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องคการอุตสาหกรรมปาไม 

 องคการอุตสาหกรรมปาไม เรียกโดยยอวา อ.อ.ป. เปนรัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จัดตั้งข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2499 จากทุนที่รัฐบาลกําหนดใหเมื่อเร่ิมกิจการในป พ.ศ. 2490 จํานวน 10 ลานบาท      
ซ่ึงในทางปฏิบัติรัฐมีเงินสดใหเพียง 10,000 บาท กับทรัพยสนิที่รวมถึงไมสัก ซึ่งเปนของกองทําไมและกรมปาไมที่ทาํคางอยู
ยังรวมถึงบุคคลจํานวนหนึ่ง ทั้งนี้ ไดดําเนินการเติบโตข้ึนมาเปนลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 องคการอุตสาหกรรมปาไม 
มีมูลคาสินทรัพยประมาณ 5,643 ลานบาท และเมื่อเปรียบเทยีบ ป พ.ศ. 2560 เพิ่มข้ึน 501.70 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.89 
สวนใหญเพิ่มข้ึนจากรายการเงนิลงทนุการปลูกสรางสวนปา 

ปจจุบัน องคการอุตสาหกรรมปาไม มีพื้นที่สวนปาเศรษฐกิจ ทั้งสิ้น 1.108 ลานไร และผลผลิตซ่ึงเปนรายไดหลัก
ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ปจจุบนันอกจากการดําเนนิงานเชิงธุรกิจสรางรายไดใหกับรัฐแลว องคการอุตสาหกรรมปาไม         
ยังไดสนับสนุน รวมถึงยังไดสนองนโยบายของรัฐในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และงานเชิงบริการสังคม 
โดยเฉพาะการฟนฟูพืน้ทีป่าเสื่อมโทรม/ปาตนน้าํลาํธาร การสงเสริมดานการปลูกปาเศรษฐกิจ การอนุรักษและการบริบาลชางไทย 
การพัฒนาชุมชนทองถ่ิน สรางงาน และสรางอาชีพใหกับราษฎรทองถ่ิน ฯลฯ  

ความเปนมา และวัตถุประสงค 

ในอดีตประเทศไทยมีปาไมที่อุดมสมบูรณมาก ในการทําไมและนําไมออกจากพื้นที่ปาจะทาํในรูปแบบสัมปทานปาไม 
ในชวงแรกรัฐจะใหสัมปทานทําไมแกชาวตางชาติ ซึ่งมีความรูดานการทําไม จนถึงป พ.ศ. 2455 Mr.W.F.Lloyd เจากรมปาไม
ขณะนั้น พิจารณาเห็นวารัฐบาลควรจะทําไมสักออกจากปาและทําการคาไมสักเองบาง เพื่อฝกฝนพนักงานและเพิ่มพูนความรู
ดานการทาํไมจะไดควบคุมการทําไมของประชาชนและบริษัทตางชาติได กรมปาไมจึงเร่ิมทําไมออกเองที่สวนปาแมแฮด           
จังหวัดแพร เปนแหงแรก และไดขยายการทําไมไปยังปาอ่ืนๆ จนกระทั่งในป พ.ศ. 2476 ไดตั้ง “กองทําไม” ข้ึนเปนหนวยงาน
สวนกลางสังกัดกรมปาไม แตในการดําเนินงานของกองทําไมมีขอจํากัดดวยกฎระเบียบของทางราชการทําใหขาดความคลองตวั 
คณะรัฐมนตรี ในขณะนั้นจึงไดมีมติจัดตั้ง “องคการอุตสาหกรรมปาไม” ข้ึน เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2490 โดยเปนหนวยงาน
ในสังกัดกรมปาไม 

ตอมา รัฐบาลไดออกพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องคการอุตสาหกรรมปาไม พ.ศ. 2499 กําหนดให องคการอุตสาหกรรมปาไม 
เปนรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา 
ป พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2542 ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง องคการอุตสาหกรรมปาไม (ฉบับที่ 5) วันที่ 26 สิงหาคม 
พ.ศ. 2546 ใหโอน องคการอุตสาหกรรมปาไม ไปเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตอมา
เมื่อป พ.ศ. 2559 ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง องคการอุตสาหกรรมปาไม (ฉบับที่ 6) วันที ่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 แกไข
เพิ่มเติมในวัตถุประสงคในการจดัตั้ง ขอ 5 โดยพระราชกฤษฎีกาไดกําหนดวัตถุประสงคในการจัดตั้งไว 6 ประการ  ดังนี ้

(1) อํานวยบริการแกรัฐ และประชาชนในอุตสาหกรรมปาไม 
(2) ประกอบธุรกิจเก่ียวกับอุตสาหกรรมปาไม เชน เก่ียวกับการทําไมและเก็บหาของปา แปรรูปไม การทําไม     

อัด อบไม อัดน้ํายาไม กลั่นไม และประดิษฐหรือผลิตวัตถุหรือสิ่งของจากไมและของปา และธุรกิจที่ตอเนื่องคลายคลึงกัน 
รวมทั้งอุตสาหกรรมอ่ืนใดที่เก่ียวดวยไมหรือของปา 

(3) ปลูกสรางสวนปาคุมครองรักษาปาไม และบูรณะปาไมเพื่อประโยชนแกการปาไม ไมวาจะเปนการดําเนินการ
เองหรือเปนการดําเนินการเพื่อชวยเหลือรัฐ 

(4) วิจัย คนควา และทดลองเก่ียวกับผลิตผลและผลิตภัณฑในดานอุตสาหกรรมปาไม 
(5) ดําเนินกิจการเก่ียวกับการเผยแพรความรู การปลูกฝงทัศนคติและความสาํนกึในการคุมครองดูแลรักษาบรูณะ 

และพัฒนาทรัพยากรปาไม รวมทั้งการอนุรักษและบริบาลชางเลี้ยงของไทย ตลอดจนดําเนินการกิจการเก่ียวกับการจัดหา     
ที่พัก การอํานวยความสะดวก หรือการใหบริการในกิจการที่เก่ียวกับการทัศนาจร หรือกิจการอื่นใด เพื่อประโยชนแก
การดําเนินการดังกลาว 

(6) ดําเนินธุรกิจ หรือกิจการอ่ืนที่เก่ียวเนื่องหรือเพื่อประโยชนแกกิจการของ องคการอุตสาหกรรมปาไม 

 

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



สภาพธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจและกลยุทธ      
 

 
1. วิสัยทัศน อ.อ.ป. (FIO’s Vision) 

“เปนผูนําจัดการสวนปาเศรษฐกิจอยางย่ังยืน เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไมจากปาปลูก ในป 2565” 
 
2. พันธกิจ อ.อ.ป. (FIO’s Missions) 

 1. พัฒนาที่ดนิสวนปาใหเปนสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนใชประโยชนพื้นทีป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนปา 
2. สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ พัฒนาระบบ และสรางกลไกการตลาดไมเศรษฐกิจอยางเปนธรรม 
3. สงเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไมและสงเสริมชุมชนทองถ่ินดานอุตสาหกรรมไม 
4. วิจัยพัฒนาการปลูกและใชประโยชนจากไมเศรษฐกิจ 
5. ปรับโครงสรางทางการเงินทั้งระบบ พัฒนาสินทรัพยเพื่อสนับสนุนภารกิจขององคกรใหเกิดประโยชนตามศักยภาพ 

สรางกําไรพอเลี้ยงองคกรไมเปนภาระตอรัฐ 
6. พัฒนาชุมชนทองถ่ินโดยใชสวนปาเปนฐาน 
7. สงวน อนุรักษ บริบาลชางไทยและฟนฟทูรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
8. พัฒนาธุรกิจบริการอยางครบวงจร พัฒนาธุรกิจทองเที่ยว 

 
3. เปาประสงค 

1. พัฒนาและบริหารสวนปาไมเศรษฐกิจใหมีผลผลิตที่พอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อเปนผูนาํ
ในการจัดการสวนปาไมเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน 

2. ปรับปรุงกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไม ผลิตภัณฑไม ดวยเทคโนโลยีใหม เพื่อเพิ่มมูลคาไมและลดตนทุนการผลิต 
รวมทั้งพัฒนาการตลาดเชิงรุก มีกระจายสินคาและเพิ่มจุดจําหนายเพื่อเพิ่มยอดจําหนายสินคา 

3. แกปญหาสภาพคลอง มีแหลงเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเพิ่มมูลคาไมและบุคลากรมีความสามารถในการบริหาร 
และวิเคราะหทางการเงิน 

4. เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง สงเสริมใหพนักงานมีแรงจงูใจและภาคภูมิใจในองคกร ปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ 
5. ธุรกิจบริการและการทองเที่ยวที่ไดมาตรฐาน สามารถสรางผลกําไรและเตบิโตอยางตอเนื่อง 
6. ชุมชนรอบสวนปามีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดีข้ึน และการบริบาลชางไทยใหชางมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สามารถสรางมูลคาทางดานเศรษฐกิจและสังคมได 
 
4. ยุทธศาสตร 

 ในป 2561 องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดปฏิบัติงานภายใตแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ 
ของ องคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2561 – ป 2565 มาอยางตอเนื่อง และเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ไดมีหนังสือแจงความเห็นและขอเสนอแนะเพื่อให องคการอุตสาหกรรมปาไม 
นําไปประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนวิสาหกิจ/แผนธุรกิจ ป 2562 ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ 
องคการอุตสาหกรรมปาไม จึงไดมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ของ องคการอุตสาหกรรมปาไม 
โดยปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ ในแตละยุทธศาสตรตามความเห็น และขอเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของ องคการอุตสาหกรรมปาไม ในการประชุม คร้ังที่ 8/2561 
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 แลว ประกอบไปดวย ดังนี้ 
  
 
 

รายงานประจําป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม                                      อ.อ.ป. ปลูกปาเพ่ือประชาชน                                  หนา 3 

 



ยุทธศาสตรที่  1 กําหนดบทบาทรัฐวสิาหกิจใหชดัเจนเพื่อเปนพลังขับเคลื่อนยทุธศาสตรชาต ิ
ยุทธศาสตรที่  2 บริหารการลงทุนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ 
ยุทธศาสตรที่  3 เสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 
ยุทธศาสตรที่   4 สนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 และแผน DE 
ยุทธศาสตรที่  5 สงเสริมระบบธรรมมาภิบาลใหมีความโปรงใส และมีคุณธรรม  

   
โดยในป 2561 ไดดําเนินการตามยุทธศาสตร รายสาขาทรัพยากรธรรมชาติ รวม 12 โครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย 

4.1 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาธรุกิจของ องคการอุตสาหกรรมปาไม 
4.2 โครงการบริหารจัดการพื้นทีส่วนปาเพื่อการอนุรักษ 
4.3 โครงการดูแล ขนยาย ควบคุม การแปรรูปไมมีคา 
4.4 โครงการเพิ่มพื้นที่ปาเศรษฐกิจ 
4.5 โครงการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการปลูกสวนปาเศรษฐกิจ 
4.6 โครงการระดมทุนจากพันมิตรลกูคา 
4.7 โครงการสรางพนัธมิตรทางธุรกิจ 
4.8 โครงการพัฒนาดานธุรกิจปาไม (ไมรวมกิจกรรมการจัดการสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยนื (SFM)) 
4.9 โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม 
4.10 โครงการนวัตกรรมไมเศรษฐกิจ 
4.11 โครงการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสารมาพฒันาดานการตลาด 
4.12 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศสวนปา (GIS) 

 
สําหรับการดาํเนินการตามแผนยุทธศาสตร ในป 2562 ยังคงดาํเนินการตอเนื่องตามแผนงานที่ยังไมเสร็จสิน้ เพื่อให

เสร็จสิ้นตามแผนงานตามแผนยุทธศาสตรรัฐวสิาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติของ องคการอุตสาหกรรมปาไม ซึ่งตองดําเนินการ
ใหเสร็จสิ้นบรรลุเปาหมาย ในป 2562 
 
5. กลยุทธของ องคการอุตสาหกรรมปาไม 
        5.1 ยุทธศาสตรที่ 1 กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจใหชดัเจนเพ่ือเปนพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

1. กลยุทธที่ 1 ทบทวนบทบาทที่เหมาะสมกับบริบทองคกรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรชาติ 
2. กลยุทธที่ 2 สงเสริมการดําเนินงานดานการอนุรักษ วิจัย การเผยแพรองคความรู และพัฒนาแหลงเรียนรูของ

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

ไมเศรษฐกิจ 
5.2 ยุทธศาสตรที่ 2 บริหารการลงทุนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ 

1. กลยุทธที่ 5 การบริหารจัดการการลงทุนใหเกิดประสิทธิภาพ 
2. กลยุทธที่ 6 การจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ 

5.3 ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงินเพ่ือความย่ังยืนในระยะยาว 
1. กลยุทธที่ 7 ฟนฟูฐานะองคกรและเสริมสรางความเขมแข็งทางการเงิน 
2. กลยุทธที่ 8 ปรับปรุงพัฒนาและขยายการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางรายไดเพิ่ม 
3. กลยุทธที่ 9 บริหารทรัพยสินใหเกิดประโยชนเพื่อเปนแหลงรายไดเพิ่มเติม 

  

หนา 4                                อ.อ.ป. ปลูกปาเพ่ือประชาชน                                    รายงานประจาํป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม 



5.4 ยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 และ
แผน DE 

1. กลยุทธที่ 10 นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของ 
องคการอุตสาหกรรมปาไม  

2. กลยุทธที่ 11 นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใชในการบริหารจัดการองคกร 
5.5 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมระบบธรรมมาภิบาลใหมีความโปรงใสและมีคุณธรรม  

1. กลยุทธที่ 12 ทบทวนการบริหารจัดการและโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจตาม
หลักเกณฑการบริหารจัดการที่ดีและหลักธรรมมาภิบาล 

2. กลยุทธที่ 13 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

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

 
6  แผนที่ยุทธศาสตร 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานประจําป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม                                           อ.อ.ป. ปลูกปาเพ่ือประชาชน                                หนา 5 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

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

Strategy Map 

กําหนดบทบาทรฐัวิสาหกิจใหชัดเจน 
เพ่ือเปนพลังขับเคล่ือนยุทธศาสตรของชาต ิ
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บริหารการลงทนุใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของประเทศ 

เสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงิน
เพ่ือความย่ังยืนในระยะยาว 

 

สนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 และแผน DE 

สงเสริมระบบธรรมาภิบาลใหมีความ
โปรงใสและมีคุณธรรม 

เปนองคกรที่ตอบสนอง 
ความตองการของสังคม 

 

กําไรย่ังยืน 

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

อ.อ.ป. ป 2562 - 2565 

การบริหารจัดการการ
ลงทุนใหเกิดประสิทธิภาพ 

โครงการจัดการประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจขององคกร

เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

โครงการระดมทุนจาก
พันธมิตรคูคา (PPP)) 

การจัดการแหลงเงินทุนที่
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ 

โครงการรวมทุนกับ
ภาคเอกชนและภาครัฐ 

เพ่ือพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. 

โครงการสราง
พันธมิตรทางธุรกิจ 

พ้ืนฟูฐานะองคกร 
เพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงิน 

 

โครงการจาง           
ที่ปรึกษาทางการเงิน 

บริหารทรัพยสินใหเกิดประโยชน
เพ่ือเปนแหลงรายไดเพ่ิมเตมิ 

 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนปาที่มี
ศักยภาพใหเปนแหลงทองเที่ยว 

โครงการพัฒนา
ทรัพยสินของ อ.อ.ป. 

รวมมอืกับภาคธุรกิจเพ่ือนําองคความรู 
ไปตอยอดใชประโยชน 

 

โครงการขับเคลื่อน 
ชุมชนไมมีคา 

โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่
สวนปาเพ่ือการอนุรักษ 

โครงการจัดต้ังศูนยการเรียนรู
ดานทรัพยากรปาไม 

โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. 

โครงการอนุรักษ 
และบริบาลชางไทย 

โครงการดูแลขนยาย ควบคุม 
และแปรรูปไมมีคา 

สงเสริมการดําเนินงานดานการอนุรกัษ
วิจัย การเผยแพรองคความรู และ
พัฒนาแหลงเรียนรูของประชาชน 

 

ปรับปรุงพัฒนาและขยายการ
ดําเนนิธุรกิจเพ่ือสรางรายได

 
 

โครงการพัฒนาธุรกิจปาไม โครงการนําระบบ EVM     
มาพัฒนาประสิทธิภาพ          

การดําเนินธุรกิจ 

โครงการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมไม 

โครงการพัฒนา
ระบบโลจิสติก 

ทบทวนบทบาทที่เหมาะสมกับบรบิท
องคกรเพ่ือสนับสนนุยุทธศาสตรของชาต ิ

 

โครงการทบทวนบทบาทและทิศทาง 
การดําเนนิงานของ อ.อ.ป.  

สงเสริมอาชีพทางเลือก สรางรายได  
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ดวยการปลูกปาเศรษฐกจิ 
 

โครงการเพ่ิมพ้ืนที่ปาเศรษฐกจิ 
  

โครงการมีสวนรวมของชมุชนทองถิ่น
ในการปลูกสรางสวนปาเศรษฐกิจ 

  

โครงการทบทวนและปรับปรุงโครงสราง
องคกรและโครงสรางบริหารงาน  

โครงการพัฒนาระบบในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  โครงการแผนงานดานความปลอดภัย 

สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  

ทบทวนการบริหารจัดการและโครงสรางองคกร 
ใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจตามหลักเกณฑ

การบริหารจัดการที่ดแีละหลักธรรมภิบาล  

นําเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารมาใชในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการดําเนินธรกิจของ อ.อ.ป. 

โครงการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
และการสื่อสารมาพัฒนาดานการตลาด 

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

 นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาใชในการบริหารจัดการองคกร 

โครงการพัฒนาทักษะความรู  
และสมรรถนะบุคลากร 

โครงการพัฒนาระบบในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

โครงการสงเสริมการประเมินคุณธรรม/
ความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

อนรุักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ

 



ความเช่ือมโยงระดับประเทศกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร 

กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน  
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยัง่ยืน  

เปนประเทศที่พฒันาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

Thailand 4.0 

การเสริมสรางศักยภาพและสรางโอกาส 
สูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยนวัตกรรมและ 

จากการสรางความเขมแข็ง จากภายในและปรับเปลี่ยนวิธีการจาก
ทํามากไดนอยเปนทํานอยไดมาก 

แผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม (DE) 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดวยเทคโนโลยีดิจิทลั 
เพื่ออํานวยใหเศรษฐกิจมีมูลคาและประสิทธิภาพสูงข้ึน 
และการจัดการขอมูลขาวสาร ทีท่ําใหการตลาดขยายตัว 

และสังคมรับรูขอมูลขาวสารไดดียิ่งข้ึน 
 

แผ
นฯ

 1
2 

ยุทธศาสตรที่ 3 
สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การเติบโตที่เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 

SDGs และ แผนปฏิรูปประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 1 
เพื่อเตรียมคนในสังคมไทย     
ใหมีทักษะในการดํารงชีวติ

สําหรับศตวรรษที่ 20 

ยุทธศาสตรที่ 6 
มีการบริหารจัดการ 

ที่ดีและไดมาตรฐานสากล 

 

ยุทธศาสตรที่ 7 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

และระบบโลจิสติกส 

 

ยุทธศาสตรที่ 8 
สรางความเขมแข็ง           

และยกระดับความสามารถ           
และเทคโนโลยีกาวหนา 

ยุทธศาสตร ทส. 2560-2564 

- ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการปาไมและความ    

  หลากหลายทางชีวภาพ 
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการผลิตและบริโภค 

  ที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม 
 

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

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 5 

กําหนดบทบาทรัฐวสิาหกิจ        
ใหชัดเจนเพื่อเปนพลังขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาต ิ
ยุทธ 3 , 4 , 6 

บริหารแผนการลงทุนใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรของประเทศ 

ยุทธ 3 

 

เสริมสรางความแข็งแกรง             
ทางการเงินเพื่อความยัง่ยืน 

ในระยะยาว 
ยุทธ 3,6,7 

สนับสนนุการใชนวัตกรรม       
และเทคโนโลยีใหสอดคลอง         

กับยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0          
และแผน DE 

สงเสริมระบบธรรมมาภิบาล             
ใหมีความโปรงใส และมีคุณธรรม 
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การสรางกลยุทธโดยใช TOWS Matrix 

 

 
 
 

 

        ปจจัยภายใน 

 

 

ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง S จุดออน W 

1.  บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญ        
และประสบการดานการจัดการสวนปา
เศรษฐกิจอยางยั่งยืนและอุตสาหกรรมไม
พรอมที่จะขับเคลื่อนองคกรไปสูวิสัยทัศน
ใหม ตามเปาหมายที่กําหนด 
2.  มีผลผลิตจากสวนปา (ไมสัก ยูคาลิปตัส 
ยางพารา) อยูจํานวนมากกระจายทั่ว
ประเทศที่สามารถสรางรายไดไดแลว และ
รองรับการผลิตตอเนื่องในอุตสาหกรรมไม 
3.  โครงสรางองคกรมีหนวยงานกระจาย      
อยูทั่วประเทศและมบีุคลากรประจํา                
อยูทุกหนวยงาน 
4.  องคการอุตสาหกรรมปาไม ดําเนินธุรกิจ
ไมอยางครบวงจร ตั้งแตกระบวนการปลูก 
การเก็บเก่ียวผลผลิตจากสวนปา           
การแปรรูปไม ผลิตภัณฑ และการจําหนวย
ผลผลติตางๆ 
5.  มีทรัพยสินและที่ดนิกรรมสิทธิ์       
จํานวนมากกระจายอยูในสถานที่พัฒนา
และเจริญแลวสามารถพัฒนาและใช
ประโยชนเพื่อเปนแหลงรายไดทีย่ั่งยืน  
ขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
6.  มีชางเลี้ยงจํานวนมาก ทําใหบคุลากร           
มีภูมิปญญาและองคความรูเก่ียวกับชาง 
สามารถเปนแหลงเรียนรูดานการอนุรักษ
ชางไทย อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงใหเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงศึกษาได 
7. สวนปาที่อยูกระจายตามจงัหวัดตางๆ 
หลายแหงมีศักยภาพเพียงพอทีจ่ะพัฒนา 
ใหเปนแหลงใหบริการทองเที่ยวได 

1. ดานการผลิต ผลผลิตสวนปาตอหนวย          
พื้นที่อยูในระดบัต่ํา คุณภาพวัตถุดิบ                
ไมสม่ําเสมอ เนื่องจากการปลูกสรางสวนปา      
ไมมุงเนนกําไรสูงสุด 
2. ขาดการวจิัยและพัฒนาดานสวนปา        
ดานวัตถุดบิ ดานอุตสาหกรรมไม                
ดานการตลาดเชงิรุกขาดการออกแบบ
ผลิตภัณฑทีท่ันสมัย สนิคาที่หลากหลาย        
ตรงตามความตองการของลูกคาและตลาด 
3. ขาดการลงทุนในดานเคร่ืองจักร อุปกรณ       
ที่ทันสมัย เทคโนโลยีใหมๆ เพื่อเพิ่มผลผลิต 
ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต          
และสรางมลูคาเพิ่มของสินคามาเปนเวลานาน 
4. ดานการเงิน ขาดสภาพคลองทางการเงิน 
ขาดประสทิธิภาพในการหาแหลงเงินลงทนุ 
ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะดานการเงิน
และการหาแหลงเงินทนุในการลงทุนสราง
ผลผลติในระยะยาว ขาดการบริหารสินทรัพย 
ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสงูสุด 
5. ดานการบริหารบุคคล โครงสรางองคกร         
มีหนวยงานสนบัสนุนมากและมลีําดับข้ัน        
การบังคับบัญชามาก 
6. ขาดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ใชในการ
บริหารจัดการและการตัดสินใจของผูบริหาร 
ไมมีการบริหารจัดการสนิคาคงคลัง การขนสง 
การกระจายสินคาเพิ่มการจําหนายตาม        
จุดตางๆ 
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โอกาส O SO WO 

1. กระแสการตื่นตัวดาน   
การอนุรักษ และฟนฟู
สภาพแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติของโลก
ทําใหประเทศที่พัฒนาแลว
ซึ่งเปนตลาดนาํเขาไมที่
สําคัญกีดกันการนาํเขา
ผลิตภัณฑไมที่ใชวัตถุดบิ
จากปาธรรมชาติและ
ประเทศเพื่อนบานหลาย
ประเทศ 
2. สถานการณดานพลงังาน
และเชื้อเพลิงราคาสูงข้ึน  
ทําใหประชาชนตองการ
พลังงานทดแทนทีป่ลอดภัย
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3. อ.อ.ป. เปนหนวยงาน
เดียวที่ไดกรรมสิทธิ์ในการ
สงไมสักทอนออกจําหนาย
นอกประเทศไดและไดสทิธิ์
ในการใชประโยชนไมใน
พื้นที่โชนปาเศรษฐกิจ 
4. อ.อ.ป. ใชชางในการ 
ทําไมมาเปนระยะเวลานาน  
ทําใหมีองคความรู  
ภูมิปญญาดานการคลองชาง 
ดูแลรักษาสุขภาพชางเปน
อยางดี ประกอบกับกระแส
สังคมเร่ืองการอนุรักษชาง 
ซึ่งเปนสัตวสัญลักษณของ
ประเทศทําให อ.อ.ป.  
มีบทบาทเร่ืองการอนุรักษ
และบริบาลชางเลีย้งมากข้ึน 
5. การเปด AEC จะเปน
โอกาสให อ.อ.ป. ขยายการ
ผลิตและการดําเนนิงาน    
ซึ่งจะสามารถทําใหกูเงิน
เพิ่มข้ึนไดและสามารถขอ
งบประมาณอุดหนุนจาก
รัฐบาลมาดําเนนิการได 

กลยุทธที่ 2  สงเสริมการดําเนินงาน 
ดานการอนุรักษ วิจัย การเผยแพรองค
ความรู และพัฒนาแหลงเรียนรูของ
ประชาชน รวมถึงสราง/แบงปน     
องคความรูใหกับประชาชน 
1. แผนงานจัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยี
เพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑไมจาก
ปาปลูก 
2. แผนงานศูนยการเรียนรูไมยางนาราชา
แหงไพร 
3. แผนงานศูนยการเรียนรูไมดมีีคา 
(พะยูง) 
4. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจ
ของ อ.อ.ป. (สวนปา/อุตสาหกรรม/
ทองเที่ยว) 
5. แผนงานบริหารจัดการพื้นทีอ่นุรักษใน
สวนปา 
6. แผนงานการปลูกสรางสวนปาและ 
การอนุรักษฟนฟูพื้นทีป่าตนน้ํา 
7. แผนงานการปลูกหวายและไผในพื้นที่
สวนปา เพื่อสงเสริมความหลากหลาย
ทางชนิดพนัธุ 
8. แผนงานการอนุรักษพันธุกรรมไม
ดั้งเดิมหายากในพื้นที่สวนปา 
9. แผนงานดูแลชางสาํคัญจากสาํนัก
พระราชวัง 
10. แผนงานคุมครองและอนุรักษชาง
ไทย 
11. แผนงานดูแล ขนยาย ควบคุมและ
แปรรูปไมมีคา 
 
กลยุทธที่ 9  บริหารทรัพยสินใหเกิด
ประโยชนเพ่ือเปนแหลงรายไดเพ่ิมเติม  
1.แผนงานพัฒนาสนิทรัพยของ อ.อ.ป.  
2.แผนงานพัฒนาพืน้ที่สวนปาทีม่ี
ศักยภาพใหเปนแหลงทองเที่ยว 

กลยุทธที่ 3  รวมมือกับภาคธุรกิจ เพ่ือนํา
องคความรูไปตอยอดใชประโยชน 
1. แผนงานขับเคลื่อนชุมชนไมมคีา 
 
กลยุทธที่ 4  สงเสริมอาชีพทางเลือก สราง
รายได และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ดวยการปลูกปาเศรษฐกิจ 
1.  แผนงานจัดทาํแปลงสาธิตการปลูกบาํรุงไม
เศรษฐกิจ 
2.  แผนงานการสงเสริมเกษตรกรปลูกบํารุงไม
เศรษฐกิจเพื่อสรางอาชีพทางเลือกใหราษฎร/
เอกชน 
3.  แผนงานการแกไขปญหาการบกุรุกพื้นที่
สวนปาโดยราษฎรมีสวนรวม 
4.  แผนงานพฒันาพื้นทีส่วนปาเพือ่เพิ่มผลผลิต 
5.  แผนงานมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน 
ในการปลูกสวนปาไมเศรษฐกิจ 
 
กลยุทธที่ 10  นําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินธุรกิจของ อ.อ.ป. 
1.  แผนงานจัดทาํระบบ E-Commerce 
2.  แผนงานพฒันาระบบฐานขอมลูลูกคา 
 
กลยุทธที่ 11  นําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มาใชในการบริหารจัดการองคกร 
1.  แผนงานพฒันาระบบดานเครือขายระบบ
คอมพิวเตอร ความปลอดภัยดานสารสนเทศ 
2.  แผนงานบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) 
3.  แผนงานพฒันาระบบการบริหารจัดการ
องคกร (ความเสี่ยง/การควบคุมภายใน/EVM/
การประเมินผลการดําเนนิงานของ อ.อ.ป.) 
4.  แผนงานพฒันาระบบฐานขอมลูภูมิ
สารสนเทศสวนปา (GIS) 
5.  แผนงานการพฒันาระบบติดตามผลการ
ดําเนินงานสงเสริมเกษตรปลูกไมเศรษฐกิจ 
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อุปสรรค T ST WT 

1. กระแสอนุรักษรุนแรง 
ในปจจุบนั คนไทยไม
เขาใจความหมายเร่ือง  
ปาเศรษฐกิจมองการใช
ประโยชนไมเปนการ
ทําลาย และภาพลักษณ
ในอดีตของ อ.อ.ป. คือ
การตัดไมทําลายปา 
2. คูแขงดานอุตสาหกรรม
ไมเอกชนมีเงินทนุ และ
เทคโนโลยทีี่ดีกวา 
3. ไมยูคาลิปตสั มีราคา
ถูก เนื่องจากถูกกําหนด
ราคาจากผูประกอบการ
เอกชนรายใหญ 
4. กฎระเบียบดานปาไม 
ที่ใชอยูในปจจบุันไม
เอ้ืออํานวยตอธุรกิจ
อุตสาหกรรมปาไม ไม
สามารถจัดการสวนปาไม
เศรษฐกิจ และใช
ประโยชนไมจากสวนปา
ไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
5. ปญหาขัดแยงกับชุมชน 
ซึ่งตองการพื้นทีป่าไมใช
เปนที่ทาํกิน ชุมชนมีการ
ขยายตัวแตพื้นที่มีจํากัด
จึงเกิดขอขัดแยงกับการ
ปลูกสวนปาไมเศรษฐกิจ
ของ อ.อ.ป 

กลยุทธที่ 8  ปรับปรุงพัฒนาและขยาย 
การดําเนินธุรกิจเพ่ือสรางรายไดเพ่ิม 
1. แผนงานการนาํระบบ EVM มาพัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ 
2. แผนงานการจัดการสวนปาเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน (SFM) 
3. แผนงานการจัดชั้นคุณภาพพื้นที่สวนปา
เศรษฐกิจ 
4. แผนงานการจัดทาํระบบการควบคุม 
การเคลื่อนยายของสินคาไม (CoC) 
5. แผนงานสรางมูลคาเพิ่มในธุรกิจ
อุตสาหกรรมไม 
6. แผนงาน Renovation & Relocation 
โรงงานอุตสาหกรรมไม 
7. แผนงานการพฒันาตลาดเชิงรุก 
8. แผนงานการจัดตัง้ศูนยรวบรวมและ
กระจายสินคา 
9. แผนงานการขนสงและกระจายสินคา 

กลยุทธที่ 12  ทบทวนการบริหารจัดการและ
โครงสรางองคกรใหสอดคลองกับบทบาท
และภารกิจตามหลักเกณฑการบริหารจัดการ
ที่ดีและหลักธรรมมาภิบาล 
1.  แผนงานทบทวนและปรับปรุงโครงสราง
องคกรและโครงสรางการบริหารงาน 
2.  แผนงานการธาํรงรักษาบุคลากร 
3.  แผนงานการปรับปรุงระบบประเมินผลการ
ดําเนินงานรายบุคคล 
4.  แผนงานดานความปลอดภัย สขุอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทาํงาน 
 
กลยุทธที่ 13  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1.  แผนงานพฒันาศักยภาพผูบริหาร 
2.  แผนงานพฒันาบุคลากรตามสมรรถนะ 
(Core/Funtional/Managerial 
Competency) 
3.  แผนงานจัดทาํแผนฝกอบรมรายตําแหนง 
(Training Roadmap) 
4.  แผนงานจัดทาํแผนสบืทอดตําแหนง 
(Succession Plan) 
5.  แผนงานการบริหารพนักงานทีศั่กยภาพสูง 
(Talent Management) 
6.  แผนงานจัดทาํระบบการจัดการองคความรู 
(Knowledge Management) 
7.  แผนงานสรางความสุขในที่ทาํงาน (Happy 
Work Place) 
8.  แผนงานบริหารจัดการความกาวหนาในสาย
อาชีพ (Career Management & Planing) 
9.  แผนงานประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : 
ITA) 
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            แผนดําเนินงาน 
           รายไดผลผลิตไมตามนโยบายรัฐ 20,425,000.00 
           รายไดผลผลิตจากสวนปาไมสัก 444,551,000.00 
           รายไดผลผลิตจากสวนปาไมยูคาฯ 75,673,525.00 
           รายไดผลิตยางพารา+ยางกอนถวย 338,981,262.00 
           รายไดจากสวนปาไมยางพารา 46,748,960.00 
      +ดอกเบี้ยจาย 2,000,000.00  งบกําไรขาดทุน  รายไดอุตสาหกรรมไม(แปรรูป/ผลิตภัณฑ) 297,479,300.00 
 ภาษีเชิงเศรษฐศาสตร 30%   -กําไรจากการขายทรัพยสิน -  รายไดรวม  รายไดซ้ือขายไมแปรรูป 377,772,545.00 
 13,528,353.00   -คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ -  1,747,636,500.00  รายไดจากการทองเที่ยว 45,249,800.00 
    adjust  -คาเผ่ือสินคาชํารุด - 488,179.00    รายไดอื่นๆ  18,899,713.00 
  adjust  (+)  +คาใชจาย CSR1 7,072,706.00    รายไดดําเนินงานอื่น 81,885,395.00 
  (-)    เงินชวยเหลือปลูกปา -      
      รวม 8,584,509.00    ตนทุนผลิตไมตามนโยบายรัฐ 10,782,149.00 
           ตนทุนผลิตสวนปาไมสัก 200,719,619.00 
  NOPBT  NOPBT  NET PROFIT   คาใชจายรวม  ตนทุนผลิตสวนปาไมยูคาฯ 53,260,970.00 
  31,566,156.65  45,094,509.50  36,510,000.00   1,711,126,500.00  ตนทุนผลิตไมยางพารา 51,803,144.00 
           ตนทุนผลิตยางพารา + ยางกอนถวย 283,166,093.00 
  (-)         ตนทุนผลิตอุตสาหกรรมไม 188,436,082.00 

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

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

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

9.1.1 แผนดําเนินงานการผลิตสนิคาที่สาํคัญ ประจําป 2562 ดังนี้ 
 

ที่ รายการ 
พ้ืนที่ 
(ไร) 

ปริมาณ
การผลิต 
(ม3/ตัน) 

รายได 

(ลานบาท) 

รายจาย 

(ลานบาท) 

1 ผลผลิตจากปาตามนโยบายรัฐและพ้ืนที่ปา 

เปดใชประโยชน (ไมปานอกโครงการ)             

 

(ลบ.ม) 

 4,834 20.43 10.82 

2 ผลผลิตจากสวนปา     

 ไมสัก                                           

- จําหนายเปนสักทอน                    
- สงอุตสาหกรรมไม                       

(ลบ.ม.) 

