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องคการอุตสาหกรรมปาไม 
 

 องคการอุตสาหกรรมปาไม เรียกโดยยอวา อ.อ.ป. เปนรัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จัดตัง้ขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2499 จากทุนท่ีรัฐบาลกําหนดใหเม่ือเร่ิมกิจการในป พ.ศ. 2490 จํานวน 10 ลานบาท      
ซ่ึงในทางปฏิบตัิรัฐมีเงินสดใหเพียง 10,000.-บาท กับทรัพยสินท่ีรวมถึงไมสัก ซ่ึงเปนของกองทําไมและกรมปาไม ท่ีทําคางอยู 
ยังรวมถึงบุคคลจํานวนหน่ึง ท้ังน้ี ไดดําเนินการเตบิโตขึ้นมาเปนลาํดับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 องคการอุตสาหกรรมปาไม 
มีมูลคาสินทรัพยประมาณ 5,142.08 ลานบาท และเม่ือเปรียบเทียบ ป พ.ศ. 2559 เพ่ิมขึ้น 159.22 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 3.10 สวนใหญเพ่ิมขึ้นจากรายการเงินลงทุนการปลูกสรางสวนปา 

ปจจุบันองคการอุตสาหกรรมปาไม มีพ้ืนท่ีสวนปาเศรษฐกิจ ท้ังสิ้น 1.158 ลานไร และผลผลิตซ่ึงเปนรายไดหลักของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม ปจจุบันนอกจากการดาํเนินงานเชิงธุรกิจสรางรายไดใหกับรัฐแลว องคการอุตสาหกรรมปาไม      
ยงัไดสนับสนุนรวมถงึยงัไดสนองนโยบายของรัฐในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม และงานเชงิบริการสังคม 
โดยเฉพาะการฟนฟูพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรม/ปาตนนํ้าลําธาร การสงเสริมดานการปลูกปาเศรษฐกิจ การอนุรักษและการบริบาลชางไทย 
การพัฒนาชุมชนทองถิ่น สรางงาน และสรางอาชีพใหกับราษฎรทองถิ่น ฯลฯ  

  

ความเปนมา และวัตถุประสงค 
 

ในอดีตประเทศไทยมีปาไมท่ีอุดมสมบูรณ การทําไมและนําไมออกจากพ้ืนท่ีปา จะทําในรูปแบบสัมปทานปาไม 
ในชวงแรกรัฐจะใหสัมปทานทําไมแกชาวตางชาติ ซ่ึงมีความรูดานการทําไม จนถึงป พ.ศ. 2455 Mr.W.F.Lloyd เจากรมปาไม
ขณะน้ัน พิจารณาเห็นวารัฐบาลควรจะทําไมสักออกจากปาและทําการคาไมสักเองบาง เพ่ือฝกฝนพนักงานและเพ่ิมพูนความรู
ดานการทําไมจะไดควบคุมการทําไมของประชาชนและบริษัทตางชาติได กรมปาไมจึงเร่ิมทําไมออกเองท่ีปาแมแฮด          
จังหวัดแพร เปนแหงแรก และไดขยายการทําไมไปยังปาอ่ืนๆ กระท่ังป พ.ศ. 2476 ไดตั้ง “กองทําไม” ขึ้นเปนหนวยงานสวนกลาง 
สังกัดกรมปาไม แตการดาํเนินงานของกองทําไมมีขอจํากัดดวยกฎระเบียบของราชการทําใหขาดความคลองตัว คณะรัฐมนตรี ขณะน้ัน 
จึงไดมีมติจัดตั้ง “องคการอุตสาหกรรมปาไม” ขึ้น เม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2490 โดยเปนหนวยงานในสังกัดกรมปาไม 

ตอมารัฐบาลไดออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง  องคการอุตสาหกรรมปาไม พ.ศ. 2499  กําหนดใหองคการอุตสาหกรรมปาไม 
เปนรัฐวิสาหกิจ เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกา  
ป พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2542 ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม (ฉบับท่ี 5) วันท่ี 26  สิงหาคม พ.ศ. 2546 
ใหโอนองคการอุตสาหกรรมปาไมไปเปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ตอมาเม่ือป พ.ศ. 2559 
ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้องคการอุตสาหกรรมปาไม (ฉบับท่ี 6) วันท่ี 26 สงิหาคม พ.ศ. 2559 แกไขเพ่ิมเติมในวัตถปุระสงค
ในการจัดตั้ง ขอ 5 โดยพระราชกฤษฎีกาไดกําหนดวัตถปุระสงคในการจัดตั้งไว 6 ประการ  ดงัน้ี 

(1) อํานวยบริการแกรัฐ และประชาชนในอุตสาหกรรมปาไม 

(2) ประกอบธุรกิจเก่ียวกับอุตสาหกรรมปาไม เชน เก่ียวกับการทําไมและเก็บหาของปา แปรรูปไม การทําไมอัด 

อบไม อัดนํ้ายาไม กลั่นไม และประดิษฐหรือผลิตวัตถุหรือสิง่ของจากไม และของปาและธุรกิจท่ีตอเน่ืองคลายคลึงกัน รวมท้ัง

อุตสาหกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวดวยไมหรือของปา 

(3) ปลูกสรางสวนปาคุมครองรักษาปาไม และบูรณะปาไมเ พื่อประโยชนแกการปาไม  ไมวาจะเปนการ

