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องคการอุตสาหกรรมปาไม 

 องคการอุตสาหกรรมปาไม เรียกโดยยอวา อ.อ.ป. เปนรัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จัดต้ังข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2499 จากทุนท่ีรัฐบาลกําหนดใหเมื่อเร่ิมกิจการในป พ.ศ. 2490 จํานวน 10 ลานบาท      
ซึ่งในทางปฏิบัติรัฐมีเงินสดใหเพียง 10,000 บาท กับทรัพยสินท่ีรวมถึงไมสัก ซึ่งเปนของกองทําไมและกรมปาไมท่ีทําคางอยู
ยังรวมถึงบุคคลจํานวนหน่ึง ท้ังน้ี ไดดําเนินการเติบโตข้ึนมาเปนลําดับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 องคการอุตสาหกรรมปาไม 
มีมูลคาสินทรัพยประมาณ 5,643 ลานบาท และเมื่อเปรียบเทียบ ป พ.ศ. 2560 เพิ่มข้ึน 501.70 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.89 
สวนใหญเพิ่มข้ึนจากรายการเงินลงทุนการปลูกสรางสวนปา 

ปจจุบัน องคการอุตสาหกรรมปาไม มีพื้นท่ีสวนปาเศรษฐกิจ ท้ังสิ้น 1.108 ลานไร และผลผลิตซึ่งเปนรายไดหลัก
ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ปจจุบันนอกจากการดําเนินงานเชิงธุรกิจสรางรายไดใหกับรัฐแลว องคการอุตสาหกรรมปาไม         
ยังไดสนับสนุน รวมถึงยังไดสนองนโยบายของรัฐในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และงานเชิงบริการสังคม 
โดยเฉพาะการฟนฟูพื้นท่ีปาเสื่อมโทรม/ปาตนนํ้าลําธาร การสงเสริมดานการปลูกปาเศรษฐกิจ การอนุรักษและการบริบาลชางไทย 
การพัฒนาชุมชนทองถ่ิน สรางงาน และสรางอาชีพใหกับราษฎรทองถ่ิน ฯลฯ  

ความเปนมา และวัตถุประสงค 

ในอดีตประเทศไทยมีปาไมท่ีอุดมสมบูรณมาก ในการทําไมและนําไมออกจากพื้นท่ีปาจะทําในรูปแบบสัมปทานปาไม 
ในชวงแรกรัฐจะใหสัมปทานทําไมแกชาวตางชาติ ซึ่งมีความรูดานการทําไม จนถึงป พ.ศ. 2455 Mr.W.F.Lloyd เจากรมปาไม
ขณะน้ัน พิจารณาเห็นวารัฐบาลควรจะทําไมสักออกจากปาและทําการคาไมสักเองบาง เพื่อฝกฝนพนักงานและเพิ่มพูนความรู
ดานการทําไมจะไดควบคุมการทําไมของประชาชนและบริษัทตางชาติได กรมปาไมจึงเร่ิมทําไมออกเองท่ีสวนปาแมแฮด           
จังหวัดแพร เปนแหงแรก และไดขยายการทําไมไปยังปาอื่นๆ จนกระท่ังในป พ.ศ. 2476 ไดต้ัง “กองทําไม” ข้ึนเปนหนวยงาน
สวนกลางสังกัดกรมปาไม แตในการดําเนินงานของกองทําไมมีขอจํากัดดวยกฎระเบียบของทางราชการทําใหขาดความคลองตัว 
คณะรัฐมนตรี ในขณะน้ันจึงไดมีมติจัดต้ัง “องคการอุตสาหกรรมปาไม” ข้ึน เมื่อวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2490 โดยเปนหนวยงาน
ในสังกัดกรมปาไม 

ตอมา รัฐบาลไดออกพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง องคการอุตสาหกรรมปาไม พ.ศ. 2499 กําหนดให องคการอุตสาหกรรมปาไม 
เปนรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา 
ป พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2542 ตอมาไดมพีระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง องคการอุตสาหกรรมปาไม (ฉบับท่ี 5) วันท่ี 26 สิงหาคม 
พ.ศ. 2546 ใหโอน องคการอุตสาหกรรมปาไม ไปเปนรัฐวิสาหกิจ สังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตอมา
เมื่อป พ.ศ. 2559 ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง องคการอุตสาหกรรมปาไม (ฉบับท่ี 6) วันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 แกไข
เพิ่มเติมในวัตถุประสงคในการจัดต้ัง ขอ 5 โดยพระราชกฤษฎีกาไดกําหนดวัตถุประสงคในการจัดต้ังไว 6 ประการ  ดังน้ี 

(1) อํานวยบริการแกรัฐ และประชาชนในอุตสาหกรรมปาไม 
(2) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปาไม เชน เกี่ยวกับการทําไมและเก็บหาของปา แปรรูปไม การทําไม     

อัด อบไม อัดนํ้ายาไม กลั่นไม และประดิษฐหรือผลิตวัตถุหรือสิ่งของจากไมและของปา และธุรกิจท่ีตอเน่ืองคลายคลึงกัน 
รวมท้ังอุตสาหกรรมอื่นใดท่ีเกี่ยวดวยไมหรือของปา 

(3) ปลูกสรางสวนปาคุมครองรักษาปาไม และบูรณะปาไมเพื่อประโยชนแกการปาไม ไมวาจะเปนการดําเนินการ
เองหรือเปนการดําเนินการเพื่อชวยเหลือรัฐ 

(4) วิจัย คนควา และทดลองเกี่ยวกับผลิตผลและผลิตภัณฑในดานอุตสาหกรรมปาไม 
(5) ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเผยแพรความรู การปลูกฝงทัศนคติและความสํานึกในการคุมครองดูแลรักษาบูรณะ 

และพัฒนาทรัพยากรปาไม รวมท้ังการอนุรักษและบริบาลชางเลี้ยงของไทย ตลอดจนดําเนินการกิจการเกี่ยวกับการจัดหา     
ท่ีพัก การอํานวยความสะดวก หรือการใหบริการในกิจการท่ีเกี่ยวกับการทัศนาจร หรือกิจการอ่ืนใด เพื่อประโยชนแก
การดําเนินการดังกลาว 

(6) ดําเนินธุรกิจ หรือกิจการอื่นท่ีเกี่ยวเน่ืองหรือเพื่อประโยชนแกกิจการของ องคการอุตสาหกรรมปาไม 

 

หนา 2                                       อ.อ.ป. ปลกูปาเพื่อประชาชน                                 รายงานประจําป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม 



สภาพธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจและกลยุทธ      
 

 
1. วิสัยทัศน อ.อ.ป. (FIO’s Vision) 

“เปนผูนําจัดการสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน เพื่อยกระดบัอตุสาหกรรมไมจากปาปลกู ในป 2565” 
 
2. พันธกิจ อ.อ.ป. (FIO’s Missions) 

 1. พัฒนาท่ีดินสวนปาใหเปนสวนปาเศรษฐกิจอยางย่ังยืนใชประโยชนพื้นท่ีปาเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนปา 
2. สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ พัฒนาระบบ และสรางกลไกการตลาดไมเศรษฐกิจอยางเปนธรรม 
3. สงเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไมและสงเสริมชุมชนทองถ่ินดานอุตสาหกรรมไม 
4. วิจัยพัฒนาการปลูกและใชประโยชนจากไมเศรษฐกิจ 
5. ปรับโครงสรางทางการเงินท้ังระบบ พัฒนาสินทรัพยเพื่อสนับสนุนภารกิจขององคกรใหเกิดประโยชนตามศักยภาพ 

สรางกําไรพอเลี้ยงองคกรไมเปนภาระตอรัฐ 
6. พัฒนาชุมชนทองถ่ินโดยใชสวนปาเปนฐาน 
7. สงวน อนุรักษ บริบาลชางไทยและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
8. พัฒนาธุรกิจบริการอยางครบวงจร พัฒนาธุรกิจทองเท่ียว 

 
3. เปาประสงค 

1. พัฒนาและบริหารสวนปาไมเศรษฐกิจใหมีผลผลิตท่ีพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อเปนผูนํา
ในการจัดการสวนปาไมเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน 

2. ปรับปรุงกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไม ผลิตภัณฑไม ดวยเทคโนโลยีใหม เพื่อเพิ่มมูลคาไมและลดตนทุนการผลิต 
รวมท้ังพัฒนาการตลาดเชิงรุก มีกระจายสินคาและเพิ่มจุดจําหนายเพื่อเพิ่มยอดจําหนายสินคา 

3. แกปญหาสภาพคลอง มีแหลงเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเพิ่มมูลคาไมและบุคลากรมีความสามารถในการบริหาร 
และวิเคราะหทางการเงิน 

4. เปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง สงเสริมใหพนักงานมีแรงจูงใจและภาคภูมิใจในองคกร ปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ 
5. ธุรกิจบริการและการทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐาน สามารถสรางผลกาํไรและเติบโตอยางตอเน่ือง 
6. ชุมชนรอบสวนปามีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมท่ีดีข้ึน และการบริบาลชางไทยใหชางมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

สามารถสรางมูลคาทางดานเศรษฐกิจและสังคมได 
 
4. ยุทธศาสตร 

 ในป 2561 องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดปฏิบัติงานภายใตแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ 
ของ องคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2561 – ป 2565 มาอยางตอเนื่อง และเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ไดมีหนังสือแจงความเห็นและขอเสนอแนะเพื่อให องคการอุตสาหกรรมปาไม 
นําไปประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนวิสาหกิจ/แผนธุรกิจ ป 2562 ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ 
องคการอุตสาหกรรมปาไม จึงไดมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ของ องคการอุตสาหกรรมปาไม 
โดยปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ ในแตละยุทธศาสตรตามความเห็น และขอเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ท้ังน้ี ไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการของ องคการอุตสาหกรรมปาไม ในการประชุม คร้ังท่ี 8/2561 
เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2561 แลว ประกอบไปดวย ดังน้ี 
  
 
 

รายงานประจําป 2562 องคการอตุสาหกรรมปาไม                                      อ.อ.ป. ปลกูปาเพื่อประชาชน                                  หนา 3 

 



ยุทธศาสตรที่  1 กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจใหชัดเจนเพื่อเปนพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
ยุทธศาสตรที่  2 บริหารการลงทุนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ 
ยุทธศาสตรที่  3 เสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงินเพื่อความย่ังยืนในระยะยาว 
ยุทธศาสตรที่   4 สนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 และแผน DE 
ยุทธศาสตรที่  5 สงเสริมระบบธรรมมาภิบาลใหมีความโปรงใส และมคุีณธรรม  

   
โดยในป 2561 ไดดําเนินการตามยุทธศาสตร รายสาขาทรัพยากรธรรมชาติ รวม 12 โครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย 

4.1 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจของ องคการอุตสาหกรรมปาไม 
4.2 โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีสวนปาเพื่อการอนุรักษ 
4.3 โครงการดูแล ขนยาย ควบคุม การแปรรูปไมมีคา 
4.4 โครงการเพิ่มพื้นท่ีปาเศรษฐกิจ 
4.5 โครงการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการปลูกสวนปาเศรษฐกิจ 
4.6 โครงการระดมทุนจากพันมิตรลูกคา 
4.7 โครงการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ 
4.8 โครงการพัฒนาดานธุรกิจปาไม (ไมรวมกิจกรรมการจัดการสวนปาเศรษฐกิจอยางย่ังยืน (SFM)) 
4.9 โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม 
4.10 โครงการนวัตกรรมไมเศรษฐกิจ 
4.11 โครงการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาดานการตลาด 
4.12 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศสวนปา (GIS) 

 
สําหรับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร ในป 2562 ยังคงดําเนินการตอเน่ืองตามแผนงานท่ียังไมเสร็จสิ้น เพื่อให

เสร็จสิ้นตามแผนงานตามแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติของ องคการอุตสาหกรรมปาไม ซึ่งตองดําเนินการ
ใหเสร็จสิ้นบรรลุเปาหมาย ในป 2562 
 
5. กลยุทธของ องคการอตุสาหกรรมปาไม 
        5.1 ยุทธศาสตรที่ 1 กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจใหชัดเจนเพื่อเปนพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาต ิ

1. กลยุทธท่ี 1 ทบทวนบทบาทท่ีเหมาะสมกับบริบทองคกรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรชาติ 
2. กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการดําเนินงานดานการอนุรักษ วิจัย การเผยแพรองคความรู และพัฒนาแหลงเรียนรูของ

ประชาชน รวมถึงสราง/แบงปนองคความรูใหกับประชาชน 
3. กลยุทธท่ี 3 รวมมือกับภาคธุรกิจ เพื่อนําองคความรูไปตอยอดใชประโยชน 
4. กลยุทธท่ี 4 สงเสริมอาชีพทางเลือก สรางรายได และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดวยการปลูก           

ไมเศรษฐกิจ 
5.2 ยุทธศาสตรที่ 2 บริหารการลงทุนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ 

1. กลยุทธท่ี 5 การบริหารจัดการการลงทุนใหเกิดประสิทธิภาพ 
2. กลยุทธท่ี 6 การจัดหาแหลงเงินทุนท่ีเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ 

5.3 ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 
1. กลยุทธท่ี 7 ฟนฟูฐานะองคกรและเสริมสรางความเขมแข็งทางการเงิน 
2. กลยุทธท่ี 8 ปรับปรุงพัฒนาและขยายการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางรายไดเพิ่ม 
3. กลยุทธท่ี 9 บริหารทรัพยสินใหเกิดประโยชนเพื่อเปนแหลงรายไดเพิ่มเติม 

  

หนา 4                                อ.อ.ป. ปลกูปาเพื่อประชาชน                                    รายงานประจําป 2562 องคการอตุสาหกรรมปาไม 



5.4 ยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 และ
แผน DE 

1. กลยุทธท่ี 10 นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของ 
องคการอุตสาหกรรมปาไม  

2. กลยุทธท่ี 11 นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใชในการบริหารจัดการองคกร 
5.5 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมระบบธรรมมาภิบาลใหมีความโปรงใสและมีคุณธรรม  

1. กลยุทธท่ี 12 ทบทวนการบริหารจัดการและโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจตาม
หลักเกณฑการบริหารจัดการท่ีดีและหลักธรรมมาภิบาล 

2. กลยุทธท่ี 13 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดจัดทําแผนดําเนินงาน ป 2562 เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรจุเปาหมายที่
สอดคลองกับ 5 ยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติของ องคการอุตสาหกรรมปาไม ป พ.ศ. 2561 - 2565 

 
6  แผนที่ยุทธศาสตร 

องคการอุตสาหกรรมปาไม จัดทําแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Maps) ตามแนวทางระบบบริหารจัดการเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management : EVM) และระบบประเมินผลเชิงดุลยภาพ (Balanced 
Scorecard : BSC) ท่ีพิจารณาถึงความสมดุลของมุมมองท้ัง 4 ดาน คือ มุมมองดานการเงิน (Financial) มุมมองดานลูกคา 
(Customer) มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Process) และมุมมองดานการเรียนรูและการเติบโต (Learning & 
Growth) เพื่อการปฏิบัติและการสื่อสารท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานประจําป 2562 องคการอตุสาหกรรมปาไม                                           อ.อ.ป. ปลกูปาเพื่อประชาชน                                หนา 5 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

                   หนา  6                                  อ.อ.ป. ปลกูปาเพ
ื่อประชาชน                                         รายงานประจําป 2562  องคการอุตสาหกรรมปาไม                                                                                                                                                                                                     

Strategy Map 

กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจใหชัดเจน 
เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนยทุธศาสตรของชาต ิ
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บริหารการลงทุนใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของประเทศ 

เสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงิน
เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 

 

สนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 และแผน DE 

สงเสริมระบบธรรมาภิบาลใหมีความ
โปรงใสและมีคุณธรรม 

เปนองคกรที่ตอบสนอง 
ความตองการของสังคม 

 

กําไรยั่งยืน 

วิสัยทัศน ป 2561 – 2565 : “เปนผูนําจัดการสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไมจากปาปลูก ในป 2565” 
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โครงการจัดทําแผนบริหาร
จัดการการลงทุนของ  

อ.อ.ป. ป 2562 - 2565 

การบริหารจัดการการ
ลงทุนใหเกิดประสิทธิภาพ 

โครงการจัดการประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจขององคกร

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โครงการระดมทุนจาก
พันธมิตรคูคา (PPP)) 

การจัดการแหลงเงินทุนที่
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ 

โครงการรวมทุนกับ
ภาคเอกชนและภาครัฐ 

เพ่ือพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. 

โครงการสราง
พันธมิตรทางธุรกิจ 

พื้นฟูฐานะองคกร 
เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงิน 

 

โครงการจาง           
ที่ปรึกษาทางการเงิน 

บริหารทรัพยสินใหเกิดประโยชน
เพื่อเปนแหลงรายไดเพิ่มเติม 

 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนปาที่มี
ศักยภาพใหเปนแหลงทองเที่ยว 

โครงการพัฒนา
ทรัพยสินของ อ.อ.ป. 

รวมมือกับภาคธุรกิจเพื่อนําองคความรู 
ไปตอยอดใชประโยชน 

 

โครงการขับเคล่ือน 
ชุมชนไมมีคา 

โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่
สวนปาเพ่ือการอนุรักษ 

โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรู
ดานทรัพยากรปาไม 

โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. 

โครงการอนุรักษ 
และบริบาลชางไทย 

โครงการดูแลขนยาย ควบคุม 
และแปรรูปไมมีคา 

สงเสริมการดําเนินงานดานการอนุรักษ
วิจัย การเผยแพรองคความรู และ
พัฒนาแหลงเรียนรูของประชาชน 

 

ปรับปรุงพัฒนาและขยายการ
ดําเนินธุรกิจเพื่อสรางรายได

 
 

โครงการพัฒนาธุรกิจปาไม โครงการนําระบบ EVM     
มาพัฒนาประสิทธิภาพ          

การดําเนินธุรกิจ 

โครงการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมไม 

โครงการพัฒนา
ระบบโลจิสตกิ 

ทบทวนบทบาทที่เหมาะสมกับบริบท
องคกรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรของชาติ 

 

โครงการทบทวนบทบาทและทิศทาง 
การดําเนินงานของ อ.อ.ป.  

สงเสริมอาชีพทางเลือก สรางรายได  
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ดวยการปลูกปาเศรษฐกิจ 
 

โครงการเพิ่มพื้นทีป่าเศรษฐกิจ 
  

โครงการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
ในการปลูกสรางสวนปาเศรษฐกิจ 

  

โครงการทบทวนและปรบัปรุงโครงสราง
องคกรและโครงสรางบริหารงาน  

โครงการพัฒนาระบบในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  โครงการแผนงานดานความปลอดภัย 

สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  

ทบทวนการบริหารจัดการและโครงสรางองคกร 
ใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจตามหลักเกณฑ

การบริหารจัดการที่ดีและหลักธรรมภิบาล  

นําเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารมาใชในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการดําเนินธรกิจของ อ.อ.ป. 

โครงการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
และการส่ือสารมาพัฒนาดานการตลาด 

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ดิจิทัล อ.อ.ป. พ.ศ 2562 - 2564 

 นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มาใชในการบริหารจัดการองคกร 

โครงการพัฒนาทักษะความรู  
และสมรรถนะบุคลากร 

โครงการพัฒนาระบบในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

โครงการสงเสริมการประเมินคุณธรรม/
ความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ

 



ความเช่ือมโยงระดับประเทศกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร 

กรอบยุทธศาสตรชาตริะยะ 20 ป 

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน  
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน  

เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

Thailand 4.0 

การเสริมสรางศักยภาพและสรางโอกาส 
สูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยนวัตกรรมและ 

จากการสรางความเขมแข็ง จากภายในและปรับเปลี่ยนวิธีการจาก
ทํามากไดนอยเปนทํานอยไดมาก 

แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่ออํานวยใหเศรษฐกิจมีมูลคาและประสิทธิภาพสูงข้ึน 
และการจัดการขอมูลขาวสาร ท่ีทําใหการตลาดขยายตัว 

และสังคมรับรูขอมูลขาวสารไดดีย่ิงข้ึน 
 

แผ
นฯ

 1
2 

ยุทธศาสตรที่ 3 
สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การเติบโตทีเ่ปนมิตรกบัสิ่งแวดลอมเพือ่การพฒันาที่ยั่งยืน 

 

SDGs และ แผนปฏิรปูประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
เพื่อเตรียมคนในสังคมไทย     
ใหมีทักษะในการดํารงชีวิต

สําหรับศตวรรษท่ี 20 

ยุทธศาสตรที่ 6 
มีการบริหารจัดการ 

ท่ีดีและไดมาตรฐานสากล 

 

ยุทธศาสตรที่ 7 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

และระบบโลจสิติกส 

 

ยุทธศาสตรที่ 8 
สรางความเขมแข็ง           

และยกระดับความสามารถ           
และเทคโนโลยีกาวหนา 

ยุทธศาสตร ทส. 2560-2564 

- ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการปาไมและความ    

  หลากหลายทางชีวภาพ 
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการผลิตและบริโภค 

  ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

ยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป พ.ศ. 2561-2565 
วิสัยทัศน “เปนผูนําจัดการสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไมจากปาปลูก ในป 2565” 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 5 

กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจ        
ใหชัดเจนเพื่อเปนพลังขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติ 
ยุทธ 3 , 4 , 6 

บริหารแผนการลงทุนใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรของประเทศ 

ยุทธ 3 

 

เสริมสรางความแข็งแกรง             
ทางการเงินเพื่อความย่ังยืน 

ในระยะยาว 
ยุทธ 3,6,7 

สนับสนุนการใชนวัตกรรม       
และเทคโนโลยีใหสอดคลอง         

กับยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0          
และแผน DE 

สงเสริมระบบธรรมมาภิบาล             
ใหมีความโปรงใส และมีคุณธรรม 
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การสรางกลยุทธโดยใช TOWS Matrix 

 

 
 
 

 

        ปจจัยภายใน 

 

 

ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง S จุดออน W 

1.  บุคลากรมีความรู ความเช่ียวชาญ        
และประสบการดานการจัดการสวนปา
เศรษฐกิจอยางย่ังยืนและอุตสาหกรรมไม
พรอมท่ีจะขับเคลื่อนองคกรไปสูวิสัยทัศน
ใหม ตามเปาหมายท่ีกําหนด 
2.  มีผลผลิตจากสวนปา (ไมสัก ยูคาลิปตัส 
ยางพารา) อยูจํานวนมากกระจายท่ัว
ประเทศท่ีสามารถสรางรายไดไดแลว และ
รองรับการผลิตตอเน่ืองในอุตสาหกรรมไม 
3.  โครงสรางองคกรมีหนวยงานกระจาย      
อยูท่ัวประเทศและมีบุคลากรประจํา                
อยูทุกหนวยงาน 
4.  องคการอุตสาหกรรมปาไม ดําเนินธุรกิจ
ไมอยางครบวงจร ต้ังแตกระบวนการปลูก 
การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากสวนปา           
การแปรรูปไม ผลิตภัณฑ และการจําหนวย
ผลผลิตตางๆ 
5.  มีทรัพยสินและท่ีดินกรรมสิทธ์ิ       
จํานวนมากกระจายอยูในสถานท่ีพัฒนา
และเจริญแลวสามารถพัฒนาและใช
ประโยชนเพื่อเปนแหลงรายไดท่ีย่ังยืน  
ขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
6.  มีชางเลี้ยงจํานวนมาก ทําใหบุคลากร           
มีภูมิปญญาและองคความรูเกี่ยวกับชาง 
สามารถเปนแหลงเรียนรูดานการอนุรักษ
ชางไทย อีกท้ังยังสามารถปรับปรุงใหเปน
แหลงทองเท่ียวเชิงศึกษาได 
7. สวนปาท่ีอยูกระจายตามจังหวัดตางๆ 
หลายแหงมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะพัฒนา 
ใหเปนแหลงใหบริการทองเท่ียวได 

1. ดานการผลิต ผลผลิตสวนปาตอหนวย          
พื้นท่ีอยูในระดับตํ่า คุณภาพวัตถุดิบ                
ไมสม่ําเสมอ เน่ืองจากการปลูกสรางสวนปา      
ไมมุงเนนกําไรสูงสุด 
2. ขาดการวิจัยและพัฒนาดานสวนปา        
ดานวัตถุดิบ ดานอุตสาหกรรมไม                
ดานการตลาดเชิงรุกขาดการออกแบบ
ผลิตภัณฑท่ีทันสมัย สินคาท่ีหลากหลาย        
ตรงตามความตองการของลูกคาและตลาด 
3. ขาดการลงทุนในดานเคร่ืองจักร อุปกรณ       
ท่ีทันสมัย เทคโนโลยีใหมๆ เพื่อเพิ่มผลผลิต 
ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต          
และสรางมูลคาเพิ่มของสินคามาเปนเวลานาน 
4. ดานการเงิน ขาดสภาพคลองทางการเงิน 
ขาดประสิทธิภาพในการหาแหลงเงินลงทุน 
ขาดบุคลากรท่ีเช่ียวชาญเฉพาะดานการเงิน
และการหาแหลงเงินทุนในการลงทุนสราง
ผลผลิตในระยะยาว ขาดการบริหารสินทรัพย 
ท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
5. ดานการบริหารบุคคล โครงสรางองคกร         
มีหนวยงานสนับสนุนมากและมีลําดับข้ัน        
การบังคับบัญชามาก 
6. ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชในการ
บริหารจัดการและการตัดสินใจของผูบริหาร 
ไมมีการบริหารจัดการสินคาคงคลัง การขนสง 
การกระจายสินคาเพิ่มการจําหนายตาม        
จุดตางๆ 
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โอกาส O SO WO 

1. กระแสการต่ืนตัวดาน   
การอนุรักษ และฟนฟู
สภาพแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติของโลก
ทําใหประเทศท่ีพัฒนาแลว
ซึ่งเปนตลาดนําเขาไมท่ี
สําคัญกีดกันการนําเขา
ผลิตภัณฑไมท่ีใชวัตถุดิบ
จากปาธรรมชาติและ
ประเทศเพื่อนบานหลาย
ประเทศ 
2. สถานการณดานพลังงาน
และเช้ือเพลิงราคาสูงข้ึน  
ทําใหประชาชนตองการ
พลังงานทดแทนท่ีปลอดภัย
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3. อ.อ.ป. เปนหนวยงาน
เดียวท่ีไดกรรมสิทธ์ิในการ
สงไมสักทอนออกจําหนาย
นอกประเทศไดและไดสิทธ์ิ
ในการใชประโยชนไมใน
พื้นท่ีโซนปาเศรษฐกิจ 
4. อ.อ.ป. ใชชางในการ 
ทําไมมาเปนระยะเวลานาน  
ทําใหมีองคความรู  
ภูมิปญญาดานการคลองชาง 
ดูแลรักษาสุขภาพชางเปน
อยางดี ประกอบกับกระแส
สังคมเร่ืองการอนุรักษชาง 
ซึ่งเปนสัตวสัญลักษณของ
ประเทศทําให อ.อ.ป.  
มีบทบาทเร่ืองการอนุรักษ
และบริบาลชางเลี้ยงมากข้ึน 
5. การเปด AEC จะเปน
โอกาสให อ.อ.ป. ขยายการ
ผลิตและการดําเนินงาน    
ซึ่งจะสามารถทําใหกูเงิน
เพิ่มข้ึนไดและสามารถขอ
งบประมาณอุดหนุนจาก
รัฐบาลมาดําเนินการได 

กลยุทธที่ 2  สงเสริมการดําเนินงาน 
ดานการอนุรกัษ วิจัย การเผยแพร  
องคความรู และพฒันาแหลงเรียนรู 
ของประชาชน รวมถึงสราง/แบงปน     
องคความรูใหกบัประชาชน 
1. แผนงานจัดต้ังศูนยถายทอดเทคโนโลยี
เพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑไมจาก
ปาปลูก 
2. แผนงานศูนยการเรียนรูไมยางนาราชา
แหงไพร 
3. แผนงานศูนยการเรียนรูไมดีมีคา 
(พะยูง) 
4. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจ
ของ อ.อ.ป. (สวนปา/อุตสาหกรรม/
ทองเท่ียว) 
5. แผนงานบริหารจัดการพื้นท่ีอนุรักษใน
สวนปา 
6. แผนงานการปลูกสรางสวนปาและ 
การอนุรักษฟนฟูพื้นท่ีปาตนนํ้า 
7. แผนงานการปลูกหวายและไผในพื้นท่ี
สวนปา เพื่อสงเสริมความหลากหลาย
ทางชนิดพันธุ 
8. แผนงานการอนุรักษพันธุกรรมไม
ด้ังเดิมหายากในพื้นท่ีสวนปา 
9. แผนงานดูแลชางสําคัญจากสํานัก
พระราชวัง 
10. แผนงานคุมครองและอนุรักษชาง
ไทย 
11. แผนงานดูแล ขนยาย ควบคุมและ
แปรรูปไมมีคา 
 
กลยุทธที่ 9  บริหารทรพัยสินใหเกดิ
ประโยชนเพือ่เปนแหลงรายไดเพิ่มเติม  
1.แผนงานพัฒนาสินทรัพยของ อ.อ.ป.  
2.แผนงานพัฒนาพื้นท่ีสวนปาท่ีมี
ศักยภาพใหเปนแหลงทองเท่ียว 

กลยุทธที่ 3  รวมมือกับภาคธุรกิจ เพือ่นํา
องคความรูไปตอยอดใชประโยชน 
1. แผนงานขับเคลื่อนชุมชนไมมีคา 
 
กลยุทธที่ 4  สงเสริมอาชีพทางเลอืก สราง
รายได และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ดวยการปลูกปาเศรษฐกิจ 
1.  แผนงานจัดทําแปลงสาธิตการปลูกบํารุงไม
เศรษฐกิจ 
2.  แผนงานการสงเสริมเกษตรกรปลูกบํารุงไม
เศรษฐกิจเพื่อสรางอาชีพทางเลือกใหราษฎร/
เอกชน 
3.  แผนงานการแกไขปญหาการบุกรุกพื้นท่ี
สวนปาโดยราษฎรมีสวนรวม 
4.  แผนงานพัฒนาพื้นท่ีสวนปาเพื่อเพิ่มผลผลิต 
5.  แผนงานมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน 
ในการปลูกสวนปาไมเศรษฐกิจ 
 
กลยุทธที่ 10  นําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใชในการเพิ่มประสทิธิภาพการ
ดําเนนิธุรกิจของ อ.อ.ป. 
1.  แผนงานจัดทําระบบ E-Commerce 
2.  แผนงานพัฒนาระบบฐานขอมูลลูกคา 
 
กลยุทธที่ 11  นําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มาใชในการบริหารจัดการองคกร 
1.  แผนงานพัฒนาระบบดานเครือขายระบบ
คอมพิวเตอร ความปลอดภัยดานสารสนเทศ 
2.  แผนงานบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) 
3.  แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องคกร (ความเสี่ยง/การควบคุมภายใน/EVM/
การประเมินผลการดําเนินงานของ อ.อ.ป.) 
4.  แผนงานพัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิ
สารสนเทศสวนปา (GIS) 
5.  แผนงานการพัฒนาระบบติดตามผลการ
ดําเนินงานสงเสริมเกษตรปลูกไมเศรษฐกิจ 
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อุปสรรค T ST WT 

1. กระแสอนุรักษรุนแรง 
ในปจจุบัน คนไทยไม
เขาใจความหมายเร่ือง  
ปาเศรษฐกิจมองการใช
ประโยชนไมเปนการ
ทําลาย และภาพลักษณ
ในอดีตของ อ.อ.ป. คือ
การตัดไมทําลายปา 
2. คูแขงดานอุตสาหกรรม
ไมเอกชนมีเงินทุน และ
เทคโนโลยีท่ีดีกวา 
3. ไมยูคาลิปตัส มีราคา
ถูก เน่ืองจากถูกกําหนด
ราคาจากผูประกอบการ
เอกชนรายใหญ 
4. กฎระเบียบดานปาไม 
ท่ีใชอยูในปจจุบันไม
เอื้ออํานวยตอธุรกิจ
อุตสาหกรรมปาไม ไม
สามารถจัดการสวนปาไม
เศรษฐกิจ และใช
ประโยชนไมจากสวนปา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. ปญหาขัดแยงกับชุมชน 
ซึ่งตองการพื้นท่ีปาไมใช
เปนท่ีทํากิน ชุมชนมีการ
ขยายตัวแตพื้นท่ีมีจํากัด
จึงเกิดขอขัดแยงกับการ
ปลูกสวนปาไมเศรษฐกิจ
ของ อ.อ.ป 

กลยุทธที่ 8  ปรบัปรุงพัฒนาและขยาย 
การดําเนนิธุรกิจเพื่อสรางรายไดเพิ่ม 
1. แผนงานการนําระบบ EVM มาพัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ 
2. แผนงานการจัดการสวนปาเศรษฐกิจ
อยางย่ังยืน (SFM) 
3. แผนงานการจัดช้ันคุณภาพพื้นท่ีสวนปา
เศรษฐกิจ 
4. แผนงานการจัดทําระบบการควบคุม 
การเคลื่อนยายของสินคาไม (CoC) 
5. แผนงานสรางมูลคาเพิ่มในธุรกิจ
อุตสาหกรรมไม 
6. แผนงาน Renovation & Relocation 
โรงงานอุตสาหกรรมไม 
7. แผนงานการพัฒนาตลาดเชิงรุก 
8. แผนงานการจัดต้ังศูนยรวบรวมและ
กระจายสินคา 
9. แผนงานการขนสงและกระจายสินคา 

กลยุทธที่ 12  ทบทวนการบรหิารจัดการและ
โครงสรางองคกรใหสอดคลองกบับทบาท
และภารกิจตามหลกัเกณฑการบรหิารจัดการ
ที่ดีและหลกัธรรมมาภิบาล 
1.  แผนงานทบทวนและปรับปรุงโครงสราง
องคกรและโครงสรางการบริหารงาน 
2.  แผนงานการธํารงรักษาบุคลากร 
3.  แผนงานการปรับปรุงระบบประเมินผลการ
ดําเนินงานรายบุคคล 
4.  แผนงานดานความปลอดภัย สุขอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 
กลยุทธที่ 13  การพฒันาทรพัยากรบคุคล 
1.  แผนงานพัฒนาศักยภาพผูบริหาร 
2.  แผนงานพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ 
(Core/Funtional/Managerial 
Competency) 
3.  แผนงานจัดทําแผนฝกอบรมรายตําแหนง 
(Training Roadmap) 
4.  แผนงานจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง 
(Succession Plan) 
5.  แผนงานการบริหารพนักงานท่ีศักยภาพสูง 
(Talent Management) 
6.  แผนงานจัดทําระบบการจัดการองคความรู 
(Knowledge Management) 
7.  แผนงานสรางความสุขในท่ีทํางาน (Happy 
Work Place) 
8.  แผนงานบริหารจัดการความกาวหนาในสาย
อาชีพ (Career Management & Planing) 
9.  แผนงานประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : 
ITA) 
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            แผนดําเนินงาน 
           รายไดผลผลิตไมตามนโยบายรัฐ 20,425,000.00 
           รายไดผลผลิตจากสวนปาไมสัก 444,551,000.00 
           รายไดผลผลิตจากสวนปาไมยูคาฯ 75,673,525.00 
           รายไดผลิตยางพารา+ยางกอนถวย 338,981,262.00 
           รายไดจากสวนปาไมยางพารา 46,748,960.00 
      +ดอกเบี้ยจาย 2,000,000.00  งบกําไรขาดทุน  รายไดอุตสาหกรรมไม(แปรรูป/ผลติภัณฑ) 297,479,300.00 
 ภาษีเชิงเศรษฐศาสตร  30%   -กําไรจากการขายทรัพยสิน -  รายไดรวม  รายไดซ้ือขายไมแปรรูป 377,772,545.00 
 13,528,353.00   -คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  1,747,636,500.00  รายไดจากการทองเที่ยว 45,249,800.00 
    adjust  -คาเผื่อสินคาชํารุด - 488,179.00    รายไดอ่ืนๆ  18,899,713.00 
  adjust  (+)  +คาใชจาย CSR1 7,072,706.00    รายไดดําเนินงานอ่ืน 81,885,395.00 
  (-)    เงินชวยเหลือปลูกปา -      
      รวม 8,584,509.00    ตนทุนผลิตไมตามนโยบายรัฐ 10,782,149.00 
           ตนทุนผลิตสวนปาไมสัก 200,719,619.00 
  NOPBT  NOPBT  NET PROFIT   คาใชจายรวม  ตนทุนผลิตสวนปาไมยูคาฯ 53,260,970.00 
  31,566,156.65  45,094,509.50  36,510,000.00   1,711,126,500.00  ตนทุนผลิตไมยางพารา 51,803,144.00 
           ตนทุนผลิตยางพารา + ยางกอนถวย 283,166,093.00 
  (-)         ตนทุนผลิตอุตสาหกรรมไม 188,436,082.00 

EP           คาใชจายจากการทองเที่ยว 41,673,108.00 
10,671,081.14         ดอกเบี้ยจาย  คาใชจายซ้ือขายไมแปรรูป 344,645,950.00 

    WACC  Kd(D/D+E) = 0.03%   2,000,000.00  คาใชจายอ่ืนๆ  2,796,000.00 
    8.7004%  Ke(D/E+E) = 9.72%     คาใชจายบริหารทั่วไป 423,221,542.00 
  ตนทุนเงินทุน         คาใชจายในการขาย 72,247,247.00 
  20,895,075.51  (X)  สินทรัพยหมุนเวียน   งบดุล  คาใชจาย CSR 20,224,206.00 
    เงินทุนท่ีใช  2,639,834,847.00   สินทรัพยหมุนเวียน  คาใชจายดําเนินงานอ่ืน 18,150,390.00 
    240,162,240.00     2,830,605,512.00    
       (-)  adjust  +คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 120,900,740.00 
  adjust (-)  สินทรัพยไมหมุนเวียน     +คาเผื่อสินคาชํารุดและเสื่อมคุณภาพ 4,393,769.00 
    -รายการพิเศษ  1,236,343,725.00    สินทรัพยไมหมุนเวียน  -หน้ีสินระยะสั้นไมมี ดบ. 316,065,174.00 
    304,686,167.00     2,571,026,360.00    
    -สินทรัพยระหวางกอสราง   (-)  adjust    
    3,331,330,164.00       -หน้ีสินระยะยาวไมมี ดบ. 1,334,682,635.00 

แผนผังปจจัยขับเคลื่อนมูลคาทางเศรษฐกิจ (EP) ขององคการอุตสาหกรรมปาไม 2562 (แผน) 
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9) เปาหมายดําเนินงาน ประจําป 2562 
9.1 เปาหมายแผนดําเนินงานจากงบประมาณรายได – รายจาย 

9.1.1 แผนดําเนินงานการผลิตสินคาท่ีสําคัญ ประจําป 2562 ดังน้ี 
 

ที่ รายการ 
พื้นที่ 
(ไร) 

ปริมาณ
การผลิต 
(ม3/ตัน) 

รายได 

(ลานบาท) 

รายจาย 

(ลานบาท) 

1 ผลผลติจากปาตามนโยบายรัฐและพื้นที่ปา 

เปดใชประโยชน (ไมปานอกโครงการ)             

 

(ลบ.ม) 

 4,834 20.43 10.82 

2 ผลผลติจากสวนปา     

 ไมสัก                                           

- จําหนายเปนสักทอน                    
- สงอุตสาหกรรมไม                       

(ลบ.ม.) 

(ลบ.ม.) 

(ลบ.ม.) 

29,594 63,205 

44,921 

18,284 

 

444.55 

 

275.18 

 ไมยูคาลิปตัสและไมโตเร็ว                      (ตัน) 15,591 78,275 75.67 53.26 

 ไมยางพารา                                       (ไร) 3,210 109,274 46.75 51.80 

 ผลผลติยางพารา                                 

- นํ้ายางพารา ยางแผนดิบ ยางกอนถวย   

(ตัน) 

(ตัน) 

53,992  

7,191 

 

338.98 

 

283.17 

 รวมดานสวนปา   905.95 663.41 

 รวมดานปาไมและสวนปา   926.38 674.23 

3 ไมแปรรูป                                     

- จําหนายไมแปรรูป                     
- สงอุตสาหกรรมไม                       

(ลบ.ฟ.) 

(ลบ.ฟ.) 

(ลบ.ฟ.) 

 212,066 

181,766 

30,300 

 

215.95 

 

145.54 

4 ผลิตภัณฑ/ไมประสาน                       (ลบ.ฟ.)  74,700 78.03 63.27 

5 บริการรักษาเน้ือไม                           (ลบ.ฟ.)  61,900 3.50 1.42 

รวมดานอตุสาหกรรมไม   297.48 210.23 

6 ดานบริการการทองเท่ียว  (คน)  166,250 45.25 41.67 

7 ดานการบริการซื้อขายไมแปรรูป   377.77 344.65 

8 ดานการดําเนินงานอื่น (คาชดเชยสวนปา)   81.86 18.15 

9 ดานอื่น ๆ                                      (คาเชา , ปนผล)   18.90 2.80 

10 คาใชจายการบริหาร           - 423.22 

11 คาใชจายในการขาย                           (การตลาดเชิงรุก)          - 72.25 

12 คาใชจาย CSR          - 20.22 

 รวมทั้งสิ้น   1,747.64 1,711.13 

 กําไรสุทธ ิ    36.51 
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9.1.2 ประมาณการทางการเงิน 
9.1.2.1 เปรียบเทียบงบกําไรขาดทุน ป 2558 – 2562 

 
หนวย: ลานบาท 

รายการ 2558 2559 2560 2561* 2562** 
% เพิ่มข้ึน (ลดลง)

จากป 2561 

รายไดรวม 1,821.21 2,150.14 1,941.21 1,867.34 1,747.64 (6.41) 

รายจายรวม 1,903.11 2,053.87 1,832.97 1,836.01 1,711.13 (6.80) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ -82.17 96.53 108.24 31.33 36.51 16.53 

EBIDA 2.20 99.46 52.08 (57.60) 55.20 195.83 

กําไรเชิงเศรษฐศาสตร (EP) -75.12 26.63 39.34 21.46 10.67 (50.28) 

*    ประมาณการ     **    แผนงาน 
 
 
สถิติผลการดําเนินงานกําไร (ขาดทุน) ป 2557 - 2561 
 

หนวย : ลานบาท 

 

ป พ.ศ. 