(ลบ.ม.) 

(ลบ.ม.) 

29,594 63,205 

44,921 

18,284 

 

444.55 

 

275.18 

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

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

 ผลผลิตยางพารา                                 

- น้ํายางพารา ยางแผนดบิ ยางกอนถวย   

(ตัน) 

(ตัน) 

53,992  

7,191 

 

338.98 

 

283.17 

 รวมดานสวนปา   905.95 663.41 

 รวมดานปาไมและสวนปา   926.38 674.23 

3 ไมแปรรูป                                     

- จําหนายไมแปรรูป                     
- สงอุตสาหกรรมไม                       

(ลบ.ฟ.) 

(ลบ.ฟ.) 

(ลบ.ฟ.) 

 212,066 

181,766 

30,300 

 

215.95 

 

145.54 

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

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

รวมดานอุตสาหกรรมไม   297.48 210.23 

6 ดานบริการการทองเที่ยว  (คน)  166,250 45.25 41.67 

7 ดานการบริการซื้อขายไมแปรรูป   377.77 344.65 

8 ดานการดาํเนินงานอ่ืน (คาชดเชยสวนปา)   81.86 18.15 

9 ดานอ่ืน ๆ                                      (คาเชา , ปนผล)   18.90 2.80 

10 คาใชจายการบริหาร           - 423.22 

11 คาใชจายในการขาย                           (การตลาดเชิงรุก)          - 72.25 

12 คาใชจาย CSR          - 20.22 

 รวมทั้งสิ้น   1,747.64 1,711.13 

 กําไรสุทธ ิ    36.51 
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9.1.2 ประมาณการทางการเงิน 
9.1.2.1 เปรียบเทียบงบกําไรขาดทุน ป 2558 – 2562 

 
หนวย: ลานบาท 

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

จากป 2561 

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

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

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

EBIDA 2.20 99.46 52.08 (57.60) 55.20 195.83 

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

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

หนวย : ลานบาท 

 

ป พ.ศ. 

รายได รายจาย กําไร 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

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

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

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

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

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

* ประมาณการ 
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9.1.2.2 ประมาณการกระแสเงินสด ป 2562 
หนวย: ลานบาท 

รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

เงินสดรับ 424.05 408.84 492.12 496.25 1,821.26 

เงินสดจาย 421.01 411.54 462.86 549.93 1,842.34 

เงินสดรับมากกวา (นอยกวา) เงนิสดจาย 3.04 (2.69) 29.26 (50.68) (21.08) 

เงินสดคงเหลือตนงวด 56.52 59.56 56.87 86.12 56.52 

เงินสดคงเหลือปลายงวด 59.56 56.87 86.12 35.44 35.44 

 
9.1.2.3  สรุปตัวแปรที่สําคัญ (Key Value Driver) ที่มีผลตอคา EP ป 2562 ดังน้ี 

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

  

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

 
9.1.2.4 การวิเคราะหทางการเงิน 

ในป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดตั้งเปาหมายประมาณการรายไดรวม 1,747.64 
ลานบาท (ไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ในขณะที่มีรายจาย 1,711.13 ลานบาท และประมาณการกําไรสุทธิ 36.51 ลานบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการป 2561 ที่มีกําไรประมาณ 31.33 ลานบาท เปาหมายป 2562 จะมีกําไรเพิ่มข้ึนประมาณ 
5.18 ลานบาท 

เมื่อวิเคราะหประมาณการรายได รายจายที่สาํคัญแลว พบวา ประมาณการกําไรที่เพิ่มข้ึน
จากป 2561 เปนธุรกิจอุตสาหกรรมไม ซึ่ง องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดกําหนดใหมีจํานวนการผลิตเพิ่มข้ึน รวมทั้งประมาณ
การผลิตไมปานอกโครงการเพิ่มข้ึนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังนัน้ ประมาณการกําไร ป 2562 จํานวน 36.51 ลานบาท  
เปนความสามารถในการสรางกําไร โดยมีสมมติฐานจากทรัพยากรที่มีอยูในปจจุบัน และใชภาคการตลาดเปนการสรางรายได 
ทั้งนี้ ประมาณการรายได ไดเพิ่มสัดสวนการจําหนายไมแปรรูป และผลผลิตไมเพิ่มข้ึนจากป 2561 เพื่อเปนการเพิ่มมูลคา
จากการจําหนายเปนไมซุง โดยในระหวางป จะไดวิเคราะหตลาด เพื่อปรับแผนการนาํเขาไมสักเขาแปรรูปเพิ่มข้ึนจาก
ประมาณการ เมื่อตลาดมีความตองการเพิ่มข้ึน องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดมีการปรับแผนการดําเนนิการตามยทุธศาสตร  
ป 2561 – 2565 เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน องคการอุตสาหกรรมปาไม และดําเนนิการตามแผนไปจนสําเร็จตามเปาหมาย
ที่วางไว 
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9.1.2.5  ตัวแปรที่สําคัญที่สงผลตอกําไร (ขาดทุน) ขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
1. ราคาน้ํายางพารา จากป 2553 , 2554 , 2555 , 2556 , 2557 , 2558 , 2559 , 2560 , 

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

2. การผลิตไมซุงออกจากสวนปาเปนไปตามกําลังผลิต เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในสินคาไม 
เนื่องจากดําเนินการตามนโยบายการดําเนินงานดานธุรกิจเชิงสังคมตามศักยภาพขององคกรโดยไมมุงกําไรสูงสุด
โดยเนนการอนุรักษสิ่งแวดลอม และใหบริการสังคม แตอยางไรก็ตามไดปรับราคาจําหนายสูงข้ึนตามสภาวะตลาดหรือลดลง
ของคุณภาพไม ซึ่งบางสวนอาจจะมีแมลงเจาะไมสักทําลาย ทําใหราคาจําหนายตอหนวยลดลง ในขณะที่ผลผลิตยางพารา
จะเร่ิมมีปริมาณลดลงตามนโยบายของรัฐบาล 

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

9.1.2.6 รายจายเพ่ิมขึ้น (ที่สําคัญ) 
คาใชจายในการขายและบริหาร ซึ่งคาใชจายในสวนนี้จะเปนคาใชจายเก่ียวกับบุคคลากรจาก

การปรับข้ึนเงินเดือนประจําปและปรับเงินเดือน/คาจางลูกจางรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 
 

9.1.2.7 ขอสรุปทางการเงินป 2562  
จากการดําเนินธุรกิจขององคการอุตสาหกรรมปาไม ในป 2562 ซึ่งเนนเรื่องการใช

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

 
9.2  เปาหมายแผนดําเนินงานดานการลงทุน 

องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดตั้งเปาหมายการลงทุน ประจําป 2562 และไดรับการอนุมัติงบประมาณเงินลงทุน
จากแหลงเงินรายไดขององคการอุตสาหกรรมปาไม และงบประมาณลงทุนจากเงินตามพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 
ซึ่งมีวงเงินอนุมัติเบิกจาย จํานวน 335.13 ลานบาท ดังนี้ 

หนวย : บาท 

รายการ งบลงทุนทีไ่ดรับ แผนการเบิกจาย 

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

1. งบลงทนุของอนุมัติรายป 7,390,000.00 7,390,000.00 

- ที่ดิน          -             - 

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

- เคร่ืองจักร  190,000.00 190,000.00 

- เคร่ืองใชสํานักงาน           -              - 
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หนวย : บาท 

รายการ งบลงทุนทีไ่ดรับ แผนการเบิกจาย 

- ยานพาหนะ           -            - 

- สํารองราคาในกรณีที่ราคาเปลีย่นแปลง 400,000.00 400,000.00 

- สํารองกรณีจําเปนเรงดวน  3,000,000.00 3,000,000.00 

2. งบประมาณลงทุนที่จดัทําเปนแผนระยะยาว 327,736,000.00 295,466,900.00 

(1) แผนเทคโนโลยีและสารสนเทศ          -            - 

(2) แผนงานปลูกสรางสวนปา 327,736,000.00 295,466,900.00 

- สิ่งกอสราง 125,000.00 125,000.00 

- เคร่ืองจักร 4,520,000.00 4,520,000.00 

- ยานพาหนะ           -            - 

- เคร่ืองใชสํานักงาน           -            - 

- เงินลงทนุปลูกสราง บํารุงรักษา พัฒนาสวนปา 322,691,000.00 290,421,900.00 

- สํารองราคาในกรณีที่ราคาเปลีย่นแปลง 400,000.00 400,000.00 

งบลงทุนจากเงินงบประมาณแผนดิน 76,648,000.00 76,648,000.00 

1. งบลงทุนขออนุมัติรายป 40,086,900.00 40,086,900.00 

1.1 สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ 4,469,400.00 4,469,400.00 

1.2 โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ           
(สวนปาคลองทอม และสวนปากะเปอร) 

26,518,200.00 26,518,200.00 

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

1.4 โครงการสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม               
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื (ส.วป.) 

8,680,000.00 8,680,000.00 

2. งบลงทุนทีจ่ัดทําเปนแผนระยะยาว  36,561,100.00 36,561,100.00 

2.1 แผนงานจัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุง
มาตรฐานการแปรรูปไมและผลติภัณฑไมจากปาปลูกฯ 

28,173,600.00 28,173,600.00 

2.2 แผนงานการดูแล ขนยาย ควบคุม และแปรรูปไมมีคา             
เพื่อใชกอสรางอาคารพิพิธภัณฑไมมีคา 

8,387,500.00 8,387,500.00 

รวมวงเงินลงทุนทั้งสิ้น 411,774,000.00 379,504,900.00 
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9.2.1 เปาหมายการลงทนุทีส่ําคัญ : การพัฒนาพื้นทีส่วนปา  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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

เปนการดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร ให องคการอุตสาหกรรมปาไม เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง 
มีการบริหารจัดการที่ดีได รวมทั้งการพัฒนาใหพนักงานมีความรู ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมตามที่องคกรคาดหวัง 
มีความผูกพัน แรงจูงใจและภาคภูมิใจในองคกร สามารถปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ ให องคการอุตสาหกรรมปาไม 
บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน “เปนผูนําจัดการสวนปาเศรษฐกิจอยางย่ังยืน เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไมจากปาปลูก ในป 2565” 
ดังนี้ 

9.3.1 แผนจัดการผลผลติจากสวนปา 
9.3.2 แผนงานพฒันาการปลูกสรางสวนปา 
9.3.3 แผนงานการจัดการสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยนื (SFM) 
9.3.4 แผนงานเพิ่มรายไดจากการจาํหนายดานอุตสาหกรรมไม 
9.3.5 แผนงานจัดทาํระบบควบคุมการเคลื่อนยายของสินคาไม (CoC) 
9.3.6 แผนงานพฒันาสินทรัพยของ อ.อ.ป. 
9.3.7 แผนงานสรางรายไดจากแหลงทองเที่ยว 
9.3.8 แผนงานใชประโยชนทรัพยากรตามนโยบายของรัฐ 
9.3.9 แผนงานปลูกสรางสวนปาเพื่ออนุรักษฟนฟูพืน้ที่ปาตนน้ํา 
9.3.10 แผนงานคุมครองและอนุรักษชางไทย 

 
9.4  แผนดําเนินงานดานการสนองนโยบายภาครัฐและบริการเชิงสังคม 

เปนการดําเนินงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การอนุรักษและการบริบาลชางไทย 
รวมทั้งการแปรรูปไมของกลางที่ตกเปนของแผนดินเพื่อสรางพิพิธภัณฑไมมีคา การเสริมสรางมาตรฐานการปลูกสวนปาเศรษฐกิจ 
เพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจัดทําระบบควบคุมการเคลื่อนยายของสินคาไม (CoC) จากงบประมาณเงินอุดหนุน
บางสวนจากงบประมาณภาครัฐ โดยใชพนักงานของ องคการอุตสาหกรรมปาไม และที่ตั้งของสวนปาขององคการ
อุตสาหกรรมปาไม  เปนฐานในการดําเนินงาน ซึ่งมีแผนดําเนินงาน  ดังนี ้
 
 
 
 
 
 

9.2.1.1 ปลูกเสริมและพัฒนาร้ือปลูกใหม   
 ปลูกเสริมไมสักหลงัการทําไมรอบที่  2 7,338   ไร 
 พัฒนาร้ือปลูกใหม   

 - ไมสัก  1,987 ไร 
 - ไมยูคาลปิตัส 10,541 ไร 
 - ไมดีมีคาผสมไมพลังงาน        - ไร 
 - ไมอ่ืนๆ  8,854 ไร 
 รวมพัฒนาร้ือปลูกใหม 21,382 ไร 
9.2.1.2 บํารุงสวนปาแปลงเกาทกุชนิดไม 817,640 ไร 
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รายการ เงินอุดหนุน (บาท) 

1. แผนดําเนินงาน : บุคลากรภาครัฐ 21,421,100.00 

1) คาใชจายบุคลากรภาครัฐ 

- กิจกรรมบุคลากรภาครัฐ สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ 

 
21,421,100.00 

2. แผนดําเนินงาน : พ้ืนฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต             
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

81,126,200.00 

1) พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ 
- กิจกรรมปลูกสรางสวนปาและอนุรักษพื้นฟูพื้นทีป่าตนน้ําลาํธาร 
- กิจกรรมปลูกหวายและไผในพื้นที่สวนปา เพื่อสงเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ 

- กิจกรรมอนุรักษพันธุกรรมไมดั้งเดิมหายากในพื้นที่สวนปา 

15,930,200.00 
131,683,700.00 

1,782,000.00 
464,500.00 

2) ชางเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ 
- กิจกรรมดูแลชางสาํคัญจากสาํนักพระราชวงั  

- กิจกรรมคุมครองและอนุรักษชางไทย 

65,196,000.00 
7,794,300.00 

57,401,700.00 

3. แผนดําเนินงาน : แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
และสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ  

26,133,500.00 

1) โครงการจัดการปาไมอยางยัง่ยืนเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
- กิจกรรมเสริมสรางมาตรฐานการปลูกสรางสวนปาเศรษฐกิจเพื่อเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

- กิจกรรมจัดทําระบบควบคุมการเคลื่อนยายของสินคาไม 

24,230,000.00 
19,203,000.00 

 
5,000,000.00 

2) โครงการถายทอดเทคโนโลยเีพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑไมสักใหมีคุณภาพ          
ระดับสากล และรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- กิจกรรมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลติภัณฑไมสัก  

1,930,500.00 
 

1,930,500.00 

4. แผนดําเนินงาน : แผนงานยุทธศาสตรจัดระบบอนุรักษ ฟนฟู และปองกันการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ  

89,348,600.00 

1) โครงการสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อยางยัง่ยืน 
- กิจกรรมสงเสริมเกษตรปลูกบํารุงไมเศรษฐกิจ 
- กิจกรรมจัดทําแปลงสาธิตการปลูกบาํรุงไมเศรษฐกิจ 

- กิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมและติดตามผลการดําเนินงานสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจ 

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

2) โครงการดูแล ขนยาย ควบคุมและแปรรูปไมมีคาเพื่อใชกอสรางอาคารพิพธิภัณฑไมมีคา 

- กิจกรรมการดูแล ขนยาย ควบคุมและแปรรูปไมมีคา 

14,095,000.00 
14,095,000.00 

3) โครงการสงเสริมการปลูกและแปรรูปสมนุไพรในพืน้ที่สวนปา 

- กิจกรรมสงเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพรในพื้นที่สวนปา 

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

5. แผนดําเนินงาน : แผนบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 29,486,500.00 

1) โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแกปญหาสิ่งแวดลอม 

- กิจกรรมสงเสริมเกษตรกรปลูกบํารุงไมเศรษฐกิจภาคกลาง 

- กิจกรรมจัดทําแปลงสาธิตการปลูกบาํรุงไมเศรษฐกิจภาคกลาง 

6,067,400.00 
5,250,000.00 

817,400.00 

2) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

- กิจกรรมสงเสริมเกษตรกรปลูกบํารุงไมเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- กิจกรรมจัดทําแปลงสาธิตการปลูกบาํรุงไมเศรษฐกิจภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

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

รวมทั้งสิ้น 5 แผนงาน / 10 โครงการ 247,515,900.00 

 
 
10)  แผนดําเนินงาน ประจําป 2562 

เพื่อใหองคการอุตสาหกรรมปาไม สามารถบรรลุเปาหมายการดาํเนินงานป 2562 ได องคการอุตสาหกรรมปาไม จงึตอง
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป พ.ศ. 2561 - 2565 
ดังนี ้

10.1  ยุทธศาสตรที่ 1 กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจใหชัดเจนเพื่อเปนพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาต ิ
10.1.1 กลยุทธที่ 1 ทบทวนบทบาทที่เหมาะสมกับบริบทองคกรเพื่อสนับสนนุยุทธศาสตรชาติ 

- แผนงานทบทวนบทบาท และทิศทางการดําเนินงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม (บทบาท
ดานธุรกิจ/บทบาทดานการสนองนโยบายรัฐบาล) 

10.1.2 กลยุทธที่ 2 สงเสริมการดําเนินงานดานการอนุรักษ วจิัย การเผยแพรองคความรู และพัฒนาแหลงเรียนรู
ของประชาชน รวมถึงสราง/แบงปนองคความรูใหประชาชน 

- แผนงานการจัดตัง้ศูนยถายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑไมจากปาปลูก 
- แผนงานศูนยการเรียนรูไมยางนาราชาแหงไพร 
- แผนงานศูนยการเรียนรูไมดีมีคา (ไมพะยูง) 
- แผนงานศึกษาวจิัยเพื่อพัฒนาธรุกิจของ อ.อ.ป. (การปลูกสรางสวนปา/อุตสาหกรรมไม/ทองเที่ยว) 
- แผนงานการบริหารจัดการพืน้ทีอ่นุรักษในสวนปา 
- แผนงานปลูกสรางสวนปาเพื่อพืน้ฟูพื้นทีป่าตนน้ํา 
- แผนงานการปลูกหวายและไผในพื้นทีส่วนปา เพื่อสงเสริมความหลากหลายทางชนิดพนัธุ 
- แผนงานการอนุรักษพันธุกรรมไมดั้งเดิมและหายากในพื้นทีส่วนปา 
- แผนงานดูแลชางสําคัญจากสาํนกัพระราชวัง 
- แผนงานคุมครองและอนุรักษชางไทย 
- แผนงานดูแล ขนยาย ควบคุมและแปรรูปไมมีคา 

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

- แผนงานจัดทําแปลงสาธิตการปลูกบํารุงไมเศรษฐกิจ 
- แผนงานการสงเสริมเกษตรกรปลูกบํารุงไมเศรษฐกิจเพ่ือสรางอาชีพทางเลือกใหราษฎร/เอกชน 
- แผนงานการแกไขปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีสวนปาโดยราษฎรมีสวนรวม 
- แผนงานการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนปาเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
- แผนงานมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการปลูกสวนปาไมเศรษฐกิจ 

10.2  ยุทธศาสตรที่ 2 บริหารการลงทุนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ 
 10.2.1 กลยุทธที่ 5 บริหารจัดการลงทุนใหเกิดประสิทธิภาพ 

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

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

อุตสาหกรรมไม/ทองเที่ยวเชิงนิเวศ) 
- แผนงานสรางพันธมิตรทางธุรกิจ 

10.3 ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 
10.3.1 กลยุทธที่ 7 ฟนฟูฐานะองคกรเพื่อแกไขปญหาทางการเงิน 

- แผนงานจางที่ปรึกษาทางการเงิน 
10.3.2 กลยุทธที่ 8 ปรับปรุงพัฒนาและขยายการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางรายไดเพิ่ม 

- แผนงานการนําระบบ EVM มาพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ 
- แผนงานการจัดการสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน (SFM) 
- แผนงานการจัดชั้นคุณภาพพื้นที่สวนปาเศรษฐกิจ 
- แผนงานการจัดทําระบบการควบคุมการเคลื่อนยายของสินคาไม (CoC) 
- แผนงานสรางมูลคาเพิ่มในธุรกิจอุตสาหกรรมไม 
- แผนงาน Renovation & Relocation โรงงานอุตสาหกรรมไม 
- แผนงานการพัฒนาตลาดเชิงรุก 
- แผนงานการจัดตั้งศูนยรวบรวมและกระจายสินคา 
- แผนงานการขนสงและกระจายสินคา 

10.3.3 กลยุทธที่ 9 บริหารทรัพยสินใหเกิดประโยชนเพื่อเปนแหลงรายไดเพิ่มเติม 
- แผนงานพฒันาสินทรัพยของ อ.อ.ป. 
- แผนงานพฒันาพื้นทีส่วนปาที่มศัีกยภาพใหเปนแหลงทองเที่ยว 

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

- แผนงานจัดทําระบบ E-Commerce 
- แผนงานพัฒนาระบบฐานขอมูลลูกคา 

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

ดําเนินงานของ อ.อ.ป.) 
- แผนงานการพฒันาระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศสวนปา (GIS) 
- แผนงานการพฒันาระบบติดตามผลการดําเนนิงานสงเสริมเกษตรปลูกไมเศรษฐกิจ 

10.5 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมระบบธรรมาภิบาลใหมีความโปรงใสและมีคุณธรรม 
 10.5.1 กลยุทธที่ 12 ทบทวนการบริหารจัดการและโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจตาม
หลักเกณฑการบริหารจัดการที่ดีและหลักธรรมาภิบาล 

- แผนงานการทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกรและบริหารงาน 
- แผนงานการธํารงรักษาบุคลากร 
- แผนงานการปรับปรุงระบบประเมินผลการดําเนินงานรายบุคคล 
- แผนงานดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

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

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

 
11.  การดําเนินงานตามระบบประเมินผล 

องคการอุตสาหกรรมปาไม เขาสูระบบประเมินผลการดาํเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตั้งแตป 2548 เปนตนมา ระดบัผลคะแนน 

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

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

ป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม มีแนวทางในการบริหารประเมนิผลการดาํเนินงาน ดังนี ้
1. ทุกหนวยงานทําบันทึกขอตกลงประเมินผลการดาํเนินงานกับองคการอุตสาหกรรมปาไม ในการประเมินผลงาน

ตามแผนการดําเนินงานและมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางใกลชิดตอเนื่อง มีการรายงานในระบบประเมินผล
การดําเนินประจําทุกเดือน และนําเขาที่ประชุมหัวหนาหนวยงานเพื่อติดตามอยางใกลชิด  

2. ผูอํานวยการที่มาจากการสรรหา มีตัวชี้วัดสวนหนึ่งมาจากระดับคะแนนตามบันทึกขอตกลงสงผลใหจะตองดูแล
เร่ืองการประเมินผลใกลชิดยิ่งข้ึน 

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

 

4. การประเมินผลดานการบริหารจัดการองคกร จะใหความสําคัญและพัฒนาการดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง 
โดยการใหการศึกษาความรู การดูงานจากรัฐวิสาหกิจพี่เลี้ยง การเขารับการแนะนําจากโครงการพี่เลี้ยงเชิงรุก และปฏิบัติตาม
เกณฑประเมินในหัวขอตาง ๆ ทีกํ่าหนดไว ดังนี ้

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

5. การเจรจาตัวชี้วัดจะเรงผลักดันใหมีการเจรจากับ สคร. คณะอนุกรรมการจัดทําบันทึกขอตกลง และประเมนิผล
การดําเนินงานรัฐวสิาหกิจ และบริษัทที่ปรึกษา (ทริส) ใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว 

 
 
 
 
องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมการดําเนินงาน ปรากฏวา 

มี 12 โครงการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงที่จะตองนํามาบริหารจัดการ ดังนี ้
 

1.  กําไรจากการดําเนินงาน ( EBIDA ) ไมเปนไปตามเปาหมาย 
2.  ไมสามารถสรางมลูคาเพิ่มในสนิคาขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
3.  ดําเนินการตามแผนปฏิบตักิารสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจฯ ไมแลวเสร็จตามกําหนด 
4.  ปริมาณและคุณภาพผลผลติของสวนปาตอหนวยพื้นที่อยูในระดับต่ํา 
5.  ผีเสื้อหนอนเจาะตนสักแพรระบาดเขาทาํลายตนสัก 
6.  การนําผลการวิจัยมาใชในการพัฒนาธุรกิจ 
7.  การนําเทคโนโลยีมาพฒันาธุรกิจ 
8.  กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย 
9.  การเบิกจายงบลงทนุในภาพรวมขององคการอุตสาหกรรมปาไม ไมเปนไปตามเปาหมาย 
10.  การนํารายไดจากการจําหนายที่ดิน ไปลงทุนไมไดตามเปาหมาย 
11.  การจัดสงเงินรายไดคืนกระทรวงการคลัง 
12.  การไมปฏิบัตติามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวของ 
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ปจจัยเสี่ยงที่ 1 กําไรจากการดาํเนินงาน( EBIDA ) ไมเปนไปตามเปาหมาย 
ปจจัยเสี่ยงที่ 2 ไมสามารถสรางมูลคาเพิ่มในสนิคาขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
ปจจัยเสี่ยงที่ 3 ดาํเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื        
                   ไมแลวเสร็จตามกําหนด 
ปจจัยเสี่ยงที่ 4  ปริมาณและคุณภาพผลผลิตสวนปาตอหนวยพื้นที่อยูในระดบัต่ํา 
ปจจัยเสี่ยงที่ 5  ผีเสื้อหนอนเจาะตนสักแพรระบาดเขาทาํลายตนสัก 
ปจจัยเสี่ยงที่ 6  การนําผลการวจิัยและพัฒนามาใชในการพัฒนาธุรกิจ 
ปจจัยเสี่ยงที่ 7  การนําเทคโนโลยีมาพฒันาธุรกิจ 
ปจจัยเสี่ยงที่ 8  สภาพคลองกระแสเงินสดไมเปนไปตามเปาหมาย 
ปจจัยเสี่ยงที่ 9  การเบิกจายงบลงทุนในภาพรวมขององคการอุตสาหกรรมปาไม ไมเปนไปตามเปาหมาย  
ปจจัยเสี่ยงที่ 10 การนาํรายไดจากการจําหนายที่ดิน ไปลงทนุไมไดตามเปาหมาย 
ปจจัยเสี่ยงที่ 11 การจัดสงเงินรายไดคืนกระทรวงการคลัง 
ปจจัยเสี่ยงที่ 12 การไมปฏิบัตติามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวของ 
 



คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

 

 
 
 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(นายจตุพร  บุรุษพัฒน)  

ประธานกรรมการโดยตําแหนง 
 

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(นางพงษบุณย  ปองทอง) 

กรรมการโดยประธานมอบหมาย 
 

อธิบดีกรมปาไม 
(นายอรรถพล  เจริญชันษา) 

กรรมการโดยตําแหนง 
 

อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพชื 
(นายธัญญา  เนติธรรมกุล) 

กรรมการโดยตําแหนง 

 
 

นางวชิรญา  เพิ่มภูศรี  กรรมการโดยตําแหนง (ผูแทนกระทรวงการคลัง) 
นายภูมิพฒัน  สนิาเจริญ  กรรมการคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง 
นายอภิสิทธิ์  ไลสัตรูไกล  กรรมการคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง 
นายพีรพนัธ  คอทอง  กรรมการคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง (ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ) 
นางพรเพญ็  วรวิลาวัณย  กรรมการและเลขานุการโดยตาํแหนง 

 
 
 
 
หมายเหตุ : รายชื่อคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ที่พนจากตาํแหนง ป 2562 จํานวน 2 คน ดังนี ้

1. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (นายวิจารย  สิมาฉายา) ประธานกรรมการโดยตําแหนง 

2. นายอานนท  สนิทวงศ ณ อยุธยา     กรรมการคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายงานประจําป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม                                   อ.อ.ป. ปลูกปาเพ่ือประชาชน                                 หนา 23 

 



 
  
 

ชื่อ – สกุล  
นายจตุพร  บุรุษพัฒน  
  
วัน เดือน ป เกิด อายุ 
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 55 ป 
  
ตําแหนงหนาที่การงานในปจจบุัน ตําแหนงในคณะกรรมการ 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประธานกรรมการ 
 โดยตําแหนง 

 
วันที่ไดรับแตงตัง้   สถานะ 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดํารงตําแหนง 

 
 
 
  

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง)  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง)  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม)           มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

 

 
 

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

 
 
 
เปนกรรมการใน รส.อ่ืน (จํานวน/รายชือ่ รส.) หลักทรัพย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 
2 แหง   บริษัท ทโีอที จํากัด (มหาชน)  
และสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากรากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)   

ไมมี 
 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไมมี     - 

 

คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2562  

(ดํารงตําแหนง) 
 

ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ 
 

ประวัติการทํางานที่สําคัญ 
 

หนา 24                                  อ.อ.ป. ปลกูปาเพ่ือประชาชน                                    รายงานประจาํป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม 

 



  
 
 

ชื่อ – สกุล  
นายพงศบุณย  ปองทอง  
  
วัน เดือน ป เกิด อายุ 
26 เมษายน พ.ศ. 2505 57 ป 
  
ตําแหนงหนาที่การงานในปจจบุัน ตําแหนงในคณะกรรมการ 
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ             
และสิ่งแวดลอม 

กรรมการ                         
โดยประธานมอบหมาย 

  
วันที่ไดรับแตงตัง้   สถานะ 
4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ดํารงตําแหนง 

 
 
 

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

 
 

 
 

- ผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 
 

 
 
 

 
เปนกรรมการใน รส.อ่ืน (จํานวน/รายชือ่ รส.) หลักทรัพย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 
1  แหง (องคการสวนพฤกษศาสตร) ไมมี 

 
รายการที่เกี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไมมี      - 

 

คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2562  

(ดํารงตําแหนง) 
 

ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ 
 

ประวัติการทํางานที่สําคัญ 
 

 

รายงานประจําป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม                                           อ.อ.ป. ปลูกปาเพ่ือประชาชน                                  หนา 25 

 



  
 
 

ชื่อ – สกุล  
นายอรรถพล  เจริญชันษา  
  
วัน เดือน ป เกิด อายุ 
5 กันยายน พ.ศ. 2509 53 ป 
  
ตําแหนงหนาที่การงานในปจจบุัน ตําแหนงในคณะกรรมการ 
อธิบดีกรมปาไม กรรมการโดยตําแหนง 
  
วันที่ไดรับแตงตัง้   สถานะ 
25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดํารงตําแหนง 

 
 
 
  

- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
- เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 
 
 

