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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้

 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เรียกโดยย่อว่า อ.อ.ป. เป็นรัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จัดต้ังข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2499 จากทุนท่ีรัฐบาลก าหนดให้เมื่อเริ่มกิจการในปี พ.ศ. 2490 จ านวน 10 ล้านบาท      
ซึ่งในทางปฏิบัติรัฐมีเงินสดให้เพียง 10,000 บาท กับทรัพย์สินท่ีรวมถึงไม้สัก ซึ่งเป็นของกองท าไม้และกรมป่าไม้ท่ีท าค้างอยู่
ยังรวมถึงบุคคลจ านวนหน่ึง ท้ังน้ี ได้ด าเนินการเติบโตข้ึนมาเป็นล าดับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
มีมูลค่าสินทรัพย์ประมาณ 5,643 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2560 เพิ่มข้ึน 501.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.89 
ส่วนใหญ่เพิ่มข้ึนจากรายการเงินลงทุนการปลูกสร้างสวนป่า 

ปัจจุบัน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีพื้นท่ีสวนป่าเศรษฐกิจ ท้ังสิ้น 1.108 ล้านไร่ และผลผลิตซึ่งเป็นรายได้หลัก
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปัจจุบันนอกจากการด าเนินงานเชิงธุรกิจสร้างรายได้ให้กับรัฐแล้ว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้         
ยังได้สนับสนุน รวมถึงยังได้สนองนโยบายของรัฐในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และงานเชิงบริการสังคม 
โดยเฉพาะการฟื้นฟูพื้นท่ีป่าเสื่อมโทรม/ป่าต้นน้ าล าธาร การส่งเสริมด้านการปลูกป่าเศรษฐกิจ การอนุรักษ์และการบริบาลช้างไทย 
การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน สร้างงาน และสร้างอาชีพให้กับราษฎรท้องถ่ิน ฯลฯ  

ความเป็นมา และวัตถปุระสงค ์

ในอดีตประเทศไทยมีป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์มาก ในการท าไม้และน าไม้ออกจากพื้นท่ีป่าจะท าในรูปแบบสัมปทานป่าไม้ 
ในช่วงแรกรัฐจะให้สัมปทานท าไม้แก่ชาวต่างชาติ ซึ่งมีความรู้ด้านการท าไม้ จนถึงปี พ.ศ. 2455 Mr.W.F.Lloyd เจ้ากรมป่าไม้
ขณะน้ัน พิจารณาเห็นว่ารัฐบาลควรจะท าไม้สักออกจากป่าและท าการค้าไม้สักเองบ้าง เพื่อฝกึฝนพนักงานและเพิ่มพูนความรู้
ด้านการท าไม้จะได้ควบคุมการท าไม้ของประชาชนและบริษัทต่างชาติได้ กรมป่าไม้จึงเริ่มท าไม้ออกเองท่ีสวนป่าแม่แฮด           
จังหวัดแพร ่เป็นแห่งแรก และได้ขยายการท าไม้ไปยังป่าอื่นๆ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2476 ได้ต้ัง “กองท าไม้” ข้ึนเป็นหน่วยงาน
ส่วนกลางสังกัดกรมป่าไม ้แต่ในการด าเนินงานของกองท าไม้มีข้อจ ากัดด้วยกฎระเบียบของทางราชการท าให้ขาดความคล่องตัว 
คณะรัฐมนตร ีในขณะน้ันจึงได้มีมติจัดต้ัง “องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้” ข้ึน เมื่อวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2490 โดยเป็นหน่วยงาน
ในสังกัดกรมป่าไม้ 

ต่อมา รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2499 ก าหนดให้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
เป็นรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา 
ปี พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2542 ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับท่ี 5) วันท่ี 26 สิงหาคม 
พ.ศ. 2546 ให้โอน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไปเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อมา
เมื่อปี พ.ศ. 2559 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับท่ี 6) วันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพิ่มเติมในวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง ข้อ 5 โดยพระราชกฤษฎีกาได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังไว้ 6 ประการ  ดังน้ี 

(1) อ านวยบริการแก่รัฐ และประชาชนในอุตสาหกรรมป่าไม้ 
(2) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป่าไม้ เช่น เกี่ยวกับการท าไม้และเก็บหาของป่า แปรรูปไม้ การท าไม้     

อัด อบไม้ อัดน้ ายาไม้ กลั่นไม้ และประดิษฐ์หรือผลิตวัตถุหรือสิ่งของจากไม้และของป่า  และธุรกิจท่ีต่อเน่ืองคล้ายคลึงกัน 
รวมท้ังอุตสาหกรรมอื่นใดท่ีเกี่ยวด้วยไม้หรือของป่า 

(3) ปลูกสร้างสวนป่าคุ้มครองรักษาป่าไม้ และบูรณะป่าไม้เพื่อประโยชน์แก่การป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการ
เองหรือเป็นการด าเนินการเพื่อช่วยเหลือรัฐ 

(4) วิจัย ค้นคว้า และทดลองเกี่ยวกับผลิตผลและผลิตภัณฑ์ในด้านอุตสาหกรรมป่าไม้ 
(5) ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การปลูกฝังทัศนคติและความส านึกในการคุ้มครองดูแลรักษาบูรณะ 

และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ รวมท้ังการอนุรักษ์และบริบาลช้างเลี้ยงของไทย ตลอดจนด าเนินการกิจการเกี่ยวกับการจัดหา      
ท่ีพัก การอ านวยความสะดวก หรือการให้บริการในกิจการท่ีเกี่ยวกับการทัศนาจร หรือกิจการอื่นใด เพื่อประโยชน์แก่
การด าเนินการดังกล่าว 

(6) ด าเนินธุรกิจ หรือกิจการอื่นท่ีเกี่ยวเน่ืองหรือเพื่อประโยชน์แก่กิจการของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 

หน้า 2                                       อ.อ.ป. ปลกูป่าเพื่อประชาชน                                 รายงานประจ าปี 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้



แผนการด าเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมปา่ไม้ ปี 2563      
 

 
1. วิสัยทัศน์ อ.อ.ป. (FIO’s Vision) 

“เปน็ผู้น าจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดบัอตุสาหกรรมไม้จากป่าปลกู ในปี 2565” 
 
2. พันธกิจ อ.อ.ป. (FIO’s Missions) 

 1. พัฒนาท่ีดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า 
2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบ และสรา้งกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม 
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้และส่งเสรมิชุมชนท้องถ่ินด้านอุตสาหกรรมไม้ 
4. วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ 
5. ปรับโครงสร้างทางการเงินท้ังระบบ พัฒนาสินทรัพย์เพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์ตามศักยภาพ 

สร้างก าไรพอเลี้ยงองค์กรไม่เป็นภาระต่อรัฐ 
6. พัฒนาชุมชนท้องถ่ินโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน 
7. สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทยและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเท่ียว 

 
3. เป้าประสงค ์

1. พัฒนาและบริหารสวนป่าไม้เศรษฐกิจให้มีผลผลิตท่ีพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นผู้น า
ในการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน 

2. ปรับปรุงกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าไม้และลดต้นทุนการผลิต 
รวมท้ังพัฒนาการตลาดเชิงรุก มีกระจายสินค้าและเพิ่มจุดจ าหน่ายเพื่อเพิ่มยอดจ าหน่ายสินค้า 

3. แก้ปัญหาสภาพคล่อง มีแหล่งเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าไม้และบุคลากรมีความสามารถในการบริหาร 
และวิเคราะห์ทางการเงิน 

4. เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง ส่งเสริมให้พนักงานมีแรงจูงใจและภาคภูมิใจในองค์กร ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 
5. ธุรกิจบริการและการท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐาน สามารถสร้างผลก าไรและเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
6. ชุมชนรอบสวนป่ามีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมท่ีดีข้ึน และการบริบาลช้างไทยให้ช้างมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

สามารถสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ 
 
4. ยุทธศาสตร ์

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีหนังสือ ท่ี กค 0819.2/3973 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 
แจ้งความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้ อ.อ.ป. น าไปประกอบการพิจารณาในการจัดท าแผนวิสาหกิจ/แผนธุรกิจ ปี 2562 
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ อ.อ.ป. จึงได้มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ของ อ.อ.ป.   
ปี 2561 - 2565 โดยปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ ในแต่ละยุทธศาสตร์ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของ สคร. และ
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจฯ ดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งท่ี 8/2561 
เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2561 โดยในปี 2562 อ.อ.ป. ได้ปฏิบัติงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ 
ของ อ.อ.ป. ปี 2561 – 2565 มาอย่างต่อเน่ือง 

 
  

รายงานประจ าปี 2563 องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้                                      อ.อ.ป. ปลกูป่าเพื่อประชาชน                                  หน้า 3 

 



แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ของ อ.อ.ป. ปี 2561 – 2565 ประกอบด้วย  
ยุทธศาสตร์ที่  1 ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่  2 บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 
ยุทธศาสตร์ที่   4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผน DE 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาลให้มีความโปร่งใส และมคุีณธรรม  

   
โดยในปี 2562 ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ รายสาขาทรัพยากรธรรมชาติ ของ อ.อ.ป. ปี 2561 – 2565 

และแผนการด าเนินงานของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2562 รวม 10 แผนงาน ประกอบด้วย 
4.1 โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้ 
4.2 โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีอนุรักษ์ในสวนป่า 
4.3 แผนงานปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ า 
4.4 แผนงานคุ้มครองและอนุรักษช์้างไทย 
4.5 โครงการเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนที่สวนป่าไม้เศรษฐกิจ 
4.6 โครงการร่วมทุนกับภาคเอกชนและภาครัฐเพ่ือพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. (ปลูกไม้เศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม/ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) 
4.7 โครงการระดมทุนจากพันธมิตรคู่ค้า 
4.8 โครงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 
4.9 โครงการพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป. 
4.10 โครงการสร้างมลูค่าเพ่ิมในธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ 

 

ส าหรับการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ในปี 2563 ยังคงด าเนินการต่อเน่ืองตามโครงการ/แผนงาน ท่ียังไม่เสร็จสิ้น 
เพื่อให้เสร็จสิ้นตามแผนงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติของ อ.อ.ป. ปี 2561 - 2565 
ซึ่งต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นบรรลุเป้าหมาย ในปี 2563 
 
5. กลยุทธ์ของ องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ 
        5.1 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเปน็พลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

1. กลยุทธ์ท่ี 1 ทบทวนบทบาทท่ีเหมาะสมกับบริบทองค์กรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 
2. กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ วิจัย การเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ

ประชาชน รวมถึงสร้าง/แบ่งปันองค์ความรู้ให้กับประชาชน 
3. กลยุทธ์ท่ี 3 ร่วมมือกับภาคธุรกิจ เพื่อน าองค์ความรู้ไปต่อยอดใช้ประโยชน์ 
4. กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมอาชีพทางเลือก สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้วยการปลูก            

ไม้เศรษฐกิจ 
5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 

1. กลยุทธ์ท่ี 5 การบริหารจัดการการลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพ 
2. กลยุทธ์ท่ี 6 การจัดหาแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ 

5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 
1. กลยุทธ์ท่ี 7 ฟื้นฟูฐานะองค์กรและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน 
2. กลยุทธ์ท่ี 8 ปรับปรุงพัฒนาและขยายการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม 
3. กลยุทธ์ท่ี 9 บริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรายได้เพิ่มเติม 

  

หน้า 4                                อ.อ.ป. ปลกูป่าเพื่อประชาชน                                    รายงานประจ าปี 2563 องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ 



5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และ
แผน DE 

1. กลยุทธ์ท่ี 10 น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  

2. กลยุทธ์ท่ี 11 น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม  

1. กลยุทธ์ท่ี 12 ทบทวนการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาทและภาระกิจตาม
หลักเกณฑ์การบริหารจัดการท่ีดีและหลักธรรมมาภิบาล 

2. กลยุทธ์ท่ี 13 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้จัดท าแผนด าเนินงาน ปี 2563 เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรจุเป้าหมายท่ีสอดคล้อง
กับ 5 ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2561 - 2565 

 
6  แผนที่ยุทธศาสตร ์

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดท าแผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Maps) ตามแนวทางระบบบริหารจัดการเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) และระบบประเมินผลเชิงดุลยภาพ (Balanced 
Scorecard : BSC) ท่ีพิจารณาถึงความสมดุลของมุมมองท้ัง 4 ด้าน คือ มุมมองด้านการเงิน (Financial) มุมมองด้านลูกค้า 
(Customer) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) และมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning & 
Growth) เพื่อการปฏิบัติและการสื่อสารท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานประจ าปี 2563 องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้                                           อ.อ.ป. ปลกูป่าเพื่อประชาชน                                หน้า 5 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

                   หน้า  6                                  อ.อ.ป. ปลกูป่าเพื่อประชาชน                                         รายงานประจ าปี 2563  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้                                                                                                                                                                                                     

Strategy Map 

ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน 
เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ของชาต ิ

Fin
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บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ 

เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน
เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 

 

สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตรป์ระเทศไทย 4.0 และแผน DE 

ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม 

เป็นองค์กรที่ตอบสนอง 
ความต้องการของสังคม 

 

ก าไรยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ ปี 2561 – 2565 : “เป็นผู้น าจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูก ในปี 2565” 
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โครงการจัดท าแผนบริหาร
จัดการการลงทุนของ  

อ.อ.ป. ปี 2562 - 2565 

การบริหารจัดการการ
ลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพ 

โครงการจัดการประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โครงการระดมทุนจาก
พันธมิตรคู่ค้า (PPP)) 

การจัดการแหล่งเงินทุนที่
เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ 

โครงการร่วมทุนกับ
ภาคเอกชนและภาครัฐ 

เพ่ือพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. 

โครงการสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจ 

พื้นฟูฐานะองค์กร 
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน 

 

โครงการจ้าง           
ที่ปรึกษาทางการเงิน 

บริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์
เพื่อเป็นแหล่งรายได้เพิ่มเติม 

 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนป่าที่มี
ศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

โครงการพัฒนา
ทรัพย์สินของ อ.อ.ป. 

ร่วมมือกับภาคธุรกิจเพื่อน าองค์ความรู้ 
ไปต่อยอดใช้ประโยชน ์

 

โครงการขับเคลื่อน 
ชุมชนไม้มีค่า 

โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่
สวนป่าเพ่ือการอนุรักษ์ 

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ด้านทรัพยากรป่าไม้ 

โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. 

โครงการอนุรักษ์ 
และบริบาลช้างไทย 

โครงการดูแลขนยา้ย ควบคุม 
และแปรรูปไม้มีค่า 

ส่งเสริมการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์
วิจัย การเผยแพร่องค์ความรู้ และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของประชาชน 

 

ปรับปรุงพัฒนาและขยายการ
ด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างรายได้

เพิ่ม 
 

โครงการพัฒนาธุรกิจป่าไม้ โครงการน าระบบ EVM     
มาพัฒนาประสิทธิภาพ          

การด าเนินธุรกิจ 

โครงการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมไม้ 

โครงการพัฒนา
ระบบโลจิสติก 

ทบทวนบทบาทที่เหมาะสมกับบริบท
องค์กรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรข์องชาติ 

 

โครงการทบทวนบทบาทและทิศทาง 
การด าเนินงานของ อ.อ.ป.  

ส่งเสริมอาชีพทางเลือก สร้างรายได้  
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ด้วยการปลูกป่าเศรษฐกิจ 
 

โครงการเพิ่มพื้นทีป่่าเศรษฐกิจ 
  

โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ในการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ 

  

โครงการทบทวนและปรบัปรุงโครงสร้าง
องค์กรและโครงสร้างบริหารงาน  

โครงการพัฒนาระบบในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  โครงการแผนงานด้านความปลอดภัย 

สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

ทบทวนการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กร 
ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจตามหลักเกณฑ์

การบริหารจัดการที่ดีและหลักธรรมาภิบาล  

น าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารมาใช้ในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของ อ.อ.ป. 

โครงการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
และการส่ือสารมาพัฒนาด้านการตลาด 

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ดิจิทัล อ.อ.ป. พ.ศ 2562 - 2564 

 น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

โครงการพัฒนาทักษะความรู้  
และสมรรถนะบุคลากร 

โครงการพัฒนาระบบในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

โครงการส่งเสริมการประเมินคุณธรรม/
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและบริการสังคม 



การสร้างกลยุทธ์โดยใช ้TOWS Matrix 

 

 
 
 

 

        ปัจจัยภายใน 

 

 

ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง S จุดอ่อน W 

1.  บุคลากรมีความรู้ ความเช่ียวชาญ        
และประสบการด้านการจัดการสวนป่า
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและอุตสาหกรรมไม้
พร้อมท่ีจะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ใหม่ 
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
2.  มีผลผลิตจากสวนป่า (ไม้สัก ยูคาลิปตัส 
ยางพารา) อยู่จ านวนมากกระจายท่ัวประเทศ
ท่ีสามารถสร้างรายได้ได้แล้ว และรองรับ
การผลิตต่อเน่ืองในอุตสาหกรรมไม้ 
3.  โครงสร้างองค์กรมีหน่วยงานกระจาย      
อยู่ ท่ัวประเทศและมีบุคลากรประจ า 
อยู่ทุกหน่วยงาน 
4.  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ด าเนินธุรกิจ
ไม้อย่างครบวงจร ต้ังแต่กระบวนการปลูก 
การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากสวนป่า การแปร
รูปไม้ ผลิตภัณฑ์ และการจ าหน่วยผลผลิต
ต่างๆ 
5.  มีทรัพย์สินและท่ีดินกรรมสิทธิ์       
จ านวนมากกระจายอยู่ในสถานท่ีพัฒนา
และเจริญแล้วสามารถพัฒนา และใช้
ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรายได้ท่ียั่งยืน  
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
6.  มีช้างเลี้ยงจ านวนมาก ท าให้บุคลากร           
มีภูมิปัญญาและองค์ความรู้เกี่ยวกับช้าง 
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
ช้างไทย อีกท้ังยังสามารถปรับปรุงให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงศึกษาได้ 
7. สวนป่าท่ีอยู่กระจายตามจังหวัดต่างๆ 
หลายแห่งมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะพัฒนา 
ให้เป็นแหล่งให้บริการท่องเท่ียวได้ 

1. ด้านการผลิต ผลผลิตสวนป่าต่อหน่วย          
พื้นท่ีอยู่ในระดับต่ า คุณภาพวัตถุดิบ                
ไม่สม่ าเสมอ เน่ืองจากการปลูกสรา้งสวนป่า      
ไม่มุ่งเน้นก าไรสูงสุด 
2. ขาดการวิจัยและพัฒนาด้านสวนป่า        
ด้านวัตถุดิบ ด้านอุตสาหกรรมไม้                
ด้านการตลาดเชิงรุกขาดการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีทันสมัย สินค้าท่ีหลากหลาย        
ตรงตามความต้องการของลูกค้าและตลาด 
3. ขาดการลงทุนในด้านเครื่องจักร อุปกรณ์       
ท่ีทันสมัย เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิต 
ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต          
และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้ามาเป็นเวลานาน 
4. ด้านการเงิน ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
ขาดประสิทธิภาพในการหาแหล่งเงินลงทุน 
ขาดบุคลากรท่ีเช่ียวชาญเฉพาะด้านการเงิน
และการหาแหล่งเงินทุนในการลงทุนสร้าง
ผลผลิตในระยะยาว ขาดการบริหารสินทรัพย์ 
ท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
5. ด้านการบริหารบุคคล โครงสร้างองค์กร         
มีหน่วยงานสนับสนุนมากและมีล าดับข้ัน        
การบังคับบัญชามาก 
6. ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ในการ
บริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ไม่มีการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง 
การกระจายสินค้าเพิ่มการจ าหน่ายตาม        
จุดต่างๆ 
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1. กระแสการต่ืนตัวด้าน   
การอนุรักษ์ และฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติของโลก
ท าให้ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว
ซึ่งเป็นตลาดน าเข้าไม้ท่ี
ส าคัญกีดกันการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์ไม้ท่ีใช้วัตถุดิบ 
จากป่าธรรมชาติและประเทศ
เพื่อนบ้านหลายประเทศ 
2. สถานการณ์ด้านพลังงาน
และเช้ือเพลิงราคาสูงข้ึน  
ท าให้ประชาชนต้องการ
พลังงานทดแทนท่ีปลอดภัย
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. อ.อ.ป. เป็นหน่วยงาน
เดียวท่ีได้กรรมสิทธิ์ในการ
ส่งไม้สักท่อนออกจ าหน่าย
นอกประเทศได้และได้สิทธิ์
ในการใช้ประโยชน์ไม้ใน
พื้นท่ีโซนป่าเศรษฐกิจ 
4. อ.อ.ป. ใช้ช้างในการ 
ท าไม้มาเป็นระยะเวลานาน  
ท าให้มีองค์ความรู้  
ภูมิปัญญาด้านการคล้องช้าง 
ดูแลรักษาสุขภาพช้างเป็น
อย่างดี ประกอบกับกระแส
สังคมเร่ืองการอนุรักษ์ช้าง 
ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของ
ประเทศท าให้ อ.อ.ป.  
มีบทบาทเร่ืองการอนุรักษ์
และบริบาลช้างเลี้ยงมากขึ้น 
5. การเปิด AEC จะเป็น
โอกาสให้ อ.อ.ป. ขยายการ
ผลิตและการด าเนินงาน    
ซึ่งจะสามารถท าให้กู้เงิน
เพิ่มข้ึนได้และสามารถขอ
งบประมาณอุดหนุนจาก
รัฐบาลมาด าเนินการได้ 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการด าเนินงาน 
ด้านการอนุรกัษ์ วิจัย การเผยแพร่  
องคค์วามรู้ และพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
ของประชาชน รวมถึงสร้าง/แบ่งปัน     
องคค์วามรู้ให้กบัประชาชน 
1. โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้      
ด้านทรัพยากรป่าไม้ 
2. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจ
ของ อ.อ.ป. (สวนป่า/อุตสาหกรรม/
ท่องเท่ียว) 
3. โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีสวนป่า 
เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
4. โครงการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย 
5. โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุมและ
แปรรูปไม้มีค่า 
 
กลยุทธ์ที่ 9  บริหารทรพัย์สินใหเ้กดิ
ประโยชน์เพือ่เป็นแหล่งรายได้เพิ่มเติม  
1. โครงการพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป.  

กลยุทธ์ที่ 3  ร่วมมือกับภาคธุรกิจ เพือ่น า
องคค์วามรู้ไปต่อยอดใช้ประโยชน์ 
1. โครงการขับเคลื่อนชุมชนไม้มีค่า 
 
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากรรัฐวิสาหกิจ 
1. โครงการจัดท าแผนการบริการจัดการลงทุน
ของ อ.อ.ป. ปี 2561 – 2565 
2. โครงการจัดการประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจขององค์กรเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
Eco – Efficiency 
 
กลยุทธ์ที่ 7 ฟื้นฟูฐานะองค์กร เพื่อแกป้ญัหา
ทางการเงนิให้ชัดเจน 
1. โครงการจ้างท่ีปรึกษาทางการเงิน 

กลยุทธ์ที่ 10 น าเทคโนโลยีสารสนเทศ    
และการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสทิธิภาพ
การด าเนนิธุรกิจของ อ.อ.ป. 
1.  โครงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ    
การสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ          
การด าเนินธุรกิจของ อ.อ.ป. 
 
กลยุทธ์ที่ 11 น าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
1. โครงการจัดท าแผนดิจิทัล พ.ศ. 2562 - 2564 
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1. กระแสอนุรักษ์รุนแรง 
ในปัจจุบัน คนไทยไม่
เข้าใจความหมายเรื่อง  
ป่าเศรษฐกิจมองการใช้
ประโยชน์ไม้เป็นการ
ท าลาย และภาพลักษณ์
ในอดีตของ อ.อ.ป. คือ
การตัดไม้ท าลายป่า 
2. คู่แข่งด้านอุตสาหกรรม
ไม้เอกชนมีเงินทุน และ
เทคโนโลยีท่ีดีกว่า 
3. ไม้ยูคาลิปตัส มีราคา
ถูก เน่ืองจากถูกก าหนด
ราคาจากผู้ประกอบการ
เอกชนรายใหญ่ 
4. กฎระเบียบด้านป่าไม้ 
ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน        
ไม่เอ้ืออ านวยต่อธุรกิจ
อุตสาหกรรมป่าไม้        
ไม่สามารถจัดการสวนป่า
ไม้เศรษฐกิจ และใช้
ประโยชน์ไม้จากสวนป่า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ปัญหาขัดแย้งกับชุมชน 
ซึ่งต้องการพื้นท่ีป่าไม้ใช้
เป็นท่ีท ากิน ชุมชนมีการ
ขยายตัวแต่พื้นท่ีมีจ ากัด
จึงเกิดข้อขัดแย้งกับการ
ปลูกสวนป่าไม้เศรษฐกิจ
ของ อ.อ.ป 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอาชีพทางเลือก สร้าง
รายได้  และพัฒนาคุณภาพชี วิตของ
เกษตรกรด้วยการปลูกป่าเศรษฐกิจ 
1.  โครงการเพิ่มพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจ 
2. โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน  
ในการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ 6 ใช้เครือ่งมือทางการเงนิใหม่ๆ   
ในการจดัหาแหล่งเงินเพื่อการลงทนุ 
1. โครงการระดมทุนจากพันธมิตรคู่ค้า 
2. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการด าเนิน
ธุรกิจของ อ.อ.ป. (ปลูกป่าเศรษฐกิจ/
อุตสาหกรรม/ท่องเท่ียว) 
3. โครงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 
กลยุทธ์ที่ 8 ปรบัปรุงพัฒนาด้านธุรกิจป่าไม้ 
1. โครงการน าระบบ EVM มาพัฒนา
ประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ 
2. โครงการพัฒนาด้านธุรกิจป่าไม้ 
3. โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ 
4. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติก 
กลยุทธ์ที่ 12 ทบทวนการบรหิารจัดการและ
โครงสร้างองคก์รให้สอดคลอ้งกบับทบาท
และภาระกิจตามหลักเกณฑก์ารบริหาร
จัดการทีด่ีและหลกัธรรมาภิบาล 
1. โครงการพัฒนาระบบในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2. โครงการแผนงานด้านความปลอดภัย 
สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
กลยุทธ์ที่ 13 การพฒันาทรพัยากรบคุคล 
1. โครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ และ
สมรรถนะบุคลากร 
2. โครงการพัฒนาระบบในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
หน่วยงาน (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 
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            แผนด าเนินงาน 
           รายได้ผลผลิตไม้ตามนโยบายรัฐ 12,719,000.00 
           รายได้ผลผลิตจากสวนป่าไม้สัก 425,382,200.00 
           รายได้ผลผลิตจากสวนป่าไม้ยูคาฯ 62,764,950.00 
           รายได้ผลิตยางพารา+ยางก้อนถ้วย 326,327,200.00 
           รายได้จากสวนป่าไม้ยางพารา 24,143,550.00 
      +ดอกเบี้ยจ่าย -  งบก าไรขาดทุน  รายได้อุตสาหกรรมไม้(แปรรูป/ผลติภัณฑ์) 366,975,825.00 
 ภาษีเชิงเศรษฐศาสตร์  30%   -ก าไรจากการขายทรัพย์สิน -  รายได้รวม  รายได้ซื้อขายไม้แปรรูป 748,932,545.00 
 7,229,965.00   -ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 866,174.00  2,071,127,327.00  รายได้จากการท่องเที่ยว 11,220,000.00 
    adjust  -ค่าเผื่อสินค้าช ารุด -    รายได้อ่ืนๆ  7,285,783.00 
  adjust  (+)  +ค่าใช้จา่ย CSR1 7,745,651.00    รายได้ด าเนินงานอ่ืน 85,376,319.00 
  (-)    เงินช่วยเหลือปลูกป่า -      
      รวม 8,611,825.00    ต้นทุนผลิตไม้ตามนโยบายรัฐ 7,074,823.00 
           ต้นทุนผลิตสวนป่าไม้สัก 164,179,487.00 
  NOPAT  NOPBT  NET PROFIT   ค่าใช้จ่ายรวม  ต้นทุนผลิตสวนป่าไม้ยูคาฯ 52,203,719.00 
  028,919,858.64  36,149,823.30  27,537,998.00   2,043,589,374.00  ต้นทุนผลิตไม้ยางพารา 40,448,444.00 
           ต้นทุนผลิตยางพารา + ยางก้อนถ้วย 260,578,183.00 
  (-)         ต้นทุนผลิตอุตสาหกรรมไม้ 239,265,461.00 

EP           ค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยว 37,320,000.00 
053,972,517.94         ดอกเบี้ยจ่าย  ค่าใช้จ่ายซื้อขายไม้แปรรูป 683,621,950.00 

    WACC  Kd(D/D+E) = 0.00%   -  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  715,744.00 
    6.95%  Ke(D/E+E) = 9.82%     ค่าใช้จ่ายบริหารทั่วไป 443,713,179.00 
  ต้นทุนเงินทุน         ค่าใช้จ่ายในการขาย 82,746,277.00 
  -25,052,659.30  (X)  สินทรัพย์หมุนเวียน   งบดุล  ค่าใช้จ่าย CSR 15,972,110.00 
    เงินทุนท่ีใช้  3,430,379,748.88   สินทรัพย์หมุนเวียน  ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน 15,749,997.00 
    -360,475,104.61     3,508,741,412.00    
       (-)  Adjust 3,303,049,725.52  +ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 123,856,424.00 
  adjust (-)  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     +ค่าเผื่อสินค้าช ารุดและเสื่อมคุณภาพ 3,473,599.00 
    -รายการพิเศษ  1,251,167,801.92    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  -หน้ีสินระยะสั้นไม่มี ดบ. 504,176,088.00 
    691,441,170.00     2,707,611,128.00    
    -สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง   (-)  Adjust 2,770,382,440.17    
    3,743,235,182.24       -หน้ีสินระยะยาวไม่มี ดบ. 1,519,214,638.25 
    -สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้         
    607,346,303.17         

แผนผังปัจจยัขับเคลื่อนมูลค่าทางเศรษฐกิจ (EP) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2563 (แผน) 
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8) เป้าหมายด าเนินงาน ประจ าปี 2563 
8.1 เป้าหมายแผนด าเนนิงานจากงบประมาณรายได้ – รายจ่าย 

8.1.1 แผนด าเนินงานการผลิตสินค้าท่ีส าคัญ ประจ าปี 2563 ดังน้ี 
 

ที่ รายการ 
พื้นที่ 
(ไร่) 

ปริมาณ
การผลิต 
(ม3/ตัน) 

รายได ้

(ล้านบาท) 

รายจ่าย 

(ล้านบาท) 

1 ผลผลติจากป่าตามนโยบายรัฐและพื้นที่    
ป่าเปดิใช้ประโยชน์ (ไม้ป่านอกโครงการ)             

 
(ลบ.ม) 

 3,948 12.72 7.07 

2 ผลผลติจากสวนป่า     

 ไม้สัก                                           
- จ าหน่ายเป็นสักท่อน                    
- ส่งอุตสาหกรรมไม้                       

(ลบ.ม.) 
(ลบ.ม.) 
(ลบ.ม.) 

27,864.88 64,510 
38,808 
25,702 

 
425.38 

 
164.19 

 ไม้ยูคาลิปตัสและไม้โตเร็ว                      (ตัน) 14,012.22 67,390 62.76 52.20 

 ไม้ยางพารา                                       (ไร่) 1,610  24.14 40.44 

 ผลผลติยางพารา                                 
- น้ ายางพารา ยางแผ่นดิบ ยางก้อนถ้วย   

(ตัน) 
(ตัน) 

26,704.89  
7,546 

 
326.32 

 
260.57 

 รวมด้านสวนป่า   838.60 517.40 

 รวมด้านป่าไม้และสวนป่า   851.32 524.47 

3 ไม้แปรรปู                                     
- ไม้แปรรูปซุงสักสวนป่า                     
- ไม้แปรรูปซุงสักนอกโครงการ 
- ไม้แปรรูปซุงกระยาเลยป่านอกโครงการ                       

(ลบ.ฟ.) 
(ลบ.ฟ.) 
(ลบ.ฟ.) 
(ลบ.ฟ.) 

 214,319 
210,095 

1,200 
3,024 

229.62 
226.00 

0.60 
3.02 

148.69 
146.88 

0.50 
1.31 

4 ผลติภณัฑ/์ไม้ประสาน                       (ลบ.ฟ.)  25,200 48.03 38.95 

5 ไมป้ระสาน                           (ลบ.ฟ.)  162,000 89.10 51.60 

6 บรกิารรกัษาเนื้อไม ้
- อบไม้  
- อัดน้ ายาไม้ 

(ลบ.ฟ.) 
(ลบ.ฟ.) 
(ลบ.ฟ.) 

 5,400 
4,800 

600 

0.21 
0.19 
0.02 

0.02 
0.01 
0.01 

รวมด้านอตุสาหกรรมไม ้   366.97 239.25 

7 ด้านบรกิารการท่องเที่ยว  (คน)  43,968 11.22 37.32 

8 ด้านการบริการซ้ือขายไม้แปรรูป   748.93 683.62 

9 ด้านการด าเนนิงานอื่น    85.38 15.75 

10 ด้านอื่นๆ (ค่าเช่า , ปันผล)   7.28 0.72 

11 ค่าใช้จ่ายการบริหาร           - 443.71 
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ที่ รายการ 
พื้นที่ 
(ไร่) 

ปริมาณ
การผลิต 
(ม3/ตัน) 

รายได ้

(ล้านบาท) 

รายจ่าย 

(ล้านบาท) 

12 ค่าใช้จ่ายในการขาย (การตลาดเชิงรุก)          - 82.75 

13 ค่าใช้จ่าย CSR          - 15.97 

 รวมทั้งสิ้น   2,071.13 2,043.59 

 ก าไรสุทธ ิ    27.54 
 

8.1.2 ประมาณการทางการเงิน 
8.1.2.1 เปรียบเทียบงบก าไรขาดทุน ปี 2559 – 2563 

หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 2559 2560 2561 2562* 2563** 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

จากปี 2562 

รายได้รวม 2,369.10 2,167.23 2,877.42 1,835.02 2,071.13 236.11 

รายจ่ายรวม 2,277.50 2,058.31 2,340.43 1,784.62 2,043.59 258.97 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 91.60 108.92 535.44 50.40 27.54 (22.86) 

EBIDA 99.46 179.22 552.49 85.39 46.92 (38.47) 

ก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) 26.63 36.54 2.39 9.21 53.97 44.76 

*    ประมาณการ     **    แผนงาน 
 
สถิติผลการด าเนินงานก าไร (ขาดทุน) ปี 2559 - 2562 

หน่วย : ล้านบาท 

 

ปี พ.ศ. 