ดําเนินการเองหรือเปนการดําเนินการเพ่ือชวยเหลือรัฐ 

(4) วิจัย คนควา และทดลองเก่ียวกับผลิตผลและผลิตภัณฑในดานอุตสาหกรรมปาไม 

(5) ดําเนินกิจการเก่ียวกับการเผยแพรความรู การปลูกฝงทัศนคติและความสํานึกในการคุมครองดูแลรักษาบรูณะ 

และพัฒนาทรัพยากรปาไม รวมท้ังการอนุรักษและบริบาลชางเลี้ยงของไทย ตลอดจนดําเนินการกิจการเก่ียวกับการจัดหาท่ีพัก 

การอํานวยความสะดวก หรือการใหบริการในกิจการที่เกี่ยวกับการทัศนาจร หรือกิจการอื่นใด เพื่อประโยชนแกการ

ดําเนินการดังกลาว 

(6) ดําเนินธุรกิจ หรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองหรือเพ่ือประโยชนแกกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

หนา 2                                                                                                              รายงานประจําป 2560 องคการอตุสาหกรรมปาไม 



1. การดําเนินงานและธุรกิจขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
 

 1.1 การปลูกสรางสวนปาเศรษฐกิจและธุรกิจปาไม 

 1.1.1 การปลูกสรางสวนปาเศรษฐกิจ เปนกิจกรรมท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไม ดําเนินการมาตั้งแต

ป พ.ศ. 2510 จนถึงปจจุบันมีพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจอยู 1,158,000 ไร จํานวน 245 สวนปา กระจายท่ัวประเทศ โดยมีชนิดไมหลัก 

ซ่ึงเปนไมเศรษฐกิจ 3 ชนิด ไดแก ไมสัก ไมยูคาลิปตัส และไมยางพารา นอกน้ันเปนไมกระยาเลยอ่ืนๆ องคการอุตสาหกรรมปาไม 

ไดบริหารจัดการสวนปาเศรษฐกิจตามระบบการจัดการสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนตามมาตรฐานขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

และตามมาตรฐานสากล (FSC) โดยการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น ซ่ึงทําใหการบริหารจัดการสวนปาเศรษฐกิจมีความยั่งยืน

ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ท้ังน้ี มีการจําแนกสวนปาตามลักษณะเงินลงทุน และวัตถุประสงคของ

การสงมอบพ้ืนท่ีจากรัฐออกเปน 6 โครงการ ประกอบดวย 

 - สวนปาโครงการที่ 1 ปลูกดวยเงินลงทุนขององคการอุตสาหกรรมปาไมเอง 

 - สวนปาโครงการที่ 2 ปลูกทดแทนตามเงื่อนไขสัมปทานขององคการอุตสาหกรรมปาไมเอง 

 - สวนปาโครงการที่ 3 ปลูกทดแทนตามเงื่อนไขสัมปทานแทนบริษัทจังหวัดทําไม 
 

 สวนปาท้ัง 3 โครงการ เปนสวนปาท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไม ดําเนินการเองมาตั้งแตตน ปจจุบันพ้ืนท่ี   

สวนปาเศรษฐกิจสวนใหญ ถึงเวลาท่ีจะทําไมออกมาเปนสินคาไดแลว สวนปาเหลาน้ีจะเปนแหลงรายไดท่ีสําคัญของ

องคการอุตสาหกรรมปาไมเปนรายไดท่ีมีความแนนอนและยั่งยืน ตอเน่ืองสมํ่าเสมอ 
 

 - สวนปาโครงการที่ 4 เปนสวนปาท่ีปลูกโดยบริษัททําไมจังหวัด โดยองคการอุตสาหกรรมปาไม ไดรับมอบ 

สวนปามาจากกรมปาไม ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เม่ือปลายป พ.ศ. 2533 โดยใหองคการอุตสาหกรรมปาไม 

บํารุง ดูแล รักษา และใชประโยชน โดยท่ีสวนปาโครงการน้ีสวนใหญการเจริญเติบโตของไมไมดี และมีอัตรารอดตาย

อยูในเกณฑต่ํา ตองมีการปรับปรุงพัฒนาในบางสวน จึงจะใหผลผลิตเปนสินคาไมไดอยางเต็มท่ี 

 - สวนปาโครงการที่ 5 เปนสวนปาที่ปลูกโดยงบประมาณของรัฐบาล ดําเนินการปลูกโดยกรมปาไม  

จากมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2535 มอบใหองคการอุตสาหกรรมปาไม เปนผูดูแล และใชประโยชน  

ในแตละพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีสวนปาโครงการน้ี สวนหน่ึงถูกราษฎรบุกรุก และมีอัตรารอดตายอยูในเกณฑต่ํา ผลผลิตจากสวนปาท่ีจะ

เปนสินคาไดยังอยูในระดับต่ํามาก 

 - สวนปาโครงการที่ 6 เปนสวนปาท่ีปลูกโดยงบประมาณของ บริษัท ไมอัดไทย จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทท่ี

องคการอุตสาหกรรมปาไม ถือหุน 100 เปอรเซ็นต เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 ใหยุบเลิก 

บริษัท ไมอัดไทย จํากัด องคการอุตสาหกรรมปาไม จึงไดรับมอบสวนปาของบริษัทฯ มาดําเนินการตอ ซ่ึงสวนปาโครงการน้ี 

สวนใหญถึงเวลาท่ีจะทําไมออกมาเปนสินคาไดแลว และจะเปนแหลงรายไดที่ดีขององคการอุ ตสาหกรรมปาไม 