รายได รายจาย กําไร 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

2557 2,039.51 2,106.48 1,897.99 1,825.58 141.52 280.90 

2558 1,779.05 1,821.21 1,728.12 1,903.11 50.93 (82.17) 

2559 1,899.60 2,150.14 1,842.47 2,053.87 57.13 96.53 

2560 1,709.55 1,941.21 1,678.52 1,832.97 31.03 108.24 

2561* 1,867.34 1,867.34 1,836.01 1,836.01 31.33 31.33 

* ประมาณการ 
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9.1.2.2 ประมาณการกระแสเงนิสด ป 2562 
หนวย: ลานบาท 

รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

เงินสดรับ 424.05 
 

408.84 
 

492.12 
 

496.25 
 

1,821.26 

เงินสดจาย 421.01 
 

411.54 
 

462.86 
 

549.93 
 

1,842.34 

เงินสดรับมากกวา (นอยกวา) เงินสดจาย 3.04 
 

(2.69) 
 

29.26 
 

(50.68) 
 

(21.08) 

เงินสดคงเหลือตนงวด 56.52 
 

59.56 
 

56.87 
 

86.12 
 

56.52 

เงินสดคงเหลือปลายงวด 59.56 
 

56.87 
 

86.12 
 

35.44 
 

35.44 

 
9.1.2.3  สรุปตัวแปรที่สําคญั (Key Value Driver) ที่มีผลตอคา EP ป 2562 ดังนี ้

(ดานรายได)  
1. ไมสักสวนปา เปนเงิน 444.55 ลานบาท 
2. ไมแปรรูปอื่นๆ (ซื้อขายไมแปรรูป) เปนเงิน 377.77 ลานบาท 
3. ผลผลิตจากยางพารา เปนเงิน 338.98 ลานบาท 
4. ดานอุตสาหกรรมไม เปนเงิน 297.48 ลานบาท 
5. ไมโตเร็ว  เปนเงิน 75.67 ลานบาท 
6. รายไดจากการทองเท่ียว เปนเงิน 45.25 ลานบาท 

  

(ดานรายจาย)  
1.ตนทุนของสินคาท่ีขายและบริการ เปนเงิน 1,174.49 ลานบาท 
2.คาใชจายในการบริหาร เปนเงิน 423.22 ลานบาท 
3.คาใชจายในการขาย เปนเงิน 72.25 ลานบาท 

 
9.1.2.4 การวิเคราะหทางการเงิน 

ในป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดต้ังเปาหมายประมาณการรายไดรวม 1,747.64 
ลานบาท (ไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ในขณะท่ีมีรายจาย 1,711.13 ลานบาท และประมาณการกําไรสุทธิ 36.51 ลานบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการป 2561 ท่ีมีกาํไรประมาณ 31.33 ลานบาท เปาหมายป 2562 จะมีกําไรเพิ่มข้ึนประมาณ 
5.18 ลานบาท 

เมื่อวิเคราะหประมาณการรายได รายจายท่ีสาํคัญแลว พบวา ประมาณการกําไรท่ีเพิ่มข้ึน
จากป 2561 เปนธุรกิจอุตสาหกรรมไม ซึ่ง องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดกําหนดใหมีจํานวนการผลิตเพิ่มข้ึน รวมท้ังประมาณ
การผลิตไมปานอกโครงการเพิ่มข้ึนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังน้ัน ประมาณการกําไร ป 2562 จํานวน 36.51 ลานบาท  
เปนความสามารถในการสรางกําไร โดยมีสมมติฐานจากทรัพยากรท่ีมีอยูในปจจุบัน และใชภาคการตลาดเปนการสรางรายได 
ท้ังน้ี ประมาณการรายได ไดเพิ่มสัดสวนการจําหนายไมแปรรูป และผลผลิตไมเพิ่มข้ึนจากป 2561 เพื่อเปนการเพิ่มมูลคา
จากการจําหนายเปนไมซุง โดยในระหวางป จะไดวิเคราะหตลาด เพื่อปรับแผนการนําเขาไมสักเขาแปรรูปเพิ่มข้ึนจาก
ประมาณการ เมื่อตลาดมีความตองการเพิ่มข้ึน องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดมีการปรับแผนการดําเนินการตามยุทธศาสตร  
ป 2561 – 2565 เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน องคการอุตสาหกรรมปาไม และดําเนินการตามแผนไปจนสําเร็จตามเปาหมาย
ท่ีวางไว 
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9.1.2.5  ตัวแปรที่สําคญัที่สงผลตอกําไร (ขาดทุน) ขององคการอตุสาหกรรมปาไม 
1. ราคานํ้ายางพารา จากป 2553 , 2554 , 2555 , 2556 , 2557 , 2558 , 2559 , 2560 , 

2561 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 102 , 121 , 85 , 70 , 45 , 42 , 50 , 60 , 44 บาท สําหรับป 2562 ต้ังประมาณการราคา
กิโลกรัมละ 47 บาท ข้ึนกับกลไกตลาดโลก ซึ่งคาดวาราคานํ้ายางพาราจะเพิ่มข้ึนจากนโยบายการลดพื้นท่ีกรีดยางพาราของรัฐบาล 

2. การผลิตไมซุงออกจากสวนปาเปนไปตามกําลังผลิต เพื่อใหเกิดความย่ังยืนในสินคาไม 
เน่ืองจากดําเนินการตามนโยบายการดําเนินงานดานธุรกิจเชิงสังคมตามศักยภาพขององคกรโดยไมมุงกําไรสูงสุด
โดยเนนการอนุรักษสิ่งแวดลอม และใหบริการสังคม แตอยางไรก็ตามไดปรับราคาจําหนายสูงข้ึนตามสภาวะตลาดหรือลดลง
ของคุณภาพไม ซึ่งบางสวนอาจจะมีแมลงเจาะไมสักทําลาย ทําใหราคาจําหนายตอหนวยลดลง ในขณะท่ีผลผลิตยางพารา
จะเร่ิมมีปริมาณลดลงตามนโยบายของรัฐบาล 

3. การพัฒนาสินทรัพย (ท่ีดิน) ตองใชระยะเวลาดําเนินการตามพระราชบัญญัติ ใหเอกชน
รวมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 คาดวาในป 2562 อาจจะมีกระแสเงินสดเขาตามโครงการพัฒนาสินทรัพยเขามาไมมากนัก 
 

9.1.2.6 รายจายเพิ่มข้ึน (ที่สําคัญ) 
คาใชจายในการขายและบริหาร ซึ่งคาใชจายในสวนน้ีจะเปนคาใชจายเกี่ยวกับบุคคลากรจาก

การปรับข้ึนเงินเดือนประจําปและปรับเงินเดือน/คาจางลูกจางรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 
 

9.1.2.7 ขอสรุปทางการเงินป 2562  
จากการดําเนินธุรกิจขององคการอุตสาหกรรมปาไม ในป 2562 ซึ่งเนนเรื่องการใช

ฐานทรัพยากรขององคกร ท่ีมุงมั่นใหเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนในองคกร และตอบสนองนโยบายรัฐบาลในดานประชารัฐ 
และบริการเชิงสังคม ภายใตสถานการณปจจุบัน คาดวาจะกําไรสุทธิประมาณ 36.51 ลานบาท มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะ
ดําเนินการกิจการและสามารถเลี้ยงตนเอง ยังไมเปนภาระตอรัฐ แตจะตองระมัดระวังเร่ืองกระแสเงินสด เรงการดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป พ.ศ. 2561 - 2565 
สําหรับประมาณการกําไรเห็นวาสอดคลองกับสภาพการณปจจุบันแลว 

 
9.2  เปาหมายแผนดําเนนิงานดานการลงทนุ 

องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดต้ังเปาหมายการลงทุน ประจําป 2562 และไดรับการอนุมัติงบประมาณเงินลงทุน
จากแหลงเงินรายไดขององคการอุตสาหกรรมปาไม และงบประมาณลงทุนจากเงินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2561 
ซึ่งมีวงเงินอนุมัติเบิกจาย จํานวน 335.13 ลานบาท ดังน้ี 

หนวย : บาท 

รายการ งบลงทนุที่ไดรบั แผนการเบิกจาย 

งบลงทนุจากเงนิรายได อ.อ.ป. 335,126,000.00 302,856,900.00 

1. งบลงทุนของอนุมัติรายป 7,390,000.00 7,390,000.00 

- ท่ีดิน          -             - 

- สิ่งกอสราง  3,800,000.00 3,800,000.00 

- เคร่ืองจักร  190,000.00 190,000.00 

- เคร่ืองใชสํานักงาน           -              - 
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หนวย : บาท 

รายการ งบลงทนุที่ไดรบั แผนการเบิกจาย 

- ยานพาหนะ           -            - 

- สํารองราคาในกรณีท่ีราคาเปลี่ยนแปลง 400,000.00 
 

400,000.00 

- สํารองกรณีจําเปนเรงดวน  3,000,000.00 
 

3,000,000.00 

2. งบประมาณลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว 327,736,000.00 
 

295,466,900.00 

(1) แผนเทคโนโลยีและสารสนเทศ          - 
            

          - 

(2) แผนงานปลูกสรางสวนปา 327,736,000.00 
 

295,466,900.00 

- สิ่งกอสราง 125,000.00 
 

125,000.00 

- เคร่ืองจักร 4,520,000.00 
 

4,520,000.00 

- ยานพาหนะ           - 
            

           - 

- เคร่ืองใชสํานักงาน           - 
            

           - 

- เงินลงทุนปลูกสราง บํารุงรักษา พัฒนาสวนปา 322,691,000.00 
 

290,421,900.00 

- สํารองราคาในกรณีท่ีราคาเปลี่ยนแปลง 400,000.00 
 

400,000.00 

งบลงทนุจากเงนิงบประมาณแผนดนิ 76,648,000.00 
 

76,648,000.00 

1. งบลงทุนขออนุมัติรายป 40,086,900.00 
 

40,086,900.00 

1.1 สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ 4,469,400.00 
 

4,469,400.00 

1.2 โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ           
(สวนปาคลองทอม และสวนปากะเปอร) 

26,518,200.00 
 

26,518,200.00 

1.3 พัฒนาศูนยการเรียนรูไมดีมีคา (ไมพะยูง) (ออป.กลาง) 419,300.00 
 

419,300.00 

1.4 โครงการสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม               
และสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน (ส.วป.) 

8,680,000.00 
 

8,680,000.00 

2. งบลงทุนที่จัดทําเปนแผนระยะยาว  36,561,100.00 
 

36,561,100.00 

2.1 แผนงานจัดต้ังศูนยถายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุง
มาตรฐานการแปรรูปไมและผลิตภัณฑไมจากปาปลูกฯ 

28,173,600.00 
 

28,173,600.00 

2.2 แผนงานการดูแล ขนยาย ควบคุม และแปรรูปไมมีคา             
เพื่อใชกอสรางอาคารพิพิธภัณฑไมมีคา 

8,387,500.00 
 

8,387,500.00 

รวมวงเงินลงทุนทัง้สิ้น 411,774,000.00 
 

379,504,900.00 
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9.2.1 เปาหมายการลงทุนท่ีสําคัญ : การพัฒนาพื้นท่ีสวนปา  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
9.3  เปาหมายแผนดําเนินงานตามโครงการเรงดวนตามแผนยุทธศาสตรของ อ.อ.ป. ป พ.ศ. 2562 

เปนการดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร ให องคการอุตสาหกรรมปาไม เปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง 
มีการบริหารจัดการท่ีดีได รวมท้ังการพัฒนาใหพนักงานมีความรู ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมตามท่ีองคกรคาดหวัง 
มีความผูกพัน แรงจูงใจและภาคภูมิใจในองคกร สามารถปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ ให องคการอุตสาหกรรมปาไม 
บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน “เปนผูนําจัดการสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไมจากปาปลูก ในป 2565” 
ดังน้ี 

9.3.1 แผนจัดการผลผลิตจากสวนปา 
9.3.2 แผนงานพัฒนาการปลูกสรางสวนปา 
9.3.3 แผนงานการจัดการสวนปาเศรษฐกิจอยางย่ังยืน (SFM) 
9.3.4 แผนงานเพิ่มรายไดจากการจําหนายดานอุตสาหกรรมไม 
9.3.5 แผนงานจัดทําระบบควบคุมการเคลื่อนยายของสินคาไม (CoC) 
9.3.6 แผนงานพัฒนาสินทรัพยของ อ.อ.ป. 
9.3.7 แผนงานสรางรายไดจากแหลงทองเท่ียว 
9.3.8 แผนงานใชประโยชนทรัพยากรตามนโยบายของรัฐ 
9.3.9 แผนงานปลูกสรางสวนปาเพื่ออนุรักษฟนฟูพื้นท่ีปาตนนํ้า 
9.3.10 แผนงานคุมครองและอนุรักษชางไทย 

 
9.4  แผนดําเนินงานดานการสนองนโยบายภาครัฐและบรกิารเชิงสังคม 

เปนการดําเนินงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การอนุรักษและการบริบาลชางไทย 
รวมท้ังการแปรรูปไมของกลางท่ีตกเปนของแผนดินเพื่อสรางพิพิธภัณฑไมมีคา การเสริมสรางมาตรฐานการปลูกสวนปาเศรษฐกิจ 
เพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจัดทําระบบควบคุมการเคลื่อนยายของสินคาไม (CoC) จากงบประมาณเงินอุดหนุน
บางสวนจากงบประมาณภาครัฐ โดยใชพนักงานของ องคการอุตสาหกรรมปาไม และท่ีต้ังของสวนปาขององคการ
อุตสาหกรรมปาไม  เปนฐานในการดําเนินงาน ซึ่งมีแผนดําเนินงาน  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 

9.2.1.1 ปลูกเสริมและพัฒนาร้ือปลูกใหม   
 ปลูกเสริมไมสักหลังการทําไมรอบที่  2 7,338   ไร 
 พฒันารือ้ปลกูใหม   

 - ไมสัก  1,987 ไร 
 - ไมยูคาลิปตัส 10,541 ไร 
 - ไมดีมีคาผสมไมพลังงาน        - ไร 
 - ไมอื่นๆ  8,854 ไร 
 รวมพัฒนาร้ือปลูกใหม 21,382 ไร 
9.2.1.2 บํารุงสวนปาแปลงเกาทุกชนิดไม 817,640 ไร 
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รายการ เงินอุดหนุน (บาท) 

1. แผนดําเนนิงาน : บคุลากรภาครัฐ 21,421,100.00 

1) คาใชจายบุคลากรภาครัฐ 

- กิจกรรมบุคลากรภาครัฐ สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ 

 
21,421,100.00 

2. แผนดําเนนิงาน : พืน้ฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเตบิโตบนคณุภาพชีวิต             
ที่เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

81,126,200.00 

1) พื้นท่ีปาเพื่อการอนุรักษ 
- กิจกรรมปลูกสรางสวนปาและอนุรักษพื้นฟพูื้นท่ีปาตนนํ้าลําธาร 
- กิจกรรมปลูกหวายและไผในพื้นท่ีสวนปา เพื่อสงเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ 

- กิจกรรมอนุรักษพันธุกรรมไมด้ังเดิมหายากในพื้นท่ีสวนปา 

15,930,200.00 
131,683,700.00 

1,782,000.00 
464,500.00 

2) ชางเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ 
- กิจกรรมดูแลชางสําคัญจากสํานักพระราชวัง  

- กิจกรรมคุมครองและอนุรักษชางไทย 

65,196,000.00 
7,794,300.00 

57,401,700.00 

3. แผนดําเนนิงาน : แผนงานยุทธศาสตรพฒันาความเช่ือมโยงกบัภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
และสรางความเปนหุนสวนการพฒันากบันานาประเทศ  

26,133,500.00 

1) โครงการจัดการปาไมอยางย่ังยืนเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
- กิจกรรมเสริมสรางมาตรฐานการปลูกสรางสวนปาเศรษฐกิจเพื่อเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

- กิจกรรมจัดทําระบบควบคุมการเคลื่อนยายของสินคาไม 

24,230,000.00 
19,203,000.00 

 
5,000,000.00 

2) โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑไมสักใหมีคุณภาพ          
ระดับสากล และรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- กิจกรรมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑไมสัก  

1,930,500.00 
 

1,930,500.00 

4. แผนดําเนนิงาน : แผนงานยุทธศาสตรจัดระบบอนุรกัษ ฟนฟู และปองกันการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ  

89,348,600.00 

1) โครงการสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อยางย่ังยืน 
- กิจกรรมสงเสริมเกษตรปลูกบํารุงไมเศรษฐกิจ 
- กิจกรรมจัดทําแปลงสาธิตการปลูกบํารุงไมเศรษฐกิจ 

- กิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมและติดตามผลการดําเนินงานสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจ 

69,657,200.00 
49,884,000.00 
11,093,200.00 
8,680,000.00 

2) โครงการดูแล ขนยาย ควบคุมและแปรรูปไมมีคาเพื่อใชกอสรางอาคารพิพิธภัณฑไมมีคา 

- กิจกรรมการดูแล ขนยาย ควบคุมและแปรรูปไมมีคา 

14,095,000.00 
14,095,000.00 

3) โครงการสงเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพรในพื้นท่ีสวนปา 

- กิจกรรมสงเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพรในพื้นท่ีสวนปา 

5,596,400.00 
5,596,400.00 
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รายการ เงินอุดหนุน (บาท) 

5. แผนดําเนนิงาน : แผนบูรณาการเพื่อพฒันาพื้นที่ระดับภาค 29,486,500.00 

1) โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแกปญหาสิ่งแวดลอม 

- กิจกรรมสงเสริมเกษตรกรปลูกบํารุงไมเศรษฐกิจภาคกลาง 

- กิจกรรมจัดทําแปลงสาธิตการปลูกบํารุงไมเศรษฐกิจภาคกลาง 

6,067,400.00 
5,250,000.00 

817,400.00 

2) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

- กิจกรรมสงเสริมเกษตรกรปลูกบํารุงไมเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- กิจกรรมจัดทําแปลงสาธิตการปลูกบํารุงไมเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

23,419,100.00 
16,900,000.00 
6,519,100.00 

รวมทั้งสิ้น 5 แผนงาน / 10 โครงการ 247,515,900.00 

 
 
10)  แผนดําเนินงาน ประจําป 2562 

เพื่อใหองคการอุตสาหกรรมปาไม สามารถบรรลุเปาหมายการดําเนินงานป 2562 ได องคการอุตสาหกรรมปาไม จึงตอง
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป พ.ศ. 2561 - 2565 
ดังน้ี 

10.1  ยุทธศาสตรที่ 1 กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจใหชัดเจนเพื่อเปนพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
10.1.1 กลยุทธที่ 1 ทบทวนบทบาทท่ีเหมาะสมกับบริบทองคกรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรชาติ 

- แผนงานทบทวนบทบาท และทิศทางการดําเนินงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม (บทบาท
ดานธุรกิจ/บทบาทดานการสนองนโยบายรัฐบาล) 

10.1.2 กลยุทธที่ 2 สงเสริมการดําเนินงานดานการอนุรักษ วิจัย การเผยแพรองคความรู และพัฒนาแหลงเรียนรู
ของประชาชน รวมถึงสราง/แบงปนองคความรูใหประชาชน 

- แผนงานการจัดต้ังศูนยถายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑไมจากปาปลูก 
- แผนงานศูนยการเรียนรูไมยางนาราชาแหงไพร 
- แผนงานศูนยการเรียนรูไมดีมีคา (ไมพะยูง) 
- แผนงานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. (การปลูกสรางสวนปา/อุตสาหกรรมไม/ทองเท่ียว) 
- แผนงานการบริหารจัดการพื้นท่ีอนุรักษในสวนปา 
- แผนงานปลูกสรางสวนปาเพื่อพื้นฟูพื้นท่ีปาตนนํ้า 
- แผนงานการปลูกหวายและไผในพื้นท่ีสวนปา เพื่อสงเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ 
- แผนงานการอนุรักษพันธุกรรมไมด้ังเดิมและหายากในพื้นท่ีสวนปา 
- แผนงานดูแลชางสําคัญจากสํานักพระราชวัง 
- แผนงานคุมครองและอนุรักษชางไทย 
- แผนงานดูแล ขนยาย ควบคุมและแปรรูปไมมีคา 

10.1.3 กลยุทธที่ 3 รวมมือกับภาคธุรกิจ เพื่อนําองคความรูไปตอยอดใชประโยชน 
- แผนงานขับเคลื่อนชุมชนไมมีคา 
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10.1.4 กลยุทธที่ 4 สงเสริมอาชีพทางเลือก สรางรายได และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเกษตรกรดวยการปลูกปาเศรษฐกิจ 

- แผนงานจัดทําแปลงสาธิตการปลูกบํารุงไมเศรษฐกิจ 
- แผนงานการสงเสริมเกษตรกรปลูกบํารุงไมเศรษฐกิจเพื่อสรางอาชีพทางเลือกใหราษฎร/เอกชน 
- แผนงานการแกไขปญหาการบุกรุกพื้นท่ีสวนปาโดยราษฎรมีสวนรวม 
- แผนงานการพัฒนาพื้นท่ีสวนปาเพื่อเพิ่มผลผลิต 
- แผนงานมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการปลูกสวนปาไมเศรษฐกิจ 

10.2  ยุทธศาสตรที่ 2 บริหารการลงทุนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ 
 10.2.1 กลยุทธที่ 5 บริหารจัดการลงทุนใหเกิดประสิทธิภาพ 

- แผนงานจัดทําแผนการบริหารจัดการการลงทุนของ อ.อ.ป. ป 2562 – 2565 
- แผนงานจัดการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององคกรเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน Eco – Efficiency 

 10.2.2 กลยุทธที่ 6 การจัดหาแหลงเงินทุนท่ีเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ 
- แผนงานระดมทุนจากพันธมิตรคูคา (PPP) 
- แผนงานรวมทุนกับภาคเอกชนและภาครัฐเพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. (ปลูกไมเศรษฐกิจ/

อุตสาหกรรมไม/ทองเท่ียวเชิงนิเวศ) 
- แผนงานสรางพันธมิตรทางธุรกิจ 

10.3 ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงินเพื่อความย่ังยืนในระยะยาว 
10.3.1 กลยุทธที่ 7 ฟนฟูฐานะองคกรเพื่อแกไขปญหาทางการเงิน 

- แผนงานจางท่ีปรึกษาทางการเงิน 
10.3.2 กลยุทธที่ 8 ปรับปรุงพัฒนาและขยายการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางรายไดเพิ่ม 

- แผนงานการนําระบบ EVM มาพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ 
- แผนงานการจัดการสวนปาเศรษฐกิจอยางย่ังยืน (SFM) 
- แผนงานการจัดช้ันคุณภาพพื้นท่ีสวนปาเศรษฐกิจ 
- แผนงานการจัดทําระบบการควบคุมการเคลื่อนยายของสินคาไม (CoC) 
- แผนงานสรางมูลคาเพิ่มในธุรกิจอุตสาหกรรมไม 
- แผนงาน Renovation & Relocation โรงงานอุตสาหกรรมไม 
- แผนงานการพัฒนาตลาดเชิงรุก 
- แผนงานการจัดต้ังศูนยรวบรวมและกระจายสินคา 
- แผนงานการขนสงและกระจายสินคา 

10.3.3 กลยุทธที่ 9 บริหารทรัพยสินใหเกิดประโยชนเพื่อเปนแหลงรายไดเพิ่มเติม 
- แผนงานพัฒนาสินทรัพยของ อ.อ.ป. 
- แผนงานพัฒนาพื้นท่ีสวนปาท่ีมีศักยภาพใหเปนแหลงทองเท่ียว 

10.4 ยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 และแผน DE 
10.4.1 กลยุทธที่ 10 นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของ อ.อ.ป. 

- แผนงานจัดทําระบบ E-Commerce 
- แผนงานพัฒนาระบบฐานขอมูลลูกคา 

10.4.2 กลยุทธที่ 11 นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใชในการบริหารจัดการองคกร 
- แผนงานพัฒนาระบบดานเครือขายระบบคอมพิวเตอร ความปลอดภัยดานสารสนเทศ 
- แผนงานการบริหารทรัพยากรองคกร (ERP : Enterprise Resource Planning) 
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- แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร (การควบคุมภายใน/EVM/การประเมินผลการ

ดําเนินงานของ อ.อ.ป.) 
- แผนงานการพัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศสวนปา (GIS) 
- แผนงานการพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินงานสงเสริมเกษตรปลูกไมเศรษฐกิจ 

10.5 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมระบบธรรมาภิบาลใหมีความโปรงใสและมีคุณธรรม 
 10.5.1 กลยุทธที่ 12 ทบทวนการบริหารจัดการและโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจตาม
หลักเกณฑการบริหารจัดการท่ีดีและหลักธรรมาภิบาล 

- แผนงานการทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกรและบริหารงาน 
- แผนงานการธํารงรักษาบุคลากร 
- แผนงานการปรับปรุงระบบประเมินผลการดําเนินงานรายบุคคล 
- แผนงานดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

10.5.2 กลยุทธที่ 13 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- แผนงานพัฒนาศักยภาพผูบริหาร 
- แผนงานพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (Core/Functional/Managerial Competency) 
- แผนงานการจัดทําแผนฝกอบรมรายตําแหนง (Training Roadmap) 
- แผนงานจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) 
- แผนงานการบริหารพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง (Talent management) 
- แผนงานการจัดทําระบบการจัดการองคความรู 
- แผนงานการสรางความสุขในท่ีทํางาน (Happy Work Place) 
- แผนงานการบริหารจัดการความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Management & Planning) 
- แผนงานสงเสริมการประเมินคุณธรรม/ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

 
11.  การดําเนินงานตามระบบประเมินผล 

องคการอุตสาหกรรมปาไม เขาสูระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ต้ังแตป 2548 เปนตนมา ระดับผลคะแนน 

ในป 2548 , 2549 , 2550 , 2551 , 2552 , 2553 , 2554 , 2555 , 2556 , 2557 , 2558 , 2559 , 2560 , 2561 คะแนน 

2.18 , 3.48 , 3.66 , 3.69 , 3.85 , 3.41 , 2.45 , 3.49 , 2.24 , 3.23 , 2.68 , 2.06 , 3.20 , 2.94 ตามลําดับ 

ป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม มีแนวทางในการบริหารประเมินผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
1. ทุกหนวยงานทําบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานกับองคการอุตสาหกรรมปาไม ในการประเมินผลงาน

ตามแผนการดําเนินงานและมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางใกลชิดตอเน่ือง มีการรายงานในระบบประเมินผล
การดําเนินประจําทุกเดือน และนําเขาท่ีประชุมหัวหนาหนวยงานเพื่อติดตามอยางใกลชิด  

2. ผูอํานวยการท่ีมาจากการสรรหา มีตัวช้ีวัดสวนหน่ึงมาจากระดับคะแนนตามบันทึกขอตกลงสงผลใหจะตองดูแล
เร่ืองการประเมินผลใกลชิดย่ิงข้ึน 

3. ทุกหนวยงานมีการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามระบบ EVM โดยมีการคํานวณคา EP และ
วิเคราะหคา EP ของหนวยงานทุกไตรมาส รายงานผลคา EP ขององคการอุตสาหกรรมปาไม แกผูบริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบองคการอุตสาหกรรมปาไม และคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
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ความเสี่ยงหลักของการดําเนินธุรกิจ 

 

4. การประเมินผลดานการบริหารจัดการองคกร จะใหความสําคัญและพัฒนาการดําเนินงานอยางจริงจังและตอเน่ือง 
โดยการใหการศึกษาความรู การดูงานจากรัฐวิสาหกิจพี่เลี้ยง การเขารับการแนะนําจากโครงการพี่เลี้ยงเชิงรุก และปฏิบัติตาม
เกณฑประเมินในหัวขอตาง ๆ ท่ีกําหนดไว ดังน้ี 

- บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
- การบริหารความเสี่ยง 
- การตรวจสอบภายใน 
- การควบคุมภายใน 
- การบริหารจัดการสารสนเทศ 
- การบริหารทรัพยากรบุคคล 

5. การเจรจาตัวช้ีวัดจะเรงผลักดันใหมีการเจรจากับ สคร. คณะอนุกรรมการจัดทําบันทึกขอตกลง และประเมินผล
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทท่ีปรึกษา (ทริส) ใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว 

 
 
 
 
องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมการดําเนินงาน ปรากฏวา 

มี 12 โครงการ/กิจกรรม ท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะตองนํามาบริหารจัดการ ดังน้ี 
 

1.  กําไรจากการดําเนินงาน ( EBIDA ) ไมเปนไปตามเปาหมาย 
2.  ไมสามารถสรางมูลคาเพิ่มในสินคาขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
3.  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจฯ ไมแลวเสร็จตามกําหนด 
4.  ปริมาณและคุณภาพผลผลิตของสวนปาตอหนวยพื้นท่ีอยูในระดับตํ่า 
5.  ผีเสื้อหนอนเจาะตนสักแพรระบาดเขาทําลายตนสัก 
6.  การนําผลการวิจัยมาใชในการพัฒนาธุรกิจ 
7.  การนําเทคโนโลยีมาพัฒนาธุรกิจ 
8.  กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย 
9.  การเบิกจายงบลงทุนในภาพรวมขององคการอุตสาหกรรมปาไม ไมเปนไปตามเปาหมาย 
10.  การนํารายไดจากการจําหนายท่ีดิน ไปลงทุนไมไดตามเปาหมาย 
11.  การจัดสงเงินรายไดคืนกระทรวงการคลัง 
12.  การไมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
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ปจจัยเสี่ยงท่ี 1 กําไรจากการดําเนินงาน( EBIDA ) ไมเปนไปตามเปาหมาย 
ปจจัยเสี่ยงท่ี 2 ไมสามารถสรางมูลคาเพิ่มในสินคาขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
ปจจัยเสี่ยงท่ี 3 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน        
                   ไมแลวเสร็จตามกําหนด 
ปจจัยเสี่ยงท่ี 4  ปริมาณและคุณภาพผลผลิตสวนปาตอหนวยพื้นท่ีอยูในระดับตํ่า 
ปจจัยเสี่ยงท่ี 5  ผีเสื้อหนอนเจาะตนสักแพรระบาดเขาทําลายตนสัก 
ปจจัยเสี่ยงท่ี 6  การนําผลการวิจัยและพัฒนามาใชในการพัฒนาธุรกิจ 
ปจจัยเสี่ยงท่ี 7  การนําเทคโนโลยีมาพัฒนาธุรกิจ 
ปจจัยเสี่ยงท่ี 8  สภาพคลองกระแสเงินสดไมเปนไปตามเปาหมาย 
ปจจัยเสี่ยงท่ี 9  การเบิกจายงบลงทุนในภาพรวมขององคการอุตสาหกรรมปาไม ไมเปนไปตามเปาหมาย  
ปจจัยเสี่ยงท่ี 10 การนํารายไดจากการจําหนายท่ีดิน ไปลงทุนไมไดตามเปาหมาย 
ปจจัยเสี่ยงท่ี 11 การจัดสงเงินรายไดคืนกระทรวงการคลัง 
ปจจัยเสี่ยงท่ี 12 การไมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 



คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

 

 
 
 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(นายจตุพร  บุรุษพฒัน)  

ประธานกรรมการโดยตําแหนง 
 

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(นางพงษบณุย  ปองทอง) 

กรรมการโดยประธานมอบหมาย 
 

อธิบดีกรมปาไม 
(นายอรรถพล  เจรญิชันษา) 

กรรมการโดยตําแหนง 
 

อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
(นายธัญญา  เนติธรรมกุล) 

กรรมการโดยตําแหนง 

 
 

นางวชิรญา  เพิ่มภูศรี  กรรมการโดยตําแหนง (ผูแทนกระทรวงการคลัง) 
นายภูมิพัฒน  สินาเจริญ  กรรมการคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง 
นายอภิสิทธ์ิ  ไลสัตรูไกล  กรรมการคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง 
นายพีรพันธ  คอทอง  กรรมการคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง (ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ) 
นางพรเพ็ญ  วรวิลาวัณย  กรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง 

 
 
 
 
หมายเหตุ : รายช่ือคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ท่ีพนจากตําแหนง ป 2562 จํานวน 2 คน ดังน้ี 

1. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (นายวิจารย  สิมาฉายา) ประธานกรรมการโดยตําแหนง 

2. นายอานนท  สนิทวงศ ณ อยุธยา     กรรมการคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายงานประจําป 2562 องคการอตุสาหกรรมปาไม                                   อ.อ.ป. ปลูกปาเพื่อประชาชน                                 หนา 23 

 



 
  
 

ช่ือ – สกุล  
นายจตุพร  บุรุษพัฒน  
  
วัน เดอืน ป เกดิ อายุ 
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 55 ป 
  
ตําแหนงหนาทีก่ารงานในปจจุบัน ตําแหนงในคณะกรรมการ 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประธานกรรมการ 
 โดยตําแหนง 

 
วันที่ไดรบัแตงตั้ง   สถานะ 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดํารงตําแหนง 

 
 
 
  

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม)           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 

- อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
- อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
- อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า 
- อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
- อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า 
- รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
- อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  
- อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

 
 
 
เปนกรรมการใน รส.อื่น (จํานวน/รายช่ือ รส.) หลักทรพัย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 
2 แหง   บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
และสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากรากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)   

ไมมี 
 

รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไมมี     - 

 

คณะกรรมการขององคการอตุสาหกรรมปาไม ป 2562  

(ดํารงตําแหนง) 
 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒ ิ
 

ประวัติการทํางานที่สําคัญ 
 

หนา 24                                  อ.อ.ป. ปลูกปาเพื่อประชาชน                                    รายงานประจําป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม 

 



  
 
 

ช่ือ – สกุล  
นายพงศบุณย  ปองทอง  
  
วัน เดอืน ป เกดิ อายุ 
26 เมษายน พ.ศ. 2505 57 ป 
  
ตําแหนงหนาทีก่ารงานในปจจุบัน ตําแหนงในคณะกรรมการ 
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ             
และสิ่งแวดลอม 

กรรมการ                         
โดยประธานมอบหมาย 

  
วันที่ไดรบัแตงตั้ง   สถานะ 
4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ดํารงตําแหนง 

 
 
 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- Master of Science (Ecology)  University of London 

 
 

 
 

- ผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- รองเลขาธิการสาํนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 
 

 
 
 

 
เปนกรรมการใน รส.อื่น (จํานวน/รายช่ือ รส.) หลักทรพัย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 
1  แหง (องคการสวนพฤกษศาสตร) ไมมี 

 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไมมี      - 

 

คณะกรรมการขององคการอตุสาหกรรมปาไม ป 2562  

(ดํารงตําแหนง) 
 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒ ิ
 

ประวัติการทํางานที่สําคัญ 
 

 

รายงานประจําป 2562 องคการอตุสาหกรรมปาไม                                           อ.อ.ป. ปลกูปาเพื่อประชาชน                                  หนา 25 

 



  
 
 

ช่ือ – สกุล  
นายอรรถพล  เจริญชันษา  
  
วัน เดอืน ป เกดิ อายุ 
5 กันยายน พ.ศ. 2509 53 ป 
  
ตําแหนงหนาทีก่ารงานในปจจุบัน ตําแหนงในคณะกรรมการ 
อธิบดีกรมปาไม กรรมการโดยตําแหนง 
  
วันที่ไดรบัแตงตั้ง   สถานะ 
25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดํารงตําแหนง 

 
 
 
  

- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 
 
 

- นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษสํานักงานปองกันปราบปรามและควบคุมไฟปา 
- ผูอํานวยการสํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 
- ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรสงคราม  
- รองอธิบดีกรมปาไม   

 
 

 
 
 

 
 
เปนกรรมการใน รส.อื่น (จํานวน/รายช่ือ รส.) หลักทรพัย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 
ไมมี ไมมี 

 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไมมี      - 

 

คณะกรรมการขององคการอตุสาหกรรมปาไม ป 2562  

(ดํารงตําแหนง) 
 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒ ิ
 

ประวัติการทํางานที่สําคัญ 
 

 

หนา 26                                      อ.อ.ป. ปลกูปาเพื่อประชาชน                                 รายงานประจําป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม 



  
 
 

ช่ือ – สกุล  
นายธัญญา  เนติธรรมกุล  
  
วัน เดอืน ป เกดิ อายุ 
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 57 ป 
  
ตําแหนงหนาทีก่ารงานในปจจุบัน ตําแหนงในคณะกรรมการ 
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรรมการโดยตําแหนง 
  
วันที่ไดรบัแตงตั้ง   สถานะ 
23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 ดํารงตําแหนง 

 
 
 
  

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

 
 
 

- ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการปลูกปา กรมปาไม  
- ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาฬสินธุ 
- ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดอุบลราชธานี 
- ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 16 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  
- รองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  

 
 

 
 

 
 
เปนกรรมการใน รส.อื่น (จํานวน/รายช่ือ รส.) หลักทรพัย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 
1 แหง (องคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ) ไมมี 

 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไมมี      - 

 

คณะกรรมการขององคการอตุสาหกรรมปาไม ป 2562  

(ดํารงตําแหนง) 
 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒ ิ
 

ประวัติการทํางานที่สําคัญ 
 

 

รายงานประจําป 2562 องคการอตุสาหกรรมปาไม                                         อ.อ.ป. ปลกูปาเพื่อประชาชน                               หนา 27 

 



  
 
 

ช่ือ – สกุล  
นางวชิรญา  เพิ่มภูศรี  
  
วัน เดอืน ป เกดิ อายุ 
2  กรกฎาคม พ.ศ. 2513 49 ป 
  
ตําแหนงหนาทีก่ารงานในปจจุบัน ตําแหนงในคณะกรรมการ 
ผูอํานวยการกองสงเสริมการใหเอกชน               
รวมลงทุนในกิจการของรัฐ 

กรรมการ                       
(ผูแทนกระทรวงการคลัง) 

  
วันที่ไดรบัแตงตั้ง   สถานะ 
16 มกราคม 2561 ดํารงตําแหนง 

 
 
 
  

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมเหรียญทอง) สาขาการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- Master of Business Administration University of Chicago USA. 

 
 
 
 

- นักวิชาการคลัง 7ว. สวนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3  สํานักพัฒนารัฐวิสาหกจิ  
- นักวิชาการคลัง 8 สวนพัฒนารัฐวิสาหกิจกลุมสังคมและเทคโนโลยีและกลุมพาณิชยและบริการ สํานักพฒันารัฐวิสาหกิจ 1 
- นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจชํานาญการพิเศษ สวนวิเคราะหและประเมินผล สาํนักกํากับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ   
- ผูอํานวยการสํานักกํากับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

 
 
 
 
 
 
เปนกรรมการใน รส.อื่น (จํานวน/รายช่ือ รส.) หลักทรพัย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 
ไมมี ไมมี 

 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไมมี      - 

  

คณะกรรมการขององคการอตุสาหกรรมปาไม ป 2562  

(ดํารงตําแหนง) 
 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒ ิ
 

ประวัติการทํางานที่สําคัญ 
 

 

หนา 28                                    อ.อ.ป. ปลกูปาเพื่อประชาชน                                      รายงานประจําป 2562 องคการอตุสาหกรรมปาไม 



  
 
 

ช่ือ – สกุล  
นางพรเพ็ญ  วรวิลาวัณย  
  
วัน เดอืน ป เกดิ อายุ 
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 58 ป 
  
ตําแหนงหนาทีก่ารงานในปจจุบัน ตําแหนงในคณะกรรมการ 
ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม กรรมการและเลขานุการ 
  
วันที่ไดรบัแตงตั้ง   สถานะ 
15  กันยายน พ.ศ. 2560 ดํารงตําแหนง 

 
 
 
 
  

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- DIPLOMA of the POST GRADUATE COURSE In FOREST SERVEY    ประเทศเนเธอรแลนด 
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การจัดการทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 
 

- ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9)        สํานักทรัพยากรมนุษย     (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2557) 
- ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9)        สํานักกิจกรรมสมัพันธ     (ตุลาคม พ.ศ. 2557 – มกราคม พ.ศ. 2558) 
- ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9)        ประจําสํานักอํานวยการ   (มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
- รองผูอํานวยการ (ระดับ 10)                                         (ธันวาคม พ.ศ. 2558 – ธันวาคม พ.ศ. 2560) 
- ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม                            (ธันวาคม พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน) 

 
  
 
 
 
เปนกรรมการใน รส.อื่น (จํานวน/รายช่ือ รส.) หลักทรพัย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 
ไมมี ไมมี 

 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไมมี      - 

 

คณะกรรมการขององคการอตุสาหกรรมปาไม ป 2562  

(ดํารงตําแหนง) 
 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒ ิ
 

ประวัติการทํางานที่สําคัญ 
 

 

รายงานประจําป 2562 องคการอตุสาหกรรมปาไม                                          อ.อ.ป. ปลูกปาเพื่อประชาชน                                 หนา 29 

 



  
 
 

ช่ือ – สกุล  
นายภูมิพัฒน  สินาเจริญ  
  
วัน เดอืน ป เกดิ อายุ 
1  มกราคม พ.ศ. 2513 48 ป 
  
ตําแหนงหนาทีก่ารงานในปจจุบัน ตําแหนงในคณะกรรมการ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

กรรมการ 

  
วันที่ไดรบัแตงตั้ง   สถานะ 
16 มกราคม พ.ศ. 2561 ดํารงตําแหนง 

 
 
 
  
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต The American Graduate School of international Management (Thunderbird), USA. 