- นักวิชาการปาไมชาํนาญการพเิศษสํานักงานปองกันปราบปรามและควบคุมไฟปา 
- ผูอํานวยการสํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 
- ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรสงคราม  
- รองอธิบดีกรมปาไม   

 
 

 
 
 

 
 
เปนกรรมการใน รส.อ่ืน (จํานวน/รายชื่อ รส.) หลักทรัพย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 
ไมมี ไมมี 

 
รายการที่เกี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไมมี      - 

 

คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2562  

(ดํารงตําแหนง) 
 

ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ 
 

ประวัติการทํางานที่สําคัญ 
 

 

หนา 26                                      อ.อ.ป. ปลกูปาเพ่ือประชาชน                                 รายงานประจาํป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม 



  
 
 

ชื่อ – สกุล  
นายธัญญา  เนติธรรมกุล  
  
วัน เดือน ป เกิด อายุ 
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 57 ป 
  
ตําแหนงหนาที่การงานในปจจบุัน ตําแหนงในคณะกรรมการ 
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพชื กรรมการโดยตําแหนง 
  
วันที่ไดรับแตงตัง้   สถานะ 
23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 ดํารงตําแหนง 

 
 
 
  

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 

 
 
 

- ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการปลูกปา กรมปาไม  
- ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาฬสินธุ 
- ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดอุบลราชธานี 
- ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพนัธุพชื  
- รองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพนัธุพชื  

 
 

 
 

 
 
เปนกรรมการใน รส.อ่ืน (จํานวน/รายชือ่ รส.) หลักทรัพย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 
1 แหง (องคการสวนสัตว ในพระบรมราชปูถัมภ) ไมมี 

 
รายการที่เกี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไมมี      - 

 

คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2562  

(ดํารงตําแหนง) 
 

ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ 
 

ประวัติการทํางานที่สําคัญ 
 

 

รายงานประจําป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม                                         อ.อ.ป. ปลูกปาเพ่ือประชาชน                               หนา 27 

 



  
 
 

ชื่อ – สกุล  
นางวชิรญา  เพิ่มภูศรี  
  
วัน เดือน ป เกิด อายุ 
2  กรกฎาคม พ.ศ. 2513 49 ป 
  
ตําแหนงหนาที่การงานในปจจบุัน ตําแหนงในคณะกรรมการ 
ผูอํานวยการกองสงเสริมการใหเอกชน               
รวมลงทุนในกิจการของรัฐ 

กรรมการ                       
(ผูแทนกระทรวงการคลัง) 

  
วันที่ไดรับแตงตัง้   สถานะ 
16 มกราคม 2561 ดํารงตําแหนง 

 
 
 
  

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

 
 
 
 

- นักวิชาการคลัง 7ว. สวนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3  สํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ  
- นักวิชาการคลัง 8 สวนพัฒนารัฐวิสาหกิจกลุมสังคมและเทคโนโลยีและกลุมพาณิชยและบริการ สํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 
- นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจชํานาญการพิเศษ สวนวิเคราะหและประเมินผล สํานักกํากับและประเมินผลรัฐวสิาหกิจ   
- ผูอํานวยการสํานักกํากับและประเมินผลรัฐวสิาหกิจ 

 
 
 
 
 
 
เปนกรรมการใน รส.อ่ืน (จํานวน/รายชื่อ รส.) หลักทรัพย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 
ไมมี ไมมี 

 
รายการที่เกี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไมมี      - 

  

คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2562  

(ดํารงตําแหนง) 
 

ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ 
 

ประวัติการทํางานที่สําคัญ 
 

 

หนา 28                                    อ.อ.ป. ปลกูปาเพ่ือประชาชน                                      รายงานประจาํป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม 



  
 
 

ชื่อ – สกุล  
นางพรเพ็ญ  วรวิลาวณัย  
  
วัน เดือน ป เกิด อายุ 
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 58 ป 
  
ตําแหนงหนาที่การงานในปจจบุัน ตําแหนงในคณะกรรมการ 
ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม กรรมการและเลขานุการ 
  
วันที่ไดรับแตงตัง้   สถานะ 
15  กันยายน พ.ศ. 2560 ดํารงตําแหนง 

 
 
 
 
  

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

 
 
 

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

 
  
 
 
 
เปนกรรมการใน รส.อ่ืน (จํานวน/รายชือ่ รส.) หลักทรัพย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 
ไมมี ไมมี 

 
รายการที่เกี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไมมี      - 

 

คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2562  

(ดํารงตําแหนง) 
 

ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ 
 

ประวัติการทํางานที่สําคัญ 
 

 

รายงานประจําป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม                                          อ.อ.ป. ปลูกปาเพ่ือประชาชน                                 หนา 29 

 



  
 
 

ชื่อ – สกุล  
นายภูมิพฒัน  สนิาเจริญ  
  
วัน เดือน ป เกิด อายุ 
1  มกราคม พ.ศ. 2513 48 ป 
  
ตําแหนงหนาที่การงานในปจจบุัน ตําแหนงในคณะกรรมการ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

กรรมการ 

  
วันที่ไดรับแตงตัง้   สถานะ 
16 มกราคม พ.ศ. 2561 ดํารงตําแหนง 

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

 
 
 
 
 
 - กรรมการ บจก.พรีเม่ียม เรสซิเดนซ พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 - กรรมการ บจก.เอพี (พระราม 9) พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 - กรรมการ บจก.เอเชยีน พร็อพเพอรตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 - กรรมการ บมจ.เอเชียน พร็อพเพอรตี้ (2012) พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 - กรรมการ บมจ.เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น รับเหมากอสราง 
 - กรรมการ บมจ.ซิกเนอรเจอร แอดไวซอรี่ พารทเนอรส พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 - รองกรรมการผูอํานวยการสายงานทรัพยากรบุคคล บมจ.เอพี (ไทยแลนด) 
 
เปนกรรมการใน รส.อ่ืน (จํานวน/รายชื่อ รส.) หลักทรัพย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 
จํานวน  1 แหง (องคการสุรา) ไมมี 

 
รายการที่เกี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไมมี      - 

 

 

คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2562  

(ดํารงตําแหนง) 
 

ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ 
 

ประวัติการทํางานที่สําคัญ 
 

 

หนา 30                                       อ.อ.ป. ปลูกปาเพ่ือประชาชน                                   รายงานประจาํป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม 



  
 
 

ชื่อ – สกุล  
นายอภิสิทธิ์  ไลสัตรูไกล  
  
วัน เดือน ป เกิด อายุ 
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 62 ป 
  
ตําแหนงหนาที่การงานในปจจบุัน ตําแหนงในคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาศูนยสรางสรรคงานออกแบบ กรรมการ 
  
วันที่ไดรับแตงตัง้   สถานะ 
16 มกราคม พ.ศ. 2561 ดํารงตําแหนง 

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

 
รายการที่เกี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไมมี      - 

 

 

คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2562  

(ดํารงตําแหนง) 
 

ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ 
 

ประวัติการทํางานที่สําคัญ 
 

รายงานประจําป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม                                           อ.อ.ป. ปลูกปาเพ่ือประชาชน                                 หนา 31 

 

 



  
 
 

ชื่อ – สกุล  
นายพีรพนัธ  คอทอง  
  
วัน เดือน ป เกิด อายุ 
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 49 ป 
  
ตําแหนงหนาที่การงานในปจจบุัน ตําแหนงในคณะกรรมการ 
ผูชวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ 

(ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ) 

  
วันที่ไดรับแตงตัง้   สถานะ 
16 มกราคม พ.ศ. 2561 
 

ดํารงตําแหนง 

 
 
 
- ปริญญาตรี สาขาวชิาเกษตรศาสตร (วท.บ.) มหาวิทยาลยัขอนแกน 
- ปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ (ศ.ม.) สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 
 
 
- ผูอํานวยการกองเกษตรสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
- ผูอํานวยการสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ สํานกังานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
- ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
- ผูชวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
 
 
 
 
 
 
เปนกรรมการใน รส.อ่ืน (จํานวน/รายชือ่ รส.) หลักทรัพย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 
ไมมี ไมมี 

 
รายการที่เกี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไมมี      - 

 
  

คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2562  

(ดํารงตําแหนง) 
 

ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ 
 

ประวัติการทํางานที่สําคัญ 
 

 

หนา 32                                      อ.อ.ป. ปลกูปาเพ่ือประชาชน                                       รายงานประจําป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม 



 
 
 

ชื่อ – สกุล  
นายวิจารย  สิมาฉายา  
  
วัน เดือน ป เกิด อายุ 
10 ธันวาคม พ.ศ. 2501 61 ป 
  
ตําแหนงหนาที่การงานในปจจบุัน ตําแหนงในคณะกรรมการ 
พนตําแหนง ประธานกรรมการ 
   
วันที่ไดรับแตงตัง้   สถานะ 
18 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พนตําแหนง 

 
 
 
 
  
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิศวกรรมสุขาภิบาล) มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
- Doctorate in Philosophy (Environmental Engineering), University of Guelph, ประเทศแคนาดา 

 
 
 
- รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
- รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
- ผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- รองปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
เปนกรรมการใน รส.อ่ืน (จํานวน/รายชือ่ รส.) หลักทรัพย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 
ไมมี ไมมี 

 
รายการที่เกี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไมมี   17 ธันวาคม 2562 

 

 

คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2562  

(พนตําแหนง) 
 

ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ 
 

ประวัติการทํางานที่สําคัญ 
 

 

รายงานประจําป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม                                      อ.อ.ป. ปลูกปาเพ่ือประชาชน                                  หนา 33 

 



  
 
 

ชื่อ – สกุล  
นายอานนท  สนทิวงศ  ณ  อยธุยา  
  
วัน เดือน ป เกิด อายุ 
7 ตุลาคม พ.ศ. 2503 59 ป 
  
ตําแหนงหนาที่การงานในปจจบุัน ตําแหนงในคณะกรรมการ 
พนตําแหนง กรรมการ 
   
วันที่ไดรับแตงตัง้   สถานะ 
16 มกราคม พ.ศ. 2561 พนตําแหนง 

 
 
 
  
- หลักสูตรปองกันราชอาณาจักรรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 25  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจกัร 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรทางทะเล) มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ 
- Master of Science (Zoology) มหาวิทยาลยัฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- ปริญญาเอก (สมุทรศาสตร) มหาวิทยาลยัฮาวาย (ทุน East-Wast Center) 

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

เปนกรรมการใน รส.อ่ืน (จํานวน/รายชือ่ รส.) หลักทรัพย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 
ไมมี ไมมี 

 
รายการที่เกี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไมมี  15 มกราคม 2564 

คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2562  

(พนตําแหนง) 
 

ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ 
 

ประวัติการทํางานที่สําคัญ 
 

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

 



รายละเอียดการเขาประชุมของคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2562 
(แยกตามรายบุคคล) 

 
ตาราง 1 

 

 

ลําดับ 

 

ชื่อ – นามสกุล 

การประชมุคณะตางๆ  

รวมคาเบีย้ 

ประชุม 5 คณะ 

 

คาตอบแทน 

รายเดือน 

 

รวมเงินคาเบีย้
ประชุมและ
คาตอบแทน 

 

หมายเหต ุ
คณะกรรมการ       
ของ อ.อ.ป. 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะอนุกรรมการ 

ดานกฎหมายฯ  

คณะอนุกรรมการ 

พัฒนาธุรกิจ 

คณะกรรมการ 

ประเมินผลฯ 

1 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 12     180,000.00 192,000.00 372,000.00  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 จํานวนประชุม ป 2562 (ครั้ง) 12 12 2 5 4     

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

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



สรุปการประชุมคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2562 
(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 

 

ตาราง 2 

 

ลําดับ 

 

ชื่อ – สกุล 

การประชมุครั้งที ่  

รวม 

อัตราคาเบีย้ 

ประชุม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 180,000.00 

2 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144,000.00 

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

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

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

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

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

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

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

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

 รวมกรรมการทีเ่ขาประชุม 8 9 9 9 8 9 9 9 8 9 9 8  1,284,000.00 

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

 % กรรมการที่เขาประชุม 73 82 82 82 73 82 82 82 80 90 90 80 81 

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

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

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



สรุปการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2562 
(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 

 
 

                                                                                                                                                                                                                   ตาราง 3 

 

ลําดับ 

 

ชื่อ – สกุล 

   การประชมุครั้งที ่ อัตราคาเบีย้ 

ประชุม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

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

3 นายอภิสิทธิ์  ไลสัตรูไกล 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 96,000.00 

 รวมกรรมการทีเ่ขาประชุม 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 312,000.00 

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

 % กรรมการที่เขาประชุม 66.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 66.67 100.00 100.00 100.00 100.00 

  

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

 
 
 
 
 
 
 

                   รายงานประจาํป 2562  องคการอุตสาหกรรมปาไม                                   อ.อ.ป. ปลูกปาเพื่
อประชาชน                                    หนา 37                                                                                                                                                                                             



สรุปการประชุมคณะกรรมการกํากับงานดาน CG และดาน CSR ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2562  
(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 

 

                                                                                                                                                                           ตาราง 4 

ลําดับ 

 

ชื่อ – สกุล 
การประชุมคร้ังที ่ อัตรา 

คาเบี้ยประชุม 1 2 3 

1 ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 1 1 1 - 

 รวมกรรมการที่เขาประชุม 1 1 1 

 จํานวนกรรมการ (คน) 1 1 1 

 % กรรมการที่เขาประชุม 100.00 100.00 100.00 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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



สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2562 
(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 

 

                                                                                                                                                                       ตาราง 5 

ลําดับ 

 

ชื่อ – สกุล 
การประชุมคร้ังที ่ อัตรา 

คาเบี้ยประชุม 1 2 3 4 

1 ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 1 1 1 1 - 

 รวมกรรมการที่เขาประชุม 1 1 1 1 

 จํานวนกรรมการ (คน) 1 1 1 1 

 % กรรมการที่เขาประชุม 100.00 100.00 100.00 100.00 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

                      รายงานประจําป 2562  องคการอุตสาหกรรมปาไม                                     อ.อ.ป. ปลูกปาเพื่
อประชาชน                                หนา 39                                                                                                                                                                                             



 
สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2562  

(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 
 

                                                                                                                                                                      ตาราง 6 

ลําดับ 

 

ชื่อ – สกุล 
การประชุมคร้ังที ่ อัตรา 

คาเบี้ยประชุม 1 2 3 

1 ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 1 1 1 - 

 รวมกรรมการที่เขาประชุม 1 1 1 

 จํานวนกรรมการ (คน) 1 1 1 

 % กรรมการที่เขาประชุม 100.00 100.00 100.00 

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

 
 
 
 
 
 
 

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



 
สรุปการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2562  

(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 
 

                                                                                                                                                                              ตาราง 7 

ลําดับ 
 

ชื่อ – สกุล 

การประชุมคร้ังที ่ อัตรา 

คาตอบแทน 1 2 3 4 

1 อธิบดีกรมปาไม 1 1 1 1 40,000.00 

2 นายภูมิพฒัน สนิาเจริญ 1 1 1 1 32,000.00 

3 นายอวยชยั คูหากาญจน - - - - - 

 รวมกรรมการที่เขาประชุม 2 2 2 2 72,000.00 

 จํานวนกรรมการ (คน) 3 3 3 3 

 % กรรมการที่เขาประชุม 66.67 66.67 66.67 66.67 

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

 
 
 
 

                    รายงานประจําป 2562  องคการอุตสาหกรรมปาไม                                       อ.อ.ป. ปลูกปาเพื่
อประชาชน                                หนา 41                                                                                                                                                                                             



 
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการดานกฎหมายขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2562  

(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 
 

                                                                                                                                                                       ตาราง 8 

ลําดับ 

 

ชื่อ – สกุล 
การประชุมคร้ังที ่ อัตรา 

คาเบี้ยประชุม 1 2 

1 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 1 20,000.00 

 รวมกรรมการที่เขาประชุม 1 1 20,000.00 

 จํานวนกรรมการ (คน) 1 1 

 % กรรมการที่เขาประชุม 100.00 100.00 

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

 
 
 
 
 
 
 

                   หนา 42                                 อ.อ.ป. ปลูกปาเพื่
อประชาชน                                          รายงานประจาํป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม                                                                                                                                                                                                     



 
 

สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจของผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2562 (แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 
 

                                                                                                                                                                               ตาราง 9 

ลําดับ 
 

ชื่อ – สกุล 

การประชุมคร้ังที ่ อัตรา 

คาตอบแทน 1 2 3 4 5 

1 นายภูมิพฒัน สนิาเจริญ 1 1 1 1 1 50,000.00 

2 นายอวยชยั คูหากาญจน - - - - - - 

3 นายอภิสิทธิ์ ไลศัตรูไกล 1 1 1 1 1 40,000.00 

4 ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 1 1 1 1 1 40,000.00 

 รวมกรรมการที่เขาประชุม 3 3 3 3 3 130,000.00 

 จํานวนกรรมการ (คน) 4 4 4 4 4 

 % กรรมการที่เขาประชุม 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 

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

 
 
 

                      รายงานประจําป 2562  องคการอุตสาหกรรมปาไม                                     อ.อ.ป. ปลูกปาเพื่
อประชาชน                                 หนา 43                                                                                                                                                                                             



 
แผนงานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility) ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ประจําป 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบาย : ยึดม่ันคุณธรรม ดําเนินงานโปรงใส องคการอุตสาหกรรมปาไม ใสใจ หวงใยสังคม และส่ิงแวดลอม 

สถานการณ
สภาพ
ปญหา 

วัตถุประสง
ค 

เปาหมาย 

 

มาตรการ
และ 
แนวทาง 

การติดตาม
ประเมินผล 

 

การบริหาร 
การบริหาร

จัดการ 

การจัดการองคกรยังไมเขาระบบ CSR 

ใช CSR เปนเครื่องมือเพ่ือการบรหิารนอย 

พนักงานและผูบริหารขาดความรู CSR 

 

การบริหาร
สังคม 

กระแส
สังคม 

กระแสภาครัฐมีความตองการ CSR สูง 

สังคมใกลองคกรมคีวามตองการ CSR สูง 

สังคมไกลองคกรมีความตองการ CSR สูง 

เปนองคกรท่ีมีความรับผดิชอบตอสังคม (CSR) พัฒนา CSR เสริมสรางภาพลักษณใหเปนท่ียอมรับของสังคม 

มีการดําเนินกิจกรรมท่ีแสดงความรับผิดชอบตอสังคม  
(Corporate Social Responsibility : CSR) 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมความรูผูบริหาร พนักงาน และประชาชน กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

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

4) กิจกรรมปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ (ออป.ภาค) 

5) กิจกรรมพัฒนาศูนยถายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภณัฑไมสัก          

    โดยการมสีวนรวมของผูมสีวนไดสวนเสีย (ออป.เหนือบน) 

                          
คณะกรรมการกํากับงานดาน CSR 
             ิ    

                                   รายงานผลตอ
คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

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



แผนการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ประจําป 2562 
 

นโยบาย : ยึดม่ันคุณธรรม ดําเนินงานโปรงใส องคการอุตสาหกรรมปาไม ใสใจ หวงใยสังคม และส่ิงแวดลอม 

สถานการณ
สภาพ
ปญหา 

 

การบริหาร 
การบริหาร

จัดการ 

การจัดการองคกรยังไมเขาระบบ CG 

กฎหมาย ขอบังคับท่ีใชดําเนินธุรกิจไมทันสมัย 

การดําเนินงานมีคุณภาพไมเพียงพอ 

 

การบริหาร
สังคม 

กระแส
สังคม 

กระแสความตองการ CG สูง 

พนักงานตองการมีสวนรวม 

ประชาชนตองการมสีวนรวม 

องคกรมีการกํากับดูแลท่ีดี สอดรบักับแผนแมบทสงเสรมิคณุธรรมแหงชาติ 
และยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

การดําเนินงานมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ 

ภาพลักษณด ี
เปนท่ียอมรับของสังคม 

เปาหมาย 
       กําหนดแนวทาง 

      สงเสริมธรรมาภิบาล 
             ตรวจสอบธรร

มาภิบาล 
             ใ

 

              สรางการ
ยอมรับ นาเช่ือถือ 

             ั่ ใ  
 

 

 

มาตรการ
และ 
แนวทาง 

กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดี กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

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

3) กิจกรรมเสริมสรางใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมและตระหนักในดานความขัดแยง  

    ทางผลประโยชน (ส.บก.) 

4) กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของลูกคา (ส.ธต.) 

 

การติดตาม
ประเมินผล 

                          
คณะกรรมการกํากับงานดาน CG 
             ติดตามความกาวหนา 

                             รายงานผลตอ
คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

วัตถุประสง
ค 

                      รายงานประจําป 2562  องคการอุตสาหกรรมปาไม                                      อ.อ.ป. ปลูกปาเพื่
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คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
 องคการอุตสาหกรรมปาไม มีคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม เปนผูวางนโยบายและควบคุมดูแล
โดยทั่วไปซึ่งกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไม โดยมีอํานาจหนาที่ หลักเกณฑการแตงตั้ง และคาตอบแทน ดังนี้   

  อํานาจหนาที่ 
  คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม  มีอํานาจหนาที่ตาม : 
  - พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง องคการอุตสาหกรรมปาไม พ.ศ. 2499 และที่แกไขเพิ่มเติม 
  - พระราชบญัญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 
  - ขอบังคับของ องคการอุตสาหกรรมปาไม  

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

  คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ไดมีมติรับทราบแนวทางการแตงตั้งกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เสนอและใหกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจ และหนวยงาน 
ที่เก่ียวของถือปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อใหเกิดความโปรงใสและไดรับความไวเนื้อเชื่อใจจากประชาชนตอไป ดังนี้ 
  1) ใหนําสมรรถนะหลักและความรูที่จําเปน (Skill Matrix) มาใชในการพิจารณาสรรหา และแตงตั้งกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อใหรัฐวิสาหกิจไดกรรมการตรงกับความตองการที่แทจริงในการขับเคลื่อนและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
ทั้งนี้ กรณีกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจ ไดกําหนดความเชี่ยวชาญไวเปนการเฉพาะการกําหนด Skill Matrix ตองเปนไปตาม
ความเชีย่วชาญดังกลาวดวย กําหนดใหม ีSkill Matrix หลัก 4 ดาน ไดแก การเงิน บัญชี กฎหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2) ในการแตงตั้งกรรมการอ่ืนที่มิใชกรรมการโดยตําแหนงในรัฐวิสาหกิจแหงใด ใหผูมีอํานาจพิจารณาเสนอชื่อ 
จากผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณการทํางานภาคธุรกิจ ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการอ่ืนของรัฐวิสาหกิจนั้น 
ทั้งนี้ เพื่อใหรัฐวิสาหกิจมีกรรมการที่มีความรูความสามารถจากภาคธุรกิจตางๆ มากยิ่งข้ึน (กรรมการที่มิใชกรรมการโดยตําแหนง 
หมายรวมถึง ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ที่มิใชโดยตําแหนง ภาคธุรกิจ หมายถึง ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานที่มิใชสวนราชการ) 
  3) หามมิใหมีการแตงตั้งผูบริหารสูงสุด หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งแหงใดเปนกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจอ่ืน เวนแตกรณีที่มีกฎหมายกําหนด หรือกรณีการแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทที่รัฐวิสาหกิจนั้น
ถือหุนอยู ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518  
และที่แกไขเพิ่มเติม ในเร่ืองของการปฏิบัติงานของผูบริหารสูงสุดและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  4) ไมแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ขาราชการการเมือง และผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
เปนกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 
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 5) ใหมีผูแทนกระทรวงการคลังที่เปนขาราชการประจําในกระทรวงการคลัง เปนกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อรักษาผลประโยชนของทางราชการในฐานะผูถือหุนของรัฐวิสาหกิจ และเพื่อใหเปนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม 
 6) ใหมีผูแทนกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจที่เปนขาราชการประจาํในกระทรวงเจาสังกัด ซึ่งไมอยู
ในหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น (Regulator) จํานวน 1 คน เปนกรรมการ
ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อทําหนาที่เชื่อมโยงนโยบายจากกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจําเปน
อาจแตงตั้งเพิ่มเติมไดอีกไมเกิน 1 คน 
 7) ในกรณีกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจ กําหนดใหมีผูดํารงตําแหนงใดในสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืน
เปนกรรมการ และผูดํารงตําแหนงนั้นจะมอบหมายใหผูอ่ืนปฏิบัติหนาที่แทนในตําแหนงกรรมการรัฐวิสาหกิจ ใหผูดํารงตําแหนงนั้น
พิจารณามอบหมายผูดํารงตําแหนงอ่ืนในหนวยงานในสังกัดที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ มีเวลา และเหมาะสมกับความตองการ
ในการพัฒนาหรือแกไขปญหาของแตละรัฐวิสาหกิจนั้น โดยทําเปนคําสั่งมอบอํานาจ เพื่อใหเกิดความรับผิดชอบชัดเจน
และตอเนื่องในการปฏิบัติหนาที่ 
 8) กรณกีฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจกําหนดใหมีผูแทนหนวยงานตางๆ เปนกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ใหหนวยงานนั้นแตงตั้งจากบุคคลที่อยูในหนวยงานเทานั้น 
 9) กรณทีี่สวนราชการแตงตั้งขาราชการประจําไปเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หากขาราชการผูนั้นเกษียณอายุ 
หรือพนจากการเปนขาราชการประจํา ใหสวนราชการนั้นแตงตั้งขาราชการคนใหมไปแทน เวนแตพิจารณาแลวเห็นวา 
เปนผูที่มีความรูความสามารถเชี่ยวชาญ ซึ่งจะเปนประโยชนตอรัฐวิสาหกิจนั้นๆ สวนราชการจะพิจารณาใหบุคคล ดังกลาว 
ยังคงเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจตอไปจนครบวาระที่ยังเหลืออยูก็ได 

  การนับจํานวนการดํารงตําแหนงของกรรมการ 
  พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 7  
 ผูใดจะดาํรงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกวา 3 แหงมิได ทั้งนี้ ใหนับรวมการเปนกรรมการโดยตําแหนง 
และการไดรับมอบหมายใหปฏิบัติราชการแทนในตําแหนงกรรมการดวย 
 การนับจาํนวนการดํารงตําแหนงกรรมการตาม วรรค 1 ไมรวมการเปนกรรมการโดยตําแหนงที่ไดมีการ
มอบหมายใหผูอ่ืนปฏิบัติราชการแทน 

  วาระการดํารงตําแหนง 
 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน พ.ศ.2518 และที่แกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 8 วรรค 2 
 กรรมการของรัฐวิสาหกิจที่มิใชกรรมการโดยตําแหนงตามกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกาใหอยูในตําแหนง
ไดคราวละ 3 ป แตอาจไดรับแตงตั้งใหมได 

  การแตงตั้งกรรมการอ่ืนที่มิใชกรรมการโดยตําแหนง 
 1) การแตงตั้งกรรมการอ่ืนที่มิใชกรรมการโดยตําแหนงในรัฐวิสาหกิจแหงใดใหผูมีอํานาจพิจารณาแตงตั้ง
จากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทําข้ึน  ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการอ่ืนของรัฐวิสาหกิจ
นั้น  การจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการตาม วรรค 1 ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 2) การแตงตั้งผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนกรรมการคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2547  
ใหแตงตั้งผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนกรรมการดวย 1 คน จะตองมีหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งดวยทุกคร้ัง 
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 3) การแตงตั้งขาราชการอัยการ/ตุลาการหรือผูพิพากษาเปนกรรมการ 
 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 277 วรรคสาม บัญญัติ หามมิใหพนักงานอัยการดํารงตําแหนงกรรมการ
ในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐในทํานองเดียวกัน หรือดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวนในบริษัทหรือกิจการอื่นใด
ที่มีวัตถุประสงคมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนที่ปรึกษาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือดํารงตําแหนง
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2561 กําหนดใหขาราชการอัยการตองไมเปนกรรมการ
ในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐในทํานองเดียวกัน และไมเปนกรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษากฎหมาย หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใด
ในหางหุนสวนหรือบริษัทหรือกิจการอ่ืนใดที่มีลักษณะทํานองเดียวกับหางหุนสวน หรือบริษัทที่มีวัตถุประสงคมุงหาผลกําไร
หรือรายไดมาแบงปนกันหรือเปนที่ปรึกษาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

  การพนจากตําแหนง 
 กรรมการจะพนจากตําแหนง เมื่อครบวาระการดํารงตําแหนง 3 ป  ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ตองหามอยางใดอยางหนึ่งหรือคณะรัฐมนตรีใหออก 
 ในกรณีที่คณะกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรี
แตงตั้งกรรมการเพิ่มข้ึนในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนงใหผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน 
หรือใหเปนกรรมการเพิ่มข้ึนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของคณะกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว 

  คุณสมบัติและลักษณะตองหาม 
 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 5  
 1) มีสัญชาติไทย 

 2) มีอายุไมเกิน 65 ปบริบูรณ 
 3) มีคุณวุฒิและประสบการณและเหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ  
 4) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือไมเคยเปนบุคคลลมละลาย ทุจริต   
 5) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา        
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 5.1) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ 
 5.2) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสนิตกเปนของแผนดินเพราะรํ่ารวยผดิปกติ หรือ

มีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผดิปกต ิ
 5.3) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 

 6) ไมเปนขาราชการการเมือง เวนแตเปนการดาํรงตําแหนงกรรมการตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 7) ไมเปนผูดํารงตาํแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง  
 7.1) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาที ่
 8) ไมเปนผูถือหุนของรัฐวิสาหกิจนั้น หรือ ผูถือหุนของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนัน้ถือหุนอยู 
 9) ไมเปนผูดํารงตาํแหนงใดในนติิบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเปนผูถือหุน เวนแต คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ
นั้นมอบหมายใหดํารงตาํแหนงกรรมการหรือดํารงตําแหนงอ่ืนในนิตบิุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเปนผูถือหุน 
 10) ไมเปนกรรมการหรือ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการจัดการ หรือมีสวนไดเสียในนติิบุคคล ซึ่งเปนผูรับสัมปทาน 
ผูรวมทุน หรือมีประโยชนไดเสียเก่ียวของกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนัน้เวนแตเปนประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูบริหาร 
โดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น 
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  คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการยอย เพ่ือกํากับดูแลกิจการที่ด ี

คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม จัดใหมีคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการยอย เพื่อกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการตรวจสอบขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
 คณะกรรมการตรวจสอบขององคการอุตสาหกรรมปาไม มีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.1) รายงานความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหารตอคณะกรรมการของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม 

1.2) รายงานผลการดําเนนิงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม วามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ
ประหยัดเพียงใด ตอคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม   

1.3) รายงานรายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและรายงานที่เก่ียวของตอคณะกรรมการของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม 

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

3.1) กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกํากับงานดาน CG และดาน CSR ขององคการ-
อุตสาหกรรมปาไม  

3.2) จัดใหมีคูมือการกํากับงานดาน CG และดาน CSR ขององคการอุตสาหกรรมปาไม และปรับปรุง
สาระสําคัญในคูมือดังกลาวใหทันสมัย และมีความเปนสากลอยูเสมอ  

3.3) ปรับปรุงจรรยาบรรณขององคการอุตสาหกรรมปาไม ใหเหมาะสม ทันสมัย และกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติใหสอดคลองกับจรรยาบรรณที่กําหนดไว  

3.4) จัดใหมีการประชาสัมพันธนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกํากับงานดาน CG และดาน CSR 
ขององคการอุตสาหกรรมปาไม  

3.5) เสริมการมีสวนรวมในการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ CSR ขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
3.6) พิจารณาและใหความเห็นชอบกลยุทธและกิจกรรมตางๆ ขององคการอุตสาหกรรมปาไม เพื่อให

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

3.8) ติดตามและรายงานความกาวหนาการดําเนินการดาน CG และดาน CSR ขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
เปนระยะ และประเมินผลสําเร็จรวมทั้งคุณภาพนําเสนอตอคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม  

3.9) การอ่ืนใดที่คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม มอบหมายที่เก่ียวกับงานดาน CG และ CSR  

  คาตอบแทนของคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม /คณะกรรมการชุดยอย/
คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืนๆ    

 คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ไดเห็นชอบอัตราคาตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และหลักเกณฑการจายคาตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชุดยอย/
คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืนขององคการอุตสาหกรรมปาไม ตามที่องคการอุตสาหกรรมปาไมเสนอ โดยใหมีผลบังคับใช
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป ทั้งนี้ เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 

ตําแหนง 
คาตอบแทนรายเดือน  
(บาท : คน : เดือน) 

เบี้ยประชุมรายคร้ัง             
(บาท : คน : เดือน) 

1) คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม  

  ประธานกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 16,000.00 20,000.00 

  กรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 8,000.00 16,000.00 

2) คณะกรรมการชุดยอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืน ๆ  

  ประธานคณะกรรมการชุดยอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืน ๆ - 10,000.00 

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

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

  บุคลากรขององคการอุตสาหกรรมปาไม  - - 

 
 
 
 
รายการที่เก่ียวโยงกัน หมายถึง การทํารายการระหวางองคการอุตสาหกรรมปาไมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

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

บุคคลที่เก่ียวโยงกัน หมายถึง  
1) กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน ผูทีจ่ะไดรับการเสนอ

ใหเปนกรรมการหรือผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม รวมทัง้ผูเก่ียวของและญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 
2) นิติบุคคลใดๆ ที่มีผู ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมเปนบุคคลในตาํแหนงดังตอไปนี้ 

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

นโยบายเรื่องรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
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 (ง) ผูที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการหรือผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม 
 (จ) ผูเก่ียวของและญาติสนทิของบุคคลในขอ (ก) ถึง (ง) 
 3) บุคคลใดๆ ที่มีพฤติกรรมบงชี้ไดวาเปนผูกระทําการแทนหรืออยูภายใตอิทธิพลของ 1) และ 2) ในข้ันตอน
ของการตัดสินใจ การกําหนดนโยบาย การบริหารจัดการ หรือการดําเนินงาน หรือบุคคลอ่ืนๆ ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชี้วาบุคคลนั้นมีพฤติกรรมเชนเดียวกับบุคคลขางตน 
 
 
 
 
 
 
 ในกรณีที่องคการอุตสาหกรรมปาไม มีการทําธุรกิจกับบริษัทที่มีความเก่ียวโยงกันกับบุคคลอันอาจนําไปสูความ
ขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบขององคการอุตสาหกรรมปาไม จะใหความเห็นที่เหมาะสมสําหรับรายการที่
เกิดข้ึน คณะกรรมการตรวจสอบขององคการอุตสาหกรรมปาไม จะตรวจสอบใหแนใจวาขอกําหนดและเงื่อนไขของรายการนั้นๆ 
เปนไปตามมาตรฐานของตลาด และราคาของรายการที่เกิดข้ึนเปนราคาที่ผานการประเมินและเปรียบเทียบกับราคาตลาดแลว 
ในกรณีที่ไมสามารถเทียบราคาตลาดได คณะกรรมการตรวจสอบขององคการอุตสาหกรรมปาไม ตองแนใจวาราคานั้นสมเหตุผล
และรายการดังกลาวนั้นสรางประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดเสีย หากคณะกรรมการตรวจสอบขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
ไมสามารถประเมินรายการที่เก่ียวโยงกัน เนื่องดวยคณะกรรมการตรวจสอบขององคการอุตสาหกรรมปาไม ขาดประสบการณ
ที่จําเปนตอการประเมิน ใหองคการอุตสาหกรรมปาไมวาจางผูเชี่ยวชาญภายนอกมาเปนผูประเมินและใหความเห็นเก่ียวกับ
รายการที่เก่ียวโยงกัน คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม และคณะกรรมการตรวจสอบขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
จะนําความเห็นจากผูเชีย่วชาญภายนอกมาประกอบการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจ หามไมใหกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
ผูที่มีสวนเก่ียวของกับรายการที่เก่ียวโยงกันมีสวนในการออกเสียงโหวต หรือเขารวมการประชุมที่เก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยง
กันนั้นๆ โดยองคการอุตสาหกรรมปาไม จะเปดเผยขอมูลของรายการที่เก่ียวโยงกันในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป (แบบ 56 - 1) ตามระเบียบขอบังคับที่กําหนดไว 
 

 จรรยาบรรณ 
องคการอุตสาหกรรมปาไม กําหนดจรรยาบรรณหรือคุณธรรม และขอพึงปฏิบัติในการทํางาน เพื่อใชเปน

แนวทางในการประพฤติและปฏิบัติ โดยไดนาํข้ึนเว็บไซตขององคการอุตสาหกรรมปาไม และเวียนใหทุกหนวยงานรับทราบ
เรียบรอยแลว ดังนี้  
 1. จรรยาบรรณคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
 กรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม เปนผูมีอํานาจและหนาที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ดังนั้น จึงควรตองดํารงไวซึ่งจรรยาบรรณของกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
ที่ตองถือปฏิบัติ ดังนี้  
  1.1) กรรมการตองปฏิบัติหนาทีใ่หเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบงัคับขององคกร 
  1.2) กรรมการตองบริหารงานเพื่อผลประโยชนของรัฐ องคกร และพนักงาน ทั้งในปจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนรักษาภาพลักษณขององคกร 
  1.3) กรรมการตองบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โดยไมฝกใฝการเมือง และวางตัวเปนกลางอยาง
เครงครัด เพื่อผลประโยชนตอรัฐ องคกรและพนักงาน ทั้งในปจจุบันและอนาคต 
  1.4) กรรมการตองไมมีสวนไดสวนเสียในกิจการที่กระทํากับรัฐวิสาหกิจที่ตนเปนกรรมการหรือในกิจการ
ที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับรัฐวิสาหกิจที่ตนเปนกรรมการอยู ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม 
 
 
 

ข้ันตอนการดําเนินการสําหรบัรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของ อ.อ.ป. 
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  1.5) กรรมการพึงบริหาร โดยหลีกเลี่ยงความขัดแยงผลประโยชนขององคกร เพื่อใหการบริหารงาน
เปนไปอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชนขางตนรวมถึง 

    (1) ไมหาผลประโยชนสวนตวัจากการเปนกรรมการ 
    (2) ไมใชความลับขององคกรในทางทีผ่ิด 
    (3) ไมเปนกรรมการในบริษทัที่เปนคูแขงขององคกร 
    (4) ไมมีผลประโยชนในการทําสัญญาขององคกร 

 1.6) กรรมการตองบริหารงานดวยความระมัดระวังและไมสรางขอผูกมัดที่อาจขัดแยงกับหนาที่ของตน
ในภายหลัง 
 1.7) กรรมการตองไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบจากการทํางานไมวาทางตรงหรือทางออม 
 1.8) กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 
 1.9) กรรมการตองไมเปนผูประกอบการหรือเปนผูถือหุนสําคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเปนกรรมการ
หรือเปนผูถือหุนในกิจการหรือธุรกิจการคาใด อันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันหรือทําธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจ
ที่ตนเองเปนกรรมการอยู ไมวากระทําเพื่อประโยชนของตนเองหรือของผูอ่ืน 
 1.10) กรรมการตองไมกระทําการใด อันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหารหรือจัดการใดๆ  ในรัฐวิสาหกิจ
ในลักษณะที่มผีลบั่นทอนผลประโยชนของรัฐวิสาหกิจที่ตนเอง เปนกรรมการอยู หรือเอ้ือประโยชนใหบุคคล หรือนิติบุคคลใด 
ไมวาจะทําเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืน 
 2. จรรยาบรรณผูบังคับบัญชา 
 2.1) เปนผูนําและเปนแบบอยางที่ดี เสียสละ มีความยุติธรรม และมีวินัย  
 2.2) สงเสริมและสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค มีความสามัคคีรวมแรงรวมใจปฏิบัติงาน 
 2.3) ใชวิจารณญาณในการตัดสินใจอยางรอบคอบ  

 2.4) สอนงาน แนะนํางาน ถายทอดความรูและประสบการณ สรางขวัญและกําลังใจ แกผูใตบังคับบัญชา 
ควบคุมดูแลใหสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จ  
 2.5) รับฟงปญหา ตลอดจนใหขอคิดเห็นและคําปรึกษาดวยความจริงใจ มีเหตุผล 
 3. จรรยาบรรณผูใตบังคับบัญชา 
 3.1) เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่ชอบดวยระเบียบ และขอปฏิบัติ 
 3.2) เสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงระบบงานดวยความสุจริตใจ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  
 3.3) มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพิ่มข้ึนตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 3.4) มีวินัย ใหเกียรติผูบังคับบัญชา ไมแสดงอาการกาวราว กระดางกระเดื่อง 
 4. จรรยาบรรณตอเพ่ือนรวมงาน 
 4.1) ใหความชวยเหลือเพื่อนรวมงานดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ 

 4.2) ปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานดวยความสุภาพ ใหเกียรติ 
 4.3) มีความสามัคคี และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเสมอ 
 4.4) มีความอดทน อดกลั้น มีวนิัย และเสียสละเพื่อสวนรวม 
 4.5) ละเวนการใสรายปายสี และกระทําการในลักษณะของการแขงขันกันเอง 
 5. จรรยาบรรณตอผูใชบริการตอสิ่งแวดลอมและสังคม 
 5.1) ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี ในการสงวนอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาต ิ

 5.2) สนับสนุนและสงเสริมใหความรูในเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
 5.3) ปลูกฝงจิตสาํนึกความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมใหเกิดข้ึนในหมูพนักงาน 
 5.4) บริการตอลูกคาและผูเก่ียวของดวยความสุภาพเรียบรอยอยางเต็มใจเอ้ือเฟอ มีน้ําใจ  ใหคําแนะนํา 
ชวยเหลือ โดยยึดหลักรวดเร็ว ถูกตอง ชอบธรรม 
 5.5) ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ทีม่ีตอผูใชบริการ และผูเก่ียวของอยางเครงครัด 
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 6. จรรยาบรรณตอหนวยงาน 
 6.1) ใชและรักษาทรัพยสินขององคการอุตสาหกรรมปาไม ใหเกิดประโยชนสูงสุด และไมนําไปใชเพื่อ
ประโยชนตนเองหรือบุคคลอ่ืน รวมทั้งชวยกันดูแลสถานที่ทํางานใหเปนระเบียบและสะอาดอยูเสมอ 
 6.2) รักษาความลับ ขอมูล ขาวสารขององคการอุตสาหกรรมปาไม โดยดูแลและระมัดระวังมิใหเอกสาร
ที่ไมพึงเปดเผยแกบุคคลภายนอก  
 6.3) ละเวนหรือหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นตอบุคคลภายนอก หรือสื่อมวลชน ในเร่ืองที่เก่ียวของ
กับงานของหนวยงาน โดยตนเองไมมีอํานาจหนาที่ หรือเร่ืองอ่ืนใดที่อาจกระทบกระเทือนตอชื่อเสียงและการดําเนินงานของ
หนวยงาน 
 6.4) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต หลีกเลี่ยงการกระทําใดที่อาจทําใหเกิดความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงตอหนวยงาน 
 6.5) รักษาภาพพจน ชื่อเสียงอันดีงามตอหนวยงานใหปรากฏตอสาธารณชน 
 7. จรรยาบรรณตอตนเอง 
 7.1) แสวงหาความรู พัฒนาตนเอง ใหเปนผูมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน ใหมีประสทิธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

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

 ความขัดแยงทางผลประโยชน 
องคการอุตสาหกรรมปาไม คํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย จึงไดกําหนดระเบียบองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวย

ความขัดแยงทางผลประโยชน พ.ศ.2562  เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานในเร่ืองนี ้

 การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส 
องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดมีการดําเนินการสื่อสารกับบุคคลภายนอกและผูที่เก่ียวของอยางเทาเทียม

และเปนธรรม โดยมีคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม กํากับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่เก่ียวของกับ
รัฐวิสาหกิจ ทั้งขอมูลสารสนเทศทางการเงิน และที่ไมทางการเงินอยางถูกตอง เชื่อถือได ครบถวน เพียงพอ สม่ําเสมอ และ
ทันเวลา รวมทั้งให องคการอุตสาหกรรมปาไม บันทึกขอมูลดังกลาวในระบบ GFMIS - SOE ตามระยะเวลาที่สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจกําหนดดวย 

 คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม จัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
ซึ่งมีองคประกอบ คุณสมบัติ หนาที่ และความรับผิดชอบ ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบใน
รัฐวิสาหกิจที่คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เพื่อรายงานความนาเชื่อถือของรายงานทางการ
เงินและรายงานทางการบริหารตอคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม  
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คณะกรรมการตรวจสอบองคการอุตสาหกรรมปาไม ไดรับการพิจารณาแตงตั้งจากคณะกรรมการขององคการ-
อุตสาหกรรมปาไม ตามคําสั่งที่ 8/2561 ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2561 ประกอบดวย  

1. นายพีรพันธ  คอทอง  เปนประธานกรรมการ 

2. นางวชิรญา  เพิ่มภูศรี  เปนกรรมการ  

3. นายอภิสิทธิ์  ไลสัตรูไกล  เปนกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบองคการอุตสาหกรรมปาไม ไดปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
องคการอุตสาหกรรมปาไม ซึ ่งไดร ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ในป 2562 
คณะกรรมการตรวจสอบองคการอุตสาหกรรมปาไม มีการประชุมรวม 12 คร้ัง และนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอ
คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม เปนประจําทุกไตรมาส และสรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญได ดังนี้ 

1. การปฏิบัติหนาทีต่ามหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติของกระทรวงการคลัง 
1.1 สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป กับฝายบริหาร และสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดิน ซึ่งเปนผูสอบบัญชีขององคการอุตสาหกรรมปาไม เกี่ยวกับความเหมาะสมของนโยบายการเงิน 
และการบัญชี เพื่อใหรายงานทางการเงินไดแสดงผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินในปจจุบัน และแนวโนมอนาคตดวย
ขอมูลที่เปนสาระสําคัญอยางเพียงพอ ถูกตอง เชื่อถือได โดยไดมีขอสังเกตใหองคการอุตสาหกรรมปาไม ควรพิจารณา ดังนี้ 

- เนื่องจากธุรกิจหลักขององคการอุตสาหกรรมปาไม ที่สรางรายได สวนใหญเปนการผลิตสวนปา
และจําหนายไมซุงสักสวนปา ไมแปรรูป ดังนั้น ตองปรับเพิ่มผลิตภาพและสรางสรรคมูลคาเพิ่มใหได เพื่อองคการจะสามารถ
สรางโอกาส และมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง จากรายไดที่เปนการผลิตที่แทจริง (Real Production) ซึ่งจะตองมีแผนงาน
ที่ชัดเจน และเปนรูปธรรม ดังนี้ 

- การปรับเพิ่มผลิตภาพสวนปา Improve Productivity เพื่อไดไมที่มี คุณภาพมาตรฐาน 
และสรางรายได ไดตามกรอบระยะเวลาที่วางแผนไว เพราะการปลูกสรางสวนปาเปนการลงทุนขนาดใหญ และใชเวลานาน 
รวมถึงการลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตใหไดมากที่สุด 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ Products Development สรางมูลคาเพิ่ม และการพัฒนาธุรกิจใหมๆ 
ซ่ึงดวยพฤติกรรมของผูบริโภคที่ เปลี่ยนไปตามเวลา และเทคโนโลยีสมัยใหม การพัฒนาผลิตภัณฑจึงมีความจําเปน
ที่จะตองเตรียมการเพื่อสรางโอกาสใหผูบริโภคในอนาคตไดใชผลิตภัณฑจากไม เชน การหาวิธีใชประโยชนจากเศษไม , 
การสงออกไมแปรรูป , การพัฒนานวัตกรรมการลงทุน และสรางรายไดจาก Carbon Credit การรวมมือพัฒนาธุรกิจ
กับภาคเอกชน เปนตน 

- การสรางองคความรูสมัยใหมขององคการ โดยอาจใชรูปแบบการรวมทุนกับภาคเอกชน
ในการสราง หรือพัฒนาองคความรูการทําไม/ผลิตภัณฑไม เชน Public Private Partnership 

- การคนหาและสรางผลิตภัณฑที่มี Identity เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ เชน การสราง 
Identity & Story ผลิตภัณฑไมที่อายุหลายรอยป เปนตน 

- ขอใหผูรับผิดชอบนาํปจจัยหลักที่สงผลตอคา EP (Key Drivers) ทั้งในสวนของกําไร Nopat 
และตนทุนเงินทุน Invested Capital ที่บริหารจัดการไดมาพิจารณากําหนดเปน KPI ของหนวยงานที่รับผิดชอบปจจัยนั้นๆ 
เพื่อใหการบริหารจัดการเพื่อสรางกําไรเชิงเศรษฐศาสตรขององคการอุตสาหกรรมปาไมมีความเปนรูปธรรม สามารถกํากับ
ติดตามวดัผลงานตามแผนผัง Driver Tree ไดจริง 
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- ใหสํานักบัญชีและการเงิน รวมกับสํานักนโยบายและยุทธศาสตร วิเคราะหสาเหตุของคา EP 

ที่ลดลง และตนทุนเงินทุนที่เพิ่มข้ึน โดยนําปจจัยที่สงผลกระทบตอรายได รายจาย เชน การไดรับเงินตอบแทนความชอบ
ในการทํางานเปนจํานวนเทากับคาจางอัตราสุดทายจาก 300 วัน เปน 400 วัน เปนตน และจัดทํารายงานผลการวิเคราะห
ดานการเงินที่กระชับ และชัดเจนเพื่อนําเสนอตอ คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ไดพิจารณามอบแนวทาง 
การบริหารตอไป ซึ่งคา EP ดังกลาว จะมีผลกับการลงทุน และกระแสเงินสดในอนาคตของ องคการอุตสาหกรรมปาไม 
และใหจัดทําแผนการลงทุนลวงหนา 10 ป 

- ไดรับทราบรายงานการตรวจสอบพบขอบกพรองดานการเงิน ไดแก บัญชีเงินฝากหลายบัญชี
ในภาพรวมขององคการอุตสาหกรรมปาไม ที่มีอยูไมปรากฏในรายการบัญชีขององคการอุตสาหกรรมปาไม , การรับรูรายได
จากการจาํหนายใหหนวยงานราชการ องคการอุตสาหกรรมปาไม ไมไดมีการรับรู ณ วันที่เกิดรายการทางบัญชี , การรับคืน
สินคา/การรับรูสินคาขององคการอุตสาหกรรมปาไม ไมมีคูมือในการปฏิบัติงาน , รูปแบบการลงบัญชียังไมเปนไปตามมาตรฐาน
บัญชี ฉบับที่ 15 ที่ประกาศใชเม่ือเดือนมกราคม 2562 ดังนั้น จึงไดมีขอสังเกตให สํานักตรวจสอบภายใน สอบทาน
ประสิทธิภาพการปรับปรุงแกไขขอบกพรองของหนวยงานที่เก่ียวของวาครบถวน สมบูรณ ตามกฎหมาย และระเบียบที่กําหนด 
รวมทั้งการจัดใหมีระบบการกํากับควบคุมภายใน เพื่อมิใหเกิดขอบกพรองไดอีก 

1.2 การควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณา แผนผลการควบคุมภายใน ตามที่สํานักนโยบายแผน

และยุทธศาสตร ไดรายงาน จึงมีความเห็นและขอสังเกตให สํานักตรวจสอบภายใน นําไปรายงานผูบริหาร และคณะกรรมการ
ไดรับทราบแลว โดยมีสาระสาํคัญ คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนการควบคุมภายในระดับองคกร 
โดยใหเพิ่มวิธีการควบคุมภายใน ดังนี้ 

1.2.1 ดานการพัสดุ 
- เพื่อใหทุกหนวยและทุกระดับงานไดรับทราบกฎหมาย ระเบียบใหมๆ ที่เกี่ยวของ 

มีการปฏิบัติ และการควบคุมกํากับอยางถูกตอง ดังนั้น ในการประชุมประจําเดือนขอใหชี้แจงระเบียบในดานการจัดซื้อจัดจางพัสดุ 
ที่มีอยูเดิม และที่ประกาศใชเพิ่มข้ึนในแตละเดือน และใหจัดทําเปนวาระการประชุม แลวรายงานผลการประชุมดวยทุกคร้ัง 

- ใหทุกหนวยงานติดตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ และเผยแพรบน Website ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ใหพนักงานไดศึกษา และนําไปปฏิบัติไดถูกตอง 

- ใหศึกษาพระราชกฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบ ที่ เ ก่ียวของกับการดําเนินงานของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม แลวเผยแพรบน Website ขององคการอุตสาหกรรมปาไม เพื่อเปนชองทางการเรียนรูที่เขาถึงงาย
ใหพนักงานทราบ ศึกษาการตีความ การวินิจฉัยกฎหมายระเบียบเพื่อใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ไดอยางถูกตอง 

1.2.2 ดานการบริหารงานบุคคล 
- หากผูปฏิบัติงานไดรับการฝกอบรม ควรมีการเผยแพรรายงานผลการฝกอบรมในรูปวิดีโอ 

ถายเปน Facebook Live แลวเผยแพรใน Website ขององคการอุตสาหกรรมปาไม  
- ควรมีการศึกษาแนวทางการวิเคราะหคางานในแตละงานวาที่มีอยูเหมาะสมกับบุคลากรที่

มีอยูจริงหรือไม 
- สํานักตรวจสอบภายใน ควรรวบรวมศึกษากระบวนการทํางานสําคัญ และสรางคุณคา

ในแตละดานขององคการอุตสาหกรรมปาไม พนักงานตรวจสอบควรไดศึกษาเรียนรู และแลกเปลี่ยนเพื่อเปนฐานความรู
สําหรับการแสวงหาขอมูล ขอเท็จจริงในการตรวจสอบประสิทธิภาพดานตางๆ 

1.2.3 ดานการปลูกสรางสวนปา 
- ให สํานักวิจัยพัฒนาการจัดการปาไมเศรษฐกิจอยางยั่งยืน กําหนดรูปแบบการปองกัน 

และเฝาระวังโรคระบาดการจัดเก็บขอมูล ตัวแปรสําคัญ เพื่อการวิเคราะห และแนะนําวาแตละหนวยงานที่ยังมีการแพรระบาด
ควรดําเนินการอยางไร 
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1.2.4 ดานการปลูกสรางสวนปาและการทําไมยางพารา 

- ควรบริหารจัดการแนวปฏิบัติการปลูกใหไดตามแผนที่วางไว เพื่อเปนการสรางรายได
ใหกับองคการอุตสาหกรรมปาไม ในอนาคตตามที่ไดกําหนดไว 

- ไมยางพารา ควรร้ือออกใหไดตามแผนเพื่อใหมีพื้นที่ปลูกไมกระถินเทพาไดตามเปาหมาย 
1.2.5 ดานการปฏิบัติงานทาํไมสวนปา 

- ให สํานักวิจัยพัฒนาการจัดการปาไมเศรษฐกิจอยางยั่งยืน ติดตามการขออนุญาตทําไม
ของทุกสวนปา และรายงานผลการติดตามรายไตรมาสแกผูบริหารเพื่อใหทราบสถานะ และประสานการปฏิบัติรวมกับ
หนวยงานที่มีอํานาจการพจิารณาอนุญาตในระดับบริหาร 

- ใหสวนปาศึกษาหาสาเหตุของการทําไมในแตละสวนปา วาเพราะเหตุใดจึงไมสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมาย ใหรายงานผล ปญหา อุปสรรค และขอมูลประกอบ 

1.2.6 ดานการจําหนายไมสักสวนปา 
- สํานักธุรกิจการตลาด ควรมีแนวทางการบริหาร และควบคุมสตอกไมขององคการ-

อุตสาหกรรมปาไม ที่เปนรูปธรรมเพื่อใหมีปริมาณลดลง 
- ใหสํานักธุรกิจการตลาด ศึกษาแนวทางบริหารจัดการสินคาขององคการอุตสาหกรรมปาไม

โดยใหสํานักธุรกิจการตลาดเปนหนวยงานรับซื้อสินคาในราคาตามคุณภาพ จากสํานักผลิตและจําหนายใหผูบริโภคเพื่อให
เปนไปตามภาระกรรมในการดําเนินงานของสํานักธุรกิจการตลาด และสามารถคํานวณคา EP ของ สํานักธุรกิจการตลาด ดวย 

- ใหหนวยผลิตศึกษาวิธีการเพื่อใหสามารถจําหนายไมที่มีคุณภาพดีพิเศษไดในราคาที่สูง 
- เห็นควรใหรองผูอํานวยการที่กํากับในดานสายธุรกิจ กํากับกลไกราคาในการจําหนายไม

ดวย และกํากับการศึกษาดานการบริหารจัดการสินคาของ สํานักธุรกิจการตลาด  
1.2.7 ดานการทองเที่ยวเชิงอนรัุกษในสวนปา 

- ให สํานักธุรกิจการตลาด วางแผนการตลาด และการประชาสัมพันธ กํากับการประชาสัมพันธ
ของ องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือลาง 

1.2.8 ดานการดําเนินการตามนโยบายของรัฐ 
- ควรมีการควบคุมการเบิกจายงบประมาณของรัฐ และการดําเนินการตามกิจกรรม

ใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 
1.2.9 ดานผลการตรวจประเมินการควบคุมภายใน ป 2561 

- ใหเพิ่มขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินการควบคุมภายใน ประจาํป 2560 ในรายการ
ปรับปรุงดวย 
 

คณะกรรมการตรวจสอบองคการอุตสาหกรรมปาไม ไดพิจารณาผลการควบคุมภายในระดับองคกร 
ไตรมาส 1/2562 และไตรมาส 2/2562 เห็นวา ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เนื่องจากมีกิจกรรมปรับปรุงการควบคุม
ที่ดําเนินการแลวเสร็จมีจํานวนนอย และมีบางกิจกรรมที่ตองดําเนินการใหแลวเสร็จ เชน การรวบรวมผลการศึกษาวิจัย
ผลงานวิจัย/แนวทางปฏิบัติในการควบคุมโรคที่มีอยู แตยังไมแลวเสร็จก็จะมีผลกระทบตอผลผลิต และงานอื่นๆ ได 
และมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการตรวจสอบองคการอุตสาหกรรมปาไม ดังนี้ 

- ฝายบริหารตองเรงรัด ติดตามการปรับปรุงการควบคุม เพื่อใหกิจกรรมที่ตองดําเนินการตอเนื่อง 
สามารถดําเนินการไดในระยะเวลาที่เหมาะสม 

- ในแผนการควบคุมภายใน ทั้ง 11 ดาน สวนใหญมีเรื่องรายงานผลตามแบบฟอรม จึงขอให
ฝายบริหารรวบรวม ติดตาม วิเคราะหขอมูลในแตละดาน ทั้ง 11 ดาน เชน การควบคุมโรคและแมลงเปนอยางไร หรืออธิบาย
แนวโนมที่จะเกิดข้ึน เพื่อวางแผนดําเนินการแกไขตอไป 
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- ใหบรรจุขอสังเกตของผูตรวจประเมินการควบคุมภายใน ประจําป 2561 ในแผนการควบคุมภายใน 

ประจําป 2562 ดวย 
- ใหฝายบริหารทบทวนกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของกิจกรรม ปรับปรุงการควบคุมใหเหมาะสม

กับการดําเนินงาน   
1.3 การตรวจสอบภายใน 

ใหความเห็นชอบกฎบัตรของสํานักตรวจสอบภายใน คูมือการตรวจสอบภายใน และแผนการ
ตรวจสอบประจําป กํากับดูแลงานตรวจสอบภายในใหเปนไปตามแผนตรวจสอบภายในประจําป ใหสํานักตรวจสอบภายใน 
ยึดถือจรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และผลการติดตามการ
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ เปนประจําทุกไตรมาส และไดใหแนวนโยบายกับสํานักตรวจสอบภายใน ดังนี ้

- ตรวจสอบบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ มุงเนนในเรื่องประสิทธิภาพ การเงิน 
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง 

- ในเร่ืองความขัดแยงทางผลประโยชนควรดําเนินการอยางตอเนื่อง 
- ให องคการอุตสาหกรรมปาไม มุงเนนในเร่ืองของรายได กฎ ระเบียบ ที่ออกมาใหม ระบบ

สารสนเทศสนับสนุนใหผูตรวจสอบภายในอบรมหลักสูตร CIA จะสามารถทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน 
- ปฏิบัติตามกฎบัตร/คูมือของสํานักตรวจสอบภายใน และติดตามในสวนที่เก่ียวของกับ KPI 

และการหารายได 
- ติดตามความลาชาของแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน และระบบ

สารสนเทศที่มีความลาชาของแผน 
- ในเร่ืองของการประเมินรูปแบบใหม สํานักตรวจสอบภายใน ตองรักษาความเปนอิสระ 

ในการตรวจสอบ ขอใหฝายบริหารประสานงานกับ สํานักตรวจสอบภายใน และสื่อสารใหถูกตองตรงกัน เก่ียวกับภารกิจ
เพื่อรองรับการประเมินรูปแบบใหม วาในสิ้นปตองการขอมูลอะไรบาง และใหบริหารวาบุคลากรของ สํานักตรวจสอบภายใน 
มีศักยภาพ และประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 

- ในเร่ืองของไมยูคาลิปตัส แปลงปลูกตามโครงการจําหนายไมลวงหนาที่ สํานักตรวจสอบภายใน 
ตองการทําการตรวจสอบในหนวยรับตรวจปละ 2 คร้ัง ขอใหตรวจสอบติดตามในสวนที่ องคการอุตสาหกรรมปาไม 
ลงทุนปลูกดวย โดยคํานึงถึงทรัพยากรบุคคล และระยะเวลาในการทํางานที่เหมาะสม 

1.4 การบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาสอบทานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของแผนผลการบริหาร-

ความเสี่ยง ประจําป 2562 ตามที่ สํานักนโยบายแผนและยุทธศาสตร ไดรายงาน จึงมีความเห็น และขอสังเกตให 
สํานักตรวจสอบภายใน นําไปรายงานผูบริหาร และคณะกรรมการ ไดทราบแลว โดยมีสาระสําคัญ คือ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของแผนบริหารความเสี่ยง ทั้งดานการออกแบบวิธีการ การบริหาร การติดตามประเมินผล
ของแผนฯ ดังนี้ 

1.4.1 องคการอุตสาหกรรมปาไม นําการดําเนินงานปกติมารวมกับการบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งควรจะแยกใหชัดเจน 

1.4.2 การบริหารความเสี่ยง ตองรีบติดตามปจจัยเสี่ยงของแตละปใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดข้ึน และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามกําหนดเวลา 

1.4.3 ควรปรับเพิ่มปจจัยเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป 2562 ดังนี้ 
- การสงเงินรายไดที่คางสงกระทรวงการคลัง 
- การจัดการเงินรายไดจากการขายที่ดิน อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- การวิจัยและพฒันาของ องคการอุตสาหกรรมปาไม 
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1.4.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใชในการบริหารจัดการสินคาคงคลัง การขนสง และการ

กระจายสินคา 
 
1.4.5 ความลาชาของการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป 2562 
1.4.6 ปจจัยเสี่ยงการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจไมแลวเสร็จ

ตามกําหนด 
1.4.7 แผนบริหารจัดการ ดูแลพื้นที่สงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจฯ ใหเพิ่มเติมกิจกรรมพิจารณา

การจัดการบุคลากรในสวนปาที่ตองรับผิดชอบเกษตรกรจํานวนมาก โดยการหมุนเวียนบุคลากรมาชวยปฏิบัติงาน 
หรือมอบหมายหนาที่ใหบุคลากรอ่ืนในสวนปารับผิดชอบเพิ่มเติม 

1.4.8 ปจจัยเสี่ยง การนําสงเงินรายไดคืน กระทรวงการคลัง ใหเพิ่มกิจกรรมการจัดทํากรอบ
แนวทางการสงเสริมเงินรายไดที่คางอยูให กระทรวงการคลัง ดวย 

1.4.9 จากการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง คาผลลัพธของความเสี่ยงยังอยูในระดับสูง
มาก จึงใหหนวยงานมุงเนนในการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มมากข้ึน เพื่อใหระดับความเสี่ยงลดลง 

1.4.10 การบริหารความเสี่ยงบางปจจยัเสี่ยงยังไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในบางปจจัยเสี่ยง 
ผลลัพธของความเสี่ยงยังอยูในระดับสูงมาก เชน ปจจัยเสี่ยงกําไรจากการดําเนินงาน (EBIDA) ไมเปนไปตามเปาหมาย 
ปจจัยเสี่ยงไมสามารถสรางมูลคาเพิ่มในสินคาของ องคการอุตสาหกรรมปาไม 

1.5 การกํากับดูแลกิจการที่ดี 
สอบทานการดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมกับฝายบริหาร และมีการ

แลกเปลี่ยนความคิดกับผูบริหารระดับสูง ในเร่ืองเก่ียวกับผลการดําเนินงานที่ผานมา แนวโนมในอนาคต การบริหารงานตาม
นโยบาย การพัฒนาธุรกิจในอนาคต และแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.6 การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบองคการอุตสาหกรรมปาไม 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีบทบาท และปรับปรุงกฎบัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบ

องคการอุตสาหกรรมปาไม ดังนี ้
1.6.1 เพิ่มขอความ ในหัวขอ การตรวจสอบภายใน คําวาจาก “ประสิทธิผลของกระบวนการ

กํากับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง” เปน “ประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับดูแลที่ดี 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง” และไดมีการประเมินตนเองในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการตรวจสอบองคการ
อุตสาหกรรมปาไม เปนประจําทุกปเพื่อใหมีการปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1.6.2 ขอความในกฎบัตร ป 2562 หนา 3 แกไขขอความใน หมวดที่ 5 คุณสมบัติลักษณะ
ตองหาม และอํานาจหนาที่ในขอ 12 คณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ ทบทวนแกไขจากขอความเดิม
ในขอยอย ขอ (1) – (4) เพิ่มเปนขอยอยขอ 12.1 และ 12.2 ดังนี้ 

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

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

2. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในอนาคตขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
คณะกรรมการตรวจสอบองคการอุตสาหกรรมปาไม ไดรวมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