ท่ีมีความแนนอนและยั่งยืน ตอเน่ืองสมํ่าเสมอ 
 

ท้ังน้ี สวนปาเศรษฐกิจตามโครงการ 1 - 6 จะมีศักยภาพสงูพอท่ีจะพัฒนาใหเปนแหลงวัตถดุิบ และเปนแหลงรายไดสาํคญั
ขององคการอุตสาหกรรมปาไม แตการดาํเนินงานใชประโยชนไมเศรษฐกิจยังมีขอจํากัด อันอาจสงผลถึงรายไดของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม เน่ืองจากสวนปาสวนใหญอยูในเขตปาสงวนแหงชาต ิการดาํเนินการทุกขั้นตอนตองอยูภายใตกฎหมาย 
ระเบียบท่ีกําหนดไวของปาสงวนแหงชาต ิซ่ึงจะตองขออนุญาตจากกรมปาไม ไมวาจะเปนการใชพ้ืนท่ีการจัดการบํารุงรักษา การทําไม 
และการจําหนายไมออกจากสวนปา ทําใหองคการอุตสาหกรรมปาไมไมสามารถบริหารและดาํเนินงานสวนปาใหเปนไปตาม
หลักวิชาการไดดวยด ีสงผลใหการเจริญเติบโตอยูในเกณฑท่ีไมนาพอใจ คาใชจายในการบริหารจัดการสงูกวาท่ีควรจะเปน 
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1.1.2 ธุรกิจปาไม ผลผลติจากสวนปาเศรษฐกิจท่ีสามารถสรางรายไดหลักมีเพียง 3 ชนิด คือ ไมสัก ไมยูคาลิปตัส 
และไมยางพารา 

-  ไมสัก  องคการอุตสาหกรรมปาไม เปนแหลงเพาะปลูกไมสักรายใหญของประเทศ  มีพ้ืนท่ีปลูกประมาณ 601,000 ไร 
เปนผูผลิตไมซุงสักสวนปาเพ่ือการใชสอยภายในประเทศมากท่ีสดุ โดยสวนปาสักภาคเอกชนจะเปนผูผลิตรองลงมา ธุรกิจไมสัก
ท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไม  ดําเนินการทําออกจะเนนไปท่ีการขายไมซุงทอนภายในประเทศ  มีการนําไปแปรรูป
เปนผลิตภัณฑ  สินคา  เพ่ือเพ่ิมมูลคาในปริมาณท่ีนอยมาก  โดยราคาการจําหนายไมซุงสัก  เฉลีย่อยูท่ี 9,000 – 10,000 บาท 
ตอลูกบาศกเมตร 

-  ไมยูคาลิปตัส องคการอุตสาหกรรมปาไม มีพ้ืนท่ีปลูกไมยูคาลปิตัส ประมาณ 107,000 ไร คดิเปนประมาณ   
9 เปอรเซ็นต ของพ้ืนท่ีปลูกไมยูคาลิปตัสท้ังประเทศ สวนใหญจะปลูกอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลผลติตอไรโดยเฉลีย่
ประมาณ 8 - 12 ตัน ซ่ึงอยูในระดับคอนขางต่ํา การจําหนายสวนใหญจะจําหนายเปนไมทอน นํ้าหนักเปนตันหรือเหมาเปนไร
เปนบางสวนใหกับผูประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นไมสับและเยื่อกระดาษ โดยราคาจําหนายในปจจุบันยังเปน
ผูประกอบการ โรงงานเยื่อกระดาษเปนผูกําหนดผลตอบแทน ไมยูคาลปิตัสจึงยังไมคุมคาตอการลงทุน 

-  ไมยางพาราและนํ้ายางพารา องคการอุตสาหกรรมปาไม มีสวนปาไมยางพารา ประมาณ 86,000 ไร คดิเปน
จํานวน 0.72 เปอรเซ็นต  ของพ้ืนท่ีปลูกไมยางพารารวมท้ังประเทศ  ผลผลิตของไมยางพาราจะจําหนายในรูปไมทอน 
เม่ือยางพารามีอายุครบ 25 ป ยงัไมมีการแปรรูปเพ่ิมมูลคาแตอยางใด  จึงจําเปนตองเพ่ิมมูลคาโดยการแปรรูปไมออกจําหนาย
เพ่ิมมากขึ้นในอนาคต สาํหรับไมยางพาราในชวงอายุ 7 - 25 ป จะเก็บเก่ียวผลผลิตเปนนํ้ายางพาราสด มีบางสวนจําหนาย 
เปนยางแผนดิบและเศษยาง (ยางกอนถวย)  รายไดจากนํ้ายางพาราจะมีสัดสวนท่ีสูงรองจากไมสัก  แตราคานํ้ายางพาราตลาดโลก
มีความผันผวนสงูและปรับตวัลดลง ซ่ึงสงผลดานลบตอรายไดขององคการอุตสาหกรรมปาไม ดงัน้ัน สิ่งท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไม   
จําเปนตองพิจารณาและดําเนินการเพ่ิมการบริหารจัดการความเสี่ยง   เพ่ือรองรับกับกลไกตลาดท่ีผันผวนดวยแนวทางตางๆ  
เชน การศึกษาแนวทางการซ้ือขายในตลาดสินคาเกษตรลวงหนา การพัฒนาระบบการผลิต การบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ 
การขยายธุรกิจแปรรูปนํ้ายางพารา ฯลฯ 

