนวทางการเลิกสัญญาเพื่อให้เกิดผลดีกับคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายโดยให้เป็นไปตามกฎหมายและสัญญาต่อไป
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. ยัง
พิจารณาไม่แล้วเสร็จสัญญาจึงมีผลผูกพันอยู่
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1.3 หาก อ.อ.ป. ไม่ตกลงเลิกสัญญา สัญญาก็ยังคงผูกพันและเพื่อให้มีการดำ�เนินการตามสัญญาต่อไป
อ.อ.ป. จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบและตกลงเพื่อปฏิบัติตามสัญญาต่อไป หากบริษัทฯ คู่สัญญาไม่ขอเลิกสัญญาตามที่ได้มี
หนังสือแจ้งมาและตกลงที่จะดำ�เนินการตามสัญญาต่อไป โดยจะต้องมีการทำ�บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเพื่อปรับเปลี่ยน
เงื่อนเวลาให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่เสียไปในระหว่างการพิจารณาของ อ.อ.ป.
หากบริษัทฯ ยังยืนยันจะขอเลิกสัญญาโดยเรียกค่าเสียหายตามหนังสือที่ได้แจ้งยกเลิกสัญญานั้น อ.อ.ป. จะต้อง
โต้แย้งว่า อ.อ.ป. ไม่ได้กระทำ�ผิดข้อสัญญา อ.อ.ป. ไม่สามารถชำ�ระค่าเสียหายให้กับบริษัทฯ ได้
2. กรณีเลิกสัญญาสามารถดำ�เนินการได้ด้วยความสมัครใจด้วยเหตุผลดังนี้
		
2.1 อ.อ.ป. สามารถนำ�ที่ดินไว้ใช้ประโยชน์ด้านยุทธศาสตร์โดยที่ดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
ทำ�เลที่ตั้งในพื้นที่ตลาดอุตสาหกรรมไม้ซึ่งเหมาะกับกิจการของ อ.อ.ป. จึงเห็นควรให้มีการทบทวนพิจารณาการใช้ประโยชน์
เพื่อกิจการของ อ.อ.ป. ด้วยอีกทางหนึ่ง
		
2.2 การพัฒนาทีด่ นิ ใหม่อาจจะทำ�ให้ อ.อ.ป. ได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนทีม่ ากกว่าการให้เช่าใช้ประโยชน์
ตามสัญญานี้
		
2.3 การเลิกสัญญาจะทำ�ให้ทั้งสองฝ่ายกลับสู่ฐานะเดิม โดย อ.อ.ป. จะต้องคืนเงินที่ได้รับไว้กับบริษัทฯ
และ อ.อ.ป. ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยและค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้กับบริษัทฯ เนื่องจาก อ.อ.ป. มิได้กระทำ�ผิดเงื่อนไขซึ่งใน
กรณีนี้ทั้งสองฝ่ายจะต้องทำ�บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาฯ เพื่อที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายต่อกัน เนื่องจาก อ.อ.ป. ไม่ได้
กระทำ�ผิดเงื่อนไขตามสัญญา
2.4 เป็นไปตามความประสงค์ของสหภาพแรงงาน อ.อ.ป. ที่ต้องการให้เลิกสัญญา ต่อมารองผู้อำ�นวยการ
(นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์) รักษาการแทนผู้อำ�นวยการ อ.อ.ป. ได้มีบันทึกสั่งการลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ได้มอบหมาย
ให้คณะทำ�งานในการแก้ไขปัญหาการเช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงบางโพ ตามคำ�สั่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่
59/2557 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ไปเจรจาต่อรองกับ บริษัท สยาม แอสเซท จำ�กัด ตามแนวทางที่คณะทำ�งานเสนอ
ความเห็นทั้ง 2 กรณี เพื่อให้เกิดความรอบคอบและมีข้อมูลประกอบการรายงานให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา
วันที่ 9 กันยายน 2557 คณะทำ�งานได้ร่วมประชุมหารือกับนายเสริฐศิริ โมราเรือง และนายพงศ์พนิต ศรีไพศาล
ผู้แทนของบริษัทฯ โดยคณะทำ�งานฯ ได้สอบถามกับผู้แทนของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะดำ�เนินการตาม
สัญญาเช่าต่อไป หรือประสงค์ที่จะยุติสัญญาเช่าตามที่ได้มีหนังสือแสดงเจตนามายัง อ.อ.ป. ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งว่าบริษัทฯ
อาจจะขอดำ�เนินการตามสัญญาเช่าฯ ต่อ โดยบริษัทฯ ได้สอบถามว่า อ.อ.ป. จะพิจารณาเรื่องระยะเวลาการดำ�เนินการต่างๆ
ตามสัญญาและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการจัดประโยชน์และค่าเช่าอย่างไร โดยบริษัทฯ ได้แจ้งว่าจะนำ�เรื่องที่ได้ประชุมนี้
ไปพิจารณาอีกครั้ง โดยจะแจ้งผลการพิจารณาของบริษัทฯ มาให้ อ.อ.ป. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้ประชุมร่วมกัน
และต่อมาบริษัทฯ มีหนังสือลงวันที่ 17 กันยายน 2557 แจ้งความประสงค์ว่าจะดำ�เนินการตามสัญญาต่อไป
โดยบริษัทฯ ได้กล่าวอ้างว่า นับตั้งแต่มีการทำ�สัญญาจนถึงปัจจุบัน อ.อ.ป. ยังไม่ได้ส่งมอบที่ดินให้กับบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ
จึงไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงบางโพได้ตามสัญญา พร้อมนี้บริษัทฯ ได้ขอให้ อ.อ.ป. กำ�หนดมาตรการเพื่อลดหย่อน
เงื่อนไขบางประการ คือ
1. กำ�หนดระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารจำ�นวน 4 ปี ตามสัญญาข้อ 1.2 ให้เริ่มนับหลังจากคดีหมายเลขดำ�
ที่ 1744/2555 ถึงที่สุดแล้ว 1 ปี และขอขยายกำ�หนดระยะเวลาค้ำ�ประกันสัญญาระหว่างก่อสร้างในข้อ 24.1 ของสัญญาเช่า
ให้สอดคล้องกับระยะเวลาดังกล่าวด้วย ส่วนค่าเช่าที่ดินระหว่างก่อสร้างอาคารตามข้อ 3.2 ของสัญญาเช่าให้คิดค่าเช่าในอัตรา
เดิม
2. เลื่อนกำ�หนดระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนตามข้อ 3 ของสัญญาเช่า กล่าวคือ ให้บริษัทฯ นำ�ค่า
ธรรมเนียมจัดประโยชน์เป็นจำ�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 หลังจากนั้น
จึงจะชำ�ระค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ในงวดถัดไปทุก ๆ 30 วัน นับถัดจากการชำ�ระในงวดก่อนเช่นเดิม โดยไม่ถือว่าการหยุด
ชำ�ระและการค้างชำ�ระค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ และค่าเช่าที่ดินที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นการผิดนัดสัญญาเช่าแต่อย่างใด
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สำ�นักกฎหมาย ได้มีบันทึกด่วนที่สุด ที่ ทส 1407.1/851 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2557 พิจารณาหนังสือของ บริษัทฯ
ลงวันที่ 17 กันยายน 2557 และเสนอความเห็นให้ อ.อ.ป. ทราบว่า ข้อเสนอเงื่อนไขของบริษัทฯ ที่กล่าวอ้างมานั้น
เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาฉบับเดิม ซึ่งสัญญาฉบับนี้เป็นการดำ�เนินการภายใต้อำ�นาจของคณะกรรมการ
บริหารกิจการ อ.อ.ป. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมอยู่ในอำ�นาจพิจารณาของคณะกรรมการบริหารฯ เช่นกัน ดังนั้น
จึงเห็นควรนำ�เงื่อนไขของ บริษัทฯ เสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ ซึ่งรองผู้อำ�นวยการ (นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์)
รักษาการแทนผู้อำ�นวยการ ได้สั่งการเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ต่อท้ายบันทึกสำ�นักกฎหมายฉบับดังกล่าว ให้สำ�นักธุรกิจ
และการตลาด ดำ�เนินการต่อไป
ต่อมาผู้อำ�นวยการได้สั่งการเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ต่อท้ายบันทึก ส.ธต. ที่ ทส 1417.4/57 ลงวันที่ 19 มกราคม
2558 ให้ ส.กม.ประมวลสรุปเรื่องเกี่ยวกับการหารือไปยังสำ�นักงานอัยการสูงสุด กรณีบริษัท สยาม แอสเซท จำ�กัด ผู้เช่าใช้
ประโยชน์ที่ดิน แปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาเลขที่ ส.กม.22/2555 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ขอยกเลิกสัญญา
และกรณีที่บริษัทฯ ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา โดยให้ ส.กม.นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป.