 
 
 
 
 
 - กรรมการ บจก.พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 - กรรมการ บจก.เอพี (พระราม 9) พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 - กรรมการ บจก.เอเชียน พร็อพเพอรต้ี พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 - กรรมการ บมจ.เอเชียน พร็อพเพอรต้ี (2012) พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 - กรรมการ บมจ.เอสคิวอี คอนสตรัคช่ัน รับเหมากอสราง 
 - กรรมการ บมจ.ซิกเนอรเจอร แอดไวซอรี่ พารทเนอรส พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 - รองกรรมการผูอํานวยการสายงานทรัพยากรบุคคล บมจ.เอพี (ไทยแลนด) 
 
เปนกรรมการใน รส.อื่น (จํานวน/รายช่ือ รส.) หลักทรพัย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 
จํานวน  1 แหง (องคการสุรา) ไมมี 

 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไมมี      - 

 

 

คณะกรรมการขององคการอตุสาหกรรมปาไม ป 2562  

(ดํารงตําแหนง) 
 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒ ิ
 

ประวัติการทํางานที่สําคัญ 
 

 

หนา 30                                       อ.อ.ป. ปลูกปาเพื่อประชาชน                                   รายงานประจําป 2562 องคการอตุสาหกรรมปาไม 



  
 
 

ช่ือ – สกุล  
นายอภิสิทธ์ิ  ไลสัตรูไกล  
  
วัน เดอืน ป เกดิ อายุ 
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 62 ป 
  
ตําแหนงหนาทีก่ารงานในปจจุบัน ตําแหนงในคณะกรรมการ 
ท่ีปรึกษาศูนยสรางสรรคงานออกแบบ กรรมการ 
  
วันที่ไดรบัแตงตั้ง   สถานะ 
16 มกราคม พ.ศ. 2561 ดํารงตําแหนง 

 
 
 
 
  
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- Master of Arts (Industrial Design) Birmingham Institute Of Art and Design, 
  University of Central England, United Kingdom 
- Post graduate Certificate (Reswarch Methodology in Art, Design and Media)  
  Birmingham Institute of Art and Design,University of Central England,  United Kingdom  
 
 
 
- นักออกแบบผลิตภัณฑ 
- ผูวิจัยในโครงการ “High Technology Research In Product Design”   
  จาก The Polytechnic University เมืองคานากาวา ประเทศญี่ปุน 
- อาจารยสอนดานการออกแบบผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศิลป   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ท่ีปรึกษาในโครงการของ United Nation Development Project (UNDP) 
 
 
เปนกรรมการใน รส.อื่น (จํานวน/รายช่ือ รส.) หลักทรพัย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 
ไมมี ไมมี 

 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไมมี      - 

 

 

คณะกรรมการขององคการอตุสาหกรรมปาไม ป 2562  

(ดํารงตําแหนง) 
 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒ ิ
 

ประวัติการทํางานที่สําคัญ 
 

รายงานประจําป 2562 องคการอตุสาหกรรมปาไม                                           อ.อ.ป. ปลกูปาเพื่อประชาชน                                 หนา 31 

 

 



  
 
 

ช่ือ – สกุล  
นายพีรพันธ  คอทอง  
  
วัน เดอืน ป เกดิ อายุ 
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 49 ป 
  
ตําแหนงหนาทีก่ารงานในปจจุบัน ตําแหนงในคณะกรรมการ 
ผูชวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ 

(ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ) 

  
วันที่ไดรบัแตงตั้ง   สถานะ 
16 มกราคม พ.ศ. 2561 
 

ดํารงตําแหนง 

 
 
 
- ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วท.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
- ปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ (ศ.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 
 
 
- ผูอํานวยการกองเกษตรสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
- ผูอํานวยการสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
- ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
- ผูชวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
 
 
 
 
 
 
เปนกรรมการใน รส.อื่น (จํานวน/รายช่ือ รส.) หลักทรพัย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 
ไมมี ไมมี 

 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไมมี      - 

 
  

คณะกรรมการขององคการอตุสาหกรรมปาไม ป 2562  

(ดํารงตําแหนง) 
 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒ ิ
 

ประวัติการทํางานที่สําคัญ 
 

 

หนา 32                                      อ.อ.ป. ปลกูปาเพื่อประชาชน                                       รายงานประจําป 2562 องคการอตุสาหกรรมปาไม 



 
 
 

ช่ือ – สกุล  
นายวิจารย  สิมาฉายา  
  
วัน เดอืน ป เกดิ อายุ 
10 ธันวาคม พ.ศ. 2501 61 ป 
  
ตําแหนงหนาทีก่ารงานในปจจุบัน ตําแหนงในคณะกรรมการ 
พนตําแหนง ประธานกรรมการ 
   
วันที่ไดรบัแตงตั้ง   สถานะ 
18 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พนตําแหนง 

 
 
 
 
  
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิศวกรรมสุขาภิบาล) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- Doctorate in Philosophy (Environmental Engineering), University of Guelph, ประเทศแคนาดา 

 
 
 
- รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
- รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
- รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
- ผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
- รองปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
- ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
เปนกรรมการใน รส.อื่น (จํานวน/รายช่ือ รส.) หลักทรพัย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 
ไมมี ไมมี 

 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไมมี   17 ธันวาคม 2562 

 

 

คณะกรรมการขององคการอตุสาหกรรมปาไม ป 2562  

(พนตําแหนง) 
 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒ ิ
 

ประวัติการทํางานที่สําคัญ 
 

 

รายงานประจําป 2562 องคการอตุสาหกรรมปาไม                                      อ.อ.ป. ปลกูปาเพื่อประชาชน                                  หนา 33 

 



  
 
 

ช่ือ – สกุล  
นายอานนท  สนิทวงศ  ณ  อยุธยา  
  
วัน เดอืน ป เกดิ อายุ 
7 ตุลาคม พ.ศ. 2503 59 ป 
  
ตําแหนงหนาทีก่ารงานในปจจุบัน ตําแหนงในคณะกรรมการ 
พนตําแหนง กรรมการ 
   
วันที่ไดรบัแตงตั้ง   สถานะ 
16 มกราคม พ.ศ. 2561 พนตําแหนง 

 
 
 
  
- หลักสูตรปองกันราชอาณาจักรรวมเอกชน (ปรอ.) รุนท่ี 25  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรทางทะเล) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ 
- Master of Science (Zoology) มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ปริญญาเอก (สมุทรศาสตร) มหาวิทยาลัยฮาวาย (ทุน East-Wast Center) 

 
 
 
- ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
- Director, Southeast Asia START Global Change Regional Center 
- International  START Scientific Steering  Committee 
- CO-project leader Coastal cities at Risk (CCaR) : Building Adaptive Capacity for Managing - Climate Change  
  in Coastal Megacities (CiDA/IDRC) 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต 
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกรอบแนวคิดเพื่อออกแบบกอสรางระบบการบริหารจัดการ 
  ทรัพยากรนํ้าอยางย่ังยืนและระบบแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศไทย 
- ผูอํานวยการสํานักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
 
 
 

เปนกรรมการใน รส.อื่น (จํานวน/รายช่ือ รส.) หลักทรพัย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 
ไมมี ไมมี 

 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไมมี  15 มกราคม 2564 

คณะกรรมการขององคการอตุสาหกรรมปาไม ป 2562  

(พนตําแหนง) 
 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒ ิ
 

ประวัติการทํางานที่สําคัญ 
 

หนา 34                                    อ.อ.ป. ปลกูปาเพื่อประชาชน                                        รายงานประจําป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม 

 



รายละเอียดการเขาประชุมของคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2562 
(แยกตามรายบุคคล) 

 
ตาราง 1 

 

 

ลําดับ 

 

ชื่อ – นามสกุล 

การประชุมคณะตางๆ  

รวมคาเบี้ย 

ประชุม 5 คณะ 

 

คาตอบแทน 

รายเดือน 

 

รวมเงินคาเบี้ย
ประชุมและ
คาตอบแทน 

 

หมายเหตุ 
คณะกรรมการ       
ของ อ.อ.ป. 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะอนุกรรมการ 

ดานกฎหมายฯ  

คณะอนุกรรมการ 

พัฒนาธุรกิจ 

คณะกรรมการ 

ประเมินผลฯ 

1 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 12     180,000.00 192,000.00 372,000.00  

2 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 12  2   164,000.00 96,000.00 260,000.00  

3 อธิบดีกรมปาไม 12    4 184,000.00 96,000.00 280,000.00  

4 อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 12     144,000.00 96,000.00 240,000.00  

5 ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 12   5  184,000.00 96,000.00 280,000.00  

6 นายภูมิพัฒน  สินาเจริญ 11   5 4 210,000.00 96,000.00 306,000.00  

7 นายอภิสิทธ์ิ  ไลสัตรูไกล 11 12  5  176,000.00 96,000.00 272,000.00  

8 นายอานนท  สนิทวงศ ณ อยุธยา 4     40,000.00 96,000.00 136,000.00  

9 นางวชิรญา  เพิ่มภูศรี 8 10    176,000.00 96,000.00 272,000.00  

10 นายพีรพันธ  คอทอง 10 12    248,000.00 96,000.00 344,000.00  

 จํานวนประชุม ป 2562 (ครั้ง) 12 12 2 5 4     

       1,706,000.00 1,056,000.00 2,762,000.00  

                      รายงานประจําป 2562  องคการอุตสาหกรรมปาไม                           อ.อ.ป. ปลูกปาเพ
ื่อประชาชน                                         หนา 35                                                                                                                                                                                             



สรุปการประชุมคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2562 
(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 

 

ตาราง 2 

 

ลําดับ 

 

ชื่อ – สกุล 

การประชุมครั้งท่ี  

รวม 

อัตราคาเบี้ย 

ประชุม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 180,000.00 

2 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144,000.00 

3 อธิบดีกรมปาไม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144,000.00 

4 อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144,000.00 

5 ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144,000.00 

6 นายภูมิพัฒน  สินาเจริญ 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 128,000.00 

7 นายอภิสิทธ์ิ  ไลสัตรูไกล 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 136,000.00 

8 นายอานนท  สนิทวงศ ณ อยุธยา 1 1 0 0 0 1 0 1 - - - - 4 40,000.00 

9 นางวชิรญา  เพิ่มภูศรี 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8 96,000.00 

10 นายพีรพันธ  คอทอง 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 128,000.00 

 รวมกรรมการท่ีเขาประชุม 8 9 9 9 8 9 9 9 8 9 9 8  1,284,000.00 

 จํานวนกรรมการ (คน) 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10  

 % กรรมการท่ีเขาประชุม 73 82 82 82 73 82 82 82 80 90 90 80 81 

 จํานวนวันท่ีจัดสงวาระ (วัน) 6 6 7 10 10 7 7 7 6 9 7 8 8 

หมายเหต ุ 0  หมายถึง  ไมมาประชุม 
  -   หมายถึง  ยังไมไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ/พนจากตําแหนงกรรมการ 
  1  หมายถึง  มาประชุม 

                   หนา 36                              อ.อ.ป. ปลูกปาเพ
ื่อประชาชน                                              รายงานประจําป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม                                                                                                                                                                                                     



สรุปการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2562 
(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 

 
 

                                                                                                                                                                                                                   ตาราง 3 

 

ลําดับ 

 

ชื่อ – สกุล 

   การประชุมครั้งท่ี อัตราคาเบี้ย 

ประชุม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 นายพีรพันธ  คอทอง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120,000.00 

2 นางวชิรญา  เพิ่มภูศรี  0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 96,000.00 

3 นายอภิสิทธ์ิ  ไลสัตรูไกล 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 96,000.00 

 รวมกรรมการท่ีเขาประชุม 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 312,000.00 

 จํานวนกรรมการ (คน) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 % กรรมการท่ีเขาประชุม 66.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 66.67 100.00 100.00 100.00 100.00 

  

หมายเหต ุ       0  หมายถึง  ไมมาประชุม 
        -   หมายถึง  ยังไมไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ/พนจากตําแหนงกรรมการ 
        1  หมายถึง  มาประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

                   รายงานประจําป 2562  องคการอุตสาหกรรมปาไม                                   อ.อ.ป. ปลูกปาเพ
ือ่ประชาชน                                    หนา 37                                                                                                                                                                                             



สรุปการประชุมคณะกรรมการกํากับงานดาน CG และดาน CSR ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2562  
(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 

 

                                                                                                                                                                           ตาราง 4 

ลําดับ 

 

ช่ือ – สกุล 
การประชุมครั้งที ่ อัตรา 

คาเบี้ยประชุม 1 2 3 

1 ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 1 1 1 - 

 รวมกรรมการที่เขาประชุม 1 1 1 

 จํานวนกรรมการ (คน) 1 1 1 

 % กรรมการท่ีเขาประชุม 100.00 100.00 100.00 

 
หมายเหตุ         0  หมายถึง  ไมมาประชุม 
            -   หมายถึง  ยังไมไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ/พนจากตําแหนงกรรมการ 
            1  หมายถึง  มาประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   หนา 38                                   อ.อ.ป. ปลูกปาเพ
ื่อประชาชน                                       รายงานประจําป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม                                                                                                                                                                                                     



สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2562 
(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 

 

                                                                                                                                                                       ตาราง 5 

ลําดับ 

 

ช่ือ – สกุล 
การประชุมครั้งที ่ อัตรา 

คาเบี้ยประชุม 1 2 3 4 

1 ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 1 1 1 1 - 

 รวมกรรมการที่เขาประชุม 1 1 1 1 

 จํานวนกรรมการ (คน) 1 1 1 1 

 % กรรมการท่ีเขาประชุม 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
หมายเหตุ        0  หมายถึง  ไมมาประชุม 
           -   หมายถึง  ยังไมไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ/พนจากตําแหนงกรรมการ 
           1  หมายถึง  มาประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 

                      รายงานประจําป 2562  องคการอุตสาหกรรมปาไม                                     อ.อ.ป. ปลูกปาเพ
ือ่ประชาชน                                หนา 39                                                                                                                                                                                             



 
สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2562  

(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 
 

                                                                                                                                                                      ตาราง 6 

ลําดับ 

 

ช่ือ – สกุล 
การประชุมครั้งที ่ อัตรา 

คาเบี้ยประชุม 1 2 3 

1 ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 1 1 1 - 

 รวมกรรมการที่เขาประชุม 1 1 1 

 จํานวนกรรมการ (คน) 1 1 1 

 % กรรมการท่ีเขาประชุม 100.00 100.00 100.00 

 
หมายเหตุ        0  หมายถึง  ไมมาประชุม 
           -   หมายถึง  ยังไมไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ/พนจากตําแหนงกรรมการ 
           1  หมายถึง  มาประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

                   หนา 40                                      อ.อ.ป. ปลูกปาเพ
ื่อประชาชน                                    รายงานประจําป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม                                                                                                                                                                                                     



 
สรุปการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2562  

(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 
 

                                                                                                                                                                              ตาราง 7 

ลําดับ 
 

ช่ือ – สกุล 

การประชุมครั้งที ่ อัตรา 

คาตอบแทน 1 2 3 4 

1 อธิบดีกรมปาไม 1 1 1 1 40,000.00 

2 นายภูมิพัฒน สินาเจริญ 1 1 1 1 32,000.00 

3 นายอวยชัย คูหากาญจน - - - - - 

 รวมกรรมการที่เขาประชุม 2 2 2 2 72,000.00 

 จํานวนกรรมการ (คน) 3 3 3 3 

 % กรรมการท่ีเขาประชุม 66.67 66.67 66.67 66.67 

  
หมายเหตุ       0  หมายถึง  ไมมาประชุม 
          -   หมายถึง  ยังไมไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ/พนจากตําแหนงกรรมการ 
          1  หมายถึง  มาประชุม 

 
 
 
 

                    รายงานประจําป 2562  องคการอุตสาหกรรมปาไม                                       อ.อ.ป. ปลูกปาเพ
ือ่ประชาชน                                หนา 41                                                                                                                                                                                             



 
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการดานกฎหมายขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2562  

(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 
 

                                                                                                                                                                       ตาราง 8 

ลําดับ 

 

ช่ือ – สกุล 
การประชุมครั้งที ่ อัตรา 

คาเบี้ยประชุม 1 2 

1 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 1 20,000.00 

 รวมกรรมการที่เขาประชุม 1 1 20,000.00 

 จํานวนกรรมการ (คน) 1 1 

 % กรรมการท่ีเขาประชุม 100.00 100.00 

 
หมายเหตุ        0  หมายถึง  ไมมาประชุม 
           -   หมายถึง  ยังไมไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ/พนจากตําแหนงกรรมการ 
           1  หมายถึง  มาประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

                   หนา 42                                 อ.อ.ป. ปลกูปาเพ
ื่อประชาชน                                          รายงานประจําป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม                                                                                                                                                                                                     



 
 

สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจของผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2562 (แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 
 

                                                                                                                                                                               ตาราง 9 

ลําดับ 
 

ช่ือ – สกุล 

การประชุมครั้งที ่ อัตรา 

คาตอบแทน 1 2 3 4 5 

1 นายภูมิพัฒน สินาเจริญ 1 1 1 1 1 50,000.00 

2 นายอวยชัย คูหากาญจน - - - - - - 

3 นายอภิสิทธ์ิ ไลศัตรูไกล 1 1 1 1 1 40,000.00 

4 ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 1 1 1 1 1 40,000.00 

 รวมกรรมการที่เขาประชุม 3 3 3 3 3 130,000.00 

 จํานวนกรรมการ (คน) 4 4 4 4 4 

 % กรรมการท่ีเขาประชุม 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 

 
หมายเหตุ       0  หมายถึง  ไมมาประชุม 
          -   หมายถึง  ยังไมไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ/พนจากตําแหนงกรรมการ 
          1  หมายถึง  มาประชุม 

 
 
 

                      รายงานประจําป 2562  องคการอุตสาหกรรมปาไม                                     อ.อ.ป. ปลูกปาเพ
ือ่ประชาชน                                 หนา 43                                                                                                                                                                                             



 
แผนงานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility) ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ประจําป 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบาย : ยึดม่ันคุณธรรม ดําเนินงานโปรงใส องคการอุตสาหกรรมปาไม ใสใจ หวงใยสังคม และสิ่งแวดลอม 

สถานการณ
สภาพ
ปญหา 

วัตถปุระสงค 

เปาหมาย 

 

มาตรการ
และ 
แนวทาง 

การตดิตาม
ประเมินผล 

 

การบริหาร 
การบริหาร

จัดการ 

การจัดการองคกรยังไมเขาระบบ CSR 

ใช CSR เปนเครื่องมือเพ่ือการบริหารนอย 

พนักงานและผูบริหารขาดความรู CSR 

 

การบริหาร
สังคม 

กระแส
สังคม 

กระแสภาครัฐมคีวามตองการ CSR สูง 

สังคมใกลองคกรมีความตองการ CSR สูง 

สังคมไกลองคกรมีความตองการ CSR สูง 

เปนองคกรท่ีมีความรับผิดชอบตอสงัคม (CSR) พัฒนา CSR เสริมสรางภาพลักษณใหเปนท่ียอมรับของสงัคม 

มีการดําเนินกิจกรรมท่ีแสดงความรับผิดชอบตอสังคม  
(Corporate Social Responsibility : CSR) 

กลยุทธที่ 1 สงเสริมความรูผูบริหาร พนักงาน และประชาชน กลยุทธที่ 2 สงเสริมและพฒันาการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

1) กิจกรรมพัฒนาทองถ่ินรอบสวนปา (ออป.ภาค , ส.วป.) 
2) กิจกรรมพัฒนาศูนยเรียนรูไมยางนาราชาแหงไพร (ออป.ใต) 
3) กิจกรรมพัฒนาศูนยเรียนรูไมพะยูง (ออป.กลาง) 

4) กิจกรรมปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ (ออป.ภาค) 

5) กิจกรรมพัฒนาศูนยถายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑไมสัก          

    โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (ออป.เหนือบน) 

คณะกรรมการกํากับงานดาน CSR 
ติดตามความกาวหนา 

รายงานผลตอ 
คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

                   หนา 44                                อ.อ.ป. ปลูกปาเพ
ื่อประชาชน                                          รายงานประจําป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม                                                                                                                                                                                                     



แผนการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ประจําป 2562 
 

นโยบาย : ยึดม่ันคุณธรรม ดําเนินงานโปรงใส องคการอุตสาหกรรมปาไม ใสใจ หวงใยสังคม และสิ่งแวดลอม 

สถานการณ
สภาพ
ปญหา 

 

การบริหาร 
การบริหาร

จัดการ 

การจัดการองคกรยังไมเขาระบบ CG 

กฎหมาย ขอบังคับท่ีใชดําเนินธุรกิจไมทันสมัย 

การดําเนินงานมีคุณภาพไมเพียงพอ 

 

การบริหาร
สังคม 

กระแส
สังคม 

กระแสความตองการ CG สูง 

พนักงานตองการมีสวนรวม 

ประชาชนตองการมีสวนรวม 

องคกรมีการกํากับดูแลท่ีดี สอดรับกับแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ 
และยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

การดําเนินงานมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ 

ภาพลักษณดี 
เปนท่ียอมรับของสังคม 

เปาหมาย 
       กําหนดแนวทาง 

      สงเสริมธรรมาภิบาล 
ตรวจสอบธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงานดานตางๆ 

สรางการยอมรับนาเชื่อถือ
ม่ันใจ และศรัทธาใหองคกร 

 

 

มาตรการ
และ 
แนวทาง 

กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี กลยุทธที่ 2 สงเสริมและพฒันาการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

1) กิจกรรมดานความโปรงใสในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน อ.อ.ป. (ส.บก.) 
   1.1) องคกรคณุธรรม 
   1.2) การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และคานิยมองคกร 
   1.3) การยกยอง ชมเชย พนักงานที่เปนคนเกงคนดี และทําคุณประโยชนใหแกองคกร 
   1.4) แผนงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและสงเสริม
คุมครองจริยธรรม   
2) กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) (ส.นผ.)  

 

3) กิจกรรมเสริมสรางใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมและตระหนักในดานความขัดแยง  

    ทางผลประโยชน (ส.บก.) 

4) กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของลูกคา (ส.ธต.) 

 

การตดิตาม
ประเมินผล 

 

คณะกรรมการกํากับงานดาน CG 
ติดตามความกาวหนา 

 

รายงานผลตอ 
คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

วัตถปุระสงค 
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คณะกรรมการขององคการอตุสาหกรรมปาไม 
 องคการอุตสาหกรรมปาไม มีคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม เปนผูวางนโยบายและควบคุมดูแล
โดยท่ัวไปซึ่งกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไม โดยมีอํานาจหนาท่ี หลักเกณฑการแตงต้ัง และคาตอบแทน ดังน้ี   

  อํานาจหนาที ่
  คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม  มีอํานาจหนาท่ีตาม : 
  - พระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง องคการอุตสาหกรรมปาไม พ.ศ. 2499 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
  - พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 
  - ขอบังคับของ องคการอุตสาหกรรมปาไม  

   หลักเกณฑการแตงตั้ง 
 พระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง องคการอุตสาหกรรมปาไม พ.ศ. 2499 และท่ีแกไขเพิ่มเติม มาตรา 13 ใหมี
คณะกรรมการบริหารกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไม คณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม” 
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เปนประธานกรรมการ หัวหนากลุมภารกิจ 
ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมอบหมาย อธิบดีกรมปาไม 
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ผูแทนกระทรวงการคลัง และกรรมการอ่ืนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวน
ไมเกินหาคน เปนกรรมการ ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ” 

  คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 ไดมีมติรับทราบแนวทางการแตงต้ังกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เสนอและใหกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจ และหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของถือปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อใหเกิดความโปรงใสและไดรับความไวเน้ือเช่ือใจจากประชาชนตอไป ดังน้ี 
  1) ใหนําสมรรถนะหลักและความรูท่ีจําเปน (Skill Matrix) มาใชในการพิจารณาสรรหา และแตงต้ังกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อให รัฐวิสาหกิจไดกรรมการตรงกับความตองการท่ีแทจริงในการขับเคลื่อนและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
ท้ังน้ี กรณีกฎหมายจัดต้ังของรัฐวิสาหกิจ ไดกําหนดความเช่ียวชาญไวเปนการเฉพาะการกําหนด Skill Matrix ตองเปนไปตาม
ความเช่ียวชาญดังกลาวดวย กําหนดใหมี Skill Matrix หลัก 4 ดาน ไดแก การเงิน บัญชี กฎหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2) ในการแตงต้ังกรรมการอื่นท่ีมิใชกรรมการโดยตําแหนงในรัฐวิสาหกิจแหงใด ใหผูมีอํานาจพิจารณาเสนอช่ือ 
จากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณการทํางานภาคธุรกิจ ไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการอ่ืนของรัฐวิสาหกิจน้ัน 
ท้ังน้ี เพื่อใหรัฐวิสาหกิจมีกรรมการท่ีมีความรูความสามารถจากภาคธุรกิจตางๆ มากย่ิงข้ึน (กรรมการท่ีมิใชกรรมการโดยตําแหนง 
หมายรวมถึง ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ท่ีมิใชโดยตําแหนง ภาคธุรกิจ หมายถึง ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานท่ีมิใชสวนราชการ) 
  3) หามมิใหมีการแตงต้ังผูบริหารสูงสุด หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจแหงหน่ึงแหงใดเปนกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจอื่น เวนแตกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนด หรือกรณีการแตงต้ังเปนกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทท่ีรัฐวิสาหกิจน้ัน
ถือหุนอยู ท้ังน้ี เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518  
และท่ีแกไขเพิ่มเติม ในเร่ืองของการปฏิบัติงานของผูบริหารสูงสุดและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  4) ไมแตงต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ขาราชการการเมือง และผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
เปนกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม ท้ังน้ี เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 
 
 
 

โครงสรางธรรมาภบิาล 
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 5) ใหมีผูแทนกระทรวงการคลังท่ีเปนขาราชการประจําในกระทรวงการคลัง เปนกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อรักษาผลประโยชนของทางราชการในฐานะผูถือหุนของรัฐวิสาหกิจ และเพื่อใหเปนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 6) ใหมีผูแทนกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจท่ีเปนขาราชการประจําในกระทรวงเจาสังกัด ซึ่งไมอยู
ในหนวยงานท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจน้ัน (Regulator) จํานวน 1 คน เปนกรรมการ
ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อทําหนาท่ีเช่ือมโยงนโยบายจากกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจ ท้ังน้ี กรณีมีเหตุจาํเปน
อาจแตงต้ังเพิ่มเติมไดอีกไมเกิน 1 คน 
 7) ในกรณีกฎหมายจัดต้ังของรัฐวิสาหกิจ กําหนดใหมีผูดํารงตําแหนงใดในสวนราชการหรือหนวยงานอื่น
เปนกรรมการ และผูดํารงตําแหนงน้ันจะมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติหนาท่ีแทนในตําแหนงกรรมการรัฐวิสาหกิจ ใหผูดํารงตําแหนงน้ัน
พิจารณามอบหมายผูดํารงตําแหนงอื่นในหนวยงานในสังกัดท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญ มีเวลา และเหมาะสมกับความตองการ
ในการพัฒนาหรือแกไขปญหาของแตละรัฐวิสาหกิจน้ัน โดยทําเปนคําสั่งมอบอํานาจ เพื่อใหเกิดความรับผิดชอบชัดเจน
และตอเน่ืองในการปฏิบัติหนาท่ี 
 8) กรณกีฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจกําหนดใหมีผูแทนหนวยงานตางๆ เปนกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ใหหนวยงานน้ันแตงต้ังจากบุคคลท่ีอยูในหนวยงานเทาน้ัน 
 9) กรณท่ีีสวนราชการแตงต้ังขาราชการประจําไปเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หากขาราชการผูน้ันเกษียณอายุ 
หรือพนจากการเปนขาราชการประจํา ใหสวนราชการน้ันแตงต้ังขาราชการคนใหมไปแทน เวนแตพิจารณาแลวเห็นวา 
เปนผูท่ีมีความรูความสามารถเช่ียวชาญ ซึ่งจะเปนประโยชนตอรัฐวิสาหกิจน้ันๆ สวนราชการจะพิจารณาใหบุคคล ดังกลาว 
ยังคงเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจตอไปจนครบวาระท่ียังเหลืออยูก็ได 

  การนับจํานวนการดํารงตําแหนงของกรรมการ 
  พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม มาตรา 7  
 ผูใดจะดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกวา 3 แหงมิได ท้ังน้ี ใหนับรวมการเปนกรรมการโดยตําแหนง 
และการไดรับมอบหมายใหปฏิบัติราชการแทนในตําแหนงกรรมการดวย 
 การนับจํานวนการดํารงตําแหนงกรรมการตาม วรรค 1 ไมรวมการเปนกรรมการโดยตําแหนงท่ีไดมีการ
มอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทน 

  วาระการดํารงตําแหนง 
 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนักงาน พ.ศ.2518 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 8 วรรค 2 
 กรรมการของรัฐวิสาหกิจท่ีมิใชกรรมการโดยตําแหนงตามกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกาใหอยูในตําแหนง
ไดคราวละ 3 ป แตอาจไดรับแตงต้ังใหมได 

  การแตงตั้งกรรมการอืน่ที่มิใชกรรมการโดยตําแหนง 
 1) การแตงต้ังกรรมการอ่ืนท่ีมิใชกรรมการโดยตําแหนงในรัฐวิสาหกิจแหงใดใหผูมีอํานาจพิจารณาแตงต้ัง
จากบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการท่ีกระทรวงการคลังจัดทําข้ึน  ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการอ่ืนของรัฐวิสาหกิจ
น้ัน  การจัดทําบัญชีรายช่ือกรรมการตาม วรรค 1 ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 2) การแตงต้ังผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนกรรมการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 7 เมษายน พ.ศ.2547  
ใหแตงต้ังผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนกรรมการดวย 1 คน จะตองมีหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ใหความเห็นชอบในการแตงต้ังดวยทุกคร้ัง 
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 3) การแตงต้ังขาราชการอัยการ/ตุลาการหรือผูพิพากษาเปนกรรมการ 
 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 277 วรรคสาม บัญญัติ หามมิใหพนักงานอัยการดํารงตําแหนงกรรมการ
ในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐในทํานองเดียวกัน หรือดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวนในบริษัทหรือกิจการอ่ืนใด
ท่ีมีวัตถุประสงคมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนท่ีปรึกษาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือดํารงตําแหนง
อื่นในลักษณะเดียวกัน 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2561 กําหนดใหขาราชการอัยการตองไมเปนกรรมการ
ในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐในทํานองเดียวกัน และไมเปนกรรมการ ผูจัดการ ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือดํารงตําแหนงอื่นใด
ในหางหุนสวนหรือบริษัทหรือกิจการอ่ืนใดท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับหางหุนสวน หรือบริษัทท่ีมีวัตถุประสงคมุงหาผลกําไร
หรือรายไดมาแบงปนกันหรือเปนท่ีปรึกษาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

  การพนจากตําแหนง 
 กรรมการจะพนจากตําแหนง เมื่อครบวาระการดํารงตําแหนง 3 ป  ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ตองหามอยางใดอยางหน่ึงหรือคณะรัฐมนตรีใหออก 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรี
แตงต้ังกรรมการเพิ่มข้ึนในระหวางท่ีกรรมการซึ่งแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนงใหผูไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทน 
หรือใหเปนกรรมการเพิ่มข้ึนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของคณะกรรมการซึ่งไดแตงต้ังไวแลว 

  คณุสมบตัิและลกัษณะตองหาม 
 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม มาตรา 5  
 1) มีสัญชาติไทย 

 2) มีอายุไมเกิน 65 ปบริบูรณ 
 3) มีคุณวุฒิและประสบการณและเหมาะสมกับกจิการของรัฐวิสาหกิจน้ัน ๆ  
 4) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือไมเคยเปนบุคคลลมละลาย ทุจริต   
 5) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทํา        
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 5.1) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ 
 5.2) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ หรือ

มีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 
 5.3) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 

 6) ไมเปนขาราชการการเมือง เวนแตเปนการดํารงตําแหนงกรรมการตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 7) ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีของพรรคการเมือง  
 7.1) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาท่ี 
 8) ไมเปนผูถือหุนของรัฐวิสาหกิจน้ัน หรือ ผูถือหุนของนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจน้ันถือหุนอยู 
 9) ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจน้ันเปนผูถือหุน เวนแต คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ
น้ันมอบหมายใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือดํารงตําแหนงอื่นในนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจน้ันเปนผูถือหุน 
 10) ไมเปนกรรมการหรือ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการจัดการ หรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคล ซึ่งเปนผูรับสัมปทาน 
ผูรวมทุน หรือมีประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของรัฐวิสาหกิจน้ันเวนแตเปนประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูบริหาร 
โดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจน้ัน 
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  คณะอนกุรรมการหรือคณะกรรมการยอย เพื่อกํากบัดแูลกิจการทีด่ ี

คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม จัดใหมีคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการยอย เพื่อกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการตรวจสอบขององคการอตุสาหกรรมปาไม 
 คณะกรรมการตรวจสอบขององคการอุตสาหกรรมปาไม มีอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1.1) รายงานความนาเช่ือถือของรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหารตอคณะกรรมการของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม 

1.2) รายงานผลการดําเนินงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม วามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ
ประหยัดเพียงใด ตอคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม   

1.3) รายงานรายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและรายงานท่ีเกี่ยวของตอคณะกรรมการของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม 

1.4) รายงานวามีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีคณะกรรมการ
ขององคการอุตสาหกรรมปาไม กําหนดหรือไม เพียงใด ตอคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม  
 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในขององคการอุตสาหกรรมปาไม  
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในขององคการอุตสาหกรรมปาไม มีอํานาจ 
หนาท่ี และความรับผิดชอบ ดังน้ี 
  2.1) กํากับดูแลในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
  2.2) มอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
  2.3) พิจารณาใหความเห็นชอบ คูมือ และแผนการบริหารความเสี่ยงขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
  2.4) กํากับดูแลใหมีการรายงานการบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตอ
คณะกรรมการบริหารกจิการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ตามกําหนดเวลา 
  2.5) กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล ใหมีการจัดทํารายงานการควบคุมภายในขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
  2.6) กํากับ ดูแล ติดตาม การประมวลผลในภาพรวมใหมีการจัดทํารางรายงานการควบคุมภายในของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม เสนอตอเจาหนาท่ีระดับอาวุโส 
  3. คณะกรรมการกํากบังานดาน CG และดาน CSR ขององคการอตุสาหกรรมปาไม 
 คณะกรรมการกํากับงานดาน CG และดาน CSR ขององคการอุตสาหกรรมปาไม มีอํานาจ หนาที่ และ
ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

3.1) กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกํากับงานดาน CG และดาน CSR ขององคการ-
อุตสาหกรรมปาไม  

3.2) จัดใหมีคูมือการกํากับงานดาน CG และดาน CSR ขององคการอุตสาหกรรมปาไม และปรับปรุง
สาระสําคัญในคูมือดังกลาวใหทันสมัย และมีความเปนสากลอยูเสมอ  

3.3) ปรับปรุงจรรยาบรรณขององคการอุตสาหกรรมปาไม ใหเหมาะสม ทันสมัย และกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติใหสอดคลองกับจรรยาบรรณท่ีกําหนดไว  

3.4) จัดใหมีการประชาสัมพันธนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกํากับงานดาน CG และดาน CSR 
ขององคการอุตสาหกรรมปาไม  

3.5) เสริมการมีสวนรวมในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ CSR ขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
3.6) พิจารณาและใหความเห็นชอบกลยุทธและกิจกรรมตางๆ ขององคการอุตสาหกรรมปาไม เพื่อให

บรรลุเปาหมายและนโยบายดาน CG และดาน CSR ขององคการอุตสาหกรรมปาไม  
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3.7) พจิารณากลั่นกรองงบประมาณประจําป สําหรับการดําเนินการดาน CG และดาน CSR ของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม  

3.8) ติดตามและรายงานความกาวหนาการดําเนินการดาน CG และดาน CSR ขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
เปนระยะ และประเมินผลสําเร็จรวมท้ังคุณภาพนําเสนอตอคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม  

3.9) การอื่นใดท่ีคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม มอบหมายท่ีเกี่ยวกับงานดาน CG และ CSR  

  คาตอบแทนของคณะกรรมการขององคการอตุสาหกรรมปาไม /คณะกรรมการชุดยอย/
คณะอนกุรรมการ/คณะทํางานอืน่ๆ    

 คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ไดเห็นชอบอัตราคาตอบแทนและเบ้ียประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และหลักเกณฑการจายคาตอบแทนรายเดือน และเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชุดยอย/
คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอื่นขององคการอุตสาหกรรมปาไม ตามท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไมเสนอ โดยใหมีผลบังคับใช
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป ท้ังน้ี เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2562 ดังน้ี 
 

ตําแหนง 
คาตอบแทนรายเดือน  
(บาท : คน : เดือน) 

เบี้ยประชุมรายครัง้             
(บาท : คน : เดือน) 

1) คณะกรรมการขององคการอตุสาหกรรมปาไม  

  ประธานกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 16,000.00 20,000.00 

  กรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 8,000.00 16,000.00 

2) คณะกรรมการชุดยอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอื่น ๆ  

  ประธานคณะกรรมการชุดยอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืน ๆ - 10,000.00 

  กรรมการชุดยอย/อนุกรรมการ/คณะทํางานอื่น ๆ (กรรมการ) - 8,000.00 

  กรรมการชุดยอย/อนุกรรมการ/คณะทํางานอื่น ๆ (บุคคลภายนอก)   - 8,000.00 

  บุคลากรขององคการอุตสาหกรรมปาไม  - - 

 

 
 
 
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หมายถึง การทํารายการระหวางองคการอุตสาหกรรมปาไมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

กับองคการอุตสาหกรรมปาไม ภายใตระเบียบของตลาดหลักทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน หมายถึง  
1) กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน ผูท่ีจะไดรับการเสนอ

ใหเปนกรรมการหรือผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม รวมท้ังผูเกี่ยวของและญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 
2) นิติบุคคลใดๆ ท่ีมีผู ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมเปนบุคคลในตําแหนงดังตอไปน้ี 

ในองคการอุตสาหกรรมปาไม  
 (ก) ผูบริหาร 
 (ข) ผูถือหุนรายใหญ 
 (ค) ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน 
 
 

นโยบายเรื่องรายการที่เก่ียวโยงกัน 
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 (ง) ผูท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการหรือผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม 
 (จ) ผูเกี่ยวของและญาติสนิทของบุคคลในขอ (ก) ถึง (ง) 
 3) บุคคลใดๆ ท่ีมีพฤติกรรมบงช้ีไดวาเปนผูกระทําการแทนหรืออยูภายใตอิทธิพลของ 1) และ 2) ในข้ันตอน
ของการตัดสินใจ การกําหนดนโยบาย การบริหารจัดการ หรือการดําเนินงาน หรือบุคคลอื่นๆ ท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ช้ีวาบุคคลน้ันมีพฤติกรรมเชนเดียวกับบุคคลขางตน 
 
 
 
 
 
 
 ในกรณีท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไม มีการทําธุรกิจกับบริษัทท่ีมีความเกี่ยวโยงกันกับบุคคลอันอาจนําไปสูความ
ขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบขององคการอุตสาหกรรมปาไม จะใหความเห็นท่ีเหมาะสมสําหรับรายการท่ี
เกิดข้ึน คณะกรรมการตรวจสอบขององคการอุตสาหกรรมปาไม จะตรวจสอบใหแนใจวาขอกําหนดและเง่ือนไขของรายการน้ันๆ 
เปนไปตามมาตรฐานของตลาด และราคาของรายการท่ีเกิดข้ึนเปนราคาท่ีผานการประเมินและเปรียบเทียบกับราคาตลาดแลว 
ในกรณท่ีีไมสามารถเทียบราคาตลาดได คณะกรรมการตรวจสอบขององคการอุตสาหกรรมปาไม ตองแนใจวาราคาน้ันสมเหตุผล
และรายการดังกลาวน้ันสรางประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดเสีย หากคณะกรรมการตรวจสอบขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
ไมสามารถประเมินรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน เน่ืองดวยคณะกรรมการตรวจสอบขององคการอุตสาหกรรมปาไม ขาดประสบการณ
ท่ีจําเปนตอการประเมิน ใหองคการอุตสาหกรรมปาไมวาจางผูเช่ียวชาญภายนอกมาเปนผูประเมินและใหความเห็นเกี่ยวกับ
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม และคณะกรรมการตรวจสอบขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
จะนําความเห็นจากผูเช่ียวชาญภายนอกมาประกอบการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจ หามไมใหกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกันมีสวนในการออกเสียงโหวต หรือเขารวมการประชุมท่ีเกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยง
กันน้ันๆ โดยองคการอุตสาหกรรมปาไม จะเปดเผยขอมูลของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป (แบบ 56 - 1) ตามระเบียบขอบังคับท่ีกําหนดไว 

 
 จรรยาบรรณ 
องคการอุตสาหกรรมปาไม กําหนดจรรยาบรรณหรือคุณธรรม และขอพึงปฏิบัติในการทํางาน เพื่อใชเปน

แนวทางในการประพฤติและปฏิบัติ โดยไดนําข้ึนเว็บไซตขององคการอุตสาหกรรมปาไม และเวียนใหทุกหนวยงานรับทราบ
เรียบรอยแลว ดังน้ี  
 1. จรรยาบรรณคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
 กรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม เปนผูมีอํานาจและหนาท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ดังน้ัน จึงควรตองดํารงไวซึ่งจรรยาบรรณของกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
ท่ีตองถือปฏิบัติ ดังน้ี  
  1.1) กรรมการตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับขององคกร 
  1.2) กรรมการตองบริหารงานเพื่อผลประโยชนของรัฐ องคกร และพนักงาน ท้ังในปจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนรักษาภาพลักษณขององคกร 
  1.3) กรรมการตองบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โดยไมฝกใฝการเมือง และวางตัวเปนกลางอยาง
เครงครัด เพื่อผลประโยชนตอรัฐ องคกรและพนักงาน ท้ังในปจจุบันและอนาคต 
  1.4) กรรมการตองไมมีสวนไดสวนเสียในกิจการท่ีกระทํากับรัฐวิสาหกิจท่ีตนเปนกรรมการหรือในกิจการ
ท่ีมีลักษณะเปนการแขงขันกับรัฐวิสาหกิจท่ีตนเปนกรรมการอยู ท้ังน้ี ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม 
 
 
 

ข้ันตอนการดําเนินการสําหรับรายการท่ีเก่ียวโยงกันของ อ.อ.ป. 
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  1.5) กรรมการพึงบริหาร โดยหลีกเลี่ยงความขัดแยงผลประโยชนขององคกร เพื่อใหการบริหารงาน
เปนไปอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ ผลประโยชนขางตนรวมถึง 