-  การผลิตไมจากปาธรรมชาติ  เปนการดาํเนินงานตามนโยบายของรัฐเก่ียวกับการทําไมปานอกโครงการ
ในพ้ืนท่ีเปดใชประโยชนของสวนราชการ  เชน  การกอสรางอางเก็บนํ้า  สรางถนน  ขยายถนนเสนทางตาง  ๆ การเดินสายไฟฟาแรงสงู 
ผลผลิตท่ีไดจากปาธรรมชาติจะจําหนายเปนไมซุง ซ่ึงรายไดท่ีเกิดขึ้นจะไมแนนอนและมีแนวโนมลดลงในอนาคต  อยางไรก็ดี
ธุรกิจปาไมน้ันยังสามารถสรางรายไดใหกับองคการอุตสาหกรรมปาไมคอนขางสูง โดยในป พ.ศ. 2560 ไดตัง้เปารายไดจากการ
จําหนายไมซุง จํานวน 440.39 ลานบาท  ถือวาเปนแหลงรายไดหลักขององคการอุตสาหกรรมปาไม และมีความไดเปรียบคูแขง
ในอุตสาหกรรมดานกําลงัผลติสินคาไมซุงออกสูตลาด จึงเห็นควรดําเนินการตอไปในธุรกิจปาไม  แตควรมีการพัฒนาระบบตางๆ   
ท้ังการปลูก การดูแลรักษา  การจัดการตางๆ  และระบบโลจิสติกส ใหดียิ่งขึ้นเพ่ือลดตนทุนในระยะยาว  รวมถึงการควบคุม
และบริหารความเสีย่งในดานตางๆ ท่ีทําใหไมบรรลเุปาหมายท่ีวางไวอยูตลอดเวลา และองคการอุตสาหกรรมปาไมควรเปลีย่น
แหลงรายไดหลักจากการจําหนายไมซุงเปนการจําหนายท่ีสรางมูลคาเพ่ิมขึ้น  เชน การแปรรูปไม  จัดทําสินคาวัสด ุ– อุปกรณ
ในการกอสราง  ผลิตภัณฑไม  เฟอรนิเจอรไม  ซ่ึงเปนการใชทรัพยากรไมไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังเพ่ิมอํานาจ
การตอรองกับลูกคาไดมากขึ้น   ซ่ึงจะชวยใหองคการอุตสาหกรรมปาไมมีรายไดสูงขึ้น  สามารถแกไขปญหาหลักขององคกร
ในดานการเงินและสภาพคลอง 

 
1.2  ธรุกจิอุตสาหกรรมไม 

เปนธุรกิจท่ีคิดเปนสัดสวนไมเกิน 10 เปอรเซ็นต ของปริมาณไมท่ีตัดในแตละปองคการอุตสาหกรรมปาไม
มีรายไดจากธุรกิจนี้จากการจําหนายไมแปรรูปเฟอรนิเจอร ไม และการบริการอบ อัดนํ้ายาไม ซ่ึงในป พ.ศ. 2560 
มีรายไดเพียง 31.54 ลานบาท และในป พ.ศ. 2560 ไดกําหนดเปาหมายไว จํานวน 68.39 ลานบาท สําหรับอุตสาหกรรมไม 
เปนอุตสาหกรรมท่ีจําเปนตองใหความสําคัญ เน่ืองจากสามารถสรางมูลคาเพ่ิมไดมากกวาการขายไมซุงมาก ซ่ึงองคการอุตสาหกรรมปาไม 
มีความไดเปรียบในเชิงของทรัพยากรและวัตถุดิบในการผลิต คือ ไมซุง ทําใหตนทุนสวนน้ีต่าํกวาคูแขงท่ีไมมีแหลงวัตถุดิบไม
เปนของตนเอง ตลอดจนอุตสาหกรรมไม เชน  การแปรรูป วัสดุการกอสราง ผลิตภัณฑไมตางๆ ซ่ึงมีมูลคาการตลาดสูง  
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แตองคการอุตสาหกรรมปาไม ยังผลิตภายใตขอจํากัดดานเงินทุนและเทคโนโลยี เคร่ืองจักรขาดความทันสมัย โรงงานไมมีการออกแบบ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และเชื่อมตอระหวางจุดตางๆ ของโรงงาน รวมถงึเนนใชแรงงานจํานวนมาก ยังไมมี
การออกแบบผลิตภัณฑ ขาดการสํารวจความตองการลูกคา ขาดชองทางในการจําหนาย รวมถงึการทําตลาดตางๆ ซ่ึงทําให
เสียเปรียบคูแขง จึงจําเปนตองมีการพัฒนาและลงทุนโดยเตรียมการใหมีความพรอมท้ังเงินทุน ความรู เทคโนโลย ี บคุลากร  
ชองทางการตลาด เพ่ือเปนชองทางในการเพ่ิมมูลคาไม สรางรายไดเพ่ิม ตลอดจนเปนการสรางความสามารถของการแขงขนั 
และความม่ันคงขององคกรในระยะยาว ท้ังน้ี องคการอุตสาหกรรมปาไม อาจไมจําเปนตองผลิตสินคาปลายนํ้าอยางเฟอรนิเจอร 
ซ่ึงมีความซับซอนดานการผลติมาก การลงทุนท่ีสงู และชองทางการตลาดท่ีซับซอน โดยมุงเนนเพียงการแปรรูปขั้นตน การไสอบ 
อัดนํ้ายา และจัดทําผลติภณัฑไมพ้ืน ไมฝา บานประตู และหนาตาง ซ่ึงการดําเนินการขางตนก็มีศักยภาพท่ีสรางกําไรใหกับองคกรได 