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้นำ�เรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ในการประชุมครั้งที่ 5/2558
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมได้มีมติให้ อ.อ.ป. รับข้อคิดเห็นให้ดำ�เนินการเจรจารายละเอียดเงื่อนไขกับบริษัทฯ
ให้ได้ข้อสรุปเป็นที่ยุติก่อน แล้วจึงนำ�เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา ซึ่ง อ.อ.ป. ได้มีหนังสือที่ ทส 1400/573 ลงวันที่
10 สิงหาคม 2558 เรื่องการปฏิบัติตามสัญญาเช่า ได้แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอเงื่อนไขให้บริษัทฯ ทราบว่า อ.อ.ป.
ไม่สามารถรับเงื่อนไขข้อเสนอของบริษัทฯ ได้ และหากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะเจรจาหรือเสนอเงื่อนไขอื่น ๆ ประการใด
ขอให้บริษัทฯ แจ้งให้ อ.อ.ป. ทราบภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ได้มีหนังสือลงวันที่
20 สิงหาคม 2558 แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมประชุมกัน อ.อ.ป. เพื่อเสนอปัญหา อุปสรรค และมาตรการในการ
แก้ไขปัญหาตามสัญญาเช่าใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงบางโพฯ ซึ่ง อ.อ.ป. ได้มีการนัดประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำ�หนด
แนวทางการเจรจา และสำ�นักธุรกิจและการตลาด ได้ทำ�หนังสือที่ ทส 1417/738 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เรื่อง
การปฏิบัติตามสัญญาเช่า แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อกำ�หนดนัดประชุมหารือสองฝ่ายต่อไป
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ผู้แทนของ อ.อ.ป. และบริษัท สยามแอสเซท จำ�กัด ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อ
หาแนวทางในการดำ�เนินการตามสัญญาต่อไป โดยที่ประชุมมีมติให้บริษัทฯ รับเงื่อนไขของ อ.อ.ป. ไปเสนอต่อผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ทราบและพิจารณา และต่อมา อ.อ.ป. ได้มีหนังสือ ที่ ทส 1417/124 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สอบถาม
ผลการพิจารณาของบริษัทฯ เพื่อ อ.อ.ป. จะได้นำ�ผลการพิจารณาเสนอให้คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ทราบ
และพิจารณาต่อไป ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ อ.อ.ป. ทราบแต่อย่างใด บริษัท สยามแอสเซท จำ�กัด
จึงได้นำ�เงินค่าธรรมเนียมการจัดประโยชน์งวดที่ 8, 9 และ 10 ไปวาง ณ สำ�นักงานวางทรัพย์ สำ�นักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 2 แต่ อ.อ.ป. ยังไม่ได้ไปรับเงินจำ�นวนดังกล่าว โดย อ.อ.ป. ได้นำ�ปัญหาตามสัญญาฉบับดังกล่าว
เสนอให้คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. พิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559
ซึ่งที่ประชุมมีมติว่า เพื่อให้เกิดความรอบคอบ และรัดกุมในการดำ�เนินงาน จึงให้ อ.อ.ป. หารือไปยังสำ�นักงานอัยการสูงสุด
ว่า บริษัทฯ ผิดสัญญา และมีมูลเหตุเพียงพอที่ อ.อ.ป. จะสามารถบอกเลิกสัญญากับบริษัทฯ รวมทั้งริบหลักประกันสัญญา
และค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ตามเงื่อนไขของสัญญาข้อ 24 และ ข้อ 25 ได้หรือไม่ เพียงใด และ อ.อ.ป. ได้ทำ�หนังสือ
หารือตามประเด็นดังกล่าวไปยังสำ�นักงานอัยการสูงสุดแล้ว
สำ�นักงานคดีปกครอง สำ�นักงานอัยการสูงสุด ได้มีบันทึก ด่วนที่สุด ที่ อส 0027.6/296 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2560 แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือของ อ.อ.ป. โดยให้ความเห็นว่า ภายหลังจากที่สำ�นักงานคดีปกครองได้ตอบข้อ
หารือให้กับ อ.อ.ป. ในครั้งแรก อ.อ.ป. ได้ตั้งคณะทำ�งานไปเจรจาต่อรองกับบริษัทฯ ว่าจะดำ�เนินการตามสัญญาต่อไป หรือ
จะเลิกสัญญาด้วยความสมัครใจ ซึ่งผลปรากฏว่าบริษัทฯ ประสงค์จะดำ�เนินการตามสัญญาต่อไป โดยไม่ขอยกเลิกสัญญาตาม
ที่ได้แจ้งไว้ก่อนนั้น รวมทั้งได้เสนอเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อประกอบการดำ�เนินการตามสัญญามายัง อ.อ.ป. และต่อมา อ.อ.ป.