รายได ้ รายจ่าย ก าไร 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนนิงาน 

2559 1,899.60 2,369.10 1,842.47 2,277.50 57.13 91.60 

2560 1,709.55 2,167.23 1,678.52 2,058.31 31.03 108.92 

2561 1,867.34 2,877.42 1,836.01 2,340.43 31.33 535.44 

2562 1,835.02 2,120.65 1,784.62 2,056.77 50.40 63.88 

* ประมาณการ 
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8.1.2.2 ประมาณการกระแสเงินสด ปี 2563 
หน่วย: ล้านบาท 

รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

เงินสดรับ 538.15 
 

559.79 
 

654.19 
 

563.39 
 

2,315.52 

เงินสดจ่าย 515.35 
 

552.34 
 

648.96 
 

563.21 
 

2,279.87 

เงินสดรับมากกว่า (น้อยกว่า) เงินสดจ่าย 22.81 
 

7.44 
 

5.23 
 

0.17 
 

35.66 

เงินสดคงเหลือต้นงวด 454.78 
 

477.59 
 

485.03 
 

490.26 
 

454.78 

เงินสดคงเหลือปลายงวด 477.59 
 

489.03 
 

490.26 
 

490.43 
 

490.43 

 
8.1.2.3  สรุปตัวแปรท่ีส าคัญ (Key Value Driver) ท่ีมีผลต่อค่า EP ปี 2563 ดังน้ี 

(ด้านรายได้)  
1. ไม้สักสวนป่า เป็นเงิน 425.38 ล้านบาท 
2. ไม้แปรรูปอื่นๆ (ซื้อขายไม้แปรรูป) เป็นเงิน 748.93 ล้านบาท 
3. ผลผลิตจากยางพารา เป็นเงิน 326.32 ล้านบาท 
4. ด้านอุตสาหกรรมไม้ เป็นเงิน 366.97 ล้านบาท 
5. ไม้โตเร็ว  เป็นเงิน 62.76 ล้านบาท 
6. รายได้จากการท่องเท่ียว เป็นเงิน 11.22 ล้านบาท 

 (ด้านรายจ่าย)  
1.ต้นทุนของสินค้าท่ีขายและบริการ เป็นเงิน 1,488.14 ล้านบาท 
2.ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นเงิน 443.71 ล้านบาท 
3.ค่าใช้จ่ายในการขาย เป็นเงิน 82.75 ล้านบาท 

 
8.1.2.4  ตัวแปรท่ีส าคัญที่ส่งผลต่อก าไร (ขาดทุน) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

1. ราคาน้ ายางพารา จากปี 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 
2562 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 102 ,121, 85, 70 , 45, 42, 50, 60, 44, 46 บาท ส าหรับปี 2563 ต้ังประมาณการราคา
กิโลกรัมละ 47 บาท ข้ึนกับกลไกตลาดโลก ซึ่งคาดว่าราคาน้ ายางพาราจะเพิ่มข้ึนจากนโยบายการลดพื้นท่ีกรีดยางพาราของรัฐบาล 

2. การผลิตไม้ซุงออกจากสวนป่าเป็นไปตามก าลังผลิต เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในสินค้าไม้  
แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 อ.อ.ป. ได้ใช้งบประมาณลงทุนเพิ่มเติมในการจัดซื้อเครื่องจักร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ในการท าไม้ 
พร้อมท้ังได้ปรับราคาจ าหน่ายสูงข้ึนตามสภาวะตลาด หรือลดลงของคุณภาพไม้ ซึ่งบางส่วนอาจจะมีแมลงเจาะไม้สักท าลาย 
ท าให้ราคาจ าหน่ายต่อหน่วยลดลง 

3. การพัฒนาสินทรัพย์ (ท่ีดิน) มีการด าเนินการยื่นขอแก้ไขประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากประเภทสถาบันราชการ, สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (ผังเมืองสีน้ าเงิน) ให้เป็นประเภทท่ีสามารถประกอบพาณิชย์
ได้ ซึ่ง อ.อ.ป. ได้ให้ความเห็นชอบ การจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของการพัฒนาท่ีดินแปลงท่ีมีศักยภาพ และจ้างท่ีปรึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าและเสนอแผนพัฒนาท่ีดิน คาดว่าในปี 2563 จะมีกระแสเงินสดเข้าตามโครงการพัฒนาสินทรัพย์ 
ประมาณ 141.26 ล้านบาท 

4. การเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมไม้จากกระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้อัดประสาน 
เป็นการสร้างมูลค่าไปสู่ผลิตภัณฑ์แบบไม้ตัดต่อมือประสานเส้น และไม้อัดประสานแผ่น 
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8.1.2.5 รายจ่ายเพิ่มขึ้น (ที่ส าคัญ) 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลากร

จากการปรับข้ึนเงินเดือนประจ าปีและการลงทุนเพิ่มเติมในการเพิ่มประสิทธิภาพการท าไม้สักสวนป่า และการเพิ่มประสิทธิภาพ
การแปรรูปไม ้
 

8.1.2.6 ข้อสรุปทางการเงินปี 2563  
จากการด าเนินธุรกิจของ อ.อ.ป. ในปี 2563 ซึ่งเน้นเรื่องการใช้ฐานทรัพยากรขององค์กร 

ท่ีมุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนในองค์กร และตอบสนองนโยบายรัฐบาลในด้านประชารัฐ และบริการเชิงสังคม 
ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน คาดว่าจะก าไรสุทธิประมาณ 27.54 ล้านบาท มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะด าเนินการกิจการ
และสามารถเลี้ยงตนเอง ยังไม่เป็นภาระต่อรัฐ แต่จะต้องระมัดระวังเรื่องกระแสเงินสด เร่งการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ส าหรับประมาณการก าไรเห็นว่า
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันแล้ว 
 

8.2  เป้าหมายแผนด าเนนิงานด้านการลงทนุ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ต้ังเป้าหมายการลงทุน ประจ าปี 2563 และได้รับการอนุมัติงบประมาณเงินลงทุน

จากแหล่งเงินรายได้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และงบประมาณลงทุนจากเงินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งอยู่ระหว่างข้ันตอนการพิจารณาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีวงเงินการขออนุมัติ
เบิกจ่าย จ านวน 329.212 ล้านบาท ดังน้ี 

 
หน่วย : บาท 

รายการ งบลงทนุที่ได้รบั แผนการเบิกจ่าย 

งบลงทนุจากเงนิรายได้ อ.อ.ป. 329,212,000.00 297,187,700.00 
1. งบลงทุนของอนุมัตริายป ี 2,000,000.00 2,000,000.00 

- ท่ีดิน          -             - 
- สิ่งก่อสร้าง           -             - 
- เครื่องจักร           -             - 
- เครื่องใช้ส านักงาน           -              - 
- ยานพาหนะ           -            - 
- ส ารองราคาในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง          -             - 
- ส ารองกรณีจ าเป็นเร่งด่วน  2,000,000.00 

 

2,000,000.00 
2. งบประมาณลงทุนที่จดัท าเป็นแผนระยะยาว 327,212,000.00 

 

295,187,700.00 
(1) แผนงานปลูกสร้างสวนป่า 327,212,000.00 

 

295,187,700.00 
- สิ่งก่อสร้าง          -             - 
- เครื่องจักร 6,336,000.00 

 

6,336,000.00 
 
 
 
 
 
 

หน้า 14                                   อ.อ.ป. ปลูกป่าเพื่อประชาชน                                   รายงานประจ าปี 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้



8.2  เป้าหมายแผนด าเนนิงานด้านการลงทนุ (ต่อ) 
 

หน่วย : บาท 

รายการ งบลงทนุที่ได้รบั แผนการเบิกจ่าย 

- ยานพาหนะ           - 
            

           - 

- เครื่องใช้ส านักงาน / เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก          - 
            

           - 

- ลงทุนอื่นๆ (แผนงานปลูกสร้างสวนป่า) 320,243,000.00 
 

288,218,700.00 

- ส ารองราคาในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง 633,000.00 
 

633,000.00 

รวมวงเงินลงทุนทัง้สิ้น 329,212,000.00 
 

297,187,700.00 

 
8.2.1 เป้าหมายการลงทุนท่ีส าคัญ : การพัฒนาพื้นท่ีสวนป่า  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.3  เป้าหมายการด าเนนิงานตามแผนด าเนินงานขององคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2563 

เป็นการด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง 
มีการบริหารจัดการท่ีดีได้ รวมท้ังการพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมตามท่ีองค์กรคาดหวัง  
มีความผูกพัน แรงจูงใจและภาคภูมิใจในองค์กร สามารถปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ “เป็นผู้น าจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูก ในปี 2565” 
ดังน้ี 

8.3.1 แผนจัดการผลผลิตจากสวนป่า 
8.3.2 แผนงานพัฒนาการปลูกสร้างสวนป่า 
8.3.3 แผนงานการระดมทุนจากพันธมิตรคู่ค้า 
8.3.4 แผนงานการจัดท าระบบ E - Commerce 
8.3.5 แผนงานสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ 
8.3.6 แผนงานพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป. 
8.3.7 แผนงานสร้างรายได้จากแหล่งท่องเท่ียว 
8.3.8 แผนงานการพัฒนาตลาดเชิงรุก 
8.3.9 แผนงานการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 
8.3.10 แผนงานการร่วมทุนกับภาคเอกชนและภาครัฐเพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. 

 

8.2.1.1 ปลูกเสริมและพัฒนารื้อปลูกใหม่   
 ปลูกเสริมไม้สักหลังการท าไม้รอบที่  2 7,806   ไร ่
 พฒันารือ้ปลกูใหม่   

 - ไม้สัก  1,918 ไร ่
 - ไม้ยูคาลิปตัส 11,137 ไร ่
 - ไม้ดีมีค่าผสมไม้พลังงาน        - ไร ่
 - ไม้อื่นๆ  5,741 ไร ่
 รวมพัฒนารื้อปลูกใหม่ 18,796 ไร ่
8.2.1.2 บ ารุงสวนป่าแปลงเก่าทุกชนิดไม้ 799,373 ไร ่
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8.4  แผนด าเนินงานด้านการสนองนโยบายภาครัฐและบรกิารเชิงสังคม 
เป็นการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการบริบาลช้างไทย  

รวมท้ังการแปรรูปไม้ของกลางท่ีตกเป็นของแผ่นดินเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า การเสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ 
เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจัดท าระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (CoC) จากงบประมาณเงินอุดหนุน
บางส่วนจากงบประมาณภาครัฐ โดยใช้พนักงานของ อ.อ.ป. และที่ตั้งของสวนป่าของ อ.อ.ป. เป็นฐานในการด าเนินงาน 
ซึ่งมีแผนด าเนินงาน  ดังน้ี 
 

รายการ เงินอุดหนุน (บาท) 

1. แผนงานยุทธศาสตร์เพือ่สนบัสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 16,671,500.00 

 

1) โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
- กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (SFM)  
- กิจกรรมจัดท าระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (CoC) 
- กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีสวนป่า 

   

 

14,741,000.00 
7,362,000.00 

 
5,000,000.00 
2,379,000.00 

 

2) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สักให้มีคุณภาพระดับ
สากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

- กิจกรรมเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไม้ด้วยการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน  
 

 

1,930,500.00 
 

1,930,500.00 

2. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเตบิโตอย่างยั่งยนื อนุรกัษ์ ฟืน้ฟู และปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

188,140,700.00 

 

1) โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
- กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไม้เศรษฐกิจ 
- กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาป่าเศรษฐกิจ 

 

108,248,300.00 
89,444,600.00 
18,803,700.00 

   

 

2) โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า 
- กิจกรรมเฝ้ารักษา แปรรูปไม้ และผลิตไม้ประสานน้ิวมือ  

 

8,798,400.00 
8,798,400.00 

 

 

3) โครงการช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ 
- กิจกรรมดูแลช้างส าคัญจากส านักพระราชวัง 
- กิจกรรมคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย  
   

 

71,094,000.00 
8,796,600.00 

62,297,400.00 
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8.4  แผนด าเนินงานด้านการสนองนโยบายภาครัฐและบรกิารเชิงสังคม (ต่อ) 
 

รายการ เงินอุดหนุน (บาท) 

3. แผนงานพืน้ฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เปน็มิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 15,959,500.00 

1) ผลผลิตพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ ์
- กิจกรรมปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟพูื้นท่ีป่าต้นน้ าล าธาร 
- กิจกรรมปลูกหวายและไผ่ในพื้นท่ีสวนป่า เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ 
- กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ด้ังเดิมหายากในพื้นท่ีสวนป่า 

15,959,500.00 
13,837,400.00 
1,782,000.00 

340,100.00 

4. แผนงานบคุลากรภาครฐั 24,827,800.00 

1) รายการบุคลากรภาครัฐ 
-  กิจกรรมบุคลากรภาครัฐอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 

24,827,800.00 
24,827,800.00 

รวมทั้งสิ้น 4 แผนงาน / 7 โครงการ / ผลผลติ 245,599,500.00 

 

9)  แผนด าเนินงาน ประจ าปี 2563 
 เพื่อให้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สามารถบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานปี 2563 ได้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

จึงต้องด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2565 
จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

9.1 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
9.1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ วิจัย การเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของประชาชน 

รวมถึงสร้าง/แบ่งปันองค์ความรู้ให้ประชาชน 
โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้ 
- แผนงานการจัดต้ังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้จากป่าปลูก 
- แผนงานศูนย์การเรียนรู้ไม้ยางนาราชาแห่งไพร 
- แผนงานศูนย์การเรียนรู้ไม้ดีมีค่า (ไม้พะยูง) 

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. (การปลูกสร้างสวนป่า/อุตสาหกรรมไม้/ท่องเท่ียว) 
โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีสวนป่าเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
- แผนงานการบริหารจัดการพื้นท่ีอนุรักษ์ในสวนป่า 
- แผนงานปลูกสร้างสวนป่าเพื่อพื้นฟูพื้นท่ีป่าต้นน้ า 
- แผนงานการปลูกหวายและไผ่ในพื้นท่ีสวนป่า เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ 
- แผนงานการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ด้ังเดิมและหายากในพื้นท่ีสวนป่า 

โครงการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย 
- แผนงานดูแลช้างส าคัญจากส านักพระราชวัง 
- แผนงานคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย 

โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า 
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9.1.2 กลยุทธ์ ร่วมมือกับภาคธุรกิจ เพื่อน าองค์ความรู้ไปต่อยอดใช้ประโยชน์ 
โครงการขับเคลื่อนชุมชนไม้มีค่า 

9.1.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมอาชีพทางเลือก สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเกษตรกรด้วยการปลูกป่าเศรษฐกิจ 
โครงการเพิ่มพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจ 
- แผนงานจัดท าแปลงสาธิตการปลูกบ ารุงไม้เศรษฐกิจ 
- แผนงานการส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎร/เอกชน 
- แผนงานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีสวนป่าโดยราษฎรมีส่วนร่วม 
- แผนงานการพัฒนาพื้นท่ีสวนป่าเพื่อเพิ่มผลผลิต 

โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินในการปลูกสวนป่าไม้เศรษฐกิจ 
 

9.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
9.2.1 กลยุทธ์ บริหารจัดการลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพ 

โครงการจัดท าแผนการบริหารจัดการการลงทุนของ อ.อ.ป. ปี 2563 – 2565 
โครงการจัดการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กรเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน Eco – Efficiency 

9.2.2  กลยุทธ์ การจัดหาแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ 
โครงการระดมทุนจากพันธมิตรคู่ค้า 
โครงการร่วมทุนกับภาคเอกชนและภาครัฐเพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. (ปลูกไม้เศรษฐกิจ/อุตสาหกรรมไม้/

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ) 
โครงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 
 

 
9.3 ยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว  

9.3.1 กลยุทธ์ ฟื้นฟูฐานะองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงิน  
โครงการจ้างท่ีปรึกษาทางการเงิน  

9.3.2 กลยุทธ์ ปรับปรุงพัฒนาและขยายการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม 
โครงการการน าระบบ EVM มาพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ 
โครงการพัฒนาด้านธุรกิจป่าไม้ 
- แผนงานการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFM) 

โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ 
- แผนงานการจัดท าระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (CoC) 
- แผนงานสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ 
- แผนงานการพัฒนาตลาดเชิงรุก 

โครงการพัฒนาระบบโลจิสติก 
- แผนงานการจัดต้ังศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า 
- แผนงานการขนส่งและกระจายสินค้า 

9.3.3 กลยุทธ์ บริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรายได้เพิ่มเติม 
โครงการพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป. 
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9.4 ยทุธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผน DE 
9.4.1  กลยุทธ์ น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของ อ.อ.ป. 

โครงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของ อ.อ.ป. 
- แผนงานจัดท าระบบ E-Commerce 
- แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกค้า 

9.4.2  กลยุทธ์ น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
โครงการจัดท าแผนดิจิทัล อ.อ.ป. พ.ศ. 2562 - 2565 
- แผนงานพัฒนาระบบด้านเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
- แผนงานการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP : Enterprise Resource Planning) 
- แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร (การควบคุมภายใน/EVM/การประเมินผล 

การด าเนินงานของ อ.อ.ป.) 
- แผนงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศสวนป่า (GIS) 
- แผนงานการพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินงานส่งเสริมเกษตรปลูกไม้เศรษฐกิจ 

 

9.5  ยทุธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
9.5.1 กลยุทธ์ ทบทวนการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจตามหลักเกณฑ์

การบริหารจัดการท่ีดีและหลักธรรมาภิบาล 
โครงการพัฒนาระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- แผนงานการธ ารงรักษาบุคลากร 
- แผนงานการปรับปรุงระบบประเมินผลการด าเนินงานรายบุคคล 

โครงการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
9.5.2 กลยุทธ์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

โครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ และสมรรถนะบุคคล 
- แผนงานพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
- แผนงานพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (Core/Functional/Managerial Competency) 
- แผนงานการจัดท าแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง (Training Roadmap) 

โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- แผนงานจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 
- แผนงานการบริหารพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง (Talent management) 
- แผนงานการจัดท าระบบการจัดการองค์ความรู้ 
- แผนงานการสร้างความสุขในท่ีท างาน (Happy Work Place) 
- แผนงานการบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Management & Planning) 

โครงการส่งเสริมการประเมินคุณธรรม/ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 

 

10) การด าเนินงานตามระบบประเมินผล 
อ.อ.ป. เข้าสู่ระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ต้ังแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ระดับผลคะแนน ในปี 2548 , 2549 , 

2550 , 2551 , 2552 , 2553 , 2554 , 2555 , 2556 , 2557 , 2558 , 2559 , 2560 , 2561 , 2562 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 , 3.06 ตามล าดับ 

ปี 2563 อ.อ.ป. มีแนวทางในการบริหารประเมินผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
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1. ทุกหน่วยงานท าบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานกับ อ.อ.ป. ในการประเมินผลงานตามแผนการด าเนินงาน 
และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดต่อเน่ือง มีการรายงานในระบบประเมินผลการด าเนินประจ าทุกเดือน 
และน าเข้าท่ีประชุมหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อติดตามอย่างใกล้ชิด  

2. ผู้อ านวยการท่ีมาจากการสรรหา มีตัวช้ีวัดส่วนหนึ่งมาจากระดับคะแนนตามบันทึกข้อตกลงส่งผลให้จะต้องดูแล
เร่ืองการประเมินผลใกล้ชิดยิ่งข้ึน 

3. ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามระบบ EVM โดยมีการค านวณค่า EP และวิเคราะห์
ค่า EP ของหน่วยงานทุกไตรมาส รายงานผลค่า  EP ของ อ.อ.ป แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. 
และคณะกรรมการของ อ.อ.ป. 

4. การประเมินผลกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ท้ัง 8 หัวข้อ จะให้ความส าคัญ
และพัฒนาการด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเน่ือง ซึ่งเริ่มใช้ในปี 2563 ดังน้ี 

1) การก ากับดูแลท่ีดีและการน าองค์กร 
2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
3) การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
4) การมุ่งเน้นลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
6) การบริหารทุนมนุษย์ 
7) การจัดการความรู้และนวัตกรรม 
8) การตรวจสอบภายใน 
โดยมีแนวทางในการประเมิน ดังน้ี 

ระดับ 1 : การมีนโยบาย/ระบบหลักการ 
ระดับ 2 : นโยบาย/ระบบหลักการท าได้อย่างมีคุณภาพ 
ระดับ 3 : การท าจริงอย่างท่ัวถึง/สม่ าเสมอ และได้ผลลัพธ์ตามท่ีก าหนด 
ระดับ 4 : มีการเช่ือมโยงกับหัวข้ออื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ระดับ 5 : ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

5. การเจรจาตัวช้ีวัดจะเร่งผลักดันให้มีการเจรจากับ สคร. คณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทท่ีปรึกษา (ทริส) ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
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คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

  
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(นายจตุพร  บุรุษพัฒน์)  
ประธานกรรมการโดยต าแหน่ง 

 

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(นางพงษ์บุณย์  ปองทอง) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
 

อธิบดีกรมป่าไม้ 
(นายอดิศร  นุชด ารงค์) 
กรรมการโดยต าแหน่ง 

 

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า แ ละพันธุ์พืช 
(นายธัญญา  เนติธรรมกุล) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
 

ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
(นางวชิรญา  เพิ่มภูศร)ี 
กรรมการโดยต าแหน่ง 

 

(นายภูมิพัฒน์  สินาเจริญ) 
กรรมการคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง 

 

(นายอภิสิทธิ์  ไล่สัตรูไกล) 
กรรมการคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง 

 

ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(นายพีรพันธ์  คอทอง) 

กรรมการคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง  
 

(พลต ารวจตรี วิวัฒน์  ชัยสังฆะ) 
กรรมการคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง 

 

(นายกิตติศักด์ิ  ศรีประเสริฐ) 
กรรมการคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง 

 

(นางพรเพ็ญ  วรวิลาวัณย์) 
กรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง 

 
หมายเหตุ : รายช่ือคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ท่ีพ้นจากต าแหน่ง ปี 2563  

- อธิบดีกรมป่าไม ้(นายอรรถพล เจริญชันษา) กรรมการโดยต าแหน่ง 

2. นายอานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา     กรรมการคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง 
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ชื่อ – สกุล  
นายจตุพร  บุรุษพัฒน์  
  
วัน เดอืน ปี เกดิ อายุ 
3 พฤศจิกายน 2507 56 ปี 
  
ต าแหนง่หน้าทีก่ารงานในปัจจุบัน ต าแหนง่ในคณะกรรมการ 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการ 
 โดยต าแหน่ง 

 
วันที่ได้รบัแต่งตั้ง   สถานะ 
1 ตุลาคม 2562 ด ารงต าแหน่ง 

 
 
 
  

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

 
 
 

- อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
- อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
- อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า 
- อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
- รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
 
 
 
 
 
เปน็กรรมการใน รส.อื่น (จ านวน/รายช่ือ รส.) หลักทรพัย์ (หุน้) ที่เกี่ยวข้องกบัองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  
และบริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน)    

ไม่มี 
 

รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไม่มี 30 กันยายน 2568  
 

คณะกรรมการขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ ปี 2563  
(ด ารงต าแหน่ง) 

 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒิ 
 

ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
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ชื่อ – สกุล  
นายพงศ์บุณย์  ปองทอง  
  
วัน เดอืน ปี เกดิ อายุ 
26 เมษายน 2505 58 ปี 
  
ต าแหนง่หน้าทีก่ารงานในปัจจุบัน ต าแหนง่ในคณะกรรมการ 
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ             
และสิ่งแวดล้อม 

กรรมการ                         
โดยต าแหน่ง 

  
วันที่ได้รบัแต่งตั้ง   สถานะ 
4 ตุลาคม 2561 ด ารงต าแหน่ง 

 
 
 
 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- Master of Science (Ecology)  University of London 

 
 
 
 

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- รองเลขาธิการส านักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 
 

 
 

 
เปน็กรรมการใน รส.อื่น (จ านวน/รายช่ือ รส.) หลักทรพัย์ (หุน้) ที่เกี่ยวข้องกบัองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ไม่มี 

 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไม่มี  30 กันยายน 2565 
 

คณะกรรมการขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ ปี 2563  
(ด ารงต าแหน่ง) 

 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒิ 
 

ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
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ชื่อ – สกุล  
นายอดิศร  นุชด ารงค์  
  
วัน เดอืน ปี เกดิ อายุ 
15 พฤษภาคม2504 59 ปี 
  
ต าแหนง่หน้าทีก่ารงานในปัจจุบัน ต าแหนง่ในคณะกรรมการ 
อธิบดีกรมป่าไม้ กรรมการโดยต าแหน่ง 
  
วันที่ได้รบัแต่งตั้ง   สถานะ 
1 ตุลาคม 2563 ด ารงต าแหน่ง 

 
 
 
  

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วนศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาโท M.F.S. (Social Forestry) Yale University, U.S.A. 

 
 
 
 

- รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 

 
 

 
 
เปน็กรรมการใน รส.อื่น (จ านวน/รายช่ือ รส.) หลักทรพัย์ (หุน้) ที่เกี่ยวข้องกบัองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ไม่มี ไม่มี 

 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไม่มี  30 กันยายน 2564 
 

คณะกรรมการขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ ปี 2563  
(ด ารงต าแหน่ง) 

 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒ ิ
 

ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
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ชื่อ – สกุล  
นายธัญญา  เนติธรรมกุล  
  
วัน เดอืน ปี เกดิ อายุ 
24 พฤศจิกายน 2505 58 ปี 
  
ต าแหนง่หน้าทีก่ารงานในปัจจุบัน ต าแหนง่ในคณะกรรมการ 
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรรมการโดยต าแหน่ง 
  
วันที่ได้รบัแต่งตั้ง   สถานะ 
23 กุมภาพันธ์ 2559 ด ารงต าแหน่ง 

 
 
 
  

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
 
 
 

- ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้  
- ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
- ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดอุบลราชธานี 
- ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
- รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

 
 

 
 

 
 
เปน็กรรมการใน รส.อื่น (จ านวน/รายช่ือ รส.) หลักทรพัย์ (หุน้) ที่เกี่ยวข้องกบัองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ไม่มี 

 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไม่มี  30 กันยายน 2566  
 

คณะกรรมการขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ ปี 2564  
(ด ารงต าแหน่ง) 

 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒิ 
 

ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
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ชื่อ – สกุล  
นางวชิรญา  เพิ่มภูศรี  
  
วัน เดอืน ปี เกดิ อายุ 
2  กรกฎาคม 2513 50 ปี 
  
ต าแหนง่หน้าทีก่ารงานในปัจจุบัน ต าแหนง่ในคณะกรรมการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ- 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

กรรมการโดยต าแหน่ง                        

  
วันที่ได้รบัแต่งตั้ง   สถานะ 
16 มกราคม 2561 ด ารงต าแหน่ง 

 
 
 
  

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมเหรียญทอง)  
  สาขาการเงินการคลัง 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาโท Master of Business Administration University of Chicago USA. 
 
 
 
 

- นักวิชาการคลัง 7ว. ส่วนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3  ส านักพัฒนารัฐวิสาหกจิ  
- นักวิชาการคลัง 8 ส่วนพัฒนารัฐวิสาหกิจกลุ่มสังคมและเทคโนโลยีและกลุ่มพาณิชย์และบริการ ส านักพฒันารัฐวิสาหกิจ 1 
- นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการพิเศษ ส่วนวิเคราะห์และประเมินผล ส านักก ากับและประเมินผลรัฐวสิาหกิจ   
- ผู้อ านวยการส านักก ากับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ  
- ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการรัฐ  

 
 
 
 
เปน็กรรมการใน รส.อื่น (จ านวน/รายช่ือ รส.) หลักทรพัย์ (หุน้) ที่เกี่ยวข้องกบัองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ไม่มี ไม่มี 

 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไม่มี  30 กันยายน 2573 
  

คณะกรรมการขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ ปี 2563  
(ด ารงต าแหน่ง) 

 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒิ 
 

ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
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ชื่อ – สกุล  
นางพรเพ็ญ  วรวิลาวัณย์  
  
วัน เดอืน ปี เกดิ อายุ 
23 พฤศจิกายน 2504 59 ปี 
  
ต าแหนง่หน้าทีก่ารงานในปัจจุบัน ต าแหนง่ในคณะกรรมการ 
ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรรมการและเลขานุการ 

โดยต าแหน่ง 
  
วันที่ได้รบัแต่งตั้ง   สถานะ 
15  กันยายน 2560 ด ารงต าแหน่ง 

 
 
 
  

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- DIPLOMA of the POST GRADUATE COURSE In FOREST SERVEY    ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การจัดการทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 

- ผู้อ านวยการส านัก (ระดับ 9)        ส านักทรัพยากรมนุษย์     (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2557) 
- ผู้อ านวยการส านัก (ระดับ 9)        ส านักกิจกรรมสมัพันธ์     (ตุลาคม พ.ศ. 2557 – มกราคม พ.ศ. 2558) 
- ผู้อ านวยการส านัก (ระดับ 9)        ประจ าส านักอ านวยการอ านวยการ   (มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
- รองผู้อ านวยการ (ระดับ 10)                                         (ธันวาคม พ.ศ. 2558 – ธันวาคม พ.ศ. 2560) 
                            (ธันวาคม พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน) 

 
  
 
 
 
 
เปน็กรรมการใน รส.อื่น (จ านวน/รายช่ือ รส.) หลักทรพัย์ (หุน้) ที่เกี่ยวข้องกบัองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ไม่มี ไม่มี 

 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไม่มี  14 กันยายน 2564 
 

คณะกรรมการขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ ปี 2563  
(ด ารงต าแหน่ง) 

 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒิ 
 

ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

 

รายงานประจ าปี 2563 องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้                                          อ.อ.ป. ปลูกป่าเพื่อประชาชน                                 หน้า 27 

 



 
 
 

ชื่อ – สกุล  
นายภูมิพัฒน์  สินาเจริญ  
  
วัน เดอืน ปี เกดิ อายุ 
1  มกราคม 2513 49 ปี 
  
ต าแหนง่หน้าทีก่ารงานในปัจจุบัน ต าแหนง่ในคณะกรรมการ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

กรรมการ 

  
วันที่ได้รบัแต่งตั้ง   สถานะ 
16 มกราคม 2561 ด ารงต าแหน่ง 

 
 
 
 
  
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต The American Graduate School of international Management (Thunderbird), USA. 
 
 

 
 
 - กรรมการ บจก.พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 - กรรมการ บจก.เอพี (พระราม 9) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 - กรรมการ บจก.เอเชียน พร็อพเพอร์ต้ี พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 - กรรมการ บมจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
 - กรรมการ บมจ.เอสคิวอี คอนสตรัคช่ัน รับเหมาก่อสร้าง 
 - กรรมการ บมจ.ซิกเนอร์เจอร์ แอดไวซอรี่ พารท์เนอร์ส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 - รองกรรมการผู้อ านวยการสายงานทรัพยากรบุคคล บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) 
 
 
 

 
เปน็กรรมการใน รส.อื่น (จ านวน/รายช่ือ รส.) หลักทรพัย์ (หุน้) ที่เกี่ยวข้องกบัองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
- องค์การสุรา 
- บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 

ไม่มี 
 

รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไม่มี  15 มกราคม 2564 

 

คณะกรรมการขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ ปี 2563  
(ด ารงต าแหน่ง) 

 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒิ 
 

ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
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ชื่อ – สกุล  
นายอภิสิทธิ์  ไล่สัตรูไกล  
  
วัน เดอืน ปี เกดิ อายุ 
14 พฤษภาคม 2500 63 ปี 
  
ต าแหนง่หน้าทีก่ารงานในปัจจุบัน ต าแหนง่ในคณะกรรมการ 
ท่ีปรึกษาศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรรมการ 
  
วันที่ได้รบัแต่งตั้ง   สถานะ 
16 มกราคม 2561 ด ารงต าแหน่ง 

 
 
 
 
  
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท 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  
 
 
 
- นักออกแบบผลิตภัณฑ์ 
- ผู้วิจัยในโครงการ “High Technology Research In Product Design”   
  จาก The Polytechnic University เมืองคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น 
- อาจารย์สอนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ท่ีปรึกษาในโครงการของ United Nation Development Project (UNDP) 
 
 
 
เปน็กรรมการใน รส.อื่น (จ านวน/รายช่ือ รส.) หลักทรพัย์ (หุน้) ที่เกี่ยวข้องกบัองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
- องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ไม่มี 

 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไม่มี  15 มกราคม 2564 

 

คณะกรรมการขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ ปี 2563  
(ด ารงต าแหน่ง) 

 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒิ 
 

ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

รายงานประจ าปี 2563 องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้                                           อ.อ.ป. ปลกูป่าเพื่อประชาชน                                 หน้า 29 

 

 



  
 
 

ชื่อ – สกุล  
นายพีรพันธ์  คอทอง  
  
วัน เดอืน ปี เกดิ อายุ 
13 พฤษภาคม 2513 50 ปี 
  
ต าแหนง่หน้าทีก่ารงานในปัจจุบัน ต าแหนง่ในคณะกรรมการ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการโดยคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง 
  
วันที่ได้รบัแต่งตั้ง   สถานะ 
16 มกราคม 2561 
 

ด ารงต าแหน่ง 

 
 
 
 
- ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วท.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- ปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ (ศ.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
 
 
- ผู้อ านวยการกองเกษตรสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
- ผู้อ านวยการส านักแผนงานและโครงการพิเศษ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปน็กรรมการใน รส.อื่น (จ านวน/รายช่ือ รส.)  หลักทรพัย์ (หุน้) ที่เกี่ยวข้องกบัองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
- องค์การตลาดเพื่อการเกษตร ไม่มี 

 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไม่มี  15 มกราคม 2564 
 

คณะกรรมการขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ ปี 2563  
(ด ารงต าแหน่ง) 

 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒิ 
 

ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
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ชื่อ – สกุล  
นายกิตติศักด์ิ  ศรีประเสริฐ  
  
วัน เดอืน ปี เกดิ อายุ 
29 กรกฎาคม 2509 54 ปี 
  
ต าแหนง่หน้าทีก่ารงานในปัจจุบัน ต าแหนง่ในคณะกรรมการ 
ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

กรรมการโดยคณะรัฐมนตรี
แต่งต้ัง 

  
วันที่ได้รบัแต่งตั้ง   สถานะ 
6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ด ารงต าแหน่ง 

 
 
 
  
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Electronics (BE) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 
- ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Industrial Engineering (MSIE) The University of Texas at Arlington 
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) The Wharton School, University of Pennsylvania 
- วิ  ม 
 
 
 
- Thai Prosperity Advisory Co.,Ltd. Investment Director 
- กรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
- ผู้เช่ียวชาญการด้านโทรคมนาคม  บริษัท เพลย์เวิร์ค จ ากัด 
- กรรมการ/กรรมการอิสระ  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท พรีไซซ ซีสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จ ากัด 
- ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
เปน็กรรมการใน รส.อื่น (จ านวน/รายช่ือ รส.) หลักทรพัย์ (หุน้) ที่เกี่ยวข้องกบัองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ไม่มี ไม่มี 

 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไม่มี  15 มกราคม 2564 

คณะกรรมการขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ ปี 2563  
(ด ารงต าแหน่ง) 

 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒิ 
 

ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
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ชื่อ – สกุล  
พลต ารวจตรี วิวัฒน์  ชัยสังฆะ  
  
วัน เดอืน ปี เกดิ อายุ 
10 มีนาคม 2509 54 ปี 
  
ต าแหนง่หน้าทีก่ารงานในปัจจุบัน ต าแหนง่ในคณะกรรมการ 
รองผู้บังคับการต ารวจสอบสวนกลาง กรรมการโดยคณะรัฐมนตรี

แต่งต้ัง 
   
วันที่ได้รบัแต่งตั้ง   สถานะ 
6 ตุลาคม 2563 ด ารงต าแหน่ง 

 
 
 
  
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.)  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- Master of Science (Zoology) มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
 
 
 
- ผู้บังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- รองผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- รองผู้บังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ผู้ก ากับการ 6 กองบังคับการปราบปราม 
- กรรม 
- ผู้ 
 
 
 

เปน็กรรมการใน รส.อื่น (จ านวน/รายช่ือ รส.) หลักทรพัย์ (หุน้) ที่เกี่ยวข้องกบัองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
- องค์การสวนพฤกษ์ศาสตร์   
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ไม่มี 

รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไม่มี  15 มกราคม 2564 

 

คณะกรรมการขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ ปี 2563  
(ด ารงต าแหน่ง) 

 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒิ 
 

ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

หน้า 32                                    อ.อ.ป. ปลกูป่าเพื่อประชาชน                                        รายงานประจ าปี 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้

  



  
 
 

ชื่อ – สกุล  
นายอรรถพล  เจริญชันษา  
  
วัน เดอืน ปี เกดิ อายุ 
5 กันยายน 2509 54 ปี 
  
ต าแหนง่หน้าทีก่ารงานในปัจจุบัน ต าแหนง่ในคณะกรรมการ 
อธิบดีกรมป่าไม้ กรรมการโดยต าแหน่ง 
   
วันที่ได้รบัแต่งตั้ง   สถานะ 
25 ธันวาคม 2561 พ้นจากต าแหน่ง 

 
 
 
  
- ปริญญาตรี    วิทยาศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาโท     เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- Master of Science (Zoology) มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
 
 
 
- รองอธิบดีกรมป่าไม้ 
- ผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- รองผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- รองผู้บังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ผู้ก ากับการ 6 กองบังคับการปราบปราม 
- กรรม 
- ผู้ 
 
 
 
 

เปน็กรรมการใน รส.อื่น (จ านวน/รายช่ือ รส.) หลักทรพัย์ (หุน้) ที่เกี่ยวข้องกบัองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ไม่มี ไม่มี 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไม่มี  1 ตุลาคม 2563 
  

คณะกรรมการขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ ปี 2563  
(พ้นต าแหน่ง) 

 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒ ิ
 

ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
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รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2563 
(แยกตามรายบุคคล) 

ตาราง 1 
 

 

ล าดบั 

 

ชื่อ – นามสกุล 

การประชุมคณะต่างๆ  

รวมค่าเบี้ย 

ประชุม 5 คณะ 

 

ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

 

รวมเงินค่าเบี้ย
ประชุมและ
ค่าตอบแทน 

 

หมาย 

เหตุ 
คณะกรรมการ       
ของ อ.อ.ป. 

คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานฯ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ 

คณะอนุกรรมการ 

ด้านกฎหมายฯ  

คณะอนุกรรมการ 

พัฒนาธุรกจิฯ 

คณะกรรมการ
นวัตกรรมฯ 

คณะกรรมการ
ประเมินผลฯ 

คณะกรรมการ 

ประเมินผลฯ 

1 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11        198,000.00 216,000.00 414,000.00  

2 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตฯิ 11 1  2     206,000.00 96,000.00 302,000.00  

3 อธิบดีกรมป่าไม้ 11       2 192,000.00 96,000.00 288,000.00  

4 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุ์พืช 11      1  186,000.00 96,000.00 282,000.00  

5 ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 11 1   6 1   240,000.00 96,000.00 336,000.00  

6 ผู้แทนกระทรวงการคลงั (นางวชิรญา เพ่ิมภูศร)ี  8  8      216,000.00 96,000.00 312,000.00  

7 นายภูมิพัฒน์  สินาเจริญ  10    6   2 236,000.00 96,000.00 332,000.00  

8 นายอภิสิทธิ์  ไล่สัตรูไกล 10  10  6    296,000.00 96,000.00 392,000.00  

9 นายพีรพันธ์  คอทอง 11  11      286,000.00 96,000.00 382,000.00  

10 พลต ารวจตรี วิวฒัน์  ชัยสังฆะ 3        48,000.00 16,693.42 64,693.42  

11 นายกิตติศักดิ์  ศรีประเสริฐ 1     1   26,000.00 16,693.42 42,693.42  

 จ านวนประชุม ปี 2563 (คร้ัง) 11 1 11 2 6 1 1 2     

รวมเป็นเงิน 2,130,000.00 1,017,387.00 3,147,386.84  
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สรุปการประชุมคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2563  (แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 
 

ตาราง 2 
 

ล าดับ 

 

ชื่อ – สกุล 

การประชุมครั้งท่ี  

รวม 

อัตราค่าเบี้ย 

ประชุม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 198,000.00 

2 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 176,000.00 

3 อธิบดีกรมป่าไม้ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 176,000.00 

4 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 176,000.00 

5 ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 176,000.00 

6 ผู้แทนกระทรวงการคลัง (นางวชิรญา เพิ่มภูศรี)  0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 128,000.00 

7 นายภูมิพัฒน์  สินาเจริญ  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 160,000.00 

8 นายอภิสิทธิ์  ไล่สัตรูไกล  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 160,000.00 

9 ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายพีรพันธ์ คอทอง) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 176,000.00 

10 พลต ารวจตรี วิวัฒน์  ชัยสังฆะ - - - - - - - - 1 1 1 3 48,000.00 

11 นายกิตติศักด์ิ  ศรีประเสริฐ - - - - - - - - 1 0 0 1 16,000.00 

 รวมกรรมการที่เข้าประชุม 8 7 9 9 9 9 9 9 10 10 9 8.9091 1,766,000.00 

 จ านวนกรรมการ (คน) 9 9 9 9 9 9 9 9 11 11 11  

 % กรรมการที่เข้าประชุม 89 78 100 100 100 100 100 100 91 91 82 86 

 จ านวนวันท่ีจัดส่งวาระ (วัน) 9 7 7 7 7 10 9 6 7 7 7 8 

หมายเหต ุ 0  หมายถึง  ไม่มาประชุม 
  -   หมายถึง  ยังไม่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ/พ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
  1  หมายถึง  มาประชุม 
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สรุปการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2563 
(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 

 
 

                                                                                                                                                                                                    ตาราง 3 

 

ล าดับ 

 

ชื่อ – สกุล 

การประชุมครั้งท่ี อัตราค่าเบี้ย 

ประชุม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 นายพีรพันธ์  คอทอง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 110,000.00 

2 นางวชิรญา  เพิ่มภูศรี  1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 64,000.00 

3 นายอภิสิทธิ์  ไล่สัตรูไกล 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 80,000.00 

 รวมกรรมการที่เข้าประชุม 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 254,000.00 

 จ านวนกรรมการ (คน) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 % กรรมการที่เข้าประชุม 100.00 66.67 100.00 100.00 100.00 66.67 100.00 66.67 100.00 100.00 100.00 

  

หมายเหต ุ       0  หมายถึง  ไม่มาประชุม 
        -   หมายถึง  ยังไม่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ/พ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
        1  หมายถึง  มาประชุม 
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สรุปการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2563  
(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 

 

                                                                                                                                                                           ตาราง 4 

ล าดับ 

 

ชื่อ – สกุล 
การประชุมครั้งที ่ อัตรา 

ค่าเบี้ยประชุม 1 2 

1 อธิบดีกรมป่าไม้ 1 1 20,000.00 

2 นายภูมิพัฒน์  สินาเจริญ 1 1 16,000.00 

3 นายอวยชัย  คูหากาญจน์ - - - 

 รวมกรรมการที่เข้าประชุม 2 2 36,000.00 

 จ านวนกรรมการ (คน) 3 3 

 % กรรมการท่ีเข้าประชุม 66.67 66.67 

 
หมายเหตุ         0  หมายถึง  ไม่มาประชุม 
            -   หมายถึง  ยังไม่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ/พ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
            1  หมายถึง  มาประชุม 
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สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2563  
(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 

 

                                                                                                                                                                       ตาราง 5 

ล าดับ 

 

ชื่อ – สกุล 
การประชุมครั้งที ่ อัตรา 

ค่าเบี้ยประชุม 1 2 

1 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(นายพงศ์บุณย์  ปองทอง) 

1 1 20,000.00 

 รวมกรรมการที่เข้าประชุม 1 1 20,000.00 

 จ านวนกรรมการ (คน) 1 1 

 % กรรมการท่ีเข้าประชุม 100.00 100.00 

 
หมายเหตุ        0  หมายถึง  ไม่มาประชุม 
           -   หมายถึง  ยังไม่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ/พ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
           1  หมายถึง  มาประชุม 
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สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2563  
(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 

 

                                                                                                                                                                                                   ตาราง 6 

ล าดับ 

 

ชื่อ – สกุล 
การประชุมครั้งที ่ อัตรา 

ค่าเบี้ยประชุม 1 2 3 4 5 6 

1 นายภูมิพัฒน์  สินาเจริญ 1 1 1 1 1 1 60,000.00 

2 นายอวยชัย  คูหากาญจน์ - - - - - - - 

3 นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล 1 1 1 1 1 1 48,000.00 

4 ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 1 1 1 1 1 1 48,000.00 

 รวมกรรมการที่เข้าประชุม 3 3 3 3 3 3 156,000.00 

 จ านวนกรรมการ (คน) 4 4 4 4 4 4 

 % กรรมการท่ีเข้าประชุม 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 

 
หมายเหตุ        0  หมายถึง  ไม่มาประชุม 
           -   หมายถึง  ยังไม่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ/พ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
           1  หมายถึง  มาประชุม 
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สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการนวัตกรรมฯ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2563  
(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 

 

                                                                                                                                                                              ตาราง 7 

ล าดับ ชื่อ – สกุล การประชุม  ครั้งที่ 1 อัตราค่าเบี้ยประชุม 

1 นายกิตติศักด์ิ  ศรีประเสริฐ 1 10,000.00 

2 ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 1 8,000.00 

 รวมกรรมการที่เข้าประชุม 2 18,000.00 

 จ านวนกรรมการ (คน) 2 

 % กรรมการท่ีเข้าประชุม 100.00 

  
หมายเหตุ       0  หมายถึง  ไม่มาประชุม 
          -   หมายถึง  ยังไม่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ/พ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
          1  หมายถึง  มาประชุม 
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สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานฯ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2563  
(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 

 

                                                                                                                                                                       ตาราง 8 

ล าดับ 

 

ชื่อ – สกุล 
 

การประชุม  ครั้งที่ 1 
 

อัตราค่าเบี้ยประชุม 

1 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 20,000.00 

2 ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 1 8,000.00 

 รวมกรรมการที่เข้าประชุม 2 18,000.00 

 จ านวนกรรมการ (คน) 2 

 % กรรมการท่ีเข้าประชุม 100.00 

 
หมายเหตุ        0  หมายถึง  ไม่มาประชุม 
           -   หมายถึง  ยังไม่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ/พ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
           1  หมายถึง  มาประชุม 
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สรุปการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2563  
(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 

 
 

                                                                                                                                                                          ตาราง 9 

ล าดับ ชื่อ – สกุล การประชุม  ครั้งที่ 1 อัตราค่าเบี้ยประชุม 

1 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1 10,000.00 

 รวมกรรมการที่เข้าประชุม 1 10,000.00 

 จ านวนกรรมการ (คน) 1 

 % กรรมการท่ีเข้าประชุม 100.00 

 
หมายเหตุ       0  หมายถึง  ไม่มาประชุม 
          -   หมายถึง  ยังไม่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ/พ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
          1  หมายถึง  มาประชุม 
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แผนงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (CSR in Process) ประจ าปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบาย : ยึดม่ันคุณธรรม ด าเนินงานโปร่งใส องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ใส่ใจ ห่วงใยสังคม และสิ่งแวดล้อม 

สถานการณ์
สภาพ
ปัญหา 

วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

 

 

มาตรการ
และ 
แนวทาง 

การตดิตาม
ประเมินผล 

 

การบริหาร การบริหาร
จัดการ 

การจัดการองค์กรยังไม่เข้าระบบ CSR 

ใช้ CSR เป็นเครื่องมือเพ่ือการบริหารน้อย 

พนักงานและผู้บริหารขาดความรู้ CSR 

 

การบริหาร
สังคม 

กระแส
สังคม 

กระแสภาครัฐมคีวามต้องการ CSR สูง 

สังคมใกล้องค์กรมีความต้องการ CSR สูง 

สังคมไกลองค์กรมีความต้องการ CSR สูง 

เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) พัฒนา CSR เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของสงัคม 

มีการด าเนินกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจัดท า   
ในรูปแบบ ของ CSR In Process กิจกรรมเพื่อสังคมสู่การเป็น     
องค์กรแห่งความย่ังยืน และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 26000 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมความรู้ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1) กิจกรรมพัฒนาท้องถ่ินรอบสวนป่า 
2) กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ไม้ยางนาราชาแห่งไพร  
3) กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ไม้พะยูง  

4) กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ  
5) กิจกรรมพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สัก          
    โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
6) กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนส าคัญรอบสวนป่าของ อ.อ.ป. 

คณะกรรมการก ากับงาน
ด้าน CSR 

ติดตามความก้าวหน้า 

รายงานผลต่อคณะกรรมการของ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพ่ือรับทราบและ 
ให้ข้อเสนอแนะประกอบการด าเนินงาน 
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แผนการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจ าปี 2563 
 

นโยบาย : ยึดม่ันคุณธรรม ด าเนินงานโปร่งใส องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ใส่ใจ ห่วงใยสังคม และสิ่งแวดล้อม 

สถานการณ์
สภาพ
ปัญหา 

 

การบริหาร การบริหาร
จัดการ 

การจัดการองค์กรยังไม่เข้าระบบ CG 

กฎหมาย ข้อบังคับที่ใช้ด าเนินธุรกิจไม่ทันสมัย 

การด าเนินงานมีคุณภาพไม่เพียงพอ 

 

การบริหาร
สังคม 

กระแส
สังคม 

กระแสความต้องการ CG สูง 

พนักงานต้องการมีส่วนร่วม 

ประชาชนต้องการมีส่วนร่วม 

องค์กรมีการก ากับดูแลที่ดีสอดรับกับแผนแม่บทส่งเสริมคณุธรรมแห่งชาติ 
และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (ระบบประเมินผลใหม่) 

ภาพลักษณ์ดี 
เป็นที่ยอมรับของสังคม 

เป้าหมาย 
       ก าหนดแนวทาง 

      ส่งเสริมธรรมาภิบาล 
ตรวจสอบธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ 

สร้างการยอมรับน่าเชื่อถือ
มั่นใจ และศรัทธาให้องค์กร 

 

 

มาตรการ
และ 
แนวทาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจคุณธรรมจริยธรรม 
1) การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และค่านิยมองค์กร 
2) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 
3) การยกย่อง ชมเชย พนักงานที่เป็นคนเก่งคนดี และท าคุณประโยชน์ให้แก่องค์กร 
 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ 
4) การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพฒันาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5) กิจกรรมเสริมสร้างใหผู้้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมและตระหนัก 
    ในด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
6) กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 
 

การตดิตาม
ประเมินผล 

วัตถปุระสงค ์

คณะกรรมการก ากับงานด้าน CG 

ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

 

รายงานผลต่อคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพ่ือรับทราบ  
และให้ข้อเสนอแนะประกอบการด าเนินงาน 
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คณะกรรมการขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ 
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นผู้วางนโยบายและควบคุมดูแล
โดยท่ัวไปซึ่งกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมีอ านาจหน้าท่ี หลักเกณฑ์การแต่งต้ัง และค่าตอบแทน ดังน้ี   

  อ านาจหน้าที ่
  คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  มีอ านาจหน้าท่ีตาม : 
  - พระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2499 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  - พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 
  - ข้อบังคับของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  

   หลักเกณฑก์ารแต่งตั้ง 
 พระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2499 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 13 ให้มี
คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้คณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้” 
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานกรรมการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ  
ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย อธิบดีกรมป่าไม้ 
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนกระทรวงการคลัง และกรรมการอื่นซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวน
ไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ” 

  คณะรัฐมนตร ีในคราวประชุม เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติรับทราบแนวทางการแต่งต้ังกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เสนอและให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและได้รับความไว้เน้ือเช่ือใจจากประชาชนต่อไป ดังน้ี 
  1) ให้น าสมรรถนะหลักและความรู้ท่ีจ าเป็น (Skill Matrix) มาใช้ในการพิจารณาสรรหา และแต่งต้ังกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจได้กรรมการตรงกับความต้องการท่ีแท้จริงในการขับเคลื่อนและพัฒนารัฐวิสาหกิจ  
ท้ังน้ี กรณีกฎหมายจัดต้ังของรัฐวิสาหกิจ ได้ก าหนดความเช่ียวชาญไว้เป็นการเฉพาะการก าหนด Skill Matrix ต้องเป็นไปตาม
ความเช่ียวชาญดังกล่าวด้วย ก าหนดให้มี Skill Matrix หลัก 4 ด้าน ได้แก่ การเงิน บัญชี กฎหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2) ในการแต่งต้ังกรรมการอื่นท่ีมิใช่กรรมการโดยต าแหน่งในรัฐวิสาหกิจแห่งใด ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาเสนอช่ือ 
จากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์การท างานภาคธุรกิจ ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจน้ัน 
ท้ังน้ี เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถจากภาคธุรกิจต่างๆ มากยิ่งข้ึน (กรรมการท่ีมิใช่กรรมการโดยต าแหน่ง 
หมายรวมถึง ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ท่ีมิใช่โดยต าแหน่ง ภาคธุรกิจ หมายถึง ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานท่ีมิใช่ส่วนราชการ) 
  3) ห้ามมิให้มีการแต่งต้ังผู้บริหารสูงสุด หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึงแห่งใดเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจอื่น เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายก าหนด หรือกรณีการแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทท่ีรัฐวิสาหกิจน้ัน
ถือหุ้นอยู่ ท้ังน้ี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ในเร่ืองของการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  4) ไม่แต่งต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการการเมือง และผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม ท้ังน้ี เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 
 
 
 

โครงสร้างธรรมาภบิาล 
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 5) ให้มีผู้แทนกระทรวงการคลังท่ีเป็นข้าราชการประจ าในกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการในฐานะผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 6) ใหม้ีผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นข้าราชการประจ าในกระทรวงเจ้าสังกัด ซึ่งไม่อยู่
ในหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีก ากับดูแลการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจน้ัน  (Regulator) จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อท าหน้าท่ีเช่ือมโยงนโยบายจากกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ ท้ังน้ี กรณีมีเหตุจ าเป็น
อาจแต่งต้ังเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 1 คน 
 7) ในกรณีกฎหมายจัดต้ังของรัฐวิสาหกิจ ก าหนดใหม้ีผู้ด ารงต าแหน่งใดในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน
เป็นกรรมการ และผู้ด ารงต าแหน่งน้ันจะมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าท่ีแทนในต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งน้ัน
พิจารณามอบหมายผู้ด ารงต าแหน่งอื่นในหน่วยงานในสังกัดท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีเวลา และเหมาะสมกับความต้องการ
ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของแต่ละรัฐวิสาหกิจน้ัน โดยท าเป็นค าสั่งมอบอ านาจ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบชัดเจน
และต่อเน่ืองในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 8) กรณีกฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจก าหนดให้มีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ให้หน่วยงานน้ันแต่งต้ังจากบุคคลท่ีอยู่ในหน่วยงานเท่าน้ัน 
 9) กรณีท่ีส่วนราชการแต่งต้ังข้าราชการประจ าไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หากข้าราชการผู้น้ันเกษียณอายุ 
หรือพ้นจากการเป็นข้าราชการประจ า ให้ส่วนราชการน้ันแต่งต้ังข้าราชการคนใหม่ไปแทน เว้นแต่พิจารณาแล้วเห็นว่า 
เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถเช่ียวชาญ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐวิสาหกิจน้ันๆ ส่วนราชการจะพิจารณาให้บุคคล ดังกล่าว 
ยังคงเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่อไปจนครบวาระท่ียังเหลืออยู่ก็ได้ 

  การนับจ านวนการด ารงต าแหนง่ของกรรมการ 
  พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 7  
 ผู้ใดจะด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกว่า 3 แห่งมิได้ ท้ังน้ี ให้นับรวมการเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
และการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนในต าแหน่งกรรมการด้วย 
 การนับจ านวนการด ารงต าแหน่งกรรมการตาม วรรค 1 ไม่รวมการเป็นกรรมการโดยต าแหน่งท่ีได้มีการ
มอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน 

  วาระการด ารงต าแหน่ง 
 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงาน พ.ศ.2518 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 8 วรรค 2 
 กรรมการของรัฐวิสาหกิจท่ีมิใช่กรรมการโดยต าแหน่งตามกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกาให้อยู่ในต าแหน่ง
ได้คราวละ 3 ปี แต่อาจได้รับแต่งต้ังใหม่ได้ 

  การแต่งตั้งกรรมการอืน่ที่มิใช่กรรมการโดยต าแหน่ง 
 1) การแต่งต้ังกรรมการอื่นท่ีมิใช่กรรมการโดยต าแหน่งในรัฐวิสาหกิจแห่งใดให้ผู้มีอ านาจพิจารณาแต่งต้ัง
จากบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการท่ีกระทรวงการคลังจัดท าข้ึน  ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจ
น้ัน  การจัดท าบัญชีรายช่ือกรรมการตาม วรรค 1 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
 2) การแต่งต้ังผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 7 เมษายน พ.ศ.2547  
ให้แต่งต้ังผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการด้วย 1 คน จะต้องมีหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ังด้วยทุกครั้ง 
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 3) การแต่งต้ังข้าราชการอัยการ/ตุลาการหรือผู้พิพากษาเป็นกรรมการ 
 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 277 วรรคสาม บัญญัติ ห้ามมิให้พนักงานอัยการด ารงต าแหน่งกรรมการ
ในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐในท านองเดียวกัน หรือด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนในบริษัทหรือกิจการอื่นใด
ท่ีมีวัตถุประสงค์มุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นท่ีปรึกษาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือด ารงต าแหน่ง
อื่นในลักษณะเดียวกัน 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ข้าราชการอัยการต้องไม่เป็นกรรมการ
ในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐในท านองเดียวกัน และไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือด ารงต าแหน่งอื่นใด
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือกิจการอื่นใดท่ีมีลักษณะท านองเดียวกับห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทท่ีมีวัตถุประสงค์มุ่งหาผลก าไร
หรือรายได้มาแบ่งปันกันหรือเป็นท่ีปรึกษาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือด ารงต าแหน่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

  การพ้นจากต าแหน่ง 
 กรรมการจะพ้นจากต าแหน่ง เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี  ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ต้องห้ามอย่างใดอย่างหน่ึงหรือคณะรัฐมนตรีให้ออก 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรี
แต่งต้ังกรรมการเพิ่มข้ึนในระหว่างท่ีกรรมการซึ่งแต่งต้ังไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่งให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งแทน 
หรือให้เป็นกรรมการเพิ่มข้ึนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว 

  คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้าม 
 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 5  
 1) มีสัญชาติไทย 

 2) มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ 
 3) มีคุณวุฒิและประสบการณ์และเหมาะสมกับกจิการของรัฐวิสาหกิจน้ัน ๆ  
 4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย ทุจริต   
 5) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท า        
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 5.1) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ 
 5.2) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือ

มีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 
 5.3) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน 

 6) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการด ารงต าแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 7) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีของพรรคการเมือง  
 7.1) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าท่ี 
 8) ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจน้ัน หรือ ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจน้ันถือหุ้นอยู่ 
 9) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจน้ันเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่ คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ
น้ันมอบหมายให้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือด ารงต าแหน่งอื่นในนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจน้ันเป็นผู้ถือหุ้น 
 10) ไม่เป็นกรรมการหรือ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน 
ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจน้ันเว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหาร 
โดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจน้ัน 
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  คณะอนกุรรมการหรือคณะกรรมการย่อย เพื่อก ากบัดแูลกิจการทีด่ี 
คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดให้มีคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการย่อย เพื่อก ากับ

ดูแลกิจการท่ีดี ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการตรวจสอบขององคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1.1) รายงานความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหารต่อคณะกรรมการของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

1.2) รายงานผลการด าเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่ามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ
ประหยัดเพียงใด ต่อคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้   

1.3) รายงานรายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายงานท่ีเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

1.4) รายงานว่ามีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีคณะกรรมการ
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ก าหนดหรือไม่ เพียงใด ต่อคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในขององคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้  
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีอ านาจ 
หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดังน้ี 
  2.1) ก ากับดูแลในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
  2.2) มอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
  2.3) พิจารณาให้ความเห็นชอบ คู่มือ และแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
  2.4) ก ากับดูแลให้มีการรายงานการบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตามก าหนดเวลา 
  2.5) ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล ให้มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
  2.6) ก ากับ ดูแล ติดตาม การประมวลผลในภาพรวมให้มีการจัดท าร่างรายงานการควบคุมภายในของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เสนอต่อเจ้าหน้าท่ีระดับอาวุโส 
  3. คณะกรรมการก ากบังานด้าน CG และด้าน CSR ขององคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม้ 
 คณะกรรมการก ากับงานด้าน CG และด้าน CSR ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีอ านาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

3.1) ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการก ากับงานด้าน CG และด้าน CSR ขององค์การ-
อุตสาหกรรมป่าไม้  

3.2) จัดให้มีคู่มือการก ากับงานด้าน CG และด้าน CSR ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และปรับปรุง
สาระส าคัญในคู่มือดังกล่าวให้ทันสมัย และมีความเป็นสากลอยู่เสมอ  

3.3) ปรับปรุงจรรยาบรรณขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เหมาะสม ทันสมัย และก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้  

3.4) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการก ากับงานด้าน CG และด้าน CSR 
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  

3.5) เสริมการมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและ CSR ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
3.6) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายและนโยบายด้าน CG และด้าน CSR ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
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3.7) พิจารณากลั่นกรองงบประมาณประจ าปี ส าหรับการด าเนินการด้าน CG และด้าน CSR ของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  

3.8) ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการด้าน CG และด้าน CSR ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
เป็นระยะ และประเมินผลส าเร็จรวมท้ังคุณภาพน าเสนอต่อคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  

3.9) การอื่นใดท่ีคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มอบหมายท่ีเกี่ยวกับงานด้าน CG และ CSR  

  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ /คณะกรรมการชุดยอ่ย/
คณะอนกุรรมการ/คณะท างานอืน่ๆ    

 คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้เห็นชอบอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชุดย่อย/
คณะอนุกรรมการ/คณะท างานอื่นขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตามท่ีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เสนอ โดยให้มีผลบังคับใช้
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ท้ังน้ี เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2562 ดังน้ี 
 

ต าแหนง่ 
ค่าตอบแทนรายเดือน  
(บาท : คน : เดือน) 

เบี้ยประชุมรายครัง้             
(บาท : คน : เดือน) 

1) คณะกรรมการขององคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม้  

  ประธานกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 16,000.00 20,000.00 

  กรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8,000.00 16,000.00 

2) คณะกรรมการชดุย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะท างานอื่น ๆ  

  ประธานคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะท างานอื่น ๆ - 10,000.00 

  กรรมการชุดย่อย/อนุกรรมการ/คณะท างานอื่น ๆ (กรรมการ) - 8,000.00 

  กรรมการชุดย่อย/อนุกรรมการ/คณะท างานอื่น ๆ (บุคคลภายนอก)   - 8,000.00 

  บุคลากรขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  - - 
 

 จรรยาบรรณ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ก าหนดจรรยาบรรณหรือคุณธรรม และข้อพึงปฏิบัติในการท างาน เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการประพฤติและปฏิบัติ โดยได้น าข้ึนเว็บไซต์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และเวียนให้ทุกหน่วยงานรับทราบ
เรียบร้อยแล้ว ดังน้ี  
 1. จรรยาบรรณคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
 กรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นผู้มีอ านาจและหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ดังน้ัน จึงควรต้องด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณของกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ท่ีต้องถือปฏิบัติ ดังน้ี  
  1.1) กรรมการต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับขององค์กร 
  1.2) กรรมการต้องบริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของรัฐ องค์กร และพนักงาน ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร 
  1.3) กรรมการต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง และวางตัวเป็นกลางอย่าง
เคร่งครัด เพื่อผลประโยชน์ต่อรัฐ องค์กรและพนักงาน ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
  1.4) กรรมการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการท่ีกระท ากับรัฐวิสาหกิจท่ีตนเป็นกรรมการหรือในกิจการ
ท่ีมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจท่ีตนเป็นกรรมการอยู่ ท้ังน้ี ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม 
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  1.5) กรรมการพึงบริหาร โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ขององค์กร เพื่อให้การบริหารงาน
เป็นไปอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ข้างต้นรวมถึง 

    (1) ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ 
    (2) ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางท่ีผิด 
    (3) ไม่เป็นกรรมการในบริษัทท่ีเป็นคู่แข่งขององค์กร 
    (4) ไม่มีผลประโยชน์ในการท าสัญญาขององค์กร 

 1.6) กรรมการต้องบริหารงานด้วยความระมัดระวังและไม่สร้างข้อผูกมัดท่ีอาจขัดแย้งกับหน้าท่ีของตน
ในภายหลัง 
 1.7) กรรมการต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการท างานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
 1.8) กรรมการต้องปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 1.9) กรรมการต้องไม่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้ถือหุ้นส าคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการ
หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหรือธุรกิจการค้าใด อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันหรือท าธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจ
ท่ีตนเองเป็นกรรมการอยู่ ไม่ว่ากระท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น 
 1.10) กรรมการต้องไม่กระท าการใด อันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ  ในรัฐวิสาหกิจ
ในลักษณะท่ีมีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจท่ีตนเอง เป็นกรรมการอยู่ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคล หรือนิติบุคคลใด 
ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 
 2. จรรยาบรรณผู้บังคับบัญชา 
 2.1) เป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างที่ดี เสียสละ มีความยุติธรรม และมีวินัย  
 2.2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงาน 
 2.3) ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ  

 2.4) สอนงาน แนะน างาน ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ สร้างขวัญและก าลังใจ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ควบคุมดูแลให้สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จ  
 2.5) รับฟังปัญหา ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและค าปรึกษาด้วยความจริงใจ มีเหตุผล 
 3. จรรยาบรรณผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3.1) เช่ือฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาท่ีชอบด้วยระเบียบ และข้อปฏิบัติ 
 3.2) เสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงระบบงานด้วยความสุจริตใจ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
 3.3) มีความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพิ่มข้ึนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 3.4) มีวินัย ให้เกียรติผู้บังคับบัญชา ไม่แสดงอาการก้าวร้าว กระด้างกระเด่ือง 
 4. จรรยาบรรณต่อเพือ่นร่วมงาน 
 4.1) ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ 

 4.2) ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพ ให้เกียรติ 
 4.3) มีความสามัคคี และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอ 
 4.4) มีความอดทน อดกลั้น มีวินัย และเสียสละเพื่อสว่นรวม 
 4.5) ละเว้นการใส่ร้ายป้ายสี และกระท าการในลักษณะของการแข่งขันกันเอง 
 5. จรรยาบรรณต่อผู้ใช้บริการตอ่สิ่งแวดล้อมและสงัคม 
 5.1) ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ในการสงวนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 5.2) สนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้ในเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
 5.3) ปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดข้ึนในหมู่พนักงาน 
 5.4) บริการต่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพเรียบร้อยอย่างเต็มใจเอ้ือเฟื้อ มีน้ าใจ  ให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือ โดยยึดหลักรวดเร็ว ถูกต้อง ชอบธรรม 
 5.5) ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อผู้ใช้บริการ และผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
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 6. จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
 6.1) ใช้และรักษาทรัพย์สินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่น าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ตนเองหรือบุคคลอื่น รวมท้ังช่วยกันดูแลสถานท่ีท างานให้เป็นระเบียบและสะอาดอยู่เสมอ 
 6.2) รักษาความลับ ข้อมูล ข่าวสารขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสาร
ท่ีไม่พึงเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก  
 6.3) ละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือสื่อมวลชน ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานของหน่วยงาน โดยตนเองไม่มีอ านาจหน้าท่ี หรือเรื่องอื่นใดท่ีอาจกระทบกระเทือนต่อช่ือเสียงและการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
 6.4) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต หลีกเลี่ยงการกระท าใดที่อาจท าให้เกิดความเสื่อมเสีย
ช่ือเสียงต่อหน่วยงาน 
 6.5) รักษาภาพพจน์ ช่ือเสียงอันดีงามต่อหน่วยงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน 
 7. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 7.1) แสวงหาความรู้ พัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

 7.2) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความอุตสาหะ รับผิดชอบ เอาใจใส่ ให้กับงานในหน้าท่ีอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ 
 7.3) ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และนโยบายของหน่วยงาน 
 7.4) ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้ก าหนดระเบียบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ.2562  เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานในเร่ืองน้ี 

 การเปดิเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้มีการด าเนินการสื่อสารกับบุคคลภายนอกและผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม

และเป็นธรรม โดยมีคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ
รัฐวิสาหกิจ ท้ังข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน และท่ีไม่ทางการเงินอย่างถูกต้อง เช่ือถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ สม่ าเสมอ และ
ทันเวลา รวมท้ังให้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ บันทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบ GFMIS - SOE ตามระยะเวลาท่ีส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก าหนดด้วย 

 คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
ซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบใน
รัฐวิสาหกิจท่ีคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เพื่อรายงานความน่าเช่ือถือของรายงานทางการ
เงินและรายงานทางการบริหารต่อคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
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คณะกรรมการตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ได้รับการพิจารณาแต่งต้ังจากคณะกรรมการขององค์การ-
อุตสาหกรรมป่าไม้ ตามค าสั่งท่ี 8/2561 ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2561 ประกอบด้วย  

1. นายพีรพันธ์  คอทอง  เป็นประธานกรรมการ 

2. นางวชิรญา  เพิ่มภูศรี  เป็นกรรมการ  

3. นายอภิสิทธิ์  ไล่สัตรูไกล  เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ ่งได้ร ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ในปี 2563 
คณะกรรมการตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีการประชุมรวม 11 ครั้ง และน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นประจ าทุกไตรมาส และสรุปผลการด าเนินงานท่ีส าคัญได้ ดังน้ี 

1. การปฏบิตัิหน้าทีต่ามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติของกระทรวงการคลัง 
1.1 สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี กับฝ่ายบริหาร และส านักงาน -

การตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เกี่ยวกับความเหมาะสมของนโยบายการเงินและการบัญชี 
เพื่อให้รายงานทางการเงินได้แสดงผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินในปัจจุบัน และแนวโน้มอนาคตด้วยข้อมูลท่ีเป็น
สาระส าคัญอย่างเพียงพอ ถูกต้อง เช่ือถือได้ โดยได้มีข้อสังเกตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ควรพิจารณา ดังน้ี 

- ให้ส านักบัญชีและการเงิน ประสานงานกับส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความสอดคล้องกันมากยิ่งข้ึน  

- ให้ส านักตรวจสอบภายใน และส านักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ หาข้อสรุปว่าหน่วยงานใด  
เป็นผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบการน าเงินจากการขายที่ดินไปลงทุนในด้านสวนป่าและอุตสาหกรรมไม้ว่ามีประสิทธิภาพ  
และความคุ้มค่าของแต่ละโครงการอย่างไร 

- ฝ่ายบริหารจัดการควรก ากับให้มีระบบการควบคุมภายใน ดังน้ี 
1. กระบวนการบริหารสินค้าคงคลัง รวมถึงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าขององค์กรในการบริหาร

ต้นทุนสินค้าคงคลัง 
2. กระบวนการบันทึกบัญชีและบริหารงบลงทุนท่ีได้จากการขายท่ีดินแปลงวังน้อย 
3. ตรวจสอบและติดตามคดีความหรือเหตุการณ์ ท่ีอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ อ.อ.ป. 