ผูบริหารระดับสูงของ องคการอุตสาหกรรมปาไม เกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่ผานมา และนโยบายในการดําเนินงาน
ของ องคการอุตสาหกรรมปาไม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบองคการอุตสาหกรรมปาไม ไดมีขอเสนอแนะที่เปนประเด็น
ทางยุทธศาสตรการบริหารจัดการเพื่อให องคการอุตสาหกรรมปาไม มีความเติบโต ดังนี้ 
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2.1 การดําเนินธุรกิจของ องคการอุตสาหกรรมปาไม 
องคการอุตสาหกรรมปาไม มีการสงเสริมการขายผลิตภัณฑไมสักสวนปาปลูกของ องคการ-

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

1) ให สํานักตรวจสอบภายใน ติดตามเร่ืองที่หนวยรับตรวจดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ยังไมแลวเสร็จ แลวนํามารายงานใหที่ประชุมทราบในคราวตอไปดวย 

2) ประเด็นที่เปนปญหาตางๆ ในทางปฏิบัติในเร่ืองการจัดซื้อจัดจาง เห็นควรใหหนวยงานที่ดูแล
รับผิดชอบงานพัสดุ (สํานักบริหารกลาง) ปรึกษา หารือ กับกรมบัญชีกลาง เพื่อใหไดขอยุติตอไป 

3) ให สํานักวิจัยพัฒนาการจัดการปาไมเศรษฐกิจอยางยั่งยืน ไปพิจารณากําหนดวิธีการศึกษาวิจัย
เพื่อใหไดขอมูลในการตัดสินใจ ในเร่ืองการบริหารจัดการสวนปาไมสักภายหลังการทําไมออกแลว วาควรเลี้ยงหนอที่แตก
ข้ึนมาใหมจากตอเดิม จํานวนก่ีหนอ/ตอ หรือจะตองใชวิธีรื้อพัฒนาปลูกใหม ทั้งนี้ เพื่อใหไดไมซุงสักที่ดีมีคุณภาพ
ใหผลตอบแทนสูงสุด 

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

5) ควรมีระบบการสอบทานในเร่ือง การสงเสริมเกษตรกรปลูกไมเศรษฐกิจกับเกษตรกรที่รับ
การสงเสริมเพื่อใหโครงการฯ ประสบความสําเร็จ 

6) ใหนําเร่ือง ไมคางสตอก และคุณภาพไมเขาที่ประชุม คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
เพื่อใหที่ประชุมรวมพิจารณาตอไป 

2.2 ฐานะการเงินขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
- การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน โดยนําเงินจากการขายที่ดินไปลงทุนในโครงการ

ตางๆ นั้น มีการติดตามผลการลงทุนหรือไม มีผลการดําเนินการเทียบกับแผนเปนอยางไร 
- ให สํานักบัญชีและการเงิน และสํานักนโยบายแผนและยุทธศาสตร วิเคราะหในเร่ือง Financal 

และ Balanced Scorecard เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
- การบริหารงบดุลตองมีประสิทธิภาพเพียงพอ เห็นควรให สํานักนโยบายแผนและยุทธศาสตร 

และสํานักบัญชีและการเงิน มีการวางแผนการบริหารในประเด็นเจาหนี้ ลูกหนี้ ภาระคาใชจายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ที่เก่ียวของกับบุคคล และการตั้งเปาหมายควรมีการวางแผนการบริหารใหครบถวน 

2.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ให สํานักตรวจสอบภายใน ปรับปรุงตามความเห็นของผูอํานวยการ คือ ตัวชี้วัดไมควรใชจํานวน

พนักงานที่เขารับการอบรมอยางเดียว ควรมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และคุณภาพเพิ่มเติมดวย เชน โครงการที่ 1 การไดรับ
การอบรมในหลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพ ตองวัดที่วุฒิบัตรที่ไดรับ และแสดง Out Come ดวยวา องคการอุตสาหกรรมปาไม หรือ 
สํานักตรวจสอบภายใน ไดประโยชนอะไรบาง , โครงการที่ 2 การวางแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง Out Come คือ
อะไร เพราะคณะกรรมการตรวจสอบองคการอุตสาหกรรมปาไม เคยใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการจัดอบรมในหลักสูตรตางๆ ของ 
องคการอุตสาหกรรมปาไม เชน การใหความรูเร่ือง การจัดการ/การผลิตไมสักสวนปา ใหวัดจํานวนผลผลิตที่เพิ่มจากเปาหมาย 

2.4 โครงการสํารวจการแพรระบาดของหนอนผีเสื้อเจาะไมสักในพื้นที่สวนปาไมสัก 
 - วางแปลงทดลองเพื่อเก็บขอมูลวา อัตราสวนของหนอนเจาะมีมากนอยเพียงใด ลักษณะของการ

ระบาดวาเปนลักษณะใด 
 - ควรมีการเชิญกรมปาไม หรือผูที่มีความเชี่ยวชาญ จากคณะวนศาสตร รวมเปนที่ปรึกษา 
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คณะกรรมการตรวจสอบองคการอุตสาหกรรมปาไม ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ มีความเปนอิสระ 

แสดงความเห็นอยางตรงไปตรงมา โดยครอบคลุมทุกเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบใหความสําคัญกับการกํากับดูแลที่ดี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายการกํากับดูแลใหเกิดความโปรงใสของ กระทรวงการคลัง และขอสังเกตจากผลการดําเนินการ
ของรัฐวิสาหกิจ ประจําป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดมีการสอบทานเอกสาร ขอมูลงบการเงินขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
ตามที่ สํานักบัญชีและการเงิน ไดรายงาน และเปดเผยขอมูลมีความครบถวนเชื่อถือได สอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในระดับหนึ่ง ซึ่งตองพัฒนาแผนใหดี
ยิ่งข้ึนตอไป การตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง ตลอดจนมีการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานใหถูกตองตามกฎเกณฑไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับสภาพแวดลอมการดําเนินธุรกิจปจจุบันของ 
องคการอุตสาหกรรมปาไม 

 
 
 
 

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

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

วันที่เขาปฏิบัติงาน : 1 กุมภาพันธ 2526 
 

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

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

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

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

-  ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม (ระดบั 11) 
(15 กันยายน พ.ศ. 2560 - ปจจุบนั) 

 

 
 

นางพรเพ็ญ  วรวิลาวัณย 
ตําแหนง : ผูอํานวยการ 

       
 

นายสุกิจ  จันทรทอง 
ตําแหนง : รองผูอํานวยการ 

วัน/เดือน/ปเกิด : - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2507 
 

การศึกษา :  
-  วิทยาศาสตรบัญฑิต (วนศาสตร)     
   สาขาการจัดการปาไม  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
-  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
   สาขาการจัดการสําหรับนักบริหาร 
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 

 
วันที่เขาปฏิบัติงาน : 1 เมษายน พ.ศ. 2533 
 

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

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

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

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

- รองผูอํานวยการ (ระดบั 10) 
  (15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 -  ปจจุบนั) 
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นายชาญณรงค  อินทนนท 
ตําแหนง : รองผูอํานวยการ 

วัน/เดือน/ปเกิด : - 12 ตุลาคม พ.ศ. 2508 
 
การศึกษา :  
-  วิทยาศาสตรบัญฑิต (วนศาสตร)    
   สาขาการจัดการปาไม  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
-  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขารัฐประศาสนศาสตร   
 
วันที่เขาปฏิบัติงาน : 1 เมษายน พ.ศ. 2523 
 
ประวัติการทํางาน :  
-  หัวหนาฝาย (ระดับ 8) ฝายจดัการผลผลิต 
   สํานักสงเสริมและพฒันาไมเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
   (22 เมษายน พ.ศ. 2553 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
 

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

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

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

-  รองผูอํานวยการ (ระดบั 10) 
   (15กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 -  ปจจุบนั) 
 

 
 

นายประสิทธิ์  เกิดโต 
ตําแหนง : รองผูอํานวยการ 

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

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

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

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

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

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

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

นายธีระยุทธ  กลัดพรหม 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) 

สํานักบริหารกลาง 
 
 

นางจีรนันท  เมฆสุวรรณ 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9)  

สํานักบัญชีและการเงิน 
 
 

นายวิรัติ  ปรากฏดี 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) 

สํานักตรวจสอบภายใน 
 
 

นายประวุฒิ  จีนา 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) 

สํานักวิจัยพัฒนาการจัดการปาไมเศรษฐกิจอยางย่ังยืน 
 

 
นายภพปภพ  ลรรพรัตน 

ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) 
องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน 

 
 

นายสุรัตนชัย  อินทรวิเศษ 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9)  

องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือลาง 
 
 

นายสุชาติ  ทับเคลียว 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) 

องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต 
 

นายถนอมศักดิ์  เฉียบแหลม 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) 

สํานักนโยบายแผนและยุทธศาสตร 
 
 

นายชํานาญ  เหมะรัชตะ 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) 

สํานักกฎหมาย 
 
 

นายกิติกร  มนัสศิลป 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) 

สํานักธุรกิจการตลาด 
 
 

นายจอง  มงคลสกุลฤทธิ์ 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) 

องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคกลาง 
 
 

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

สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ 
 
 

นายสมศักดิ์  วิเชียรชัยชาญ 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) 
องคการอุตสาหกรรมปาไม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รายงานของผูสอบบญัชีและงบการเงิน 

องคการอุตสาหกรรมปาไม 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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รายงานของผูสอบบัญชี 
 

 

เสนอ  คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

ความเห็น  
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดตรวจสอบงบการเงินขององคการอุตสาหกรรมปาไม (กิจการ) ซึ่งประกอบดวย    

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ       
และงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองที่ควรในสาระสําคัญ 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑในการแสดงความเห็น 
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน

และมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของ
ผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
มีความเปนอิสระจากกิจการตามมาตรฐานการตรวจเงินแผนดินที่กําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และขอกําหนด
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน 
และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผนดิน
และขอกําหนดจรรยาบรรณเหลานี้ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเชื่อวา หลักฐานการสอบบัญชีที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ไดรับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

ขอมูลอ่ืน 
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําปแตไมรวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานประจําปนั้น ซึ่งผูบริหารจะจัดเตรียมรายงานประจาํปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี ้

ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืนและสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอานและพิจารณา
วาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดอานรายงานประจําป หากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินสรุปไดวามีการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองสื่อสารเร่ืองดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล 
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สํานักงานการตรวจเงินแผนดนิ 



ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากบัดูแลตองบการเงิน  
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้ โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกิจการในการดําเนินงานตอเนื่อง 
เปดเผยเร่ืองที่เก่ียวกับการดําเนินงานตอเนื่องตามความเหมาะสม และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่อง 
เวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกิจการ หรือหยุดดําเนินงาน หรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 

ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกิจการ 

ความรับผิดชอบของผูสอบบญัชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา 

งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาดและเสนอรายงานของผูสอบบัญชี ซ่ึงรวมความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินอยูดวยความเชื่อมั่น
อยางสมเหตสุมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑมาตรฐาน
เกี ่ยวกับการตรวจเงินแผนดินและมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบขอมูลที ่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญ
เมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี ้

ในการตรวจสอบของ สํานักงานการตรวจเงินแผนดนิหลักเกณฑมาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผนดิน และมาตรฐาน
การสอบบัญชี สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ ตลอดการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินรวมถึง  

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวา
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ เพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น 
และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจาก
ขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล 
การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ 

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใช และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชี และการเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร 

สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร และจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัย
อยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกิจการในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดขอสรุปวา
มีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองกลาวไวในรายงานขอมูลของผูสอบบัญชีของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เก่ียวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาว
ไมเพียงพอ ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินข้ึนอยูกับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน อยางไรก็ตามเหตุการณ
หรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกิจการตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง 
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สํานักงานการตรวจเงินแผนดนิ 



ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเร่ืองตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและ
ชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่วางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญ    
ในระบบการควบคุมภายใน หากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดพบในระหวางการตรวจสอบของสํานกังานการตรวจเงินแผนดิน 

 

 

                                                                                (นางสาวถนอมใจ  ตีรวัฒนพงศ) 
                                                                   ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดทุี่ 10 

 

 

 

                                                                                            (นางสาวกนกพจน  บุตรอากาศ) 
                                                                       นักวิชาการตรวจเงนิแผนดนิชาํนาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดนิ 

ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 
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องคการอุตสาหกรรมปาไม 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
 

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

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

  
 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเปนสวนหนึ่งของงบการเงนินี ้
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องคการอุตสาหกรรมปาไม 
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
 

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

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

 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเปนสวนหนึ่งของงบการเงนินี ้
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องคการอุตสาหกรรมปาไม 
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
 

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

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

 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเปนสวนหนึ่งของงบการเงนินี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (นางพรเพ็ญ  วรวิลาวัณย) 
ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 

 
 

 (นางสมบัติ  เฉ่ือยฉํ่า) 
ผูอํานวยการสํานักบัญชีและการเงิน 

องคการอุตสาหกรรมปาไม 
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องคการอุตสาหกรรมปาไม 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
 

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

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

 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเปนสวนหนึ่งของงบการเงนินี ้
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องคการอุตสาหกรรมปาไม 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
   กําไรสะสม (หนวย : บาท) 

  ทุน จัดสรรแลว   

 หมายเหตุ  สํารองธรรมดา สํารองบํารุง 
สวัสดิภาพ 

สํารองโครงการ 
ปลูกสรางสวนปา 

ยังไมไดจัดสรร รวม 

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

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

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

        

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

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

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

        

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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องคการอุตสาหกรรมปาไม 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

            2562         2561 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน   

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

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

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

(หนวย : บาท) 
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องคการอุตสาหกรรมปาไม 
งบกระแสเงินสด (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

     (หนวย : บาท) 
       2562       2561 

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

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน   
          จายคืนเงินกูระยะสัน้จากธนาคาร    - (34,000,000.00) 
          ชําระดอกเบี้ย    - (1,563,450.30) 
                 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน    - (35,563,450.30) 
           เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สทุธิ (59,093,494.74) 86,713,214.12 
           เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด ณ วนัตนงวด 128,710,237.01 41,997,022.89 
          เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 69,616,742.27 128,710,237.01 
   

 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเปนสวนหนึ่งของงบการเงนินี ้
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องคการอุตสาหกรรมปาไม 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
 
 

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

พ.ศ. 2499 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2517 , (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533 , (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 , (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546  
และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 โดยมีสํานักงานใหญ ตั้งอยูที่ 76 ถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย
กรุงเทพฯ 10100 และมีวัตถุประสงคในการจัดตั้ง ดังนี้  

(1)  อํานวยการแกรัฐและประชาชนในการอุตสาหกรรมปาไม     
(2)  ประกอบธุรกิจเก่ียวกับอุตสาหกรรมปาไม เชน เก่ียวกับการทําไมและเก็บหาของปา แปรรูปไม ทําไมอัด อัดไม 

อัดน้ํายาไม กลั่นไม ประดิษฐหรือผลิตวัตถุสิ่งของจากไมและของปา และธุรกิจที่ตอเนื่องคลายคลึงกัน รวมทั้งอุตสาหกรรมอ่ืนใด
ที่เก่ียวดวยไมหรือของปา  

(3)  ปลูกสรางสวนปา คุมครองรักษาปาไม และบูรณะปาไมเพือ่ประโยชนแกการปาไม ไมวาจะเปนการดําเนินการเอง
หรือเปนการดําเนินการเพื่อชวยเหลือรัฐ  

(4)  วิจัย คนควา และทดลองเก่ียวกับผลผลิตและผลติภัณฑดานอุตสาหกรรมปาไม    
(5)  ดําเนินกิจการเก่ียวกับการเผยแพรความรู การปลูกฝงทัศนคติและสํานึกในการคุมครอง ดูแลรักษาบูรณะ

และพัฒนาทรัพยากรปาไม รวมทั้งการจัดหาที่พัก การอํานวยความสะดวกหรือการใหบริการในกิจการที่เก่ียวกับทัศนาจร 
หรือกิจการอ่ืนใดเพื่อประโยชนแกการอํานวยการดังกลาวดวย  

(6)  ดําเนินธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวเนื่องหรือที่เปนประโยชนแกกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
บริษัทยอยและบริษัทรวมประกอบธุรกิจหลักดานอุตสาหกรรมปาไมกับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทั่วไป 

ทั้งภายในและนอกประเทศ ในดานการผลิตและจําหนายไมอัด แผนใยไมอัดแข็ง ประตูไมแผนเรียบ และผลิตภัณฑ เคร่ืองเรือนอ่ืนๆ 
ตลอดจนทําโครงการสวนปาตามที่ไดรับสัมปทานจากกรมปาไม 

หมายเหตุ 2 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ  
นโยบายการบัญชีทีส่ําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงนิขององคการอุตสาหกรรมปาไม มีดงัตอไปนี้ 
2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงนิ 

งบการเงินจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งรวมถึง
มาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัตวิิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวการปฏิบัติทางการบัญชี
ที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเร่ือง “กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552” 
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
ออกตามความใน มาตรา 11 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ใหมีผลบังคับใชสําหรับการจัดทํางบการเงิน 
ซึ่งมีรอบปบัญชีเร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เปนตนไป งบการเงินไดจัดทาํข้ึนโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวแลว 
โดยไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญกับงบการเงิน 

งบการเงินจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาองคประกอบของงบการเงิน ยกเวนตามที่
ระบุในนโยบายบัญช ีในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหาร
ตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เก่ียวกับ
สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ผลที่เกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว 
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2.2  มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญช ีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เร่ิมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน และที่จะมีผลบังคับในอนาคต มีรายละเอียด ดังนี้ 

มีผลบังคับใชสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562  

 
 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง 
ประมาณการทางบัญชีและขอผดิพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เหตุการณภายหลังวันที่รอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบัญชีสาํหรับเงินอุดหนนุจากรัฐบาล และการเปดเผย
ขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน  
เงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน         
เมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561)           เร่ือง  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ                  
ที่เงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย 
ที่อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

รายงานประจําป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม                                  อ.อ.ป. ปลูกปาเพ่ือประชาชน                                  หนา 79 

 

 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย  
และการดําเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง การวัดมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมีความเก่ียวของ 

      อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 15 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเชาดําเนินงาน – สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา 

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

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําข้ึน 
ตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 31 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง รายได – รายการแลกเปลี่ยนเก่ียวกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 32 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทนุเวบ็ไซด 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 1   
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4  
(ปรับปรุง 2561)  

เร่ือง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 5  
(ปรับปรุง 2561)  

เร่ือง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน  การบูรณะ 
และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7  
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 29 ปรับปรุง (2560) เร่ือง การรายงานทางการเงิน    
ในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10  
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 12  
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ขอตกลงสัมปทานบริการ 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561)    เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 2  
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 3  
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 14   
(ปรับปรุง 2561) 
 

เร่ือง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนด
เงินทุนข้ันต่ํา และปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้ 
สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561)   
เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 17  
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 20  
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 21  
(ปรับปรุง 2561)     

เร่ือง เงินที่นําสงรัฐ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 22 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง รายงานที่เปนเงินตราตางประเทศและสิ่งตอบแทน 
จายลวงหนา 

 

มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญช ี
และขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูล
เก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การบัญชีและรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย 
ที่อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเปนคร้ังแรก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงาน 
ที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การเปดเผยเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การวัดมูลคายุติธรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สัญญาเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 10 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมีความเก่ียวของ 
อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

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

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 29 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 32 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1  
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน  
การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 29  ปรับปรุง (2561) เร่ือง การรายงาน 
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 12 
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 14 
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนด
เงินทุนข้ันต่ําและปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้ 
สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561)
เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ 
ในหนวยงานตางประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 17  
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 19 
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 20 
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 21 
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง เงินที่นําสงรัฐ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 22 
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง รายการที่เปนเงินตราตางประเทศและสิ่งตอบแทนจาย
ลวงหนา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 23 
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง  ความไมแนนอนเก่ียวกับวิธีการทางภาษีเงินได 
 

 

ผูบริหารขององคการอุตสาหกรรมปาไม ไดประเมินและคาดวา มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกลาวขางตนจะไมมีผลกระทบ
ที่เปนสาระสําคัญตองบการเงินขององคการอุตสาหกรรมปาไมในปที่เร่ิมใช 

2.3  การใชประมาณการ  
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งกําหนดใหฝายบริหาร

ตองประมาณการและกําหนดขอสมมติฐานที่เก่ียวของ ซึ่งมีผลกับตัวเลขของสินทรัพยและหนี้สิน รวมทั้งการเปดเผยขอมูล
เก่ียวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาที่เสนอ
งบการเงินดังกลาวฯ ตัวเลขที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากตัวเลขประมาณการถึงแมวาตัวเลขประมาณการไดจัดทําขึ้น
ดวยความเขาใจที่ดีที่สุดในเหตุการณและสิ่งที่กระทําไปในปจจุบันในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงิน 

2.4  การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
รายการตางๆ ในงบการเงินขององคการอุตสาหกรรมปาไม วัดมูลคาโดยใชสกุลเงินบาท รายการบัญชีใน

สกุลเงินตราตางประเทศที่เกิดข้ึนระหวางป แปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย
และหนี้สินที่เปนตัวเงินในสกุลเงินตราตางประเทศ ซึ่งคงเหลือ ณ วันที่ตามงบแสดงฐานะการเงิน แปลงคาเปนเงินบาท
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการกําไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระ
ที่เปนเงินตราตางประเทศ และที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินดังกลาว ไดบันทึกไวในงบกําไรขาดทุน
ในงวดที่เกิดข้ึน 
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2.5  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร หรือเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนที่

มีสภาพคลองในการเปลี่ยนมือ ซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันที่มีการออกตราสาร 

2.6  ลูกหน้ีการคา 
ลูกหนี้การคาแสดงในมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณจากลูกหนี้ที่มิใช

สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่คางนานตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลตาง
ระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สงสัยจะสูญบันทึกเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนในปที่เกิดข้ึน 

2.7  สินคาคงเหลือ 
สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุน หรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวาราคาทุน

ของสินคาคงเหลือคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก มูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับประมาณจากราคาที่คาดวาจะขายได
ตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปนเพื่อใหสินคานั้นพรอมขายและคาใชจายในการขาย ณ วันสิ้นงวด
องคการอุตสาหกรรมปาไมตั้งประมาณการเผื่อสินคาชํารุดและเสื่อมคุณภาพจากยอดสินคาคงเหลือที่ประมาณจากราคา
โดยคณะกรรมการสํารวจสินคาคงเหลือกําหนดข้ึนตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับในขณะนั้นโดยคํานึงถึงสภาพของสินคาคงเหลือ 

องคการอุตสาหกรรมปาไม จะทําการตรวจนับสินคาคงเหลือปละครั้งและจะปรับปรุงจํานวนคงเหลือ
ตามบัญชีใหตรงกับรายงานของคณะกรรมการตรวจนับสินคา หากผลตางที่เกิดจากยอดที่ตรวจนับไดต่ํากวายอดคงเหลือ
ตามบัญชีจะแสดงเปนสินทรัพยไวในบัญชีขัดของเพื่อรอการสอบสวนหาสาเหตุ และจะตั้งประมาณการเผื่อความเสียหายไว
ทั้งจํานวน ในกรณีที่ยอดตรวจนับไดสูงกวายอดตามบัญชีจะรับรูเปนรายไดทั้งจํานวน 

สินคาคงเหลือรวมถึงสวนปาที่องคการอุตสาหกรรมปาไม มีวัตถุประสงคหลักในการปลูกสรางสวนปา
เพื่อการคา สวนปาเศรษฐกิจโครงการ 1 – 6 โดยแสดงรายการในงานระหวางผลิต เมื่อมีการทําไมออกจะลดยอดงานระหวาง
ผลิตสวนปาเศรษฐกิจโครงการ 1 – 6 ดวยตนทุนของแตละแปลงปที่ทําไมออก รวมกับคาใชจายตางๆ ในการทําไมออกและ
โอนเขาสต็อกสินคาเพื่อรอจําหนายตอไป 

สําหรับการปลูกสรางสวนปายางพาราที่มีวัตถุประสงคเพื่อจําหนายน้ํายางพารา และเพื่อจําหนายไมซุง
ยางพารามีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี ้

ระยะที่ 1 การปลูก การบํารุงรักษา ตั้งแตปลูกจนถึงกอนเริ่มเปดกรีดยางได (อายุระหวาง 1 - 7 ป) 
คาใชจายที่เกิดข้ึนใหบันทึกบัญชีสินทรัพยในรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สินทรัพยระหวางดําเนินการ - สวนปายางพารา
โครงการ 1 - 6) เมื่อพรอมเปดกรีดยางไดใหโอนเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สวนปายางพาราโครงการ 1 - 6) 

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

ระยะที่ 3 การจําหนายไมซุงยางพารา เมื่อหยุดกรีดยางพารา หรือครบรอบตัดฟนที่กําหนดเมื่อตนยางพารา  
มีอายุประมาณ 26 ปขึ้นไป เมื่อมีการทําไมออกจากสวนปาจะปรับปรุงบัญชีจากรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
(สวนปายางพาราโครงการ 1 - 6) เปนสินทรัพยหมุนเวียนประเภทสินคา (งานระหวางผลิตสวนปาเศรษฐกิจโครงการ 1 - 6) 

2.8  พัสดุคงเหลือ 
พัสดุคงเหลือแสดงดวยราคาทุนถัวเฉลี่ยหักดวยประมาณการเสื่อมมูลคาและลาสมัยสําหรับพัสดุที่

เสื่อมสภาพหรือไมไดใชนาน 
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2.9  เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
2.9.1  เงินลงทุนบริษัทยอย 

เงินลงทนุในบริษทัยอยแสดงในงบการเงินดวยวิธีราคาทุนหักคาเผื่อดอยคาเงินลงทนุ        
2.9.2   เงินลงทุนบริษัทรวม 
  เงินลงทุนในบริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมกิจการมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ แตไมถึงกับ

ควบคุมซึ่งโดยทั่วไปก็คือการที่กลุมกิจการถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงอยูระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 50 ของสิทธิออก
เสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทรวมรับรูโดยใชวิธีสวนไดเสีย    

กรณีเงินลงทุนในบริษัทรวม ซ่ึงไดจดทะเบียนเลิก และอยูระหวางชําระบัญชี และบริษัทที่เปนบริษัท
ราง ตามนิยามของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กอน บริษัท ไมอัดไทย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยจะจดทะเบียนเลิกจะรับรูดวย
มูลคาราคาทุน ณ วันที่บริษัทยอยเลิกกิจการหักคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน 

2.10   อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยที่ถือไวเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชาระยะยาว หรือจากการเพิ่มมูลคาของสินทรัพย

หรือทั้งสองอยาง และไมไดมีไวเพื่อใชในการดําเนินงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม ถูกจัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนรวมถึงอสังหาริมทรัพยที่อยูระหวางการกอสรางเพื่อพัฒนาเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในอนาคต 
โดยอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนขององคการอุตสาหกรรมปาไม เปนที่ดินที่ถือครองไวโดยยังมิไดระบุวัตถุประสงคของการใช
ในอนาคต ซึ่ง องคการอุตสาหกรรมปาไม ไมไดระบุจะใชที่ดินนั้นเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานหรือเพื่อขายในระยะสั้น  

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนวัดมูลคาเร่ิมแรกดวยราคาทุนซึ่งรวมถึงตนทุนในการทํารายการ และวัดมูลคา
ภายหลังการรับรูดวยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม (ถามี) 

ตนทุนที่เกิดข้ึนภายหลังจะบันทึกรวมในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยก็ตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขาง
แนวาองคการอุตสาหกรรมปาไมจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากตนทุนนั้น และสามารถวัดราคามูลคาตนทุน
ไดอยางนาเชื่อถือ ตนทุนในการซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ  

2.11   ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสวนปา 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ รับรูเร่ิมแรกดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคา 

คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิด ตลอดอายุการใหประโยชนที่ประมาณการ
ไวของสินทรัพย ยกเวนที่ดิน ซึ่งถือวาประมาณการอายุการใหประโยชนมีไมจํากัด (สําหรับสินทรัพยที่ซื้อหรือไดมาถึง
วันที่ 19 มิถุนายน 2548 ที่มีมูลคาเกิน 3,000.00 บาท บันทึกเปนสินทรัพย ตอมาไดปรับเพิ่มข้ึนเปน 30,000.00 บาท 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 โดยยอดที่ต่ํากวานั้นจะบันทึกเปนคาใชจายในงวดที่ซื้อหรือไดมา) 

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ กําหนดใหกิจการตองทบทวนอายุ
การใหประโยชน มูลคาคงเหลือ และวิธีการคิดคาเสื่อมราคาอยางนอยที่สุดทุกสิ้นรอบปบัญชี โดยถือปฏิบัติ ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งองคการอุตสาหกรรมปาไมไดดําเนนิการ ดังนี ้
 

ประเภทสินทรัพย อายุการใชงานสินทรัพย (ป) มูลคาซากอัตรารอยละ 
อาคารและสิ่งปลกูสราง 10 – 40 1 – 15 

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

คอมพิวเตอร 5 ไมมี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 5 ไมมี 
ระบบสาธารณูปโภค 10 1 
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ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคา   
ที่คาดวาจะไดรับคืน 

รายการกําไรขาดทุนจากการจาํหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ คํานวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่
ไดรับกับราคาตามบัญชี และไดรวมอยูในงบกําไรขาดทุน 

รายจายเก่ียวกับการตอเติม การตออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพยใหดีข้ึน จะถูกรวมไวเปนตนทุน
ของสินทรัพย เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะกลับเขาสูองคการอุตสาหกรรมปาไม
มีมูลคาสูงกวาการใชประโยชนเดิมของสินทรัพยที่มีไวตั้งแตตนเมื่อไดมาซึ่งสินทรัพย และจะตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุ
การใชประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพย คาซอมแซมและบํารุงรักษารับรูเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดข้ึน 

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

2.12  สินทรัพยไมมีตัวตน – โปรแกรมคอมพิวเตอร 
สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเปนสินทรัพย โดยคํานวณจากตนทุน

ในการไดมาและการดําเนินการใหโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นสามารถนํามาใชงานไดตามประสงค โดยจะตัดจําหนายตลอดอายุ
ประมาณการใหประโยชนภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป 

ตนทุนที่ใชในการพัฒนาและบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น ตนทุน
โดยตรงในการจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรที่องคการอุตสาหกรรมปาไม เปนผูดูแลและมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจให
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่มากกวาตนทุนเปนเวลาเกินกวาหนึ่งปจึงจะบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน ตนทุนโดยตรงรวมถึง
ตนทุนพนักงานที่ทํางานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรและคาใชจายที่เก่ียวของในจํานวนเงินที่เหมาะสม 

คาใชจายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรใหสูงข้ึนกวาเมื่อไดมาจะบันทึกเปน
ตนทุนเพื่อการพัฒนาและบวกรวมไวในตนทุนเมื่อไดมาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น ตนทุนในการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอรจะรับรูเปนสินทรัพยและตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชนตามประมาณการแตไมเกิน 5 ป 

2.13   การดอยคาของสินทรัพย 
สินทรัพยและสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใชงานจํากัด จะมีการทบทวนการดอยคาเมื่อมีเหตุการณ

หรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคา
ตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคาตามราคาทุนหักตนทุน
ในการขายเทียบกับมูลคาจากการใชสินทรัพยจะถูกจัดเปนหนวยเล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาไดเพื่อวัตถุประสงคของ
การประเมินการดอยคาสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงินจะมีการประเมินความเปนไปไดที่จะกลับรายการขาดทุนจากการ
ดอยคา ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

2.14  รายการรอการรับรู 
เปนสินทรัพยที่ไดรับบริจาคโดยมีเงื่อนไขในการใชจายสินทรัพยนั้น หรือเงินที่รับจากรัฐบาลโดยมีเงื่อนไข

ในการใชจายเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคของรัฐบาล สินทรัพยที่ไดรับบริจาคและเงินอุดหนุนที่ใหประโยชนเกิน 1 รอบ
ระยะเวลาบัญชี องคการอุตสาหกรรมปาไมจะรับรูเปนสินทรัพยคูกับรายการรอการรับรู และจะทยอยรับรูรายการรอการรับรู
เปนรายไดจากการรับบริจาคหรือรายไดเงินอุดหนุนรัฐบาลคูกับบัญชีคาเสื่อมราคาของสินทรัพยหรือคาใชจายที่เก่ียวของโดยตรง
เมื่อองคการอุตสาหกรรมปาไมไดดําเนินการตามวัตถุประสงคของผูใหเงินแลว 
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2.15   เงินชวยเหลือโครงการวนวัฒนวิทยา 
มูลนิธิวนวัฒนวิทยาโพนทะเล อู – เมดา (OSC – U) ไดใหเงินชวยเหลือกับองคการอุตสาหกรรมปาไม 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหองคการอุตสาหกรรมปาไมใชปลูกปาในพื้นที่ปาเสื่อมโทรมที่อยูในความดูแลขององคการอุตสาหกรรมปาไม
และเปนแหลงศึกษาคนควาวิจัยสําหรับนักวิชาการที่สนใจทั่วไป ทั้งภายในและตางประเทศ โครงการดังกลาวฯ เร่ิมตั้งแต 
พ.ศ. 2535 – ปจจุบัน ในเนื้อที่ 14,420.50 ไร (ปลูกไดจริง 18,430.601 ไร) ซึ่งองคการอุตสาหกรรมปาไมจะบันทึกเงิน
ชวยเหลือดังกลาวไวเปนหนี้สิน และจะทยอยรับรูเปนรายไดเมื่อองคการอุตสาหกรรมปาไมไดดําเนินการปลูกสราง
สวนปาตามวัตถุประสงคของผูใหเงินแลว การปลูกสรางสวนปาขององคการอุตสาหกรรมปาไม แบงเปน 5 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1  จํานวน 4,623.00 ไร ที่สวนปาคลองตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และสวนปาน้ําสวยหวยปลาดุก 
จังหวัดเลย 