 
1.3 ธุรกิจทองเที่ยวเชิงอนุรกัษ 

 ปจจุบันธุรกิจทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ถือเปนเพียงธุรกิจเสริม สรางรายไดในสัดสวนท่ีนอยมาก อยางไรก็ดีโอกาส
สําหรับธุรกิจน้ีนาสนใจ เน่ืองจากเปนธุรกิจท่ีมีโอกาสและศักยภาพในการพัฒนาเปนธุรกิจหลัก สามารถสรางรายไดหลักใหกับ
องคการอุตสาหกรรมปาไมไดเพราะอุตสาหกรรมทองเท่ียวเปนธุรกิจท่ีสรางรายไดเปนอันดับตนของประเทศ  โดยเฉพาะในระยะหลัง
ท่ีการทองเท่ียวเชงิอนุรักษ ไดรับความสนใจในหมูของนักทองเท่ียวท้ังคนไทยและชาวตางชาติ ท้ังน้ี องคการอุตสาหกรรมปาไม  
มีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีอยูทามกลางธรรมชาติหลายแหลง มีชางอยูจํานวนมากที่สถาบันคชบาลแหงชาติ  ในพระอุปถัมภฯ 
ซ่ึงสิ่งท่ีมีอยูถือเปนทรัพยากรหลักในการดําเนินธุรกิจการทองเท่ียวเชงิอนุรักษ 

 การดําเนินงานธุรกิจการทองเท่ียวน้ี องคการอุตสาหกรรมปาไมควรเนนพัฒนาของเดิมท่ีมีอยูแลวใหดีขึ้น และพัฒนา
แหลงใหมท่ีมีศักยภาพจริงๆ และอยูในเปาหมายการพัฒนาของประเทศ องคการอุตสาหกรรมปาไมสามารถใชคนในชุมชนใกลเคียง
เปนแรงงานในธุรกิจ ซ่ึงสามารถสรางรายไดใหแกองคการอุตสาหกรรมปาไมและชุมชนรอบขาง หากมีการวางแผน
และบริหารจัดการท่ีไดมาตรฐาน ธุรกิจดานการทองเท่ียวมีโอกาสสรางรายไดแกองคกรเพ่ิมไดมากและมีศักยภาพสงู โดยเฉพาะ
สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ซ่ึงสามารถพัฒนาเปนจุดขายและดงึดูดนักทองเท่ียวท่ีเปนชาวตางชาตท่ีิมีกําลังซ้ือสงู  
ซ่ึงการไดใชชีวิตพรอมกับดูวิถีชีวิตของชาง นับวาเปนสิ่งแปลกใหมสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ สถาบันคชบาลแหงชาติ 
ในพระอุปถัมภฯ จึงตองเรงพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน ใหสามารถรองรับนักทองเท่ียวในปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือเปนแหลงรายไดท่ีสาํคญัขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

 
1.4 ธุรกิจอื่นๆ ที่ตอเน่ืองจากสวนปาเศรษฐกิจ 

 เปนธุรกิจท่ีคาดวาอนาคตจะสามารถสรางรายไดใหองคการอุตสาหกรรมปาไม เชน ธุรกิจการจําหนาย
คารบอนเครดิต ธุรกิจโรงไฟฟาชีวมวลและพลังงานชีวมวล จําหนายกลาไมดีมีคาและไมเศรษฐกิจ  การรับจางใหคําปรึกษา
ปลูกสวนปาเศรษฐกิจกับบริษัทตางๆ และการพัฒนาสินทรัพยท่ีมีอยูจํานวนมากและยงัไมไดใชประโยชน ฯลฯ 
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วิสัยทัศน พันธกิจ ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป พ.ศ. 2559 - 2564 

 
การทบทวนแผนยุทธศาสตรองคการอุตสาหกรรมปาไม ป พ.ศ. 2559 – 2564 
 

1. วิสัยทัศนองคการอุตสาหกรรมปาไม ป พ.ศ. 2559 – 2564 

คณะทํางานฯ ไดพิจารณาจากบทบาทในการดําเนินงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม ท้ังในฐานะท่ีเปนรัฐวิสาหกิจ
ท่ีตองตอบสนองตามนโยบายสาํคญัของภาครัฐ ท้ังตองดาํเนินงานตามพันธกิจหลกัท่ีสอดคลองเปนไปตามวัตถปุระสงคการจัดตัง้
องคการอุตสาหกรรมปาไม และในฐานะผูประกอบการธุรกิจท่ีตองบริหารจัดการองคกรใหเกิดรายไดเพ่ือเลี้ยงตนเอง สามารถแขงขัน
ในธุรกิจอุตสาหกรรมไม ความเปนไปไดในการดาํเนินงาน บุคลากร และขีดความสามารถโดยพิจารณาจากศักยภาพขององคกร
ท้ังในปจจุบันและอนาคต รวมท้ังการศึกษาสถานการณขององคการอุตสาหกรรมปาไม ในการดําเนินธุรกิจดานการปลูกสราง
สวนปาเศรษฐกิจและธุรกิจปาไม ธุรกิจอุตสาหกรรมไม ธุรกิจทองเท่ียวเชงิอนุรักษ และธุรกิจอ่ืนๆ ตลอดจนการวิเคราะห
สถานภาพขององคการอุตสาหกรรมปาไม ท้ังจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคแลว จึงไดกําหนดวิสัยทัศนท่ีสามารถ
สรางความสมดลุของการดําเนินงานตามบทบาทขางตน คือ 