- ส านักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ ด าเนินการ ดังน้ี 
1. การซื้อขายไม้แปรรูปกับส่วนราชการเห็นควรให้ อ.อ.ป. มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ 

ประสานแผนระหว่างหน่วยราชการส่วนกลาง เพื่อเป็นผู้ด าเนินการประสานกับส่วนราชการโดยตรงตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
โดยไม่ต้องรอให้มีค าสั่งซื้อมาจากส่วนราชการ 

2. จัดท าการวิเคราะห์งบการเงิน (ข้อมูลตามแผนการด าเนินงาน) เปรียบเทียบการวิเคราะห์
งบการเงิน (ข้อมูลตัวเลขจริง) ของส านักบัญชีและการเงิน โดยวิเคราะห์รายการส าคัญท่ีกระทบต่องบการเงิน เช่น งบกระแสเงินสด 
สินค้าคงเหลือ อัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงท่ีจะเกิด ข้ึน  เพื่อน าสู่การรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง  
CFO/คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ทราบ และใช้ก าหนดทิศทางของ อ.อ.ป. ในอนาคต 

- ขอให้บันทึกบัญชีรายรับ – รายจ่ายของสวนป่าตามมาตรฐานการเงินการบัญชี 
- ในเรื่องผลประกอบการของ อ.อ.ป. ให้ใช้ข้อมูลตัวเลขในรูปของอัตราส่วนทางการเงินท่ีน าไปสู่

การระบุตัวผู้รับผิดชอบ รวมท้ังมีการวิเคราะห์สวนป่าแต่ละส่วนเพื่อปรับปรุงให้มีการพัฒนาท่ีมากข้ึน 
 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมปา่ไม้ ประจ าปี 2563 
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- การใช้เงินในแต่ละราย ขอให้มีการติดตามรายละเอียดอย่างครบถ้วน รวมท้ังขอให้พิจารณา
สถานะทางการเงินในอนาคตมาประกอบ 

- ในเรื่องของธุรกิจใหม่ ขอให้ส านักบัญชีและการเงินบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีด้วย 

1.2  การควบคุมภายใน 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้มีคณะกรรมการควบคุมภายใน ซึ่งมีหน้าท่ีก าหนดแผนการควบคุมภายใน

ระดับองค์กร ประจ าปี 2563 ซึ่งได้เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมของ อ.อ.ป. พิจารณาเห็นชอบแล้ว 
และให้รายงานผลการควบคุมภายในเป็นรายไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการได้เห็นชอบรายงานความก้าวหน้าผลการควบคุมภายใน 
ระดับองค์กร ไตรมาสท่ี 4/2563 และมีข้อสังเกตให้ส านักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ ส านักตรวจสอบภายใน 
และส านักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ไปพิจารณาด าเนินการ ดังน้ี 

- หน่วยงานได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และ Flowchart หน่วยงาน และส านักตรวจสอบภายใน 
ต้องติดตามการด าเนินงานตามคู่มือท่ีจัดข้ึน 

- การรายงานผลตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุม ให้รายงานด้วยว่าเป็นกิจกรรมควบคุม
ประเภทใด (แบบป้องกัน , แบบค้นหา , แบบแก้ไข หรือแบบส่งเสริม) 

- ขอให้ส านักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ ด าเนินการสรุป โครงการท่ีมีการเบิกเงินใช้จ่ายลงทุน
จากเงินท่ีขายท่ีดินไปแล้ว มีกี่โครงการแต่ละโครงการมีแผนการปฏิบัติงานและความคืบหน้าอย่างไร ขอให้จัดท า Timeline 
รายงานบอร์ดเป็นระยะ 

- ขอให้ส านักวิจัยพัฒนาการจัดการไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน น าความคืบหน้าของแผนโครงการ  
“การแพร่ระบาดของหนอนผีเสื้อเจาะไม้สักพื้นท่ีสวนป่า” ว่ามีเปอร์เซ็นความเสี่ยงลดลงจริงหรือไม่ ให้น ามาเสนอต่อท่ีประชุม
เป็นระยะจนกว่าปัญหาจะยุติ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ได้เห็นชอบรายงานผลการควบคุมภายในระดับองค์กร  
ไตรมาสท่ี 1/2563 และเห็นชอบแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี 2563 และมีข้อสังเกต ให้ส านักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ 
ไปพิจารณาด าเนินการ ตามโครงการส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจ เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎ รฯ มักพบปัญหาราษฎร
ขอเปลี่ยนแปลงชนิดไม้ท่ีปลูก ควรมีแนวทางเพื่อยืนยันการใช้ชนิดไม้ท่ีจะปลูก เพื่อลดปัญหาการเตรียมกล้าไม้ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ได้เห็นชอบรายงานผลการควบคุมภายในระดับองค์กร  

ไตรมาสท่ี 2/2563 และมีข้อสังเกตให้ส านักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ ไปพิจารณาด าเนินการ ดังน้ี 
- วิธีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง มีลักษณะวิธีการติดตามท่ีคล้ายคลึงกัน  

การควบคุมภายในมีรายละเอียดการติดตามท่ีชัดเจนมากข้ึน การด าเนินงานด้านอุตสาหกรรมป่าไม้  ด้านการท่องเท่ียว
ยังมีกิจกรรมท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จเท่าท่ีควร ซึ่งกิจกรรมในการควบคุมมีการก าหนดวิธีการติดตามท่ีชัดเจนอยู่แล้วแต่
การด าเนินงานยังไม่ได้ตามแผน หน่วยงานควรด าเนินการให้ครบตามกิจกรรมให้แล้วเสร็จ 

- กิจกรรมควบคุมการด าเนินงานท่ีมีการศึกษาตลอดท้ังปี มีการติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงาน
พร้อมท้ังมีการเสนอวิธีการติดตามหรือการเก็บข้อมูลเชิงตัวเลขหรือไม่ และให้มีการน าเสนอข้อมูลผลการศึกษาต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. และให้ผู้บริหารติดตาม สอบทานรายงานการศึกษาเป็นระยะๆ รวมท้ังพิจารณาว่าผลกระทบ
ของกิจกรรมท้ังหมดจะส่งผลต่อความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด 

- ผลการปฏิบัติตามแผนฯ ยังไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการด าเนินงานบางกิจกรรมควบคุม
ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 

- ด้านการเงินขอให้ท า forecast ทางการเงิน จัดท า scenario ด้านการเงินในอนาคตและน ามา
บริหารจัดการ 

- จากการรายงานผลการควบคุมภายใน ยังไม่พบรายงานการสอบทานผลการด าเนินงาน
จากหน่วยงานส่วนกลาง (สายสนับสนุน) ขอให้หน่วยงานสายสนับสนุนเพิ่มการก ากับ ติดตาม และสอบทานการปฏิบัติ
ของหน่วยงานตามแผนการควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. และรายงานผลอย่างต่อเน่ือง 
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- ตามท่ีคณะกรรมการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ได้มีข้อคิดเห็นเรื่องกิจกรรมด้านการท่องเท่ียว 
โดยแยกเป็น 3 กรณี คือ 

1. การปฏิบัติตามรูปแบบเดิม คือ หน่วยงานบริหารงานและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 
ถ้าด าเนินการดีอยู่แล้วควรปฏิบัติต่อไป 

- ขอให้พิจารณาจ ากัดการให้ความอนุเคราะห์เรื่องท่ีพักแก่ผู้ขอความอนุเคราะห์ ในช่วง 
High Season เน่ืองจากเป็นช่วงสร้างรายได้ให้ อ.อ.ป. 

2. การให้เอกชนเช่าพื้นท่ี เพื่อบริการนักท่องเท่ียว ซึ่ง อ.อ.ป. ได้เคยจัดท าร่างระเบียบ
การให้เช่าพื้นท่ีบริการ การท่องเท่ียวแล้ว และขอให้ผลักดันเพื่อออกเป็นระเบียบมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

- การด าเนินการในเรื่องน้ีเป็นอ านาจของ อ.อ.ป. ขอให้ผลักดันให้ส าเร็จต้องก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  
3. การร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน หรือภาคเอกชน เพื่อร่วมบริหารสถานท่ีท่องเท่ียว  

ซึ่งอาจด าเนินการร่วมกันในพื้นท่ีบางส่วน ซึ่งข้ึนอยู่กับ TOR  
- การร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ขอให้ด าเนินการให้สอดคล้อง และเป็นไปตาม

กฎระเบียบทุกด้าน 
- แผนการควบคุมภายในฯ ประจ าปี 2564 ให้ก าหนดหน่วยงานสนับสนุน(หน่วยงานส่วนกลาง)  

เป็นหน่วยงานก ากับ ดูแล การปฏิบัติงานตามแผนฯ ของหน่วยงานผลิต และให้ด าเนินการ ดังน้ี 
1. ให้วิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการหลักและกระบวนการย่อย ในแผนการด าเนินงาน/ภารกิจ 

ท่ีด าเนินงาน 
2. ต้องมีการสอบทานประสิทธิภาพของกระบวนการหลักและกระบวนการย่อย อย่างน้อย

เป็นรายไตรมาส (ต้องทราบว่า กระบวนการแต่ละด้าน ท าอะไรบ้าง บุคลากร ปุ๋ย ยา เอกสาร ครบถ้วนหรือไม่ กระบวนการท างาน 
การกรีดยาง การเปิดประมูล การท าTOR  การจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการครบถ้วนหรือไม่ เป็นไปตามก าหนดเวลาหรือไม่  
จะท าให้เวลาด าเนินการลดลง และมีประสิทธิภาพอย่างไร) 

3 .ให้รายงานผลการสอบทานประสิทธิภาพต่อรองผู้อ านวยการท่ีก ากับดูแล 
4. เมื่อรองผู้อ านวยการหรือผู้อ านวยการสั่งการ ให้น าไปสรุปรายงานที่ประชุมผู้ บริหาร 

เพื่อโปรดทราบในแต่ละด้าน 

1.3  การตรวจสอบภายใน 
ให้ความเห็นชอบกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน คู่มือการตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบ

ประจ าปี ก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นตามแผนตรวจสอบภายในประจ าปี ให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
ยึดถือจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และผลการติดตามการปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ เป็นประจ าทุกไตรมาส และได้ให้แนวนโยบายกับส านักตรวจสอบภายใน ดังน้ี 

- ให้น ากฎบัตรไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นไปตามท่ีกฎบัตรก าหนด 
- ให้ตรวจสอบว่า การด าเนินการในเรื่อง CG ของแต่ละภาค การด าเนินการมีความครบถ้วนสมบูรณ์ 

ตามหลักการและแนวทางปฏิบัติหรือไม่ 
- ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง พบข้อบกพร่องในการด าเนินการเรื่องใด หน่วยรับตรวจท่ีพบปัญหา 

อุปสรรค ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในเร่ืองน้ีหรือไม่ 
- ในปีถัดไป ควรมีการเตรยีมการซักซ้อมกับผู้ปฏิบัติงานว่าจะมีการพัฒนาอย่างไร เพื่อให้ได้คะแนน

การประเมินเพิ่มข้ึน 
- ให้ตรวจสอบงบประมาณ ในภาพรวมของ อ.อ.ป. ว่ามีความเพียงพอในการท่ีจะขอจ้างบุคลากร

ภายในเข้ามาตรวจสอบได้หรือไม่ 
- ในแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และแผนการตรวจสอบ ประจ าปี 2564 ในบทที่ 3 แผนงาน

ตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ หรือแผนระยะยาว 5 ปี (2564 – 2568) ในหน้าท่ี 74 ให้เพิ่มความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมท่ีจะท า
การตรวจสอบตามกระบวนงาน Audit Universe ในข้อ 8 งานตรวจสอบธุรกิจ 
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1.4  การบริหารความเสี่ยง  
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าท่ีก าหนดแผนการบริหาร

ความเสี่ยงประจ าปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และคณะกรรมการของ อ.อ.ป.  
เป็นรายไตรมาสเกี่ยวกับการประเมินผลและบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ และด้านการปฏิบัติ-
ตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ได้เห็นชอบรายงานความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสท่ี 4/2562 และมีข้อสังเกตให้ส านักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์  
ไปพิจารณาด าเนินการ ดังน้ี 

- ให้พิจารณาการน าระบบการจัดการข้อมูลมาใช้เพื่อวิเคราะห์ต้นทุน สินค้าคงเหลือ การขาย  
เพื่อเพิ่มความแม่นย าและทันเวลาในการปฏิบัติงาน และเป็นการลดต้นทุนและระยะเวลาให้แก่องค์กร 

- มี Forecast เพื่อคาดคะเนสิ่งท่ีจะเกดิข้ึนในอนาคต เช่น ยอดขายสินค้าในปีหน้าวัตถุดิบเพื่อใช้
ในการผลิต และจ านวนลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ 

- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ แต่ยังไม่มีประสิทธิผลเท่าท่ีควร จึงให้รับข้อสังเกต
ของกรรมการไปใช้ ในเร่ือง แหล่งการจัดเก็บข้อมูลและการจัดการข้อมูล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการท างาน และการจัดท า
ตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนเพื่อวัดผลประสิทธิภาพและสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

- ให้รายงานความคืบหน้าโครงการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานต่อบอร์ดตามท่ี
คณะกรรมการเคยมีมติไว้ก่อนหน้า โดยการน าเงินดังกล่าวไปลงทุนให้รอบคอบ มีความคุ้มค่า และมีกลไกการก ากับติดตาม
เป้าหมายท่ีเกิดข้ึนจริง การวัดผลงานผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการผ่านบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงาน (KPI) 
และระบบแรงจูงใจหรือค่าตอบแทน โดยให้ค านวณค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ หรือค่า EP ของโครงการโดยประมาณการ
ก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ในอนาคตท่ีจะได้รับจากการลงทุนแต่ละโครงการ เพื่อก ากับติดตาม และเช่ือมโยงกับระบบวัดผลงาน
และแรงจูงใจ ตามคู่มือแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ ของกระทรวงการคลัง 

- ให ้อ.อ.ป. มีการติดตามค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ หรือ ค่า EP ตามแผน เทียบกับผลงานจริง 
ผ่านกลไกคณะกรรมการชุดท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ คณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก่อนเสนอ
มายังกรรมการตรวจสอบด้วย 

- ผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง ในไตรมาสท่ี 4/2563 ในหลายแผนยังไม่สามารถ
ลดความเสี่ยงได้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว สาเหตุมาจากการบริหารข้อมูลท่ีลา่ช้า ไม่ทันต่อปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน และน าเร่ือง
แผนบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ประจ าปี 2563 ไปศึกษาระบบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินใหม่ 
และน าสถานการณ์ ณ ปัจจุบันมาทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงให้ครบถ้วน 

คณะกรรมการตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ของ อ.อ.ป. 
ประจ าปี 2563 และมีข้อสังเกตให้ส านักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ ไปพิจารณาด าเนินการ ดังน้ี 

- ในปัจจัยเสี่ยงท่ี 1 ก าไรจากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แผนการจัดการความเสี่ยง
ท่ี 1.9 แผนส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าของ อ.อ.ป. ให้ระบุผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงให้ชัดเจน เน่ืองจาก
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ท่ีมีความเสี่ยงต่อรายได้ขององค์กรในด้านการจ าหน่ายสินค้า 
จึงต้องก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อลดผลกระทบท่ีจะเกิดกับองค์กร และควรเช่ือมโยงความสัมพันธ์ไปยังปัจจัยเสี่ยงท่ี 5 
ศักยภาพของบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไม้ ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

- ปัจจัยเสี่ยงท่ี 2 ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการที่ใช้รายได้จากการจ าหน่ายที่ดินไป
ด าเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย แผนการจัดการความเสี่ยงท่ี 2.2 แผนการผลิตและการจ าหน่ายให้เพิ่มส านักนโยบายแผน -
และยุทธศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบด้วย 

- ให้เพิ่มแผนการจัดการความเสี่ยง ในหัวข้อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในปัจจัยเสี่ยงที่ 3 
ไม่สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและผลการวิจัยมาใช้ในการด าเนินงาน เน่ืองจากปัจจุบันเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาท
ในภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ และเพื่อให้ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวมีเน้ือหาครอบคลุม
ท้ังเรื่องการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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- การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรใหม่ ของปัจจัยเสี่ยงท่ี 4 การปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารจัดการองค์กร ไม่ได้ตามเป้าหมาย มีหลักเกณฑ์ใหม่เพิ่มข้ึน ซึ่งยากท่ีจะด าเนินการได้ 
แต่ถ้าผู้รับผิดชอบประชุมเพื่อหารือกันเป็นระยะ และด าเนินการคิด อ่าน เขียน เป็นวงจร ก็จะสามารถท าให้ด าเนินการได้ 

- ปัจจัยเสี่ยงท่ี 6 กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แผนการจัดการ-
ความเสี่ยงท่ี 6.2 แผนการจัดการสินค้าคงเหลือ โดยให้ปรับเพิ่มกิจกรรมฯ ดังน้ี 

1. ส านักธุรกิจการตลาด พิจารณาด าเนินกระบวนการวิเคราะห์ และบริหารสินค้าคงเหลือ  
เพื่อเสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจ  

2. ส านักธุรกิจการตลาด รายงานผลการบริหารสินค้าคงเหลือเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมหัวหน้าหน่วยงาน 
- ให้เพิ่มแผนการจัดการความเสี่ยง ด้านการวิเคราะห์ธุรกิจใหม่ของ อ.อ.ป. เพื่อให้องค์กร

ได้เพิ่มสายการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการในยุคปัจจุบัน 
- ในการด าเนินการตามแผน ควรมีกลไกท่ีท าให้แผนสัมฤทธิ์ เช่น เพิ่มกลไกในแผน การผลิต 

แผนการตลาด 
- ควรมีตัวช้ีวัดรายแผนจัดการความเสี่ยง เพื่อเปรียบเทียบความส าเร็จของแผน 
- ควรสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในท่ีประชุมหัวหน้าหน่วยงานด้วย 

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. เห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง 
ไตรมาสท่ี 1/2563 และมีข้อสังเกตให้ส านักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ ไปพิจารณาด าเนินการ ดังน้ี 

- แผนเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน ควรติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน เช่น รถจอหนัง
ส่งไม้เพิ่มประสิทธิภาพได้ตามแผนหรือไม่ , โรงงานผลิตไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์สามารถผลิตได้ตามแผนหรือไม่ การลดค่าใช้จ่าย
เป็นไปตามแผนหรือไม่ ซึ่งหากการด าเนินงานตามแผนได้ดีจะท าให้มีรายได้เพิ่มข้ึน และลดค่าใช้จ่ายได้ด้วย 

- ประเด็นการบริหารความเสี่ยงท่ียังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เน่ืองจากยังมีอยู่ 6 ปัจจัยเสี่ยง  
จาก 9 ปัจจัย ท่ียังไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง ถึงแม้ว่าจะมีผลจากปัจจัยภายนอก หรือสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส โควิด-19 

- ในไตรมาสต่อไป อ.อ.ป. ต้องปรับตัว เพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งข้ึน เน่ืองจากสถานการณ์ต่อจากน้ี 
(สถานการณ์หลังการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส โควิด-19) จะมีผลกระทบต่อรายได้ขององค์กร 

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ได้เห็นชอบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
ไตรมาสท่ี 2/2563 และมีข้อสังเกตให้ส านักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ ไปพิจารณาด าเนินการ ดังน้ี 

- กระบวนการบริหารความเสี่ยงแบบเดิมยังไม่มีผลอย่างที่ควรจะเป็น จึงต้องมีรูปแบบ
การบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าน้ี โดยต้องมีการวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์เชิงลึกอย่างรอบคอบเพื่อน าไปสู่
การแสวงหาหนทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมและเกิดผลกระทบให้ความเสี่ยงลดลงได้มากที่สุด 

- อ.อ.ป. มีแผนความต่อเน่ืองจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส covid-19 เช่น การแบ่งเวลาท างาน 
หรือ Work from home แต่สถานการณ์จากน้ีไปเป็นสถานการณ์ใหม่ท่ีบ้านเมืองเพิ่งจะเกิดข้ึน สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวมาก 
มีแผนหรือไม่ ถ้าปรับแผนบริหารความต่อเน่ืองธุรกิจได้เร็วเราอาจจะ down size เพื่อลดค่าใช้จ่าย ท้ังน้ี การวิเคราะห์
แผนความต่อเน่ืองต้องวิเคราะห์งบการเงินไปข้างหน้าใหม่โดยคาดการณ์อนาคตแล้วน ามาวางแผนการเงินใหม่ 

- เรื่องการลงทุนจัดซื้อยานพาหนะใหม่ ท าได้ดีแล้ว ท าให้มีผลผลิตการท าไม้เพิ่มข้ึนมากกว่า
เป้าหมาย มีค่าใช้จ่ายลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับยานพาหนะเดิม การผลิตด้านอุตสาหกรรมไม้ยังไม่แล้วเสร็จ ให้เตรียมการศึกษา
ผลตอบแทนด้วย 

- ควรปรับระบบการบริหาร R&D ควรให้ส านักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
มุ่งเน้นด าเนินการวิจัย เพื่อจะค้นหาแนวทางการด าเนินงานทางวิชาการ ท่ีเหมาะสมในอนาคต 
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- Enabler เป็นเครื่องมือท่ีก าหนดให้ด าเนินการในช่วงจังหวะที่เหมาะสม ก็ขอให้สร้างความเข้าใจ
ให้กับทุกคนในองค์กรเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรได้  

- งบลงทุนยังเบิกจ่ายได้น้อย ซึ่งจะส่งผลถึงการปลูกสร้างสวนป่าและผลผลิตของสวนป่าในอนาคต 
ท่ีอาจไม่เพียงพอต่อการสร้างรายได้ให้องค์กร 

คณะกรรมการตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เห็นชอบ การปรับปรุงกิจกรรมปฏิบัติการ
จัดการความเสี่ยง ในแผนบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ปี 2563 และมีข้อสังเกตให้ส านักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์  
ไปพิจารณาด าเนินการ ดังน้ี 

- ตามการปรับเพิ่มกิจกรรม ในปัจจัยเสี่ยง 1 การศึกษาต้นทุนไม้แปรรูปขอให้ด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นไตรมาส 4  เพื่อจะได้ก าหนดราคาจ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมไม้ท่ีเหมาะสม ท าให้การจ าหน่ายเพิ่มขึ้น
และลดความเสี่ยง และติดตามให้ครบรอบด้าน และให้ประสานอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท้ังส านักธุรกิจการตลาด , 
ส านักวิจัยการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และส านักบัญชีและการเงิน และส านักผลิต 

- ตามการปรับเพิ่มกิจกรรม ในปัจจัยเสี่ยงท่ี 2 ขอให้ส านักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์  
ศึกษาการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการลงทุน ต้องเก็บข้อมูลด้านใดบ้าง  เพื่อก าหนดให้ส านักผลิตรายงาน 

- ตามการปรับเพิ่มกิจกรรม ในปัจจัยเสี่ยงท่ี 4 ควรมอบหมายให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ 
ติดตามผลการด าเนินงานในภาพรวมตามตัวช้ีวัด และรายงานผลให้ทราบต่อไป 

- ผลการปฏิบัติตามแผนฯ ยังไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการด าเนินงานบางกิจกรรมการควบคุม
ยังด าเนินการได้ไม่แล้วเสร็จ 

- ด้านการเงินขอให้ท า forecast ทางการเงิน scenario ด้านการเงินในอนาคตและน ามาบริหารจัดการ 
- จากการรายงานผลการควบคุมภายใน ยังไม่พบรายงานการสอบทานผลการด าเนินงาน

จากหน่วยงานส่วนกลาง (สายสนับสนุน) ขอให้หน่วยงานสายสนับสนุนเพิ่มการก ากับ ติดตาม และสอบทานการปฏิบัติ
ของหน่วยงานตามแผนการควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. และรายงานผลอย่างต่อเน่ือง 

- ตามท่ีคณะกรรมการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ได้มีข้อคิดเห็น เร่ืองกิจกรรมด้านการท่องเท่ียว 
โดยแยกเป็น 3 กรณี คือ 

1. การปฏิบัติตามรูปแบบเดิม คือ หน่วยงานบริหารงานและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว  
ถ้าด าเนินการดีอยู่แล้วควรปฏิบัติต่อไป 

- ขอให้พิจารณาเรื่องการให้ความอนุเคราะห์เรื่องท่ีพักแก่ผู้ขอความอนุเคราะห์ โดยยกเว้น
ช่วง High Season เน่ืองจากเป็นช่วงสร้างรายได้ให้ อ.อ.ป.   

2. การให้เอกชนเช่าพื้นท่ี เพื่อบริการนักท่องเท่ียว ซึ่ง อ.อ.ป. ได้เคยจัดท าร่างระเบียบ
การให้เช่าพื้นท่ีบริการ การท่องเท่ียวแล้ว และขอให้ผลักดันเพื่อออกเป็นระเบียบมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

                  - การด าเนินการในเรื่องน้ีเป็นอ านาจของ อ.อ.ป. ขอให้ผลักดันให้ส าเร็จต้องก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  
3. การร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน หรือภาคเอกชน เพื่อร่วมบริหารสถานที่ท่องเที่ยว 

ซึ่งอาจด าเนินการร่วมกันในพื้นท่ีบางส่วน ซึ่งขึ้นอยู่กับ TOR  
- การร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ขอให้ด าเนินการให้สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎระเบียบ

ทุกด้าน 
- ควรมีการทบทวนประสิทธิภาพของแผน สอบทานกระบวนการ ติดตาม อย่างต่อเน่ือง 
- ในแต่ละแนวทางแก้ไขปัญหา ต้องก าหนดตัวช้ีวัดแต่ละ Solution ให้ชัดเจน มีการประเมินผล 

การทบทวนวิธีการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ว่าข้อมูลสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ 
- ตามปัจจัยเสี่ยงท่ี 1 ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIDA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้สิทธิพิเศษ

ของรัฐวิสาหกิจเพื่อสร้างรายได้ ต้องค านึงถึงกรณีหากไม่มีสิทธิพิเศษเรื่องการซื้อมาขายไป รายได้แหล่งอื่นของ อ.อ.ป. มาจากที่ใด 
ต้องมีแผนรองรับให้ชัดเจน โดยน าการวิเคราะห์งบการเงินมาก ากับ 
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- ตามปัจจัยเสี่ยงท่ี 2 ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการท่ีใช้รายได้จากการจ าหน่ายที่ดินไป
ด าเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย ขอให้รายงานผลตามโครงการฯ ว่างบประมาณท่ีลงทุนไปมีประสิทธิภาพหรือไม่ แสดงค่า EP 

- ตามปัจจัยเสี่ยงท่ี 9 การไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ  
ให้ด าเนินการตามมาตรการโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์และเช่ือมความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสวนป่ากับชุมชน ให้ความรู้สร้าง
ความเข้าใจกับชุมชนรอบสวนป่า 

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าให้กับองค์กร (Value Creation : VC) ต้องวิเคราะห์
กลยุทธ์ทางการตลาดด้านผู้ขาย (7Ps) ขององค์กร การก าหนดการบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มมูลค่า (Value Enhancement : VE) 
ต้องวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดด้านผู้ซื้อ (7Cs) ประกอบเพื่อให้ได้ ผลการวิเคราะห์แล้วน าไปปฏิบัติ ควบคู่กับการวิเคราะห์โอกาส
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของตัวสินค้า 
และหรือสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานสู่สากล 
ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ และการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการแปรสภาพ หรือสังเคราะห์
สาระส าคัญ เป็นสินค้ากลุ่มวัสดุชีวภาพ อาหารเสริม เครื่องส าอาง ยาและเวชภัณฑ์ รวมท้ัง การพัฒนากระบวนการผลิต/บริโภค
ท่ีไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (green production) 

- อ.อ.ป. ต้องหาทีมมาด าเนินการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด ด้านผู้ขายและด้านผู้ซื้อก่อน 
ถึงแม้จะไม่ได้คะแนนการประเมินในปี 2563ก็จะได้รายงานผลการวิเคราะห์ในไตรมาสท่ี 1,2 ของปี 2564 และสามารถน าไป
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าให้กับองค์กร และ ก าหนด การบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มมูลค่าต่อไปได้ 

- ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานแต่ละด้านหรืองบการเงินประกอบเพื่อก าหนดค่า RA 
และ RT ให้เหมาะสม 

1.5 การก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี
- การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เห็นชอบ รายงาน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจ าปี 2562 และได้รับทราบรายงานผลการตรวจสอบประจ าปีของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด 
อ.อ.ป. ว่าได้มีการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ อ.อ.ป. ว่าด้วยความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2561 

- การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เห็นชอบ  
การปรับปรุงข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554 

- การสอบทานกระบวนการก ากับดูแลที่ดี (CG/CSR) และการน าองค์กร ให้สอบทานว่า 
หน่วยรับตรวจด าเนินการเป็นไปตาม Enablers ด้านการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร ตามเกณฑ์ที่ส านักงาน -
คณะกรรมการนโนบายรัฐวิสาหกิจ ก าหนดหรือไม่ และให้ส านักบริหารกลางในฐานะหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบเรื่องน้ี 
ได้สรุปผลความคืบหน้าน ามารายงานในท่ีประชุม ต่อไป 

1.6 การรักษาคณุภาพของคณะกรรมการตรวจสอบองคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม้ 
- ขอให้เพิ่มหัวข้อย่อย ในข้อ 2.1.4 ประเด็นการอัพเดตข้อมูลมาตรฐานการบัญชี ท่ีมีการประกาศใช้ 

ระเบียบ ข้อบังคับ ทางบัญชีท่ีมีการปรับปรุง โดยให้ส านักบัญชีและการเงิน สรุปสาระส าคัญมาเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
อ.อ.ป. ทราบต่อไป 

- ให้ส านักตรวจสอบภายใน ศึกษาอ านาจหน้าท่ีใน เรื่องการก ากับดูแลท่ีดีตามหลัก เกณฑ์
การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ระบบประเมินผลใหม่ 
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2.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในอนาคตขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ได้ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงของ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เกี่ยวกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและนโยบายในการด าเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ได้มีข้อเสนอแนะที่เป็นประเด็นทางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อให้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีความเติบโต ดังน้ี 

2.1  การด าเนินธรุกิจขององคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม้ 
- ในเรื่องแผนดิจิทัล 8 ระบบ อ.อ.ป. ต้องมีองค์ความรู้ในแก้ไขปัญหา เพื่อให้มีระบบที่ทันสมัย

ในการใช้งาน และควรมีการเร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
- ในเร่ืองสินค้าคงคลัง ควรมีระบบการบริหารการควบคุมภายใน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย 
- ในเร่ืองหนอนผีเสื้อ ควรมีการจัดท า Time line ประเมินผลการแก้ไขปัญหา 
- คณะกรรมการตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ท าหน้าท่ีเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์

ในการด าเนินงานแต่อย่างใด มีหน้าท่ีสร้างความมั่นใจในการบริหารงานที่ผ่านมาว่าผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร  
โดยส านักตรวจสอบภายใน จะเป็นผู้รายงานความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานมีหรือไม่ รายงานผลการตรวจสอบ
ท่ีตรวจพบ หากไม่มีส านักตรวจสอบภายใน จะท าให้หน่วยงานขาดความน่าเช่ือถือได้ และส านักตรวจสอบภายใน ควรมีกา ร
เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต ์

- ในเรื่องแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ในปีท่ีผ่านมา ส านักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ 
ได้เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. พิจารณาให้ความเห็นชอบล่าช้ากว่าก าหนด 

- วิธีการบริหารความเสี่ยง เมื่อครบไตรมาสแล้ว ยังพบว่า มีประเด็นความเสี่ยงอยู่ ควรมีการปรับระบบ
การก ากับดูแล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควรมีการเปรียบเทียบยอดจ าหน่ายของแต่ละปีให้สูงข้ึน 

2.2  ฐานะการเงินขององคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม้ 
- เรื่องผลกระทบของประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  เรื่องเพิ่มค่าตอบแทน

พนักงานจาก 300 วันเป็น 400 วัน ท่ีมีผลระยะสั้นต่อก าไรและสินทรัพย์ และมีผลระยะยาวต่อหนี้สิน  และก าไรปี 2563 
เป็นจ านวนเท่าไหร่ และ อ.อ.ป. ควรจะมีมาตรการป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินของ อ .อ.ป. ในปีต่อไป
โดยเฉพาะเงินท่ีได้จากการขายท่ีดินอย่างไรมาเสนอบอร์ดให้เป็นรูปธรรมต่อไป 

- เรื่องโครงการลงทุนตามแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการขายที่ดินที่จะน าไปใช้จัดหา สินทรัพย์
ต่างๆ ดังน้ี 

1. ขอให้รายงานความคืบหน้าต่อบอร์ดตามท่ีคณะกรรมการเคยมีมติไว้ก่อนหน้าน้ีมาตลอด 
ว่าการน าเงินดังกล่าวไปลงทุนต้องรอบคอบ และมีความคุ้มค่า และต้องมีกลไกการก ากับติดตามเป้าหมายท่ีเกิดข้ึนจริง  
การวัดผลงานผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการผ่านระบบ KPI และระบบแรงจูงใจ โดยให้ค านวณค่า EP ของโครงการโดยประมาณการ
ก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ในอนาคตท่ีจะได้รับจากการลงทุนแต่ละโครงการเพื่อก ากับติดตาม และเช่ือมโยงกับระบบวัดผลงาน
และแรงจูงใจตามคู่มือแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ของกระทรวงการคลัง   

2. ขอให้ ออป. มีการติดตามค่า EP ตามแผนเทียบกับผลงานจริง ผ่านกลไกคณะกรรมการ
ชุดท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ชุดควบคุมภายในและชุดบริหารความเสี่ยง ก่อนมายังคณะกรรมการ ตรวจสอบด้วย 

3. อน่ึงส าหรับโครงการท่ีมีการเบิกเงินใช้จ่ายลงทุนจากเงินที่ขายที่ดินไปแล้ว โดยยังไม่ได้
มีการด าเนินการข้างต้น ขอให้จัดท า timeline รายงานบอร์ดในครั้งหน้าด้วย 

- ให้เพิ่มความระมัดระวังในรายการ ดังต่อไปน้ี 
1.รายจ่ายท่ีเพิ่มข้ึนจากประมาณการ 
2.เจ้าหน้ีการค้า 
3.สินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ รวมถึง สภาพคล่องของกระแสเงินสด 
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2.3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การวิเคราะห์เส้นทางการฝึกอบรม ส านักบริหารกลาง ควรก าหนดร่วมกับส านักตรวจสอบภายใน 