ระยะที่ 2  จํานวน 703.00 ไร ที่สวนปาทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
ระยะที่ 3  จํานวน 2,069.50 ไร ที่สวนปาองคพระ จังหวัดสุพรรณบุรี , สวนปาดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี , 

สวนปาทากุม จังหวัดตราด , สวนปาโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี และสวนปาคลองตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ระยะที่ 4  จํานวน 2,325.00 ไร ที่สวนปาภูสวรรค , สวนปาน้ําสวยหวยปลาดุก และสวนปานาดวง จังหวัดเลย , 

สวนปาหวยน้ําขาว จังหวัดกระบี่  และสวนปาเกริงกระเวีย จังหวัดกาญจนบุรี 
ระยะที่ 5  จํานวน 4,700.00 ไร ที่สวนปาคลองตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา , สวนปาน้ําสวยหวยปลาดุก 

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

2.16   ตนทุนการทําไม 
การคํานวณตนทุนการทําไมสวนปา โดยนําเงินลงทุนการปลูกสรางสวนปาแตละแปลงปมาถัวเฉลี่ยดวย

ปริมาตรเนื้อไมที่มีอยูในแตละแปลงป เพื่อใชเปนฐานในการคิดตนทุนการทําไมตอปริมาตร เมื่อมีการทําไมออกจากแปลงใด
ของสวนปานั้นๆ เปนจํานวนทอน และปริมาตรเทาใดก็จะนําปริมาตรที่ทําไมออกคูณกับฐานขอมูลตนทุนทําไมตอปริมาตร
แลวบวกดวยคาใชจายตางๆ ของแปลงที่ทําไมออก จะเปนตนทุนการทําไม 

การทําไมในพื้นที่บริเวณอางหรือเข่ือนเก็บกักน้ําองคการอุตสาหกรรมปาไมจะเฉลี่ยคาใชจายในการสํารวจ
เปนตนทุนของไมที่ทําออกตามสัดสวนของปริมาตรไมที่ทําออกกับปริมาตรไมทั้งสิ้น 

2.17  สํารองโครงการปลูกสรางสวนปา 
เปนการจัดสรรกําไรสุทธิของแตละป ในอัตรารอยละที่คณะกรรมการบริหารไดกําหนดไว สําหรับการลงทุน

ในโครงการปลูกสรางสวนปาซึ่งจําเปนตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก 

2.18  สัญญาเชาระยะยาว 
(ก)  กรณีที่องคการอุตสาหกรรมปาไมเปนผูใหเชา 

สินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานแสดงรวมอยูในอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ในงบแสดงฐานะการเงิน และตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยดวยเกณฑเดียวกันกับที่ใชกับรายการ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (หมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 2.11) ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกันรายไดคาเชา (สุทธิจาก
สิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดจายใหแกผูเชา) จะรับรูเปนรายไดตามวิธีเสนตรงตลอดระยะเวลาการใหเชา 

(ข) กรณีที่องคการอุตสาหกรรมปาไมเปนผูเชา 
สัญญาเชารถยนต ซึ่งผูใหเชาเปนผูไดรับความเสี่ยง และผลตอบแทนทั้งหมดของความเปนเจาของ

พึงไดรับจากสินทรัพย สัญญาเชานั้นถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน และผูเชาจะตองรับรูจํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชา
ดําเนินการ ซึ่งไมรวมตนทุนในการใหบริการ เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

คาใชจายที่เกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุสัญญา ไดแกเงินเพิ่มที่ตอง
จายใหแกผูใหเชา จะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
 
 

รายงานประจําป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม                                       อ.อ.ป. ปลูกปาเพ่ือประชาชน                               หนา 87 

 

 



2.19  ประมาณการหน้ีสิน 
องคการอุตสาหกรรมปาไมจะบันทึกประมาณการหนี้สนิอันเปนภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือ

ตามขอตกลงที่จัดไวอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ซึ่งการชําระภาระผูกพันนั้นมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะ
สงผลใหองคการอุตสาหกรรมปาไมตองสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการที่นาเชื่อถือของจํานวนที่ตองจายประมาณ
การหนี้สินดังกลาว ไมรวมถึงประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน ในกรณีที่องคการอุตสาหกรรมปาไมคาดวา
ประมาณการหนี้สินเปนรายจายที่จะไดรับคืน องคการอุตสาหกรรมปาไมจะบันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหากเมื่อคาดวานาจะ
ไดรับรายจายนั้นคืนอยางแนนอน 

2.20  ผลประโยชนของพนักงาน 
(ก) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
องคการอุตสาหกรรมปาไมจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2540 

โดยใชชื่อวา “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานองคการอุตสาหกรรมปาไม” ซึ่งจดทะเบียนแลว สําหรับพนักงานที่ไดรับ
การบรรจุนับตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2540 ใหเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพทุกคน สวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน
กอนวันที่ 2 มิถุนายน 2540 ใหเปนไปตามความสมัครใจโดยสามารถเลือกเขากองทุนบําเหน็จฯ หรือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
องคการอุตสาหกรรมปาไมจายเงินสมทบเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 10 ของเงินเดือน/คาจาง สําหรับพนักงานที่มีอายุ
การทํางานเกิน 20 ป อัตรารอยละ 9 ของเงินเดือน/คาจาง สําหรับพนักงานที่ ไดรับการบรรจุและมีอายุการทํางานไมเกิน 
20 ป องคการอุตสาหกรรมปาไมรับรูเงินจายสมทบเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดรายการ สินทรัพยของกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพย ซึ่งบริหารโดย บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด  

(ข) เงินทดแทนจากการทํางาน 
องคการอุตสาหกรรมปาไมจัดใหมีโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานเพื่อจายเงินใหแกพนักงาน

เปนไปตามกฎหมายแรงงานไทยจํานวนเงินดังกลาวขึ้นกับฐานเงินเดือน และจํานวนปที่พนักงานทํางานใหองคการ
อุตสาหกรรมปาไมนับถึงวันสิ้นสุดการทํางานที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

(ค) ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 
ผลประโยชนระยะสั้น เปนผลประโยชนของพนักงานที่มิใชผลประโยชนเมื่อเลิกจาง ซึ่งมีกําหนด

จายชําระภายใน 12 เดือน นับจากวันสิ้นงวดที่พนักงานไดใหบริการ ไดแก การลาพักผอนประจําป 
(ง) ผลประโยชนหลังออกจากงาน 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน เปนผลประโยชนของพนักงานที่มิใชผลประโยชนเมื่อเลิกจาง ซึ่งมีการจาย

หลังจากการจางงานสิ้นสุดลง โดยจายตามกฎหมายแรงงานไทยจํานวนเงินดังกลาวข้ึนอยูกับฐานเงินเดือน และจํานวนปที่
พนักงานทํางานใหองคการอุตสาหกรรมปาไมนับถึงวันที่สิ้นสุดการทํางานที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

หนี้สินซึ่งเกิดจากขอกําหนดที่เปนผลจากกฎหมายแรงงานไทย และผลประโยชนของพนักงานดังกลาวฯ
คํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) 
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชนดังกลาวกําหนด โดยการคิดลดกระแสเงินสดที่ตองจายใหแกพนักงาน 
รวมทั้งมีเงื่อนไขและวันครบกําหนดใกลเคียงกับเงื่อนไขของภาระผูกพันของผลประโยชนหลังออกจากงานโดยประมาณ 

องคการอุตสาหกรรมปาไมรับรูกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชนของพนักงานทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

2.21  การรับรูรายไดและคาใชจาย 
รายไดจากการจําหนายสินคา รับรูเปนรายไดเมื่อมีการสงมอบสินคาแลว 
รายไดเก่ียวกับน้ํายางพารา รับรูเปนรายไดเมื่อองคการอุตสาหกรรมปาไมไดสงน้ํายางดิบใหผูซื้อแลว 
รายไดดอกเบี้ย รับรูตามสัดสวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 
รายไดและคาใชจายอ่ืน รับรูตามเกณฑคงคาง 
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หมายเหตุ 3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
หนวย : ลานบาท 

     2562    2561 
              เงินสด   0.45    0.46 
              เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั 0.29    (1.06)   
              เงินฝากธนาคารออมทรัพย        

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

              เงินฝากธนาคารประจํา 0.02  69.17  50.06  128.25 
รวม   69.62    128.71 

        

 
หมายเหตุ 4 เงินลงทุนชั่วคราว 

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

รวม 200.00  250.00 
    

 
หมายเหตุ 5 ลูกหน้ีการคา 

หนวย : ลานบาท 
      2562  2561 
              ลูกหนี้ทั่วไป 77.13  72.86 
              ลูกหนี้สวนราชการ 3.60  95.21 
              ลูกหนี้พนักงาน และราชการ 0.35  0.39 

 81.08  168.46 
              หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (71.91)  (72.77) 

รวม 9.17  95.69 
    

 
      ลูกหนี้ทั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 77.13 ลานบาท สวนใหญเปนลูกหนี้ บริษัท ทรอปคอล      
ฟอรเรสทรีส พีทีอี จํากัด จํานวน 65.98 ลานบาท โดยองคการอุตสาหกรรมปาไมไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนแลว 
ลูกหนี้พนักงาน และราชการเปนลูกหนี้ที่องคการอุตสาหกรรมปาไมขายสินคาใหกับพนักงานและหนวยราชการโดยให
ผอนชําระคาสินคาเปนงวดๆ และลูกหนี้สวนราชการเปนการขายสินคาไมแปรรูปกับหนวยราชการ 

 

         รายการเคลื่อนไหวของบัญชคีาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีดงันี ้
หนวย : ลานบาท 

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

  
0.80 

  
0.80 

 

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

            รวม    2,602.32  2,461.36 
      

 
หมายเหตุ 7 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 
 
                                                                                                                                    หนวย : ลานบาท 
      2562  2561 
               ลูกหนี้อ่ืน 20.68  20.94  
               หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (20.24) 0.44 (20.48) 0.46 
               ขัดของ – ลูกหนี ้ 5.23  5.26  
               หัก ประมาณการเผื่อความเสียหาย (5.23)          - (5.26)    - 
               เงินยืมทดรอง           -  0.16 
               เงินคางรับ  7.34  18.42 
               คาใชจายจายลวงหนา  0.82  1.28 
               คาภาคหลวงจายลวงหนา  0.18  0.09 
               ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนดชําระ  0.40  0.15 
               คาภาษีมูลคาเพิ่มคางรับ  1.36  0.89 
               ลูกหนี้ความผิดทางแพง 41.52  30.60  
              หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ลูกหนี้คดีความ) (30.60) 10.92 (30.60)         - 
              ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด 0.25  0.25  
                    หัก คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (ลูกหนี้ความรับผดิชอบทางละเมดิ) (0.25)          -      -      0.25 

รวม  21.46  21.70 
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หมายเหตุ 7 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (ตอ) 
ลูกหนี้อ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 20.68 ลานบาท สวนใหญเปนลูกหนี้คาปรับไมสูญหายซึ่งอยู

ในระหวางดําเนินคดีหรืออยูระหวางการยึดทรัพยเพื่อขายทอดตลาด โดยองคการอุตสาหกรรมปาไมไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญแลวตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลังจํานวน 20.24 ลานบาท 

ขัดของ – ลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 5.23 ลานบาท เปนบัญชีที่บันทึกพักไวชั่วคราวทั้งดานลูกหนี้
และเจาหนี้ (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 17) เพื่อรอการสอบสวนสะสางและไดรวมไมที่สูญหายและขาดสํารวจ
ตั้งแตป 2515 – 2562 จํานวน 5.23 ลานบาท ซึ่งองคการอุตสาหกรรมปาไมไดประมาณการเผื่อความเสียหายไวเต็มจํานวนแลว 

เงินคางรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 7.34 ลานบาท เปนคาจางตัดไมและคาดูแลไมคางรับ 
จํานวน 2.98 ลานบาท เปนไปตามสัญญาซื้อขายไมที ่บริษัท ทรอปคอล ฟอรเรสทรีส ทีพีอี จํากัด ไดทําไวกับองคการอุตสาหกรรมปาไม 
รายไดผลิตภัณฑยางพาราจํานวน 3.98 ลานบาท และเงินคางรับอ่ืนๆ อีกจํานวน  0.38  ลานบาท 

ลูกหนี้ความผิดทางแพง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 41.52 ลานบาท สวนใหญเปนลูกหนี้ที่เกิดจาก
ศาลแพงมีคําพิพากษา ตามคดีหมายเลขดําที่ 8423/2551 คดีหมายเลขแดงที่ 575/2553 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 
ให บริษัท ฐิติกาญจนคาไม จํากัด ชดใชเงินคาปรับใหแกองคการอุตสาหกรรมปาไม เนื่องจากผิดสัญญาซื้อขายไมหมอนรองราง
ธรรมดาเนื้อแข็ง ซึ่งทําใหองคการอุตสาหกรรมปาไมไมสามารถดําเนินการสงไมหมอนใหกับการรถไฟแหงประเทศไทย
ไดตามสัญญา จึงทําใหการรถไฟฟองคดีแพงเรียกคาปรับตามสัญญาโดยไดมีการฟองรองคดีแพงและไดมีขอยุติของอนุญาโตตุลาการ 
โดยใหทางองคการอุตสาหกรรมปาไมตองจายเงินคาปรับตามสัญญาใหกับการรถไฟแหงประเทศไทย เปนเงินจํานวน 13.86 ลานบาท 
และศาลแพงไดพิพากษาให บริษัท ฐิติกาญจนคาไม จํากัด ชําระเงินคาปรับใหกับองคการอุตสาหกรรมปาไมเปนเงิน
จํานวน 29.72 ลานบาท โดยปจจุบันอยูระหวางการสืบหาหลักทรัพยของ บริษัท ฐิติกาญจนคาไม จํากัด  

ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 0.25 ลานบาท เก ิดจากคณะกรรมการ-
บริหารกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไม มีคําสั่งที่ 1/2555 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2555 เรื่องใหรับผิดชดใช
คาสินไหมทดแทนกรณีนําที่ดินขององคการอุตสาหกรรมปาไมไปใชประโยชน โดยองคการอุตสาหกรรมปาไมไดรับความเสียหาย
และขาดรายไดเปนเงิน 0.36 ลานบาท จึงใหผูเก่ียวของ 2 รายรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนตามมูลคาความเสียหาย
ใหแกองคการอุตสาหกรรมปาไม ดังนี้  

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

รายที่ 2 อดีตผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม ใหชดใชคาเสียหาย จํานวนรอยละ 30 ของมูลคา
ความเสียหายคิดเปนเงิน 0.11 ลานบาท โดยไดโอนเงินคางจายชดใชแลวทั้งจํานวนตามบันทึกสํานักบัญชีและการเงิน 
ที่ ทส 1403.3/1588 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 

ในขณะที่มีคําสั่งใหชดใชคาเสียหาย ผูเก่ียวของรายที่ 1 ฟองรองดําเนินคดีกับองคการอุตสาหกรรมปาไม 
กรณีที่ ถูกสั่งลงโทษทางวินัยใหออก ตอมาคดีของผู เ ก่ียวของรายที่  1 สิ้นสุดลงโดยศาลแรงงานกลางพิพากษา
ใหองคการอุตสาหกรรมปาไมรับผูเก่ียวของรายที่ 1 กลับเขามาทํางาน ซึ่งองคการอุตสาหกรรมปาไม มีคําสั่ง ที่ 140/2558 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ใหผูเก่ียวของรายที่ 1 กลับเขามาทํางานในตําแหนงผูอํานวยการสํานัก อัตราเงินเดือน 0.04 ลานบาท 
และผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไมมีคําสั่งใหหักเงินเดือน ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 อัตรารอยละ 30 ของจํานวนเงินเดือน 
คิดเปน 0.01 ลานบาท ตอมาสํานักทรัพยากรมนุษยมีความเห็นวา การอายัดเงินเดือนรอยละ 30 ของจํานวนเงินเดือนตอเดือน 
อาจเปนการดําเนินการที่ขัดกับประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เร่ือง มาตรฐานข้ันต่ําของสถานภาพการจาง
ในรัฐวิสาหกิจ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2549 ขอ 31 หามมิใหหักเกินรอยละสิบ เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือ 
และวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไมไดสั่งการใหชะลอการหักเงินเดือนไวกอนจนกวาจะไดขอยุติ
ของศาลแรงงานกลาง ตามคําฟองคดีแรงงานคดีหมายเลขดําที่ 1233/2559 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 
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หมายเหตุ 7 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (ตอ) 
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟองตามคดีหมายเลขดําที่ 1233/2559 และ 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 องคการอุตสาหกรรมปาไมใหดําเนินการหักเงินเดือนชําระหนี้ตามคําพิพากษาศาลแรงงาน
กลาง ตามบันทึกสั่งการผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม ทายบันทึกสํานักกฎหมาย ที่ ทส 1405.2/256 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2560 ซึ่งไดหักเงินเดือนชดใชแลวรวมจํานวนทั้งสิ้น 0.13 ลานบาท 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ พิพากษาแกคําพิพากษาศาลแรงงานกลาง ใหคืนเงินแก 
นายทรงพล อาทรธุระสุข (ผูเก่ียวของรายที่ 1)  ซึ่งองคการอุตสาหกรรมปาไมไดนําเงินจํานวนดังกลาวพรอมดอกเบี้ยวางไวที่
ศาลแรงงานกลาง และองคการอุตสาหกรรมปาไมอยูระหวางขออนุญาตฎีกาตอศาลฎีกาตามคําพิพากษาดังกลาว 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ศาลแรงงานกลาง อานคําสัง่ศาลฎีกา ดังนี ้
1. เงินที่องคการอุตสาหกรรมปาไมหักไว ศาลไมรับวินิจฉัย ใหคืนเงินแกโจทย (นายทรงพล อาทรธุระสุข) 
2. ดอกเบี้ย ศาลชั้นตนพิพากษาใหองคการอุตสาหกรรมปาไม (จําเลย) จายในอัตรารอยละ 15 ศาลฎีกา 

รับวินิจฉัยในเร่ืองดอกเบี้ยที่องคการอุตสาหกรรมปาไมขออนุญาตฎีกาดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 เนื่องจากเปนรัฐวิสาหกิจ
อยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาใหองคการอุตสาหกรรมปาไม (จําเลย) ชําระดอกเบี้ย
ใหแกโจทยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป 

และเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ไดดําเนินการยื่นคําแถลงขอวางเงินตามคําพิพาษาเพิ่มเติม เปนเงิน 0.14 ลานบาท 
เนื่องจากคดีถึงที่สุดแลวตามหนังสือสํานักงานคดีแรงงาน สํานักงานอัยการสูงสุด ที่ อส 0037.1/47 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2563 

ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลว ตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลังกําหนด จํานวน 0.25 ลานบาท 
 

หมายเหตุ 8 เงินลงทุนในบริษทัรวม 
หนวย : ลานบาท 

 
ชื่อบริษัท 

สัดสวนการถือหุน ราคาทุน ราคาตามบัญช ี เงินปนผลรับ 
2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รอยละ รอยละ ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

1.บริษัท - ที่จดทะเบยีนเลิกและอยูระหวางชาํระบัญชีและไดตัง้ดอยคาเต็มจํานวน 
บริษัท สงขลาทาํไม จาํกัด 20% 20% 0.20 0.20 0.20 0.20 - - 
บริษัท อุดรทําไม จํากัด 46.67% 46.67% 0.70 0.70 0.70 0.70 - - 
บริษัท – ที่เปนบริษัทรางตามนยิามกรมพัฒนาธุรกิจการคาและไดตั้งดอยคาเต็มจาํนวน 
บริษัท เพชรบุรีทาํไม จาํกัด 20% 20% 0.40 0.40 0.40 0.40 - - 
บริษัท ระนองทาํไม จํากัด 20% 20% 0.80 0.80 0.80 0.80 - - 
บริษัท ชลบุรีทาํไม จาํกัด 20% 20% 0.40 0.40 0.40 0.40 - - 
บริษัท ปราจีนบุรีทําไม จํากัด 46.67% 46.67% 0.70 0.70 0.70 0.70 - - 
บริษัท บุรีรัมยทาํไม จาํกัด 20% 20% 0.60 0.60 0.60 0.60 - - 
บริษัท เลยทาํไม จาํกัด 20% 20% 1.40 1.40 1.40 1.40 - - 
บริษัท ระยองทาํไม จาํกัด 20% 20% 0.20 0.20 0.20 0.20 - - 
   5.40 5.40 5.40 5.40   
หัก คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน   (5.40) (5.40) (5.40) (5.40)   

คงเหลือ   - - - -   
2. บริษทั – ที่ยังดาํเนนิการอยู         
บริษัท ตราดทาํไม จํากัด 46.67% 46.67% 2.80 2.80 10.70 10.82 0.64 0.55 
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล        
เพาเวอรกรีน จํากัด 

 
46.67% 

 
46.67% 

 
0.70 

 
0.70 

 
2.46 

 
2.82 

 
0.23 

 
  - 

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

องคการอุตสาหกรรมปาไม ถือหุนในบริษัททําไมจังหวัดตางๆ ท่ัวประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตร ี      
เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2533 ใหองคการอุตสาหกรรมปาไมถอนตัวจากการเปนผูถือหุนในบริษัททําไมจังหวัดตางๆ    
ท่ัวประเทศ ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการชําระบัญชี องคการอุตสาหกรรมปาไมถือหุนจํานวน 11 บริษัท
มูลคาเงินลงทุนตามราคาบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2562 รวม 13.16 ลานบาท มีสถานะ ดังนี้ 

1. อยูระหวางการชําระบัญชี และเปนบริษัทราง 9 บริษัท 

- บริษัทท่ีจดทะเบียนเลิกและอยูระหวางชําระบัญชี จํานวน 2 บริษัท มูลคาเงินลงทุนรวมราคาตามบัญช ี
รวมจํานวน 0.90 ลานบาท ซ่ึงคาดวามูลคาท่ีจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาเงินลงทุนท่ีบันทึกไว จึงไดตั้งคาเผื่อการดอยคา
ของเงินลงทุนสําหรับบริษัทดังกลาวเต็มจํานวน 

- บริษัทท่ีกระทรวงพาณิชยขีดชื่อออกจากทะเบียนเปนบริษัทราง 7 บริษัท มูลคาเงินลงทุนรวม
ตามราคาบัญชีจํานวน 4.50 ลานบาท องคการอุตสาหกรรมปาไมไดตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนสําหรับ
บริษัทดังกลาวไวเต็มจํานวน  

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

 
หมายเหตุ 9 เงินลงทุนบริษัทยอย 

หนวย : ลานบาท 
 

ชื่อบริษัท 
จดทะเบียน

จัดตั้ง 
ประเภท
ธุรกิจ 

ทุนชําระแลว สัดสวน 
การลงทุน 

ราคาตามบัญช ี
2562 2561 2562  2561 

บริษัท ไมอัดไทย จํากัด ประเทศไทย ธุรกิจไมอัด 80.00 80.00 100% 80.00  80.00 

หัก คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน      -  - 

คงเหลือ      80.00  80.00 
         

 
องคการอุตสาหกรรมปาไมถือหุนในบริษัทยอย จํานวน 1 บริษัท คือ บริษัท ไมอัดไทย จํากัด ประกอบธุรกิจไมอัด 

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 80.00 ลานบาท ตามคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 
ใหเลิกกิจการ บริษัท ไมอัดไทย จํากัด โดยดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑที่เก่ียวของ และ บริษัท ไมอัดไทย จํากัด 
ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 สถานะปจจุบันอยูระหวางชําระบัญชี  

ตอมา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 กรมสรรพากรมีหนังสือแจงให บริษัท ไมอัดไทย จํากัด ชําระภาษีเงินได 
นิติบุคคลทั้งสิ้น จํานวนเงิน 1,407.63 ลานบาท และภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวนทั้งสิ้น 1.02 ลานบาท  

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดตามที่ผูชําระบัญชีรองขอ 
โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยใหเจาหนี้ซึ่งจะขอรับชาํระหนี้ในคดีนี้ จะเปนโจทกหรือไมก็ตามตองยื่นคําขอรับ

ชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยฝายคูความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือสํานักงานบังคับคดี ซึ่งจําเลย
มีภูมิลําเนาอยู ภายในกําหนดเวลา 2 เดือน นับแตวันที่โฆษณาคําสั่งนี้ เจาพนักงานพิทักษทรัพยไดกําหนดวันลงโฆษณา
ในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ซึ่งผูบริหารคาดวาทรัพยสินที่ไดกลับคืนมาจะมีมูลคามากพอจะชําระหนี้
และคืนผูถือหุนทั้งหมด 
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หมายเหตุ 9 เงินลงทุนบริษัทยอย (ตอ) 
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 มีการประชุมเจาหนี้เพื่อปรึกษาเร่ืองการดําเนินการเก่ียวกับที่ดินที่แตเดิมเปนของ 

บริษัท ไมอัดไทย จํากัด ตอมาภายหลังการจดทะเบียนยกเลิกบริษัท ผูชําระบัญชีไดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใหแก
องคการอุตสาหกรรมปาไม (ผูถือหุน) รวม 5 แปลง ไดแก ที่ดินโฉนดเลขที่ 1577 , 1600 , 1866 , 1929 และ 1930 ตําบลบางจาก 
อําเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร นั้น ที่ประชุมมีมติใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยดําเนินการเพิกถอนการโอนทรัพยสิน
ตามมาตรา 113 – 116 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 เพื่อรวบรวมทรัพยสินของ บริษัท ไมอัดไทย จํากัด 
ที่ไดโอนไปยังบุคคลอ่ืนใหกลับคืนกองทรัพยสินของบริษัทฯ เนื่องจากยังมีความไมแนนอนที่จะเกิดการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย 
จึงยังไมตั้งบัญชีคาเผื่อการดอยคา 

 
หมายเหตุ 10 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

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

รวม 100.00 100.00 
   

 
หมายเหตุ 11 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 7.23 ลานบาท ประกอบดวย ที่ดิน จํานวน 
6.94 ลานบาท และอาคารและสิ่งปลูกสราง จาํนวน 0.29 ลานบาท ดังนี้ 

 
หนวย : ลานบาท 

 ที่ดิน  อาคารและสิ่ง
ปลูกสราง 

 รวม 

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

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 6.94  0.29  7.23 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไมมีที่ดินเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน จํานวน 27 โฉนด 
ราคาตามบัญชี 6.94 ลานบาท ในจํานวนนี้องคการอุตสาหกรรมปาไมไดประเมินมูลคายุติธรรมของที่ดินจากกรมธนารักษ 
จํานวน 27 โฉนด มีมูลคายุติธรรมเปนเงินจํานวน 1,491.00 ลานบาท ไดเปลี่ยนการประเมินมูลคายุติธรรมของที่ดิน
จากผูประเมินอิสระมาเปนใชราคาประเมินจากกรมธนารักษทําใหองคการอุตสาหกรรมปาไมตองเปลี่ยนการจัดระดับมูลคา
ยุติธรรมแตเดิมที่จัดอยูในระดับ 2 เปลี่ยนมาเปนมูลคายุติธรรมที่จัดอยูในระดับ 1 

ในป 2562 และ 2561 รายไดคาเชาและคาใชจายในการดําเนินงานทางตรงที่เกิดจากการใหเชาที่ดินอาคาร
และสิ่งปลูกสรางที่รับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน มีดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 
 2562 2561 

รายไดคาเชา 25.81 15.42 
คาใชจายในการดําเนนิงานทางตรง (0.02) (0.02) 

รวม 25.79 15.40 
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หมายเหตุ 12 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสวนปา 

หนวย : ลานบาท   

 ท่ีดิน สวน     
ปรับปรุง  

ท่ีดิน 

อาคารและ 
สิ่งปลูกสราง 

ระบบ
สาธารณูปโภค 

เคร่ืองจักร ยานพาหนะ สัตวพาหนะ อุปกรณ           
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช 

คอมพิวเตอร ทรัพยสิน
ระหวาง

ดําเนินการ 

รวม 

ทรัพยสิน 

สวนปา 
ยางพารา 

สวนปา             
เพ่ือการ
อนุรักษ 

ทรัพยสิน
ระหวาง

ดําเนินการ  
สวนปา       

เพ่ือการอนุรักษ 

ทรัพยสิน
ระหวาง

ดําเนินการ     
สวนปา

ยางพารา 

  รวม 

ท้ังสิ้น 

 

ราคาทุน                 

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

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

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

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

คาเสื่อมราคาสะสม                 

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

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

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

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

มูลคาสุทธิตามบัญชี                 

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

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

 
 

                 ท่ีดิน ราคาทุน 53.27 ลานบาท ไมรวมท่ีดิน 5 แปลงท่ี บริษัท ไมอัดไทย จํากัด โอนใหองคการอุตสาหกรรมปาไม เน่ืองจากเจาหน้ี บริษัท ไมอัดไทย จํากัด มีมติใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยดําเนินการถอนการโอนทรัพยสินกลับคืน 
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หมายเหตุ 12   ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสวนปา (ตอ) 
คาเสื่อมราคาสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 64.71 ลานบาท สวนหนึ่งไดบันทึกรวมอยูใน

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

 
หมายเหตุ 13  สินทรัพยไมมีตัวตน 

หนวย : ลานบาท 
 2562  2561 

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

มูลคาสุทธิตามบัญช ี 8.02  0.31 
    

 
คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 1.18 ลานบาท บันทึกอยูในคาใชจายในการบริหาร 

จํานวน 0.89 ลานบาท และคาใชจายเงนิอุดหนุนรัฐบาล จํานวน 0.29 ลานบาท 

 

หมายเหตุ 14 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 
หนวย : ลานบาท 

 2562  2561 
เงินใหกูยืมแกพนักงาน 0.12  0.12 
สินคาตัวอยาง 4.47  4.18 
เงินมัดจําและเงินประกัน 0.29  0.28 

รวม 4.88  4.58 
    

 
หมายเหตุ 15  เจาหน้ีการคา 

หนวย : ลานบาท 
 2562  2561 

เจาหนี้การคา  –  คาซื้อไม 3.18  86.45 
                  –  อ่ืนๆ   0.21  0.18 
 3.39  86.63 

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

สวนปาลาดกระทิง และสวนปาหวยระบาํ ใหองคการอุตสาหกรรมปาไมเพื่อหักลางหนี้สินระหวางกันตามราคาทุน และให
องคการอุตสาหกรรมปาไมดําเนินการตอไป ตามบันทึกองคการอุตสาหกรรมปาไม ที่ ทส 1401/1328 ลงวันที่ 17 เมษายน 2555 
มีรายละเอียดบัญชีที่เก่ียวของกัน ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 
 2562  2561 

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

เจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน ณ 31 ธันวาคม 2562   26.32 
    

 
หมายเหตุ 16 คาใชจายคางจาย   

หนวย : ลานบาท 
 2562  2561 

เงินชดเชยและเงินตอบแทนผูท่ีลาออกตามโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด 0.18  0.18 
คาสวนแบงยางพารา 2.41  2.85 
คาสอบบัญช ี 1.20  2.40 
คาสาธารณูปโภค 1.11  0.76 
คาใชจายคางจายอ่ืนๆ 21.08  9.03 

รวม 25.98  15.22 
    

 
เงินชดเชยและเงินตอบแทนผูที่ลาออกตามโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

จํานวน 0.18 ลานบาท เปนของ นายประกอบ ไชยโอชะ ซึ่งองคการอุตสาหกรรมปาไมไดชะลอการจายเงิน เนื่องจากปจจุบัน
อยูระหวางการแจงความดําเนินคดีกับ นายสุชาติ เหมือนสังข ผูรับจางเฝารักษาไมของกลางและอุปกรณของกลาง
ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ที่ นายประกอบ ไชยโอชะ เปนผูวาจาง 
 
หมายเหตุ 17 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน         

หนวย : ลานบาท 
 2562  2561 

เจาหนี้ความผิดทางแพง 10.86  11.86 
ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 4.62  6.38 
เงินมัดจํา 1.23  1.78 
เงินประกันซอง 0.37  10.28 
ขัดของ – เจาหนี ้ 0.04  0.08 
ภาษีหัก ณ ที่จาย 0.40  1.78 

รวม 17.52  32.16 
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หมายเหตุ 17 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (ตอ) 
เจาหนี้ความผิดทางแพง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจํานวน 10.86 ลานบาท เปนขอพิพาทระหวาง