 

“เปนผูนําจัดการสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไมขององคการอุตสาหกรรมปาไม” 
 
 

คํานิยาม และคําอธิบายที่มารวมถึงแนวคิดทีร่ะบุในวิสัยทัศนใหม 

1) “เปนผูนํา” หมายถึง การเปนองคกรท่ีมีศักยภาพ สามารถเปนตนแบบและมีความพรอมในการสงเสริมใหกับ
หนวยงานอ่ืน 

2) “จัดการสวนปาเศรษฐกิจอยางย่ังยืน” หมายถึง การบริหารจัดการสวนปาเศรษฐกิจตามมาตรฐานการจัดการปาไม
อยางยั่งยืนขององคการอุตสาหกรรมปาไมและมาตรฐานสากล ใหมีความยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
รวมถึงการพัฒนางานวิจัยดานการปลูก และอุตสาหกรรมตอเน่ืองจากสวนปาเศรษฐกิจ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมจากสวนปาเศรษฐกิจ
ใหองคกรมีความม่ันคงทางทรัพยากร ระบบการบริหารจัดการผลผลิต และทางการเงิน 

3) “เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไมขององคการอุตสาหกรรมปาไม” หมายถงึ การบริหารจัดการอุตสาหกรรมไมของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม ท่ีมีมาตรฐาน CoC (Chain of Custody) ซ่ึงเปนมาตรฐานท่ียอมรับในระดับสากล ตั้งแต
กระบวนการสงวัตถุดิบจากสวนปาสูโรงงานอุตสาหกรรมไม ขั้นตอนการผลิตท่ีลดการสูญเสีย การออกแบบการผลิตท่ีนํานวัตกรรม
มาเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ สินคา และบริการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน สามารถตอบสนองตอความตองการของตลาดท้ังภายใน
และตางประเทศ เพ่ือสรางรายไดใหแกองคกรอยางยัง่ยืน 

ท้ังน้ี ในระยะ 5 ป อุตสาหกรรมไมขององคการอุตสาหกรรมปาไม ไดมาตรฐานและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ
เปนท่ีตองการของตลาดภายในประเทศ ในระยะ 6 – 7 ป อุตสาหกรรมไมขององคการอุตสาหกรรมปาไมสามารถทําตลาด            
ในประชาคมอาเซียน และในระยะ 8 – 10 ป อุตสาหกรรมไมขององคการอุตสาหกรรมปาไม ไดมาตรฐานและมีคุณภาพ
ในระดับสากล สามารถทําตลาดในระดับโลกได 

 
2. พันธกิจองคการอุตสาหกรรมปาไม (FIO’ s Missions) 

1)  พัฒนาท่ีดินสวนปาใหเปนสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน  ใชประโยชนจากพ้ืนที่ปาเศรษฐกิจจากปาธรรมชาติ 
ตามศักยภาพสวนปา การพัฒนาท่ีดินใหเปนสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน เพ่ือใหมีผลผลิตไมออกจากสวนปาเศรษฐกิจ
สนองตอความตองการใชไมของประชาชนและภาคธุรกิจตลอดไป การใชไมจากสวนปาเศรษฐกิจทําใหประเทศลดการใชไม
จากปาธรรมชาติ เกิดการจางงานราษฎรในชุมชนทองถิ่นจํานวนมาก สงผลใหมีการกระจายรายไดใหชุมชนทองถิ่นโดยตรง
ประชาชนก็มีรายไดเพ่ิมขึ้น ทําใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น นอกจากน้ี พ้ืนท่ีสวนปาเศรษฐกิจท่ียั่งยืนจะชวยปรับสภาพแวดลอม
และธรรมชาติในทองถิ่นใหสมบูรณยิ่งขึ้น  

หนา 6                                                                                                              รายงานประจําป 2560 องคการอตุสาหกรรมปาไม 



2)  สงเสริมการปลกูไมเศรษฐกิจ พัฒนาระบบ และสรางกลไกการตลาดไมเศรษฐกิจอยางเปนธรรม การปลูกไมเศรษฐกิจ
และผลิตไมเศรษฐกิจขององคการอุตสาหกรรมปาไมออกสูตลาด ยังมีปริมาณท่ีไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค    
จําเปนตองสงเสริมใหราษฎรในชุมชนทองถิ่นและภาคเอกชนปลูกปาเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น  เพ่ือใหมีผลผลิตท่ีเพียงพอ    
ตอความตองการของผูบริโภค  การปลูกปาเศรษฐกิจจะเปนธุรกิจท่ีสรางรายไดแกเกษตรกรและภาคเอกชนไดอีกธุรกิจหน่ึง 
นอกจากน้ัน การปลูกปาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีวางเปลา พ้ืนท่ีท่ัวไป หรือพ้ืนท่ีไมมีการใชประโยชนของเกษตรกรจะเปนการใชประโยชน
พ้ืนท่ีใหมีความคุมคามากยิ่งขึ้นอีกดวย แตในสวนของการพัฒนาระบบและสรางกลไกการตลาดไมน้ัน องคการอุตสาหกรรมปาไม  
ยังไมสามารถเปนหนวยงานท่ีสามารถสรางกลไกตลาดไดแทจริง  ท้ังท่ี องคการอุตสาหกรรมปาไมมีธุรกิจครบวงจร 
ตั้งแตกระบวนการผลิต จําหนาย จนถึงพัฒนาผลิตภัณฑ เน่ืองจากตลาดมีความตองการใชไมสงูมากจนตองนําไมเขา      
จากตางประเทศมาใชในประเทศ 