    (1) ไมหาผลประโยชนสวนตัวจากการเปนกรรมการ 
    (2) ไมใชความลับขององคกรในทางท่ีผิด 
    (3) ไมเปนกรรมการในบริษัทท่ีเปนคูแขงขององคกร 
    (4) ไมมีผลประโยชนในการทําสัญญาขององคกร 

 1.6) กรรมการตองบริหารงานดวยความระมัดระวังและไมสรางขอผูกมัดท่ีอาจขัดแยงกับหนาท่ีของตน
ในภายหลัง 
 1.7) กรรมการตองไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบจากการทํางานไมวาทางตรงหรือทางออม 
 1.8) กรรมการตองปฏิบัติหนาท่ีของตนเองอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 
 1.9) กรรมการตองไมเปนผูประกอบการหรือเปนผูถือหุนสําคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเปนกรรมการ
หรือเปนผูถือหุนในกิจการหรือธุรกิจการคาใด อันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันหรือทําธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจ
ท่ีตนเองเปนกรรมการอยู ไมวากระทําเพื่อประโยชนของตนเองหรือของผูอื่น 
 1.10) กรรมการตองไมกระทําการใด อันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหารหรือจัดการใดๆ  ในรัฐวิสาหกิจ
ในลักษณะท่ีมีผลบ่ันทอนผลประโยชนของรัฐวิสาหกิจท่ีตนเอง เปนกรรมการอยู หรือเอื้อประโยชนใหบุคคล หรือนิติบุคคลใด 
ไมวาจะทําเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น 
 2. จรรยาบรรณผูบังคับบัญชา 
 2.1) เปนผูนําและเปนแบบอยางท่ีดี เสียสละ มีความยุติธรรม และมีวินัย  
 2.2) สงเสริมและสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค มีความสามัคคีรวมแรงรวมใจปฏิบัติงาน 
 2.3) ใชวิจารณญาณในการตัดสินใจอยางรอบคอบ  

 2.4) สอนงาน แนะนํางาน ถายทอดความรูและประสบการณ สรางขวัญและกําลังใจ แกผูใตบังคับบัญชา 
ควบคุมดูแลใหสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จ  
 2.5) รับฟงปญหา ตลอดจนใหขอคิดเห็นและคําปรึกษาดวยความจริงใจ มีเหตุผล 
 3. จรรยาบรรณผูใตบังคับบัญชา 
 3.1) เช่ือฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาท่ีชอบดวยระเบียบ และขอปฏิบัติ 
 3.2) เสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงระบบงานดวยความสุจริตใจ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  
 3.3) มีความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพิ่มข้ึนตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 3.4) มีวินัย ใหเกียรติผูบังคับบัญชา ไมแสดงอาการกาวราว กระดางกระเด่ือง 
 4. จรรยาบรรณตอเพือ่นรวมงาน 
 4.1) ใหความชวยเหลือเพื่อนรวมงานดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ 

 4.2) ปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานดวยความสุภาพ ใหเกียรติ 
 4.3) มีความสามัคคี และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเสมอ 
 4.4) มีความอดทน อดกลั้น มีวินัย และเสียสละเพื่อสวนรวม 
 4.5) ละเวนการใสรายปายสี และกระทําการในลักษณะของการแขงขันกันเอง 
 5. จรรยาบรรณตอผูใชบริการตอสิ่งแวดลอมและสงัคม 
 5.1) ปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดี ในการสงวนอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ 

 5.2) สนับสนุนและสงเสริมใหความรูในเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
 5.3) ปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมใหเกิดข้ึนในหมูพนักงาน 
 5.4) บริการตอลูกคาและผูเกี่ยวของดวยความสุภาพเรียบรอยอยางเต็มใจเอื้อเฟอ มีนํ้าใจ  ใหคําแนะนํา 
ชวยเหลือ โดยยึดหลักรวดเร็ว ถูกตอง ชอบธรรม 
 5.5) ปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ท่ีมีตอผูใชบริการ และผูเกี่ยวของอยางเครงครัด 
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 6. จรรยาบรรณตอหนวยงาน 
 6.1) ใชและรักษาทรัพยสินขององคการอุตสาหกรรมปาไม ใหเกิดประโยชนสูงสุด และไมนําไปใชเพื่อ
ประโยชนตนเองหรือบุคคลอื่น รวมท้ังชวยกันดูแลสถานท่ีทํางานใหเปนระเบียบและสะอาดอยูเสมอ 
 6.2) รักษาความลับ ขอมูล ขาวสารขององคการอุตสาหกรรมปาไม โดยดูแลและระมัดระวังมิใหเอกสาร
ท่ีไมพึงเปดเผยแกบุคคลภายนอก  
 6.3) ละเวนหรือหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นตอบุคคลภายนอก หรือสื่อมวลชน ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของ
กับงานของหนวยงาน โดยตนเองไมมีอํานาจหนาท่ี หรือเร่ืองอื่นใดท่ีอาจกระทบกระเทือนตอช่ือเสียงและการดําเนินงานของ
หนวยงาน 
 6.4) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต หลีกเลี่ยงการกระทําใดที่อาจทําใหเกิดความเสื่อมเสีย
ช่ือเสียงตอหนวยงาน 
 6.5) รักษาภาพพจน ช่ือเสียงอันดีงามตอหนวยงานใหปรากฏตอสาธารณชน 
 7. จรรยาบรรณตอตนเอง 
 7.1) แสวงหาความรู พัฒนาตนเอง ใหเปนผูมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน ใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงข้ึน 

 7.2) ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความอุตสาหะ รับผิดชอบ เอาใจใส ใหกับงานในหนาท่ีอยาง
เต็มกําลังความสามารถ 
 7.3) ปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และนโยบายของหนวยงาน 
 7.4) ปฏิบัติตนอยูในศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม 

 ความขัดแยงทางผลประโยชน 
องคการอุตสาหกรรมปาไม คํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย จึงไดกําหนดระเบียบองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวย

ความขัดแยงทางผลประโยชน พ.ศ.2562  เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานในเร่ืองน้ี 

 การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส 
องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดมีการดําเนินการสื่อสารกับบุคคลภายนอกและผูท่ีเกี่ยวของอยางเทาเทียม

และเปนธรรม โดยมีคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม กํากับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับ
รัฐวิสาหกิจ ท้ังขอมูลสารสนเทศทางการเงิน และท่ีไมทางการเงินอยางถูกตอง เช่ือถือได ครบถวน เพียงพอ สม่ําเสมอ และ
ทันเวลา รวมท้ังให องคการอุตสาหกรรมปาไม บันทึกขอมูลดังกลาวในระบบ GFMIS - SOE ตามระยะเวลาท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกําหนดดวย 

 คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม จัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
ซึ่งมีองคประกอบ คุณสมบัติ หนาท่ี และความรับผิดชอบ ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบใน
รัฐวิสาหกิจท่ีคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เพื่อรายงานความนาเช่ือถือของรายงานทางการ
เงินและรายงานทางการบริหารตอคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม  
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คณะกรรมการตรวจสอบองคการอุตสาหกรรมปาไม ไดรับการพิจารณาแตงต้ังจากคณะกรรมการขององคการ-
อุตสาหกรรมปาไม ตามคําสั่งท่ี 8/2561 ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2561 ประกอบดวย  

1. นายพีรพันธ  คอทอง  เปนประธานกรรมการ 

2. นางวชิรญา  เพิ่มภูศรี  เปนกรรมการ  

3. นายอภิสิทธ์ิ  ไลสัตรูไกล  เปนกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบองคการอุตสาหกรรมปาไม ไดปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
องคการอุตสาหกรรมปาไม ซึ ่งไดร ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ในป 2562 
คณะกรรมการตรวจสอบองคการอุตสาหกรรมปาไม มีการประชุมรวม 12 คร้ัง และนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอ
คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม เปนประจําทุกไตรมาส และสรุปผลการดําเนินงานท่ีสําคัญได ดังน้ี 

1. การปฏบิตัิหนาทีต่ามหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติของกระทรวงการคลัง 
1.1 สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป กับฝายบริหาร และสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดิน ซึ่งเปนผูสอบบัญชีขององคการอุตสาหกรรมปาไม เกี่ยวกับความเหมาะสมของนโยบายการเงิน 
และการบัญชี เพื่อใหรายงานทางการเงินไดแสดงผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินในปจจุบัน และแนวโนมอนาคตดวย
ขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญอยางเพียงพอ ถูกตอง เช่ือถือได โดยไดมีขอสังเกตใหองคการอุตสาหกรรมปาไม ควรพิจารณา ดังน้ี 

- เน่ืองจากธุรกิจหลักขององคการอุตสาหกรรมปาไม ท่ีสรางรายได สวนใหญเปนการผลิตสวนปา
และจําหนายไมซุงสักสวนปา ไมแปรรูป ดังน้ัน ตองปรับเพิ่มผลิตภาพและสรางสรรคมูลคาเพิ่มใหได เพื่อองคการจะสามารถ
สรางโอกาส และมีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคง จากรายไดท่ีเปนการผลิตท่ีแทจริง (Real Production) ซึ่งจะตองมีแผนงาน
ท่ีชัดเจน และเปนรูปธรรม ดังน้ี 

- การปรับเพิ่มผลิตภาพสวนปา Improve Productivity เพื่อไดไม ท่ีมี คุณภาพมาตรฐาน 
และสรางรายได ไดตามกรอบระยะเวลาท่ีวางแผนไว เพราะการปลูกสรางสวนปาเปนการลงทุนขนาดใหญ และใชเวลานาน 
รวมถึงการลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตใหไดมากท่ีสุด 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ Products Development สรางมูลคาเพิ่ม และการพัฒนาธุรกิจใหมๆ 
ซึ่งดวยพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนไปตามเวลา และเทคโนโลยีสมัยใหม การพัฒนาผลิตภัณฑจึงมีความจําเปน
ท่ีจะตองเตรียมการเพื่อสรางโอกาสใหผูบริโภคในอนาคตไดใชผลิตภัณฑจากไม เชน การหาวิธีใชประโยชนจากเศษไม , 
การสงออกไมแปรรูป , การพัฒนานวัตกรรมการลงทุน และสรางรายไดจาก Carbon Credit การรวมมือพัฒนาธุรกิจ
กับภาคเอกชน เปนตน 

- การสรางองคความรูสมัยใหมขององคการ โดยอาจใช รูปแบบการรวมทุนกับภาคเอกชน
ในการสราง หรือพัฒนาองคความรูการทําไม/ผลิตภัณฑไม เชน Public Private Partnership 

- การคนหาและสรางผลิตภัณฑท่ีมี Identity เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ เชน การสราง 
Identity & Story ผลิตภัณฑไมท่ีอายุหลายรอยป เปนตน 

- ขอใหผูรับผิดชอบนําปจจัยหลักท่ีสงผลตอคา EP (Key Drivers) ท้ังในสวนของกําไร Nopat 
และตนทุนเงินทุน Invested Capital ท่ีบริหารจัดการไดมาพิจารณากําหนดเปน KPI ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบปจจัยน้ันๆ 
เพื่อใหการบริหารจัดการเพื่อสรางกําไรเชิงเศรษฐศาสตรขององคการอุตสาหกรรมปาไมมีความเปนรูปธรรม สามารถกํากับ
ติดตามวัดผลงานตามแผนผัง Driver Tree ไดจริง 
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- ใหสํานักบัญชีและการเงิน รวมกับสํานักนโยบายและยุทธศาสตร วิเคราะหสาเหตุของคา EP 

ท่ีลดลง และตนทุนเงินทุนท่ีเพิ่มข้ึน โดยนําปจจัยท่ีสงผลกระทบตอรายได รายจาย เชน การไดรับเงินตอบแทนความชอบ
ในการทํางานเปนจํานวนเทากับคาจางอัตราสุดทายจาก 300 วัน เปน 400 วัน เปนตน และจัดทํารายงานผลการวิเคราะห
ดานการเงินท่ีกระชับ และชัดเจนเพื่อนําเสนอตอ คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ไดพิจารณามอบแนวทาง 
การบริหารตอไป ซึ่งคา EP ดังกลาว จะมีผลกับการลงทุน และกระแสเงินสดในอนาคตของ องคการอุตสาหกรรมปาไม 
และใหจัดทําแผนการลงทุนลวงหนา 10 ป 

- ไดรับทราบรายงานการตรวจสอบพบขอบกพรองดานการเงิน ไดแก บัญชีเงินฝากหลายบัญชี
ในภาพรวมขององคการอุตสาหกรรมปาไม ท่ีมีอยูไมปรากฏในรายการบัญชีขององคการอุตสาหกรรมปาไม , การรับรูรายได
จากการจําหนายใหหนวยงานราชการ องคการอุตสาหกรรมปาไม ไมไดมีการรับรู ณ วันท่ีเกิดรายการทางบัญชี , การรับคืน
สินคา/การรับรูสินคาขององคการอุตสาหกรรมปาไม ไมมีคูมือในการปฏิบัติงาน , รูปแบบการลงบัญชียังไมเปนไปตามมาตรฐาน
บัญชี ฉบับท่ี 15 ท่ีประกาศใชเมื่อเดือนมกราคม 2562 ดังน้ัน จึงไดมีขอสังเกตให สํานักตรวจสอบภายใน สอบทาน
ประสิทธิภาพการปรับปรุงแกไขขอบกพรองของหนวยงานท่ีเกี่ยวของวาครบถวน สมบูรณ ตามกฎหมาย และระเบียบท่ีกําหนด 
รวมท้ังการจัดใหมีระบบการกํากับควบคุมภายใน เพื่อมิใหเกิดขอบกพรองไดอีก 

1.2 การควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณา แผนผลการควบคุมภายใน ตามที่สํานักนโยบายแผน

และยุทธศาสตร ไดรายงาน จึงมีความเห็นและขอสังเกตให สํานักตรวจสอบภายใน นําไปรายงานผูบริหาร และคณะกรรมการ
ไดรับทราบแลว โดยมีสาระสําคัญ คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนการควบคุมภายในระดับองคกร 
โดยใหเพิ่มวิธีการควบคุมภายใน ดังน้ี 

1.2.1 ดานการพัสดุ 
- เพื่อใหทุกหนวยและทุกระดับงานไดรับทราบกฎหมาย ระเบียบใหมๆ ที่เกี่ยวของ 

มีการปฏิบัติ และการควบคุมกํากับอยางถูกตอง ดังน้ัน ในการประชุมประจําเดือนขอใหช้ีแจงระเบียบในดานการจัดซื้อจัดจางพัสดุ 
ท่ีมีอยูเดิม และท่ีประกาศใชเพิ่มข้ึนในแตละเดือน และใหจัดทําเปนวาระการประชุม แลวรายงานผลการประชุมดวยทุกคร้ัง 

- ใหทุกหนวยงานติดตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ และเผยแพรบน Website ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ใหพนักงานไดศึกษา และนําไปปฏิบัติไดถูกตอง 

- ใหศึกษาพระราชกฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม แลวเผยแพรบน Website ขององคการอุตสาหกรรมปาไม เพื่อเปนชองทางการเรียนรูท่ีเขาถึงงาย
ใหพนักงานทราบ ศึกษาการตีความ การวินิจฉัยกฎหมายระเบียบเพื่อใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ไดอยางถูกตอง 

1.2.2 ดานการบริหารงานบุคคล 
- หากผูปฏิบัติงานไดรับการฝกอบรม ควรมีการเผยแพรรายงานผลการฝกอบรมในรูปวิดีโอ 

ถายเปน Facebook Live แลวเผยแพรใน Website ขององคการอุตสาหกรรมปาไม  
- ควรมีการศึกษาแนวทางการวิเคราะหคางานในแตละงานวาท่ีมีอยูเหมาะสมกับบุคลากรท่ี

มีอยูจริงหรือไม 
- สํานักตรวจสอบภายใน ควรรวบรวมศึกษากระบวนการทํางานสําคัญ และสรางคุณคา

ในแตละดานขององคการอุตสาหกรรมปาไม พนักงานตรวจสอบควรไดศึกษาเรียนรู และแลกเปลี่ยนเพื่อเปนฐานความรู
สําหรับการแสวงหาขอมูล ขอเท็จจริงในการตรวจสอบประสิทธิภาพดานตางๆ 

1.2.3 ดานการปลูกสรางสวนปา 
- ให สํานักวิจัยพัฒนาการจัดการปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืน กําหนดรูปแบบการปองกัน 

และเฝาระวังโรคระบาดการจัดเก็บขอมูล ตัวแปรสําคัญ เพื่อการวิเคราะห และแนะนําวาแตละหนวยงานท่ียังมีการแพรระบาด
ควรดําเนินการอยางไร 
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1.2.4 ดานการปลูกสรางสวนปาและการทําไมยางพารา 

- ควรบริหารจัดการแนวปฏิบัติการปลูกใหไดตามแผนท่ีวางไว เพื่อเปนการสรางรายได
ใหกับองคการอุตสาหกรรมปาไม ในอนาคตตามท่ีไดกําหนดไว 

- ไมยางพารา ควรร้ือออกใหไดตามแผนเพื่อใหมีพื้นท่ีปลูกไมกระถินเทพาไดตามเปาหมาย 
1.2.5 ดานการปฏิบัติงานทําไมสวนปา 

- ให สํานักวิจัยพัฒนาการจัดการปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืน ติดตามการขออนุญาตทําไม
ของทุกสวนปา และรายงานผลการติดตามรายไตรมาสแกผูบริหารเพื่อใหทราบสถานะ และประสานการปฏิบัติรวมกับ
หนวยงานท่ีมีอํานาจการพิจารณาอนุญาตในระดับบริหาร 

- ใหสวนปาศึกษาหาสาเหตุของการทําไมในแตละสวนปา วาเพราะเหตุใดจึงไมสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมาย ใหรายงานผล ปญหา อุปสรรค และขอมูลประกอบ 

1.2.6 ดานการจําหนายไมสักสวนปา 
- สํานักธุรกิจการตลาด ควรมีแนวทางการบริหาร และควบคุมสตอกไมขององคการ-

อุตสาหกรรมปาไม ท่ีเปนรูปธรรมเพื่อใหมีปริมาณลดลง 
- ใหสํานักธุรกิจการตลาด ศึกษาแนวทางบริหารจัดการสินคาขององคการอุตสาหกรรมปาไม

โดยใหสํานักธุรกิจการตลาดเปนหนวยงานรับซื้อสินคาในราคาตามคุณภาพ จากสํานักผลิตและจําหนายใหผูบริโภคเพื่อให
เปนไปตามภาระกรรมในการดําเนินงานของสํานักธุรกิจการตลาด และสามารถคํานวณคา EP ของ สํานักธุรกิจการตลาด ดวย 

- ใหหนวยผลิตศึกษาวิธีการเพื่อใหสามารถจําหนายไมท่ีมีคุณภาพดีพิเศษไดในราคาท่ีสูง 
- เห็นควรใหรองผูอํานวยการท่ีกํากับในดานสายธุรกิจ กํากับกลไกราคาในการจําหนายไม

ดวย และกํากับการศึกษาดานการบริหารจัดการสินคาของ สํานักธุรกิจการตลาด  
1.2.7 ดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในสวนปา 

- ให สํานักธุรกิจการตลาด วางแผนการตลาด และการประชาสัมพันธ กํากับการประชาสัมพันธ
ของ องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือลาง 

1.2.8 ดานการดําเนินการตามนโยบายของรัฐ 
- ควรมีการควบคุมการเบิกจายงบประมาณของรัฐ และการดําเนินการตามกิจกรรม

ใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 
1.2.9 ดานผลการตรวจประเมินการควบคุมภายใน ป 2561 

- ใหเพิ่มขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินการควบคุมภายใน ประจําป 2560 ในรายการ
ปรับปรุงดวย 
 

คณะกรรมการตรวจสอบองคการอุตสาหกรรมปาไม ไดพิจารณาผลการควบคุมภายในระดับองคกร 
ไตรมาส 1/2562 และไตรมาส 2/2562 เห็นวา ไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร เน่ืองจากมีกิจกรรมปรับปรุงการควบคุม
ท่ีดําเนินการแลวเสร็จมีจาํนวนนอย และมีบางกิจกรรมท่ีตองดําเนินการใหแลวเสร็จ เชน การรวบรวมผลการศึกษาวิจัย
ผลงานวิจัย/แนวทางปฏิบัติในการควบคุมโรคท่ีมีอยู แตยังไมแลวเสร็จก็จะมีผลกระทบตอผลผลิต และงานอ่ืนๆ ได 
และมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการตรวจสอบองคการอุตสาหกรรมปาไม ดังน้ี 

- ฝายบริหารตองเรงรัด ติดตามการปรับปรุงการควบคุม เพื่อใหกิจกรรมท่ีตองดําเนินการตอเน่ือง 
สามารถดําเนินการไดในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

- ในแผนการควบคุมภายใน ท้ัง 11 ดาน สวนใหญมีเร่ืองรายงานผลตามแบบฟอรม จึงขอให
ฝายบริหารรวบรวม ติดตาม วิเคราะหขอมูลในแตละดาน ท้ัง 11 ดาน เชน การควบคุมโรคและแมลงเปนอยางไร หรืออธิบาย
แนวโนมท่ีจะเกิดข้ึน เพื่อวางแผนดําเนินการแกไขตอไป 
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- ใหบรรจุขอสังเกตของผูตรวจประเมินการควบคุมภายใน ประจําป 2561 ในแผนการควบคุมภายใน 

ประจําป 2562 ดวย 
- ใหฝายบริหารทบทวนกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของกิจกรรม ปรับปรุงการควบคุมใหเหมาะสม

กับการดําเนินงาน   
1.3 การตรวจสอบภายใน 

ใหความเห็นชอบกฎบัตรของสํานักตรวจสอบภายใน คูมือการตรวจสอบภายใน และแผนการ
ตรวจสอบประจาํป กํากับดูแลงานตรวจสอบภายในใหเปนไปตามแผนตรวจสอบภายในประจําป ใหสํานักตรวจสอบภายใน 
ยึดถือจรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และผลการติดตามการ
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ เปนประจําทุกไตรมาส และไดใหแนวนโยบายกับสํานักตรวจสอบภายใน ดังน้ี 

- ตรวจสอบบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ มุงเนนในเร่ืองประสิทธิภาพ การเงิน 
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง 

- ในเร่ืองความขัดแยงทางผลประโยชนควรดําเนินการอยางตอเน่ือง 
- ให องคการอุตสาหกรรมปาไม มุงเนนในเร่ืองของรายได กฎ ระเบียบ ท่ีออกมาใหม ระบบ

สารสนเทศสนับสนุนใหผูตรวจสอบภายในอบรมหลักสูตร CIA จะสามารถทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน 
- ปฏิบัติตามกฎบัตร/คูมือของสํานักตรวจสอบภายใน และติดตามในสวนท่ีเกี่ยวของกับ KPI 

และการหารายได 
- ติดตามความลาชาของแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน และระบบ

สารสนเทศท่ีมีความลาชาของแผน 
- ในเร่ืองของการประเมินรูปแบบใหม สํานักตรวจสอบภายใน ตองรักษาความเปนอิสระ 

ในการตรวจสอบ ขอใหฝายบริหารประสานงานกับ สํานักตรวจสอบภายใน และสื่อสารใหถูกตองตรงกัน เกี่ยวกับภารกิจ
เพื่อรองรับการประเมินรูปแบบใหม วาในสิ้นปตองการขอมูลอะไรบาง และใหบริหารวาบุคลากรของ สํานักตรวจสอบภายใน 
มีศักยภาพ และประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 

- ในเร่ืองของไมยูคาลิปตัส แปลงปลูกตามโครงการจําหนายไมลวงหนาท่ี สํานักตรวจสอบภายใน 
ตองการทําการตรวจสอบในหนวยรับตรวจปละ 2 คร้ัง ขอใหตรวจสอบติดตามในสวนท่ี องคการอุตสาหกรรมปาไม 
ลงทุนปลูกดวย โดยคํานึงถึงทรัพยากรบุคคล และระยะเวลาในการทํางานท่ีเหมาะสม 

1.4 การบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาสอบทานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของแผนผลการบริหาร-

ความเสี่ยง ประจําป 2562 ตามท่ี สํานักนโยบายแผนและยุทธศาสตร ไดรายงาน จึงมีความเห็น และขอสังเกตให 
สํานักตรวจสอบภายใน นําไปรายงานผูบริหาร และคณะกรรมการ ไดทราบแลว โดยมีสาระสําคัญ คือ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของแผนบริหารความเสี่ยง ท้ังดานการออกแบบวิธีการ การบริหาร การติดตามประเมินผล
ของแผนฯ ดังน้ี 

1.4.1 องคการอุตสาหกรรมปาไม นําการดําเนินงานปกติมารวมกับการบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งควรจะแยกใหชัดเจน 

1.4.2 การบริหารความเสี่ยง ตองรีบติดตามปจจัยเสี่ยงของแตละปใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดข้ึน และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามกําหนดเวลา 

1.4.3 ควรปรับเพิ่มปจจัยเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป 2562 ดังน้ี 
- การสงเงินรายไดท่ีคางสงกระทรวงการคลัง 
- การจัดการเงินรายไดจากการขายท่ีดิน อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- การวิจัยและพัฒนาของ องคการอุตสาหกรรมปาไม 
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1.4.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีใชในการบริหารจัดการสินคาคงคลัง การขนสง และการ

กระจายสินคา 
 
1.4.5 ความลาชาของการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป 2562 
1.4.6 ปจจัยเสี่ยงการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจไมแลวเสร็จ

ตามกําหนด 
1.4.7 แผนบริหารจัดการ ดูแลพื้นท่ีสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจฯ ใหเพิ่มเติมกิจกรรมพิจารณา

การจัดการบุคลากรในสวนปาท่ีตองรับผิดชอบเกษตรกรจํานวนมาก โดยการหมุนเวียนบุคลากรมาชวยปฏิบัติงาน 
หรือมอบหมายหนาท่ีใหบุคลากรอื่นในสวนปารับผิดชอบเพิ่มเติม 

1.4.8 ปจจัยเสีย่ง การนําสงเงินรายไดคืน กระทรวงการคลัง ใหเพิ่มกิจกรรมการจัดทํากรอบ
แนวทางการสงเสริมเงินรายไดท่ีคางอยูให กระทรวงการคลัง ดวย 

1.4.9 จากการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง คาผลลัพธของความเสี่ยงยังอยูในระดับสูง
มาก จึงใหหนวยงานมุงเนนในการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มมากข้ึน เพื่อใหระดับความเสี่ยงลดลง 

1.4.10 การบริหารความเสี่ยงบางปจจัยเสี่ยงยังไมมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากในบางปจจัยเสี่ยง 
ผลลัพธของความเสี่ยงยังอยูในระดับสูงมาก เชน ปจจัยเสี่ยงกาํไรจากการดําเนินงาน (EBIDA) ไมเปนไปตามเปาหมาย 
ปจจัยเสี่ยงไมสามารถสรางมูลคาเพิ่มในสินคาของ องคการอุตสาหกรรมปาไม 

1.5 การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
สอบทานการดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมกับฝายบริหาร และมีการ

แลกเปลี่ยนความคิดกับผูบริหารระดับสูง ในเร่ืองเกี่ยวกับผลการดําเนินงานท่ีผานมา แนวโนมในอนาคต การบริหารงานตาม
นโยบาย การพัฒนาธุรกิจในอนาคต และแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.6 การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบองคการอุตสาหกรรมปาไม 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีบทบาท และปรับปรุงกฎบัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบ

องคการอุตสาหกรรมปาไม ดังน้ี 
1.6.1 เพิ่มขอความ ในหัวขอ การตรวจสอบภายใน คําวาจาก “ประสิทธิผลของกระบวนการ

กํากับดูแลท่ีดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง” เปน “ประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับดูแลท่ีดี 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง” และไดมีการประเมินตนเองในการปฏิบัติหนาท่ี คณะกรรมการตรวจสอบองคการ
อุตสาหกรรมปาไม เปนประจําทุกปเพื่อใหมีการปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

1.6.2 ขอความในกฎบัตร ป 2562 หนา 3 แกไขขอความใน หมวดท่ี 5 คุณสมบัติลักษณะ
ตองหาม และอํานาจหนาท่ีในขอ 12 คณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ ทบทวนแกไขจากขอความเดิม
ในขอยอย ขอ (1) – (4) เพิ่มเปนขอยอยขอ 12.1 และ 12.2 ดังน้ี 

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจหนาท่ีเปนไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง วาดวย
คณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 ตามขอ 10 ขอยอยท่ี (1) – (12) 

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจหนาท่ีเปนไปตามหลักเกณฑ กระทรวงการคลัง วาดวย
มาตรฐาน และหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ตามขอ 13 ขอยอยท่ี (1) – (11) 
  

2. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในอนาคตขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
คณะกรรมการตรวจสอบองคการอุตสาหกรรมปาไม ไดรวมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

ผูบริหารระดับสูงของ องคการอุตสาหกรรมปาไม เกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่ผานมา และนโยบายในการดําเนินงาน
ของ องคการอุตสาหกรรมปาไม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบองคการอุตสาหกรรมปาไม ไดมีขอเสนอแนะท่ีเปนประเด็น
ทางยุทธศาสตรการบริหารจัดการเพื่อให องคการอุตสาหกรรมปาไม มีความเติบโต ดังน้ี 
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2.1 การดําเนินธุรกิจของ องคการอุตสาหกรรมปาไม 
องคการอุตสาหกรรมปาไม มีการสงเสริมการขายผลิตภัณฑไมสักสวนปาปลูกของ องคการ-

อุตสาหกรรมปาไม โดยการลดราคาผลิตภัณฑในวันสําคัญ และเพิ่มชองทางการจําหนายในหลายรูปแบบ แตเพิ่มการวิเคราะห
ความตองการของลูกคาท่ีสนใจสินคาท่ีแทจริง และการวัดคาเชิงเศรษฐศาสตร (EP) ควรมีความชัดเจน และใชเปนเคร่ืองมือ
ในการวัดผลการดําเนินงานไดจริง การควบคุม และเพิ่มชองทางการสื่อสารประชาสัมพันธใหองคกรภายนอก ควรเพิ่ม
การติดตามดําเนินการในเร่ืองของหนอนผีเสื้อเจาะไมสัก ใหเปนไปตามแผนงาน ท้ังน้ี เพื่อเพิ่มคุณภาพของวัตถุดิบไม 

1) ให สํานักตรวจสอบภายใน ติดตามเร่ืองท่ีหนวยรับตรวจดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ยังไมแลวเสร็จ แลวนํามารายงานใหท่ีประชุมทราบในคราวตอไปดวย 

2) ประเด็นท่ีเปนปญหาตางๆ ในทางปฏิบัติในเร่ืองการจัดซื้อจัดจาง เห็นควรใหหนวยงานท่ีดูแล
รับผิดชอบงานพัสดุ (สํานักบริหารกลาง) ปรึกษา หารือ กับกรมบัญชีกลาง เพื่อใหไดขอยุติตอไป 

3) ให สํานักวิจัยพัฒนาการจัดการปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืน ไปพิจารณากําหนดวิธีการศึกษาวิจัย
เพื่อใหไดขอมูลในการตัดสินใจ ในเร่ืองการบริหารจัดการสวนปาไมสักภายหลังการทําไมออกแลว วาควรเลี้ยงหนอท่ีแตก
ข้ึนมาใหมจากตอเดิม จํานวนกี่หนอ/ตอ หรือจะตองใชวิธีร้ือพัฒนาปลูกใหม ทั้งนี้ เพื่อใหไดไมซุงสักที่ดีมีคุณภาพ
ใหผลตอบแทนสูงสุด 

4) ให สํานักธุรกิจการตลาด ผลักดันในเร่ืองแผนพัฒนาธุรกิจท่ีดินแปลงอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก 
โดยใหเสนอผานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจของ องคการอุตสาหกรรมปาไม และใหการสนับสนุนขอมูลที่จะพัฒนาที่ดิน
ตามโครงการฯ เพื่อให องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือลาง ประสานขอเปลี่ยนแปลงการกําหนดประเภทการใชประโยชน
ท่ีดิน เปนเพื่อการพาณิชกรรม (สีแดง) ตอไปดวย 

5) ควรมีระบบการสอบทานในเร่ือง การสงเสริมเกษตรกรปลูกไมเศรษฐกิจกับเกษตรกรท่ีรับ
การสงเสริมเพื่อใหโครงการฯ ประสบความสําเร็จ 

6) ใหนําเร่ือง ไมคางสตอก และคุณภาพไมเขาท่ีประชุม คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
เพื่อใหท่ีประชุมรวมพิจารณาตอไป 

2.2 ฐานะการเงินขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
- การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน โดยนําเงินจากการขายท่ีดินไปลงทุนในโครงการ

ตางๆ น้ัน มีการติดตามผลการลงทุนหรือไม มีผลการดําเนินการเทียบกับแผนเปนอยางไร 
- ให สํานักบัญชีและการเงิน และสํานักนโยบายแผนและยุทธศาสตร วิเคราะหในเร่ือง Financal 

และ Balanced Scorecard เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
- การบริหารงบดุลตองมีประสิทธิภาพเพียงพอ เห็นควรให สํานักนโยบายแผนและยุทธศาสตร 

และสํานักบัญชีและการเงิน มีการวางแผนการบริหารในประเด็นเจาหนี้ ลูกหนี้ ภาระคาใชจายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ท่ีเกี่ยวของกับบุคคล และการต้ังเปาหมายควรมีการวางแผนการบริหารใหครบถวน 

2.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ให สํานักตรวจสอบภายใน ปรับปรุงตามความเห็นของผูอํานวยการ คือ ตัวช้ีวัดไมควรใชจํานวน

พนักงานท่ีเขารับการอบรมอยางเดียว ควรมีตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ และคุณภาพเพิ่มเติมดวย เชน โครงการท่ี 1 การไดรับ
การอบรมในหลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพ ตองวัดท่ีวุฒิบัตรท่ีไดรับ และแสดง Out Come ดวยวา องคการอุตสาหกรรมปาไม หรือ 
สํานักตรวจสอบภายใน ไดประโยชนอะไรบาง , โครงการท่ี 2 การวางแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง Out Come คือ
อะไร เพราะคณะกรรมการตรวจสอบองคการอุตสาหกรรมปาไม เคยใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดอบรมในหลักสูตรตางๆ ของ 
องคการอุตสาหกรรมปาไม เชน การใหความรูเร่ือง การจัดการ/การผลิตไมสักสวนปา ใหวัดจํานวนผลผลิตท่ีเพิ่มจากเปาหมาย 

2.4 โครงการสํารวจการแพรระบาดของหนอนผีเสื้อเจาะไมสักในพื้นท่ีสวนปาไมสัก 
 - วางแปลงทดลองเพื่อเก็บขอมูลวา อัตราสวนของหนอนเจาะมีมากนอยเพียงใด ลักษณะของการ

ระบาดวาเปนลักษณะใด 
 - ควรมีการเชิญกรมปาไม หรือผูท่ีมีความเช่ียวชาญ จากคณะวนศาสตร รวมเปนท่ีปรึกษา 
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คณะกรรมการตรวจสอบองคการอุตสาหกรรมปาไม ไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความรอบคอบ มีความเปนอิสระ 

แสดงความเห็นอยางตรงไปตรงมา โดยครอบคลุมทุกเร่ืองท่ีอยูในความรับผิดชอบใหความสําคัญกับการกํากับดูแลที่ดี 
โดยเฉพาะอยางย่ิงนโยบายการกํากับดูแลใหเกิดความโปรงใสของ กระทรวงการคลัง และขอสังเกตจากผลการดําเนินการ
ของรัฐวิสาหกิจ ประจําป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดมีการสอบทานเอกสาร ขอมูลงบการเงินขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
ตามท่ี สํานักบัญชีและการเงิน ไดรายงาน และเปดเผยขอมูลมีความครบถวนเช่ือถือได สอดคลองกับหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในระดับหน่ึง ซึ่งตองพัฒนาแผนใหดี
ย่ิงข้ึนตอไป การตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงสูง ตลอดจนมีการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานใหถูกตองตามกฎเกณฑไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับสภาพแวดลอมการดําเนินธุรกิจปจจุบันของ 
องคการอุตสาหกรรมปาไม 

 
 
 
 

(นายพีระพันธ  คอทอง) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
องคการอุตสาหกรรมปาไม 
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วัน/เดอืน/ปเกดิ : - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 
 

การศึกษา :  
-  วิทยาศาสตรบัญฑิต (วนศาสตร)    
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
-  Diploma for the Post Graduate Course  
   in Forest Survey Netherland 
-  วิทยาศาสตรมหาบัญฑิต (การจดัการทรัพยากร) 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

วันที่เขาปฏบิัติงาน : 1 กุมภาพันธ 2526 
 

ประวัติการทํางาน :  
-  ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) สํานักทรัพยากรมนุษย  
   และปฏิบัติการแทนผูอํานวยการ อ.อ.ป. 
   (1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 
 

-  ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) สํานักกิจกรรมสัมพันธ 
   และปฏิบัติการแทนผูอํานวยการ อ.อ.ป. 
   (15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 29 มกราคม พ.ศ. 2558) 
 

-  ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) ประจําสํานักอํานวยการ  
   และปฏิบัติการแทนผูอํานวยการ อ.อ.ป. 
   (30 มกราคม – พ.ศ. 2558 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 

-  รองผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม (ระดับ 10) 
   (15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 – 14 กันยายน พ.ศ. 2560) 
 

-  ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม (ระดับ 11) 
(15 กันยายน พ.ศ. 2560 - ปจจุบัน) 

 

 
 

นางพรเพญ็  วรวิลาวัณย 
ตําแหนง : ผูอํานวยการ 

       
 

นายสุกิจ  จันทรทอง 
ตําแหนง : รองผูอํานวยการ 

วัน/เดอืน/ปเกดิ : - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2507 
 

การศึกษา :  
-  วิทยาศาสตรบัญฑิต (วนศาสตร)     
   สาขาการจัดการปาไม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
-  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
   สาขาการจัดการสําหรับนักบริหาร 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

 
วันที่เขาปฏบิัติงาน : 1 เมษายน พ.ศ. 2533 
 

ประวัติการทํางาน :  
- หัวหนาฝาย (ระดับ 8) ฝายบริหารท่ัวไป   
  องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน  และรักษาการใน  
  ตําแหนงผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน 
  และองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือลาง 
  (1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 - ตุลาคม พ.ศ. 2558) 
 

- ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) องคการอุตสาหกรรมปาไม  
  ภาคเหนือบน และรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ           
  องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือลาง  
  (2 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) 
 

- ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) สํานักนโยบายแผนและ
งบประมาณ  (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 

- ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) สํานักนโยบายแผนและ 
  ยุทธศาสตร (1 กันยายน พ.ศ. 2560 - กุมภาพันธ พ.ศ. 2561)  
 

- รองผูอํานวยการ (ระดับ 10) 
  (15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 -  ปจจุบัน) 
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นายชาญณรงค  อนิทนนท 
ตําแหนง : รองผูอํานวยการ 

วัน/เดอืน/ปเกดิ : - 12 ตุลาคม พ.ศ. 2508 
 
การศึกษา :  
-  วิทยาศาสตรบัญฑิต (วนศาสตร)    
   สาขาการจัดการปาไม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
-  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขารัฐประศาสนศาสตร   
 
วันที่เขาปฏบิัติงาน : 1 เมษายน พ.ศ. 2523 
 
ประวัติการทํางาน :  
-  หัวหนาฝาย (ระดับ 8) ฝายจัดการผลผลิต 
   สํานักสงเสริมและพัฒนาไมเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
   (22 เมษายน พ.ศ. 2553 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
 

-  หัวหนาฝาย (ระดับ 8) ฝายจัดการผลผลิตและรักษาการ   
   ในตําแหนงผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 
   ภาคใต (1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 – 1 ตุลาคม พ.ศ.2558) 
 

-  ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) องคการอุตสาหกรรมปาไม  
   ภาคใต  (2 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) 
 

-  ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) องคการอุตสาหกรรมปาไม 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561)  
 

-  รองผูอํานวยการ (ระดับ 10) 
   (15กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 -  ปจจุบัน) 
 

 
 

นายประสิทธิ์  เกดิโต 
ตําแหนง : รองผูอํานวยการ 

วัน/เดอืน/ปเกดิ : - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2507 
 
การศึกษา :  
-  วิทยาศาสตรบัญฑิต (วนศาสตร)    
   สาขาชีววิทยาปาไม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
-  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาบริหารทรัพยากรปาไม   
 
วันที่เขาปฏบิัติงาน : 1 เมษายน พ.ศ. 2533 
 
ประวัติการทํางาน :  
-  หัวหนาฝาย (ระดับ 8) ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย 
   สํานักทรัพยากรมนุษย  
   (8 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 3 เมษายน พ.ศ. 2555) 
 

-  หัวหนาฝาย (ระดับ 8) ฝายสงเสริมไมเศรษฐกิจ  
   สํานักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ 
   (4 เมษายน พ.ศ. 2555 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
 

-  หัวหนาฝาย (ระดับ 8) ประจําสํานักอํานวยการ 
   (18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 – 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
 

-  ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9)  
   สํานักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ  
   (30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 

-  ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) สํานักธุรกิจและการตลาด 
   (1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 – 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561) 
 

-  ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) 
   องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   (27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 – 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561)  
 

-  รองผูอํานวยการ (ระดับ 10) 
   (9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 -  ปจจุบัน) 
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รายนามผูอํานวยการสํานัก ประจําป 2562 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธรีะยทุธ  กลัดพรหม 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดบั 9) 

สํานักบริหารกลาง 
 
 

นางจีรนนัท  เมฆสุวรรณ 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดบั 9)  

สํานักบัญชีและการเงิน 
 
 

นายวิรัติ  ปรากฏด ี
ผูอํานวยการสํานัก (ระดบั 9) 

สํานักตรวจสอบภายใน 
 
 

นายประวุฒิ  จีนา 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดบั 9) 

สํานักวิจัยพฒันาการจัดการปาไมเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 
 