การรถไฟแหงประเทศไทยกับองคการอุตสาหกรรมปาไม ซึ่งการรถไฟแหงประเทศไทยไดสงเร่ืองพรอมเอกสารหลักฐานไปยงั
สํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อขอใหดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 กรณีองคการอุตสาหกรรมปาไม
ผิดสัญญาซื้อขายไมหมอนรองรางธรรมดาเนื้อแข็ง 9 สัญญา รวมเปนเงิน 136.33 ลานบาท คิดเปนคาปรับจํานวน 34.65 ลานบาท 
คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพงของสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของ ไดมีมติตัดสินชี้ขาดให
องคการอุตสาหกรรมปาไม ชําระเงินคาปรับเปนเงิน 13.86 ลานบาท แกการรถไฟแหงประเทศไทย และประธานกรรมการ
พิจารณาชี้ขาดใหยุติในการดําเนินคดีแพงของสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของไดนําเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรี
ไดทราบแลว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 และองคการอุตสาหกรรมปาไมไดบันทึกการผอนชําระแลว 3 งวด รวมเปนเงิน 
3.00 ลานบาท (ตามหมายเหตุ 28.3) 
 
หมายเหตุ 18 รายการรอการรับรู 

หนวย : ลานบาท 
 2562  2561 

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

    

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

    

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

    

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

รวม 681.53  663.48 
    

 
 

รายงานประจําป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม                                           อ.อ.ป. ปลูกปาเพ่ือประชาชน                            หนา 99 

 

 



หมายเหตุ 19 โบนัสคางจาย 
หนวย : ลานบาท 

 2562  2561 
โบนัสคณะกรรมการ 2.96  2.96 
โบนัสพนักงาน 87.43  114.91 

รวม 90.39  117.87 
    

 
โบนสัคางจาย ประกอบดวย โบนัสคณะกรรมการและโบนสัพนกังาน เปนการรับรูโบนัสจากผลการดําเนินงานที่

มีกําไรสุทธิตัง้แตป 2553 - 2557 และป 2559 ดังนี ้
 

หนวย : ลานบาท 
 2553 2554 2555 2556 2557 2559 รวม 
        

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

        

 
 
หมายเหตุ 20 เงินคางนําสงคลัง 

เงินคางนาํสงคลัง จาํนวน 16.21 ลานบาท ประกอบดวย 
หนวย : ลานบาท 

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

รวม 16.21  40.66 
    

 
เงินคางนําสงคลัง เปนเงินที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อนุมัติใหองคการอุตสาหกรรมปาไม

จัดสรรกําไรสุทธิประจาํป 2553 โดยใหองคการอุตสาหกรรมปาไมนาํสงรายไดแผนดิน จํานวน 37.21 ลานบาท เนื่องจาก
องคการอุตสาหกรรมปาไมประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงิน จึงกําหนดใหทยอยนําสงรายไดแผนดิน 12 งวด งวดที่ 1 - 9 
นําสงในเดือนมีนาคม 2560 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 เดือนละ 3.00 ลานบาท งวดที่ 10 - 12 นําสงในเดือนธันวาคม 2560 
ถึงเดือนกุมภาพันธ 2561 เดือนละ 3.40 ลานบาท ทั้งนี้องคการอุตสาหกรรมปาไมไดนําเงินสงกระทรวงการคลังแลว
เมื่อเดือนมีนาคม , เมษายน และกรกฎาคม 2560 เปนเงินจํานวน 9.00 ลานบาท  

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่ กค 0819.2/3447 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 
อนุมัติใหองคการอุตสาหกรรมปาไมทยอยนําสงรายไดแผนดินที่ยังคางจายของป 2534 , 2535 และ 2553 ปจจุบัน
องคการอุตสาหกรรมปาไมนําสงรายไดแผนดินคางจายของป 2534 และ 2553 เสร็จเรียบรอยแลว สําหรับเงินคางนําสงคลัง 
ป 2553 ไดนําสง จํานวน 10 งวด เปนเงิน 20.00 ลานบาท (ตามหมายเหตุ 28.2)  
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หมายเหตุ 21 ภาระหน้ีสินผลประโยชนระยะยาวหลังออกจากงาน 
การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระหนี้สินผลประโยชนระยะยาวหลังออกจากงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่         

31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้ 
หนวย : ลานบาท 

 2562  2561 
ภาระหนี้สินผลประโยชนพนกังาน ณ วันตนป 195.11  183.00 
บวก ประมาณการผลประโยชนพนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

             ตนทุนบริการงวดปจจุบัน 21.40  17.12 
             ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 62.44  25.57 
             ตนทุนดอกเบี้ย 6.87  4.30 

หัก   จายผลประโยชนพนักงานระหวางป 31.79  34.88 
             มูลคาปจจุบันของภาระหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 254.03  195.11 
    

 
ขอสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Basis) 

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

  
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดเห็นชอบพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับใหม 

โดยจะมีผลใชบังคับเมื่อพน 30 วัน นับแตประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานดังกลาว 
กําหนดใหนายจางตองจายคาชดเชยใหลูกจางที่ถูกเลิกจางเพิ่มเติม หากลูกจางทํางานติดตอกันครบ 20 ป ข้ึนไป ลูกจางมีสิทธิ
ไดรับชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 400 วัน ซึ่งเมื่อพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานดังกลาวมีผลบังคับใช จึงสงผลให
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เร่ืองมาตรฐานข้ันต่าํของสภาพการจาง (ฉบับที่ 4) ประกาศใชเมื่อวันที่ 
26 กันยายน 2562 มีผลบังคับใชทันที เปนผลใหองคการอุตสาหกรรมปาไมซึ่งยึดถือปฏิบัติตามประกาศฯ นี้ ไดทําตาม
ระเบียบปฏิบตัิเปนที่เรียบรอยแลว 
 
หมายเหตุ 22 หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 

หนวย : ลานบาท 
   2562     2561 

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

รวม 118.18  116.10 
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หมายเหตุ 22 หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน (ตอ) 
เงินรับลวงหนา – บางโพ จํานวน 33.66 ลานบาท เปนเงินคาธรรมเนียมการใชประโยชนบนที่ดินแปลงบางโพ    

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

   เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาไมผลและไมยืนตนและเงินอุดหนุนศูนยเฉพาะกิจปองกันปราบปรามการบุกรุก
ทําลายปา จํานวน 15.00 ลานบาท และ 17.94 ลานบาท เปนเงินที่องคการอุตสาหกรรมปาไมจายใหหนวยงานราชการ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามมติคณะรัฐมนตรี ยอดเงินคงเหลือเปนเงินที่จัดสรรจากกําไรสุทธิ ประจําป 2533 
ซึ่งไดบันทึกเปนหนี้สินไมหมุนเวียนโดยไมเคลื่อนไหวเปนเวลานานมากกวา 28 ป  

ปจจุบันองคการอุตสาหกรรมปาไมไดจัดทําหนังสือ ที่ ทส 1400/47 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 เสนอคณะกรรมการ-
นโยบายปาไมแหงชาติ พิจารณาใหความเห็นชอบใหนาํเร่ืองการจัดสรรเงินอุดหนุนทั้ง 2 โครงการ เสนอตอคณะรัฐมนตรี
พิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของและอนุมัติงดจายคาใชจายคางจายของทั้ง 2 โครงการ จํานวนรวม 32.94 ลานบาท  

 
 

หมายเหตุ 23  รายไดอ่ืนๆ      
หนวย : ลานบาท 

   2562      2561 
รายไดจากการชดเชยพืน้ที่สวนปา 64.27  8.44 
รายไดคาขนสง 6.13  8.49 
รายไดคาจางทาํไม 17.53  2.38 
รายไดคาเชา 25.81  15.42 
รายไดจากการบริจาค 1.54   1.28 
รายไดเบ็ดเตล็ด 7.38   6.16 
รายไดดอกเบี้ย 8.29   0.33 
กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน 0.81  480.94 
รายไดคาปรับ 0.35       0.66 
อ่ืน ๆ 15.37   7.07 

รวม 147.48    531.17 
    

 
 
หมายเหตุ 24 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 

หนวย : ลานบาท 
    2562    2561 

คาเสื่อมราคา 5.94  5.17 
คาตัดจําหนาย 0.89  - 

รวม 6.83  5.17 
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หมายเหตุ 25 คาใชจายอ่ืน 
หนวย : ลานบาท 

 2562  2561 
ประมาณการเผื่อสินคาชํารุดและเสื่อมคุณภาพ 0.46  (2.24) 
คาใชจายชดเชยพื้นที่สวนปา 1.70  9.95 
คาใชจายโครงการดูแลสวนปาเพื่อการอนุรักษ 6.58  6.87 
หนี้สงสัยจะสูญ (0.85)  2.45 
อ่ืนๆ 17.95  16.19 

รวม 25.84  33.22 
    

 
คาใชจายโครงการชวยเหลือสังคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จํานวน 6.58 ลานบาท 

และจํานวน 6.87 ลานบาท ตามลําดับ เปนคาใชจายในการดูแลและบํารุงรักษาสวนปาเพื่อการอนุรักษโครงการ 1 - 6 
(อายุตั้งแต 20 ป ข้ึนไป)  
 
หมายเหตุ 26 คาใชจายจําแนกตามลักษณะ 

หนวย : ลานบาท 
 2562  2561 

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

รวม 2,056.77  2,340.43 
    

 
คาใชจายอ่ืนๆ ประกอบดวย    
คาสวนแบงน้ํายางพารา        82.00   87.82 
คาใชจายเงินอุดหนุนรัฐบาล 235.97  215.33 
คาใชจายเงนิอุดหนุนรัฐบาลเบิกจายแทนกัน          -      1.19 
คาสาธารณูปโภค 25.90    25.27 
คาน้ํามนัเชื้อเพลิง 53.49   57.90 
คาซอมแซม 41.71   41.02 
คาใชจายเก่ียวกับยานพาหนะ  4.04  12.90 
คาใชจายเก่ียวกับทรัพยสิน 10.12     16.06 
คาวัสดุสาํนักงาน  9.68      8.93 
คาจางทีป่รึกษาและวิจัย 8.77      1.59 
คาเลี้ยงรับรองและพิธีการตางๆ   7.60     6.32 
คาใชจายเบด็เตล็ด 14.89    14.26 
คาสอบบัญชี  1.20     1.20 
คาใชจายผลิตและการบริการ  20.38   36.09 
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หมายเหตุ 26 คาใชจายจําแนกตามลักษณะ (ตอ) 
หนวย : ลานบาท 

 2562  2561 
คาจางเหมา 152.92  149.88 
คาใชจายปลูกสรางสวนปา  162.22  150.20 
คาใชจายชดเชยพืน้ที่สวนปา  1.70     9.95 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสนิคาชํารุดและเสื่อมคุณภาพ  (0.78)    2.45 
คาใชจายอ่ืนๆ 35.37    7.34 

รวม 867.18  845.70 
    

 
หมายเหตุ 27 สินทรัพยหรือหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 

27.1 องคการอุตสาหกรรมปาไมมีคดีความที่อยูระหวางดาํเนินการ เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 
27.1.1 องคการอุตสาหกรรมปาไมเปนโจทกในเร่ืองเก่ียวกับคดีละเมิดและคดีผดิสัญญา จํานวน 6 คดี 

โดยคดีมีทุนทรัพยรวมเปนเงิน 22.62 ลานบาท 
27.1.2 องคการอุตสาหกรรมปาไมเปนจําเลยในเร่ืองเก่ียวกับคดีละเมิดและคดีผิดสัญญา จํานวน 13 คดี 

โดยคดีมีทุนทรัพยรวมเปนเงิน 16.76 ลานบาท 
27.2 บริษัทยอยมีคดีที่อยูระหวางดําเนินการ เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไดแก บริษัท ไมอัดไทย จํากัด (มอท.) 

ยื่นฟองคดีแพง บริษัท สิงหพาราเทค จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 19 มีนาคม 2552 กรณีผิดสัญญาจะซื้อจะขายอาคารสํานักงาน 
โรงงาน เคร่ืองจักร และทรัพยสินอ่ืนๆ ที่จังหวัดสระบุรี รวมเปนเงินทั้งสิ้น 68.43 ลานบาท แตบริษัทไดรับเงินที่ชําระลวงหนา
คาที่ดินจํานวน 40.00 ลานบาท บริษัทเรียกให บริษัท สิงหพาราเทค จํากัด (มหาชน) ชําระคาเสียหายสวนที่เหลือ เปนเงิน 
28.43 ลานบาท ตามบันทึกที่ ทส 1500/060 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2553 บริษัทไดแจงความประสงคการเรียกดอกเบี้ยจาก 
บริษัท สิงหพาราเทค จํากัด (มหาชน) ในอัตรารอยละสิบหาตอป จากยอดเงิน 28.43 ลานบาท ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย
ตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือ (วันที่ 11 กุมภาพันธ 2552) จนถึงวันที่ฟอง (วันที่ 16 มีนาคม 2553) คิดเปนเงิน 4.49 ลานบาท  

ศาลจังหวัดสิงหบุรีไดพิจารณาแลว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ใหจําหนายคดีชั่วคราว เนื่องจาก 
บริษัท  สิงหพาราเทค จํากัด (มหาชน) ยื่นขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลาง โดย บริษัท ไมอัดไทย จํากัด (มอท.) อยูระหวาง
ขอรับชําระหนี้ในคดีฟนฟูกิจการ และให บริษัท ไมอัดไทย จํากัด (มอท.) รายงานความคืบหนาในการขอรับชําระหนี้ในคดี
ฟนฟูกิจการตอศาลจังหวัดสิงหบุรี ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 

ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งให บริษัท สิงหพาราเทค จํากัด (มหาชน) ทําแผนฟนฟูกิจการ และศาลลมละลายกลาง 
นัดพิจารณาแผนฟนฟูกิจการในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหยกเลิก
แผนฟนฟูกิจการของ บริษัท สิงหพาราเทค จํากัด (มหาชน) เนื่องจากศาลเห็นวาผูทําแผนยังไมอาจแสดงหลักฐาน
การประเมินราคาทรัพยสินมาใหเจาหนี้ตรวจสอบได ซึ่งการประเมินมูลคาทรัพยสินนับเปนสาระสําคัญของแผนฟนฟูกิจการ 

วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ศาลจังหวัดสิงหบุรี (ความแพง) ใหเลื่อนคดีเพื่อให บริษัท ไมอัดไทย จํากัด (มอท.)  
ไปตรวจสอบความคืบหนาคดี บริษัท สิงหพาราเทค จาํกัด (มหาชน) ถูกเจาหนี้ฟองเปนคดีลมละลายและใหรายงานใหศาล
ทราบในวนัที่ 2 มีนาคม 2558 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 บริษัท ไมอัดไทย จํากัด (มอท.) แถลงตอศาลจังหวัดสิงหบุรีใหทราบวา ศาลลมละลายกลาง
มีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของ บริษัท สิงหพาราเทค จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2558 ซึ่งอยูระหวางที่ 
บริษัท ไมอัดไทย จํากัด (มอท.) ดําเนินการยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย สวนคดีแพงขอใหศาลมีหนังสือแจง
เจาพนักงานพิทกัษทรัพยเขามาดําเนินคดีแทน บริษัท สิงหพาราเทค จํากัด (มหาชน) โดยศาลใหนัดพรอมในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 
และเมื่อถึงกําหนดนัดพรอมคูความ มีคําสั่งใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากพิเคราะหเห็นวาศาลลมละลายกลาง
มีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดในคดีลมละลายและ บริษัท ไมอัดไทย จํากัด (มอท.) โจทกไดยื่นคําขอรับชําระหนี้
ในคดีลมละลายแลว 
 
 

หนา 104                                     อ.อ.ป. ปลูกปาเพ่ือประชาชน                                    รายงานประจําป 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม 

 



หมายเหตุ 27 สินทรัพยหรือหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น (ตอ) 
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 บริษัท ไมอัดไทย จํากัด (มอท.) ไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลายที่

กรมบังคับคดีแลว โดยกรมบังคับคดีนัดตรวจคําขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลายในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ที่กรมบังคับคดี 
และใหนัดประชุมเจาหนี้คดีลมละลายในวันที่ 3 ธันวาคม 2558  

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เจาพนักงานพิทักษทรัพยนัดประชุมเจาหนี้คร้ังแรกที่กรมบังคับคดี ลูกหนี้ไดยื่น
ขอประนอมหนี้และขอใหเลื่อนประชุม แตเจาหนี้เสียงขางมากคัดคาน และใหรายงานตอศาลลมละลายกลางเพื่อพิพากษา
ใหลูกหนี้ลมละลายตอไป การจัดการทรัพยสินของลูกหนี้อยูระหวางดําเนินการนําทรัพยสินอันเปนหลักประกันในคดีแพง
ขายทอดตลาดนํามาชําระหนี้ใหแกเจาหนี้บุริมสิทธิ์ และเจาหนี้ตามคําพิพากษาที่สามารถใชสิทธิบังคับเอาแกทรัพยสินอันเปน
หลักประกันในคดีแพง 

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

ระหวางดําเนินการดังกลาว ศาลลมละลายกลางในคดีหมายเลขแดงที่ ล 1152/2561 ไดมีคําสั่ง เมื่อวันที่ 
23 มีนาคม 2561 ใหพิทักษทรัพยของ บริษัท ไมอัดไทย จํากัด เด็ดขาด ตาม พ.ร.บ.ลมละลาย พ.ศ. 2483  มาตรา 88 
เนื่องจากสินทรัพยของ บริษัท ไมอัดไทย จํากัด (มอท.) ที่มีอยูไมพอกับหนี้สินการดําเนินการขอรับชําระหนี้กับ 
บริษัท สิงหพาราเทค จํากัด (มหาชน) จึงอยูในอํานาจของเจาพนักงานพิทักษทรัพย 
 
หมายเหตุ 28 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

28.1 เงินรับลวงหนา – บางโพ 
การยกเลิกสัญญาเชาที่ดินเพื่อใชประโยชนแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร สืบเนื่องจากการประชุม

คณะกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เร่ือง การบริหารจัดการที่ดินขององคการอุตสาหกรรมปาไม
มีมติเห็นชอบในหลักการใหองคการอุตสาหกรรมปาไมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนําที่ดินที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย ประกาศประมูล
ใหเชาเพื่อพัฒนาที่ดินตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจของทําเลที่ดินที่ตั้งอยูโดยตองไมขัดกับกฎหมายที่เก่ียวของ 
ซ่ึงตอมา องคการอุตสาหกรรมปาไมไดพิจารณาเห็นวา ที่ดินแปลงบางโพ กทม. เนื้อที่ 8 – 2 – 60 ไร เปนที่ดินแปลงที่มี
ศักยภาพเชงิพาณิชยที่สามารถดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารฯ ได จึงไดนําที่ดินดังกลาวประกาศใหเชาพัฒนาใชประโยชน 
ปรากฏวา บริษัท สยาม แอสเซท จํากัด เปนผูชนะการประมูลเสนอโครงการและไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อใชประโยชนกับ
องคการอุตสาหกรรมปาไม สัญญาเลขที่ ส.กม. 22/2555 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ซึ่งสัญญาดังกลาวกําหนดใหมีระยะเวลา
การเชาใชประโยชน 30 ป โดยไมนับรวมระยะเวลาในการกอสรางอาคาร จํานวน 4 ป และบริษัทฯ ตองชําระคาธรรมเนียม
การจัดประโยชนเปนเงิน 56.10 ลานบาท แบงชําระเปน 10 งวดๆ ละ 5.61 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ชําระมาแลว 6 งวด คือ 
งวดเดือนสิงหาคม 2555 ถึงเดือนมกราคม 2556 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33.66 ลานบาท 

ตอมาไดมีผูรองเรียนไปยังหนวยงานตางๆ และนายเลิศ เศรษฐสิทธิ์ กับพวกรวม 97 คน ไดยื่นฟอง
องคการอุตสาหกรรมปาไม และผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไมตอศาลปกครองกลาง เปนคดีหมายเลขดําที่ 1744/2555 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2555 โดยอางวา องคการอุตสาหกรรมปาไมดําเนินการประกวดราคาเพื่อใหเชาใชประโยชนที่ดินแปลงดังกลาว
ไมชอบดวยกฎหมายซึ่งศาลปกครองมีคําสั่งไมรับคําฟองในประเด็นดังกลาว แตมีคําสั่งรับฟองเฉพาะประเด็นที่กลาวอางวา 
องคการอุตสาหกรรมปาไมไมปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 57 และ มาตรา 67 
ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง ผูฟองคดีจึงอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองประเด็น องคการอุตสาหกรรมปาไม 
กระทําโดยไมชอบดวยกฎหมายตอศาลปกครองกลาง คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  
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หมายเหตุ 28 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ตอ) 
ตอมา บริษัท สยาม แอสเซท จํากัด ไดมีหนังสือฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2556 ขอให องคการอุตสาหกรรมปาไม 

พิจารณากรณีบริษัทฯ มีความประสงคขอยกเลิกสัญญาเชาที่ดิน เพื่อใชประโยชนที่ดินแปลงบางโพ สัญญาเลขที่ ส.กม. 22/2555 
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 โดยใหคูสัญญาทั้งสองฝายกลับคืนสูฐานะเดิมกอนมีการประกวดราคาและกอนทําสัญญา โดยให 
องคการอุตสาหกรรมปาไมคืนเงินและผลประโยชนที่ไดรับจากบริษัทฯ และบริษัทฯ ขอหยุดชําระคาธรรมเนียมจัดประโยชน
ตามสัญญาดังกลาวตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2556 เปนตนไป เทียบเทาความเสียหายที่บริษัทฯ ไดรับจากขอรองเรียนและการฟอง
ศาลปกครองดังกลาวเพื่อเปนการระงับความเสียหายที่จะมีข้ึนตอไป 

ตอมา บริษัท สยาม แอสเซท จํากัด ไดมีหนังสือลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 เร่ือง ขอทราบผลการพิจารณา
และขอชี้แจงเพิ่มเติมโดยขอใหองคการอุตสาหกรรมปาไมพิจารณาอนุมัติตามขอเรียกรองของบริษัทฯ และแจงผลการพิจารณา
ใหบริษัทฯ ทราบโดยเร็ว สรุปคือปจจุบันบริษัทฯ ไดลงทุนกับโครงการตามสัญญาดังกลาวไปแลวกวา 100.00 ลานบาท 
หากผลการพิจารณาคดีของศาลปกครองหรือ ป.ป.ช. ไดชี้มูลขอรองเรียนวา องคการอุตสาหกรรมปาไมไดทําสัญญาเชา
เพื่อใชประโยชนที่ดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร กับบริษัทฯ โดยมิชอบดวยกฎหมายยอมรับฟงไดวาองคการอุตสาหกรรมปาไม
กระทําละเมิดตอบริษัทฯ การเดินหนาตามสัญญาตอไปอาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งตอองคการอุตสาหกรรมปาไม และบริษัทฯ 
การเลิกสัญญาจึงเปนการระงับความเสียหายที่กําลังเกิดข้ึนในปจจุบันและที่จะเกิดตามมาในอนาคต หากองคการอุตสาหกรรมปาไม
ยังคงเพิกเฉยไมปฏิบัติตามขอเรียกรองของบริษัทฯ ดังระบุในหนังสือของบริษัทฯ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2556 บริษัทฯ ในฐานะ
คูสัญญาซ่ึงกระทําการโดยสุจริตไมประมาทเลินเลอและปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบขององคการอุตสาหกรรมปาไมดวยดี
ตลอดมาแตกลับตองไดรับความเสียหายบริษัทฯ อาจมีความจําเปนตองฟองรองดําเนินคดีกับองคการอุตสาหกรรมปาไม
โดยเรียกรองคาสินไหมทดแทนทั้งหลายอันเกิดแกบริษัทฯ จนถึงที่สุดตอไป  

ตอมาสํานักงานทนายความ อราม เชาวสุโข ไดมีหนังสือ ที่ 39/2556 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2556 และหนังสือ 
ที่ 40/2556 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2556 เร่ือง แจงใหทราบและเรียกรองคาเสียหายจากการผิดสัญญา แจงวา องคการอุตสาหกรรมปาไม
ผิดสัญญาในขอสาระสําคัญ กรณีที่ไมสามารถสงมอบพื้นที่ตามสัญญาใหแกบริษัทฯ ได ซึ่งการผิดสัญญาดังกลาวกอใหเกิด
ความเสียหายแกบริษัทฯ ทั้งในดานภาพลักษณและความนาเชื่อถือ ชื่อเสียงทางธุรกิจ โอกาสในการทําธุรกิจตองสูญเสีย
ไปในชวงเวลาที่ผานมา ภายหลังจากที่ไดคิดคํานวณในเบื้องตนเปนมูลคาไมต่ํากวา 150.00 ลานบาท และขอใหองคการอุตสาหกรรมปาไม
ชดใชคาเสียหายทั้งหมดใหแกบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะลดยอดเงินคาความเสียหายดังกลาวเหลือ 120.00 ลานบาท รวมทั้งให
องคการอุตสาหกรรมปาไมคืนเงินที่รับไปแลวทั้งหมดใหแกบริษัทฯ พรอมดอกเบี้ยตามกฎหมายจนครบจํานวน  

องคการอุตสาหกรรมปาไมไดมีหนังสือ ที่ ทส 1400/473 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 เร่ือง ขอหารือ
กรณีองคการอุตสาหกรรมปาไมประสงคจะยกเลิกสัญญาใหเชาใชประโยชนที่ดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร สัญญาเลขที่ 
ส.กม. 22/2555 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ขอหารือไปยังสํานักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาใหความเห็นวา องคการอุตสาหกรรมปาไม
จะพิจารณายุติสัญญาตามที่ บริษัท สยาม แอสเซท จํากัด แจงความประสงคไดหรือไมเพียงใดและเงินตางๆ ที่องคการอุตสาหกรรมปาไม
ไดรับไวจากบริษัทฯ เชน หลักประกันสัญญาระหวางกอสรางและคาธรรมเนียมการจัดประโยชน ที่รับไวแลวบางสวนนั้น 
องคการอุตสาหกรรมปาไมจะตองคืนเงินจํานวนดังกลาวใหกับบริษัทฯ หรือไม เพียงใด 

สํานักงานอัยการสูงสุดไดมีหนังสือ ที่ อส 0005/15895 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เร่ือง หารือกรณี
องคการอุตสาหกรรมปาไมประสงคจะยกเลิกสัญญาใหเชาใชประโยชนที่ดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาเลขที่ 
ส.กม. 22/2555 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 แจงให องคการอุตสาหกรรมปาไมทราบวา สํานักงานอัยการสูงสุดไดพิจารณาแลว 
เห็นวาขอหารือขององคการอุตสาหกรรมปาไมเปนประเด็นเดียวกับที่องคการอุตสาหกรรมปาไมถูกฟองตอศาลปกครอง
เปนคดีหมายเลขดําที่ 1744/2555 สํานักงานอัยการสูงสุด จึงไดสงขอหารือและสําเนาเอกสารตางๆ ไปยังสํานักงานคดีปกครอง 
สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว จึงขอใหองคการอุตสาหกรรมปาไมติดตอประสานงาน
โดยตรงกับสํานักงานคดีปกครองตอไป 
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สํานักงานอัยการสูงสุดไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ อส 0027.6/0248 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2557 แจงผล

การพิจารณากรณีองคการอุตสาหกรรมปาไมขอหารือในประเด็นการยกเลิกสัญญาใหเชาใชประโยชนที่ดินแปลงบางโพ 
กรุงเทพมหานคร สัญญาเลขที่ ส.กม. 22/2555 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 โดยสํานักงานคดีปกครอง สํานักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาแลว มีความเห็นวา การยุติสัญญาจะเกิดข้ึนได 2 กรณี คือ 

1.  เกิดข้ึนโดยความสมัครใจของคูสัญญา 
2.  เกิดจากการกระทําความผิดสัญญาของคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งตามที่ระบุไวในสัญญาหรือในกฎหมาย

ใหสามารถบอกเลิกสัญญาได และทั้งสองกรณีคูสัญญาตองกลับสูฐานะเดิม โดยบริษัทฯ ตองสงมอบที่ดินและองคการอุตสาหกรรมปาไม
ตองคืนเงินหลักประกันและคาธรรมเนียมตางๆ ที่ไดรับไวคืนบริษัทฯ ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 391 
แตถาเปนกรณีบริษัทฯ กระทําผิดสัญญาหรือผิดกฎหมายแตเพียงฝายเดียวองคการอุตสาหกรรมปาไมนอกจากสามารถบอกเลิกสัญญา
แลวยังสามารถเรียกคาเสียหายและคาปรับ รวมทั้งริบหลักประกันสัญญาทั้งหมดหรือบางสวนไดดวยสวนองคการอุตสาหกรรมปาไม
ควรพิจารณาเลิกสัญญากับบริษัทฯ หรือไม อยางไร อยูในดุลยพินิจขององคการอุตสาหกรรมปาไม ซึ่งสํานักงานคดีปกครอง 
สํานักงานอัยการสูงสุด ไมอาจใหความเห็นได  

องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดมีคําสั่ง ที่ 59/2557 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 เร่ือง แตงตั้งคณะทํางาน
ในการแกไขปญหาการเชาที่ดินเพื่อใชประโยชนที่ดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาเลขที่ ส.กม. 22/2555 
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 เพื่อหาขอยุติในแนวทางการเลิกสัญญาเพื่อใหเกิดผลดีกับคูสัญญาทั้งสองฝายโดยใหเปนไป
ตามกฎหมายและสัญญาตอไป 

คณะทํางานตามคําสั่งองคการอุตสาหกรรมปาไม ที่ 59/2557 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 ไดมีการนัดประชุม
เพื่อหารือและกําหนดแนวทางแกไขปญหาการเชาที่ดินเพื่อใชประโยชนที่ดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร และไดสรุปเสนอ
ความเห็นตอองคการอุตสาหกรรมปาไมแลวเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 โดยไดเสนอความเห็น 2 แนวทาง คือ 

1. ดําเนินการตามสัญญาตอไปดวยเหตุผล ดังนี ้
1.1 เนื่องจากยังฟงไมไดวามีฝายใดฝายหนึ่งผิดสัญญาและคูสัญญายังไมมีการตกลงเลิกสัญญากัน 
1.2 ในขณะนี้อยูในระหวางการพิจารณาตามหนังสือขอเลิกสัญญาของบริษัทฯ ซึ่งปจจุบัน

องคการอุตสาหกรรมปาไม ยังพิจารณาไมแลวเสร็จสัญญาจึงมีผลผูกพันอยู 
1.3 หากองคการอุตสาหกรรมปาไมไมตกลงเลิกสัญญา สัญญาก็ยังคงผูกพันและเพื่อใหมีการดําเนินการ

ตามสัญญาตอไป องคการอุตสาหกรรมปาไมจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบและตกลงเพื่อปฏิบัติตามสัญญาตอไป หากบริษัทฯ 
คูสัญญาไมขอเลิกสัญญาตามที่ไดมีหนังสือแจงมาและตกลงที่จะดําเนินการตามสัญญาตอไป โดยจะตองมีการทําบันทึกขอตกลง
ตอทายสัญญาเพื่อปรับเปลี่ยนเงื่อนเวลาใหสอดคลองกับระยะเวลาที่เสียไปในระหวางการพิจารณาขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

หากบริษัทฯ ยังยืนยันจะขอเลิกสัญญาโดยเรียกคาเสียหายตามหนังสือที่ไดแจงยกเลิกสัญญานั้น 
องคการอุตสาหกรรมปาไมจะตองโตแยงวาองคการอุตสาหกรรมปาไมไมไดกระทาํผิดขอสัญญาองคการอุตสาหกรรมปาไม
ไมสามารถชําระคาเสียหายใหกับบริษัทฯ ได 

2. กรณีเลิกสัญญาสามารถดําเนินการไดดวยความสมัครใจดวยเหตุผล ดังนี้ 
2.1 องคการอุตสาหกรรมปาไมสามารถนําที่ดินไวใชประโยชนดานยุทธศาสตรโดยที่ดินแปลงบางโพ 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีทําเลที่ตั้งอยูในพื้นที่ตลาดอุตสาหกรรมไม ซึ่งเหมาะกับกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไม จึงเห็นควรใหมี
การทบทวนพิจารณาการใชประโยชนเพื่อกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไมดวยอีกทางหนึ่ง 

2.2 การพัฒนาที่ดินใหมอาจจะทําใหองคการอุตสาหกรรมปาไมไดรับผลประโยชนตอบแทน 
ที่มากกวาการใหเชาใชประโยชนตามสัญญานี ้

2.3 การเลิกสัญญาจะทําใหทั้งสองฝายกลับสูฐานะเดิม โดยองคการอุตสาหกรรมปาไมจะตองคืนเงิน
ที่ไดรับไวใหกับบริษัทฯ และองคการอุตสาหกรรมปาไมไมตองจายดอกเบี้ยและคาเสียหายอ่ืนๆ (ถามี) ใหกับบริษัทฯ เนื่องจาก
องคการอุตสาหกรรมปาไมมิไดกระทําผิดเงื่อนไขซึ่งในกรณีนี้ทัง้สองฝายจะตองทําบนัทกึขอตกลงตอทายสัญญาฯ เพื่อที่จะไม
เรียกรองคาเสียหายตอกัน เนื่องจากองคการอุตสาหกรรมปาไมไมไดกระทําผิดเงื่อนไขตามสัญญา 
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2.4 เปนไปตามความประสงคของสหภาพแรงงานองคการอุตสาหกรรมปาไมที่ตองการจะใหเลิกสัญญา  
ตอมา รองผูอํานวยการ (นายพิพัฒน ชนินทยุทธวงศ) รักษาการแทนผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 