3)  สงเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม และสงเสริมชุมชนทองถิ่นดานอุตสาหกรรมไม ธุรกิจอุตสาหกรรมไมเปนธุรกิจ
ท่ีใชไมเปนวัตถดุิบหลักการผลติสินคา เปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับไมอยางมาก การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม  
จะทําใหตนทุนการผลิตลดลง ผลติภัณฑไมมีรูปแบบสวยงามและตรงกับความตองการของผูบริโภค ทําใหผูลงทุนมีรายไดเพ่ิมขึ้น 
โดยองคการอุตสาหกรรมปาไมกําหนดทิศทางธุรกิจท่ีจะมุงเนนและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม  ใหเปนแหลงรายไดท่ีสําคัญ
อีกธุรกิจหน่ึงดวย โดยมีแผนการยายโรงเลื่อยและโรงงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปยัง ศูนยอุตสาหกรรมไมวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือแกไขปญหาฝุนละอองและเสียงดัง เปนการลดตนทุนในการผลิตใหเหลือเพียงแหงเดียว 
อีกท้ังยังสะดวกในการบริหารจัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ และโครงการจัดตั้งศูนยพัฒนามาตรฐานเฟอรนิเจอรไมสัก อําเภอรองกวาง   
จังหวัดแพร เพ่ือพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑดวยแนวคดิการสงเสริมใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินกิจการอุตสาหกรรมไม
ท่ีเหมาะสมกับชุมชน ซ่ึงจะเพ่ิมรายไดใหแกชุมชนอีกดวย อีกท้ังเตรียมโครงการ Teak Valley ณ สวนปาเดนชัย อําเภอเดนชัย 
จังหวัดแพร เพ่ือสงเสริมการอุตสาหกรรมไมแบบครบวงจร 

4)  วิจัยพัฒนาการปลูกและใชประโยชนจากไมเศรษฐกิจ การวิจัยพัฒนาการปลูกและใชประโยชนไมเศรษฐกิจเปนการปรับปรุง
การปลูกปาเศรษฐกิจและการใชประโยชนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทําใหการปลูกปาเศรษฐกิจใหผลผลิตสูง มีคุณภาพ
และมีวิธีการจัดการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงสอดคลองกับกระแสโลกท่ีหันกลับมาใชไมและพลังงานทดแทนท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม  การวิจัยพัฒนาจะสงผลใหการดาํเนินงานดานตางๆ  มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น จะทําใหผูบริโภคไดใชประโยชนไม
เศรษฐกิจไดหลากหลายขึ้น 

5)  ปรับโครงสรางทางการเงินท้ังระบบ  พัฒนาสินทรัพยเพ่ือสนับสนุนภารกิจขององคกร องคการอุตสาหกรรมปาไม 
ดําเนินธุรกิจการปลูกปาเศรษฐกิจ  ซ่ึงเปนธุรกิจท่ีตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก  และใชระยะเวลายาวนานกวาจะมีรายรับคืนมา 
การปลูกไมโตเร็วตองใชเวลาอยางนอย 5 ป การปลูกไมสักหรือไมโตชาตองใชเวลา 20 – 30 ป   จึงจะเร่ิมมีรายไดเขาสูองคกร
องคการอุตสาหกรรมปาไม จึงตองปรับโครงสรางทางการเงินใหเหมาะกับการดําเนินงานขององคกรสามารถลงทุนในระยะยาว
ไดอยางตอเน่ืองตลอดไป  ประกอบกับองคการอุตสาหกรรมปาไม  มีอสงัหาริมทรัพยท่ีสามารถปรับปรุงและพัฒนาใหสามารถ
สรางรายไดใหองคการอุตสาหกรรมปาไม  การพัฒนาสินทรัพยเปนอีกแนวทางหน่ึงท่ีทําใหองคการอุตสาหกรรมปาไม
มีรายไดเพ่ิมขึ้น ทําใหสามารถลงทุนปลูกปาเศรษฐกิจไดอยางยัง่ยืน 

6)  พัฒนาชุมชนทองถิ่นโดยใชสวนปาเปนฐาน องคการอุตสาหกรรมปาไม ดําเนินธุรกิจปลูกปาเศรษฐกิจในทุกภูมิภาค
ท่ัวประเทศ ทําใหมีความสัมพันธกับชุมชนทองถิ่น  ประกอบกับชุมชนทองถิ่นจะมีวิถชีีวิตอยูรวมกับพ้ืนท่ีปาไมและใชประโยชน
ตางๆ จากปาไมในการดํารงชีวิตอยูแลว การใชสวนปาเปนฐานในงานดานพัฒนาชุมชนทองถิ่น จะทําใหการพัฒนาชุมชนประสบ
ความสําเร็จไดท้ังในดานคุณภาพชีวิต ดานการสรางสิง่แวดลอมท่ีดีใหกับชุมชนและการสรางรายไดของชุมชน 