ว่าแต่ละต าแหน่งงานของส านักตรวจสอบภายใน ควรต้องผ่านการฝึกอบรมในเร่ืองใดบ้าง 

คณะกรรมการตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ 
แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยครอบคลุมทุกเรื่องท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลที่ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการก ากับดูแลให้เกิดความโปร่งใสของกระทรวงการคลัง  และข้อสังเกตจากการด าเนินการ
ผลรัฐวิสาหกิจ ประจ าปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้มีการสอบทานรายการทางการเงิน
และบัญชีท่ีส าคัญ รวมถึงความพอเพียงของการควบคุมก ากับ และมีความ เชื่อมั่นตามที่ส านักบัญชีและการเงิน 
เสนอว่างบการเงินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และการเปิดเผยข้อมูลมีความครบถ้วนเช่ือถือได้ และสอดคล้องกับหลักการบัญชี
ท่ีรับรองท่ัวไป การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ  
การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง ตลอดจนมีการก ากับดูแล
การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการด า เนิ นธุรกิจปัจจุบัน
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 
 
 
 

(นายพีระพันธ์  คอทอง) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
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คณะผู้บริหารขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้ประจ าป ี2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน/เดอืน/ปเีกดิ : - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 
 

การศึกษา :  
-  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)    
   สาขาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
-  DIPLOMA of the POST GRADUATE COURSE  
   in FOREST SURVEY (ประเทศเนเธอร์แลนด์) 
-  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากร)    
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

วันที่เข้าปฏบิัติงาน : 1 กุมภาพันธ์ 2526 
 

ประวัติการท างาน :  
-  ผู้อ านวยการส านัก (ระดับ 9) ส านักทรัพยากรมนุษย์  
   และปฏิบัติการแทนผู้อ านวยการ อ.อ.ป. 
   (1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 
 

-  ผู้อ านวยการส านัก (ระดับ 9) ส านักกิจกรรมสัมพันธ์ 
   และปฏิบัติการแทนผู้อ านวยการ อ.อ.ป. 
   (15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 29 มกราคม พ.ศ. 2558) 
 

-  ผู้อ านวยการส านัก (ระดับ 9) ประจ าส านักอ านวยการ  
   และปฏิบัติการแทนผู้อ านวยการ อ.อ.ป. 
   (30 มกราคม พ.ศ. 2558 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
 

-  รองผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ระดับ 10) 
   (15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 – 13 กนัยายน พ.ศ. 2560) 
 

-  ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ระดับ 11) 
(15 กันยายน พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน) 

 

 
 

นางพรเพญ็  วรวิลาวัณย์ 
ต าแหนง่ : ผู้อ านวยการ 

       
 

นายสุกิจ  จันทร์ทอง 
ต าแหนง่ : รองผู้อ านวยการ 

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

การศึกษา :  
-  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)     
   สาขาการจัดการป่าไม้  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
-  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
   สาขาการจัดการส าหรับนักบริหาร 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 
วันที่เข้าปฏบิัติงาน : 1 เมษายน พ.ศ. 2533 
 

ประวัติการท างาน :  
- หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายบริหารท่ัวไป   
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน   
  และรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก 
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน และผู้อ านวยการ  
  ส านักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง 
  (1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 - ตุลาคม พ.ศ. 2558) 
 

- ผู้อ านวยการส านัก (ระดับ 9) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้-  
  ภาคเหนือบน และรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก           
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง  
  (2 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) 
 

- ผู้อ านวยการส านัก (ระดับ 9) ส านักนโยบายแผนและงบประมาณ   
  (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560) 
 

- ผู้อ านวยการส านัก (ระดับ 9) ส านักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์  
  (1 กันยายน พ.ศ. 2560 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)  
 

- รองผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ระดับ 10) 
  (15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 -  ปัจจุบัน)  
 
 หน้า 64                                          อ.อ.ป. ปลกูป่าเพื่อประชาชน                                  รายงานประจ าปี 2563 องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ 

 



คณะผู้บริหารขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้ประจ าป ี2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายชาญณรงค์  อนิทนนท ์
ต าแหนง่ : รองผู้อ านวยการ 

วัน/เดอืน/ปเีกดิ : - 12 ตุลาคม พ.ศ. 2508 
 
การศึกษา :  
-  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)    
   สาขาการจัดการป่าไม้  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
-  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
-  นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
-  ประกาศนียบัตรจากสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
 
วันที่เข้าปฏบิัติงาน : 1 เมษายน พ.ศ. 2533 
 
ประวัติการท างาน :  
-  หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายจัดการผลผลิต 
   ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคตะวันออก 
   (22 เมษายน พ.ศ. 2553 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
 

-  หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายจัดการผลผลิต และรักษาการในต าแหน่ง  
   ผู้อ านวยการส านัก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้  
   (1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 – 1 ตุลาคม พ.ศ.2558) 
 

-  ผู้อ านวยการส านัก (ระดับ 9) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้   
   (2 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) 
 

-  ผู้อ านวยการส านัก (ระดับ 9)  
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)  
 

-  รองผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ระดับ 10) 
   (15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 -  ปัจจุบัน) 
 

 
 

นายประสิทธิ์  เกดิโต 
ต าแหนง่ : รองผู้อ านวยการ 

วัน/เดอืน/ปเีกดิ : - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2507 
 
การศึกษา :  
-  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)    
   สาขาชีววิทยาป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
-  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรป่าไม้- 
   และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
วันที่เข้าปฏบิัติงาน : 1 เมษายน พ.ศ. 2533 
 
ประวัติการท างาน :  
-  หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
   ส านักทรัพยากรมนุษย์  
   (8 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 3 เมษายน พ.ศ. 2555) 
 

-  หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ  
   ส านักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ 
   (4 เมษายน พ.ศ. 2555 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
 

-  หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ประจ าส านักอ านวยการ 
   (18 ธันวาคม พ.ศ. 2557 – 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
 

-  ผู้อ านวยการส านัก (ระดับ 9)  
   ส านักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ  
   (30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
 

-  ผู้อ านวยการส านัก (ระดับ 9) ส านักธุรกิจและการตลาด 
   (1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561) 
 

-  ผู้อ านวยการส านัก (ระดับ 9) 
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   (27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 – 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561)  
 

-  รองผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ระดับ 10) 
   (9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 -  ปัจจุบัน)  
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รายนามผู้อ านวยการส านัก ประจ าปี 2563 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธีระยทุธ  กลัดพรหม 
ผู้อ านวยการส านัก (ระดบั 9) 

ส านักบริหารกลาง 
 
 

นางสมบตัิ  เฉ่ือยฉ่ า 
ผู้อ านวยการส านัก (ระดบั 9)  

ส านักบัญชแีละการเงิน 
 
 

นายวิรัติ  ปรากฏด ี
ผู้อ านวยการส านัก (ระดบั 9) 

ส านักตรวจสอบภายใน 
 
 

นายประวุฒิ  จีนา 
ผู้อ านวยการส านัก (ระดบั 9) 

ส านักวิจัยพฒันาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
 

 
นายภพปภพ  ลรรพรตัน ์

ผู้อ านวยการส านัก (ระดบั 9) 
องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนอืบน 

 
 

ว่าที่พันตรี อภิชาติ  จินดามงคล 
ผู้อ านวยการส านัก (ระดบั 9)  

องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนอืล่าง 
 
 

นายชนุดม เพชรสังข ์
ผู้อ านวยการส านัก (ระดบั 9) 

องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ 
 

นายถนอมศักดิ์  เฉียบแหลม 
ผู้อ านวยการส านัก (ระดบั 9) 

ส านักนโยบายแผนและยุทธศาสตร ์
 
 

นายช านาญ  เหมะรัชตะ 
ผู้อ านวยการส านัก (ระดบั 9) 

ส านักกฎหมาย 
 
 

นายสุชาติ ทบัเคลียว 
ผู้อ านวยการส านัก (ระดบั 9) 

ส านักธรุกิจการตลาด 
 
 

นายจอง  มงคลสกุลฤทธิ ์
ผู้อ านวยการส านัก (ระดบั 9) 

องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง 
 
 

นายสุรัตน์ชัย อนิทร์วิเศษ 
ผู้อ านวยการส านัก (ระดบั 9) 

สถาบันคชบาลแหง่ชาติ ในพระอปุถัมภ์ฯ 
 
 

นายสมศกัดิ์  วิเชียรชัยชาญ 
ผู้อ านวยการส านัก (ระดบั 9) 
องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รายงานของผู้สอบบัญช ี
 

 

เสนอ  คณะกรรมการขององคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 

ความเห็น  
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบงบการเงินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (กิจการ) ซึ่งประกอบด้วย    

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ        
และงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องท่ีควรในสาระส าคัญ 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน

และมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
มีความเป็นอิสระจากกิจการตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน  
และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
และข้อก าหนดจรรยาบรรณเหล่าน้ี ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเช่ือว่า หลักฐานการสอบบัญชีท่ีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อมูลอื่น 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานประจ าปีน้ัน ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจ าปีให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายหลังวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี 

ความเห็นของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ไม่ได้ให้ความเช่ือมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งท่ีมีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

เมื่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ าปี หากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล
ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแล 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิ  
ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท า
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกิจการในการด าเนินงานต่อเน่ือง  
เปิดเผยเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกิจการ หรือหยุดด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกิจการ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า  

งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วยความเช่ือมั่น
อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เกี ่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญ
เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และมาตรฐาน
การสอบบัญชี ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง  

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น  
และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล 
การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ 

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องซึ่งจัดท าข้ึนโดยผู้บริหาร 

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร และจากหลักฐาน
การสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกิจการในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ข้อสรุปว่า
มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานข้อมูลของผู้สอบบัญชี ของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินข้ึนอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตามเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กิจการต้องหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง 
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ส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ 

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

งบการเงินขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม ้ประจ าปี 2563 ยังไม่ผ่านการรับรองจาก ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 



ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่ 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ท่ีส าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีวางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคัญ    
ในระบบการควบคุมภายใน หากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

 

                                                                                (นางสาวถนอมใจ  ตีรวัฒนพงศ์) 
                                                                   ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุท่ี 10 

 

 

 

                                                                                            (นางสาวกนกพจน์  บุตรอากาศ) 
                                                                       นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ 
ลงวันที่………………………….. 
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งบการเงินขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม ้ประจ าปี 2563 ยังไม่ผ่านการรับรองจาก ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 



องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
 

    (หน่วย : บาท) 
 หมายเหต ุ 2563 2562 1 มกราคม 2561 
    (ปรับปรุงใหม่) 
สินทรพัย ์     

สินทรพัย์หมุนเวียน      
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 220,039,411.11 69,616,742.27 41,997,022.89 
    ลูกหน้ีการค้า 4 99,504,129.08 9,172,635.03                - 
    สินค้าคงเหลือ 5 2,740,004,464.50 2,602,321,951.72 135,620,061.34 
    พัสดุคงเหลือ  1,082,183.87 1,188,251.06 2,319,838,731.46 
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 6 2,004,553.50 200,000,000.00 1,081,304.73 
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 7 119,832,568.50 21,458,675.11 14,975,934.43 
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  3,182,467,310.56 2,903,758,255.19 2,513,450,054.85 
สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน     
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 8 100,000,000.00 100,000,000.00 14,303,135.35 
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม 9 10,574,547.43 13,156,860.81 80,000,000.00 
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 80,000,000.00 80,000,000.00                - 
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 11 9,312,741.49 7,233,675.52 8,064,430.69 
    ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และสวนป่า 12 2,583,920,151.89 2,505,320,450.31 2,569,895,847.54 
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13 6,101,604.21 8,015,826.68 1,482,669.17 
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 14 4,687,670.44 4,884,657.37 4,524,185.66 
    รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน  2,794,596,715.46 2,718,611,470.69 2,678,270,268.41 
รวมสินทรพัย ์  5,977,064,026.02 5,622,369,725.88 5,191,720,323.26 
     

  
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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งบการเงินขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม ้ประจ าปี 2563 ยังไม่ผ่านการรับรองจาก ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 



องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
 

          (หน่วย : บาท) 
 หมายเหต ุ 2563 2562 1 มกราคม 2561 
    (ปรับปรุงใหม่) 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ     

หนี้สินหมนุเวียน      
    เจ้าหน้ีการค้า 15 126,003,753.14 29,706,397.08 109,171,058.82 
    เจ้าหน้ีอื่น  16,616,622.65 21,695,138.04 19,595,717.33 
    เงินรับล่วงหน้าค่าขายสินค้า  186,348,084.89 110,713,564.06 119,195,996.01 
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 16 25,403,695.47 25,977,461.53 32,041,406.52 
    ภาระหน้ีสินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน         - 19,328,195.00 18,494,157.00 
    หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 17 34,181,669.22 17,519,973.24 23,193,978.25 
    รวมหนี้สินหมุนเวียน  388,553,825.37 224,940,728.95 355,692,313.93 
หนี้สินไม่หมุนเวียน     
    รายการรอการรับรู้ 18 777,154,278.99 681,534,281.24 646,007,552.80 
    โบนัสค้างจ่าย 19 90,159,935.11 90,393,475.11 118,676,888.40 
    เงินค้างน าส่งคลัง 20        - 16,205,000.00 40,655,000.00 
    ภาระหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน 21 248,843,010.00 254,030,449.00 183,000,128.00 
    หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 22 162,321,353.57 118,179,116.84 119,445,840.75 
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  1,278,478,577.67 1,160,342,322.19 1,107,785,409.95 
รวมหนี้สิน  1,667,032,403.04 1,385,283,051.14 1,463,477,723.88 

 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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งบการเงินขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม ้ประจ าปี 2563 ยังไม่ผ่านการรับรองจาก ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 



องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
 

        (หน่วย : บาท) 
 หมายเหตุ 2563 2562 1 มกราคม 2561 
    (ปรับปรุงใหม่) 

ส่วนของเจ้าของ     
    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 
    ก าไรสะสม     
        จัดสรรแล้ว     
            ส ารองธรรมดา  470,182,576.51 470,182,576.51 470,182,576.51 
            ส ารองบ ารุงสวัสดิภาพ  8,736,387.60 8,736,387.60 8,736,387.60 
            ส ารองโครงการปลูกสร้างสวนป่า  888,082,498.01 888,082,498.01 888,082,498.01 
        ยังไม่ได้จัดสรร  2,922,710,321.40 2,849,765,373.16 2,340,921,297.80 
รวมส่วนของเจ้าของ  4,310,031,622.98 4,237,086,674.74 3,728,242,599.38 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  5,977,064,026.02 5,622,369,725.88 5,191,720,323.26 
     

 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (นางพรเพ็ญ  วรวิลาวัณย์) 
ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 
 

 (นางสมบัติ  เฉ่ือยฉ่ า) 
ผู้อ านวยการส านักบัญชีและการเงิน 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
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งบการเงินขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม ้ประจ าปี 2563 ยังไม่ผ่านการรับรองจาก ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 



องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
 

 (หน่วย : บาท) 
 หมายเหต ุ 2563  2562 
    
รายได ้    
    รายได้ค่าขาย  2,315,648,436.76 1,401,175,822.96 
    รายได้ผลิตน้ ายางพารา  220,344,491.56 222,637,267.93 
    รายได้จากการให้บริการ  20,945,045.01 35,198,044.00 
    รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล  303,129,737.79 314,162,795.34 
    รายได้อื่นๆ 23 99,147,583.63 147,476,330.03 
    รวมรายได ้  2,959,215,294.75 2,120,650,260.26 
ค่าใช้จ่าย    
    ต้นทุนขาย  1,904,924,728.99 1,047,834,146.41 
    ค่าใช้จ่ายผลิตน้ ายางพารา  173,385,508.91 177,877,702.45 
    ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ  32,504,345.73 36,853,408.27 
    ค่าใช้จ่ายในการขาย  54,477,274.82 65,925,875.57 
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ัวไป  403,186,798.79 406,969,739.86 
    ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล  296,678,514.58 288,646,850.76 
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 24 5,360,652.17 6,829,641.02 
    ค่าใช้จ่ายอื่น 25 35,080,717.52 25,836,539.70 
    รวมค่าใช้จ่าย  2,905,598,541.51 2,056,773,904.04 
ก าไรส าหรบัป ี  53,616,753.24 63,876,356.22 
ก าไรเบด็เสร็จอื่น              

        ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย      - (62,441,478.00) 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรบัปี  53,616,753.24 1,434,878.22 
    

 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
  

หน้า 74                                                 อ.อ.ป. ปลกูปา่เพื่อประชาชน                                            รายงานประจ าปี 2563

 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้
 งบการเงินขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ ประจ าปี 2563 ยังไม่ผ่านการรับรองจาก ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

 

งบการเงินขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม ้ประจ าปี 2563 ยังไม่ผ่านการรับรองจาก ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 



องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
   ก าไรสะสม (หน่วย : บาท) 
  ทุน จัดสรรแล้ว   
 หมายเหตุ  ส ารองธรรมดา ส ารองบ ารุง 

สวัสดิภาพ 
ส ารองโครงการ 

ปลูกสร้างสวนป่า 
ยังไม่ได้จัดสรร รวม 

        
    ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562  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 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับป ี  - - - - 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 

       

        

ยอดยกมา 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 
ปรับปรุงก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร    -   -   -    - 19,328,195.00 19,328,195.00 

    ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – หลังปรับปรุง 20,319,839.46 470,182,576.51 8,736,387.60 888,082,498.01 2,869,093,568.16 4,256,414,869.74 
    ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับป ี - - - - 53,616,753.24 53,616,753.24 
    ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 20,319,839.46 470,182,576.51 8,736,387.60 888,082,498.01 2,922,710,321.40 4,310,031,622.98 
       

        

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

            2563         2562 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน   

ก าไรส าหรับป ี 47,282,333.24 63,876,356.22 
รายการปรับกระทบก าไรส าหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน 19,328,195.00         - 

          ค่าเสื่อมราคา 61,441,436.34 63,279,978.68 
          ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 21,562.55 21,503.64 
          ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,914,222.47 1,186,246.62 
          รายได้รอการรับรูโ้อนเป็นรายได้ (304,490,936.58) (317,392,922.08) 
          หน้ีสงสัยจะสูญ 11,004,639.47 248,500.00 
          หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนคืน) (588,179.42) (1,104,939.98) 
          สินทรัพย์ช ารุดและตัดบัญชี 4.00 1.00 
          ค่าเผื่อความเสียหาย (โอนคืน)              - (27,495.44) 
          ค่าใช้จ่ายชดเชยพ้ืนที่สวนป่า 203,872.42 1,697,729.48 
          ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี 2,374,333.23          1,666,065.57 
          ค่าเผื่อสินค้าช ารุดและเสื่อมคุณภาพ (โอนคืน) 3,459,123.59 461,116.09 
          ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (112,784.86) (810,287.70) 
          ก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนบริษัทย่อยและบริษัทร่วม       1,826,313.38 (386,859.73) 
          ภาระหน้ีสินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน (19,328,195.00) (236,229.00) 
          ภาระหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน (33,891,389.05) 26,561,290.33 
ขาดทุนจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน (209,555,449.22) (160,959,946.30) 
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง   
          ลูกหน้ีการค้า (89,991,814.63) 87,386,764.69 
          สินค้าคงเหลือ (70,726,529.66) (71,631,542.68) 
          พัสดุคงเหลือ 106,067.19 (19,593.00) 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 197,995,446.50 50,000,000.00 
          สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (109,130,032.86) 260,063.66 
          สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 196,986.93 (301,017.44) 
หน้ีสินด าเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)   
          เจ้าหน้ีการค้า 96,297,356.06 (83,239,680.47) 
          เจ้าหน้ีอื่น (5,078,515.39) 6,560,214.97 
          เงินรับล่วงหน้า 98,074,520.83 (20,136,416.53) 
          ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (573,766.06) 10,762,459.43 
          โบนัสค้างจ่าย (233,540.00) (27,476,106.50) 
          รายได้รอการรับรู ้ 76,503,805.60 29,000,000.00 
          จ่ายผลประโยชน์พนักงานเกษียณ 28,703,950.05 (30,084,533.33) 
          หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 16,661,695.98 (14,638,210.24) 
          เงินค้างน าส่งคลัง (16,205,000.00)       (24,450,000.00) 
          หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 21,702,236.73 2,084,050.48 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 34,747,418.05 (246,883,493.26) 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 
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องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

     (หน่วย : บาท) 
       2563       2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน   
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์  227,530.00 1,005,644.89 
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ (169,629,506.48) (75,068,610.59) 
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน         -    (8,888,971.96) 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – ท่ีดิน (2,100,628.52) - 
เงินสดจ่ายเพื่อด าเนินการสวนยางพาราและสวนป่าอนุรักษ์ (37,185,272.94) (36,574,128.47) 
เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทร่วม            756,000.00 868,000.00 

                 เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจการลงทุน (207,931,877.94) 118,658,066.13 
   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ   
          เงินสดรับจากเงินอุดหนุนรัฐบาล   323,607,128.73 306,448,064.65 
                 เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ    323,607,128.73 306,448,064.65 
           เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 150,422,668.84 (59,093,494.74) 
           เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 69,616,742.27 128,710,237.01 
          เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิ้นงวด 220,039,411.11 69,616,742.27 
   

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นตามที่ไดร้ะบุ) 

 
 
 

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิ่มเติม (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 โดยมีส านักงานใหญ่ ต้ังอยู่ท่ี 76 ถนนราชด าเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100 และมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง ดังน้ี  

(1)  อ านวยการแก่รัฐและประชาชนในการอุตสาหกรรมป่าไม้     
(2)  ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป่าไม้ เช่น เกี่ยวกับการท าไม้และเก็บหาของป่า แปรรูปไม้ ท าไม้อัด อัดไม้ 

อัดน้ ายาไม้ กลั่นไม้ ประดิษฐ์หรือผลิตวัตถุสิ่งของจากไม้และของป่า และธุรกิจท่ีต่อเน่ืองคล้ายคลึงกัน รวมท้ังอุตสาหกรรมอื่นใด
ท่ีเกี่ยวด้วยไมห้รือของป่า  

(3)  ปลูกสร้างสวนป่า คุ้มครองรักษาป่าไม้ และบูรณะป่าไม้เพื่อประโยชน์แก่การป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการเอง
หรือเป็นการด าเนินการเพื่อช่วยเหลือรัฐ  

(4)  วิจัย ค้นคว้า และทดลองเกี่ยวกับผลผลิตและผลติภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมป่าไม้    
(5)  ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การปลูกฝังทัศนคติและส านึกในการคุ้มครอง ดูแลรักษาบูรณะ

และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ รวมท้ังการจัดหาท่ีพัก การอ านวยความสะดวกหรือการให้บริการในกิจการท่ีเกี่ยวกับทัศนาจร 
หรือกิจการอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่การอ านวยการดังกล่าวด้วย  

(6)  ด าเนินธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวเน่ืองหรือท่ีเป็นประโยชน์แก่กิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมประกอบธุรกิจหลักด้านอุตสาหกรรมป่าไม้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนท่ัวไป 

ท้ังภายในและนอกประเทศ ในด้านการผลิตและจ าหน่ายไม้อัด แผ่นใยไม้อัดแข็ง ประตูไม้แผ่นเรียบ และผลิตภัณฑ์ เครื่องเรือนอื่นๆ 
ตลอดจนท าโครงการสวนป่าตามที่ได้รับสัมปทานจากกรมป่าไม้ 

หมายเหตุ 2 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั  
นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญที่ใช้ในการจัดท างบการเงินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีดังต่อไปน้ี 
2.1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

งบการเงินจัดท าข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งรวมถึง
มาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวการปฏิบัติทางการบัญชี
ท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ือง “ก าหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552” 
ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  
ออกตามความใน มาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ให้มีผลบังคับใช้ส าหรับการจัดท างบการเงิน 
ซึ่งมีรอบปีบัญชีเร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป งบการเงินได้จัดท าข้ึนโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว 
โดยไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคัญกับงบการเงิน 

งบการเงินจัดท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน  ยกเว้นตามท่ี
ระบุในนโยบายบัญชี ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหาร
ต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ีเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้ 
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2.2  มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน และท่ีจะมีผลบังคับในอนาคต มีรายละเอียด ดังน้ี 

มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563  

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สินค้าคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง 
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังวันท่ีรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน  
เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์         
เมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2562)           เร่ือง  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ                  
ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ก าไรต่อหุ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ 
ท่ีอาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขาย  
และการด าเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การเปิดเผยเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2562)  เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2562)  เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2562)  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2562)  เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สัญญาเช่า 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง 
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี 
ของกิจการหรือผู้ถือหุ้น 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2562)  เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซด์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1   
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการรื้อถอน  
การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  
(ปรับปรุง 2562)  

เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ 
และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 29 ปรับปรุง (2562) เรื่อง การรายงานทางการเงิน       
ในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

 
 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2562)    เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14   
(ปรับปรุง 2562) 
 

เร่ือง ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก าหนด
เงินทุนข้ันต่ า และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่าน้ี 
ส าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2562)   
เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16  
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ 
ในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17  
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 19  
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20  
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21  
(ปรับปรุง 2562)     

เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 22 
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง รายงานท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทน 
จ่ายล่วงหน้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 23 
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง  ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ 

 
 

มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2564 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2563) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สินค้าคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2563) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
และข้อผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2563) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การบัญชีและรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ก าไรต่อหุ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2563) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2563) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ 
ท่ีอาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2563) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2563) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2563) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขายและการด าเนินงาน 
ท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2563) เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2563) เร่ือง การเปิดเผยเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 (ปรับปรุง 2563) เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สัญญาเช่า 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไม่มีความเกี่ยวข้อง 
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผู้ถือหุ้น 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2563) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน  
การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 29  ปรับปรุง (2562) เร่ือง การรายงาน 
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 
(ปรับปรุง 2563) 

เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก าหนด
เงินทุนข้ันต่ าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่าน้ี 
ส าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2562)
เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ 
ในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17  
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 19 
(ปรับปรุง 2563) 

เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 
(ปรับปรุง 2563) 

เร่ือง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 22 
(ปรับปรุง 2563) 

เร่ือง รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนจ่าย
ล่วงหน้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 23 
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง  ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ 
 

 

ผู้บริหารขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ประเมินและคาดว่า มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบ
ท่ีเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในปีท่ีเร่ิมใช้ 

2.3  การใช้ประมาณการ  
การจัดท างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย ซึ่งก าหนดให้ฝ่ายบริหาร

ต้องประมาณการและก าหนดข้อสมมติฐานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลกับตัวเลขของสินทรัพย์และหน้ีสิน รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วันท่ีในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาท่ีเสนอ
งบการเงินดังกล่าวฯ ตัวเลขท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการถึงแม้ว่าตัวเลขประมาณการได้จัดท าขึ้น
ด้วยความเข้าใจท่ีดีท่ีสุดในเหตุการณ์และสิ่งท่ีกระท าไปในปัจจุบันในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงิน 
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2.4  การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
รายการต่างๆ ในงบการเงินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ วัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินบาท รายการบัญชีใน

สกุลเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนระหว่างปี แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งคงเหลือ ณ วันท่ีตามงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน รายการก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระ
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินดังกล่าว ได้บันทึกไว้ในงบก าไรขาดทุน
ในงวดท่ีเกิดข้ึน 

2.5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร หรือเงินลงทุนระยะสั้นอื่นท่ี

มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือ ซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันท่ีมีการออกตราสาร 

2.6  ลูกหนี้การค้า 
ลูกหน้ีการค้าแสดงในมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณจากลูกหนี้ที่มิใช่

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีค้างนานตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่าง
ระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหน้ีการค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ีการค้า หน้ีสงสัยจะสูญบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนในปีท่ีเกิดข้ึน 

2.7  สินค้าคงเหลือ 
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่าราคาทุน

ของสินค้าคงเหลือค านวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับประมาณจากราคาท่ีคาดว่าจะขายได้
ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นเพื่อให้สินค้าน้ันพร้อมขายและค่าใช้จ่ายในการขาย ณ วันสิ้นงวด
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ต้ังประมาณการเผื่อสินค้าช ารุดและเสื่อมคุณภาพจากยอดสินค้าคงเหลือท่ีประมาณจากราคา
โดยคณะกรรมการส ารวจสินค้าคงเหลือก าหนดข้ึนตามมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับในขณะน้ันโดยค านึงถึงสภาพของสินค้าคงเหลือ 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จะท าการตรวจนับสินค้าคงเหลือปีละครั้งและจะปรับปรุงจ านวนคงเหลือ
ตามบัญชีให้ตรงกับรายงานของคณะกรรมการตรวจนับสินค้า หากผลต่างท่ีเกิดจากยอดท่ีตรวจนับได้ต่ ากว่ายอดคงเหลือ
ตามบัญชีจะแสดงเป็นสินทรัพย์ไว้ในบัญชีขัดข้องเพื่อรอการสอบสวนหาสาเหตุ และจะต้ังประมาณการเผื่อความเสียหายไว้
ท้ังจ านวน ในกรณีที่ยอดตรวจนับได้สูงกว่ายอดตามบัญชีจะรับรู้เป็นรายได้ท้ังจ านวน 

สินค้าคงเหลือรวมถึงสวนป่าท่ีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีวัตถุประสงค์หลักในการปลูกสร้างสวนป่า
เพื่อการค้า สวนป่าเศรษฐกิจโครงการ 1 – 6 โดยแสดงรายการในงานระหว่างผลิต เมื่อมีการท าไม้ออกจะลดยอดงานระหว่าง
ผลิตสวนป่าเศรษฐกิจโครงการ 1 – 6 ด้วยต้นทุนของแต่ละแปลงปีท่ีท าไม้ออก รวมกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการท าไม้ออกและ
โอนเข้าสต็อกสินค้าเพื่อรอจ าหน่ายต่อไป 

 
ส าหรับการปลูกสร้างสวนป่ายางพาราท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อจ าหน่ายน้ ายางพารา และเพื่อจ าหน่ายไม้ซุง

ยางพารามีขั้นตอนการด าเนินการ ดังน้ี 
ระยะที่ 1 การปลูก การบ ารุงรักษา ต้ังแต่ปลูกจนถึงก่อนเริ่มเปิดกรีดยางได้ (อายุระหว่าง 1 - 7 ปี) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนให้บันทึกบัญชีสินทรัพย์ในรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สินทรัพย์ระหว่างด าเนินการ - สวนป่ายางพารา
โครงการ 1 - 6) เมื่อพร้อมเปิดกรีดยางได้ให้โอนเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สวนป่ายางพาราโครงการ 1 - 6) 

ระยะที่ 2 การเก็บเกี่ยวผลผลิตพลอยได้จากยางพารา (อายุระหว่าง 7 - 26 ปี) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนใน
ระหว่างการกรีดยางพาราจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตยางพาราและจะโอนปิดค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้าเป็นต้นทุนสินค้า
ยางพาราถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนประเภทสินค้าต่อไป 
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ระยะที่ 3 การจ าหน่ายไม้ซุงยางพารา เมื่อหยุดกรีดยางพารา หรือครบรอบตัดฟันท่ีก าหนดเมื่อต้นยางพารา  
มีอายุประมาณ 26 ปีข้ึนไป เมื่อมีการท าไม้ออกจากสวนป่าจะปรับปรุงบัญชีจากรายการ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
(สวนป่ายางพาราโครงการ 1 - 6) เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนประเภทสินค้า (งานระหว่างผลิตสวนป่าเศรษฐกิจโครงการ 1 - 6) 

2.8  พัสดุคงเหลือ 
พัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนถัวเฉลี่ยหักด้วยประมาณการเสื่อมมูลค่าและล้าสมัยส าหรับพัสดุ ท่ี

เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้นาน 

2.9  เงนิลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
2.9.1  เงินลงทุนบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน        
2.9.2   เงินลงทุนบริษัทร่วม 
  เงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญ แต่ไม่ถึงกับ

ควบคุมซึ่งโดยท่ัวไปก็คือการท่ีกลุ่มกิจการถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออก
เสียงท้ังหมด เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย    

กรณีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งได้จดทะเบียนเลิก และอยู่ระหว่างช าระบัญชี และบริษัทท่ีเป็นบริษัท
ร้าง ตามนิยามของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก่อน บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจะจดทะเบียนเลิกจะรับรู้ด้วย
มูลค่าราคาทุน ณ วันท่ีบริษัทย่อยเลิกกิจการหักค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน 

2.10   อสังหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 
อสังหาริมทรัพย์ท่ีถือไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าระยะยาว หรือจากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์

หรือท้ังสองอย่าง และไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการด าเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต  
โดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นท่ีดินท่ีถือครองไว้โดยยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้
ในอนาคต ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่ได้ระบุจะใช้ท่ีดินน้ันเป็นอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีไว้ใช้งานหรือเพื่อขายในระยะสั้น  

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนในการท ารายการ และวัดมูลค่า
ภายหลังการรับรู้ด้วยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) 

ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลังจะบันทึกรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่ว่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากต้นทุนน้ัน และสามารถวัดราคามูลค่าต้นทุน
ได้อย่างน่าเช่ือถือ ต้นทุนในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ  

2.11   ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสวนป่า 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้เริ่มแรกด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า  

ค่าเสื่อมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด ตลอดอายุการให้ประโยชน์ท่ีประมาณการ
ไว้ของสินทรัพย์ ยกเว้นท่ีดิน ซึ่งถือว่าประมาณการอายุการให้ประโยชน์มีไม่จ ากัด (ส าหรับสินทรัพย์ที่ซื้อหรือได้มาถึง
วันท่ี 19 มิถุนายน 2548 ท่ีมีมูลค่าเกิน 3,000.00 บาท บันทึกเป็นสินทรัพย์ ต่อมาได้ปรับเพิ่มข้ึนเป็น 30,000.00 บาท  
เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2548 โดยยอดท่ีต่ ากว่าน้ันจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีซื้อหรือได้มา) 

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ก าหนดให้กิจการต้องทบทวนอายุ
การให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยท่ีสุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี โดยถือปฏิบัติ  ต้ังแต่
วันท่ี 1 มกราคม 2554 ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ด าเนินการ ดังน้ี 
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ประเภทสนิทรพัย ์ อายุการใช้งานสนิทรพัย์ (ปี) มูลค่าซากอตัรารอ้ยละ 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 10 – 40 1 – 15 

เครื่องใช้ประจ าส านักงาน 10 1 
ยานพาหนะ 10 2 – 10 
สัตว์พาหนะ 60 ไม่มี 
เครื่องจักร 20 5 
เครื่องมือ 5 1 

คอมพิวเตอร์ 5 ไม่มี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ไม่มี 
ระบบสาธารณูปโภค 10 1 

 
ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่า   

ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
รายการก าไรขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนท่ี

ได้รับกับราคาตามบัญชี และได้รวมอยู่ในงบก าไรขาดทุน 
รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีข้ึน จะถูกรวมไว้เป็นต้นทุน

ของสินทรัพย์ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีจะกลับเข้าสู่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
มีมูลค่าสูงกว่าการใช้ประโยชน์เดิมของสินทรัพย์ท่ีมีไว้ต้ังแต่ต้นเมื่อได้มาซึ่งสินทรัพย์ และจะตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุ
การใช้ประโยชน์ท่ีเหลืออยู่ของสินทรัพย์ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดข้ึน 