ไดมีบันทึกสั่งการลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ไดมอบหมายใหคณะทํางานในการแกไขปญหาการเชาที่ดินเพื่อใชประโยชนที่ดิน
แปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร ตามคําสั่งองคการอุตสาหกรรมปาไม ที่ 59/2557 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ไปเจรจาตอรอง
กับ บริษัท สยาม แอสเซท จํากัด ตามแนวทางที่คณะทํางานเสนอความเห็นทั้ง 2 กรณี เพื่อใหเกิดความรอบคอบและมีขอมูล
ประกอบการรายงานใหคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา  

วันที่ 9 กันยายน 2557 คณะทํางานไดรวมประชุมหารือกับ นายเสริฐศิริ  โมราเรือง และ นายพงศพนิต 
ศรีไพศาล ผูแทนของบริษัทฯ โดยคณะทํางานฯ ไดสอบถามกับผูแทนของบริษัทฯ วาบริษัทฯ มีความประสงคที่จะดําเนินการ
ตามสัญญาเชาตอไปหรือประสงคที่จะยุติสัญญาเชาตามที่ไดมีหนังสือแสดงเจตนามายังองคการอุตสาหกรรมปาไม ซึ่งบริษัทฯ 
ไดแจงวาบริษัทฯ อาจจะขอดําเนินการตามสัญญาเชาฯ ตอโดยบริษัทฯ ไดสอบถามวา องคการอุตสาหกรรมปาไมจะพิจารณา
เร่ืองระยะเวลาการดําเนินการตางๆ ตามสัญญาและการจายเงินคาธรรมเนียมการจัดประโยชนและคาเชาอยางไร โดยบริษัทฯ 
ไดแจงวาจะนําเร่ืองที่ไดประชุมนี้ไปพิจารณาอีกคร้ัง โดยจะแจงผลการพิจารณาของบริษัทฯ มาใหองคการอุตสาหกรรมปาไม
ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดประชุมรวมกัน 

และตอมาบริษัทฯ มีหนังสอืลงวันที่ 17 กันยายน 2557 แจงความประสงควาจะดําเนินการตามสัญญา
ตอไปโดยบริษัทฯ ไดกลาวอางวา นับตั้งแตมีการทําสัญญาจนถึงปจจุบันองคการอุตสาหกรรมปาไมยังไมไดสงมอบที่ดิน
ใหกับบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมสามารถเขาใชประโยชนที่ดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร ไดตามสัญญา พรอมนี้บริษัทฯ 
ไดขอใหองคการอุตสาหกรรมปาไมกําหนดมาตรการเพื่อลดหยอนเงื่อนไขบางประการ คือ 

1. กําหนดระยะเวลาที่ใชในการกอสรางอาคารจํานวน 4 ป ตามสัญญาขอ 1.2 ใหเร่ิมนับหลังจาก
คดีหมายเลขดําที่ 1744/2555 ถึงที่สุดแลว 1 ป และขอขยายกําหนดระยะเวลาคํ้าประกันสัญญาระหวางกอสรางในขอ 24.1 
ของสัญญาเชาใหสอดคลองกับระยะเวลาดังกลาวดวย สวนคาเชาที่ดินระหวางกอสรางอาคารตามขอ 3.2 ของสัญญาเชา
ใหคิดคาเชาในอัตราเดิม 

2. เลื่อนกําหนดระยะเวลาการจายผลประโยชนตอบแทนตามขอ 3 ของสัญญาเชา กลาวคือ ใหบริษัทฯ 
นําคาธรรมเนียมจัดประโยชนเปนจํานวนเงิน 5.61 ลานบาท ของงวดเดือนกุมภาพันธ 2556 ตามขอ 3.1 ของสัญญาเชา 
และคาเชาที่ดินระหวางกอสรางอาคารตามขอ 3.2 ของสัญญาเชารวมไปชําระใหแกองคการอุตสาหกรรมปาไมภายใน 60 วัน 
นับจากวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหองคการอุตสาหกรรมปาไมชนะคดีหมายเลขดํา ที่ 1744/2555 
หลังจากนั้นจึงจะชําระคาธรรมเนียมจัดประโยชนในงวดถัดไปทุกๆ 30 วัน นับถัดจากการชําระในงวดกอนเชนเดิม 
โดยไมถือวาการหยุดชําระและการคางชําระคาธรรมเนียมจัดประโยชนและคาเชาที่ดินที่ผานมาของบริษัทฯ เปนการผิดนัด
สัญญาเชาแตอยางใด  

สํานักกฎหมายไดมีบันทึกดวนที่สุด ที่ ทส 1407.1/851 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2557 พิจารณาหนังสือ
ของบริษัทฯ ลงวันที่ 17 กันยายน 2557 และเสนอความเห็นใหองคการอุตสาหกรรมปาไมทราบวา ขอเสนอเงื่อนไขของบริษัทฯ 
ที่กลาวอางมานั้นเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาฉบับเดิม ซ่ึงสัญญาฉบับนี้เปนการดําเนินการภายใตอํานาจ
ของคณะกรรมการบริหารกิจการองคการอุตสาหกรรมปาไมการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวยอมอยูในอํานาจพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารกิจการองคการอุตสาหกรรมปาไมเชนกัน ดังนั้นจึงเห็นควรนําเงื่อนไขของบริษัทฯ เสนอให
คณะกรรมการบริหารกิจการองคการอุตสาหกรรมปาไมซึ่งรองผูอํานวยการ (นายพิพัฒน ชนินทยุทธวงศ) รักษาการแทนผูอํานวยการ  
ไดสั่งการเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ตอทายบันทึกสํานักกฎหมายฉบับดังกลาวใหสํานักธุรกิจและการตลาดดําเนินการตอไป 

ตอมาผูอํานวยการไดสั่งการเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ตอทายบันทึก สํานักธุรกิจและการตลาด 
ที่ ทส 1417.4/57 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 ใหสํานักกฎหมายประมวลสรุปเร่ืองเก่ียวกับการหารือไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด 
กรณี บริษัท สยาม แอสเซท จํากัด ผูเชาใชประโยชนที่ดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาเลขที่ ส.กม.22/2555 
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ขอยกเลิกสัญญาและกรณีที่บริษัทฯ ขอแกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาโดยใหสํานักกฎหมาย
นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
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หมายเหตุ 28 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ตอ) 
องคการอุตสาหกรรมปาไมไดนําเร่ืองเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

ในการประชุมคร้ังที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมไดมีมติใหองคการอุตสาหกรรมปาไมรับขอคิดเห็น
ใหดําเนินการเจรจารายละเอียดเงื่อนไขกับบริษัทฯ ใหไดขอสรุปเปนที่ยุติกอนแลวจึงนําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
ซึ่งองคการอุตสาหกรรมปาไมไดมีหนังสือที่ ทส 1400/573 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เรื่องการปฏิบัติตามสัญญาเชา
ไดแจงผลการพิจารณาขอเสนอเงื่อนไขใหบริษัทฯ ทราบวา องคการอุตสาหกรรมปาไมไมสามารถรับเงื่อนไขขอเสนอของบริษัทฯ ได 
และหากบริษัทฯ ประสงคที่จะเจรจาหรือเสนอเงื่อนไขอ่ืนๆ ประการใด ขอใหบริษัทฯ แจงใหองคการอุตสาหกรรมปาไมทราบ
ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือฉบับนี้ ซึ่งตอมาบริษัทฯ ไดมีหนังสือลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 แจงความประสงค
ขอเขารวมประชุมกันองคการอุตสาหกรรมปาไมเพื่อเสนอปญหา อุปสรรค และมาตรการในการแกไขปญหาตามสัญญาเชา
ใชประโยชนที่ดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร ซึ่งองคการอุตสาหกรรมปาไมไดมีการนัดประชุมหารือผูเก่ียวของ
เพื่อกําหนดแนวทางการเจรจาและปจจุบันสํานักธุรกิจและการตลาดไดทําหนังสือ ที่ ทส 1417/738 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 
เร่ือง การปฏิบัติตามสัญญาเชา แจงใหบริษัทฯ ทราบเพื่อกําหนดนัดประชุมหารือสองฝายตอไป 

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ผูแทนขององคการอุตสาหกรรมปาไม และบริษัท สยาม แอสเซท จํากัด 
ไดเขารวมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการดําเนินการตามสัญญาตอไป โดยที่ประชุมมีมติใหบริษัทฯ รับเงื่อนไขของ
องคการอุตสาหกรรมปาไมไปเสนอตอผูบริหารของบริษัทฯ ทราบและพิจารณา และตอมาองคการอุตสาหกรรมปาไม
ไดมีหนังสอื ที่ ทส 1417/124 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 สอบถามผลการพิจารณาของบริษัทฯ เพื่อองคการอุตสาหกรรมปาไม
จะไดนําผลการพิจารณาเสนอใหคณะกรรมการบริหารกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไมทราบและพิจารณาตอไป ซึ่งบริษัทฯ 
ยังไมไดแจงผลการพิจารณาองคการอุตสาหกรรมปาไมทราบแตอยางใด 

บริษัท สยาม แอสเซท จาํกัด จึงไดนําเงินคาธรรมเนียมการจัดประโยชนงวดที่ 8 , 9 และ 10 ไปวาง
ในการดําเนินงาน จึงใหองคการอุตสาหกรรมปาไมหารือไปยังสํานักงานอัยการสูงสุดวาบริษัทฯ ผิดสัญญาและมีมูลเหตุเพียงพอ
ที่องคการอุตสาหกรรมปาไมจะสามารถบอกเลิกสัญญากับบริษัทฯ รวมทั้งริบหลักประกันสัญญาและคาธรรมเนียมจัดประโยชน
ตามเงื่อนไขของสัญญาขอ 24 และขอ 25 ไดหรือไม เพียงใด และองคการอุตสาหกรรมปาไมไดทําหนังสือหารือตามประเด็น
ดังกลาวไปยังสํานักงานอัยการสูงสุดแลว 

สํานักงานคดีปกครอง สํานักงานอัยการสูงสุด ไดมีบันทึก ดวนที่สุด ที่ อส 0027.6/296 ลงวันที่ 
15 กุมภาพันธ 2560 แจงผลการพิจารณาตามขอหารือขององคการอุตสาหกรรมปาไม โดยใหความเห็นวา ภายหลังจากที่
สํานักงานคดีปกครองไดตอบขอหารือใหกับองคการอุตสาหกรรมปาไม ในคร้ังแรกองคการอุตสาหกรรมปาไมไดตั้งคณะทํางาน
ไปเจรจาตอรองกับบริษัทฯ วาจะดําเนินการตามสัญญาตอไปหรือจะเลิกสัญญาดวยความสมัครใจ ซึ่งผลปรากฏวา บริษัทฯ 
ประสงคจะดําเนินการตามสัญญาตอไป โดยไมขอยกเลิกสัญญาตามที่ไดแจงไวกอนนั้น รวมทั้งไดเสนอเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อประกอบ 
การดําเนินการตามสัญญามายงัองคการอุตสาหกรรมปาไม และตอมาองคการอุตสาหกรรมปาไมไดมีหนังสือแจงไปยังบริษัทฯ 
ปฏิเสธไมสามารถรับเงื่อนไขที่บริษัทฯ เสนอมาให แตหากบริษัทฯ จะดําเนินการตามสัญญาตอไปก็สามารถดําเนินการได 
เพราะปจจุบันอายุของสัญญาเชาฉบับดังกลาวยังไมสิ้นสุดลง สํานักงานคดีปกครองเห็นวา เปนการที่องคการอุตสาหกรรมปาไม
แสดงเจตนาตอบริษัทฯ วาบริษัทฯ ยังไมผิดเงื่อนไขตามขอ 25 ของสัญญา จึงสามารถที่จะดําเนินการตามสัญญาตอไปไดอีก
ทั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ยังไดมีการประชุมรวมกับบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการเลิกสัญญาดวยความสมัครใจ
ของทั้งสองฝาย ซึ่งบริษัทฯ แจงวาพรอมที่จะปฏิบัติตามสัญญาตอไป ดวยพฤติการณตางๆ ดังกลาวที่ องคการอุตสาหกรรมปาไม
แสดงตอบริษัทฯ เปนการแสดงวาที่บริษัทฯ ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 และ ขอ 6 ที่ผานมาแลว 
องคการอุตสาหกรรมปาไมไมถือวาเปนสาระสําคัญ ดวยเหตุนี้องคการอุตสาหกรรมปาไมไมอาจนําการที่บริษัทฯ ไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาขอตางๆ ดังกลาวที่ผานมาแลวมาเปนเหตุบอกเลิกสัญญาตามขอ 25 ได  

แตถาองคการอุตสาหกรรมปาไมประสงคจะยกเลิกสัญญาเพราะเหตุที่บริษัทฯ ไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่กําหนดไวในสัญญาขอตางๆ ดังกลาว องคการอุตสาหกรรมปาไมตองบอกกลาวใหบริษัทฯ ซ่ึงเปนฝายที่ผิดสัญญาแกไข
การผิดสัญญาในขอตางๆ ดงักลาวภายในระยะเวลาอันสมควรกอน และหากบริษัทฯ ไมแกไขการผิดสัญญานั้นภายในระยะเวลา
ที่กําหนดองคการอุตสาหกรรมปาไม จึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดตามนัยมาตรา 387 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
และทําใหเกิดสิทธิตามสัญญาขอ 25 อีกดวย 
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หมายเหตุ 28 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ตอ) 
สวนการพิจารณาวาจะใชสิทธิดังกลาวบอกเลิกสัญญากับบริษัทฯ หรือไมนั้น อยูในดุลพินิจของ

องคการอุตสาหกรรมปาไมซึ่งสาํนักงานคดีปกครอง สํานักงานอัยการสูงสุด ไมอาจใหความเห็นได เนื่องจากสัญญาเชาที่ดิน
เพื่อใชประโยชนที่ดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร เปนสัญญาตางตอบแทนองคการอุตสาหกรรมปาไมจึงตองพิจารณาดวยวาตน
ไดปฏิบัติหนาที่ที่กําหนดไวในสัญญาถูกตองครบถวนหรือไมเพียงใด ตามนัยมาตรา 369 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย  

องคการอุตสาหกรรมปาไมไดนาํผลการพิจารณาของ สํานักงานอัยการสูงสุดเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ในการประชุมคร้ังที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และที่ประชุมมีมติ
รับทราบผลการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด และใหองคการอุตสาหกรรมปาไมประชุมหารือรวมกับบริษัทฯ 
และสหภาพแรงงาน - รัฐวิสาหกิจขององคการอุตสาหกรรมปาไม ใหไดขอยุติ และนําผลการประชุมหารือเสนอตอ
คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม เพื่อพิจารณาตอไป ตอมาองคการอุตสาหกรรมปาไมไดมีการประชุมรวม
ระหวางองคการอุตสาหกรรมปาไม บริษัทฯ และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองคการอุตสาหกรรมปาไม ซึ่งผลการประชุม
ปรากฏวา บริษัทฯ ยืนยันจะปฏิบัติตามสัญญาตอไป สวนสหภาพฯ ยืนยันที่จะคัดคานและเรียกรองใหมีการยกเลิกสัญญาฯ  

องคการอุตสาหกรรมปาไมไดนําผลการประชุมดังกลาวเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการของ-
องคการอุตสาหกรรมปาไม คร้ังที่ 4/2560 เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ซึ่งที่ประชุมมีมติใหองคการอุตสาหกรรมปาไม
ตั้งเร่ืองนี้ใหสํานักงานอัยการสูงสุด เปนผูดําเนินการตามกฎหมาย กรณีที่ บริษัท สยาม แอสเซท จํากัด ไมปฏิบัติตามสัญญา
เลขที่ ส.กม. 22/2555 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 แทนองคการอุตสาหกรรมปาไม โดยกอนสงเร่ืองใหสํานักงานอัยการสูงสุด
ดําเนินการใหสํานักกฎหมายขององคการอุตสาหกรรมปาไมประมวลเร่ืองดังกลาวสงใหกลุมกฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ-
และสิ่งแวดลอมพิจารณากอน และทั้งนี้หากสํานักอัยการสูงสุดปฏิเสธตามที่องคการอุตสาหกรรมปาไมรองขอให
องคการอุตสาหกรรมปาไมดําเนินการจางบริษัทกฎหมายจากภาคเอกชนดําเนินการได และใหองคการอุตสาหกรรมปาไม
ดําเนินการเร่ืองนี้ใหเสร็จสิ้นโดยเร็วตอไป และปจจุบันองคการอุตสาหกรรมปาไมไดสรุปเรื่องสงไปยังกลุมกฎหมาย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แลวตามบันทึกองคการอุตสาหกรรมปาไม ดวน ที่ ทส 1400/ก 112 
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีบันทึกดวนที่สุด ที่ ทส 0222.2/4615 
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 แจงผลการพิจารณาของกลุมกฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ใหองคการอุตสาหกรรมปาไม
ทราบและพิจารณาดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไมครั้งที่ 4/2560 ลงวันที่ 
30 พฤษภาคม 2560 ที่มีมติใหองคการอุตสาหกรรมปาไมสงเร่ืองบริษัทฯ ไมปฏิบัติตามสัญญาเลขที่ ส.กม. 22/2555 ลงวันที่ 
23 สิงหาคม 2560 ใหสํานักงานอัยการสูงสุดเปนผูดําเนินการตามกฎหมายแทนองคการอุตสาหกรรมปาไมเพื่อใหการดําเนินการ
ดังกลาวไมกอใหเกิดความเสียหายตอองคการอุตสาหกรรมปาไม โดยเห็นวาเปนการใชอํานาจของคณะกรรมการองคการอุตสาหกรรมปาไม 
ตามมาตรา 7 (1) และมาตรา 15 (1) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม พ.ศ. 2499 และที่แกไขเพิ่มเติม 
และตอมาองคการอุตสาหกรรมปาไม ไดมีหนังสือที่ ทส 1400/182 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 สงเร่ืองใหสํานักงานอัยการสูงสุด
ดําเนินคดีแพงกับบริษัทฯ แทนองคการอุตสาหกรรมปาไมแลวและระหวางนี้อยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด  

ซึ่งภายหลังพนักงานอัยการเจาของสํานวน ไดพิจารณาขอเท็จจริงและใหคําแนะนําวา
องคการอุตสาหกรรมปาไมควรถอนเร่ืองดังกลาวเพื่อนํากลับมาดําเนินการตามความเห็นของสํานักงานคดีปกครอง สํานักงานอัยการสูงสุด
ใหครบถวนกอน องคการอุตสาหกรรมปาไมจึงไดดําเนินการตามคําแนะนําของพนักงานอัยการเจาของสํานวนดังกลาว 
โดยนัดเจรจากับบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง 

วันที่ 7 มีนาคม 2561 องคการอุตสาหกรรมปาไมไดประชุมรวมกับผูแทนของ บริษัท สยาม แอสเซท จํากัด 
เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางเพื่อยุติปญหาที่เกิดข้ึนในระหวางการดําเนินการตามสัญญาฉบับดังกลาว โดยในการประชุม
ครั้งนี ้บริษัทฯ แจงวา หากบริษัทฯ จะขอเปลี ่ยนแปลงรูปแบบของอาคารที ่จะกอสรางในพื ้นที ่ที ่ด ินแปลงบางโพ 
กรุงเทพมหานคร ใหมีความเหมาะสมกับรูปแบบของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะสรางผลกําไรใหกับบริษัทฯ ไดมากกวาจะทําได
หรือไมอยางไร ซึ่งองคการอุตสาหกรรมปาไมไดแจงวาในการเปลี่ยนแปลงจะตองตรวจสอบเอกสารที่ระบุไวในเงื่อนไขและรายละเอียดตาง  ๆ
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หมายเหตุ 28 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ตอ) 
ที่กําหนดไวในประกาศประมูลฯ (TOR) และขอกําหนดที่ระบุไวในสัญญากอนวาจะสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขรูปแบบ
การกอสรางอาคารตามที่บริษัทฯ แจงความประสงคไดหรือไมอยางไร หากดําเนินการไดองคการอุตสาหกรรมปาไมจะแจงใหบริษัทฯ 
ทราบเพื่อใหบริษัทฯ นําเสนอรูปแบบการกอสรางที่จะปรับปรุงใหม พรอมอัตราผลประโยชนตอบแทนที่เพิ่มมากข้ึนใหกับ
องคการอุตสาหกรรมปาไมเพื่อพิจารณาตอไป และตอมาองคการอุตสาหกรรมปาไมไดทําหนังสือแจงใหบริษัทฯ นําเสนอ
รูปแบบโครงการที่จะขอเปลี่ยนแปลงมาใหองคการอุตสาหกรรมปาไมเพื่อพิจารณา 

ตอมา บริษัท สยาม แอสเซท จํากัด ไดแจงรูปแบบอาคารที่ประสงคจะกอสรางเพิ่มเติมและจํานวน
ผลประโยชนตอบแทนเพิ่มเติมมาใหองคการอุตสาหกรรมปาไมทราบและพิจารณา ซึ่งปจจุบันองคการอุตสาหกรรมปาไมยังอยู
ระหวางการพิจารณารูปแบบอาคารและขอทราบรายละเอียดการใชประโยชนหรือขอบเขตการประกอบธุรกิจจากสิ่งกอสราง
ดังกลาวเพิ่มเติมและเจรจาตอรองเร่ืองผลประโยชนตอบแทนกับบริษัทฯ เพื่อใหองคการอุตสาหกรรมปาไมไดรับประโยชนสูงสุด 
ทั้งนี้เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับนําเสนอใหคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม เพื่อพิจารณาในข้ันตอนตอไป 

วันที่ 6 พฤศจกิายน 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไมและผูแทน บริษัท สยาม แอสเซท จํากัด ไดเขารวม
ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติตามสัญญาเชาใชประโยชนที่ดินแปลงดังกลาว โดยมีประเด็นขอพิจารณาใน 2 เร่ือง คือ 
รายละเอียดหรือรูปแบบโครงการที่บริษัทฯ ประสงคจะเปลี่ยนแปลงและจํานวนผลประโยชนตอบแทน ที่หองประชุม
องคการอุตสาหกรรมปาไมโดยบริษัทฯ รับวาจะนําเร่ืองจํานวนผลประโยชนตอบแทนเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 
เพื่อพิจารณาอีกคร้ังหนึ่งและจะแจงผลการพิจารณาเร่ืองดังกลาวเปนหนังสือใหองคการอุตสาหกรรมปาไมเพื่อโปรดพิจารณาตอไป 

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไมและผูแทนบริษัทฯ ไดประชุมหารือรวมกัน
เก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตามสัญญาเชาฯ โดยมีการเจรจาเก่ียวกับจํานวนผลประโยชนตอบแทนที่บริษัทฯ เสนอเพิ่มเติม
และรูปแบบโครงการที่จะกอสรางบนที่ดินที่เชา ตอมาบริษัทฯ ไดมีหนังสือแจงยืนยันขอมูลดังกลาว ซึ่งองคการอุตสาหกรรมปาไม
ไดนําผลการเจรจาเสนอใหคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไมทราบเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 และปจจุบัน
อยูระหวางจัดทําบันทึกขอตกลงทายสัญญาเชาเพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 องคการอุตสาหกรรมปาไมไดประสานกับสํานักงานบังคับคดีแพง
กรุงเทพมหานคร 2 เพื่อขอรับเงินคาธรรมเนียมการจัดประโยชนตามสัญญา จํานวน 4 งวด (งวดที่ 7 – 10) งวดละ 5.61 ลานบาท 
รวมเปนเงิน 22.44 ลานบาท ซึ่ง บริษัทฯ ไดนําไปวางทรัพยไวเพื่อชาํระหนี้ใหกับองคการอุตสาหกรรมปาไม ตั้งแตป 2559 
และสํานักงานบังคับคดีแพง กรุงเทพมหานคร 2 ไดจายเงินใหกับองคการอุตสาหกรรมปาไมเรียบรอยแลว ตามหนังสือ
สํานักงานบังคับคดีแพง กรุงเทพมหานคร 2 เร่ืองที่ 87/2559 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 

ปจจุบันองคการอุตสาหกรรมปาไมไดประสานงานกับ บริษัทฯ เก่ียวกับแบบอาคารที่พักที่จะกอสราง
ที่อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง บริษัทฯ ยังออกแบบไมเสร็จ ทางสํานักกฎหมายจึงตองรอขอมูลดังกลาว
เพื่อนํามาใชทําบันทึกขอตกลงตอทายสัญญา 

28.2  เงินคางนําสงคลัง 
การจายเงินนําสงคลัง ตามหนังสือที่ กค 0819.2/1336 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 สํานักงานคณะกรรมการ-

นโยบายรัฐวิสาหกิจ กําหนดใหองคการอุตสาหกรรมปาไมทยอยนําสงรายไดแผนดินประจาํป 2553 จํานวน 37.21 ลานบาท 
ออกเปน 12 งวด รายละเอียดตามที่กลาวมาแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 17 ขององคการอุตสาหกรรมปาไม
ไดดําเนินการนําเงินรายไดแผนดินสงกระทรวงการคลัง ดังนี้  

1. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 จายเช็คเลขที่ 10076283 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 ของธนาคารกรุงไทย
จายกระทรวงการคลัง จํานวน 3.00 ลานบาท 

2. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 จายเช็คเลขที่ 10082829 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 ของธนาคารกรุงไทย
จายกระทรวงการคลัง จํานวน 3.00 ลานบาท 

3. เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 จายเช็คเลขที่ 10082860 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ของธนาคารกรุงไทย
จายกระทรวงการคลัง จํานวน 3.00 ลานบาท 
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หมายเหตุ 28 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ตอ) 
ตอมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีหนังสือที่ ทส 1400/2823 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 

ถึงกระทรวงการคลังใหพิจารณาเห็นชอบใหองคการอุตสาหกรรมปาไมดําเนินการ ดังนี้ 
1. ชะลอการนําสงเงินรายไดแผนดินที่คางจายจนกวาสถานะทางการเงินจะดีข้ึน 
2. ใหทยอยจายโบนัสพนักงานและกรรมการได ตามความเหมาะสมของกระแสเงินสด 

มติที่ประชุมคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม คร้ังที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 
เห็นชอบใหองคการอุตสาหกรรมปาไมผอนผันการนําสงรายไดแผนดินป 2553 และดําเนินการจายโบนัสพนักงานและ
กรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไมไปพรอมกับการนําสงรายไดแผนดินตามแผนการจายเงิน และทําหนังสือแจง
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณา (หนังสือองคการอุตสาหกรรมปาไมที่ ทส 1400/254 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)  

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ไดมีหนังสือที่ กค 0819.2/3447 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 
อนุมัติใหองคการอุตสาหกรรมปาไมทยอยนําสงรายไดแผนดินที่ยังคางจายของป 2534 , 2535 และ 2553  

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

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

3. เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม จายเช็คเลขที่ 01067982 ลงวันที่ 29 
สิงหาคม 2562 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยจายกระทรวงการคลัง จํานวน 4.45 ลานบาท เปนเงินคางนําสงคลังป 2534 
งวดที่ 3 จํานวน 1.00 ลานบาท ป 2535 งวดที่ 1 จํานวน 1.45 ลานบาท และป 2553 งวดที่ 3 จํานวน 2.00 ลานบาท 

4. เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม จายผานระบบ KTB Corporate Online 
เลขที่ CB000022740577 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 จายกระทรวงการคลัง จํานวน 4.00 ลานบาท เปนเงินคางนําสงคลัง
ป 2535 งวดที่ 2 จํานวน 2.00 ลานบาท และป 2553 งวดที่ 4 จํานวน 2.00 ลานบาท 

5. เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม จายผานระบบ KTB Corporate Online 
เลขที่ CB000023275520 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 จายกระทรวงการคลัง จํานวน 4.00 ลานบาท เปนเงินคางนําสงคลัง
ป 2535 งวดที่ 3 จํานวน 2.00 ลานบาท และป 2553 งวดที่ 5 จํานวน 2.00 ลานบาท 

6. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 องคการอุตสาหกรรมปาไม จายผานระบบ KTB Corporate Online 
เลขที่ CB000023772004 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 จายกระทรวงการคลัง จํานวน 4.00 ลานบาท เปนเงินคางนําสงคลัง
ป 2535 งวดที่ 4 จํานวน 2.00 ลานบาท และป 2553 งวดที่ 6 จํานวน 2.00 ลานบาท 

7. เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 องคการอุตสาหกรรมปาไม จายผานระบบ KTB Corporate Online 
เลขที่ CB000024344930 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 จายกระทรวงการคลัง จํานวน 2.00 ลานบาท เปนเงินคางนําสงคลัง
ป 2553 งวดที่ 7 

8. เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 องคการอุตสาหกรรมปาไม จายผานระบบ KTB Corporate Online 
เลขที่ CB000024714076 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 จายกระทรวงการคลัง จํานวน 2.00 ลานบาท เปนเงินคางนําสงคลัง
ป 2553 งวดที่ 8 

9. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 องคการอุตสาหกรรมปาไม จายผานระบบ KTB Corporate Online 
เลขที่ CB000025412287 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 จายกระทรวงการคลัง จํานวน 2.00 ลานบาท เปนเงินคางนําสงคลัง
ป 2553 งวดที่ 9 

10. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 องคการอุตสาหกรรมปาไม จายผานระบบ KTB Corporate Online 
เลขที่ CB000025920019 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 จายกระทรวงการคลัง จํานวน 2.00 ลานบาท เปนเงินคางนําสงคลัง
ป 2553 งวดที่ 10 
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หมายเหตุ 28 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน (ตอ) 
28.3 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  

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

1. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2560 จายเช็คเลขที่ 10076238 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2560 ของธนาคารกรุงไทย 
จํานวน 1.00 ลานบาท 

2. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 จายเช็คเลขที่ 10097850 ลงวนัที่ 8 กุมภาพันธ 2561 ของธนาคารกรุงไทย 
จํานวน 1.00 ลานบาท 

3. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 จายเช็คเลขที่ 10119684 ลงวนัที่ 10 มกราคม 2562 ของธนาคารกรุงไทย 
จํานวน 1.00 ลานบาท 

4. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 จายเช็คเลขที่ 10139267 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 ของธนาคารกรุงไทย 
จํานวน 1.00 ลานบาท 
 
หมายเหตุ 29 ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดและจดัประเภทใหม 

องคการอุตสาหกรรมปาไมมีการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดและจัดประเภทใหม ของรายการขอผิดพลาด 
ที่เกิดข้ึนตั้งแตงวดปกอน ดังนี้ 

1. ในป 2561 องคการอุตสาหกรรมปาไมไดบันทึกเงินฝากประจํา จํานวน 350.00 ลานบาท เปนเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ซึ่งที่ถูกตองจะตองจัดประเภทเงินฝากประจํา 24 เดือน เปนเงินลงทุนระยะยาว จํานวน 100.00 ลานบาท 
และเงินฝากประจํา 6 – 12 เดือน เปนเงินลงทุนชั่วคราว จํานวน 250.00 ลานบาท 

2. ที่ดิน จํานวน 3.04 ลานบาท องคการอุตสาหกรรมปาไมไมไดบันทึกบัญชทีี่ดินขององคการอุตสาหกรรมปาไม
เขตสุราษฎรธานี (ออป.สุราษฎรธานี) และองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตหาดใหญ (ออป.หาดใหญ) ในงบการเงินของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม ณ วันที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2549 และวันที่ 9 เมษายน 2558 ตามลําดับ 
โดยใชราคาประเมินของสํานักงานที่ดิน จังหวัดสุราษฎรธานี มูลคา 0.14 ลานบาท และราคาประเมินของสาํนักงานที่ดิน 
จังหวัดกระบี่ มูลคา 2.90 ลานบาท รวมทั้งสิ้น 3.04 ลานบาท 

3. ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย เนื่องจากป 2561 องคการอุตสาหกรรมปาไม
จางศูนยบริการวชิาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร (NIDA CONSULTING CENTER) ดําเนินการคํานวณผลประโยชน
ของพนักงานองคการอุตสาหกรรมปาไม ประจําป 2562 – 2564 โดยรับมอบงาน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 พบวามีผลขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย จํานวน 28.04 ลานบาท ซึ่งตองรับภาระหนี้สินดังกลาว ตั้งแตป 2561 
แตองคการอุตสาหกรรมปาไมไมไดบันทึกรับรูการทบทวนภาระหนี้สินดังกลาว 

ดังนั้นองคการอุตสาหกรรมปาไมจึงปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดและจัดประเภทใหมดังกลาว โดยการปรับยอนหลัง
ทําใหงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

หนวย : บาท 
แกไขขอผิดพลาด กอนปรับปรุง ปรับปรุง หลังปรับปรุง 
งบแสดงฐานะการเงิน    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561     

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

หนวย : บาท 
แกไขขอผิดพลาด กอนปรับปรุง ปรับปรุง หลังปรับปรุง 
งบแสดงฐานะการเงิน    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561     

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

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ    
สําหรับปสิ้นสดุ 31 ธันวาคม 2561    

-ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย 

 
      - 

 
28,038,008.00 

 
28,038,008.00 

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

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