 
นายภพปภพ  ลรรพรตัน 

ผูอํานวยการสํานัก (ระดบั 9) 
องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนอืบน 

 
 

นายสุรัตนชัย  อนิทรวิเศษ 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดบั 9)  

องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนอืลาง 
 
 

นายสุชาติ  ทบัเคลียว 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดบั 9) 

องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต 
 

นายถนอมศักดิ์  เฉียบแหลม 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดบั 9) 

สํานักนโยบายแผนและยุทธศาสตร 
 
 

นายชํานาญ  เหมะรัชตะ 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดบั 9) 

สํานักกฎหมาย 
 
 

นายกติิกร  มนัสศิลป 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดบั 9) 

สํานักธรุกิจการตลาด 
 
 

นายจอง  มงคลสกุลฤทธิ ์
ผูอํานวยการสํานัก (ระดบั 9) 

องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคกลาง 
 
 

วาที่ พ.ต.อภิชาติ  จินดามงคล 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดบั 9) 

สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอปุถัมภฯ 
 
 

นายสมศกัดิ์  วิเชียรชัยชาญ 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดบั 9) 
องคการอุตสาหกรรมปาไม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน 

องคการอุตสาหกรรมปาไม 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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รายงานของผูสอบบัญช ี
 

 

เสนอ  คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

ความเห็น  
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดตรวจสอบงบการเงินขององคการอุตสาหกรรมปาไม (กิจการ) ซึ่งประกอบดวย    

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ       
และงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองท่ีควรในสาระสําคัญ 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑในการแสดงความเห็น 
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน

และมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของ
ผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
มีความเปนอิสระจากกิจการตามมาตรฐานการตรวจเงินแผนดินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และขอกําหนด
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน 
และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผนดิน
และขอกําหนดจรรยาบรรณเหลาน้ี สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเช่ือวา หลักฐานการสอบบัญชีท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ไดรับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

ขอมูลอื่น 
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําปแตไมรวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานประจําปน้ัน ซึ่งผูบริหารจะจัดเตรียมรายงานประจําปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ภายหลังวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีน้ี 

ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ไมไดใหความเช่ือมั่นตอขอมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอานและพิจารณา
วาขอมูลอื่นมีความขัดแยงท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดอานรายงานประจําป หากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินสรุปไดวามีการแสดงขอมูล
ท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองสื่อสารเร่ืองดังกลาวกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล 
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สํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิ 



ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกาํกับดูแลตองบการเงนิ  
ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ี โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํา
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกิจการในการดําเนินงานตอเน่ือง 
เปดเผยเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเน่ืองตามความเหมาะสม และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ือง 
เวนแตผูบริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกิจการ หรือหยุดดําเนินงาน หรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลมีหนาท่ีในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกิจการ 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงนิ 
การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา 

งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาดและเสนอรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินอยูดวยความเช่ือมั่น
อยางสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑมาตรฐาน
เกี ่ยวกับการตรวจเงินแผนดินและมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญ
เมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน และมาตรฐาน
การสอบบัญชี สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ ตลอดการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินรวมถึง  

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวา
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ เพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น 
และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
ความเสี่ยงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสาํคัญ ซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ขอผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล 
การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ 

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใช และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชี และการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร 

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหาร และจากหลักฐาน
การสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัย
อยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกิจการในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดขอสรุปวา
มีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองกลาวไวในรายงานขอมูลของผูสอบบัญชีของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาว
ไมเพียงพอ ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินข้ึนอยูกับ
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน อยางไรก็ตามเหตุการณ
หรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกิจการตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง 
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สํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิ 



ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลในเร่ืองตางๆ ท่ีสําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและ
ชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีวางแผนไว ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญ    
ในระบบการควบคุมภายใน หากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดพบในระหวางการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

 

 

                                                                                (นางสาวถนอมใจ  ตีรวัฒนพงศ) 
                                                                   ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุท่ี 10 

 

 

 

                                                                                            (นางสาวกนกพจน  บุตรอากาศ) 
                                                                       นักวิชาการตรวจเงินแผนดินชํานาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิ 

ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 
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องคการอุตสาหกรรมปาไม 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
 

    (หนวย : บาท) 
 หมายเหต ุ 2562 2561 1 มกราคม 2561 
   (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) 
สินทรพัย     

สินทรพัยหมุนเวียน      
    เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3 69,616,742.27 128,710,237.01 41,997,022.89 
    เงินลงทุนช่ัวคราว 4 200,000,000.00 250,000,000.00                - 
    ลูกหน้ีการคา 5 9,172,635.03 95,693,892.04 135,620,061.34 
    สินคาคงเหลือ 6 2,602,321,951.72 2,461,363,094.52 2,319,838,731.46 
    พัสดุคงเหลือ  1,188,251.06 1,168,658.06 1,081,304.73 
    สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 7 21,458,675.11 21,700,311.03 14,975,934.43 
    รวมสินทรัพยหมุนเวียน  2,903,758,255.19 2,958,636,192.66 2,513,450,054.85 
สินทรพัยไมหมุนเวียน     
    เงินลงทุนในบริษัทรวม 8 13,156,860.81 13,638,001.08 14,303,135.35 
    เงินลงทุนในบริษัทยอย  9 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 
    เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10 100,000,000.00 100,000,000.00                - 
    อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 11 7,233,675.52 6,844,345.25 8,064,430.69 
    ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ และสวนปา 12 2,505,320,450.31 2,530,716,107.69 2,569,895,847.54 
    สินทรัพยไมมีตัวตน 13 8,015,826.68 313,101.34 1,482,669.17 
    สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 14 4,884,657.37 4,583,639.93 4,524,185.66 
    รวมสินทรพัยไมหมุนเวียน  2,718,611,470.69 2,736,095,195.29 2,678,270,268.41 
รวมสินทรพัย  5,622,369,725.88 5,694,731,387.95 5,191,720,323.26 
     

  
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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องคการอุตสาหกรรมปาไม 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
 

          (หนวย : บาท) 
 หมายเหต ุ 2562 2561 1 มกราคม 2561 
   (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) 
หนี้สินและสวนของเจาของ     

หนี้สินหมุนเวียน      
    เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน                  -                - 34,000,000.00 
    เจาหน้ีการคา 15 29,706,397.08 112,946,077.55 109,171,058.82 
    เจาหน้ีอื่น  21,695,138.04 15,134,923.07 19,595,717.33 
    เงินรับลวงหนาคาขายสินคา  110,713,564.06 130,849,980.59 119,195,996.01 
    คาใชจายคางจาย 16 25,977,461.53 15,215,002.10 32,041,406.52 
    ภาระหน้ีสินผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน  19,328,195.00 19,564,424.00 18,494,157.00 
    หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 17 17,519,973.24 32,158,183.48 23,193,978.25 
    รวมหนี้สินหมุนเวียน  224,940,728.95 325,868,590.79 355,692,313.93 
หนี้สินไมหมุนเวียน     
    รายการรอการรับรู 18 681,534,281.24 663,479,138.67 646,007,552.80 
    โบนัสคางจาย 19 90,393,475.11 117,869,581.61 118,676,888.40 
    เงินคางนําสงคลัง 20 16,205,000.00 40,655,000.00 40,655,000.00 
    ภาระหน้ีสินผลประโยชนระยะยาวหลังออกจากงาน 21 254,030,449.00 195,112,214.00 183,000,128.00 
    หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 22 118,179,116.84 116,095,066.36 119,445,840.75 
    รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  1,160,342,322.19 1,133,211,000.64 1,107,785,409.95 
รวมหนี้สิน  1,385,283,051.14 1,459,079,591.43 1,463,477,723.88 

 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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องคการอุตสาหกรรมปาไม 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
 

        (หนวย : บาท) 
 หมายเหตุ 2562 2561 1 มกราคม 2561 
   (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) 

สวนของเจาของ     
    ทุนประเดิมจากรัฐบาล  10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 
    ทุนรับโอน  10,319,839.46 10,319,839.46 10,319,839.46 
    กําไรสะสม     
        จัดสรรแลว     
            สํารองธรรมดา  470,182,576.51 470,182,576.51 470,182,576.51 
            สํารองบํารุงสวัสดิภาพ  8,736,387.60 8,736,387.60 8,736,387.60 
            สํารองโครงการปลูกสรางสวนปา  888,082,498.01 888,082,498.01 888,082,498.01 
        ยังไมไดจัดสรร  2,849,765,373.16 2,848,330,494.94 2,340,921,297.80 
รวมสวนของเจาของ  4,237,086,674.74 4,235,651,796.52 3,728,242,599.38 
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ  5,622,369,725.88 5,694,731,387.95 5,191,720,323.26 
     

 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (นางพรเพ็ญ  วรวิลาวัณย) 
ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 

 
 

 (นางสมบัติ  เฉ่ือยฉํ่า) 
ผูอํานวยการสํานักบัญชีและการเงิน 

องคการอุตสาหกรรมปาไม 
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องคการอุตสาหกรรมปาไม 
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
 

 (หนวย : บาท) 
 หมายเหต ุ 2562  2561 
   (ปรับปรุงใหม) 
รายได    
    รายไดคาขาย  1,401,175,822.96 1,799,141,167.36 
    รายไดผลิตนํ้ายางพารา  222,637,267.93 242,606,043.67 
    รายไดจากการใหบริการ  35,198,044.00 34,376,651.09 
    รายไดเงินอุดหนุนรัฐบาล  314,162,795.34 268,937,883.96 
    รายไดเงินอุดหนุนรัฐบาลเบิกจายแทนกัน                   - 1,190,000.00 
    รายไดอื่นๆ 23 147,476,330.03 531,168,531.57 
    รวมรายได  2,120,650,260.26 2,877,420,277.65 
คาใชจาย    
    ตนทุนขาย  1,047,834,146.41 1,361,189,857.16 
    คาใชจายผลิตนํ้ายางพารา  177,877,702.45 183,120,874.27 
    คาใชจายจากการใหบริการ  36,853,408.27 38,709,335.46 
    คาใชจายในการขาย  65,925,875.57 57,603,142.53 
    คาใชจายในการบริหารท่ัวไป  406,969,739.86 391,300,620.79 
    คาใชจายเงินอุดหนุนรัฐบาล  288,646,850.76 268,922,326.06 
    คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 24 6,829,641.02 5,173,253.15 
    คาใชจายเงินอุดหนุนรัฐบาลเบิกจายแทนกัน                   - 1,190,000.00 
    คาใชจายอื่น 25 25,836,539.70 33,219,215.53 
    รวมคาใชจาย  2,056,773,904.04 2,340,428,624.95 
กําไรกอนหักตนทุนทางการเงิน  63,876,356.22 536,991,652.70 
ตนทุนทางการเงิน                   - 1,544,447.56 
กําไรสําหรบัป  63,876,356.22 535,447,205.14 
กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอืน่              

        ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย    (62,441,478.00) (28,038,008.00) 
กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรบัป          1,434,878.22 507,409,197.14 
    

 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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องคการอุตสาหกรรมปาไม 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ 
สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
   กําไรสะสม (หนวย : บาท) 

  ทุน จัดสรรแลว   

 หมายเหตุ  สํารองธรรมดา สํารองบํารุง 
สวัสดิภาพ 

สํารองโครงการ 
ปลูกสรางสวนปา 

ยังไมไดจัดสรร รวม 

        
    ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - ตามรายงานไวเดิม 20,319,839.46 470,182,576.51 8,736,387.60 888,082,498.01 2,337,882,347.80 3,725,203,649.38 

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด 29 - - - - 3,038,950.00 3,038,950.00 
    ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - หลังปรับปรุง 20,319,839.46 470,182,576.51 8,736,387.60 888,082,498.01 2,340,921,297.80 3,728,242,599.38 
    กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - - 507,409,197.14 507,409,197.14 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 20,319,839.46 470,182,576.51 8,736,387.60 888,082,498.01 2,848,330,494.94 4,235,651,796.52 
                 

        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - ตามรายงานไวเดิม 20,319,839.46 470,182,576.51 8,736,387.60 888,082,498.01 2,873,329,552.94 4,260,650,854.52 

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด 29   -   -   -    - (24,999,058.00) (24,999,058.00) 

    ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - หลังปรับปรุง 20,319,839.46 470,182,576.51 8,736,387.60 888,082,498.01 2,848,330,494.94 4,235,651,796.52 
    กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - - 1,434,878.22 1,434,878.22 
    ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 20,319,839.46 470,182,576.51 8,736,387.60 888,082,498.01 2,849,765,373.16 4,237,086,674.74 
       

        

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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องคการอุตสาหกรรมปาไม 
งบกระแสเงนิสด 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

            2562         2561 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   

กําไรสําหรับป 63,876,356.22 535,447,205.14 
รายการปรับกระทบกําไรสําหรับปเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน  

          คาเสื่อมราคา 63,279,978.68 62,875,564.12 
          คาเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 21,503.64 21,503.64 
          คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 1,186,246.62 1,169,567.83 
          รายไดรอการรับรูโอนเปนรายได (317,392,922.08) (271,070,379.67) 
          หน้ีสงสัยจะสูญ 248,500.00 2,772,710.77 
          หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนคืน) (1,104,939.98) (323,012.36) 
          หน้ีสูญ          - 308,310.80 
          สินทรัพยชํารุดและตัดบัญชี 1.00 1.00 
          คาเผื่อความเสียหาย (โอนคืน) (27,495.44) (29,712.00) 
          คาใชจายชดเชยพ้ืนท่ีสวนปา 1,697,729.48 9,947,459.98 
          คาใชจายตัดบัญชี 1,666,065.57          - 
          คาเผื่อสินคาชํารุดและเสื่อมคุณภาพ (โอนคืน) 461,116.09 (2,234,867.44) 
          กําไรจากการจําหนายสินทรัพย (810,287.70) (480,938,918.47) 
          (กําไร) ขาดทุนจากการลงทุนบริษัทยอยและบริษัทรวม       (386,859.73) 110,734.27 
          ภาระหน้ีสินผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน (236,229.00) (1,398,339.00) 
          ภาระหน้ีสินผลประโยชนระยะยาวหลังออกจากงาน 26,561,290.33 21,417,711.00 
          ดอกเบี้ยจาย       - 1,544,447.56 
ขาดทุนจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน (160,959,946.30) (120,380,012.83) 
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง   
          เงินลงทุนชั่วคราว 50,000,000.00 (350,000,000.00) 
          ลูกหน้ีการคา 87,386,764.69 39,939,421.86 
          สินคาคงเหลือ (71,631,542.68) (65,293,669.10) 
          พัสดุคงเหลือ (19,593.00) (150,353.33) 
          สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 260,063.66 (9,465,926.37) 
          สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (301,017.44) (59,454.27) 
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)   
          เจาหน้ีการคา (83,239,680.47) 3,775,018.73 
          เจาหน้ีอ่ืน 6,560,214.97 (4,460,794.26) 
          เงินรับลวงหนา (20,136,416.53) 11,653,984.58 
          คาใชจายคางจาย 10,762,459.43 (16,807,401.68) 
          โบนัสคางจาย (27,476,106.50) (807,306.79) 
          เงินสดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 335,448,064.65 288,541,965.54 
          จายผลประโยชนพนักงานเกษียณ (30,084,533.33) (34,875,027.00) 
          หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (14,638,210.24) 8,964,205.23 
          เงินคางนําสงคลัง (24,450,000.00)        - 
          หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 2,084,050.48 (3,350,774.39) 
          เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 59,564,571.39 (252,776,124.08) 
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องคการอุตสาหกรรมปาไม 
งบกระแสเงนิสด (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

     (หนวย : บาท) 
       2562       2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน   
          เงินสดรับจากการขายสินทรัพย  1,005,644.89 482,196,694.61 
          เงินสดจายซื้อสินทรัพย (75,068,610.59) (67,740,778.27) 
          เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (8,888,971.96)    - 
          เงินสดจายเพื่อดําเนินการสวนปายางพาราและสวนปาอนุรักษ (36,574,128.47) (39,957,527.84) 
          เงินปนผลรับจากการลงทุนในบริษัทรวม            868,000.00 554,400.00 
                 เงนิสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจการลงทุน (118,658,066.13) 375,052,788.50 
   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ   
          จายคืนเงินกูระยะสั้นจากธนาคาร    - (34,000,000.00) 
          ชําระดอกเบ้ีย    - (1,563,450.30) 
                 เงนิสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ    - (35,563,450.30) 
           เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (59,093,494.74) 86,713,214.12 
           เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 128,710,237.01 41,997,022.89 
          เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด ณ วันสิน้งวด 69,616,742.27 128,710,237.01 
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องคการอุตสาหกรรมปาไม 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
 
 

หมายเหตุ 1 ขอมูลทั่วไป 
องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) เปนรัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง องคการอุตสาหกรรมปาไม 

พ.ศ. 2499 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2517 , (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2533 , (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2542 , (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546  
และ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2559 โดยมีสํานักงานใหญ ต้ังอยูท่ี 76 ถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย
กรุงเทพฯ 10100 และมีวัตถุประสงคในการจัดต้ัง ดังน้ี  

(1)  อํานวยการแกรัฐและประชาชนในการอุตสาหกรรมปาไม     
(2)  ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปาไม เชน เกี่ยวกับการทําไมและเก็บหาของปา แปรรูปไม ทําไมอัด อัดไม 

อัดนํ้ายาไม กลั่นไม ประดิษฐหรือผลิตวัตถุสิ่งของจากไมและของปา และธุรกิจท่ีตอเน่ืองคลายคลึงกัน รวมท้ังอุตสาหกรรมอื่นใด
ท่ีเกี่ยวดวยไมหรือของปา  

(3)  ปลูกสรางสวนปา คุมครองรักษาปาไม และบูรณะปาไมเพื่อประโยชนแกการปาไม ไมวาจะเปนการดําเนินการเอง
หรือเปนการดําเนินการเพื่อชวยเหลือรัฐ  

(4)  วิจัย คนควา และทดลองเกี่ยวกับผลผลิตและผลติภัณฑดานอุตสาหกรรมปาไม    
(5)  ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเผยแพรความรู การปลูกฝงทัศนคติและสํานึกในการคุมครอง ดูแลรักษาบูรณะ

และพัฒนาทรัพยากรปาไม รวมท้ังการจัดหาท่ีพัก การอํานวยความสะดวกหรือการใหบริการในกิจการท่ีเกี่ยวกับทัศนาจร 
หรือกิจการอื่นใดเพื่อประโยชนแกการอํานวยการดังกลาวดวย  

(6)  ดําเนินธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวเน่ืองหรือท่ีเปนประโยชนแกกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
บริษัทยอยและบริษัทรวมประกอบธุรกิจหลักดานอุตสาหกรรมปาไมกับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนท่ัวไป 

ท้ังภายในและนอกประเทศ ในดานการผลิตและจําหนายไมอัด แผนใยไมอัดแข็ง ประตูไมแผนเรียบ และผลิตภัณฑ เคร่ืองเรือนอ่ืนๆ 
ตลอดจนทําโครงการสวนปาตามท่ีไดรับสัมปทานจากกรมปาไม 

หมายเหต ุ2 นโยบายการบัญชีที่สําคญั  
นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญท่ีใชในการจัดทํางบการเงินขององคการอุตสาหกรรมปาไม มีดังตอไปน้ี 
2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งรวมถึง
มาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวการปฏิบัติทางการบัญชี
ท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเร่ือง “กําหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552” 
ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
ออกตามความใน มาตรา 11 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ใหมีผลบังคับใชสําหรับการจัดทํางบการเงิน 
ซึ่งมีรอบปบัญชีเร่ิมตนในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 เปนตนไป งบการเงินไดจัดทําข้ึนโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวแลว 
โดยไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญกับงบการเงิน 

งบการเงินจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาองคประกอบของงบการเงิน ยกเวนตามท่ี
ระบุในนโยบายบัญชี ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหาร
ตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับ
สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 
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2.2  มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน และท่ีจะมีผลบังคับในอนาคต มีรายละเอียด ดังน้ี 

มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมตนในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562  

 
 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง 
ประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เหตุการณภายหลังวันท่ีรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน  
เงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน         
เมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2561)           เร่ือง  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ                  
ท่ีเงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย 
ท่ีอาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

รายงานประจําป 2562 องคการอตุสาหกรรมปาไม                                  อ.อ.ป. ปลกูปาเพื่อประชาชน                                  หนา 79 

 

 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย  
และการดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง การวัดมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมีความเกี่ยวของ 

      อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเชาดําเนินงาน – สิ่งจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี 
ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําข้ึน 
ตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง รายได – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซด 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1   
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  
(ปรับปรุง 2561)  

เร่ือง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  
(ปรับปรุง 2561)  

เร่ือง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน  การบูรณะ 
และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 29 ปรับปรุง (2560) เร่ือง การรายงานทางการเงิน    
ในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ขอตกลงสัมปทานบริการ 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2561)    เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2  
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3  
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14   
(ปรับปรุง 2561) 
 

เร่ือง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนด
เงินทุนข้ันตํ่า และปฏิสัมพันธของรายการเหลาน้ี 
สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2561)   
เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17  
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20  
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21  
(ปรับปรุง 2561)     

เร่ือง เงินท่ีนําสงรัฐ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 22 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง รายงานท่ีเปนเงินตราตางประเทศและสิ่งตอบแทน 
จายลวงหนา 

 

มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
และขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การบัญชีและรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย 
ท่ีอาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเปนคร้ังแรก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงาน 
ท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การเปดเผยเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การวัดมูลคายุติธรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สัญญาเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมีความเกี่ยวของ 
อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน  
การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 29  ปรับปรุง (2561) เร่ือง การรายงาน 
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟอรุนแรง 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนด
เงินทุนข้ันตํ่าและปฏิสัมพันธของรายการเหลาน้ี 
สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2561)
เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ 
ในหนวยงานตางประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17  
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 19 
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง การชําระหน้ีสินทางการเงินดวยตราสารทุน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง เงินท่ีนําสงรัฐ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 22 
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศและสิ่งตอบแทนจาย
ลวงหนา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 23 
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง  ความไมแนนอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได 
 

 

ผูบริหารขององคการอุตสาหกรรมปาไม ไดประเมินและคาดวา มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกลาวขางตนจะไมมีผลกระทบ
ท่ีเปนสาระสําคัญตองบการเงินขององคการอุตสาหกรรมปาไมในปท่ีเร่ิมใช 

2.3  การใชประมาณการ  
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย ซึ่งกําหนดใหฝายบริหาร

ตองประมาณการและกําหนดขอสมมติฐานท่ีเกี่ยวของ ซึ่งมีผลกับตัวเลขของสินทรัพยและหน้ีสิน รวมท้ังการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วันท่ีในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาท่ีเสนอ
งบการเงินดังกลาวฯ ตัวเลขท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากตัวเลขประมาณการถึงแมวาตัวเลขประมาณการไดจัดทําขึ้น
ดวยความเขาใจท่ีดีท่ีสุดในเหตุการณและสิ่งท่ีกระทําไปในปจจุบันในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงิน 

2.4  การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
รายการตางๆ ในงบการเงินขององคการอุตสาหกรรมปาไม วัดมูลคาโดยใชสกุลเงินบาท รายการบัญชีใน

สกุลเงินตราตางประเทศท่ีเกิดข้ึนระหวางป แปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย
และหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินในสกุลเงินตราตางประเทศ ซึ่งคงเหลือ ณ วันท่ีตามงบแสดงฐานะการเงิน แปลงคาเปนเงินบาท
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน รายการกําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจายชําระ
ท่ีเปนเงินตราตางประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินดังกลาว ไดบันทึกไวในงบกําไรขาดทุน
ในงวดท่ีเกิดข้ึน 
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2.5  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร หรือเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ี

มีสภาพคลองในการเปลี่ยนมือ ซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันท่ีมีการออกตราสาร 

2.6  ลูกหนี้การคา 
ลูกหน้ีการคาแสดงในมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณจากลูกหนี้ที่มิใช

สวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีคางนานตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลตาง
ระหวางราคาตามบัญชีของลูกหน้ีการคาเปรียบเทียบกับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับจากลูกหน้ีการคา หน้ีสงสัยจะสูญบันทึกเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนในปท่ีเกิดข้ึน 

2.7  สินคาคงเหลือ 
สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุน หรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวาราคาทุน

ของสินคาคงเหลือคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก มูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับประมาณจากราคาท่ีคาดวาจะขายได
ตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายท่ีจําเปนเพื่อใหสินคา น้ันพรอมขายและคาใชจายในการขาย ณ วันสิ้นงวด
องคการอุตสาหกรรมปาไมต้ังประมาณการเผื่อสินคาชํารุดและเสื่อมคุณภาพจากยอดสินคาคงเหลือท่ีประมาณจากราคา
โดยคณะกรรมการสํารวจสินคาคงเหลือกําหนดข้ึนตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับในขณะน้ันโดยคํานึงถึงสภาพของสินคาคงเหลือ 

องคการอุตสาหกรรมปาไม จะทําการตรวจนับสินคาคงเหลือปละครั้งและจะปรับปรุงจํานวนคงเหลือ
ตามบัญชีใหตรงกับรายงานของคณะกรรมการตรวจนับสินคา หากผลตางท่ีเกิดจากยอดท่ีตรวจนับไดตํ่ากวายอดคงเหลือ
ตามบัญชีจะแสดงเปนสินทรัพยไวในบัญชีขัดของเพื่อรอการสอบสวนหาสาเหตุ และจะต้ังประมาณการเผื่อความเสียหายไว
ท้ังจํานวน ในกรณีท่ียอดตรวจนับไดสูงกวายอดตามบัญชีจะรับรูเปนรายไดท้ังจํานวน 

สินคาคงเหลือรวมถึงสวนปาท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไม มีวัตถุประสงคหลักในการปลูกสรางสวนปา
เพื่อการคา สวนปาเศรษฐกิจโครงการ 1 – 6 โดยแสดงรายการในงานระหวางผลิต เมื่อมีการทําไมออกจะลดยอดงานระหวาง
ผลิตสวนปาเศรษฐกิจโครงการ 1 – 6 ดวยตนทุนของแตละแปลงปท่ีทําไมออก รวมกับคาใชจายตางๆ ในการทําไมออกและ
โอนเขาสต็อกสินคาเพื่อรอจําหนายตอไป 

สําหรับการปลูกสรางสวนปายางพาราท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อจําหนายนํ้ายางพารา และเพื่อจําหนายไมซุง
ยางพารามีข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี 

ระยะที่ 1 การปลูก การบํารุงรักษา ต้ังแตปลูกจนถึงกอนเริ่มเปดกรีดยางได (อายุระหวาง 1 - 7 ป) 
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนใหบันทึกบัญชีสินทรัพยในรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (สินทรัพยระหวางดําเนินการ - สวนปายางพารา
โครงการ 1 - 6) เมื่อพรอมเปดกรีดยางไดใหโอนเปนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (สวนปายางพาราโครงการ 1 - 6) 

ระยะที่ 2 การเก็บเกี่ยวผลผลิตพลอยไดจากยางพารา (อายุระหวาง 7 - 26 ป) คาใชจายท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวางการกรีดยางพาราจะบันทึกเปนคาใชจายในการผลิตยางพาราและจะโอนปดคาใชจายตางๆ เขาเปนตนทุนสินคา
ยางพาราถือเปนสินทรัพยหมุนเวียนประเภทสินคาตอไป 

ระยะที่ 3 การจําหนายไมซุงยางพารา เมื่อหยุดกรีดยางพารา หรือครบรอบตัดฟนท่ีกําหนดเมื่อตนยางพารา  
มีอายุประมาณ 26 ปข้ึนไป เมื่อมีการทําไมออกจากสวนปาจะปรับปรุงบัญชีจากรายการ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
(สวนปายางพาราโครงการ 1 - 6) เปนสินทรัพยหมุนเวียนประเภทสินคา (งานระหวางผลิตสวนปาเศรษฐกิจโครงการ 1 - 6) 

2.8  พัสดุคงเหลือ 
พัสดุคงเหลือแสดงดวยราคาทุนถัวเฉลี่ยหักดวยประมาณการเสื่อมมูลคาและลาสมัยสําหรับพัสดุท่ี

เสื่อมสภาพหรือไมไดใชนาน 
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2.9  เงนิลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
2.9.1  เงินลงทุนบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินดวยวิธีราคาทุนหักคาเผื่อดอยคาเงินลงทุน        
2.9.2   เงินลงทุนบริษัทรวม 
  เงินลงทุนในบริษัทรวมเปนกิจการท่ีกลุมกิจการมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ แตไมถึงกับ

ควบคุมซึ่งโดยท่ัวไปก็คือการท่ีกลุมกิจการถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงอยูระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 50 ของสิทธิออก
เสียงท้ังหมด เงินลงทุนในบริษัทรวมรับรูโดยใชวิธีสวนไดเสีย    

กรณีเงินลงทุนในบริษัทรวม ซึ่งไดจดทะเบียนเลิก และอยูระหวางชําระบัญชี และบริษัทท่ีเปนบริษัท
ราง ตามนิยามของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กอน บริษัท ไมอัดไทย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยจะจดทะเบียนเลิกจะรับรูดวย
มูลคาราคาทุน ณ วันท่ีบริษัทยอยเลิกกิจการหักคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน 

2.10   อสังหาริมทรพัยเพือ่การลงทนุ 
อสังหาริมทรัพยท่ีถือไวเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชาระยะยาว หรือจากการเพิ่มมูลคาของสินทรัพย

หรือท้ังสองอยาง และไมไดมีไวเพื่อใชในการดําเนินงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม ถูกจัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนรวมถึงอสังหาริมทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสรางเพื่อพัฒนาเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในอนาคต 
โดยอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนขององคการอุตสาหกรรมปาไม เปนท่ีดินท่ีถือครองไวโดยยังมิไดระบุวัตถุประสงคของการใช
ในอนาคต ซึ่ง องคการอุตสาหกรรมปาไม ไมไดระบุจะใชท่ีดินน้ันเปนอสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงานหรือเพื่อขายในระยะสั้น  

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนวัดมูลคาเร่ิมแรกดวยราคาทุนซึ่งรวมถึงตนทุนในการทํารายการ และวัดมูลคา
ภายหลังการรับรูดวยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม (ถามี) 

ตนทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลังจะบันทึกรวมในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยก็ตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขาง
แนวาองคการอุตสาหกรรมปาไมจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากตนทุนน้ัน และสามารถวัดราคามูลคาตนทุน
ไดอยางนาเช่ือถือ ตนทุนในการซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ  

2.11   ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสวนปา 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ รับรูเร่ิมแรกดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคา 

คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิด ตลอดอายุการใหประโยชนท่ีประมาณการ
ไวของสินทรัพย ยกเวนท่ีดิน ซึ่งถือวาประมาณการอายุการใหประโยชนมีไมจํากัด (สําหรับสินทรัพยที่ซื้อหรือไดมาถึง
วันท่ี 19 มิถุนายน 2548 ท่ีมีมูลคาเกิน 3,000.00 บาท บันทึกเปนสินทรัพย ตอมาไดปรับเพิ่มข้ึนเปน 30,000.00 บาท 
เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2548 โดยยอดท่ีตํ่ากวาน้ันจะบันทึกเปนคาใชจายในงวดท่ีซื้อหรือไดมา) 

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ กําหนดใหกิจการตองทบทวนอายุ
การใหประโยชน มูลคาคงเหลือ และวิธีการคิดคาเสื่อมราคาอยางนอยท่ีสุดทุกสิ้นรอบปบัญชี โดยถือปฏิบัติ ต้ังแต
วันท่ี 1 มกราคม 2554 ซึง่องคการอุตสาหกรรมปาไมไดดําเนินการ ดังน้ี 
 

ประเภทสนิทรพัย อายุการใชงานสนิทรพัย (ป) มูลคาซากอตัรารอยละ 
อาคารและสิ่งปลูกสราง 10 – 40 1 – 15 

เคร่ืองใชประจําสํานักงาน 10 1 
ยานพาหนะ 10 2 – 10 
สัตวพาหนะ 60 ไมมี 
เคร่ืองจักร 20 5 
เคร่ืองมือ 5 1 

คอมพิวเตอร 5 ไมมี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 5 ไมมี 
ระบบสาธารณูปโภค 10 1 
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ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคา   
ท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

รายการกําไรขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ คํานวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนท่ี
ไดรับกับราคาตามบัญชี และไดรวมอยูในงบกําไรขาดทุน 

รายจายเกี่ยวกับการตอเติม การตออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพยใหดีข้ึน จะถูกรวมไวเปนตนทุน
ของสินทรัพย เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีจะกลับเขาสูองคการอุตสาหกรรมปาไม
มีมูลคาสูงกวาการใชประโยชนเดิมของสินทรัพยท่ีมีไวต้ังแตตนเมื่อไดมาซึ่งสินทรัพย และจะตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุ
การใชประโยชนท่ีเหลืออยูของสินทรัพย คาซอมแซมและบํารุงรักษารับรูเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดข้ึน 

สวนปา ประกอบดวย สวนปายางพาราโครงการ 1 - 6 สินทรัพยระหวางดําเนินการ - สวนปายางพารา
โครงการ 1 - 6 สวนปาเพื่อการอนุรักษโครงการ 1 - 6 สินทรัพยระหวางดําเนินการ - สวนปาอนุรักษโครงการ 1 - 6 
ซึ่งการจัดประเภทถือตามวัตถุประสงคหลักขององคการอุตสาหกรรมปาไมในการปลูกสรางสวนปาเพื่ออนุรักษหรือเพื่อจําหนาย
ผลิตผลพลอยไดนําไปแสดงรายการอยูในกลุมท่ีดิน อาคาร อุปกรณ และสวนปา ในหัวขอสินทรัพยไมหมุนเวียน สําหรับสวนปา
แปลงใหม บันทึกรวมในรายการเปนสินทรัพยระหวางดําเนินการ - สวนปาเพื่อการอนุรักษโครงการ 1 - 6 เมื่อตนไมโต
ตามเกณฑท่ีสามารถนําใชงานไดแลว ใหปรับปรุงบัญชีเปนสวนปาเพื่อการอนุรักษโครงการ 1 - 6 

2.12  สินทรพัยไมมีตัวตน – โปรแกรมคอมพิวเตอร 
สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเปนสินทรัพย โดยคํานวณจากตนทุน

ในการไดมาและการดําเนินการใหโปรแกรมคอมพิวเตอรน้ันสามารถนํามาใชงานไดตามประสงค โดยจะตัดจําหนายตลอดอายุ
ประมาณการใหประโยชนภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป 

ตนทุนท่ีใชในการพัฒนาและบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น ตนทุน
โดยตรงในการจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไม เปนผูดูแลและมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจให
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจท่ีมากกวาตนทุนเปนเวลาเกินกวาหน่ึงปจึงจะบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน ตนทุนโดยตรงรวมถึง
ตนทุนพนักงานท่ีทํางานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรและคาใชจายท่ีเกี่ยวของในจํานวนเงินท่ีเหมาะสม 

คาใชจายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรใหสูงข้ึนกวาเมื่อไดมาจะบันทึกเปน
ตนทุนเพื่อการพัฒนาและบวกรวมไวในตนทุนเมื่อไดมาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอรน้ัน ตนทุนในการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอรจะรับรูเปนสินทรัพยและตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชนตามประมาณการแตไมเกิน 5 ป 

2.13   การดอยคาของสนิทรพัย 
สินทรัพยและสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใชงานจํากัด จะมีการทบทวนการดอยคาเมื่อมีเหตุการณ

หรือสถานการณบงช้ีวาราคาตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคา
ตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับคืน ซึ่งหมายถึงจํานวนท่ีสูงกวาระหวางมูลคาตามราคาทุนหักตนทุน
ในการขายเทียบกับมูลคาจากการใชสินทรัพยจะถูกจัดเปนหนวยเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาไดเพื่อวัตถุประสงคของ
การประเมินการดอยคาสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงินจะมีการประเมินความเปนไปไดท่ีจะกลับรายการขาดทุนจากการ
ดอยคา ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

2.14  รายการรอการรบัรู 
เปนสินทรัพยท่ีไดรับบริจาคโดยมีเง่ือนไขในการใชจายสินทรัพยน้ัน หรือเงินท่ีรับจากรัฐบาลโดยมีเง่ือนไข

ในการใชจายเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคของรัฐบาล สินทรัพยท่ีไดรับบริจาคและเงินอุดหนุนท่ีใหประโยชนเกิน 1 รอบ
ระยะเวลาบัญชี องคการอุตสาหกรรมปาไมจะรับรูเปนสินทรัพยคูกับรายการรอการรับรู และจะทยอยรับรูรายการรอการรับรู
เปนรายไดจากการรับบริจาคหรือรายไดเงินอุดหนุนรัฐบาลคูกับบัญชีคาเสื่อมราคาของสินทรัพยหรือคาใชจายท่ีเกี่ยวของโดยตรง
เมื่อองคการอุตสาหกรรมปาไมไดดําเนินการตามวัตถุประสงคของผูใหเงินแลว 
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2.15   เงินชวยเหลอืโครงการวนวัฒนวิทยา 
มูลนิธิวนวัฒนวิทยาโพนทะเล อู – เมดา (OSC – U) ไดใหเงินชวยเหลือกับองคการอุตสาหกรรมปาไม 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหองคการอุตสาหกรรมปาไมใชปลูกปาในพื้นท่ีปาเสื่อมโทรมท่ีอยูในความดูแลขององคการอุตสาหกรรมปาไม
และเปนแหลงศึกษาคนควาวิจัยสําหรับนักวิชาการท่ีสนใจท่ัวไป ท้ังภายในและตางประเทศ โครงการดังกลาวฯ เริ่มตั้งแต 
พ.ศ. 2535 – ปจจุบัน ในเน้ือท่ี 14,420.50 ไร (ปลูกไดจริง 18,430.601 ไร) ซึ่งองคการอุตสาหกรรมปาไมจะบันทึกเงิน
ชวยเหลือดังกลาวไวเปนหนี้สิน และจะทยอยรับรูเปนรายไดเมื ่อองคการอุตสาหกรรมปาไมไดดําเนินการปลูกสราง
สวนปาตามวัตถุประสงคของผูใหเงินแลว การปลูกสรางสวนปาขององคการอุตสาหกรรมปาไม แบงเปน 5 ระยะ ดังน้ี 

ระยะท่ี 1  จํานวน 4,623.00 ไร ท่ีสวนปาคลองตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และสวนปานํ้าสวยหวยปลาดุก 
จังหวัดเลย 

ระยะท่ี 2  จํานวน 703.00 ไร ท่ีสวนปาทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
ระยะท่ี 3  จํานวน 2,069.50 ไร ท่ีสวนปาองคพระ จังหวัดสุพรรณบุรี , สวนปาดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี , 

สวนปาทากุม จังหวัดตราด , สวนปาโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี และสวนปาคลองตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ระยะท่ี 4  จํานวน 2,325.00 ไร ท่ีสวนปาภูสวรรค , สวนปานํ้าสวยหวยปลาดุก และสวนปานาดวง จังหวัดเลย , 

สวนปาหวยนํ้าขาว จังหวัดกระบ่ี  และสวนปาเกริงกระเวีย จังหวัดกาญจนบุรี 
ระยะท่ี 5  จํานวน 4,700.00 ไร ท่ีสวนปาคลองตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา , สวนปานํ้าสวยหวยปลาดุก 

และสวนปานาดวง จังหวัดเลย , สวนปาทากุม จังหวัดตราด , สวนปาแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี , สวนปาแมมาน จังหวัดแพร , 
สวนปาไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และสวนปาขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

2.16   ตนทุนการทําไม 
การคํานวณตนทุนการทําไมสวนปา โดยนําเงินลงทุนการปลูกสรางสวนปาแตละแปลงปมาถัวเฉลี่ยดวย

ปริมาตรเน้ือไมท่ีมีอยูในแตละแปลงป เพื่อใชเปนฐานในการคิดตนทุนการทําไมตอปริมาตร เมื่อมีการทําไมออกจากแปลงใด
ของสวนปาน้ันๆ เปนจํานวนทอน และปริมาตรเทาใดก็จะนําปริมาตรท่ีทําไมออกคูณกับฐานขอมูลตนทุนทําไมตอปริมาตร
แลวบวกดวยคาใชจายตางๆ ของแปลงท่ีทําไมออก จะเปนตนทุนการทําไม 

การทําไมในพื้นท่ีบริเวณอางหรือเข่ือนเก็บกักนํ้าองคการอุตสาหกรรมปาไมจะเฉลี่ยคาใชจายในการสํารวจ
เปนตนทุนของไมท่ีทําออกตามสัดสวนของปริมาตรไมท่ีทําออกกับปริมาตรไมท้ังสิ้น 

2.17  สํารองโครงการปลูกสรางสวนปา 
เปนการจัดสรรกําไรสุทธิของแตละป ในอัตรารอยละท่ีคณะกรรมการบริหารไดกําหนดไว สําหรับการลงทุน

ในโครงการปลูกสรางสวนปาซึ่งจําเปนตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก 

2.18  สัญญาเชาระยะยาว 
(ก)  กรณีทีอ่งคการอุตสาหกรรมปาไมเปนผูใหเชา 

สินทรัพยท่ีใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานแสดงรวมอยูในอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ในงบแสดงฐานะการเงิน และตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยดวยเกณฑเดียวกันกับที่ใชกับรายการ
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (หมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 2.11) ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกันรายไดคาเชา (สุทธิจาก
สิ่งตอบแทนจูงใจท่ีไดจายใหแกผูเชา) จะรับรูเปนรายไดตามวิธีเสนตรงตลอดระยะเวลาการใหเชา 

(ข) กรณีทีอ่งคการอตุสาหกรรมปาไมเปนผูเชา 
สัญญาเชารถยนต ซึ่งผูใหเชาเปนผูไดรับความเสี่ยง และผลตอบแทนท้ังหมดของความเปนเจาของ