สวนป่า ประกอบด้วย สวนป่ายางพาราโครงการ 1 - 6 สินทรัพย์ระหว่างด าเนินการ - สวนป่ายางพารา
โครงการ 1 - 6 สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์โครงการ 1 - 6 สินทรัพย์ระหว่างด าเนินการ - สวนป่าอนุรักษ์โครงการ 1 - 6 
ซึ่งการจัดประเภทถือตามวัตถุประสงค์หลักขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในการปลูกสร้างสวนป่าเพื่ออนุรักษ์หรือเพื่อจ าหน่าย
ผลิตผลพลอยได้น าไปแสดงรายการอยู่ในกลุ่มท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และสวนป่า ในหัวข้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ส าหรับสวนป่า
แปลงใหม่ บันทึกรวมในรายการเป็นสินทรัพย์ระหว่างด าเนินการ - สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์โครงการ 1 - 6 เมื่อต้นไม้โต
ตามเกณฑ์ท่ีสามารถน าใช้งานได้แล้ว ให้ปรับปรุงบัญชีเป็นสวนป่าเพื่อการอนุรักษ์โครงการ 1 - 6 

2.12  สินทรพัย์ไม่มีตัวตน – โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์ โดยค านวณจากต้นทุน

ในการได้มาและการด าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันสามารถน ามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจ าหน่ายตลอดอายุ
ประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 

ต้นทุนท่ีใช้ในการพัฒนาและบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุน
โดยตรงในการจัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นผู้ดูแลและมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมากกว่าต้นทุนเป็นเวลาเกินกว่าหน่ึงปีจึงจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึง
ต้นทุนพนักงานท่ีท างานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องในจ านวนเงินท่ีเหมาะสม 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงข้ึนกว่าเมื่อได้มาจะบันทึกเป็น
ต้นทุนเพื่อการพัฒนาและบวกรวมไว้ในต้นทุนเมื่อได้มาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ัน ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพย์และตัดจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 5 ปี 
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2.13   การด้อยค่าของสนิทรพัย ์
สินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการใช้งานจ ากัด จะมีการทบทวนการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์

หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคา
ตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจ านวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่าตามราคาทุนหักต้นทุน
ในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได้เพื่อวัตถุประสงค์ของ
การประเมินการด้อยค่าสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินจะมีการประเมินความเป็นไปได้ท่ีจะกลับรายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่า ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

2.14  รายการรอการรบัรู ้
เป็นสินทรัพย์ท่ีได้รับบริจาคโดยมีเงื่อนไขในการใช้จ่ายสินทรัพย์น้ัน หรือเงินท่ีรับจากรัฐบาลโดยมีเง่ือนไข

ในการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล สินทรัพย์ท่ีได้รับบริจาคและเงินอุดหนุนท่ีให้ประโยชน์เกิน 1 รอบ
ระยะเวลาบัญชี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะรับรู้เป็นสินทรัพย์คู่กับรายการรอการรับรู้ และจะทยอยรับรู้รายการรอการรับรู้
เป็นรายได้จากการรับบริจาคหรือรายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลคู่กับบัญชีค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง
เมื่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้เงินแล้ว 

2.15   เงินช่วยเหลอืโครงการวนวัฒนวิทยา 
มูลนิธิวนวัฒนวิทยาโพ้นทะเล อู – เมด้า (OSC – U) ได้ให้เงินช่วยเหลือกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ใช้ปลูกป่าในพื้นท่ีป่าเสื่อมโทรมท่ีอยู่ในความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยส าหรับนักวิชาการท่ีสนใจท่ัวไป ท้ังภายในและต่างประเทศ โครงการดังกล่าว ฯ เริ่มตั้งแต่ 
พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน ในเน้ือท่ี 14,420.50 ไร่ (ปลูกได้จริง 18,430.601 ไร่) ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะบันทึกเงิน
ช่วยเหลือดังกล่าวไว้เป็นหนี้สิน และจะทยอยรับรู้เป็นรายได้เมื ่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ด าเนินการปลูกสร้าง
สวนป่าตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้เงินแล้ว การปลูกสร้างสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แบ่งเป็น 5 ระยะ ดังน้ี 

ระยะท่ี 1  จ านวน 4,623.00 ไร่ ท่ีสวนป่าคลองตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และสวนป่าน้ าสวยห้วยปลาดุก 
จังหวัดเลย 

ระยะที่ 2  จ านวน 703.00 ไร่ ท่ีสวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
ระยะที่ 3  จ านวน 2,069.50 ไร่ ท่ีสวนป่าองค์พระ จังหวัดสุพรรณบุรี , สวนป่าด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี , 

สวนป่าท่ากุ่ม จังหวัดตราด , สวนป่าโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี และสวนป่าคลองตะเกรา จงัหวัดฉะเชิงเทรา 
ระยะที่ 4  จ านวน 2,325.00 ไร่ ท่ีสวนป่าภูสวรรค์ , สวนป่าน้ าสวยห้วยปลาดุก และสวนป่านาด้วง จังหวัดเลย , 

สวนป่าห้วยน้ าขาว จงัหวัดกระบี่  และสวนป่าเกริงกระเวีย จังหวัดกาญจนบุรี 
ระยะที่ 5  จ านวน 4,700.00 ไร่ ท่ีสวนป่าคลองตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา , สวนป่าน้ าสวยห้วยปลาดุก 

และสวนป่านาด้วง จังหวัดเลย , สวนป่าท่ากุ่ม จังหวัดตราด , สวนป่าแก่งหางแมว จงัหวัดจันทบุรี , สวนป่าแม่มาน จังหวัดแพร่ , 
สวนป่าไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และสวนป่าขุนหาญ จงัหวัดศรีสะเกษ 

2.16   ต้นทุนการท าไม้ 
การค านวณต้นทุนการท าไม้สวนป่า โดยน าเงินลงทุนการปลูกสร้างสวนป่าแต่ละแปลงปีมาถัวเฉลี่ยด้วย

ปริมาตรเน้ือไม้ท่ีมีอยู่ในแต่ละแปลงปี เพื่อใช้เป็นฐานในการคิดต้นทุนการท าไม้ต่อปริมาตร เมื่อมีการท าไม้ออกจากแปลงใด
ของสวนป่าน้ันๆ เป็นจ านวนท่อน และปริมาตรเท่าใดก็จะน าปริมาตรท่ีท าไม้ออกคูณกับฐานข้อมูลต้นทุนท าไม้ต่อปริมาตร
แล้วบวกด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ของแปลงท่ีท าไม้ออก จะเป็นต้นทุนการท าไม้ 

การท าไม้ในพื้นท่ีบริเวณอ่างหรือเข่ือนเก็บกักน้ าองค์การอุตสาหกรรมป่าไมจ้ะเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการส ารวจ
เป็นต้นทุนของไม้ท่ีท าออกตามสัดส่วนของปริมาตรไม้ท่ีท าออกกับปริมาตรไม้ท้ังสิ้น 
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2.17  ส ารองโครงการปลูกสร้างสวนป่า 
เป็นการจัดสรรก าไรสุทธิของแต่ละปี ในอัตราร้อยละท่ีคณะกรรมการบริหารได้ก าหนดไว้ ส าหรับการลงทุน

ในโครงการปลูกสร้างสวนป่าซึ่งจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนมาก 

2.18  สัญญาเช่าระยะยาว 
(ก)  กรณีทีอ่งค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ใหเ้ช่า 

สินทรัพย์ท่ีให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานแสดงรวมอยู่ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ในงบแสดงฐานะการเงิน และตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับที่ใช้กับรายการ
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (หมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 2.11) ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันรายได้ค่าเช่า (สุทธิจาก
สิ่งตอบแทนจูงใจท่ีได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) จะรับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาการให้เช่า 

(ข) กรณีทีอ่งค์การอตุสาหกรรมป่าไม้เป็นผูเ้ช่า 
สัญญาเช่ารถยนต์ ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้ได้รับความเสี่ยง และผลตอบแทนท้ังหมดของความเป็นเจ้าของ

พึงได้รับจากสินทรัพย์ สัญญาเช่าน้ันถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน และผู้เช่าจะต้องรับรู้จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่า
ด าเนินการ ซึ่งไม่รวมต้นทุนในการให้บริการ เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุสัญญา ได้แก่เงินเพิ่มท่ีต้อง
จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีการยกเลิกน้ันเกิดข้ึน 

2.19  ประมาณการหนี้สนิ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะบันทึกประมาณการหน้ีสินอันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือ

ตามข้อตกลงท่ีจัดไว้อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการช าระภาระผูกพันน้ันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะ
ส่งผลให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการท่ีน่าเช่ือถือของจ านวนท่ีต้องจ่ายประมาณ
การหน้ีสินดังกล่าว ไม่รวมถึงประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน ในกรณีท่ีอ งค์การอุตสาหกรรมป่าไม้คาดว่า
ประมาณการหน้ีสินเป็นรายจ่ายท่ีจะได้รับคืน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะ
ได้รับรายจ่ายน้ันคืนอย่างแน่นอน 

2.20  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
(ก) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จดทะเบียนจัดต้ังกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2540 

โดยใช้ช่ือว่า “กองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้” ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ส าหรับพนักงานท่ีได้รับ
การบรรจุนับต้ังแต่วันท่ี 2 มิถุนายน 2540 ให้เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพทุกคน ส่วนพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ก่อนวันท่ี 2 มิถุนายน 2540 ให้เป็นไปตามความสมัครใจโดยสามารถเลือกเข้ากองทุนบ าเหน็จฯ หรือกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือน/ค่าจ้าง ส าหรับพนักงานท่ีมีอายุ
การท างานเกิน 20 ปี อัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือน/ค่าจ้าง ส าหรับพนักงานท่ี  ได้รับการบรรจุและมีอายุการท างานไม่เกิน 
20 ปี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับรู้เงินจ่ายสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์ของกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ ซึ่งบริหารโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จ ากัด  

(ข) เงินทดแทนจากการท างาน 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จัดให้มีโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานเพื่อจ่ายเงินให้แก่พนักงาน

เป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทยจ านวนเงินดังกล่าวข้ึนกับฐานเงินเดือน  และจ านวนปีท่ีพนักงานท างานให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้นับถึงวันสิ้นสุดการท างานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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(ค) ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เป็นผลประโยชน์ของพนักงานท่ีมิใช่ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง ซึ่งมีการจ่าย

หลังจากการจ้างงานสิ้นสุดลง โดยจ่ายตามกฎหมายแรงงานไทยจ านวนเงินดังกล่าวข้ึนอยู่กับฐานเงินเดือน  และจ านวนปีท่ี
พนักงานท างานให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นับถึงวันท่ีสิ้นสุดการท างานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

หน้ีสินซึ่งเกิดจากข้อก าหนดท่ีเป็นผลจากกฎหมายแรงงานไทย และผลประโยชน์ของพนักงานดังกล่าวฯ
ค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชน์ดังกล่าวก าหนด โดยการคิดลดกระแสเงินสดท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงาน 
รวมท้ังมีเงื่อนไขและวันครบก าหนดใกล้เคียงกับเง่ือนไขของภาระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยประมาณ 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับรู้ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานทันทีในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

2.21  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการส่งมอบสินค้าแล้ว 
รายได้เกี่ยวกับน้ ายางพารา รับรู้เป็นรายได้เมื่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ส่งน้ ายางดิบให้ผู้ซื้อแล้ว 
รายได้ดอกเบ้ีย รับรู้ตามสัดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

 
 
หมายเหตุ 3 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

หน่วย : ล้านบาท 
     2563    2562 
              เงินสด   0.23    0.45 
              เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (0.47)    0.29   
              เงินฝากธนาคารออมทรัพย์        

- อ.อ.ป. 220.24    68.82   
- เงินฝากเงินประกัน 0.04    0.04   

              เงินฝากธนาคารประจ า     -  219.81  0.02  69.17 
รวม   220.04    69.62 

        

 
 
หมายเหตุ 4 ลูกหนีก้ารค้า 

หน่วย : ล้านบาท 
    2563  2562 
              ลูกหน้ีท่ัวไป 72.31  77.13 
              ลูกหน้ีส่วนราชการ 98.55  3.60 
              ลูกหน้ีพนักงาน และราชการ 0.21  0.35 

 171.07  81.08 
              หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (71.57)  (71.91) 

รวม 99.50  9.17 
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หมายเหตุ 4 ลูกหนีก้ารค้า (ต่อ) 
      ลูกหน้ีท่ัวไป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 72.31 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ี บริษัท ทรอปิคอล      
ฟอร์เรสทรสี ์พีทีอี จ ากัด จ านวน 65.98 ล้านบาท โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจ านวนแล้ว 
ลูกหน้ีพนักงาน และราชการเป็นลูกหน้ีท่ีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ขายสินค้าให้กับพนักงานและหน่วยราชการโดยให้
ผ่อนช าระค่าสินค้าเป็นงวดๆ  
         รายการเคลื่อนไหวของบัญชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู มีดังน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
      2563  2562 
              ยอดคงเหลือยกมา 71.91  72.77 
              บวก หน้ีสงสัยจะสูญ        -         - 
              หัก หน้ีสงสัยจะสูญโอนคืน (0.34)  (0.86) 
              ยอดคงเหลือยกไป 71.57  71.91 
    

 
 
หมายเหตุ 5 สินค้าคงเหลอื 

                            หน่วย : ล้านบาท 
    2563    2562 

               สินค้าส าเร็จรูป  152.36  145.81 
               หัก ประมาณการเผื่อสินค้าช ารุด  (6.79)  (3.33) 
               วัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป – สุทธ ิ  145.57  142.48 
               งานระหว่างผลิต – สินค้าต่างๆ   41.44  41.85 
               วัตถุประกอบการผลิต  0.20  0.14 
               รวมสินค้าคงเหลือ  187.21  184.47 
               งานระหว่างผลิต – สวนป่าเศรษฐกิจ     
               งานระหว่างผลิต – สวนป่าเศรษฐกิจ โครงการ 1 - 6 2,410.99  2,299.95  
               งานระหว่างผลิต – สวนป่าเศรษฐกิจ โครงการ OSC-U 38.32  38.14  
               งานระหว่างผลิต – สวนป่าเศรษฐกิจ (รับจ้าง) 102.55  78.83  
               งานระหว่างผลิต – สวนป่าเศรษฐกิจโครงการพืช 
                                      พลังงาน (ชีวมวล) 

0.80  0.80  

               งานระหว่างผลิต – สวนป่าเศรษฐกิจ โครงการ TGG 0.12  0.12  
               งานระหว่างผลิต – การปลูกพืชสมุนไพรและธัญญาหาร 0.01 2,552.79 0.01 2,417.85 

            รวม  2,740.00  2,602.32 
     

 
 
หมายเหตุ 6 สินทรพัย์ทางการเงนิหมุนเวียนอืน่ 

                            หน่วย : ล้านบาท 
    2563    2562 

เงินฝากธนาคาร – ประจ า 6 – 8 เดือน 2.00  100.00 
เงินฝากธนาคาร – ประจ า 12 เดือน -  100.00 
                          รวม 2.00  200.00 
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หมายเหตุ 7 สินทรพัย์หมุนเวียนอืน่ 
หน่วย : ล้านบาท 

      2563  2562 
               ลูกหน้ีอื่น 125.29  20.68  
               หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (20.32) 104.97 (20.24) 0.44 
               ขัดข้อง – ลูกหน้ี 5.23  5.23  
               หัก ประมาณการเผื่อความเสียหาย (5.23)      - (5. 23)      - 
               เงินยืมทดรอง        0.17       - 
               เงินค้างรับ  8.85  7.34 
               ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  0.91  0.82 
               ค่าภาคหลวงจ่ายล่วงหน้า  0.18  0.18 
               ภาษีซื้อยังไม่ถึงก าหนดช าระ  0.78  0.40 
               ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ  3.97  1.36 
               ลูกหน้ีความผิดทางแพ่ง 41.52  41.52  
              หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ลูกหน้ีคดีความ) (41.52)      - (30.60)      10.92 
              ลูกหน้ีความรับผิดทางละเมิด     -  0.25  
                    หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ลูกหน้ีความรับผดิชอบทางละเมิด)     -      - (0.25)      - 

รวม  119.83  21.46 
      

 
 

ลูกหน้ีอื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 125.29 ล้านบาท เป็นลูกหน้ีตามสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
(ท่ีดิน) จ านวน 104.39 ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นลูกหน้ีค่าปรับไม้สูญหาย ซึ่งอยู่ในระหว่างด าเนินคดี หรืออยู่ระหว่างการยึดทรัพย์
เพื่อขายทอดตลาด โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแล้วตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง  
จ านวน 20.32 ล้านบาท 

ขัดข้อง – ลูกหน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 5.23 ล้านบาท เป็นบัญชีท่ีบันทึกพักไว้ช่ัวคราวท้ังด้านลูกหน้ี
และเจ้าหน้ี (ตามหมายเหตุ 17) เพื่อรอการสอบสวนสะสางและได้รวมไม้ท่ีสูญหายและขาดส ารวจต้ังแต่ปี 2515 – 2562 
จ านวน 5.23 ล้านบาท ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ประมาณการเผื่อความเสียหายไว้เต็มจ านวนแล้ว 

เงินค้างรับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 8.85 ล้านบาท เป็นค่าจ้างตัดไม้และค่าดูแลไม้ค้างรับ 
จ านวน 2.98 ล้านบาท เป็นไปตามสัญญาซื้อขายไม้ท่ี บริษัท ทรอปิคอล ฟอร์เรสทรสี์ ทีพีอี จ ากัด ได้ท าไว้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
รายได้ผลิตภัณฑ์ยางพาราจ านวน 3.41 ล้านบาท และเงินค้างรับอื่นๆ อีกจ านวน 2.46 ล้านบาท 

ลูกหน้ีความผิดทางแพ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 41.52 ล้านบาท องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้
ต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจ านวนแล้ว ซึ่งในจ านวนน้ีมีลูกหน้ีความรับผิดชอบทางแพ่งของ บริษัท ฐิติกาญจนค้าไม้ จ ากัด 
จ านวน 29.72 ล้านบาท เน่ืองจากศาลแพ่งมีค าพิพากษา ตามคดีหมายเลขด าท่ี 8423/2551 คดีหมายเลขแดงท่ี 575/2553 
เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2556 ให้ บริษัท ฐิติกาญจนค้าไม้ จ ากัด ชดใช้เงินค่าปรับให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เน่ืองจาก
ผิดสัญญาซื้อขายไม้หมอนรองรางธรรมดาเน้ือแข็ง ซึ่งท าให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่สามารถด าเนินการส่งไม้หมอนให้กับ
การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ตามสัญญา จึงท าให้การรถไฟฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าปรับตามสัญญา โดยได้มีการฟ้องร้องคดีแพง่
และได้มีข้อยุติของอนุญาโตตุลาการ โดยให้ทางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ต้องจ่ายเงินค่าปรับตามสัญญาให้กับ
การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นเงินจ านวน 13.86 ล้านบาท และศาลแพ่งได้พิพากษาให้  บริษัท ฐิติกาญจนค้าไม้ จ ากัด 
ช าระเงินค่าปรับให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นเงินจ านวน 29.72 ล้านบาท โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการสืบหาหลักทรัพย์
ของ บริษัท ฐิติกาญจนค้าไม้ จ ากัด  
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หมายเหตุ  7   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ต่อ) 
ลูกหน้ีความรับผิดทางละเมิด จากคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีค าสั่งท่ี 1/2555 

ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2555 เร่ืองให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีน าท่ีดินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไปใช้ประโยชน์ 
โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้รับความเสียหายและขาดรายได้เป็นเงิน 0.36 ล้านบาท จึงให้ผู้เกี่ยวข้อง 2 รายรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าความเสียหายให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ดังน้ี  

รายท่ี 1 ประธานคณะท างานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (หัวหน้าฝ่ายกฎหมายธุรกิจ) ให้ชดใช้ค่าเสียหาย
จ านวนร้อยละ 70 ของมูลค่าความเสียหาย คิดเป็นเงิน 0.25 ล้านบาท 

รายท่ี 2 อดีตผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้ชดใช้ค่าเสียหาย จ านวนร้อยละ 30 ของมูลค่า
ความเสียหายคิดเป็นเงิน 0.11 ล้านบาท โดยได้โอนเงินค้างจ่ายชดใช้แล้วท้ังจ านวนตามบันทึกส านักบัญชีและการเงิน  
ท่ี ทส 1403.3/1588 ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 

ในขณะท่ีมีค าสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหาย ผู้เกี่ยวข้องรายท่ี 1 ฟ้องร้องด าเนินคดีกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
กรณีท่ีถูกสั่งลงโทษทางวินัยให้ออก ต่อมาคดีของผู้ เกี่ยวข้องรายท่ี 1 สิ้นสุดลงโดยศาลแรงงานกลางพิพากษา
ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับผู้เกี่ยวข้องรายท่ี 1 กลับเข้ามาท างาน ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีค าสั่ง ท่ี 140/2558 
ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558 ให้ผู้เกี่ยวข้องรายท่ี 1 กลับเข้ามาท างานในต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก อัตราเงินเดือน 0.04 ล้านบาท 
และผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีค าสั่งให้หักเงินเดือน ประจ าเดือนพฤษภาคม 2559 อัตราร้อยละ 30 ของจ านวนเงินเดือน 
คิดเป็น 0.01 ล้านบาท ต่อมาส านักทรัพยากรมนุษย์มีความเห็นว่า การอายัดเงินเดือนร้อยละ 30 ของจ านวนเงินเดือนต่อเดือน 
อาจเป็นการด าเนินการท่ีขัดกับประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานข้ันต่ าของสถานภาพการจ้าง
ในรัฐวิสาหกิจ ประกาศ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2549 ข้อ 31 ห้ามมิให้หักเกินร้อยละสิบ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ 
และวันท่ี 6 มิถุนายน 2556 ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้สั่งการให้ชะลอการหักเงินเดือนไว้ก่อนจนกว่าจะได้ข้อยุติ
ของศาลแรงงานกลาง ตามค าฟ้องคดีแรงงานคดีหมายเลขด าท่ี 1233/2559 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2559 

เมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน 2560 ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องตามคดีหมายเลขด าที่ 1233/2559 และ 
เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ให้ด าเนินการหักเงินเดือนช าระหน้ีตามค าพิพากษาศาลแรงงาน
กลาง ตามบันทึกสั่งการผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ท้ายบันทึกส านักกฎหมาย ท่ี ทส 1405.2/256 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 
2560 ซึ่งได้หักเงินเดือนชดใช้แล้วรวมจ านวนท้ังสิ้น 0.13 ล้านบาท 

เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2561 ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พิพากษาแก้ค าพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้คืนเงินแก่ 
นายทรงพล อาทรธุระสุข (ผู้เกี่ยวข้องรายท่ี 1)  ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้น าเงินจ านวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยวางไว้ท่ี
ศาลแรงงานกลาง และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อยู่ระหว่างขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาตามค าพิพากษาดังกล่าว 

เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2562 ศาลแรงงานกลาง อ่านค าสั่งศาลฎีกา ดังน้ี 
1. เงินท่ีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หักไว้ ศาลไม่รับวินิจฉัย ให้คืนเงินแก่โจทย์ (นายทรงพล อาทรธุระสุข) 
2. ดอกเบ้ีย ศาลช้ันต้นพิพากษาให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (จ าเลย) จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ศาลฎีกา 

รับวินิจฉัยในเร่ืองดอกเบ้ียท่ีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ขออนุญาตฎีกาดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5 เน่ืองจากเป็นรัฐวิสาหกิจ
อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 

เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2563 ศาลฎีกาได้มีค าพิพากษาให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (จ าเลย) ช าระดอกเบี้ย
ให้แก่โจทย์ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี 

และเมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2563 ได้ด าเนินการยื่นค าแถลงขอวางเงินตามค าพิพาษาเพิ่มเติม เป็นเงิน 0.14 ล้านบาท 
เน่ืองจากคดีถึงท่ีสุดแล้วตามหนังสือส านักงานคดีแรงงาน ส านักงานอัยการสูงสุด ท่ี อส 0037.1/47 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563 

เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลฎีกานัดไต่สวนมูลฟ้องระหว่าง โจทก์และทนายโจทก์ กับผู้แทนจ าเลย 
ความว่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงงบการเงิน ท่ีว่าโจทก์เป็นลูกหน้ีความรับผิดทางละเมิด  
เน่ืองจากคดีถึงท่ีสุดแล้ว ตามหนังสือส านักงานคดีแรงงาน ส านักงานอัยการสูงสุด ท่ี อส 0037.1/47 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563 
โจทก์พอใจค าพิพากษาของศาล จึงไม่ประสงค์ท่ีจะด าเนินคดีกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อีกต่อไป 

เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ด าเนินการล้างบัญชีลูกหน้ีความรับผิดชอบ  
และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญที่ต้ังไว้เรียบร้อยแล้ว ตามใบส าคัญเงินโอนท่ี 45/31 มีนาคม 2563 
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หมายเหตุ 8 สินทรพัย์ทางการเงนิไม่หมุนเวียนอื่น 
หน่วย : ล้านบาท 

      2563  2562 
เงินฝากธนาคาร – ประจ า 24 เดือน 100.00  100.00 

รวม 100.00  100.00 
    

 
 
หมายเหตุ 9 เงนิลงทนุในบริษทัร่วม 

หน่วย : ล้านบาท 
 

ชื่อบรษิัท 
สัดส่วนการถือหุ้น ราคาทุน ราคาตามบญัช ี เงินปันผลรับ 
2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

1.บริษัท - ท่ีจดทะเบียนเลิกและอยู่ระหว่างช าระบัญชีและได้ต้ังด้อยค่าเต็มจ านวน 
บริษัท สงขลาท าไม้ จ ากัด 20% 20% 0.20 0.20 0.20 0.20 - - 
บริษัท อุดรท าไม้ จ ากัด 46.67% 46.67% 0.70 0.70 0.70 0.70 - - 
บริษัท – ท่ีเป็นบริษัทร้างตามนิยามกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและได้ต้ังด้อยค่าเต็มจ านวน 
บริษัท เพชรบุรีท าไม้ จ ากัด 20% 20% 0.40 0.40 0.40 0.40 - - 
บริษัท ระนองท าไม้ จ ากัด 20% 20% 0.80 0.80 0.80 0.80 - - 
บริษัท ชลบุรีท าไม้ จ ากัด 20% 20% 0.40 0.40 0.40 0.40 - - 
บริษัท ปราจีนบุรีท าไม้ จ ากัด 46.67% 46.67% 0.70 0.70 0.70 0.70 - - 
บริษัท บุรีรัมย์ท าไม้ จ ากัด 20% 20% 0.60 0.60 0.60 0.60 - - 
บริษัท เลยท าไม้ จ ากัด 20% 20% 1.40 1.40 1.40 1.40 - - 
บริษัท ระยองท าไม้ จ ากัด 20% 20% 0.20 0.20 0.20 0.20 - - 
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน   (5.40) (5.40) (5.40) (5.40)   

คงเหลือ   - - - - - - 
2. บริษัท – ท่ียังด าเนินการอยู่         
บริษัท ตราดท าไม้ จ ากัด 46.67% 46.67% 2.80 2.80 10.57 10.70 0.76 0.64 
บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล        
เพาเวอร์กรีน จ ากัด 

 
46.67% 

 
46.67% 

 
0.70 

 
0.70 

 
- 

 
2.46 

 
  - 

 
  0.23 

รวม   3.50 3.50 10.57 13.16   -    0.87 
         

 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ถือหุ้นในบริษัทท าไม้จังหวัดต่างๆ ท่ัวประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2533 ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ถอนตัวจากการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทท าไม้จังหวัดต่างๆ 
ท่ัวประเทศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ถือหุ้น จ านวน 11 บริษัท มูลค่าเงินลงทุน
รวมราคาตามบัญช ีณ 31 ธันวาคม 2562 รวม 13.16 ล้านบาท มีสถานะ ดังนี้ 

1. อยู่ระหว่างการช าระบัญชี และเป็นบริษัทร้าง 9 บริษัท 
- บริษัทท่ีจดทะเบียนเลิกและอยู่ระหว่างช าระบัญชี จ านวน 2 บริษัท มูลค่าเงินลงทุนรวมราคาตามบัญชี 

รวมจ านวน 0.90 ล้านบาท ซึ่งคาดว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าเงินลงทุนท่ีบันทึกไว้ จึงได้ต้ังค่าเผ่ือการ ด้อยค่า
ของเงินลงทุนส าหรับบริษัทดังกล่าวเต็มจ านวน 
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งบการเงินขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม ้ประจ าปี 2563 ยังไม่ผ่านการรับรองจาก ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 



หมายเหตุ 9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
- บริษัทท่ีกระทรวงพาณิชย์ขีดช่ือออกจากทะเบียนเป็นบริษัทร้าง 7 บริษัท มูลค่าเงินลงทุนรวม

ตามราคาบัญชีจ านวน 4.50 ล้านบาท องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ต้ังค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนส าหรับ
บริษัทดังกล่าวไว้เต็มจ านวน  

2. ยังด าเนินการอยู่ จ านวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ตราดท าไม้ จ ากัด จ านวนหุ้นท่ีถือ 28,000 หุ้น 
เป็นทุนท่ีช าระแล้ว 2.80 ล้านบาท มูลค่าเงินลงทุนราคาตามบัญชี รวมจ านวน 10.57 ล้านบาท มีสัดส่วนในการลงทุน
ร้อยละ 46.67 ในปี 2563 ได้รับเงินปันผล จ านวน 0.76 ล้านบาท  

3. ในปี 2563 มีการจดทะเบียนเลิกบริษัท 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนลเพาเวอร์กรีน จ ากัด 
จ านวนหุ้นท่ีถือ 28,000 หุ้น เป็นทุนท่ีช าระแล้ว 0.70 ล้านบาท มูลค่าเงินลงทุนราคาตามบัญชี รวมจ านวน 2.46 ล้านบาท 
มีสัดส่วนในการลงทุนร้อยละ 46.67 โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเลิก ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2563 และได้มีการ
ช าระคืนเงินค่าหุ้น และค่าหุ้น (ส่วนท่ีเกิน) หลังช าระบัญชีบริษัทฯ เสร็จส้ิน ให้ผู้ถือหุ้น เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2564 
จ านวน 2.31 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว 
 
หมายเหตุ 10 เงินลงทุนบรษิัทย่อย 

หน่วย : ล้านบาท 
 

ชื่อบรษิัท 
จดทะเบียน

จัดตั้ง 
ประเภท
ธุรกิจ 

ทุนช าระแล้ว สัดส่วน 
การลงทนุ 

ราคาตามบญัช ี
2563 2562 2563  2562 

บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด ประเทศไทย ธุรกิจไม้อัด  80.00  80.00     100% 80.00  80.00 
หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุน      -  - 

คงเหลือ      80.00  80.00 
         

 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ถือหุ้นในบริษัทย่อย จ านวน 1 บริษัท คือ บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด ประกอบธุรกิจไม้อัด 
ราคาตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 80.00 ล้านบาท ตามคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2555 
ให้เลิกกิจการ บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด โดยด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และ บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด 
ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2555 สถานะปัจจุบันอยู่ระหว่างช าระบัญชี  

ต่อมา เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2560 กรมสรรพากรมีหนังสือแจ้งให้ บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด ช าระภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลท้ังสิ้น จ านวนเงิน 1,407.63 ล้านบาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม จ านวนท้ังสิ้น 1.02 ล้านบาท  

เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2561 ศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามท่ีผู้ช าระบัญชีร้องขอ 
โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้เจ้าหน้ีซึ่งจะขอรับช าระหน้ีในคดีน้ี จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นค าขอรับ

ช าระหน้ีต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฝ่ายคู่ความ ส านักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือส านักงานบังคับคดี ซึ่งจ าเลย
มีภูมิล าเนาอยู่ ภายในก าหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันท่ีโฆษณาค าสั่งน้ี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ก าหนดวันลงโฆษณา
ในราชกิจจานุเบกษา ในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 ซึ่งผู้บริหารคาดว่าทรัพย์สินท่ีได้กลับคืนมาจะมีมูลค่ามากพอจะช าระหน้ี
และคืนผู้ถือหุ้นท้ังหมด 

เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 มีการประชุมเจ้าหน้ีเพื่อปรึกษาเร่ืองการด าเนินการเกี่ยวกับท่ีดินท่ีแต่เดิมเป็นของ 
บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด ต่อมาภายหลังการจดทะเบียนยกเลิกบริษัท ผู้ช าระบัญชีได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ผู้ถือหุ้น) รวม 5 แปลง ได้แก่ ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 1577 , 1600 , 1866 , 1929 และ 1930 ต าบลบางจาก 
อ าเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร น้ัน ท่ีประชุมมีมติให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด าเนินการเพิกถอนการโอนทรัพย์สิน
ตามมาตรา 113 – 116 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 เพื่อรวบรวมทรัพย์สินของ บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด 
ท่ีได้โอนไปยังบุคคลอื่นให้กลับคืนกองทรัพย์สินของบริษัทฯ เน่ืองจากยังมีความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
จึงยังไม่ต้ังบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่า 

 
 งบการเงินขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม ้ประจ าปี 2563 ยังไม่ผ่านการรับรองจาก ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 

หน้า 94                                อ.อ.ป. ปลูกป่าเพื่อประชาชน                                     รายงานประจ าปี 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้



หมายเหตุ 11 อสังหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 9.31 ล้านบาท ประกอบด้วย ท่ีดิน จ านวน 

9.04 ล้านบาท และอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 0.27 ล้านบาท ดังน้ี 
 
 

หน่วย : ล้านบาท 
 ที่ดิน  อาคารและ 

สิ่งปลกูสร้าง 
 รวม 

ราคาทุน ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2562 6.94  0.79  7.73 
บวก เพิ่มระหว่างปี 2.10  -  2.10 
หัก   ลดระหว่างป ี -  -  - 
ราคาทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563                                         9.04  0.79  9.83 
ค่าเสื่อมราคาสะสม  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 -  0.50  0.50 
บวก เพิ่มระหว่างปี -  0.02  0.02 
หัก   ลดระหว่างป ี -  -  - 
ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563                                            -  0.52  0.52 
ค่าเผื่อการด้วยค่า  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 -  -  - 
บวก เพิ่มระหว่างปี -  -  - 
หัก   ลดระหว่างป ี -  -  - 
ค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 -  -  - 

อสังหาริมทรพัย์เพือ่การลงทุน 9.04  0.27  9.31 
       

 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีท่ีดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จ านวน 27 โฉนด 
ราคาตามบัญชี 9.04 ล้านบาท ในจ านวนน้ีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินจากกรมธนารักษ์ 
จ านวน 27 โฉนด มีมูลค่ายุติธรรมเป็นเงินจ านวน 1,491.00 ล้านบาท ได้เปลี่ยนการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน
จากผู้ประเมินอิสระมาเป็นใช้ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ท าให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ต้องเปลี่ยนการจัดระดับมูลค่า
ยุติธรรมแต่เดิมท่ีจัดอยู่ในระดับ 2 เปลี่ยนมาเป็นมูลค่ายุติธรรมท่ีจัดอยู่ในระดับ 1 