ได้มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัทฯ ปฏิเสธไม่สามารถรับเงื่อนไขที่บริษัทฯ เสนอมาได้ แต่หากบริษัทฯ จะดำ�เนินการตามสัญญา
ต่อไปก็สามารถดำ�เนินการได้ เพราะปัจจุบันอายุของสัญญาเช่าฉบับดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดลง สำ�นักงานคดีปกครองเห็นว่า
เป็นการที่ อ.อ.ป. แสดงเจตนาต่อบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ ยังไม่ผิดเงื่อนไขตามข้อ 25 ของสัญญาจึงสามารถที่จะดำ�เนินการ

รายงานประจำ�ปี 2559 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หน้า 49

ตามสัญญาต่อไปได้ อีกทั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ยังไม่มีการประชุมร่วมกับบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการเลิก
สัญญาด้วยความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย ซึ่งบริษัทฯ แจ้งว่าพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาต่อไป ด้วยพฤติการณ์ต่างๆ ดังกล่าว
ที่ อ.อ.ป. แสดงต่อบริษัทฯ เป็นการแสดงว่าที่บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ในสัญญาข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 และ
ข้อ 6 ที่ผ่านมาแล้ว อ.อ.ป. ไม่ถือว่าเป็นสาระสำ�คัญ ด้วยเหตุนี้ อ.อ.ป. จึงไม่อาจนำ�การที่บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กำ�หนดไว้ในสัญญาข้อต่างๆ ดังกล่าวที่ผ่านมาแล้วมาเป็นเหตุบอกเลิกสัญญาตามข้อ 25 ได้
แต่ถ้า อ.อ.ป. ประสงค์จะยกเลิกสัญญาเพราะเหตุที่บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ในสัญญาข้อต่างๆ
ดังกล่าว อ.อ.ป. ต้องบอกกล่าวให้บริษัทฯ ซึ่งเป็นฝ่ายที่ผิดสัญญาแก้ไขการผิดสัญญาในข้อต่างๆ ดังกล่าวภายในระยะเวลา
อันสมควรก่อน และหากบริษัทฯ ไม่แก้ไขการผิดสัญญานั้นภายในระยะเวลาที่กำ�หนด อ.อ.ป. จึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
ตามนัยมาตรา 387 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และทำ�ให้เกิดสิทธิตามสัญญาข้อ 25 อีกด้วย ส่วนการพิจารณา
ว่าจะใช้สิทธิดังกล่าวบอกเลิกสัญญากับบริษัทฯ หรือไม่นั้น อยู่ในดุลพินิจของ อ.อ.ป. ซึ่งสำ�นักงานคดีปกครอง สำ�นักงาน
อัยการสูงสุดไม่อาจให้ความเห็นได้
เนื่องจากสัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงบางโพเป็นสัญญาต่างตอบแทน
อ.อ.ป. จึงต้องพิจารณาด้วยว่าตนได้ปฏิบัติหน้าที่ที่กำ�หนดไว้ในสัญญาถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เพียงใดตามนัยมาตรา 369
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดย อ.อ.ป. อยู่ระหว่างการนำ�เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป.
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