พึงไดรับจากสินทรัพย สัญญาเชาน้ันถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน และผูเชาจะตองรับรูจํานวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชา
ดําเนินการ ซึ่งไมรวมตนทุนในการใหบริการ เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุสัญญา ไดแกเงินเพิ่มท่ีตอง
จายใหแกผูใหเชา จะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีการยกเลิกน้ันเกิดข้ึน 
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2.19  ประมาณการหนี้สนิ 
องคการอุตสาหกรรมปาไมจะบันทึกประมาณการหน้ีสินอันเปนภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือ

ตามขอตกลงท่ีจัดไวอันเปนผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณในอดีต ซึ่งการชําระภาระผูกพันน้ันมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะ
สงผลใหองคการอุตสาหกรรมปาไมตองสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการท่ีนาเช่ือถือของจํานวนท่ีตองจายประมาณ
การหน้ีสินดังกลาว ไมรวมถึงประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชนพนักงาน ในกรณีท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไมคาดวา
ประมาณการหน้ีสินเปนรายจายท่ีจะไดรับคืน องคการอุตสาหกรรมปาไมจะบันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหากเมื่อคาดวานาจะ
ไดรับรายจายน้ันคืนอยางแนนอน 

2.20  ผลประโยชนของพนกังาน 
(ก) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
องคการอุตสาหกรรมปาไมจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2540 

โดยใชช่ือวา “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานองคการอุตสาหกรรมปาไม” ซึ่งจดทะเบียนแลว สําหรับพนักงานท่ีไดรับ
การบรรจุนับต้ังแตวันท่ี 2 มิถุนายน 2540 ใหเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพทุกคน สวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน
กอนวันท่ี 2 มิถุนายน 2540 ใหเปนไปตามความสมัครใจโดยสามารถเลือกเขากองทุนบําเหน็จฯ หรือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
องคการอุตสาหกรรมปาไมจายเงินสมทบเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 10 ของเงินเดือน/คาจาง สําหรับพนักงานท่ีมีอายุ
การทํางานเกิน 20 ป อัตรารอยละ 9 ของเงินเดือน/คาจาง สําหรับพนักงานท่ี ไดรับการบรรจุและมีอายุการทํางานไมเกิน 
20 ป องคการอุตสาหกรรมปาไมรับรูเงินจายสมทบเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดรายการ สินทรัพยของกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพย ซึ่งบริหารโดย บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด  

(ข) เงินทดแทนจากการทํางาน 
องคการอุตสาหกรรมปาไมจัดใหมีโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานเพื่อจายเงินใหแกพนักงาน

เปนไปตามกฎหมายแรงงานไทยจํานวนเงินดังกลาวข้ึนกับฐานเงินเดือน และจํานวนปท่ีพนักงานทํางานใหองคการ
อุตสาหกรรมปาไมนับถึงวันสิ้นสุดการทํางานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

(ค) ผลประโยชนระยะสั้นของพนกังาน 
ผลประโยชนระยะสั้น เปนผลประโยชนของพนักงานที่มิใชผลประโยชนเมื่อเลิกจาง ซึ่งมีกําหนด

จายชําระภายใน 12 เดือน นับจากวันสิ้นงวดท่ีพนักงานไดใหบริการ ไดแก การลาพักผอนประจําป 
(ง) ผลประโยชนหลังออกจากงาน 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน เปนผลประโยชนของพนักงานท่ีมิใชผลประโยชนเมื่อเลิกจาง ซึ่งมีการจาย

หลังจากการจางงานสิ้นสุดลง โดยจายตามกฎหมายแรงงานไทยจํานวนเงินดังกลาวข้ึนอยูกับฐานเงินเดือน และจํานวนปท่ี
พนักงานทํางานใหองคการอุตสาหกรรมปาไมนับถึงวันท่ีสิ้นสุดการทํางานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

หน้ีสินซึ่งเกิดจากขอกําหนดท่ีเปนผลจากกฎหมายแรงงานไทย และผลประโยชนของพนักงานดังกลาวฯ
คํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) 
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชนดังกลาวกําหนด โดยการคิดลดกระแสเงินสดท่ีตองจายใหแกพนักงาน 
รวมท้ังมีเง่ือนไขและวันครบกําหนดใกลเคียงกับเง่ือนไขของภาระผูกพันของผลประโยชนหลังออกจากงานโดยประมาณ 

องคการอุตสาหกรรมปาไมรับรูกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชนของพนักงานทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

2.21  การรับรูรายไดและคาใชจาย 
รายไดจากการจําหนายสินคา รับรูเปนรายไดเมื่อมีการสงมอบสินคาแลว 
รายไดเกี่ยวกับนํ้ายางพารา รับรูเปนรายไดเมื่อองคการอุตสาหกรรมปาไมไดสงนํ้ายางดิบใหผูซื้อแลว 
รายไดดอกเบ้ีย รับรูตามสัดสวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 
รายไดและคาใชจายอื่น รับรูตามเกณฑคงคาง 
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หมายเหตุ 3 เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
หนวย : ลานบาท 

     2562    2561 
              เงินสด   0.45    0.46 
              เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 0.29    (1.06)   
              เงินฝากธนาคารออมทรัพย        

- อ.อ.ป. 68.82    79.20   
- เงินฝากเงินประกัน 0.04    0.05   

              เงินฝากธนาคารประจํา 0.02  69.17  50.06  128.25 
รวม   69.62    128.71 

        

 
หมายเหตุ 4 เงนิลงทนุช่ัวคราว 

หนวย : ลานบาท 
     2562  2561 
              เงินฝากธนาคาร – ประจํา 6 – 8 เดือน 100.00  50.00 
              เงินฝากธนาคาร – ประจํา 12 เดือน 100.00  200.00 

รวม 200.00  250.00 
    

 
หมายเหตุ 5 ลูกหนีก้ารคา 

หนวย : ลานบาท 
      2562  2561 
              ลูกหน้ีท่ัวไป 77.13  72.86 
              ลูกหน้ีสวนราชการ 3.60  95.21 
              ลูกหน้ีพนักงาน และราชการ 0.35  0.39 

 81.08  168.46 
              หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (71.91)  (72.77) 

รวม 9.17  95.69 
    

 
      ลูกหน้ีท่ัวไป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 77.13 ลานบาท สวนใหญเปนลูกหน้ี บริษัท ทรอปคอล      
ฟอรเรสทรีส พีทีอี จํากัด จํานวน 65.98 ลานบาท โดยองคการอุตสาหกรรมปาไมไดต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจํานวนแลว 
ลูกหน้ีพนักงาน และราชการเปนลูกหน้ีท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไมขายสินคาใหกับพนักงานและหนวยราชการโดยให
ผอนชําระคาสินคาเปนงวดๆ และลูกหน้ีสวนราชการเปนการขายสินคาไมแปรรูปกับหนวยราชการ 

 

         รายการเคลื่อนไหวของบัญชีคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู มีดังน้ี 
หนวย : ลานบาท 

      2562  2561 
              ยอดคงเหลือยกมา 72.77  73.09 
              บวก หน้ีสงสัยจะสูญ        -         - 
              หัก หน้ีสงสัยจะสูญโอนคืน (0.86)  (0.32) 
              ยอดคงเหลือยกไป 71.91  72.77 
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หมายเหตุ 6 สินคาคงเหลอื 
 
                                                                                                                                    หนวย : ลานบาท 
      2562    2561 
               สินคาสําเร็จรูป   145.81  126.91 
               หัก ประมาณการเผื่อสินคาชํารุด   (3.33)  (2.87) 
               วัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป – สุทธิ   142.48  124.04 
               งานระหวางผลิต – สินคาตางๆ    41.85  49.88 
               วัตถุประกอบการผลิต   0.14  0.13 
               รวมสินคาคงเหลือ   184.47  174.05 
               งานระหวางผลิต – สวนปาเศรษฐกิจ      
               งานระหวางผลิต – สวนปาเศรษฐกิจ โครงการ 1 - 6  2,299.95  2,197.83  
               งานระหวางผลิต – สวนปาเศรษฐกิจ โครงการ OSC-U  38.14  38.04  
               งานระหวางผลิต – สวนปาเศรษฐกิจ (รับจาง)  78.83  50.51  
               งานระหวางผลิต – สวนปาเศรษฐกิจโครงการพืช 
                                      พลังงาน (ชีวมวล) 

  
0.80 

  
0.80 

 

               งานระหวางผลิต – สวนปาเศรษฐกิจ โครงการ TGG  0.12  0.12  
               งานระหวางผลิต – การปลูกพืชสมุนไพรและธัญญาหาร    0.01 2,417.85 0.01 2,287.31 

            รวม    2,602.32  2,461.36 
      

 
หมายเหตุ 7 สินทรพัยหมุนเวียนอืน่ 
 
                                                                                                                                    หนวย : ลานบาท 
      2562  2561 
               ลูกหน้ีอื่น 20.68  20.94  
               หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (20.24) 0.44 (20.48) 0.46 
               ขัดของ – ลูกหน้ี 5.23  5.26  
               หัก ประมาณการเผื่อความเสียหาย (5.23)          - (5.26)    - 
               เงินยืมทดรอง           -  0.16 
               เงินคางรับ  7.34  18.42 
               คาใชจายจายลวงหนา  0.82  1.28 
               คาภาคหลวงจายลวงหนา  0.18  0.09 
               ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนดชําระ  0.40  0.15 
               คาภาษีมูลคาเพิ่มคางรับ  1.36  0.89 
               ลูกหน้ีความผิดทางแพง 41.52  30.60  
              หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ลูกหน้ีคดีความ) (30.60) 10.92 (30.60)         - 
              ลูกหน้ีความรับผิดทางละเมิด 0.25  0.25  
                    หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ลูกหน้ีความรับผิดชอบทางละเมิด) (0.25)          -      -      0.25 

รวม  21.46  21.70 
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หมายเหตุ 7 สินทรพัยหมุนเวียนอืน่ (ตอ) 
ลูกหน้ีอื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 20.68 ลานบาท สวนใหญเปนลูกหน้ีคาปรับไมสูญหายซึ่งอยู

ในระหวางดําเนินคดีหรืออยูระหวางการยึดทรัพยเพื่อขายทอดตลาด โดยองคการอุตสาหกรรมปาไมไดต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญแลวตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลังจํานวน 20.24 ลานบาท 

ขัดของ – ลูกหน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 5.23 ลานบาท เปนบัญชีท่ีบันทึกพักไวช่ัวคราวท้ังดานลูกหน้ี
และเจาหน้ี (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอท่ี 17) เพื่อรอการสอบสวนสะสางและไดรวมไมท่ีสูญหายและขาดสํารวจ
ต้ังแตป 2515 – 2562 จํานวน 5.23 ลานบาท ซึ่งองคการอุตสาหกรรมปาไมไดประมาณการเผื่อความเสียหายไวเต็มจํานวนแลว 

เงินคางรับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 7.34 ลานบาท เปนคาจางตัดไมและคาดูแลไมคางรับ 
จํานวน 2.98 ลานบาท เปนไปตามสัญญาซื้อขายไมท่ี บริษัท ทรอปคอล ฟอรเรสทรีส ทีพีอี จํากัด ไดทําไวกับองคการอุตสาหกรรมปาไม 
รายไดผลิตภัณฑยางพาราจํานวน 3.98 ลานบาท และเงินคางรับอื่นๆ อีกจํานวน  0.38  ลานบาท 

ลูกหน้ีความผิดทางแพง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 41.52 ลานบาท สวนใหญเปนลูกหน้ีท่ีเกิดจาก
ศาลแพงมีคําพิพากษา ตามคดีหมายเลขดําท่ี 8423/2551 คดีหมายเลขแดงท่ี 575/2553 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2556 
ให บริษัท ฐิติกาญจนคาไม จํากัด ชดใชเงินคาปรับใหแกองคการอุตสาหกรรมปาไม เน่ืองจากผิดสัญญาซื้อขายไมหมอนรองราง
ธรรมดาเน้ือแข็ง ซึ่งทําใหองคการอุตสาหกรรมปาไมไมสามารถดําเนินการสงไมหมอนใหกับการรถไฟแหงประเทศไทย
ไดตามสัญญา จึงทําใหการรถไฟฟองคดีแพงเรียกคาปรับตามสัญญาโดยไดมีการฟองรองคดีแพงและไดมีขอยุติของอนุญาโตตุลาการ 
โดยใหทางองคการอุตสาหกรรมปาไมตองจายเงินคาปรับตามสัญญาใหกับการรถไฟแหงประเทศไทย เปนเงินจํานวน 13.86 ลานบาท 
และศาลแพงไดพิพากษาให บริษัท ฐิติกาญจนคาไม จํากัด ชําระเงินคาปรับใหกับองคการอุตสาหกรรมปาไมเปนเงิน
จํานวน 29.72 ลานบาท โดยปจจุบันอยูระหวางการสืบหาหลักทรัพยของ บริษัท ฐิติกาญจนคาไม จํากัด  

ลูกหน้ีความรับผิดทางละเมิด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 0.25 ลานบาท เก ิดจากคณะกรรมการ-
บริหารกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไม มีคําสั่งท่ี 1/2555 ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2555 เร่ืองใหรับผิดชดใช
คาสินไหมทดแทนกรณีนําท่ีดินขององคการอุตสาหกรรมปาไมไปใชประโยชน โดยองคการอุตสาหกรรมปาไมไดรับความเสียหาย
และขาดรายไดเปนเงิน 0.36 ลานบาท จึงใหผูเกี่ยวของ 2 รายรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนตามมูลคาความเสียหาย
ใหแกองคการอุตสาหกรรมปาไม ดังน้ี  

รายท่ี 1 ประธานคณะทํางานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุน (หัวหนาฝายกฎหมายธุรกิจ) ใหชดใชคาเสียหาย
จํานวนรอยละ 70 ของมูลคาความเสียหาย คิดเปนเงิน 0.25 ลานบาท 

รายท่ี 2 อดีตผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม ใหชดใชคาเสียหาย จํานวนรอยละ 30 ของมูลคา
ความเสียหายคิดเปนเงิน 0.11 ลานบาท โดยไดโอนเงินคางจายชดใชแลวท้ังจํานวนตามบันทึกสํานักบัญชีและการเงิน 
ท่ี ทส 1403.3/1588 ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 

ในขณะท่ีมีคําสั่งใหชดใชคาเสียหาย ผูเกี่ยวของรายท่ี 1 ฟองรองดําเนินคดีกับองคการอุตสาหกรรมปาไม 
กรณีท่ีถูกสั่งลงโทษทางวินัยใหออก ตอมาคดีของผู เกี่ยวของรายท่ี 1 สิ้นสุดลงโดยศาลแรงงานกลางพิพากษา
ใหองคการอุตสาหกรรมปาไมรับผูเกี่ยวของรายท่ี 1 กลับเขามาทํางาน ซึ่งองคการอุตสาหกรรมปาไม มีคําสั่ง ท่ี 140/2558 
ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558 ใหผูเกี่ยวของรายท่ี 1 กลับเขามาทํางานในตําแหนงผูอํานวยการสํานัก อัตราเงินเดือน 0.04 ลานบาท 
และผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไมมีคําสั่งใหหักเงินเดือน ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 อัตรารอยละ 30 ของจํานวนเงินเดือน 
คิดเปน 0.01 ลานบาท ตอมาสํานักทรัพยากรมนุษยมีความเห็นวา การอายัดเงินเดือนรอยละ 30 ของจํานวนเงินเดือนตอเดือน 
อาจเปนการดําเนินการท่ีขัดกับประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เร่ือง มาตรฐานข้ันตํ่าของสถานภาพการจาง
ในรัฐวิสาหกิจ ประกาศ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2549 ขอ 31 หามมิใหหักเกินรอยละสิบ เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือ 
และวันท่ี 6 มิถุนายน 2556 ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไมไดสั่งการใหชะลอการหักเงินเดือนไวกอนจนกวาจะไดขอยุติ
ของศาลแรงงานกลาง ตามคําฟองคดีแรงงานคดีหมายเลขดําท่ี 1233/2559 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2559 
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หมายเหตุ 7 สินทรพัยหมุนเวียนอืน่ (ตอ) 
เมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน 2560 ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟองตามคดีหมายเลขดําที่ 1233/2559 และ 

เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 องคการอุตสาหกรรมปาไมใหดําเนินการหักเงินเดือนชําระหน้ีตามคําพิพากษาศาลแรงงาน
กลาง ตามบันทึกสั่งการผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม ทายบันทึกสํานักกฎหมาย ท่ี ทส 1405.2/256 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 
2560 ซึ่งไดหักเงินเดือนชดใชแลวรวมจํานวนท้ังสิ้น 0.13 ลานบาท 

เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2561 ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ พิพากษาแกคําพิพากษาศาลแรงงานกลาง ใหคืนเงินแก 
นายทรงพล อาทรธุระสุข (ผูเกี่ยวของรายท่ี 1)  ซึ่งองคการอุตสาหกรรมปาไมไดนําเงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบ้ียวางไวท่ี
ศาลแรงงานกลาง และองคการอุตสาหกรรมปาไมอยูระหวางขออนุญาตฎีกาตอศาลฎีกาตามคําพิพากษาดังกลาว 

เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2562 ศาลแรงงานกลาง อานคําสั่งศาลฎีกา ดังน้ี 
1. เงินท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไมหักไว ศาลไมรับวินิจฉัย ใหคืนเงินแกโจทย (นายทรงพล อาทรธุระสุข) 
2. ดอกเบ้ีย ศาลช้ันตนพิพากษาใหองคการอุตสาหกรรมปาไม (จําเลย) จายในอัตรารอยละ 15 ศาลฎีกา 

รับวินิจฉัยในเร่ืองดอกเบ้ียท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไมขออนุญาตฎีกาดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 เน่ืองจากเปนรัฐวิสาหกิจ
อยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 

เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2563 ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาใหองคการอุตสาหกรรมปาไม (จําเลย) ชําระดอกเบ้ีย
ใหแกโจทยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป 

และเมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2563 ไดดําเนินการย่ืนคําแถลงขอวางเงินตามคําพิพาษาเพิ่มเติม เปนเงิน 0.14 ลานบาท 
เน่ืองจากคดีถึงท่ีสุดแลวตามหนังสือสํานักงานคดีแรงงาน สํานักงานอัยการสูงสุด ท่ี อส 0037.1/47 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 

ต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแลว ตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลังกําหนด จํานวน 0.25 ลานบาท 
 

หมายเหตุ 8 เงนิลงทนุในบริษทัรวม 
หนวย : ลานบาท 

 
ช่ือบรษิัท 

สัดสวนการถือหุน ราคาทุน ราคาตามบญัชี เงินปนผลรับ 
2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รอยละ รอยละ ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

1.บริษัท - ท่ีจดทะเบียนเลิกและอยูระหวางชําระบัญชีและไดต้ังดอยคาเต็มจํานวน 
บริษัท สงขลาทําไม จํากัด 20% 20% 0.20 0.20 0.20 0.20 - - 
บริษัท อุดรทําไม จํากัด 46.67% 46.67% 0.70 0.70 0.70 0.70 - - 
บริษัท – ท่ีเปนบริษัทรางตามนิยามกรมพัฒนาธุรกิจการคาและไดต้ังดอยคาเต็มจํานวน 
บริษัท เพชรบุรีทําไม จํากัด 20% 20% 0.40 0.40 0.40 0.40 - - 
บริษัท ระนองทําไม จํากัด 20% 20% 0.80 0.80 0.80 0.80 - - 
บริษัท ชลบุรีทําไม จํากัด 20% 20% 0.40 0.40 0.40 0.40 - - 
บริษัท ปราจีนบุรีทําไม จํากัด 46.67% 46.67% 0.70 0.70 0.70 0.70 - - 
บริษัท บุรีรัมยทําไม จํากัด 20% 20% 0.60 0.60 0.60 0.60 - - 
บริษัท เลยทําไม จํากัด 20% 20% 1.40 1.40 1.40 1.40 - - 
บริษัท ระยองทําไม จํากัด 20% 20% 0.20 0.20 0.20 0.20 - - 
   5.40 5.40 5.40 5.40   
หัก คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน   (5.40) (5.40) (5.40) (5.40)   

คงเหลือ   - - - -   
2. บริษัท – ท่ียังดําเนินการอยู         
บริษัท ตราดทําไม จํากัด 46.67% 46.67% 2.80 2.80 10.70 10.82 0.64 0.55 
บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล        
เพาเวอรกรีน จํากัด 

 
46.67% 

 
46.67% 

 
0.70 

 
0.70 

 
2.46 

 
2.82 

 
0.23 

 
  - 

รวม   3.50 3.50 13.16 13.64 0.87   0.55 
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หมายเหตุ 8 เงนิลงทนุในบริษทัรวม (ตอ)  

องคการอุตสาหกรรมปาไม ถือหุนในบริษัททําไมจังหวัดตางๆ ท่ัวประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี       
เมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2533 ใหองคการอุตสาหกรรมปาไมถอนตัวจากการเปนผูถือหุนในบริษัททําไมจังหวัดตางๆ    
ท่ัวประเทศ ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการชําระบัญชี องคการอุตสาหกรรมปาไมถือหุนจํานวน 11 บริษัท
มูลคาเงินลงทุนตามราคาบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2562 รวม 13.16 ลานบาท มีสถานะ ดังนี ้

1. อยูระหวางการชําระบัญชี และเปนบริษัทราง 9 บริษัท 

- บริษัทท่ีจดทะเบียนเลิกและอยูระหวางชําระบัญชี จํานวน 2 บริษัท มูลคาเงินลงทุนรวมราคาตามบัญชี 
รวมจํานวน 0.90 ลานบาท ซึ่งคาดวามูลคาท่ีจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาเงินลงทุนท่ีบันทึกไว จึงไดต้ังคาเผ่ือการดอยคา
ของเงินลงทุนสําหรับบริษัทดังกลาวเต็มจํานวน 

- บริษัทท่ีกระทรวงพาณิชยขีดช่ือออกจากทะเบียนเปนบริษัทราง 7 บริษัท มูลคาเงินลงทุนรวม
ตามราคาบัญชีจํานวน 4.50 ลานบาท องคการอุตสาหกรรมปาไมไดต้ังคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนสําหรับ
บริษัทดังกลาวไวเต็มจํานวน  

2. ยังดําเนินการอยู จํานวน 2 บริษัท ไดแก บริษัท ตราดทําไม จํากัด จํานวนหุนท่ีถือ 28,000 หุน 
เปนทุนท่ีชําระแลว 2.80 ลานบาท มูลคาเงินลงทุนราคาตามบัญชี รวมจํานวน 10.70 ลานบาท มีสัดสวนในการลงทุน
รอยละ 46.67 ในป 2562 ไดรับเงินปนผล จํานวน 0.64 ลานบาท และ บริษัท อินเตอรเนช่ันแนลเพาเวอรกรีน จํากัด 
จํานวนหุนท่ีถือ 28,000 หุน เปนทุนท่ีชําระแลว 0.70 ลานบาท มูลคาเงินลงทุนราคาตามบัญชี รวมจํานวน 2.46 ลานบาท 
มีสัดสวนในการลงทุนรอยละ 46.67 ในป 2562 ไดรับเงินปนผล จํานวน 0.23 ลานบาท 

 
หมายเหตุ 9 เงนิลงทนุบริษัทยอย 

หนวย : ลานบาท 
 

ช่ือบรษิัท 
จดทะเบียน

จัดตั้ง 
ประเภท
ธุรกิจ 

ทุนชําระแลว สัดสวน 
การลงทนุ 

ราคาตามบญัชี 
2562 2561 2562  2561 

บริษัท ไมอัดไทย จํากัด ประเทศไทย ธุรกิจไมอัด 80.00 80.00 100% 80.00  80.00 

หัก คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุน      -  - 

คงเหลือ      80.00  80.00 
         

 
องคการอุตสาหกรรมปาไมถือหุนในบริษัทยอย จํานวน 1 บริษัท คือ บริษัท ไมอัดไทย จํากัด ประกอบธุรกิจไมอัด 

ราคาตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 80.00 ลานบาท ตามคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2555 
ใหเลิกกิจการ บริษัท ไมอัดไทย จํากัด โดยดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ และ บริษัท ไมอัดไทย จํากัด 
ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2555 สถานะปจจุบันอยูระหวางชําระบัญชี  

ตอมา เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2560 กรมสรรพากรมีหนังสือแจงให บริษัท ไมอัดไทย จํากัด ชําระภาษีเงินได 
นิติบุคคลท้ังสิ้น จํานวนเงิน 1,407.63 ลานบาท และภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวนท้ังสิ้น 1.02 ลานบาท  

เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2561 ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดตามท่ีผูชําระบัญชีรองขอ 
โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยใหเจาหน้ีซึ่งจะขอรับชําระหน้ีในคดีน้ี จะเปนโจทกหรือไมก็ตามตองย่ืนคําขอรับ

ชําระหน้ีตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยฝายคูความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือสํานักงานบังคับคดี ซึ่งจําเลย
มีภูมิลําเนาอยู ภายในกําหนดเวลา 2 เดือน นับแตวันท่ีโฆษณาคําสั่งน้ี เจาพนักงานพิทักษทรัพยไดกําหนดวันลงโฆษณา
ในราชกิจจานุเบกษา ในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 ซึ่งผูบริหารคาดวาทรัพยสินท่ีไดกลับคืนมาจะมีมูลคามากพอจะชําระหน้ี
และคืนผูถือหุนท้ังหมด 
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หมายเหตุ 9 เงนิลงทนุบริษัทยอย (ตอ) 
เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 มีการประชุมเจาหน้ีเพื่อปรึกษาเร่ืองการดําเนินการเกี่ยวกับท่ีดินท่ีแตเดิมเปนของ 

บริษัท ไมอัดไทย จํากัด ตอมาภายหลังการจดทะเบียนยกเลิกบริษัท ผูชําระบัญชีไดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิใหแก
องคการอุตสาหกรรมปาไม (ผูถือหุน) รวม 5 แปลง ไดแก ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 1577 , 1600 , 1866 , 1929 และ 1930 ตําบลบางจาก 
อําเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร น้ัน ท่ีประชุมมีมติใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยดําเนินการเพิกถอนการโอนทรัพยสิน
ตามมาตรา 113 – 116 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 เพื่อรวบรวมทรัพยสินของ บริษัท ไมอัดไทย จํากัด 
ท่ีไดโอนไปยังบุคคลอื่นใหกลับคืนกองทรัพยสินของบริษัทฯ เน่ืองจากยังมีความไมแนนอนท่ีจะเกิดการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย 
จึงยังไมต้ังบัญชีคาเผื่อการดอยคา 

 
หมายเหตุ 10 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

หนวย : ลานบาท 
 2562 2561 
                เงินฝากธนาคาร – ประจํา 24 เดือน 100.00 100.00 

รวม 100.00 100.00 
   

 
หมายเหตุ 11 อสังหาริมทรพัยเพื่อการลงทนุ 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 7.23 ลานบาท ประกอบดวย ท่ีดิน จํานวน 
6.94 ลานบาท และอาคารและสิ่งปลูกสราง จํานวน 0.29 ลานบาท ดังน้ี 

 
หนวย : ลานบาท 

 ที่ดิน  อาคารและสิ่ง
ปลูกสราง 

 รวม 

ราคาทุน ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2561 6.53  0.79  7.32 
บวก เพิ่มระหวางงวด 0.41  -  0.41 
หัก   ลดระหวางป -  -  - 
ราคาทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562                                         6.94  0.79  7.73 
คาเสื่อมราคาสะสม  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 -  0.48  0.48 
บวก เพิ่มระหวางป -  0.02  0.02 
หัก   ลดระหวางป -  -  - 
คาเสื่อมราคาสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562                                            -  0.50  0.50 
คาเผื่อการดวยคา  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 -  -  - 
บวก เพิ่มระหวางป -  -  - 
หัก   ลดระหวางป -  -  - 
คาเผื่อการดอยคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 -  -  - 

อสังหาริมทรพัยเพือ่การลงทุน 6.94  0.29  7.23 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไมมีท่ีดินเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน จํานวน 27 โฉนด 
ราคาตามบัญชี 6.94 ลานบาท ในจํานวนน้ีองคการอุตสาหกรรมปาไมไดประเมินมูลคายุติธรรมของท่ีดินจากกรมธนารักษ 
จํานวน 27 โฉนด มีมูลคายุติธรรมเปนเงินจํานวน 1,491.00 ลานบาท ไดเปลี่ยนการประเมินมูลคายุติธรรมของที่ดิน
จากผูประเมินอิสระมาเปนใชราคาประเมินจากกรมธนารักษทําใหองคการอุตสาหกรรมปาไมตองเปลี่ยนการจัดระดับมูลคา
ยุติธรรมแตเดิมท่ีจัดอยูในระดับ 2 เปลี่ยนมาเปนมูลคายุติธรรมท่ีจัดอยูในระดับ 1 

ในป 2562 และ 2561 รายไดคาเชาและคาใชจายในการดําเนินงานทางตรงท่ีเกิดจากการใหเชาท่ีดินอาคาร
และสิ่งปลูกสรางท่ีรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน มีดังน้ี 

หนวย : ลานบาท 
 2562 2561 

รายไดคาเชา 25.81 15.42 
คาใชจายในการดําเนินงานทางตรง (0.02) (0.02) 

รวม 25.79 15.40 
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หมายเหตุ 12 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสวนปา 

หนวย : ลานบาท   

 ท่ีดิน สวน     
ปรับปรุง  

ท่ีดิน 

อาคารและ 
สิ่งปลูกสราง 

ระบบ
สาธารณูปโภค 

เคร่ืองจักร ยานพาหนะ สัตวพาหนะ อุปกรณ           
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช 

คอมพิวเตอร ทรัพยสิน
ระหวาง

ดําเนินการ 

รวม 

ทรัพยสิน 

สวนปา 
ยางพารา 

สวนปา             
เพ่ือการ
อนุรักษ 

ทรัพยสิน
ระหวาง

ดําเนินการ  
สวนปา       

เพ่ือการอนุรักษ 

ทรัพยสิน
ระหวาง

ดําเนินการ     
สวนปา

ยางพารา 

  รวม 

ท้ังสิ้น 

 

ราคาทุน                 

วันที่ 31 ธ.ค. 61 50.68 0.92 790.68 38.46 168.99 420.71 6.71 111.33 73.04 35.33 1,699.85 529.05 611.64 15.31 554.03 3,409.88 

เพิ่มขึ้น           - 25.38 39.07 7.91 0.48 9.34 10.20 1.55 1.40 5.12 100.45 20.12        - 0.34 47.98 168.89 

ลดลง (0.41)           - (4.65)             -               - (0.15) (0.06)                  - (1.65) (25.30) (32.22) (53.96) (4.29)              - (45.34) (135.81) 

ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 62 53.27 26.30 825.10 46.37 169.47 429.90 16.85 112.88 72.79 15.15 1,768.08 495.21 607.35 15.65 556.67 3,442.96 

คาเสื่อมราคาสะสม                 

วันที่ 31 ธ.ค. 61          -           - 327.56 4.58 57.85 354.34 3.86 73.06 57.91        - 879.16        -        -        -        - 879.16 

เพิ่มขึ้น          -           - 26.88 4.24 6.30 10.09 0.51 8.31 8.38        - 64.71        -        -        -        - 64.71 

ลดลง         -           - (4.37)             -               - (0.15) (0.06)                 - (1.65)        - (6.23)        -        -        -        - (6.23) 

ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 62 - - 350.07 8.82 64.15 364.28 4.31 81.37 64.64        - 937.64        -           -              -              - 937.64 

มูลคาสุทธิตามบัญชี                 

ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 62 53.27 26.30 475.03 37.55 105.32 65.62 12.54 31.51 8.15 15.15 830.44 495.21 607.35 15.65 556.67 2,505.32 
                 

ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 61 53.68 0.92 463.12 33.88 111.14 66.37 2.85 38.27 15.13 35.33 820.69 529.05 611.64 15.31 554.03 2,530.72 
                 

 
 

                 ที่ดิน ราคาทุน 53.27 ลานบาท ไมรวมทีด่ิน 5 แปลงที่ บริษัท ไมอัดไทย จํากัด โอนใหองคการอุตสาหกรรมปาไม เน่ืองจากเจาหน้ี บริษัท ไมอัดไทย จํากัด มีมติใหเจาพนักงานพิทักษทรพัยดําเนินการถอนการโอนทรัพยสินกลับคืน 
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หมายเหตุ 12   ที่ดนิ อาคาร อปุกรณ และสวนปา (ตอ) 
คาเสื่อมราคาสําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 64.71 ลานบาท สวนหน่ึงไดบันทึกรวมอยูใน

ตนทุนขายและคาใชจายจากการใหบริการ จํานวน 4.98 ลานบาท คาใชจายในการขายและบริหาร จํานวน 5.92 ลานบาท 
และคาใชจายเงินอุดหนุนรัฐบาล จํานวน 52.38 ลานบาท รวมเปนเงิน 63.28 ลานบาท คงเหลือจํานวน 1.43 ลานบาท 
บันทึกเปนงานระหวางผลิต - สวนปาเศรษฐกิจ จํานวน 0.97 ลานบาท ทรัพยสินระหวางดําเนินการ - สวนปายางพารา 
จํานวน 0.46 ลานบาท  

 
หมายเหตุ 13  สินทรพัยไมมีตัวตน 

หนวย : ลานบาท 
 2562  2561 

โปรแกรมคอมพิวเตอร    
ราคาทุน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 21.93  21.93 
เพิ่มข้ึน 8.89  - 
ลดลง (8.54)  - 
ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 22.28  21.93 
คาตัดจําหนายสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 21.62  20.45 
เพิ่มข้ึน 1.18  1.17 
ลดลง (8.54)  - 
คาตดัจําหนายสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 14.26  21.62 

มูลคาสุทธิตามบัญชี 8.02  0.31 
    

 
คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 1.18 ลานบาท บันทึกอยูในคาใชจายในการบริหาร 

จํานวน 0.89 ลานบาท และคาใชจายเงินอุดหนุนรัฐบาล จํานวน 0.29 ลานบาท 

 

หมายเหตุ 14 สินทรพัยไมหมุนเวียนอื่น 
หนวย : ลานบาท 

 2562  2561 
เงินใหกูยืมแกพนักงาน 0.12  0.12 
สินคาตัวอยาง 4.47  4.18 
เงินมัดจําและเงินประกัน 0.29  0.28 

รวม 4.88  4.58 
    

 
หมายเหต ุ15  เจาหนีก้ารคา 

หนวย : ลานบาท 
 2562  2561 

เจาหน้ีการคา  –  คาซื้อไม 3.18  86.45 
                  –  อื่นๆ   0.21  0.18 
 3.39  86.63 

เจาหน้ีการคากิจการท่ีเกี่ยวของกัน  26.32  26.32 
                                        รวม 29.71  112.95 
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หมายเหตุ 15  เจาหนีก้ารคา (ตอ) 
เจาหน้ีการคากิจการท่ีเกี่ยวของกัน เกิดจาก บริษัท ไมอัดไทย จํากัด (มอท.) โอนเงินลงทุนการปลูกสราง

สวนปาลาดกระทิง และสวนปาหวยระบํา ใหองคการอุตสาหกรรมปาไมเพื่อหักลางหน้ีสินระหวางกันตามราคาทุน และให
องคการอุตสาหกรรมปาไมดําเนินการตอไป ตามบันทึกองคการอุตสาหกรรมปาไม ท่ี ทส 1401/1328 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2555 
มีรายละเอียดบัญชีท่ีเกี่ยวของกัน ดังน้ี 

หนวย : ลานบาท 
 2562  2561 

ยอดยกมาจากป  2554   45.30 
บวก  มอท. สงไมซุงสวนปาหวยระบําใหสํานักสงเสริมและพัฒนาไมเศรษฐกิจตาก 4.85   
       คาซื้อไมซุงสักสวนปาหวยระบํา จาก มอท. 126.30 ลบ.ม 0.43   
       มอท. สงสินคาครุภัณฑให สวนอุตสาหกรรมไมบางโพ สวนท่ี อ.อ.ป. คางชําระ 0.01  5.29 
หัก  จายชําระหน้ีให มอท. (ม.ค. – มิ.ย. 55) (24.14)   
      จายดอกเบ้ียเงินกูแทน มอท. (ม.ค. – มิ.ย. 55) (0.13)  (24.27) 

เจาหน้ีการคากิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ 31 ธันวาคม 2562   26.32 
    

 
หมายเหต ุ16 คาใชจายคางจาย   

หนวย : ลานบาท 
 2562  2561 

เงินชดเชยและเงินตอบแทนผูท่ีลาออกตามโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด 0.18  0.18 
คาสวนแบงยางพารา 2.41  2.85 
คาสอบบัญชี 1.20  2.40 
คาสาธารณูปโภค 1.11  0.76 
คาใชจายคางจายอื่นๆ 21.08  9.03 

รวม 25.98  15.22 
    

 
เงินชดเชยและเงินตอบแทนผูท่ีลาออกตามโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  

จํานวน 0.18 ลานบาท เปนของ นายประกอบ ไชยโอชะ ซึ่งองคการอุตสาหกรรมปาไมไดชะลอการจายเงิน เน่ืองจากปจจุบัน
อยูระหวางการแจงความดําเนินคดีกับ นายสุชาติ เหมือนสังข ผู รับจางเฝารักษาไมของกลางและอุปกรณของกลาง
ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ท่ี นายประกอบ ไชยโอชะ เปนผูวาจาง 
 
หมายเหตุ 17 หนี้สนิหมุนเวียนอืน่         

หนวย : ลานบาท 
 2562  2561 

เจาหน้ีความผิดทางแพง 10.86  11.86 
ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 4.62  6.38 
เงินมัดจํา 1.23  1.78 
เงินประกันซอง 0.37  10.28 
ขัดของ – เจาหน้ี 0.04  0.08 
ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 0.40  1.78 

รวม 17.52  32.16 
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หมายเหตุ 17 หนี้สนิหมุนเวียนอืน่ (ตอ) 
เจาหน้ีความผิดทางแพง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจํานวน 10.86 ลานบาท เปนขอพิพาทระหวาง

การรถไฟแหงประเทศไทยกับองคการอุตสาหกรรมปาไม ซึ่งการรถไฟแหงประเทศไทยไดสงเร่ืองพรอมเอกสารหลักฐานไปยัง
สํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อขอใหดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2549 กรณีองคการอุตสาหกรรมปาไม
ผิดสัญญาซื้อขายไมหมอนรองรางธรรมดาเน้ือแข็ง 9 สัญญา รวมเปนเงิน 136.33 ลานบาท คิดเปนคาปรับจํานวน 34.65 ลานบาท 
คณะกรรมการพิจารณาช้ีขาดการยุติในการดําเนินคดีแพงของสวนราชการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดมีมติตัดสินช้ีขาดให
องคการอุตสาหกรรมปาไม ชําระเงินคาปรับเปนเงิน 13.86 ลานบาท แกการรถไฟแหงประเทศไทย และประธานกรรมการ
พิจารณาช้ีขาดใหยุติในการดําเนินคดีแพงของสวนราชการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดนําเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรี
ไดทราบแลว เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2555 และองคการอุตสาหกรรมปาไมไดบันทึกการผอนชําระแลว 3 งวด รวมเปนเงิน 
3.00 ลานบาท (ตามหมายเหตุ 28.3) 
 
หมายเหตุ 18 รายการรอการรบัรู 

หนวย : ลานบาท 
 2562  2561 

รายไดจากการบริจาครอการรับรู    
ยอดยกมา 7.73  8.67 
บวก รับเพิ่มในระหวางป 10.50  - 
หัก รับรูเปนรายไดในป (1.11)  (0.94) 
ยอดยกไป 17.12  7.73 

    

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู    
ยอดยกมา 655.75  637.34 
บวก รับเพิ่มในระหวางป 293.24  287.35 
หัก รับรูเปนรายไดในป (314.16)  (268.94) 
ยอดยกไป 634.83  655.75 

    

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเบิกจายแทนกันรอการรับรู    
ยอดยกมา -  - 
บวก รับเพิ่มในระหวางป -  1.19 
หัก รับรูเปนรายไดในป -  (1.19) 
ยอดยกไป -  - 

    

รายไดคาเชาท่ีดินและอาคารรอการรับรู    
ยอดยกมา -  - 
บวก รับเพิ่มในระหวางป 31.10  - 
หัก รับรูเปนรายไดในป (2.10)  - 
ยอดยกไป 29.00  - 
รายไดของกลางรอการรับรู    
ยอดยกมา -  - 
บวก รับเพิ่มในระหวางป 0.60  - 
หัก รับรูเปนรายไดในป (0.02)  - 
ยอดยกไป 0.58  - 

รวม 681.53  663.48 
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หมายเหตุ 19 โบนัสคางจาย 
หนวย : ลานบาท 

 2562  2561 
โบนัสคณะกรรมการ 2.96  2.96 
โบนัสพนักงาน 87.43  114.91 

รวม 90.39  117.87 
    

 
โบนัสคางจาย ประกอบดวย โบนัสคณะกรรมการและโบนัสพนักงาน เปนการรับรูโบนัสจากผลการดําเนินงานท่ี

มีกําไรสุทธิต้ังแตป 2553 - 2557 และป 2559 ดังน้ี 
 

หนวย : ลานบาท 
 2553 2554 2555 2556 2557 2559 รวม 
        

โบนัสคณะกรรมการ 0.52 0.27 0.68 0.22 0.59 0.68 2.96 
โบนัสพนักงาน 0.48 18.32 28.45 1.91 31.17 7.10 87.43 
รวม 1.00 18.59 29.13 2.13 31.76 7.78 90.39 

        

 
 
หมายเหตุ 20 เงินคางนําสงคลัง 

เงินคางนําสงคลัง จํานวน 16.21 ลานบาท ประกอบดวย 
หนวย : ลานบาท 

 2562  2561 
เงินคางนําสงคลัง (กําไรสุทธิประจําป 2553) 16.21  28.21 
เงินคางนําสงคลัง (กําไรสุทธิประจําป 2535) -  7.45 
เงินคางนําสงคลัง (กําไรสุทธิประจําป 2534) -  5.00 

รวม 16.21  40.66 
    

 
เงินคางนําสงคลัง เปนเงินท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อนุมัติใหองคการอุตสาหกรรมปาไม

จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2553 โดยใหองคการอุตสาหกรรมปาไมนําสงรายไดแผนดิน จํานวน 37.21 ลานบาท เน่ืองจาก
องคการอุตสาหกรรมปาไมประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงิน จึงกําหนดใหทยอยนําสงรายไดแผนดิน 12 งวด งวดท่ี 1 - 9 
นําสงในเดือนมีนาคม 2560 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 เดือนละ 3.00 ลานบาท งวดท่ี 10 - 12 นําสงในเดือนธันวาคม 2560 
ถึงเดือนกุมภาพันธ 2561 เดือนละ 3.40 ลานบาท ท้ังน้ีองคการอุตสาหกรรมปาไมไดนําเงินสงกระทรวงการคลังแลว
เมื่อเดือนมีนาคม , เมษายน และกรกฎาคม 2560 เปนเงินจํานวน 9.00 ลานบาท  

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ท่ี กค 0819.2/3447 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2562 
อนุมัติใหองคการอุตสาหกรรมปาไมทยอยนําสงรายไดแผนดินที่ยังคางจายของป 2534 , 2535 และ 2553 ปจจุบัน
องคการอุตสาหกรรมปาไมนําสงรายไดแผนดินคางจายของป 2534 และ 2553 เสร็จเรียบรอยแลว สําหรับเงินคางนําสงคลัง 
ป 2553 ไดนําสง จาํนวน 10 งวด เปนเงิน 20.00 ลานบาท (ตามหมายเหตุ 28.2)  
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หมายเหต ุ21 ภาระหนี้สินผลประโยชนระยะยาวหลังออกจากงาน 
การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระหน้ีสินผลประโยชนระยะยาวหลังออกจากงาน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี         

31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังน้ี 
หนวย : ลานบาท 

 2562  2561 
ภาระหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน ณ วันตนป 195.11  183.00 
บวก ประมาณการผลประโยชนพนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

             ตนทุนบริการงวดปจจุบัน 21.40  17.12 
             ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตรประกันภัย 62.44  25.57 
             ตนทุนดอกเบ้ีย 6.87  4.30 

หัก   จายผลประโยชนพนักงานระหวางป 31.79  34.88 
             มูลคาปจจุบนัของภาระหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 254.03  195.11 
    

 
ขอสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Basis) 

 2562  2561 
อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน (%) 6.50  6.50 
อัตราคิดลด (%) 2.75  2.46 
อายุครบเกษียณ (ป) 60  60 

  
เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดเห็นชอบพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับใหม 

โดยจะมีผลใชบังคับเมื่อพน 30 วัน นับแตประกาศในราชกิจจานุเบกษา ท้ังน้ี พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานดังกลาว 
กําหนดใหนายจางตองจายคาชดเชยใหลูกจางท่ีถูกเลิกจางเพิ่มเติม หากลูกจางทํางานติดตอกันครบ 20 ป ข้ึนไป ลูกจางมีสิทธิ
ไดรับชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 400 วัน ซึ่งเมื่อพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานดังกลาวมีผลบังคับใช จึงสงผลให
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เร่ืองมาตรฐานข้ันตํ่าของสภาพการจาง (ฉบับท่ี 4) ประกาศใชเมื่อวันท่ี 
26 กันยายน 2562 มีผลบังคับใชทันที เปนผลใหองคการอุตสาหกรรมปาไมซึ่งยึดถือปฏิบัติตามประกาศฯ น้ี ไดทําตาม
ระเบียบปฏิบัติเปนท่ีเรียบรอยแลว 
 
หมายเหตุ 22 หนี้สนิไมหมุนเวียนอื่น 

หนวย : ลานบาท 
   2562     2561 

เงินรับลวงหนา– บางโพ 33.66  33.66 
เงินประกันพนักงาน 0.04    0.05 
เงินชวยเหลือโครงการตางๆ       -    0.43 
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาไมผลและไมยืนตน 15.00   15.00 
เงินอุดหนุนศูนยเฉพาะกิจปองกันปราบปรามการบุกรุกทําลายปา 17.94   17.94 
เงินประกันรับ 49.84   47.37 
ภาระบําเหน็จพนักงาน 1.70      1.65 

รวม 118.18  116.10 
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หมายเหตุ 22 หนี้สนิไมหมุนเวียนอื่น (ตอ) 
เงินรับลวงหนา – บางโพ จํานวน 33.66 ลานบาท เปนเงินคาธรรมเนียมการใชประโยชนบนท่ีดินแปลงบางโพ    

ตามสัญญาเลขท่ี สํานักกฎหมาย 22/2555 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 จํานวน 56.10 ลานบาท สําหรับการใชประโยชน 30 ป 
โดยไมนับรวมระยะเวลาในการกอสรางอาคาร 4 ป โดยแบงรับเปน 10 งวด ต้ังแตเดือนสิงหาคม 2555 ถึงมกราคม 2556 
รวม 6 งวดๆ ละ 5.61 ลานบาท โดยไดบันทึกเปนบัญชีเงินรับลวงหนา ซึ่งมีปญหาไมสามารถดําเนินการตามสัญญาได 
(ตามหมายเหตุ 28.1) 

   เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาไมผลและไมยืนตนและเงินอุดหนุนศูนยเฉพาะกิจปองกันปราบปรามการบุกรุก
ทําลายปา จํานวน 15.00 ลานบาท และ 17.94 ลานบาท เปนเงินท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไมจายใหหนวยงานราชการ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามมติคณะรัฐมนตรี ยอดเงินคงเหลือเปนเงินท่ีจัดสรรจากกําไรสุทธิ ประจําป 2533 
ซึ่งไดบันทึกเปนหน้ีสินไมหมุนเวียนโดยไมเคลื่อนไหวเปนเวลานานมากกวา 28 ป  

ปจจุบันองคการอุตสาหกรรมปาไมไดจัดทําหนังสือ ท่ี ทส 1400/47 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2563 เสนอคณะกรรมการ-
นโยบายปาไมแหงชาติ พิจารณาใหความเห็นชอบใหนําเร่ืองการจัดสรรเงินอุดหนุนท้ัง 2 โครงการ เสนอตอคณะรัฐมนตรี
พิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของและอนุมัติงดจายคาใชจายคางจายของท้ัง 2 โครงการ จํานวนรวม 32.94 ลานบาท  

 
 

หมายเหตุ 23  รายไดอื่นๆ      
หนวย : ลานบาท 

   2562      2561 
รายไดจากการชดเชยพื้นท่ีสวนปา 64.27  8.44 
รายไดคาขนสง 6.13  8.49 
รายไดคาจางทําไม 17.53  2.38 
รายไดคาเชา 25.81  15.42 
รายไดจากการบริจาค 1.54   1.28 
รายไดเบ็ดเตล็ด 7.38   6.16 
รายไดดอกเบ้ีย 8.29   0.33 
กําไรจากการจาํหนายทรัพยสิน 0.81  480.94 
รายไดคาปรับ 0.35       0.66 
อื่น ๆ 15.37   7.07 

รวม 147.48    531.17 
    

 
 
หมายเหตุ 24 คาเสือ่มราคาและคาตดัจําหนาย 

หนวย : ลานบาท 
    2562    2561 

คาเสื่อมราคา 5.94  5.17 
คาตัดจําหนาย 0.89  - 

รวม 6.83  5.17 
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หมายเหต ุ25 คาใชจายอื่น 
หนวย : ลานบาท 

 2562  2561 
ประมาณการเผื่อสินคาชํารุดและเสื่อมคุณภาพ 0.46  (2.24) 
คาใชจายชดเชยพื้นท่ีสวนปา 1.70  9.95 
คาใชจายโครงการดูแลสวนปาเพื่อการอนุรักษ 6.58  6.87 
หน้ีสงสัยจะสูญ (0.85)  2.45 
อื่นๆ 17.95  16.19 

รวม 25.84  33.22 
    

 
คาใชจายโครงการชวยเหลือสังคม สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จํานวน 6.58 ลานบาท 

และจํานวน 6.87 ลานบาท ตามลําดับ เปนคาใชจายในการดูแลและบํารุงรักษาสวนปาเพื่อการอนุรักษโครงการ 1 - 6 
(อายุต้ังแต 20 ป ข้ึนไป)  
 
หมายเหต ุ26 คาใชจายจําแนกตามลักษณะ 

หนวย : ลานบาท 
 2562  2561 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา (10.88)  (23.49) 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 593.51  918.03 
คาตอบแทนกรรมการ 2.97  2.68 
คาใชจายพนักงาน 539.50  533.44 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 64.49  64.07 
คาใชจายอื่นๆ  867.18  845.70 

รวม 2,056.77  2,340.43 
    

 
คาใชจายอื่นๆ ประกอบดวย    
คาสวนแบงนํ้ายางพารา        82.00   87.82 
คาใชจายเงินอุดหนุนรัฐบาล 235.97  215.33 
คาใชจายเงินอุดหนุนรัฐบาลเบิกจายแทนกัน          -      1.19 
คาสาธารณูปโภค 25.90    25.27 
คานํ้ามันเช้ือเพลิง 53.49   57.90 
คาซอมแซม 41.71   41.02 
คาใชจายเกี่ยวกับยานพาหนะ  4.04  12.90 
คาใชจายเกี่ยวกับทรัพยสิน 10.12     16.06 
คาวัสดุสํานักงาน  9.68      8.93 
คาจางท่ีปรึกษาและวิจัย 8.77      1.59 
คาเลี้ยงรับรองและพิธีการตางๆ   7.60     6.32 
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 14.89    14.26 
คาสอบบัญชี  1.20     1.20 
คาใชจายผลิตและการบริการ  20.38   36.09 
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หมายเหต ุ26 คาใชจายจําแนกตามลักษณะ (ตอ) 
หนวย : ลานบาท 

 2562  2561 
คาจางเหมา 152.92  149.88 
คาใชจายปลูกสรางสวนปา  162.22  150.20 
คาใชจายชดเชยพื้นท่ีสวนปา  1.70     9.95 
คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและสินคาชํารุดและเสื่อมคุณภาพ  (0.78)    2.45 
คาใชจายอื่นๆ 35.37    7.34 

รวม 867.18  845.70 
    

 
หมายเหตุ 27 สินทรพัยหรือหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน 

27.1 องคการอุตสาหกรรมปาไมมีคดีความท่ีอยูระหวางดําเนินการ เพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดังน้ี 
27.1.1 องคการอุตสาหกรรมปาไมเปนโจทกในเร่ืองเกี่ยวกับคดีละเมิดและคดีผิดสัญญา จํานวน 6 คดี 

โดยคดีมีทุนทรัพยรวมเปนเงิน 22.62 ลานบาท 
27.1.2 องคการอุตสาหกรรมปาไมเปนจําเลยในเร่ืองเกี่ยวกับคดีละเมิดและคดีผิดสัญญา จํานวน 13 คดี 

โดยคดีมีทุนทรัพยรวมเปนเงิน 16.76 ลานบาท 
27.2 บริษัทยอยมีคดีท่ีอยูระหวางดําเนินการ เพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ไดแก บริษัท ไมอัดไทย จํากัด (มอท.) 

ย่ืนฟองคดีแพง บริษัท สิงหพาราเทค จํากัด (มหาชน) ในวันท่ี 19 มีนาคม 2552 กรณีผิดสัญญาจะซื้อจะขายอาคารสํานักงาน 
โรงงาน เคร่ืองจักร และทรัพยสินอื่นๆ ท่ีจังหวัดสระบุรี รวมเปนเงินท้ังสิ้น 68.43 ลานบาท แตบริษัทไดรับเงินท่ีชําระลวงหนา
คาท่ีดินจํานวน 40.00 ลานบาท บริษัทเรียกให บริษัท สิงหพาราเทค จํากัด (มหาชน) ชําระคาเสียหายสวนท่ีเหลือ เปนเงิน 
28.43 ลานบาท ตามบันทึกท่ี ทส 1500/060 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2553 บริษัทไดแจงความประสงคการเรียกดอกเบ้ียจาก 
บริษัท สิงหพาราเทค จํากัด (มหาชน) ในอัตรารอยละสิบหาตอป จากยอดเงิน 28.43 ลานบาท ระยะเวลาการคิดดอกเบ้ีย
ต้ังแตวันท่ีไดรับหนังสือ (วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2552) จนถึงวันท่ีฟอง (วันท่ี 16 มีนาคม 2553) คิดเปนเงิน 4.49 ลานบาท  

ศาลจังหวัดสิงหบุรีไดพิจารณาแลว เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2557 ใหจําหนายคดีชั่วคราว เนื่องจาก 
บริษัท  สิงหพาราเทค จํากัด (มหาชน) ย่ืนขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลาง โดย บริษัท ไมอัดไทย จํากัด (มอท.) อยูระหวาง
ขอรับชําระหน้ีในคดีฟนฟูกิจการ และให บริษัท ไมอัดไทย จํากัด (มอท.) รายงานความคืบหนาในการขอรับชําระหนี้ในคดี
ฟนฟูกิจการตอศาลจังหวัดสิงหบุรี ในวันท่ี 15 ธันวาคม 2557 

ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งให บริษัท สิงหพาราเทค จํากัด (มหาชน) ทําแผนฟนฟูกิจการ และศาลลมละลายกลาง 
นัดพิจารณาแผนฟนฟูกิจการในวันท่ี 5 สิงหาคม 2557 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหยกเลิก
แผนฟนฟูกิจการของ บริษัท สิงหพาราเทค จํากัด (มหาชน) เน่ืองจากศาลเห็นวาผูทําแผนยังไมอาจแสดงหลักฐาน
การประเมินราคาทรัพยสินมาใหเจาหน้ีตรวจสอบได ซึ่งการประเมินมูลคาทรัพยสินนับเปนสาระสําคัญของแผนฟนฟูกิจการ 

วันท่ี 15 ธันวาคม 2557 ศาลจังหวัดสิงหบุรี (ความแพง) ใหเลื่อนคดีเพื่อให บริษัท ไมอัดไทย จํากัด (มอท.)  
ไปตรวจสอบความคืบหนาคดี บริษัท สิงหพาราเทค จํากัด (มหาชน) ถูกเจาหน้ีฟองเปนคดีลมละลายและใหรายงานใหศาล
ทราบในวันท่ี 2 มีนาคม 2558 

เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2558 บริษัท ไมอัดไทย จํากัด (มอท.) แถลงตอศาลจังหวัดสิงหบุรีใหทราบวา ศาลลมละลายกลาง
มีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของ บริษัท สิงหพาราเทค จํากัด (มหาชน) เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2558 ซึ่งอยูระหวางท่ี 
บริษัท ไมอัดไทย จํากัด (มอท.) ดําเนินการย่ืนคําขอรับชําระหน้ีในคดีลมละลาย สวนคดีแพงขอใหศาลมีหนังสือแจง
เจาพนักงานพิทักษทรัพยเขามาดําเนินคดีแทน บริษัท สิงหพาราเทค จํากัด (มหาชน) โดยศาลใหนัดพรอมในวันท่ี 27 สิงหาคม 2558 
และเมื่อถึงกําหนดนัดพรอมคูความ มีคําสั่งใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ เน่ืองจากพิเคราะหเห็นวาศาลลมละลายกลาง
มีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดในคดีลมละลายและ บริษัท ไมอัดไทย จํากัด (มอท.) โจทกไดยื่นคําขอรับชําระหน้ี
ในคดีลมละลายแลว 
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หมายเหตุ 27 สินทรพัยหรือหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน (ตอ) 
เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2558 บริษัท ไมอัดไทย จํากัด (มอท.) ไดย่ืนคําขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลายท่ี

กรมบังคับคดีแลว โดยกรมบังคับคดีนัดตรวจคําขอรับชําระหน้ีในคดีลมละลายในวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 ที่กรมบังคับคดี 
และใหนัดประชุมเจาหน้ีคดีลมละลายในวันท่ี 3 ธันวาคม 2558  

เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2558 เจาพนักงานพิทักษทรัพยนัดประชุมเจาหน้ีคร้ังแรกท่ีกรมบังคับคดี ลูกหน้ีไดย่ืน
ขอประนอมหน้ีและขอใหเลื่อนประชุม แตเจาหน้ีเสียงขางมากคัดคาน และใหรายงานตอศาลลมละลายกลางเพื่อพิพากษา
ใหลูกหน้ีลมละลายตอไป การจัดการทรัพยสินของลูกหน้ีอยูระหวางดําเนินการนําทรัพยสินอันเปนหลักประกันในคดีแพง
ขายทอดตลาดนํามาชําระหน้ีใหแกเจาหน้ีบุริมสิทธ์ิ และเจาหน้ีตามคําพิพากษาท่ีสามารถใชสิทธิบังคับเอาแกทรัพยสินอันเปน
หลักประกันในคดีแพง 

วันท่ี 30 กันยายน 2559 ศาลลมละลายกลาง นัดไตสวนจําเลย บริษัท สิงหพาราเทค จํากัด (มหาชน) 
เจาพนักงานพิทักษทรัพยแถลงตอศาลและมีคําไตสวนจําเลยไดความเพียงพอแลวจึงใหปดการไตสวน ศาลแจงใหจําเลยทราบวา 
ศาลมีคําพิพากษาใหจาํเลยลมละลายแลวต้ังแตวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และจําเลยจะไดรับการปลดจากการลมละลาย 
หรือยกเลิกลมละลายตอไปหากปฏิบัติตามกฎหมาย  

ระหวางดําเนินการดังกลาว ศาลลมละลายกลางในคดีหมายเลขแดงท่ี ล 1152/2561 ไดมีคําสั่ง เมื่อวันท่ี 
23 มีนาคม 2561 ใหพิทักษทรัพยของ บริษัท ไมอัดไทย จํากัด เด็ดขาด ตาม พ.ร.บ.ลมละลาย พ.ศ. 2483  มาตรา 88 
เน่ืองจากสินทรัพยของ บริษัท ไมอัดไทย จํากัด (มอท.) ท่ีมีอยูไมพอกับหน้ีสินการดําเนินการขอรับชําระหนี้กับ 
บริษัท สิงหพาราเทค จํากัด (มหาชน) จึงอยูในอํานาจของเจาพนักงานพิทักษทรัพย 
 
หมายเหต ุ28 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

28.1 เงินรับลวงหนา – บางโพ 
การยกเลิกสัญญาเชาท่ีดินเพื่อใชประโยชนแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร สืบเน่ืองจากการประชุม

คณะกรรมการบริหารฯ คร้ังท่ี 8/2554 เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 เร่ือง การบริหารจัดการท่ีดินขององคการอุตสาหกรรมปาไม
มีมติเห็นชอบในหลักการใหองคการอุตสาหกรรมปาไมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนําท่ีดินท่ีมีศักยภาพเชิงพาณิชย ประกาศประมูล
ใหเชาเพื่อพัฒนาท่ีดินตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจของทําเลท่ีดินท่ีต้ังอยูโดยตองไมขัดกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
ซึ่งตอมา องคการอุตสาหกรรมปาไมไดพิจารณาเห็นวา ท่ีดินแปลงบางโพ กทม. เน้ือท่ี 8 – 2 – 60 ไร เปนท่ีดินแปลงท่ีมี
ศักยภาพเชิงพาณิชยท่ีสามารถดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารฯ ได จึงไดนําท่ีดินดังกลาวประกาศใหเชาพัฒนาใชประโยชน 
ปรากฏวา บริษัท สยาม แอสเซท จํากัด เปนผูชนะการประมูลเสนอโครงการและไดทําสัญญาเชาท่ีดินเพื่อใชประโยชนกับ
องคการอุตสาหกรรมปาไม สัญญาเลขท่ี ส.กม. 22/2555 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 ซึ่งสัญญาดังกลาวกําหนดใหมีระยะเวลา
การเชาใชประโยชน 30 ป โดยไมนับรวมระยะเวลาในการกอสรางอาคาร จํานวน 4 ป และบริษัทฯ ตองชําระคาธรรมเนียม
การจัดประโยชนเปนเงิน 56.10 ลานบาท แบงชําระเปน 10 งวดๆ ละ 5.61 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ชําระมาแลว 6 งวด คือ 
งวดเดือนสิงหาคม 2555 ถึงเดือนมกราคม 2556 รวมเปนเงินท้ังสิ้น 33.66 ลานบาท 

ตอมาไดมีผูรองเรียนไปยังหนวยงานตางๆ และนายเลิศ เศรษฐสิทธ์ิ กับพวกรวม 97 คน ไดยื่นฟอง
องคการอุตสาหกรรมปาไม และผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไมตอศาลปกครองกลาง เปนคดีหมายเลขดําท่ี 1744/2555 
ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2555 โดยอางวา องคการอุตสาหกรรมปาไมดําเนินการประกวดราคาเพื่อใหเชาใชประโยชนท่ีดินแปลงดังกลาว
ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งศาลปกครองมีคําสั่งไมรับคําฟองในประเด็นดังกลาว แตมีคําสั่งรับฟองเฉพาะประเด็นท่ีกลาวอางวา 
องคการอุตสาหกรรมปาไมไมปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 57 และ มาตรา 67 
ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง ผูฟองคดีจึงอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองประเด็น องคการอุตสาหกรรมปาไม 
กระทําโดยไมชอบดวยกฎหมายตอศาลปกครองกลาง คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  
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หมายเหต ุ28 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ตอ) 
ตอมา บริษัท สยาม แอสเซท จํากัด ไดมีหนังสือฉบับลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2556 ขอให องคการอุตสาหกรรมปาไม 

พิจารณากรณีบริษัทฯ มีความประสงคขอยกเลิกสัญญาเชาท่ีดิน เพื่อใชประโยชนท่ีดินแปลงบางโพ สัญญาเลขท่ี ส.กม. 22/2555 
ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 โดยใหคูสัญญาท้ังสองฝายกลับคืนสูฐานะเดิมกอนมีการประกวดราคาและกอนทําสัญญา โดยให 
องคการอุตสาหกรรมปาไมคืนเงินและผลประโยชนท่ีไดรับจากบริษัทฯ และบริษัทฯ ขอหยุดชําระคาธรรมเนียมจัดประโยชน
ตามสัญญาดังกลาวต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2556 เปนตนไป เทียบเทาความเสียหายท่ีบริษัทฯ ไดรับจากขอรองเรียนและการฟอง
ศาลปกครองดังกลาวเพื่อเปนการระงับความเสียหายท่ีจะมีข้ึนตอไป 

ตอมา บริษัท สยาม แอสเซท จํากัด ไดมีหนังสือลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2556 เร่ือง ขอทราบผลการพิจารณา
และขอช้ีแจงเพิ่มเติมโดยขอใหองคการอุตสาหกรรมปาไมพิจารณาอนุมัติตามขอเรียกรองของบริษัทฯ และแจงผลการพิจารณา
ใหบริษัทฯ ทราบโดยเร็ว สรุปคือปจจุบันบริษัทฯ ไดลงทุนกับโครงการตามสัญญาดังกลาวไปแลวกวา 100.00 ลานบาท 
หากผลการพิจารณาคดีของศาลปกครองหรือ ป.ป.ช. ไดช้ีมูลขอรองเรียนวา องคการอุตสาหกรรมปาไมไดทําสัญญาเชา
เพื่อใชประโยชนท่ีดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร กับบริษัทฯ โดยมิชอบดวยกฎหมายยอมรับฟงไดวาองคการอุตสาหกรรมปาไม
กระทําละเมิดตอบริษัทฯ การเดินหนาตามสัญญาตอไปอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังตอองคการอุตสาหกรรมปาไม และบริษัทฯ 
การเลิกสัญญาจึงเปนการระงับความเสียหายท่ีกําลังเกิดข้ึนในปจจุบันและท่ีจะเกิดตามมาในอนาคต หากองคการอุตสาหกรรมปาไม
ยังคงเพิกเฉยไมปฏิบัติตามขอเรียกรองของบริษัทฯ ดังระบุในหนังสือของบริษัทฯ ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2556 บริษัทฯ ในฐานะ
คูสัญญาซึ่งกระทําการโดยสุจริตไมประมาทเลินเลอและปฏิบัติตามเง่ือนไขและระเบียบขององคการอุตสาหกรรมปาไมดวยดี
ตลอดมาแตกลับตองไดรับความเสียหายบริษัทฯ อาจมีความจําเปนตองฟองรองดําเนินคดีกับองคการอุตสาหกรรมปาไม
โดยเรียกรองคาสินไหมทดแทนท้ังหลายอันเกิดแกบริษัทฯ จนถึงท่ีสุดตอไป  

ตอมาสํานักงานทนายความ อราม เชาวสุโข ไดมีหนังสือ ท่ี 39/2556 ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2556 และหนังสือ 
ท่ี 40/2556 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2556 เร่ือง แจงใหทราบและเรียกรองคาเสียหายจากการผิดสัญญา แจงวา องคการอุตสาหกรรมปาไม
ผิดสัญญาในขอสาระสําคัญ กรณีท่ีไมสามารถสงมอบพื้นท่ีตามสัญญาใหแกบริษัทฯ ได ซึ่งการผิดสัญญาดังกลาวกอใหเกิด
ความเสียหายแกบริษัทฯ ท้ังในดานภาพลักษณและความนาเช่ือถือ ช่ือเสียงทางธุรกิจ โอกาสในการทําธุรกิจตองสูญเสีย
ไปในชวงเวลาท่ีผานมา ภายหลังจากท่ีไดคิดคํานวณในเบ้ืองตนเปนมูลคาไมตํ่ากวา 150.00 ลานบาท และขอใหองคการอุตสาหกรรมปาไม
ชดใชคาเสียหายท้ังหมดใหแกบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะลดยอดเงินคาความเสียหายดังกลาวเหลือ 120.00 ลานบาท รวมท้ังให
องคการอุตสาหกรรมปาไมคืนเงินท่ีรับไปแลวท้ังหมดใหแกบริษัทฯ พรอมดอกเบ้ียตามกฎหมายจนครบจํานวน  

องคการอุตสาหกรรมปาไมไดมีหนังสือ ท่ี ทส 1400/473 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขอหารือ
กรณอีงคการอุตสาหกรรมปาไมประสงคจะยกเลิกสัญญาใหเชาใชประโยชนท่ีดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร สัญญาเลขท่ี 
ส.กม. 22/2555 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 ขอหารือไปยังสํานักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาใหความเห็นวา องคการอุตสาหกรรมปาไม
จะพิจารณายุติสัญญาตามท่ี บริษัท สยาม แอสเซท จํากัด แจงความประสงคไดหรือไมเพียงใดและเงินตางๆ ท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไม
ไดรับไวจากบริษัทฯ เชน หลักประกันสัญญาระหวางกอสรางและคาธรรมเนียมการจัดประโยชน ที่รับไวแลวบางสวนนั้น 
องคการอุตสาหกรรมปาไมจะตองคืนเงินจํานวนดังกลาวใหกับบริษัทฯ หรือไม เพียงใด 

สํานักงานอัยการสูงสุดไดมีหนังสือ ท่ี อส 0005/15895 ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 เร่ือง หารือกรณี
องคการอุตสาหกรรมปาไมประสงคจะยกเลิกสัญญาใหเชาใชประโยชนท่ีดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาเลขท่ี 
ส.กม. 22/2555 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 แจงให องคการอุตสาหกรรมปาไมทราบวา สํานักงานอัยการสูงสุดไดพิจารณาแลว 
เห็นวาขอหารือขององคการอุตสาหกรรมปาไมเปนประเด็นเดียวกับท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไมถูกฟองตอศาลปกครอง
เปนคดีหมายเลขดําท่ี 1744/2555 สํานักงานอัยการสูงสุด จึงไดสงขอหารือและสําเนาเอกสารตางๆ ไปยังสํานักงานคดีปกครอง 
สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีแลว จึงขอใหองคการอุตสาหกรรมปาไมติดตอประสานงาน
โดยตรงกับสํานักงานคดีปกครองตอไป 
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หมายเหต ุ28 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ตอ) 
สํานักงานอัยการสูงสุดไดมีหนังสือ ดวนท่ีสดุ ท่ี อส 0027.6/0248 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2557 แจงผล

การพิจารณากรณีองคการอุตสาหกรรมปาไมขอหารือในประเด็นการยกเลิกสัญญาใหเชาใชประโยชนท่ีดินแปลงบางโพ 
กรุงเทพมหานคร สัญญาเลขท่ี ส.กม. 22/2555 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 โดยสํานักงานคดีปกครอง สํานักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาแลว มีความเห็นวา การยุติสัญญาจะเกิดข้ึนได 2 กรณี คือ 

1.  เกิดข้ึนโดยความสมัครใจของคูสัญญา 
2.  เกิดจากการกระทําความผิดสัญญาของคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงตามท่ีระบุไวในสัญญาหรือในกฎหมาย

ใหสามารถบอกเลิกสัญญาได และท้ังสองกรณีคูสัญญาตองกลับสูฐานะเดิม โดยบริษัทฯ ตองสงมอบท่ีดินและองคการอุตสาหกรรมปาไม
ตองคืนเงินหลักประกันและคาธรรมเนียมตางๆ ท่ีไดรับไวคืนบริษัทฯ ท้ังน้ีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 391 
แตถาเปนกรณีบริษัทฯ กระทําผิดสัญญาหรือผิดกฎหมายแตเพียงฝายเดียวองคการอุตสาหกรรมปาไมนอกจากสามารถบอกเลิกสัญญา
แลวยังสามารถเรียกคาเสียหายและคาปรับ รวมท้ังริบหลักประกันสัญญาท้ังหมดหรือบางสวนไดดวยสวนองคการอุตสาหกรรมปาไม
ควรพิจารณาเลิกสัญญากับบริษัทฯ หรือไม อยางไร อยูในดุลยพินิจขององคการอุตสาหกรรมปาไม ซึ่งสํานักงานคดีปกครอง 
สํานักงานอัยการสูงสุด ไมอาจใหความเห็นได  

องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดมีคําสั่ง ท่ี 59/2557 ลงวันท่ี 8 เมษายน 2557 เร่ือง แตงต้ังคณะทํางาน
ในการแกไขปญหาการเชาท่ีดินเพื่อใชประโยชนท่ีดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาเลขท่ี ส.กม. 22/2555 
ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 เพื่อหาขอยุติในแนวทางการเลิกสัญญาเพื่อใหเกิดผลดีกับคูสัญญาท้ังสองฝายโดยใหเปนไป
ตามกฎหมายและสัญญาตอไป 

คณะทํางานตามคําสั่งองคการอุตสาหกรรมปาไม ท่ี 59/2557 ลงวันท่ี 8 เมษายน 2557 ไดมีการนัดประชุม
เพื่อหารือและกําหนดแนวทางแกไขปญหาการเชาท่ีดินเพื่อใชประโยชนท่ีดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร และไดสรุปเสนอ
ความเห็นตอองคการอุตสาหกรรมปาไมแลวเมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2557 โดยไดเสนอความเห็น 2 แนวทาง คือ 

1. ดําเนินการตามสัญญาตอไปดวยเหตุผล ดังน้ี 
1.1 เน่ืองจากยังฟงไมไดวามีฝายใดฝายหน่ึงผิดสัญญาและคูสัญญายังไมมีการตกลงเลิกสัญญากัน 
1.2 ในขณะนี้อยูในระหวางการพิจารณาตามหนังสือขอเลิกสัญญาของบริษัทฯ ซึ่งปจจุบัน

องคการอุตสาหกรรมปาไม ยังพิจารณาไมแลวเสร็จสัญญาจึงมีผลผูกพันอยู 
1.3 หากองคการอุตสาหกรรมปาไมไมตกลงเลิกสัญญา สัญญาก็ยังคงผูกพันและเพื่อใหมีการดําเนินการ

ตามสัญญาตอไป องคการอุตสาหกรรมปาไมจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบและตกลงเพื่อปฏิบัติตามสัญญาตอไป หากบริษัทฯ 
คูสัญญาไมขอเลิกสัญญาตามท่ีไดมีหนังสือแจงมาและตกลงท่ีจะดําเนินการตามสัญญาตอไป โดยจะตองมีการทําบันทึกขอตกลง
ตอทายสัญญาเพื่อปรับเปลี่ยนเง่ือนเวลาใหสอดคลองกับระยะเวลาท่ีเสียไปในระหวางการพิจารณาขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

หากบริษัทฯ ยังยืนยันจะขอเลิกสัญญาโดยเรียกคาเสียหายตามหนังสือท่ีไดแจงยกเลิกสัญญาน้ัน 
องคการอุตสาหกรรมปาไมจะตองโตแยงวาองคการอุตสาหกรรมปาไมไมไดกระทําผิดขอสัญญาองคการอุตสาหกรรมปาไม
ไมสามารถชําระคาเสียหายใหกับบริษัทฯ ได 

2. กรณีเลิกสัญญาสามารถดําเนินการไดดวยความสมัครใจดวยเหตุผล ดังน้ี 
2.1 องคการอุตสาหกรรมปาไมสามารถนําท่ีดินไวใชประโยชนดานยุทธศาสตรโดยท่ีดินแปลงบางโพ 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีทําเลท่ีต้ังอยูในพื้นท่ีตลาดอุตสาหกรรมไม ซึ่งเหมาะกับกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไม จึงเห็นควรใหมี
การทบทวนพจิารณาการใชประโยชนเพื่อกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไมดวยอีกทางหน่ึง 

2.2 การพัฒนาท่ีดินใหมอาจจะทําใหองคการอุตสาหกรรมปาไมไดรับผลประโยชนตอบแทน 
ท่ีมากกวาการใหเชาใชประโยชนตามสัญญาน้ี 

2.3 การเลิกสัญญาจะทําใหท้ังสองฝายกลับสูฐานะเดิม โดยองคการอุตสาหกรรมปาไมจะตองคืนเงิน
ท่ีไดรับไวใหกับบริษัทฯ และองคการอุตสาหกรรมปาไมไมตองจายดอกเบ้ียและคาเสียหายอื่นๆ (ถามี) ใหกับบริษัทฯ เน่ืองจาก
องคการอุตสาหกรรมปาไมมิไดกระทําผิดเง่ือนไขซึ่งในกรณีน้ีท้ังสองฝายจะตองทําบันทึกขอตกลงตอทายสัญญาฯ เพื่อท่ีจะไม
เรียกรองคาเสียหายตอกัน เน่ืองจากองคการอุตสาหกรรมปาไมไมไดกระทําผิดเง่ือนไขตามสัญญา 
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2.4 เปนไปตามความประสงคของสหภาพแรงงานองคการอุตสาหกรรมปาไมท่ีตองการจะใหเลิกสัญญา  
ตอมา รองผูอํานวยการ (นายพิพัฒน ชนินทยุทธวงศ) รักษาการแทนผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 

ไดมีบันทึกสั่งการลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2557 ไดมอบหมายใหคณะทํางานในการแกไขปญหาการเชาท่ีดินเพื่อใชประโยชนท่ีดิน
แปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร ตามคําสั่งองคการอุตสาหกรรมปาไม ท่ี 59/2557 ลงวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ไปเจรจาตอรอง
กับ บริษัท สยาม แอสเซท จํากัด ตามแนวทางท่ีคณะทํางานเสนอความเห็นท้ัง 2 กรณี เพื่อใหเกิดความรอบคอบและมีขอมูล
ประกอบการรายงานใหคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา  

วันท่ี 9 กันยายน 2557 คณะทํางานไดรวมประชุมหารือกับ นายเสริฐศิริ  โมราเรือง และ นายพงศพนิต 
ศรีไพศาล ผูแทนของบริษัทฯ โดยคณะทํางานฯ ไดสอบถามกับผูแทนของบริษัทฯ วาบริษัทฯ มีความประสงคท่ีจะดําเนินการ
ตามสัญญาเชาตอไปหรือประสงคท่ีจะยุติสัญญาเชาตามท่ีไดมีหนังสือแสดงเจตนามายังองคการอุตสาหกรรมปาไม ซึ่งบริษัทฯ 
ไดแจงวาบริษัทฯ อาจจะขอดําเนินการตามสัญญาเชาฯ ตอโดยบริษัทฯ ไดสอบถามวา องคการอุตสาหกรรมปาไมจะพิจารณา
เร่ืองระยะเวลาการดําเนินการตางๆ ตามสัญญาและการจายเงินคาธรรมเนียมการจัดประโยชนและคาเชาอยางไร โดยบริษัทฯ 
ไดแจงวาจะนําเร่ืองท่ีไดประชุมน้ีไปพิจารณาอีกคร้ัง โดยจะแจงผลการพิจารณาของบริษัทฯ มาใหองคการอุตสาหกรรมปาไม
ทราบภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดประชุมรวมกัน 

และตอมาบริษัทฯ มีหนังสือลงวันท่ี 17 กันยายน 2557 แจงความประสงควาจะดําเนินการตามสัญญา
ตอไปโดยบริษัทฯ ไดกลาวอางวา นับต้ังแตมีการทําสัญญาจนถึงปจจุบันองคการอุตสาหกรรมปาไมยังไมไดสงมอบท่ีดิน
ใหกับบริษัทฯ ดังน้ันบริษัทฯ จึงไมสามารถเขาใชประโยชนท่ีดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร ไดตามสัญญา พรอมน้ีบริษัทฯ 
ไดขอใหองคการอุตสาหกรรมปาไมกําหนดมาตรการเพื่อลดหยอนเง่ือนไขบางประการ คือ 

1. กําหนดระยะเวลาท่ีใชในการกอสรางอาคารจํานวน 4 ป ตามสัญญาขอ 1.2 ใหเร่ิมนับหลังจาก
คดีหมายเลขดําท่ี 1744/2555 ถึงท่ีสุดแลว 1 ป และขอขยายกําหนดระยะเวลาคํ้าประกันสัญญาระหวางกอสรางในขอ 24.1 
ของสัญญาเชาใหสอดคลองกับระยะเวลาดังกลาวดวย สวนคาเชาท่ีดินระหวางกอสรางอาคารตามขอ 3.2 ของสัญญาเชา
ใหคิดคาเชาในอัตราเดิม 

2. เลื่อนกําหนดระยะเวลาการจายผลประโยชนตอบแทนตามขอ 3 ของสัญญาเชา กลาวคือ ใหบริษัทฯ 
นําคาธรรมเนียมจัดประโยชนเปนจํานวนเงิน 5.61 ลานบาท ของงวดเดือนกุมภาพันธ 2556 ตามขอ 3.1 ของสัญญาเชา 
และคาเชาท่ีดินระหวางกอสรางอาคารตามขอ 3.2 ของสัญญาเชารวมไปชําระใหแกองคการอุตสาหกรรมปาไมภายใน 60 วัน 
นับจากวันท่ีศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหองคการอุตสาหกรรมปาไมชนะคดีหมายเลขดํา ที่ 1744/2555 
หลังจากน้ันจึงจะชําระคาธรรมเนียมจัดประโยชนในงวดถัดไปทุกๆ 30 วัน นับถัดจากการชําระในงวดกอนเชนเดิม 
โดยไมถือวาการหยุดชําระและการคางชําระคาธรรมเนียมจัดประโยชนและคาเชาท่ีดินท่ีผานมาของบริษัทฯ เปนการผิดนัด
สัญญาเชาแตอยางใด  

สํานักกฎหมายไดมีบันทึกดวนท่ีสุด ท่ี ทส 1407.1/851 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2557 พิจารณาหนังสือ
ของบริษัทฯ ลงวันท่ี 17 กันยายน 2557 และเสนอความเห็นใหองคการอุตสาหกรรมปาไมทราบวา ขอเสนอเง่ือนไขของบริษัทฯ 
ท่ีกลาวอางมาน้ันเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในสัญญาฉบับเดิม ซึ่งสัญญาฉบับน้ีเปนการดําเนินการภายใตอํานาจ
ของคณะกรรมการบริหารกิจการองคการอุตสาหกรรมปาไมการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวยอมอยูในอํานาจพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารกิจการองคการอุตสาหกรรมปาไมเชนกัน ดังนั้นจึงเห็นควรนําเงื่อนไขของบริษัทฯ เสนอให
คณะกรรมการบริหารกิจการองคการอุตสาหกรรมปาไมซึ่งรองผูอํานวยการ (นายพิพัฒน ชนินทยุทธวงศ) รักษาการแทนผูอํานวยการ  
ไดสั่งการเมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2557 ตอทายบันทึกสํานักกฎหมายฉบับดังกลาวใหสํานักธุรกิจและการตลาดดําเนินการตอไป 

ตอมาผูอํานวยการไดสั่งการเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2558 ตอทายบันทึก สํานักธุรกิจและการตลาด 
ท่ี ทส 1417.4/57 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2558 ใหสํานักกฎหมายประมวลสรุปเร่ืองเกี่ยวกับการหารือไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด 
กรณี บริษัท สยาม แอสเซท จํากัด ผูเชาใชประโยชนท่ีดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาเลขท่ี ส.กม.22/2555 
ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 ขอยกเลิกสัญญาและกรณีท่ีบริษัทฯ ขอแกไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในสัญญาโดยใหสํานักกฎหมาย
นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
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องคการอุตสาหกรรมปาไมไดนําเร่ืองเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2558 เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมไดมีมติใหองคการอุตสาหกรรมปาไมรับขอคิดเห็น
ใหดําเนินการเจรจารายละเอียดเง่ือนไขกับบริษัทฯ ใหไดขอสรุปเปนท่ียุติกอนแลวจึงนําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
ซึ่งองคการอุตสาหกรรมปาไมไดมีหนังสือท่ี ทส 1400/573 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2558 เร่ืองการปฏิบัติตามสัญญาเชา
ไดแจงผลการพิจารณาขอเสนอเง่ือนไขใหบริษัทฯ ทราบวา องคการอุตสาหกรรมปาไมไมสามารถรับเง่ือนไขขอเสนอของบริษัทฯ ได 
และหากบริษัทฯ ประสงคท่ีจะเจรจาหรือเสนอเง่ือนไขอื่นๆ ประการใด ขอใหบริษัทฯ แจงใหองคการอุตสาหกรรมปาไมทราบ
ภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือฉบับน้ี ซึ่งตอมาบริษัทฯ ไดมีหนังสือลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2558 แจงความประสงค
ขอเขารวมประชุมกันองคการอุตสาหกรรมปาไมเพื่อเสนอปญหา อุปสรรค และมาตรการในการแกไขปญหาตามสัญญาเชา
ใชประโยชนท่ีดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร ซึ่งองคการอุตสาหกรรมปาไมไดมีการนัดประชุมหารือผูเกี่ยวของ
เพื่อกําหนดแนวทางการเจรจาและปจจุบันสํานักธุรกิจและการตลาดไดทําหนังสือ ท่ี ทส 1417/738 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2558 
เร่ือง การปฏิบัติตามสัญญาเชา แจงใหบริษัทฯ ทราบเพื่อกําหนดนัดประชุมหารือสองฝายตอไป 

เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 ผูแทนขององคการอุตสาหกรรมปาไม และบริษัท สยาม แอสเซท จํากัด 
ไดเขารวมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการดําเนินการตามสัญญาตอไป โดยท่ีประชุมมีมติใหบริษัทฯ รับเง่ือนไขของ
องคการอุตสาหกรรมปาไมไปเสนอตอผูบริหารของบริษัทฯ ทราบและพิจารณา และตอมาองคการอุตสาหกรรมปาไม
ไดมีหนังสือ ท่ี ทส 1417/124 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2559 สอบถามผลการพิจารณาของบริษัทฯ เพื่อองคการอุตสาหกรรมปาไม
จะไดนําผลการพิจารณาเสนอใหคณะกรรมการบริหารกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไมทราบและพิจารณาตอไป ซึ่งบริษัทฯ 
ยังไมไดแจงผลการพิจารณาองคการอุตสาหกรรมปาไมทราบแตอยางใด 

บริษัท สยาม แอสเซท จํากัด จึงไดนําเงินคาธรรมเนียมการจัดประโยชนงวดท่ี 8 , 9 และ 10 ไปวาง
ในการดําเนินงาน จึงใหองคการอุตสาหกรรมปาไมหารือไปยังสํานักงานอัยการสูงสุดวาบริษัทฯ ผิดสัญญาและมีมูลเหตุเพียงพอ
ท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไมจะสามารถบอกเลิกสัญญากับบริษัทฯ รวมท้ังริบหลักประกันสัญญาและคาธรรมเนียมจัดประโยชน
ตามเง่ือนไขของสัญญาขอ 24 และขอ 25 ไดหรือไม เพียงใด และองคการอุตสาหกรรมปาไมไดทําหนังสือหารือตามประเด็น
ดังกลาวไปยังสํานักงานอัยการสูงสุดแลว 

สํานักงานคดีปกครอง สํานักงานอัยการสูงสุด ไดมีบันทึก ดวนท่ีสุด ท่ี อส 0027.6/296 ลงวันท่ี 
15 กุมภาพันธ 2560 แจงผลการพิจารณาตามขอหารือขององคการอุตสาหกรรมปาไม โดยใหความเห็นวา ภายหลังจากท่ี
สํานักงานคดีปกครองไดตอบขอหารือใหกับองคการอุตสาหกรรมปาไม ในคร้ังแรกองคการอุตสาหกรรมปาไมไดต้ังคณะทํางาน
ไปเจรจาตอรองกับบริษัทฯ วาจะดําเนินการตามสัญญาตอไปหรือจะเลิกสัญญาดวยความสมัครใจ ซึ่งผลปรากฏวา บริษัทฯ 
ประสงคจะดําเนินการตามสัญญาตอไป โดยไมขอยกเลิกสัญญาตามท่ีไดแจงไวกอนน้ัน รวมท้ังไดเสนอเง่ือนไขเพิ่มเติมเพื่อประกอบ 
การดําเนินการตามสัญญามายังองคการอุตสาหกรรมปาไม และตอมาองคการอุตสาหกรรมปาไมไดมีหนังสือแจงไปยังบริษัทฯ 
ปฏิเสธไมสามารถรับเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ เสนอมาให แตหากบริษัทฯ จะดําเนินการตามสัญญาตอไปก็สามารถดําเนินการได 
เพราะปจจุบันอายุของสัญญาเชาฉบับดังกลาวยังไมสิ้นสุดลง สํานักงานคดีปกครองเห็นวา เปนการท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไม
แสดงเจตนาตอบริษัทฯ วาบริษัทฯ ยังไมผิดเง่ือนไขตามขอ 25 ของสัญญา จึงสามารถท่ีจะดําเนินการตามสัญญาตอไปไดอีก
ท้ังเมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 ยังไดมีการประชุมรวมกับบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการเลิกสัญญาดวยความสมัครใจ
ของท้ังสองฝาย ซึ่งบริษัทฯ แจงวาพรอมท่ีจะปฏิบัติตามสัญญาตอไป ดวยพฤติการณตางๆ ดังกลาวท่ี องคการอุตสาหกรรมปาไม
แสดงตอบริษัทฯ เปนการแสดงวาท่ีบริษัทฯ ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญาขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 และ ขอ 6 ท่ีผานมาแลว 
องคการอุตสาหกรรมปาไมไมถือวาเปนสาระสําคัญ ดวยเหตุน้ีองคการอุตสาหกรรมปาไมไมอาจนําการท่ีบริษัทฯ ไมปฏิบัติตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญาขอตางๆ ดังกลาวท่ีผานมาแลวมาเปนเหตุบอกเลิกสัญญาตามขอ 25 ได  

แตถาองคการอุตสาหกรรมปาไมประสงคจะยกเลิกสัญญาเพราะเหตุท่ีบริษัทฯ ไมปฏิบัติตามเง่ือนไข
ท่ีกําหนดไวในสัญญาขอตางๆ ดังกลาว องคการอุตสาหกรรมปาไมตองบอกกลาวใหบริษัทฯ ซึ่งเปนฝายท่ีผิดสัญญาแกไข
การผิดสัญญาในขอตางๆ ดังกลาวภายในระยะเวลาอันสมควรกอน และหากบริษัทฯ ไมแกไขการผิดสัญญาน้ันภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนดองคการอุตสาหกรรมปาไม จึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดตามนัยมาตรา 387 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
และทําใหเกิดสิทธิตามสัญญาขอ 25 อีกดวย 
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หมายเหต ุ28 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ตอ) 
สวนการพิจารณาวาจะใชสิทธิดังกลาวบอกเลิกสัญญากับบริษัทฯ หรือไมน้ัน อยูในดุลพินิจของ

องคการอุตสาหกรรมปาไมซึ่งสาํนักงานคดีปกครอง สํานักงานอัยการสูงสุด ไมอาจใหความเห็นได เน่ืองจากสัญญาเชาท่ีดิน
เพื่อใชประโยชนท่ีดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร เปนสัญญาตางตอบแทนองคการอุตสาหกรรมปาไมจึงตองพิจารณาดวยวาตน
ไดปฏิบัติหนาท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญาถูกตองครบถวนหรือไมเพียงใด ตามนัยมาตรา 369 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

องคการอุตสาหกรรมปาไมไดนําผลการพิจารณาของ สํานักงานอัยการสูงสุดเสนอตอท่ีประชุม
คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2560 และที่ประชุมมีมติ
รับทราบผลการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด และใหองคการอุตสาหกรรมปาไมประชุมหารือรวมกับบริษัทฯ 
และสหภาพแรงงาน - รัฐวิสาหกิจขององคการอุตสาหกรรมปาไม ใหไดขอยุติ และนําผลการประชุมหารือเสนอตอ
คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม เพื่อพิจารณาตอไป ตอมาองคการอุตสาหกรรมปาไมไดมีการประชุมรวม
ระหวางองคการอุตสาหกรรมปาไม บริษัทฯ และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองคการอุตสาหกรรมปาไม ซึ่งผลการประชุม
ปรากฏวา บริษัทฯ ยืนยันจะปฏิบัติตามสัญญาตอไป สวนสหภาพฯ ยืนยันท่ีจะคัดคานและเรียกรองใหมีการยกเลิกสัญญาฯ  

องคการอุตสาหกรรมปาไมไดนําผลการประชุมดังกลาวเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการของ-
องคการอุตสาหกรรมปาไม คร้ังท่ี 4/2560 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2560 ซึ่งท่ีประชุมมีมติใหองคการอุตสาหกรรมปาไม
ต้ังเร่ืองน้ีใหสํานักงานอัยการสูงสุด เปนผูดําเนินการตามกฎหมาย กรณีท่ี บริษัท สยาม แอสเซท จํากัด ไมปฏิบัติตามสัญญา
เลขท่ี ส.กม. 22/2555 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 แทนองคการอุตสาหกรรมปาไม โดยกอนสงเร่ืองใหสํานักงานอัยการสูงสุด
ดําเนินการใหสํานักกฎหมายขององคการอุตสาหกรรมปาไมประมวลเร่ืองดังกลาวสงใหกลุมกฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ-
และสิ่งแวดลอมพิจารณากอน และท้ังน้ีหากสํานักอัยการสูงสุดปฏิเสธตามที่องคการอุตสาหกรรมปาไมรองขอให
องคการอุตสาหกรรมปาไมดําเนินการจางบริษัทกฎหมายจากภาคเอกชนดําเนินการได และใหองคการอุตสาหกรรมปาไม
ดําเนินการเร่ืองน้ีใหเสร็จสิ้นโดยเร็วตอไป และปจจุบันองคการอุตสาหกรรมปาไมไดสรุปเร่ืองสงไปยังกลุมกฎหมาย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แลวตามบันทึกองคการอุตสาหกรรมปาไม ดวน ที่ ทส 1400/ก 112 
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีบันทึกดวนท่ีสุด ท่ี ทส 0222.2/4615 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 แจงผลการพิจารณาของกลุมกฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ใหองคการอุตสาหกรรมปาไม
ทราบและพิจารณาดําเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไมคร้ังท่ี 4/2560 ลงวันท่ี 
30 พฤษภาคม 2560 ท่ีมีมติใหองคการอุตสาหกรรมปาไมสงเร่ืองบริษัทฯ ไมปฏิบัติตามสัญญาเลขท่ี ส.กม. 22/2555 ลงวันท่ี 
23 สิงหาคม 2560 ใหสํานักงานอัยการสูงสุดเปนผูดําเนินการตามกฎหมายแทนองคการอุตสาหกรรมปาไมเพื่อใหการดําเนินการ
ดังกลาวไมกอใหเกิดความเสียหายตอองคการอุตสาหกรรมปาไม โดยเห็นวาเปนการใชอํานาจของคณะกรรมการองคการอุตสาหกรรมปาไม 
ตามมาตรา 7 (1) และมาตรา 15 (1) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการอุตสาหกรรมปาไม พ.ศ. 2499 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
และตอมาองคการอุตสาหกรรมปาไม ไดมีหนังสือท่ี ทส 1400/182 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2560 สงเร่ืองใหสํานักงานอัยการสูงสุด
ดําเนินคดีแพงกับบริษัทฯ แทนองคการอุตสาหกรรมปาไมแลวและระหวางน้ีอยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด  

ซึ่งภายหลังพนักงานอัยการเจาของสํานวน ไดพิจารณาขอเท็จจริงและใหคําแนะนําวา
องคการอุตสาหกรรมปาไมควรถอนเร่ืองดังกลาวเพื่อนํากลับมาดําเนินการตามความเห็นของสํานักงานคดีปกครอง สํานักงานอัยการสูงสุด
ใหครบถวนกอน องคการอุตสาหกรรมปาไมจึงไดดําเนินการตามคําแนะนําของพนักงานอัยการเจาของสํานวนดังกลาว 
โดยนัดเจรจากับบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง 

วันท่ี 7 มีนาคม 2561 องคการอุตสาหกรรมปาไมไดประชุมรวมกับผูแทนของ บริษัท สยาม แอสเซท จํากัด 
เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางเพื่อยุติปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวางการดําเนินการตามสัญญาฉบับดังกลาว โดยในการประชุม
ครั้งนี ้บริษัทฯ แจงวา หากบริษัทฯ จะขอเปลี ่ยนแปลงรูปแบบของอาคารที่จะกอสรางในพื ้นที ่ที ่ด ินแปลงบางโพ 
กรุงเทพมหานคร ใหมีความเหมาะสมกับรูปแบบของธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะสรางผลกําไรใหกับบริษัทฯ ไดมากกวาจะทําได
หรือไมอยางไร ซึ่งองคการอุตสาหกรรมปาไมไดแจงวาในการเปลี่ยนแปลงจะตองตรวจสอบเอกสารท่ีระบุไวในเง่ือนไขและรายละเอียดตาง  ๆ
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หมายเหต ุ28 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ตอ) 
ท่ีกําหนดไวในประกาศประมูลฯ (TOR) และขอกําหนดท่ีระบุไวในสัญญากอนวาจะสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขรูปแบบ
การกอสรางอาคารตามท่ีบริษัทฯ แจงความประสงคไดหรือไมอยางไร หากดําเนินการไดองคการอุตสาหกรรมปาไมจะแจงใหบริษัทฯ 
ทราบเพื่อใหบริษัทฯ นําเสนอรูปแบบการกอสรางท่ีจะปรับปรุงใหม พรอมอัตราผลประโยชนตอบแทนท่ีเพิ่มมากข้ึนใหกับ
องคการอุตสาหกรรมปาไมเพื่อพิจารณาตอไป และตอมาองคการอุตสาหกรรมปาไมไดทําหนังสือแจงใหบริษัทฯ นําเสนอ
รูปแบบโครงการท่ีจะขอเปลี่ยนแปลงมาใหองคการอุตสาหกรรมปาไมเพื่อพิจารณา 

ตอมา บริษัท สยาม แอสเซท จํากัด ไดแจงรูปแบบอาคารท่ีประสงคจะกอสรางเพิ่มเติมและจํานวน
ผลประโยชนตอบแทนเพิ่มเติมมาใหองคการอุตสาหกรรมปาไมทราบและพิจารณา ซึ่งปจจุบันองคการอุตสาหกรรมปาไมยังอยู
ระหวางการพิจารณารูปแบบอาคารและขอทราบรายละเอียดการใชประโยชนหรือขอบเขตการประกอบธุรกิจจากสิ่งกอสราง
ดังกลาวเพิ่มเติมและเจรจาตอรองเร่ืองผลประโยชนตอบแทนกับบริษัทฯ เพื่อใหองคการอุตสาหกรรมปาไมไดรับประโยชนสูงสุด 
ท้ังน้ีเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับนําเสนอใหคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม เพื่อพิจารณาในข้ันตอนตอไป 

วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไมและผูแทน บริษัท สยาม แอสเซท จํากัด ไดเขารวม
ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติตามสัญญาเชาใชประโยชนท่ีดินแปลงดังกลาว โดยมีประเด็นขอพิจารณาใน 2 เรื่อง คือ 
รายละเอียดหรือรูปแบบโครงการท่ีบริษัทฯ ประสงคจะเปลี่ยนแปลงและจํานวนผลประโยชนตอบแทน ท่ีหองประชุม
องคการอุตสาหกรรมปาไมโดยบริษัทฯ รับวาจะนําเร่ืองจํานวนผลประโยชนตอบแทนเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 
เพื่อพิจารณาอีกคร้ังหน่ึงและจะแจงผลการพิจารณาเร่ืองดังกลาวเปนหนังสือใหองคการอุตสาหกรรมปาไมเพื่อโปรดพจิารณาตอไป 

วันท่ี 9 ธันวาคม 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไมและผูแทนบริษัทฯ ไดประชุมหารือรวมกัน
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามสัญญาเชาฯ โดยมีการเจรจาเกี่ยวกับจาํนวนผลประโยชนตอบแทนท่ีบริษัทฯ เสนอเพิ่มเติม
และรูปแบบโครงการท่ีจะกอสรางบนท่ีดินท่ีเชา ตอมาบริษัทฯ ไดมีหนังสือแจงยืนยันขอมูลดังกลาว ซึ่งองคการอุตสาหกรรมปาไม
ไดนําผลการเจรจาเสนอใหคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไมทราบเมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2563 และปจจุบัน
อยูระหวางจัดทําบันทึกขอตกลงทายสัญญาเชาเพื่อเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดังกลาว 

เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2563 องคการอุตสาหกรรมปาไมไดประสานกับสํานักงานบังคับคดีแพง
กรุงเทพมหานคร 2 เพื่อขอรับเงินคาธรรมเนียมการจัดประโยชนตามสัญญา จํานวน 4 งวด (งวดท่ี 7 – 10) งวดละ 5.61 ลานบาท 
รวมเปนเงิน 22.44 ลานบาท ซึ่ง บริษัทฯ ไดนําไปวางทรัพยไวเพื่อชําระหน้ีใหกับองคการอุตสาหกรรมปาไม ต้ังแตป 2559 
และสํานักงานบังคับคดีแพง กรุงเทพมหานคร 2 ไดจายเงินใหกับองคการอุตสาหกรรมปาไมเรียบรอยแลว ตามหนังสือ
สํานักงานบังคับคดีแพง กรุงเทพมหานคร 2 เร่ืองท่ี 87/2559 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2563 

ปจจุบันองคการอุตสาหกรรมปาไมไดประสานงานกับ บริษัทฯ เกี่ยวกับแบบอาคารท่ีพักท่ีจะกอสราง
ท่ีอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง บริษัทฯ ยังออกแบบไมเสร็จ ทางสํานักกฎหมายจึงตองรอขอมูลดังกลาว
เพื่อนํามาใชทําบันทึกขอตกลงตอทายสัญญา 

28.2  เงินคางนําสงคลงั 
การจายเงินนําสงคลัง ตามหนังสือท่ี กค 0819.2/1336 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2560 สํานักงานคณะกรรมการ-

นโยบายรัฐวิสาหกิจ กําหนดใหองคการอุตสาหกรรมปาไมทยอยนําสงรายไดแผนดินประจําป 2553 จํานวน 37.21 ลานบาท 
ออกเปน 12 งวด รายละเอียดตามท่ีกลาวมาแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 17 ขององคการอุตสาหกรรมปาไม
ไดดําเนินการนําเงินรายไดแผนดินสงกระทรวงการคลัง ดังน้ี  

1. เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2560 จายเช็คเลขท่ี 10076283 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2560 ของธนาคารกรุงไทย
จายกระทรวงการคลัง จํานวน 3.00 ลานบาท 

2. เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2560 จายเช็คเลขท่ี 10082829 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2560 ของธนาคารกรุงไทย
จายกระทรวงการคลัง จํานวน 3.00 ลานบาท 

3. เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2560 จายเช็คเลขท่ี 10082860 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2560 ของธนาคารกรุงไทย
จายกระทรวงการคลัง จํานวน 3.00 ลานบาท 
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หมายเหต ุ28 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ตอ) 
ตอมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีหนังสือท่ี ทส 1400/2823 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2560 

ถึงกระทรวงการคลังใหพิจารณาเห็นชอบใหองคการอุตสาหกรรมปาไมดําเนินการ ดังน้ี 
1. ชะลอการนําสงเงินรายไดแผนดินท่ีคางจายจนกวาสถานะทางการเงินจะดีข้ึน 
2. ใหทยอยจายโบนัสพนักงานและกรรมการได ตามความเหมาะสมของกระแสเงินสด 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม คร้ังท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2562 
เห็นชอบใหองคการอุตสาหกรรมปาไมผอนผันการนําสงรายไดแผนดินป 2553 และดําเนินการจายโบนัสพนักงานและ
กรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไมไปพรอมกับการนําสงรายไดแผนดินตามแผนการจายเงิน และทําหนังสือแจง
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิพิจารณา (หนังสือองคการอุตสาหกรรมปาไมท่ี ทส 1400/254 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562)  

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ไดมีหนังสือท่ี กค 0819.2/3447 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2562 
อนุมัติใหองคการอุตสาหกรรมปาไมทยอยนําสงรายไดแผนดินท่ียังคางจายของป 2534 , 2535 และ 2553  

1. เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม จายเช็คเลขที่ 10125693 ลงวันที่ 1 
กรกฎาคม 2562 ของธนาคารกรุงไทยจายกระทรวงการคลัง จํานวน 4.00 ลานบาท เปนเงินคางนําสงคลังป 2534 งวดท่ี 1 
จํานวน 2.00 ลานบาท และป 2553 งวดท่ี 1 จํานวน 2.00 ลานบาท 

2. เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม จายเช็คเลขที่ 10125706 ลงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2562 ของธนาคารกรุงไทยจายกระทรวงการคลัง จํานวน 4.00 ลานบาท เปนเงินคางนําสงคลังป 2534 งวดท่ี 2 
จํานวน 2.00 ลานบาท และป 2553 งวดท่ี 2 จํานวน 2.00 ลานบาท 

3. เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม จายเช็คเลขท่ี 01067982 ลงวันท่ี 29 
สิงหาคม 2562 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยจายกระทรวงการคลัง จํานวน 4.45 ลานบาท เปนเงินคางนําสงคลังป 2534 
งวดท่ี 3 จํานวน 1.00 ลานบาท ป 2535 งวดท่ี 1 จํานวน 1.45 ลานบาท และป 2553 งวดท่ี 3 จํานวน 2.00 ลานบาท 

4. เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม จายผานระบบ KTB Corporate Online 
เลขท่ี CB000022740577 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2562 จายกระทรวงการคลัง จํานวน 4.00 ลานบาท เปนเงินคางนําสงคลัง
ป 2535 งวดท่ี 2 จํานวน 2.00 ลานบาท และป 2553 งวดท่ี 4 จํานวน 2.00 ลานบาท 

5. เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม จายผานระบบ KTB Corporate Online 
เลขท่ี CB000023275520 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 จายกระทรวงการคลัง จํานวน 4.00 ลานบาท เปนเงินคางนําสงคลัง
ป 2535 งวดท่ี 3 จํานวน 2.00 ลานบาท และป 2553 งวดท่ี 5 จํานวน 2.00 ลานบาท 

6. เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม จายผานระบบ KTB Corporate Online 
เลขท่ี CB000023772004 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 จายกระทรวงการคลัง จํานวน 4.00 ลานบาท เปนเงินคางนําสงคลัง
ป 2535 งวดท่ี 4 จํานวน 2.00 ลานบาท และป 2553 งวดท่ี 6 จํานวน 2.00 ลานบาท 

7. เมื่อวันท่ี 2 มกราคม 2563 องคการอุตสาหกรรมปาไม จายผานระบบ KTB Corporate Online 
เลขท่ี CB000024344930 ลงวันท่ี 2 มกราคม 2563 จายกระทรวงการคลัง จํานวน 2.00 ลานบาท เปนเงินคางนําสงคลัง
ป 2553 งวดท่ี 7 

8. เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2563 องคการอุตสาหกรรมปาไม จายผานระบบ KTB Corporate Online 
เลขท่ี CB000024714076 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2563 จายกระทรวงการคลัง จาํนวน 2.00 ลานบาท เปนเงินคางนําสงคลัง
ป 2553 งวดท่ี 8 

9. เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 องคการอุตสาหกรรมปาไม จายผานระบบ KTB Corporate Online 
เลขท่ี CB000025412287 ลงวันท่ี 28 กมุภาพันธ 2563 จายกระทรวงการคลัง จํานวน 2.00 ลานบาท เปนเงินคางนําสงคลัง
ป 2553 งวดท่ี 9 

10. เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2563 องคการอุตสาหกรรมปาไม จายผานระบบ KTB Corporate Online 
เลขท่ี CB000025920019 ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2563 จายกระทรวงการคลัง จํานวน 2.00 ลานบาท เปนเงินคางนําสงคลัง
ป 2553 งวดท่ี 10 
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หมายเหต ุ28 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ตอ) 
28.3 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  

กรณีองคการอุตสาหกรรมปาไมคางคาปรับผิดสัญญาซื้อขายไมหมอนรางรถไฟกับการรถไฟแหงประเทศไทย 
จํานวน 13.86 ลานบาท องคการอุตสาหกรรมปาไมไดผอนชําระคาปรับผิดสัญญาซื้อขายฯ จํานวน 13 ป ผอนชําระปละ 1.00 ลานบาท 
โดยผอนชําระคาปรับแลว ดังน้ี 

1. เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2560 จายเช็คเลขท่ี 10076238 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560 ของธนาคารกรุงไทย 
จํานวน 1.00 ลานบาท 

2. เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2561 จายเช็คเลขท่ี 10097850 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2561 ของธนาคารกรุงไทย 
จํานวน 1.00 ลานบาท 

3. เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2562 จายเช็คเลขท่ี 10119684 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2562 ของธนาคารกรุงไทย 
จํานวน 1.00 ลานบาท 

4. เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2562 จายเช็คเลขท่ี 10139267 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2563 ของธนาคารกรุงไทย 
จํานวน 1.00 ลานบาท 
 
หมายเหต ุ29 ผลสะสมจากการแกไขขอผดิพลาดและจัดประเภทใหม 

องคการอุตสาหกรรมปาไมมีการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดและจัดประเภทใหม ของรายการขอผิดพลาด 
ท่ีเกิดข้ึนต้ังแตงวดปกอน ดังน้ี 

1. ในป 2561 องคการอุตสาหกรรมปาไมไดบันทึกเงินฝากประจํา จํานวน 350.00 ลานบาท เปนเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ซึ่งท่ีถูกตองจะตองจัดประเภทเงินฝากประจํา 24 เดือน เปนเงินลงทุนระยะยาว จํานวน 100.00 ลานบาท 
และเงินฝากประจาํ 6 – 12 เดือน เปนเงินลงทุนช่ัวคราว จํานวน 250.00 ลานบาท 

2. ท่ีดิน จํานวน 3.04 ลานบาท องคการอุตสาหกรรมปาไมไมไดบันทึกบัญชีท่ีดินขององคการอุตสาหกรรมปาไม
เขตสุราษฎรธานี (ออป.สุราษฎรธานี) และองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตหาดใหญ (ออป.หาดใหญ) ในงบการเงินของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม ณ วันท่ีไดรับกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2549 และวันท่ี 9 เมษายน 2558 ตามลําดับ 
โดยใชราคาประเมินของสํานักงานท่ีดิน จังหวัดสุราษฎรธานี มูลคา 0.14 ลานบาท และราคาประเมินของสํานักงานท่ีดิน 
จังหวัดกระบ่ี มูลคา 2.90 ลานบาท รวมท้ังสิ้น 3.04 ลานบาท 

3. ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย เน่ืองจากป 2561 องคการอุตสาหกรรมปาไม
จางศูนยบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร (NIDA CONSULTING CENTER) ดําเนินการคํานวณผลประโยชน
ของพนักงานองคการอุตสาหกรรมปาไม ประจําป 2562 – 2564 โดยรับมอบงาน เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2561 พบวามีผลขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย จํานวน 28.04 ลานบาท ซึ่งตองรับภาระหน้ีสินดังกลาว ต้ังแตป 2561 
แตองคการอุตสาหกรรมปาไมไมไดบันทึกรับรูการทบทวนภาระหน้ีสินดังกลาว 

ดังน้ันองคการอุตสาหกรรมปาไมจึงปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดและจัดประเภทใหมดังกลาว โดยการปรับยอนหลัง
ทําใหงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เปลี่ยนแปลง ดังน้ี 

หนวย : บาท 
แกไขขอผดิพลาด กอนปรับปรุง ปรบัปรุง หลังปรบัปรุง 
งบแสดงฐานะการเงิน    
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561     

- ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ และสวนปา  2,566,856,897.54 3,038,950.00 2,569,895,847.54 
- กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร  (2,337,882,347.80) (3,038,950.00) (2,340,921,297.80) 
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หมายเหต ุ29 ผลสะสมจากการแกไขขอผดิพลาดและจัดประเภทใหม (ตอ) 
 

หนวย : บาท 
แกไขขอผดิพลาด กอนปรับปรุง ปรบัปรุง หลังปรบัปรุง 
งบแสดงฐานะการเงิน    
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561     

- ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ และสวนปา  2,527,677,157.69 3,038,950.00 2,530,716,107.69 
- ภาระหน้ีสินผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน (17,095,818.00) (2,468,606.00) (19,564,424.00) 
- ภาระหน้ีสินผลประโยชนระยะยาวหลังออกจากงาน (169,542,812.00) (25,569,402.00) (195,112,214.00) 
- กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร (2,873,329,552.94) 24,999,058.00 (2,848,330,494.94) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561    

-ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย 

 
      - 

 
28,038,008.00 

 
28,038,008.00 

-กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 535,447,205.14 (28,038,008.00) 507,409,197.14 
จัดประเภทใหม    
งบแสดงฐานะการเงิน     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561    

- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 478,710,237.01 (350,000,000.00) 128,710,237.01 
- เงินลงทุนช่ัวคราว - 250,000,000.00 250,000,000.00 
- เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 100,000,000.00 100,000,000.00 
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	คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562
	(ดำรงตำแหน่ง)
	ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ
	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
	คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562
	(ดำรงตำแหน่ง)
	ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ
	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
	คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562
	(ดำรงตำแหน่ง)
	ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ
	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
	คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562
	(ดำรงตำแหน่ง)
	ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ
	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
	คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562
	(พ้นตำแหน่ง)
	ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ
	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
	คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562
	(พ้นตำแหน่ง)
	ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ
	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
	คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้เห็นชอบอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่นขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตามที่องค์กา...
	หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
	ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 20.68 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ค่าปรับไม้สูญหายซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินคดีหรืออยู่ระหว่างการยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาด โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังจำ...
	ขัดข้อง – ลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 5.23 ล้านบาท เป็นบัญชีที่บันทึกพักไว้ชั่วคราวทั้งด้านลูกหนี้และเจ้าหนี้ (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 17) เพื่อรอการสอบสวนสะสางและได้รวมไม้ที่สูญหายและขาดสำรวจตั้งแต่ปี 2515 – 2562 จำนวน 5.23 ล้านบา...
	เงินค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 7.34 ล้านบาท เป็นค่าจ้างตัดไม้และค่าดูแลไม้ค้างรับ จำนวน 2.98 ล้านบาท เป็นไปตามสัญญาซื้อขายไม้ที่ บริษัท ทรอปิคอล ฟอร์เรสทรีส์ ทีพีอี จำกัด ได้ทำไว้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รายได้ผลิตภัณฑ์ยางพาราจำนวน 3.98 ...
	ลูกหนี้ความผิดทางแพ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 41.52 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากศาลแพ่งมีคำพิพากษา ตามคดีหมายเลขดำที่ 8423/2551 คดีหมายเลขแดงที่ 575/2553 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ให้ บริษัท ฐิติกาญจนค้าไม้ จำกัด ชดใช้เงินค่าปรับให้แ...
	ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 0.25 ล้านบาท เกิดจากคณะกรรมการ-บริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีคำสั่งที่ 1/2555 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่องให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีนำที่ดินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไปใช...
	รายที่ 1 ประธานคณะทำงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (หัวหน้าฝ่ายกฎหมายธุรกิจ) ให้ชดใช้ค่าเสียหายจำนวนร้อยละ 70 ของมูลค่าความเสียหาย คิดเป็นเงิน 0.25 ล้านบาท
	รายที่ 2 อดีตผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้ชดใช้ค่าเสียหาย จำนวนร้อยละ 30 ของมูลค่าความเสียหายคิดเป็นเงิน 0.11 ล้านบาท โดยได้โอนเงินค้างจ่ายชดใช้แล้วทั้งจำนวนตามบันทึกสำนักบัญชีและการเงิน ที่ ทส 1403.3/1588 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
	ในขณะที่มีคำสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหาย ผู้เกี่ยวข้องรายที่ 1 ฟ้องร้องดำเนินคดีกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรณีที่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยให้ออก ต่อมาคดีของผู้เกี่ยวข้องรายที่ 1 สิ้นสุดลงโดยศาลแรงงานกลางพิพากษาให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับผู้เกี่ยวข้องรายที่ 1 ...
	เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องตามคดีหมายเลขดำที่ 1233/2559 และ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ให้ดำเนินการหักเงินเดือนชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ตามบันทึกสั่งการผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ท้...
	เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้คืนเงินแก่ นายทรงพล อาทรธุระสุข (ผู้เกี่ยวข้องรายที่ 1)  ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยวางไว้ที่ศาลแรงงานกลาง และองค์การอุตสาหกรรมป...
	เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ศาลแรงงานกลาง อ่านคำสั่งศาลฎีกา ดังนี้
	1. เงินที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หักไว้ ศาลไม่รับวินิจฉัย ให้คืนเงินแก่โจทย์ (นายทรงพล อาทรธุระสุข)
	2. ดอกเบี้ย ศาลชั้นต้นพิพากษาให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (จำเลย) จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ศาลฎีกา รับวินิจฉัยในเรื่องดอกเบี้ยที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ขออนุญาตฎีกาดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 เนื่องจากเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐว...
	เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (จำเลย) ชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทย์ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
	และเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ได้ดำเนินการยื่นคำแถลงขอวางเงินตามคำพิพาษาเพิ่มเติม เป็นเงิน 0.14 ล้านบาท เนื่องจากคดีถึงที่สุดแล้วตามหนังสือสำนักงานคดีแรงงาน สำนักงานอัยการสูงสุด ที่ อส 0037.1/47 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
	ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังกำหนด จำนวน 0.25 ล้านบาท
	หมายเหตุ 10 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
	หน่วย : ล้านบาท
	หมายเหตุ 11 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 7.23 ล้านบาท ประกอบด้วย ที่ดิน จำนวน 6.94 ล้านบาท และอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 0.29 ล้านบาท ดังนี้
	หมายเหตุ 13  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 1.18 ล้านบาท บันทึกอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 0.89 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล จำนวน 0.29 ล้านบาท
	เจ้าหนี้ความผิดทางแพ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 10.86 ล้านบาท เป็นข้อพิพาทระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ส่งเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อขอให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตร...
	หมายเหตุ 18 รายการรอการรับรู้
	หมายเหตุ 20 เงินค้างนำส่งคลัง
	เงินค้างนำส่งคลัง จำนวน 16.21 ล้านบาท ประกอบด้วย
	เงินค้างนำส่งคลัง เป็นเงินที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อนุมัติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 โดยให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นำส่งรายได้แผ่นดิน จำนวน 37.21 ล้านบาท เนื่องจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ประสบปัญหาขาดสภาพค...
	ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่ กค 0819.2/3447 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 อนุมัติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทยอยนำส่งรายได้แผ่นดินที่ยังค้างจ่ายของปี 2534 , 2535 และ 2553 ปัจจุบันองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นำส่งรายได้แผ่นดินค้างจ่าย...
	หมายเหตุ 21 ภาระหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน
	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่         31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
	เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ โดยจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 30 วัน นับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานดังกล่าว กำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูก...
	เงินรับล่วงหน้า – บางโพ จำนวน 33.66 ล้านบาท เป็นเงินค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์บนที่ดินแปลงบางโพ    ตามสัญญาเลขที่ สำนักกฎหมาย 22/2555 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 จำนวน 56.10 ล้านบาท สำหรับการใช้ประโยชน์ 30 ปี โดยไม่นับรวมระยะเวลาในการก่อสร้างอาคาร 4 ปี โ...
	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาไม้ผลและไม้ยืนต้นและเงินอุดหนุนศูนย์เฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่า จำนวน 15.00 ล้านบาท และ 17.94 ล้านบาท เป็นเงินที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จ่ายให้หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี ยอดเงิน...
	ปัจจุบันองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้จัดทำหนังสือ ที่ ทส 1400/47 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 เสนอคณะกรรมการ-นโยบายป่าไม้แห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้นำเรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนทั้ง 2 โครงการ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและอ...
	หมายเหตุ 23  รายได้อื่นๆ
	หมายเหตุ 24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
	หมายเหตุ 25 ค่าใช้จ่ายอื่น
	หมายเหตุ 27 สินทรัพย์หรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
	หมายเหตุ 27 สินทรัพย์หรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (ต่อ)
	การจ่ายเงินนำส่งคลัง ตามหนังสือที่ กค 0819.2/1336 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการ-นโยบายรัฐวิสาหกิจ กำหนดให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทยอยนำส่งรายได้แผ่นดินประจำปี 2553 จำนวน 37.21 ล้านบาท ออกเป็น 12 งวด รายละเอียดตามที่กล่าวมาแล้วในหมายเหตุปร...
	1. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 จ่ายเช็คเลขที่ 10076283 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 ของธนาคารกรุงไทยจ่ายกระทรวงการคลัง จำนวน 3.00 ล้านบาท
	2. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 จ่ายเช็คเลขที่ 10082829 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 ของธนาคารกรุงไทยจ่ายกระทรวงการคลัง จำนวน 3.00 ล้านบาท
	3. เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 จ่ายเช็คเลขที่ 10082860 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ของธนาคารกรุงไทยจ่ายกระทรวงการคลัง จำนวน 3.00 ล้านบาท
	ต่อมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือที่ ทส 1400/2823 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ถึงกระทรวงการคลังให้พิจารณาเห็นชอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดำเนินการ ดังนี้
	1. ชะลอการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินที่ค้างจ่ายจนกว่าสถานะทางการเงินจะดีขึ้น
	2. ให้ทยอยจ่ายโบนัสพนักงานและกรรมการได้ ตามความเหมาะสมของกระแสเงินสด
	มติที่ประชุมคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เห็นชอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ผ่อนผันการนำส่งรายได้แผ่นดินปี 2553 และดำเนินการจ่ายโบนัสพนักงานและกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไปพร้อมกับการนำส่งรายได้แผ...
	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้มีหนังสือที่ กค 0819.2/3447 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 อนุมัติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทยอยนำส่งรายได้แผ่นดินที่ยังค้างจ่ายของปี 2534 , 2535 และ 2553
	1. เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ่ายเช็คเลขที่ 10125693 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ของธนาคารกรุงไทยจ่ายกระทรวงการคลัง จำนวน 4.00 ล้านบาท เป็นเงินค้างนำส่งคลังปี 2534 งวดที่ 1 จำนวน 2.00 ล้านบาท และปี 2553 งวดที่ 1 จำนวน 2.00 ล้านบาท
	2. เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ่ายเช็คเลขที่ 10125706 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ของธนาคารกรุงไทยจ่ายกระทรวงการคลัง จำนวน 4.00 ล้านบาท เป็นเงินค้างนำส่งคลังปี 2534 งวดที่ 2 จำนวน 2.00 ล้านบาท และปี 2553 งวดที่ 2 จำนวน 2.00 ล้านบาท
	3. เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ่ายเช็คเลขที่ 01067982 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจ่ายกระทรวงการคลัง จำนวน 4.45 ล้านบาท เป็นเงินค้างนำส่งคลังปี 2534 งวดที่ 3 จำนวน 1.00 ล้านบาท ปี 2535 งวดที่ 1 จำนวน 1.45...
	4. เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online เลขที่ CB000022740577 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 จ่ายกระทรวงการคลัง จำนวน 4.00 ล้านบาท เป็นเงินค้างนำส่งคลังปี 2535 งวดที่ 2 จำนวน 2.00 ล้านบาท และปี 2553 งวดที่ 4 ...
	5. เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online เลขที่ CB000023275520 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 จ่ายกระทรวงการคลัง จำนวน 4.00 ล้านบาท เป็นเงินค้างนำส่งคลังปี 2535 งวดที่ 3 จำนวน 2.00 ล้านบาท และปี 2553 งวดที่ 5 จำ...
	6. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online เลขที่ CB000023772004 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 จ่ายกระทรวงการคลัง จำนวน 4.00 ล้านบาท เป็นเงินค้างนำส่งคลังปี 2535 งวดที่ 4 จำนวน 2.00 ล้านบาท และปี 2553 งวดที...
	7. เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online เลขที่ CB000024344930 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 จ่ายกระทรวงการคลัง จำนวน 2.00 ล้านบาท เป็นเงินค้างนำส่งคลังปี 2553 งวดที่ 7
	8. เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online เลขที่ CB000024714076 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 จ่ายกระทรวงการคลัง จำนวน 2.00 ล้านบาท เป็นเงินค้างนำส่งคลังปี 2553 งวดที่ 8
	9. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online เลขที่ CB000025412287 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จ่ายกระทรวงการคลัง จำนวน 2.00 ล้านบาท เป็นเงินค้างนำส่งคลังปี 2553 งวดที่ 9
	10. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online เลขที่ CB000025920019 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 จ่ายกระทรวงการคลัง จำนวน 2.00 ล้านบาท เป็นเงินค้างนำส่งคลังปี 2553 งวดที่ 10
	28.3 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
	กรณีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ค้างค่าปรับผิดสัญญาซื้อขายไม้หมอนรางรถไฟกับการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 13.86 ล้านบาท องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ผ่อนชำระค่าปรับผิดสัญญาซื้อขายฯ จำนวน 13 ปี ผ่อนชำระปีละ 1.00 ล้านบาท โดยผ่อนชำระค่าปรับแล้ว ดังนี้
	1. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 จ่ายเช็คเลขที่ 10076238 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ของธนาคารกรุงไทย จำนวน 1.00 ล้านบาท
	2. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 จ่ายเช็คเลขที่ 10097850 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ของธนาคารกรุงไทย จำนวน 1.00 ล้านบาท
	3. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 จ่ายเช็คเลขที่ 10119684 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 ของธนาคารกรุงไทย จำนวน 1.00 ล้านบาท
	4. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 จ่ายเช็คเลขที่ 10139267 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ของธนาคารกรุงไทย จำนวน 1.00 ล้านบาท
	หมายเหตุ 29 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดและจัดประเภทใหม่
	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดและจัดประเภทใหม่ ของรายการข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นตั้งแต่งวดปีก่อน ดังนี้
	1. ในปี 2561 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้บันทึกเงินฝากประจำ จำนวน 350.00 ล้านบาท เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งที่ถูกต้องจะต้องจัดประเภทเงินฝากประจำ 24 เดือน เป็นเงินลงทุนระยะยาว จำนวน 100.00 ล้านบาท และเงินฝากประจำ 6 – 12 เดือน เป็นเงินลงทุนชั...
	2. ที่ดิน จำนวน 3.04 ล้านบาท องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่ได้บันทึกบัญชีที่ดินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี (ออป.สุราษฎร์ธานี) และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ (ออป.หาดใหญ่) ในงบการเงินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ณ วันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ใน...
	3. ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เนื่องจากปี 2561 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จ้างศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA CONSULTING CENTER) ดำเนินการคำนวณผลประโยชน์ของพนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2562 – 2564 โด...
	ดังนั้นองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จึงปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดและจัดประเภทใหม่ดังกล่าว โดยการปรับย้อนหลังทำให้งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปลี่ยนแปลง ดังนี้
	หน่วย : บาท
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