ในปี 2563 และ 2562 รายได้ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทางตรงท่ีเกิดจากการให้เช่าท่ีดินอาคาร
และสิ่งปลูกสร้าง ท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน มีดังน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 2563 2562 

รายได้ค่าเช่า 18.92 25.81 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทางตรง (0.02) (0.02) 

รวม 18.90 25.79 
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หมายเหตุ 12 ที่ดนิ อาคาร อปุกรณ์ และสวนป่า 

หน่วย : ล้านบาท   

 ที่ดิน ส่วน     
ปรับปรุง  

ที่ดิน 

อาคารและ 
สิ่งปลูกสร้าง 

ระบบ
สาธารณูปโภค 

เคร่ืองจักร ยานพาหนะ สัตว์พาหนะ อุปกรณ์           
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ 

คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

รวม 

ทรัพย์สิน 

สวนป่า 
ยางพารา 

สวนป่า             
เพ่ือการ
อนุรักษ์ 

ทรัพย์สิน
ระหว่าง

ด าเนินการ  
สวนป่า       

เพ่ือการอนุรักษ์ 

ทรัพย์สิน
ระหว่าง

ด าเนินการ     
สวนป่า

ยางพารา 

รวม 

ทั้งสิ้น 

ทั ้

ราคาทุน                 

วันที่ 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 

เพิ่มขึ้น 6.33           - 63.59 5.38 36.19 69.11 0.80 0.20            - 36.07 217.67 7.20      6.75 0.25 40.32 272.19 

ลดลง (2.10)           -         -             -               - (7.88) (0.23) (0.18) (0.57) (39.60) (50.56) (54.80) (20.58)              - (13.79) (139.73) 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 57.50 26.30 888.69 51.75 205.66 491.13 17.42 112.90 72.22 11.62 1,935.19 447.61 593.52 15.90 583.20 3,575.42 

ค่าเสื่อมราคาสะสม                 

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

เพิ่มขึ้น          -           - 26.34 4.93 7.20 12.31 0.56 7.23 4.02        - 62.59        -        -        -        - 62.59 

ลดลง         -           -         -             -               - (7.75) (0.23) (0.17) (0.58)        - (8.73)        -        -        -        - (8.73) 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 - - 376.41 13.75 71.35 368.84 4.64 88.43 68.08        - 991.50        -           -              -              - 991.50 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี                 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 57.50 26.30 512.28 38.00 134.31 122.29 12.78 24.47 4.14 11.62 943.69 447.61 593.52 15.90 583.20 2,583.92 
                 

ณ วันที่ 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 
                 

 
 

                 ที่ดิน ราคาทุน 53.27 ล้านบาท ไม่รวมทีด่ิน 5 แปลงที่ บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด โอนให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เน่ืองจากเจ้าหน้ี บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด มีมติใหเ้จ้าพนักงานพิทักษ์ทรพัย์ด าเนินการถอนการโอนทรัพย์สินกลบัคืน 
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หมายเหตุ 12   ที่ดนิ อาคาร อปุกรณ์ และสวนป่า (ต่อ) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 62.59 ล้านบาท ส่วนหน่ึงได้บันทึกรวมอยู่ใน

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ จ านวน 7.82 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 5.09 ล้านบาท 
และค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล จ านวน 48.23 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 61.14 ล้านบาท คงเหลือจ านวน 1.45 ล้านบาท 
บันทึกเป็นงานระหว่างผลิต - สวนป่าเศรษฐกิจ จ านวน 0.95 ล้านบาท ทรัพย์สินระหว่างด าเนินการ - สวนป่ายางพารา 
จ านวน 0.19 ล้านบาท และอื่นๆ จ านวน 0.31 ล้านบาท  

 
หมายเหตุ 13  สินทรพัย์ไม่มีตัวตน 

หน่วย : ล้านบาท 
 2563  2562 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์    
ราคาทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 22.28  21.93 
บวก เพิ่มระหว่างป ี         -    8.89 
หัก ลดระหว่างป ี         -    (8.54) 
ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 22.28  22.28 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 14.26  21.62 
บวก เพิ่มระหว่างป ี   1.92    1.18 
หัก ลดระหว่างป ี         -    (8.54) 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 16.18  14.26 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี 6.10  8.02 
    

 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 1.92 ล้านบาท บันทึกอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
จ านวน 0.27 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล จ านวน 1.65 ล้านบาท 

 
หมายเหตุ 14 สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

หน่วย : ล้านบาท 
 2563  2562 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน -  0.12 
สินค้าตัวอย่าง 4.47  4.47 
เงินมัดจ าและเงินประกัน 0.22  0.29 

รวม 4.69  4.88 
    

 
หมายเหตุ 15  เจ้าหนีก้ารค้า 

หน่วย : ล้านบาท 
 2563  2562 

เจ้าหน้ีการค้า  –  ค่าซื้อไม้ 99.54  3.18 
                                    –  อื่นๆ   0.14  0.21 
 99.68  3.39 

เจ้าหน้ีการค้ากิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  26.32  26.32 
                                        รวม 126.00  29.71 

    

 
 

รายงานประจ าปี 2563 องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้                                           อ.อ.ป. ปลกูป่าเพื่อประชาชน                            หน้า 97 

 

งบการเงินขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม ้ประจ าปี 2563 ยังไม่ผ่านการรับรองจาก ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 



หมายเหตุ 15  เจ้าหนีก้ารค้า (ต่อ) 
เจ้าหน้ีการค้ากิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน เกิดจาก บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด (มอท.) โอนเงินลงทุนการปลูกสร้าง

สวนป่าลาดกระทิง และสวนป่าห้วยระบ า ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อหักล้างหน้ีสินระหว่างกันตามราคาทุน และให้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ด าเนินการต่อไป ตามบันทึกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ท่ี ทส 1401/1328 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2555 
มีรายละเอียดบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกัน ดังน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
ยอดยกมาจากปี  2554   45.30 
บวก  มอท. ส่งไม้ซุงสวนป่าห้วยระบ าให้ ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจตาก 4.85   
       ค่าซื้อไม้ซุงสักสวนป่าห้วยระบ า จาก มอท. 126.30 ลบ.ม 0.43   
       มอท. ส่งสินค้าครุภัณฑ์ให้ ส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ ส่วนที่ อ.อ.ป. ค้างช าระ 0.01  5.29 
หัก  จ่ายช าระหน้ีให้ มอท. (ม.ค. – มิ.ย. 55) (24.14)   
      จ่ายดอกเบ้ียเงินกู้แทน มอท. (ม.ค. – มิ.ย. 55) (0.13)  (24.27) 

เจ้าหนี้การค้ากิจการทีเ่กีย่วข้องกนั ณ 31 ธันวาคม 2563   26.32 
    

 
 
หมายเหตุ 16 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   

หน่วย : ล้านบาท 
 2563  2562 

เงินชดเชยและเงินตอบแทนผู้ที่ลาออกตามโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด 0.18  0.18 
ค่าส่วนแบ่งยางพารา 2.49  2.41 
ค่าสอบบัญชี 1.20  1.20 
ค่าสาธารณูปโภค 0.84  1.11 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ 20.69  21.08 

รวม 25.40  25.98 
    

 

เงินชดเชยและเงินตอบแทนผู้ท่ีลาออกตามโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  
จ านวน 0.18 ล้านบาท เป็นของ นายประกอบ ไชยโอชะ ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ชะลอการจ่ายเงิน เน่ืองจากปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการแจ้งความด าเนินคดีกับ นายสุชาติ เหมือนสังข์ ผู้รับจ้างเฝ้ารักษาไม้ของกลางและอุปกรณ์ของกลาง
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ท่ี นายประกอบ ไชยโอชะ เป็นผู้ว่าจ้าง 
 
 
หมายเหตุ 17 หนี้สนิหมุนเวียนอืน่         

หน่วย : ล้านบาท 
 2563  2562 

เจ้าหน้ีความผิดทางแพ่ง 8.86  10.86 
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจา่ย 6.96  4.62 
เงินมัดจ า 1.17  1.23 
เงินประกันซอง 14.25  0.37 
ขัดข้อง – เจ้าหน้ี 0.02  0.04 
ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 2.92  0.40 

รวม 34.18  17.52 
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หมายเหตุ 17 หนี้สนิหมุนเวียนอืน่ (ต่อ) 
เจ้าหน้ีความผิดทางแพ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 8.86 ล้านบาท เป็นข้อพิพาทระหว่าง

การรถไฟแห่งประเทศไทยกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ส่งเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานไปยัง
ส านักงานอัยการสูงสุด เพื่อขอให้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2549 กรณีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผิดสัญญาซื้อขายไม้หมอนรองรางธรรมดาเน้ือแข็ง 9 สัญญา รวมเป็นเงิน 136.33 ล้านบาท คิดเป็นค่าปรับจ านวน 34.65 ล้านบาท 
คณะกรรมการพิจารณาช้ีขาดการยุติในการด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้มีมติตัดสินช้ีขาดให้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ช าระเงินค่าปรับเป็นเงิน 13.86 ล้านบาท แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการ
พิจารณาช้ีขาดให้ยุติในการด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้น าเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรี
ได้ทราบแล้ว เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2555 และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้บันทึกการผ่อนช าระแล้ว 5 งวด รวมเป็นเงิน 
5.00 ล้านบาท ดังน้ี 

1. เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2560 จ่ายเช็คเลขท่ี 10076238 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2560 ของธนาคารกรุงไทย 
จ านวน 1.00 ล้านบาท 

2. เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2561 จ่ายเช็คเลขท่ี 10097850 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2561 ของธนาคารกรุงไทย 
จ านวน 1.00 ล้านบาท 

3. เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2562 จ่ายเช็คเลขท่ี 10119684 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2562 ของธนาคารกรุงไทย 
จ านวน 1.00 ล้านบาท 

4. เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563 จ่ายเช็คเลขท่ี 10139267 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2563 ของธนาคารกรุงไทย 
จ านวน 1.00 ล้านบาท 

5. เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2563 จ่ายเช็คเลขท่ี 10186564 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ของธนาคารกรุงไทย 
จ านวน 1.00 ล้านบาท 

 
 
หมายเหตุ 18 รายการรอการรบัรู ้

หน่วย : ล้านบาท 
 2563  2562 

รายได้จากการบริจาครอการรับรู้    
ยอดยกมา 17.12  7.73 
บวก รับเพิ่มในระหว่างปี 0.83  10.50 
หัก รับรู้เป็นรายได้ในปี (1.16)  (1.11) 

ยอดยกไป 16.79  17.12 
    

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้    
ยอดยกมา 634.83  655.75 
บวก รับเพิ่มในระหว่างปี 293.78  293.24 
หัก รับรู้เป็นรายได้ในปี (296.80)  (314.16) 

ยอดยกไป 631.81  634.83 
    

รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รอการรับรู้    
ยอดยกมา 29.00  - 
บวก รับเพิ่มในระหว่างปี 68.92  31.10 
หัก รับรู้เป็นรายได้ในปี (5.50)  (2.10) 

ยอดยกไป 92.42  29.00 
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งบการเงินขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม ้ประจ าปี 2563 ยังไม่ผ่านการรับรองจาก ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 



หมายเหตุ 18 รายการรอการรบัรู ้(ต่อ) 
 

หน่วย : ล้านบาท 
    2563  2562 

รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์ท่ีดินรอการรับรู้    
ยอดยกมา           -         - 
บวก รับเพิ่มในระหว่างปี 29.00         - 
หัก รับรู้เป็นรายได้ในปี (1.00)         - 

ยอดยกไป 28.00         - 
รายได้รอการรับรู้ (ค่าเช่า)    

ยอดยกมา          -          - 
บวก รับเพิ่มในระหว่างปี 7.58          - 
หัก รับรู้เป็นรายได้ในปี         -          - 

ยอดยกไป 7.58          - 
รายได้ของกลางรอการรับรู้    

ยอดยกมา 0.58           - 
บวก รับเพิ่มในระหว่างปี         -  0.60 
หัก รับรู้เป็นรายได้ในปี (0.03)  (0.02) 

ยอดยกไป 0.55  0.58 
                  รวม 777.15  681.53 

    

 
 
หมายเหตุ 19 โบนัสค้างจ่าย 
 

หน่วย : ล้านบาท 
 2563  2562 

โบนัสคณะกรรมการ 2.96  2.96 
โบนัสพนักงาน 87.20  87.43 

รวม 90.16  90.39 
    

 
โบนัสค้างจ่าย ประกอบด้วย โบนัสคณะกรรมการและโบนัสพนักงาน เป็นการรับรู้โบนัสจากผลการด าเนินงานท่ี

มีก าไรสุทธิต้ังแต่ปี 2553 - 2557 และปี 2559 ดังน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

 2553 2554 2555 2556 2557 2559 รวม 
        

โบนัสคณะกรรมการ 0.52 0.27 0.68 0.22 0.59 0.68 2.96 
โบนัสพนักงาน 0.25 18.32 28.45 1.91 31.17 7.10 87.20 
รวม 0.77 18.59 29.13 2.13 31.76 7.78 90.16 

        

 
 
 
 
 
 

หน้า 100                                     อ.อ.ป. ปลกูป่าเพื่อประชาชน                                    รายงานประจ าปี 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้

งบการเงินขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม ้ประจ าปี 2563 ยังไม่ผ่านการรับรองจาก ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 



หมายเหตุ 20 เงินค้างน าส่งคลัง 
หน่วย : ล้านบาท 

 2563  2562 
เงินค้างน าส่งคลัง  -  16.21 

รวม -  16.21 
    

 
เงินค้างน าส่งคลัง เป็นเงินท่ีส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อนุมัติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2553 โดยให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้น าส่งรายได้แผ่นดิน จ านวน 37.21 ล้านบาท เน่ืองจาก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงก าหนดให้ทยอยน าส่งรายได้แผ่นดิน 12 งวด งวดท่ี 1 - 9 
น าส่งในเดือนมีนาคม 2560 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 เดือนละ 3.00 ล้านบาท งวดท่ี 10 - 12 น าส่งในเดือนธันวาคม 2560 
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เดือนละ 3.40 ล้านบาท ท้ังน้ีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้น าเงินส่งกระทรวงการคลังแล้ว
เมื่อเดือนมีนาคม , เมษายน และกรกฎาคม 2560 เป็นเงินจ านวน 9.00 ล้านบาท  

และตามหนังสือ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ท่ี กค 0819.2/3447 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2562 
อนุมัติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทยอยน าส่งรายได้แผ่นดินท่ียังค้างจ่ายของปี 2534 , 2535 และ 2553 โดยในปี 2563 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้น าส่งรายได้แผ่นดินค้างจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 

1. เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ่ายเช็คเลขท่ี 10125693 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 
ของธนาคารกรุงไทย จ่ายกระทรวงการคลัง จ านวน 4.00 ล้านบาท เป็นเงินค้างน าส่งคลัง ปี 2534 งวดท่ี 1 จ านวน 2.00 ล้านบาท 
และปี 2553 งวดท่ี 1 จ านวน 2.00 ล้านบาท 

2. เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ่ายเช็คเลขท่ี 10125706 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
ของธนาคารกรุงไทย จ่ายกระทรวงการคลัง จ านวน 4.00 ล้านบาท เป็นเงินค้างน าส่งคลัง ปี 2534 งวดท่ี 2 จ านวน 2.00 ล้านบาท 
และปี 2553 งวดท่ี 2 จ านวน 2.00 ล้านบาท 

3. เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ่ายเช็คเลขท่ี 01067982 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ่ายกระทรวงการคลัง จ านวน 4.45 ล้านบาท เป็นเงินค้างน าส่งคลัง ปี 2534 งวดท่ี 3 
จ านวน 1.00 ล้านบาท ปี 2535 งวดท่ี 1 จ านวน 1.45 ล้านบาท และปี 2553 งวดท่ี 3 จ านวน 2.00 ล้านบาท 

4. เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online เลขท่ี 
CB000022740577 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2562 จ่ายกระทรวงการคลัง จ านวน 4.00 ล้านบาท เป็นเงินค้างน าส่งคลัง ปี 2535 
งวดท่ี 2 จ านวน 2.00 ล้านบาท และปี 2553 งวดท่ี 4 จ านวน 2.00 ล้านบาท 

5. เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online เลขท่ี 
CB000023275520 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 จ่ายกระทรวงการคลัง จ านวน 4.00 ล้านบาท เป็นเงินค้างน าส่งคลัง ปี 2535 
งวดท่ี 3 จ านวน 2.00 ล้านบาท และปี 2553 งวดท่ี 5 จ านวน 2.00 ล้านบาท 

6. เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online เลขท่ี 
CB000023772004 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 จ่ายกระทรวงการคลัง จ านวน 4.00 ล้านบาท เป็นเงินค้างน าส่งคลัง ปี 2535 
งวดท่ี 4 จ านวน 2.00 ล้านบาท และปี 2553 งวดท่ี 6 จ านวน 2.00 ล้านบาท 

7. เมื่อวันท่ี 2 มกราคม 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online เลขท่ี 
CB000024344930 ลงวันท่ี 2 มกราคม 2563 จ่ายกระทรวงการคลัง จ านวน 2.00 ล้านบาท เป็นเงินค้างน าส่งคลัง ปี 2553 งวดท่ี 7 

8. เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online เลขท่ี 
CB000024714076 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2563 จ่ายกระทรวงการคลัง จ านวน 2.00 ล้านบาท เป็นเงินค้างน าส่งคลัง ปี 2553 งวดท่ี 8 

9. เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online เลขท่ี 
CB000025412287 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 จ่ายกระทรวงการคลัง จ านวน 2.00 ล้านบาท เป็นเงินค้างน าส่งคลัง 
ปี 2553 งวดท่ี 9 
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หมายเหตุ 20 เงินค้างน าส่งคลัง (ต่อ) 
10. เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online เลขท่ี 

CB000025920019 ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2563 จ่ายกระทรวงการคลัง จ านวน 2.00 ล้านบาท เป็นเงินค้างน าส่งคลัง  
ปี 2553 งวดท่ี 10 

11. เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online เลขท่ี 
CB000026507940 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2563 จ่ายกระทรวงการคลัง จ านวน 2.00 ล้านบาท เป็นเงินค้างน าส่งคลัง 
ปี 2553 งวดท่ี 11 

12. เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online เลขที่ 
CB000027077847 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 จ่ายกระทรวงการคลัง จ านวน 2.00 ล้านบาท เป็นเงินค้างน าส่งคลัง  
ปี 2553 งวดท่ี 12 

13. เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online เลขท่ี 
CB000027706563 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2563 จ่ายกระทรวงการคลัง จ านวน 2.00 ล้านบาท เป็นเงินค้างน าส่งคลัง 
ปี 2553 งวดท่ี 13 

14. เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online เลขท่ี 
CB000031612549 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2563 จ่ายกระทรวงการคลัง จ านวน 2.21 ล้านบาท เป็นเงินค้างน าส่งคลัง 
ปี 2553 งวดท่ี 14   

 
 

หมายเหตุ 21 ภาระหนี้สินผลประโยชนร์ะยะยาวหลังออกจากงาน 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี         

31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

 2563  2562 
ภาระหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นปี 254.03  195.11 
บวก ประมาณการผลประโยชนพ์นักงานในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

             ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน 21.06  21.40 
             ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกันภัย           -  62.44 
             ต้นทุนดอกเบ้ีย 6.77  6.87 

หัก   จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี 33.02  31.79 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระหนี้สินผลประโยชนพ์นักงาน 248.84  254.03 

    

 
ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Basis) 
อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน (%) 6.50  6.50 
อัตราคิดลด (%) 2.75  2.75 
อายุครบเกษียณ (ปี) 60  60 

  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่  โดยจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 
30 วัน นับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ท้ังน้ี พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานดังกล่าว  ก าหนดให้นายจ้างต้องจ่าย
ค่าชดเชยให้ลูกจ้างท่ีถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างท างานติดต่อกันครบ 20 ปี ข้ึนไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับชดเชยไม่น้อยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ซึ่งเมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ จึงส่งผลให้ประกาศคณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานข้ันต่ าของสภาพการจ้าง (ฉบับท่ี 4) ประกาศใช้ เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2562 มี
ผลบังคับใช้ทันที เป็นผลให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งยึดถือปฏิบัติตามประกาศฯ นี้ ได้ท าตาม ระเบียบปฏิบัติเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว 

 

หน้า 102                                     อ.อ.ป. ปลกูป่าเพื่อประชาชน                                    รายงานประจ าปี 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้

งบการเงินขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม ้ประจ าปี 2563 ยังไม่ผ่านการรับรองจาก ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 



หมายเหตุ 22 หนี้สนิไม่หมุนเวียนอื่น 
หน่วย : ล้านบาท 

   2563     2562 
เงินรับล่วงหน้า– บางโพ 56.10  33.66 
เงินประกันพนักงาน 0.04    0.04 
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาไม้ผลและไม้ยืนต้น 15.00   15.00 
เงินอุดหนุนศูนย์เฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการบุกรุกท าลายป่า 17.94   17.94 
เงินประกันรับ 73.24   49.84 
ภาระบ าเหน็จพนักงาน        -      1.70 

รวม 162.32  118.18 
    

 
 

เงินรับล่วงหน้า – บางโพ จ านวน 56.10 ล้านบาท เป็นเงินค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์บนท่ีดินแปลงบางโพ     
ตามสัญญาเลขท่ี ส านักกฎหมาย 22/2555 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 ส าหรับการใช้ประโยชน์ 30 ปี โดยไม่นับรวม
ระยะเวลาในการก่อสร้างอาคาร 4 ปี โดยแบ่งรับเป็น 10 งวด ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2555 ถึงมกราคม 2556 รวม 6 งวดๆละ 
5.61 ล้านบาท โดยได้บันทึกเป็นบัญชีเงินรับล่วงหน้า ซึ่งมีปัญหาไม่สามารถด าเนินการตามสัญญาได้ (ตามหมายเหตุ 28) 

   เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาไม้ผลและไม้ยืนต้นและเงินอุดหนุนศูนย์เฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการบุกรุก
ท าลายป่า จ านวน 15.00 ล้านบาท และ 17.94 ล้านบาท เป็นเงินท่ีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จ่ายให้หน่วยงานราชการ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี ยอดเงินคงเหลือเป็นเงินท่ีจัดสรรจากก าไรสุทธิ ประจ าปี 2533 
ซึ่งได้บันทึกเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียนโดยไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลานานมากกว่า 28 ปี  

เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้จัดท าหนังสือ ท่ี ทส 1400/47 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2563 
เสนอคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้น าเรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนท้ัง 2 โครงการ 
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องและอนุมัติงดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของทั้ง 2 โครงการ 
จ านวนรวม 32.94 ล้านบาท 

เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งท่ี 1/2563 ให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ดังน้ี 

1. ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2521 โดยงดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จ านวน 15.00 ล้านบาท 
นับต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 เป็นต้นไป 

2.ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2521 
3. ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 14 เมษายน 2525 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562 

โดยงดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จ านวน 17.94 ล้านบาท นับต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 เป็นต้นไป 
4. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 14 เมษายน 2525 
5. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2526 

เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2563 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีบันทึกด่วนท่ีสุด  ท่ี นร 0506/41579 ให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาข้อเสนอให้ชัดเจน ครบถ้วน และแจ้งยืนยันข้อเสนอเรื่องท่ีประสงค์
จะให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้ชัดเจน และครบถ้วนไปยัง ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) โดยด่วน เพื่อพิจารณาด าเนินการ 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีบันทึกด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1400/ก 6 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2564 ให้กระทรวง -
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อยืนยันข้อเสนอใหม่ ดังน้ี 

1. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2521 และเห็นชอบให้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 15.00 ล้านบาท 
 
 

รายงานประจ าปี 2563 องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้                                       อ.อ.ป. ปลกูป่าเพื่อประชาชน                                 หน้า 103 

 

งบการเงินขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม ้ประจ าปี 2563 ยังไม่ผ่านการรับรองจาก ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 



หมายเหตุ 22 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (ต่อ) 
2. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 14 เมษายน 2525 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2526  

และเห็นชอบให้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้รับยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2534  
จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 17.94 ล้านบาท 

ปัจจุบันอยู่ในการพิจารณาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป 
 

 
หมายเหตุ 23  รายไดอ้ื่นๆ      

หน่วย : ล้านบาท 
   2563      2562 

รายได้จากการชดเชยพื้นท่ีสวนป่า 8.49  64.27 
รายได้ค่าขนส่ง 4.74  6.13 
รายได้ค่าจ้างท าไม้ 4.46  17.53 
รายได้ค่าเช่า 18.92  25.81 
รายได้จากการบริจาค 2.59   1.54 
รายได้เบ็ดเตล็ด 4.81   7.38 
รายได้ดอกเบ้ีย 6.49   8.29 
ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน 0.11  0.81 
รายได้ค่าปรับ 1.16       0.35 
อื่น ๆ 47.38   15.37 

      รวม 99.15    147.48 
    

 
 
หมายเหตุ 24 ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

หน่วย : ล้านบาท 
    2563    2562 

ค่าเสื่อมราคา 5.09  5.94 
ค่าตัดจ าหน่าย 0.27  0.89 

รวม 5.36  6.83 
    

 
 
หมายเหตุ 25 ค่าใช้จ่ายอื่น 

หน่วย : ล้านบาท 
 2563  2562 

ประมาณการเผื่อสินค้าช ารุดและเสื่อมคุณภาพ 3.46  0.46 
ค่าใช้จ่ายชดเชยพื้นท่ีสวนป่า 0.20  1.70 
ค่าใช้จ่ายโครงการดูแลสวนป่าเพื่อการอนุรักษ์ 4.70  6.58 
หน้ีสงสัยจะสูญ 10.42  (0.85) 
อื่นๆ 16.30  17.95 

รวม 35.08  25.84 
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หมายเหตุ 25 ค่าใช้จ่ายอื่น (ต่อ) 
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือสังคม ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 4.70 ล้านบาท 

และจ านวน 6.58 ล้านบาท ตามล าดับ เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลและบ ารุงรักษาสวนป่าเพื่อการอนุรักษ์โครงการ 1 - 6 
(อายุต้ังแต่ 20 ปี ข้ึนไป)  
 
 
หมายเหตุ 26 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามลักษณะ 

หน่วย : ล้านบาท 
 2563  2562 

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า (6.14)  (10.88) 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 1,474.04  593.51 
ค่าตอบแทนกรรมการ 3.41  2.97 
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 519.87  539.50 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 63.38  64.49 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  851.04  867.18 

รวม 2,905.60  2,056.77 
    

 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย    
ค่าส่วนแบ่งน้ ายางพารา        81.56   82.00 
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล 246.80  235.97 
ค่าสาธารณูปโภค 24.71    25.90 
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 43.36   53.49 
ค่าซ่อมแซม 39.42   41.71 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ  3.81  4.04 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สิน 4.96     10.12 
ค่าวัสดุส านักงาน  11.21      9.68 
ค่าจ้างท่ีปรึกษาและวิจัย 0.52      8.77 
ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการต่างๆ   5.10     7.60 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 11.68    14.89 
ค่าสอบบัญชี  1.20     1.20 
ค่าใช้จ่ายผลิตและการบริการ  1.21   20.38 
ค่าจ้างเหมา 144.50  152.92 
ค่าใช้จ่ายปลูกสร้างสวนป่า  156.79  162.22 
ค่าใช้จ่ายชดเชยพื้นท่ีสวนป่า  0.20     1.70 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและสินค้าช ารุดและเสื่อมคุณภาพ  13.88    (0.78) 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 60.13    35.37 

รวม 851.04  867.18 
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หมายเหตุ 27 สินทรพัย์หรือหนี้สินที่อาจเกิดขึน้ 
27.1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีคดีความท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ เพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดังน้ี 

27.1.1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นโจทก์ในเร่ืองเกี่ยวกับคดีละเมิดและคดีผิดสัญญา จ านวน 3 คดี 
โดยคดีมีทุนทรัพย์รวมเป็นเงิน 11.41 ล้านบาท 

27.1.2 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นจ าเลยในเรื่องเกี่ยวกับคดีละเมิดและคดีผิดสัญญา จ านวน 5 คดี 
โดยคดีมีทุนทรัพย์รวมเป็นเงิน 3.12 ล้านบาท 

27.2 บริษัทย่อยมีคดีท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ เพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ได้แก่ บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด (มอท.) 
ยื่นฟ้องคดีแพ่ง บริษัท สิงห์พาราเทค จ ากัด (มหาชน) ในวันท่ี 19 มีนาคม 2552 กรณีผิดสัญญาจะซื้อจะขายอาคารส านักงาน 
โรงงาน เครื่องจักร และทรัพย์สินอื่นๆ ท่ีจังหวัดสระบุรี รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 68.43 ล้านบาท แต่บริษัทได้รับเงินท่ีช าระล่วงหน้า
ค่าท่ีดินจ านวน 40.00 ล้านบาท บริษัทเรียกให้ บริษัท สิงห์พาราเทค จ ากัด (มหาชน) ช าระค่าเสียหายส่วนท่ีเหลือ เป็นเงิน 
28.43 ล้านบาท ตามบันทึกที่ ทส 1500/060 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทได้แจ้งความประสงค์การเรียกดอกเบี้ยจาก 
บริษัท สิงห์พาราเทค จ ากัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี จากยอดเงิน 28.43 ล้านบาท ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย
ต้ังแต่วันท่ีได้รับหนังสือ (วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2552) จนถึงวันท่ีฟ้อง (วันท่ี 16 มีนาคม 2553) คิดเป็นเงิน 4.49 ล้านบาท  

ศาลจังหวัดสิงห์บุรีได้พิจารณาแล้ว เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2557 ให้จ าหน่ายคดีชั่วคราว เนื่องจาก  
บริษัท  สิงห์พาราเทค จ ากัด (มหาชน) ยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง โดย บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด (มอท.) อยู่ระหว่าง
ขอรับช าระหน้ีในคดีฟื้นฟูกิจการ และให้ บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด (มอท.) รายงานความคืบหน้าในการขอรับช าระหนี้ในคดี
ฟื้นฟูกิจการต่อศาลจังหวัดสิงห์บุรี ในวันท่ี 15 ธันวาคม 2557 

ศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งให้ บริษัท สิงห์พาราเทค จ ากัด (มหาชน) ท าแผนฟื้นฟูกิจการ และศาลล้มละลายกลาง 
นัดพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการในวันท่ี 5 สิงหาคม 2557 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 ศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งให้ยกเลิก
แผนฟื้นฟูกิจการของ บริษัท สิงห์พาราเทค จ ากัด (มหาชน) เน่ืองจากศาลเห็นว่า  ผู้ท าแผนยังไม่อาจแสดงหลักฐาน
การประเมินราคาทรัพย์สินมาให้เจ้าหน้ีตรวจสอบได้ ซึ่งการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนับเป็นสาระส าคัญของแผนฟื้นฟูกิจการ 

วันท่ี 15 ธันวาคม 2557 ศาลจังหวัดสิงห์บุรี (ความแพ่ง) ให้เลื่อนคดีเพื่อให้ บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด (มอท.)  
ไปตรวจสอบความคืบหน้าคดี บริษัท สิงห์พาราเทค จ ากัด (มหาชน) ถูกเจ้าหน้ีฟ้องเป็นคดีล้มละลายและให้รายงานให้ศาล
ทราบในวันท่ี 2 มีนาคม 2558 

เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2558 บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด (มอท.) แถลงต่อศาลจังหวัดสิงห์บุรีให้ทราบว่า ศาลล้มละลายกลาง
มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของ บริษัท สิงห์พาราเทค จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งอยู่ระหว่างท่ี  
บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด (มอท.) ด าเนินการยื่นค าขอรับช าระหน้ีในคดีล้มละลาย ส่วนคดีแพ่งขอให้ศาลมีหนังสือแจ้ง
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามาด าเนินคดีแทน บริษัท สิงห์พาราเทค จ ากัด (มหาชน) โดยศาลให้นัดพร้อมในวันท่ี 27 สิงหาคม 2558 
และเมื่อถึงก าหนดนัดพร้อมคู่ความ มีค าสั่งให้จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ เน่ืองจากพิเคราะห์เห็นว่าศาลล้มละลายกลาง
มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจ าเลยเด็ดขาดในคดีล้มละลายและ บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด (มอท.) โจทก์ได้ยื่นค าขอรับช าระหน้ี
ในคดีล้มละลายแล้ว 

เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2558 บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด (มอท.) ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลายท่ี
กรมบังคับคดีแล้ว โดยกรมบังคับคดีนัดตรวจค าขอรับช าระหน้ีในคดีล้มละลายในวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 ที่กรมบังคับคดี  
และให้นัดประชุมเจ้าหน้ีคดีล้มละลายในวันท่ี 3 ธันวาคม 2558  

เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2558 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดประชุมเจ้าหน้ีครั้งแรกท่ีกรมบังคับคดี ลูกหน้ีได้ยื่น
ขอประนอมหน้ีและขอให้เลื่อนประชุม แต่เจ้าหน้ีเสียงข้างมากคัดค้าน และให้รายงานต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อพิพากษา
ให้ลูกหน้ีล้มละลายต่อไป การจัดการทรัพย์สินของลูกหน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการน าทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันในคดีแพ่ง
ขายทอดตลาดน ามาช าระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีบุริมสิทธิ์ และเจ้าหน้ีตามค าพิพากษาท่ีสามารถใช้สิทธิบังคับเอาแก่ทรัพย์สินอันเป็น
หลักประกันในคดีแพ่ง 

 
 
 
 

หน้า 106                                 อ.อ.ป. ปลกูป่าเพื่อประชนชน                                      รายงานประจ าปี 2563 องค์การอตุสาหกรรมป่าไม ้

งบการเงินขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม ้ประจ าปี 2563 ยังไม่ผ่านการรับรองจาก ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 



หมายเหตุ 27 สินทรัพย์หรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (ต่อ) 
วันท่ี 30 กันยายน 2559 ศาลล้มละลายกลาง นัดไต่สวนจ าเลย บริษัท สิงห์พาราเทค จ ากัด (มหาชน)  

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แถลงต่อศาลและมีค าไต่สวนจ าเลยได้ความเพียงพอแล้วจึงให้ปิดการไต่สวน ศาลแจ้งให้จ าเลยทราบว่า 
ศาลมีค าพิพากษาให้จ าเลยล้มละลายแล้วต้ังแต่วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และจ าเลยจะได้รับการปลดจากการล้มละลาย  
หรือยกเลิกล้มละลายต่อไปหากปฏิบัติตามกฎหมาย  

ระหว่างด าเนินการดังกล่าว ศาลล้มละลายกลางในคดีหมายเลขแดงท่ี ล 1152/2561 ได้มีค าสั่ง เมื่อวันท่ี 
23 มีนาคม 2561 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด เด็ดขาด ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483  มาตรา 88 
เน่ืองจากสินทรัพย์ของ บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด (มอท.) ท่ีมีอยู่ ไม่พอกับหน้ีสินการด าเนินการขอรับช าระหนี้กับ  
บริษัท สิงห์พาราเทค จ ากัด (มหาชน) จึงอยู่ในอ านาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
 
 
หมายเหตุ 28 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

28.1 เงินรับล่วงหน้า – บางโพ 
การยกเลิกสัญญาเช่าท่ีดินเพื่อใช้ประโยชน์แปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร สืบเน่ืองจากการประชุม

คณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี 8/2554 เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง การบริหารจัดการท่ีดินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
มีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงน าท่ีดินท่ีมีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ประกาศประมูล
ให้เช่าเพื่อพัฒนาท่ีดินตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจของท าเลที่ดินท่ีต้ังอยู่โดยต้องไม่ขัดกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ซึ่งต่อมา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้พิจารณาเห็นว่า ท่ีดินแปลงบางโพ กทม. เน้ือท่ี 8 – 2 – 60 ไร่ เป็นท่ีดินแปลงท่ีมี
ศักยภาพเชิงพาณิชย์ท่ีสามารถด าเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารฯ ได้ จึงได้น าท่ีดินดังกล่าวประกาศให้เช่าพัฒนาใช้ประโยชน์ 
ปรากฏว่า บริษัท สยาม แอสเซท จ ากัด เป็นผู้ชนะการประมูลเสนอโครงการและได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินเพื่อใช้ประโยชน์กับ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สัญญาเลขท่ี ส.กม. 22/2555 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 ซึ่งสัญญาดังกล่าวก าหนดให้มีระยะเวลา
การเช่าใช้ประโยชน์ 30 ปี โดยไม่นับรวมระยะเวลาในการก่อสร้างอาคาร จ านวน 4 ปี และบริษัทฯ ต้องช าระค่าธรรมเนียม
การจัดประโยชน์เป็นเงิน 56.10 ล้านบาท แบ่งช าระเป็น 10 งวดๆ ละ 5.61 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ช าระมาแล้ว 6 งวด คือ 
งวดเดือนสิงหาคม 2555 ถึงเดือนมกราคม 2556 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 33.66 ล้านบาท 

ต่อมาได้มีผู้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ และนายเลิศ เศรษฐสิทธิ์ กับพวกรวม 97 คน ได้ยื่นฟ้อง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขด าท่ี 1744/2555 
ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2555 โดยอ้างว่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ด าเนินการประกวดราคาเพื่อให้เช่าใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงดังกล่าว
ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งศาลปกครองมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องในประเด็นดังกล่าว แต่มีค าสั่งรับฟ้องเฉพาะประเด็นท่ีกล่าวอ้างว่า  
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 57 และ มาตรา 67  
ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค าฟ้องประเด็น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
กระท าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อศาลปกครองกลาง คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  

ต่อมา บริษัท สยาม แอสเซท จ ากัด ได้มีหนังสือฉบับลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2556 ขอให้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
พิจารณากรณีบริษัทฯ มีความประสงค์ขอยกเลิกสัญญาเช่าท่ีดิน เพื่อใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงบางโพ สัญญาเลขท่ี ส.กม. 22/2555 
ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 โดยให้คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายกลับคืนสู่ฐานะเดิมก่อนมีการประกวดราคาและก่อนท าสัญญา โดยให้ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้คืนเงินและผลประโยชน์ท่ีได้รับจากบริษัทฯ และบริษัทฯ ขอหยุดช าระค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์
ตามสัญญาดังกล่าวต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป เทียบเท่าความเสียหายท่ีบริษัทฯ ได้รับจากข้อร้องเรียนและการฟ้อง
ศาลปกครองดังกล่าวเพื่อเป็นการระงับความเสียหายท่ีจะมีข้ึนต่อไป 

ต่อมา บริษัท สยาม แอสเซท จ ากัด ได้มีหนังสือลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ขอทราบผลการพิจารณา
และขอช้ีแจงเพิ่มเติมโดยขอให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้พิจารณาอนุมัติตามข้อเรียกร้องของบริษัทฯ และแจ้งผลการพิจารณา
ให้บริษัทฯ ทราบโดยเร็ว สรุปคือปัจจุบันบริษัทฯ ได้ลงทุนกับโครงการตามสัญญาดังกล่าวไปแล้วกว่า 100.00 ล้านบาท  
หากผลการพิจารณาคดีของศาลปกครองหรือ ป.ป.ช. ได้ช้ีมูลข้อร้องเรียนว่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ท าสัญญาเช่า 
 
 

รายงานประจ าปี 2563 องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้                                         อ.อ.ป. ปลกูป่าเพื่อประชนชน                              หน้า 107 

 

งบการเงินขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม ้ประจ าปี 2563 ยังไม่ผ่านการรับรองจาก ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 



หมายเหตุ 28 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ต่อ) 
 

เพื่อใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร กับบริษัทฯ โดยมิชอบด้วยกฎหมายย่อมรับฟังได้ว่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
กระท าละเมิดต่อบริษัทฯ การเดินหน้าตามสัญญาต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงท้ังต่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และบริษัทฯ 
การเลิกสัญญาจึงเป็นการระงับความเสียหายท่ีก าลังเกิดข้ึนในปัจจุบันและท่ีจะเกิดตามมาในอนาคต หากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ยังคงเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของบริษัทฯ ดังระบุในหนังสือของบริษัทฯ ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทฯ ในฐานะ
คู่สัญญาซึ่งกระท าการโดยสุจริตไม่ประมาทเลินเล่อและปฏิบัติตามเง่ือนไขและระเบียบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ด้วยดี
ตลอดมาแต่กลับต้องได้รับความเสียหายบริษัทฯ อาจมีความจ าเป็นต้องฟ้องร้องด าเนินคดีกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
โดยเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท้ังหลายอันเกิดแก่บริษัทฯ จนถึงท่ีสุดต่อไป  

ต่อมาส านักงานทนายความ อร่าม เชาว์สุโข ได้มีหนังสือ ท่ี 39/2556 ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2556 และหนังสือ 
ท่ี 40/2556 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2556 เรื่อง แจ้งให้ทราบและเรียกร้องค่าเสียหายจากการผิดสัญญา แจ้งว่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผิดสัญญาในข้อสาระส าคัญ กรณีท่ีไม่สามารถส่งมอบพื้นท่ีตามสัญญาให้แก่บริษัทฯ ได้ ซึ่งการผิดสัญญาดังกล่าวก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่บริษัทฯ ท้ังในด้านภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือ ช่ือเสียงทางธุรกิจ โอกาสในการท าธุรกิจต้องสูญเสีย
ไปในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ภายหลังจากท่ีได้คิดค านวณในเบื้องต้นเป็นมูลค่าไม่ต่ ากว่า 150.00 ล้านบาท และขอให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ชดใช้ค่าเสียหายท้ังหมดให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะลดยอดเงินค่าความเสียหายดังกล่าวเหลือ 120.00 ล้านบาท รวมท้ังให้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้คืนเงินท่ีรับไปแล้วท้ังหมดให้แก่บริษัทฯ พร้อมดอกเบ้ียตามกฎหมายจนครบจ านวน  

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ท่ี ทส 1400/473 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขอหารือ
กรณีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ประสงค์จะยกเลิกสัญญาให้เช่าใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร สัญญาเลขท่ี 
ส.กม. 22/2555 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 ขอหารือไปยังส านักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นว่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
จะพิจารณายุติสัญญาตามท่ี บริษัท สยาม แอสเซท จ ากัด แจ้งความประสงค์ได้หรือไม่เพียงใดและเงินต่างๆ ท่ีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ได้รับไว้จากบริษัทฯ เช่น หลักประกันสัญญาระหว่างก่อสร้างและค่าธรรมเนียมการจัดประโยชน์ ที่รับไว้แล้วบางส่วนนั้น 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะต้องคืนเงินจ านวนดังกล่าวให้กับบริษัทฯ หรือไม่ เพียงใด 

ส านักงานอัยการสูงสุดได้มีหนังสือ ท่ี อส 0005/15895 ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 เร่ือง หารือกรณี
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ประสงค์จะยกเลิกสัญญาให้เช่าใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาเลขท่ี 
ส.กม. 22/2555 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 แจ้งให้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทราบว่า ส านักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาแล้ว 
เห็นว่าข้อหารือขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นประเด็นเดียวกับท่ีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ถูกฟ้องต่อศาลปกครอง
เป็นคดีหมายเลขด าท่ี 1744/2555 ส านักงานอัยการสูงสุด จึงได้ส่งข้อหารือและส าเนาเอกสารต่างๆ ไปยังส านักงานคดีปกครอง 
ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีแล้ว จึงขอให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ติดต่อประสานงาน
โดยตรงกับส านักงานคดีปกครองต่อไป 

ส านักงานอัยการสูงสุดได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี อส 0027.6/0248 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2557 แจ้งผล
การพิจารณากรณีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ขอหารือในประเด็นการยกเลิกสัญญาให้เช่าใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงบางโพ 
กรุงเทพมหานคร สัญญาเลขท่ี ส.กม. 22/2555 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 โดยส านักงานคดีปกครอง ส านักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การยุติสัญญาจะเกิดข้ึนได้ 2 กรณี คือ 

1.  เกิดข้ึนโดยความสมัครใจของคู่สัญญา 
2.  เกิดจากการกระท าความผิดสัญญาของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตามท่ีระบุไว้ในสัญญาหรือในกฎหมาย

ให้สามารถบอกเลิกสัญญาได้ และท้ังสองกรณีคู่สัญญาต้องกลับสู่ฐานะเดิม โดยบริษัทฯ ต้องส่งมอบท่ีดินและองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ต้องคืนเงินหลักประกันและค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีได้รับไว้คืนบริษัทฯ ท้ังน้ีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 
แต่ถ้าเป็นกรณีบริษัทฯ กระท าผิดสัญญาหรือผิดกฎหมายแต่เพียงฝ่ายเดียวองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นอกจากสามารถบอกเลิกสัญญา
แล้วยังสามารถเรียกค่าเสียหายและค่าปรับ รวมท้ังริบหลักประกันสัญญาท้ังหมดหรือบางส่วนได้ด้วยส่วนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ควรพิจารณาเลิกสัญญากับบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร อยู่ในดุลยพินิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งส านักงานคดีปกครอง 
ส านักงานอัยการสูงสุด ไม่อาจให้ความเห็นได้ 

 
 

หน้า 108                                      อ.อ.ป. ปลูกป่าเพื่อประชนชน                                  รายงานประจ าปี 2563 องค์การอตุสาหกรรมป่าไม ้
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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้มีค าสั่ง ท่ี 59/2557 ลงวันท่ี 8 เมษายน 2557 เรื่อง แต่งต้ังคณะท างาน

ในการแก้ไขปัญหาการเช่าท่ีดินเพื่อใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาเลขท่ี ส.กม. 22/2555  
ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 เพื่อหาข้อยุติในแนวทางการเลิกสัญญาเพื่อให้เกิดผลดีกับคู่สัญญาท้ังสองฝ่ายโดยให้เป็นไป
ตามกฎหมายและสัญญาต่อไป 

คณะท างานตามค าสั่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ท่ี 59/2557 ลงวันท่ี 8 เมษายน 2557 ได้มีการนัดประชุม
เพื่อหารือและก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการเช่าท่ีดินเพื่อใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร และได้สรุปเสนอ
ความเห็นต่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แล้วเมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2557 โดยได้เสนอความเห็น 2 แนวทาง คือ 

1. ด าเนินการตามสัญญาต่อไปด้วยเหตุผล ดังน้ี 
1.1 เน่ืองจากยังฟังไม่ได้ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผิดสัญญาและคู่สัญญายังไม่มีการตกลงเลิกสัญญากัน 
1.2 ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาตามหนังสือขอเลิกสัญญาของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบัน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จสัญญาจึงมีผลผูกพันอยู่ 
1.3 หากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่ตกลงเลิกสัญญา สัญญาก็ยังคงผูกพันและเพื่อให้มีการด าเนินการ

ตามสัญญาต่อไป องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบและตกลงเพื่อปฏิบัติตามสัญญาต่อไป หากบริษัทฯ 
คู่สัญญาไม่ขอเลิกสัญญาตามท่ีได้มีหนังสือแจ้งมาและตกลงท่ีจะด าเนินการตามสัญญาต่อไป โดยจะต้องมีการท าบันทึกข้อตกลง
ต่อท้ายสัญญาเพื่อปรับเปลี่ยนเงื่อนเวลาให้สอดคล้องกับระยะเวลาท่ีเสียไปในระหว่างการพิจารณาขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

หากบริษัทฯ ยังยืนยันจะขอเลิกสัญญาโดยเรียกค่าเสียหายตามหนังสือท่ีได้แจ้งยกเลิกสัญญาน้ัน 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะต้องโต้แย้งว่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่ได้กระท าผิดข้อสัญญาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ไม่สามารถช าระค่าเสียหายให้กับบริษัทฯ ได้ 

2. กรณีเลิกสัญญาสามารถด าเนินการได้ด้วยความสมัครใจด้วยเหตุผล ดังน้ี 
2.1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สามารถน าท่ีดินไว้ใช้ประโยชน์ด้านยุทธศาสตร์โดยท่ีดินแปลงบางโพ 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีท าเลท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีตลาดอุตสาหกรรมไม้ ซึ่งเหมาะกับกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จึงเห็นควรให้มี
การทบทวนพิจารณาการใช้ประโยชน์เพื่อกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ด้วยอีกทางหน่ึง 

2.2 การพัฒนาท่ีดินใหม่อาจจะท าให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน 
ท่ีมากกว่าการให้เช่าใช้ประโยชน์ตามสัญญาน้ี 

2.3 การเลิกสัญญาจะท าให้ท้ังสองฝ่ายกลับสู่ฐานะเดิม โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะต้องคืนเงิน
ท่ีได้รับไว้ให้กับบริษัทฯ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่ต้องจ่ายดอกเบ้ียและค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) ให้กับบริษัทฯ เน่ืองจาก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มิได้กระท าผิดเง่ือนไขซึ่งในกรณีน้ีท้ังสองฝ่ายจะต้องท าบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาฯ เพื่อท่ีจะไม่
เรียกร้องค่าเสียหายต่อกัน เน่ืองจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่ได้กระท าผิดเง่ือนไขตามสัญญา 

2.4 เป็นไปตามความประสงค์ของสหภาพแรงงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ท่ีต้องการจะให้เลิกสัญญา  
ต่อมา รองผู้อ านวยการ (นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์) รักษาการแทนผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

ได้มีบันทึกสั่งการลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2557 ได้มอบหมายให้คณะท างานในการแก้ไขปัญหาการเช่าท่ีดินเพื่อใช้ประโยชน์ท่ีดิน
แปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร ตามค าสั่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ท่ี 59/2557 ลงวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ไปเจรจาต่อรอง
กับ บริษัท สยาม แอสเซท จ ากัด ตามแนวทางท่ีคณะท างานเสนอความเห็นท้ัง 2 กรณี เพื่อให้เกิดความรอบคอบและมีข้อมูล
ประกอบการรายงานให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา  

วันท่ี 9 กันยายน 2557 คณะท างานได้ร่วมประชุมหารือกับ นายเสริฐศิริ  โมราเรือง และ นายพงศ์พนิต 
ศรีไพศาล ผู้แทนของบริษัทฯ โดยคณะท างานฯ ได้สอบถามกับผู้แทนของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะด าเนินการ
ตามสัญญาเช่าต่อไปหรือประสงค์ท่ีจะยุติสัญญาเช่าตามท่ีได้มีหนังสือแสดงเจตนามายังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งบริษัทฯ 
ได้แจ้งว่าบริษัทฯ อาจจะขอด าเนินการตามสัญญาเช่าฯ ต่อโดยบริษัทฯ ได้สอบถามว่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะพิจารณา
เร่ืองระยะเวลาการด าเนินการต่างๆ ตามสัญญาและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการจัดประโยชน์และค่าเช่าอย่างไร โดยบริษัทฯ 
ได้แจ้งว่าจะน าเร่ืองท่ีได้ประชุมน้ีไปพิจารณาอีกครั้ง โดยจะแจ้งผลการพิจารณาของบริษัทฯ มาให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้ประชุมร่วมกัน 

 

รายงานประจ าปี 2563 องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้                                        อ.อ.ป. ปลูกป่าเพื่อประชนชน                             หน้า 109 
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และต่อมาบริษัทฯ มีหนังสือลงวันท่ี 17 กันยายน 2557 แจ้งความประสงค์ว่าจะด าเนินการตามสัญญา
ต่อไปโดยบริษัทฯ ได้กล่าวอ้างว่า นับต้ังแต่มีการท าสัญญาจนถึงปัจจุบันองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ยังไม่ได้ส่งมอบท่ีดิน
ให้กับบริษัทฯ ดังน้ันบริษัทฯ จึงไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร ได้ตามสัญญา พร้อมน้ีบริษัทฯ 
ได้ขอใหอ้งค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ก าหนดมาตรการเพื่อลดหย่อนเง่ือนไขบางประการ คือ 

1. ก าหนดระยะเวลาท่ีใช้ในการก่อสร้างอาคารจ านวน 4 ปี ตามสัญญาข้อ 1.2 ให้เร่ิมนับหลังจาก
คดีหมายเลขด าท่ี 1744/2555 ถึงท่ีสุดแล้ว 1 ปี และขอขยายก าหนดระยะเวลาค้ าประกันสัญญาระหว่างก่อสร้างในข้อ 24.1 
ของสัญญาเช่าให้สอดคล้องกับระยะเวลาดังกล่าวด้วย ส่วนค่าเช่าท่ีดินระหว่างก่อสร้างอาคารตามข้อ 3.2 ของสัญญาเช่า
ให้คิดค่าเช่าในอัตราเดิม 

2. เลื่อนก าหนดระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนตามข้อ 3 ของสัญญาเช่า กล่าวคือ ให้บริษัทฯ 
น าค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์เป็นจ านวนเงิน 5.61 ล้านบาท ของงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ตามข้อ 3.1 ของสัญญาเช่า 
และค่าเช่าท่ีดินระหว่างก่อสร้างอาคารตามข้อ 3.2 ของสัญญาเช่ารวมไปช าระให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภายใน 60 วัน 
นับจากวันท่ีศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ชนะคดีหมายเลขด า ที่ 1744/2555 
หลังจากน้ันจึงจะช าระค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ในงวดถัดไปทุกๆ 30 วัน นับถัดจากการช าระในงวดก่อนเช่นเดิม 
โดยไม่ถือว่าการหยุดช าระและการค้างช าระค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์และค่าเช่าท่ีดินท่ีผ่านมาของบริษัทฯ เป็นการผิดนัด
สัญญาเช่าแต่อย่างใด  

ส านักกฎหมายได้มีบันทึกด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1407.1/851 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2557 พิจารณาหนังสือ
ของบริษัทฯ ลงวันท่ี 17 กันยายน 2557 และเสนอความเห็นให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทราบว่า ข้อเสนอเงื่อนไขของบริษัทฯ 
ท่ีกล่าวอ้างมาน้ันเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาฉบับเดิม ซึ่งสัญญาฉบับน้ีเป็นการด าเนินการภายใต้อ านาจ
ของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมอยู่ในอ านาจพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เช่นกัน ดังนั้นจึงเห็นควรน าเงื่อนไขของบริษัทฯ เสนอให้
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งรองผู้อ านวยการ (นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์) รักษาการแทนผู้อ านวยการ  
ได้สั่งการเมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2557 ต่อท้ายบันทึกส านักกฎหมายฉบับดังกล่าวให้ส านักธุรกิจและการตลาดด าเนินการต่อไป 

ต่อมาผู้อ านวยการได้สั่งการเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2558 ต่อท้ายบันทึก ส านักธุรกิจและการตลาด 
ท่ี ทส 1417.4/57 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2558 ให้ส านักกฎหมายประมวลสรุปเรื่องเกี่ยวกับการหารือไปยังส านักงานอัยการสูงสุด 
กรณี บริษัท สยาม แอสเซท จ ากัด ผู้เช่าใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาเลขท่ี ส.กม.22/2555 
ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 ขอยกเลิกสัญญาและกรณีที่บริษัทฯ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาโดยให้ส านักกฎหมาย
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้น าเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ในการประชุมครั้งท่ี 5/2558 เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมได้มีมติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับข้อคิดเห็น
ให้ด าเนินการเจรจารายละเอียดเงื่อนไขกับบริษัทฯ ให้ได้ข้อสรุปเป็นท่ียุติก่อนแล้วจึงน าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้มีหนังสือท่ี ทส 1400/573 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2558 เรื่องการปฏิบัติตามสัญญาเช่า
ได้แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอเงื่อนไขให้บริษัทฯ ทราบว่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่สามารถรับเงื่อนไขข้อเสนอของบริษัทฯ ได้ 
และหากบริษัทฯ ประสงค์ท่ีจะเจรจาหรือเสนอเงื่อนไขอื่นๆ ประการใด ขอให้บริษัทฯ แจ้งใหอ้งค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทราบ
ภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือฉบับน้ี ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ได้มีหนังสือลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2558 แจ้งความประสงค์
ขอเข้าร่วมประชุมกันองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อเสนอปัญหา อุปสรรค และมาตรการในการแก้ไขปัญหาตามสัญญาเช่า
ใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้มีการนัดประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อก าหนดแนวทางการเจรจาและปัจจุบันส านักธุรกิจและการตลาดได้ท าหนังสือ ท่ี ทส 1417/738 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2558 
เร่ือง การปฏิบัติตามสัญญาเช่า แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพื่อก าหนดนัดประชุมหารือสองฝ่ายต่อไป 

 
 
 

หน้า 110                                     อ.อ.ป. ปลกูป่าเพื่อประชนชน                                   รายงานประจ าปี 2563 องค์การอตุสาหกรรมป่าไม ้

งบการเงินขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม ้ประจ าปี 2563 ยังไม่ผ่านการรับรองจาก ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 
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เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 ผู้แทนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และบริษัท สยาม แอสเซท จ ากัด 
ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการด าเนินการตามสัญญาต่อไป โดยท่ีประชุมมีมติให้บริษัทฯ รับเงื่อนไขของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไปเสนอต่อผู้บริหารของบริษัทฯ ทราบและพิจารณา และต่อมาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ได้มีหนังสือ ท่ี ทส 1417/124 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2559 สอบถามผลการพิจารณาของบริษัทฯ เพื่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
จะได้น าผลการพิจารณาเสนอให้คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทราบและพิจารณาต่อไป ซึ่งบริษัทฯ 
ยังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทราบแต่อย่างใด 

บริษัท สยาม แอสเซท จ ากัด จึงได้น าเงินค่าธรรมเนียมการจัดประโยชน์งวดท่ี 8 , 9 และ 10 ไปวาง
ในการด าเนินงาน จึงให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หารือไปยังส านักงานอัยการสูงสุดว่าบริษัทฯ ผิดสัญญาและมีมูลเหตุเพียงพอ
ท่ีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะสามารถบอกเลิกสัญญากับบริษัทฯ รวมท้ังริบหลักประกันสัญญาและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์
ตามเง่ือนไขของสัญญาข้อ 24 และข้อ 25 ได้หรือไม่ เพียงใด และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ท าหนังสือหารือตามประเด็น
ดังกล่าวไปยังส านักงานอัยการสูงสุดแล้ว 

ส านักงานคดีปกครอง ส านักงานอัยการสูงสุด ได้มีบันทึก ด่วนท่ีสุด ท่ี อส 0027.6/296 ลงวันท่ี  
15 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยให้ความเห็นว่า ภายหลังจากท่ี
ส านักงานคดีปกครองได้ตอบข้อหารือให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในครั้งแรกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ต้ังคณะท างาน
ไปเจรจาต่อรองกับบริษัทฯ ว่าจะด าเนินการตามสัญญาต่อไปหรือจะเลิกสัญญาด้วยความสมัครใจ ซึ่งผลปรากฏว่า บริษัทฯ 
ประสงค์จะด าเนินการตามสัญญาต่อไป โดยไม่ขอยกเลิกสัญญาตามท่ีได้แจ้งไว้ก่อนน้ัน รวมท้ังได้เสนอเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อประกอบ 
การด าเนินการตามสัญญามายังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และต่อมาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัทฯ 
ปฏิเสธไม่สามารถรับเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ เสนอมาให้ แต่หากบริษัทฯ จะด าเนินการตามสัญญาต่อไปก็สามารถด าเนินการได้  
เพราะปัจจุบันอายุของสัญญาเช่าฉบับดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดลง ส านักงานคดีปกครองเห็นว่า เป็นการท่ีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
แสดงเจตนาต่อบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ ยังไม่ผิดเง่ือนไขตามข้อ 25 ของสัญญา จึงสามารถท่ีจะด าเนินการตามสัญญาต่อไปได้อีก
ท้ังเมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 ยังได้มีการประชุมร่วมกับบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการเลิกสัญญาด้วยความสมัครใจ
ของท้ังสองฝ่าย ซึ่งบริษัทฯ แจ้งว่าพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามสัญญาต่อไป ด้วยพฤติการณ์ต่างๆ ดังกล่าวท่ี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
แสดงต่อบริษัทฯ เป็นการแสดงว่าท่ีบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญาข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 และ ข้อ 6 ท่ีผ่านมาแล้ว 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่ถือว่าเป็นสาระส าคัญ ด้วยเหตุน้ีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่อาจน าการท่ีบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญาข้อต่างๆ ดังกล่าวท่ีผ่านมาแล้วมาเป็นเหตุบอกเลิกสัญญาตามข้อ 25 ได้  

แต่ถ้าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ประสงค์จะยกเลิกสัญญาเพราะเหตุท่ีบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนดไว้ในสัญญาข้อต่างๆ ดังกล่าว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ต้องบอกกล่าวให้บริษัทฯ ซึ่งเป็นฝ่ายท่ีผิดสัญญาแก้ไข
การผิดสัญญาในข้อต่างๆ ดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสมควรก่อน และหากบริษัทฯ ไม่แก้ไขการผิดสัญญาน้ันภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตามนัยมาตรา 387 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
และท าให้เกิดสิทธิตามสัญญาข้อ 25 อีกด้วย 

ส่วนการพิจารณาว่าจะใช้สิทธิดังกล่าวบอกเลิกสัญญากับบริษัทฯ หรือไม่น้ัน อยู่ในดุลพินิจของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งส านักงานคดีปกครอง ส านักงานอัยการสูงสุด ไม่อาจให้ความเห็นได้ เน่ืองจากสัญญาเช่าท่ีดิน
เพื่อใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร เป็นสัญญาต่างตอบแทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จึงต้องพิจารณาด้วยว่าตน
ได้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในสัญญาถูกต้องครบถ้วนหรือไม่เพียงใด ตามนัยมาตรา 369 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้น าผลการพิจารณาของ ส านักงานอัยการสูงสุดเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2560 และที่ประชุมมีมติ
รับทราบผลการพิจารณาของส านักงานอัยการสูงสุด และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ประชุมหารือร่วมกับบริษัทฯ 
และสหภาพแรงงาน - รัฐวิสาหกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้ได้ข้อยุติ และน าผลการประชุมหารือเสนอต่อ
คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อพิจารณาต่อไป ต่อมาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้มีการประชุมร่วม 
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ระหว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ บริษัทฯ และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งผลการประชุม
ปรากฏว่า บริษัทฯ ยืนยันจะปฏิบัติตามสัญญาต่อไป ส่วนสหภาพฯ ยืนยันท่ีจะคัดค้านและเรียกร้องให้มีการยกเลิกสัญญาฯ  

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้น าผลการประชุมดังกล่าวเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการของ -
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2560 ซึ่งท่ีประชุมมีมติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ต้ังเรื่องน้ีให้ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้ด าเนินการตามกฎหมาย กรณีท่ี บริษัท สยาม แอสเซท จ ากัด ไม่ปฏิบัติตามสัญญา
เลขท่ี ส.กม. 22/2555 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยก่อนส่งเรื่องให้ส านักงานอัยการสูงสุด
ด าเนินการให้ส านักกฎหมายขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ประมวลเรื่องดังกล่าวส่งให้กลุ่มกฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ-
และสิ่งแวดล้อมพิจารณาก่อน และท้ังน้ีหากส านักอัยการสูงสุดปฏิเสธตามที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ร้องขอให้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ด าเนินการจ้างบริษัทกฎหมายจากภาคเอกชนด าเนินการได้ และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ด าเนินการเรื่องน้ีให้เสร็จสิ้นโดยเร็วต่อไป และปัจจุบันองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้สรุปเรื่องส่งไปยังกลุ่มกฎหมาย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วตามบันทึกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ด่วน ที่ ทส 1400/ก 112 
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีบันทึกด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 0222.2/4615 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 แจ้งผลการพิจารณาของกลุ่มกฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ทราบและพิจารณาด าเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครั้งท่ี 4/2560 ลงวันท่ี 
30 พฤษภาคม 2560 ท่ีมีมติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ส่งเรื่องบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาเลขท่ี ส.กม. 22/2555 ลงวันท่ี 
23 สิงหาคม 2560 ให้ส านักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้ด าเนินการตามกฎหมายแทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อให้การด าเนินการ
ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยเห็นว่าเป็นการใช้อ านาจของคณะกรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ตามมาตรา 7 (1) และมาตรา 15 (1) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2499 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
และต่อมาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้มีหนังสือท่ี ทส 1400/182 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2560 ส่งเรื่องให้ส านักงานอัยการสูงสุด
ด าเนินคดีแพ่งกับบริษัทฯ แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แล้วและระหว่างน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานอัยการสูงสุด  

ซึ่งภายหลังพนักงานอัยการเจ้าของส านวน ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและให้ค าแนะน าว่า
องค์การอุตสาหกรรมป่าไมค้วรถอนเรื่องดังกล่าวเพื่อน ากลับมาด าเนินการตามความเห็นของส านักงานคดีปกครอง ส านักงานอัยการสูงสุด
ให้ครบถ้วนก่อน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จึงได้ด าเนินการตามค าแนะน าของพนักงานอัยการเจ้าของส านวนดังกล่าว  
โดยนัดเจรจากับบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง 

วันท่ี 7 มีนาคม 2561 องค์การอุตสาหกรรมป่าไมไ้ด้ประชุมร่วมกับผู้แทนของ บริษัท สยาม แอสเซท จ ากัด 
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางเพื่อยุติปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการด าเนินการตามสัญญาฉบับดังกล่าว โดยในการประชุม
ครั ้งนี ้บริษัทฯ แจ้งว่า  หากบริษัทฯ จะขอเปลี ่ยนแปลงรูปแบบของอาคารที่จะก่อสร้างใ นพื ้นที ่ที ่ดินแปลงบางโพ 
กรุงเทพมหานคร ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบของธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะสร้างผลก าไรให้กับบริษัทฯ ได้มากกว่าจะท าได้
หรือไม่อย่างไร ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้แจ้งว่าในการเปลี่ยนแปลงจะต้องตรวจสอบเอกสารท่ีระบุไว้ในเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ
ท่ีก าหนดไว้ในประกาศประมูลฯ (TOR) และข้อก าหนดท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อนว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบ
การก่อสร้างอาคารตามท่ีบริษัทฯ แจ้งความประสงค์ได้หรือไม่อย่างไร หากด าเนินการได้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะแจ้งให้บริษัทฯ 
ทราบเพื่อให้บริษัทฯ น าเสนอรูปแบบการก่อสร้างท่ีจะปรับปรุงใหม่ พร้อมอัตราผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเพิ่มมากข้ึนให้กับ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อพิจารณาต่อไป และต่อมาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ท าหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ น าเสนอ
รูปแบบโครงการท่ีจะขอเปลี่ยนแปลงมาให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อพิจารณา 

ต่อมา บริษัท สยาม แอสเซท จ ากัด ได้แจ้งรูปแบบอาคารท่ีประสงค์จะก่อสร้างเพิ่มเติมและจ านวน
ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมมาให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทราบและพิจารณา ซึ่งปัจจุบันองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ยังอยู่
ระหว่างการพิจารณารูปแบบอาคารและขอทราบรายละเอียดการใช้ประโยชน์หรือขอบเขตการประกอบธุรกิจจากสิ่งก่อสร้าง
ดังกล่าวเพิ่มเติมและเจรจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนกับบริษัทฯ เพื่อให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้รับประโยชน์สูงสุด 
ท้ังน้ีเพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับน าเสนอให้คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อพิจารณาในข้ันตอนต่อไป 
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วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และผู้แทน บริษัท สยาม แอสเซท จ ากัด ได้เข้าร่วม
ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติตามสัญญาเช่าใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงดังกล่าว โดยมีประเด็นข้อพิจารณาใน 2 เรื่อง คือ 
รายละเอียดหรือรูปแบบโครงการท่ีบริษัทฯ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงและจ านวนผลประโยชน์ตอบแทน ท่ีห้องประชุม
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้โดยบริษัทฯ รับว่าจะน าเรื่องจ านวนผลประโยชน์ตอบแทนเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 
เพื่อพิจารณาอีกครั้งหน่ึงและจะแจ้งผลการพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นหนังสือให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป 

วันท่ี 9 ธันวาคม 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และผู้แทนบริษัทฯ ได้ประชุมหารือร่วมกัน
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามสัญญาเช่าฯ โดยมีการเจรจาเกี่ยวกับจ านวนผลประโยชน์ตอบแทนท่ีบริษัทฯ เสนอเพิ่มเติม
และรูปแบบโครงการท่ีจะก่อสร้างบนท่ีดินท่ีเช่า ต่อมาบริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งยืนยันข้อมูลดังกล่าว ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ได้น าผลการเจรจาเสนอให้คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทราบเมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2563 และปัจจุบัน
อยู่ระหว่างจัดท าบันทึกข้อตกลงท้ายสัญญาเช่าเพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว 

เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ประสานกับส านักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 2 เพื่อขอรับเงินค่าธรรมเนียมการจัดประโยชน์ตามสัญญา จ านวน 4 งวด (งวดท่ี 7 – 10) งวดละ 5.61 ล้านบาท 
รวมเป็นเงิน 22.44 ล้านบาท ซึ่ง บริษัทฯ ได้น าไปวางทรัพย์ไว้เพื่อช าระหน้ีให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ต้ังแต่ปี 2559 
และส านักงานบังคับคดีแพ่ง กรุงเทพมหานคร 2 ได้จ่ายเงินให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ
ส านักงานบังคับคดีแพ่ง กรุงเทพมหานคร 2 เร่ืองท่ี 87/2559 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2563 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ประสานงานกับ บริษัทฯ เกี่ยวกับแบบอาคารท่ีพักท่ีจะก่อสร้างท่ี
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งบริษัทฯ ยังออกแบบไม่เสร็จ ทางส านักกฎหมาย จึงต้องรอข้อมูลดังกล่าวเพื่อ
น ามาใช้ท าบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญา 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดส่งแบบแปลนการก่อสร้างอาคารท่ี อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พิจารณาแล้ว และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้พิจารณาและแจ้งยืนยันแบบให้ บริษัทฯ ทราบแล้ว 
แต่เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 19 ท าให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ บริษัทฯ จึงขอให้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยเสนอขอขยายระยะเวลาการเช่าท่ีดินระหว่างการก่อสร้างออกไปอีก 2 
ปี ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้พิจารณาขยายระยะเวลาดังกล่าวให้โดยได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ พร้อมท้ังแจ้งอัตราค่าเช่าท่ี
บริษัทฯ จะต้องช าระในช่วงระยะเวลาดังกล่าวให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ด้วย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของบริษัท
ฯ หากได้ข้อยุติ ส านักกฎหมายจะได้มีการนัดหมายบริษัทฯ เพื่อมาลงนามในบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเช่าฯ ต่อไป 
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