7)  สงวน อนุรักษ บริบาลชางไทย และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ในอดีต องคการอุตสาหกรรมปาไม 
มีภารกิจในการทําไมในพ้ืนท่ีสูงจึงตองใชชางในการชักลากไม และเพ่ือใหชางท่ีสามารถทํางานรวมกับมนุษยได จะตองฝกฝน
ชาง เปนเวลาหลายปใหคุนเคยกับการทําไมจึงจะใชงานได ทําใหบุคลากรขององคการอุตสาหกรรมปาไมทํางานคลุกคลีกับชาง
เปนเวลานับสบิป มีภูมิปญญาและความรูเก่ียวกับการดํารงชีวิตของชางเปนอยางด ี จึงไดนําความรูน้ันมาใชดแูลและบริบาล
ชางขององคการอุตสาหกรรมปาไม และมีความพรอมท่ีจะชวยบริบาลชางเลีย้งของเอกชน รวมท้ังชางปาอีกดวย 
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8)  พัฒนาธุรกิจบริการอยางครบวงจร พัฒนาธุรกิจทองเท่ียว องคการอุตสาหกรรมปาไมไดดําเนินธุรกิจบริการ 
คือ การใหบริการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในสวนปาเศรษฐกิจ การทองเท่ียวท่ีสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ 
จังหวัดลําปาง  และพ้ืนท่ีโครงการหลวงบานวัดจันทร จังหวัดเชียงใหม  การพัฒนาธุรกิจบริการและธุรกิจทองเท่ียวอยางครบวงจร 
ทําใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท้ังน้ี องคการอุตสาหกรรมปาไมยังตองปรับปรุงมาตรฐานในการใหบริการท้ังความสะดวกสบาย 
ความสวยงามของหองพัก และการใหบริการอยางเปนระบบ รวมถึงการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ การจัดโปรโมชั่น
ดวยการเขารวมงานไทยเท่ียวไทยท่ีจัดขึ้นทุกป เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบถงึแหลงทองเท่ียวขององคการอุตสาหกรรมปาไม
มากขึ้น ตลอดจนการเขารวมงานการประชาสัมพันธการทองเท่ียวตางๆ 

 
3. เปาประสงค 

1)   พัฒนาและบริหารสวนปาไมเศรษฐกิจใหมีผลผลิตท่ีเพียงพอและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  เพ่ือเปนผูนํา     
ในการจัดการสวนปาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน 
 2)   ปรับปรุงกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไม ผลิตภัณฑไมดวยเทคโนโลยีใหม เพ่ือเพ่ิมมูลคาไมและลดตนทุนการผลิต 
รวมท้ังพัฒนาการตลาดเชิงรุก มีการกระจายสินคาและเพ่ิมจุดจําหนายเพ่ือเพ่ิมยอดจําหนายสินคา 
 3)   แกปญหาสภาพคลอง มีแหลงเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเพ่ิมมูลคาไม  และบคุลากรมีความสามารถในการบริหาร 
และวิเคราะหทางการเงิน 
 4)   เปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสงู สงเสริมใหพนักงานมีแรงจูงใจ และภาคภูมิใจในองคกร ปฏบิัตงิานเต็มศักยภาพ 
 5)   ธุรกิจบริการและการทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐาน สามารถสรางผลกําไรและเตบิโตอยางตอเน่ือง 
 6)   ชุมชนรอบสวนปามีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมท่ีดีขึ้น การบริบาลชางไทยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น สามารถสรางมูลคา
ทางดานเศรษฐกิจและสงัคมได 
 
4. ยุทธศาสตร   

องคการอุตสาหกรรมปาไม  ปฏิบัติงานภายใตแผนยุทธศาสตร ป พ.ศ. 2559 – 2564 ซ่ึงไดรับความเห็นชอบในการประชุม
ของคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ในการประชุมคร้ังท่ี 10/2558 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2558 ซ่ึงจะประกอบไปดวย 
6 ยทุธศาสตร  ดังน้ี  

ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาองคความรูและการจัดการสวนปาเศรษฐกิจใหไดมาตรฐานสากล  
ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม  
ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการเงิน  
ยุทธศาสตรท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร  
ยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนาธุรกิจบริการและการทองเท่ียว  
ยุทธศาสตรท่ี 6  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม และบริบาลชางไทย  
 
โดยในป พ.ศ. 2560 ไดดาํเนินการตามโครงการเรงดวน รวม 12 โครงการ/กิจกรรม ซ่ึงประกอบดวย  

1.  โครงการจัดชั้นคณุภาพพ้ืนท่ีสวนปาเศรษฐกิจ  
2.  กิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการปลูกสวนปาเศรษฐกิจ  
3.  โครงการพัฒนาและออกแบบผลติภัณฑไมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม  
4.  โครงการสรางพันธมิตรทางธุรกิจและชองทางการจําหนาย  
5.  กิจกรรมสํารวจความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย  
6.  กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของลูกคา  
7.  โครงการพัฒนาสินทรัพยขององคการอุตสาหกรรมปาไม  
8.  โครงการจางท่ีปรึกษาทางการเงิน  
9.  โครงการปรับปรุงโครงสรางองคกร  

          10. โครงการบริหารทรัพยากรองคกร (ERP)  
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          11. โครงการพัฒนาระบบดานเครือขายระบบคอมพิวเตอรความปลอดภัยดานสารสนเทศ        
          12. โครงการวิเคราะหอัตรากําลงัในระดับเน้ืองาน  

สําหรับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร ป พ.ศ. 2560 องคการอุตสาหกรรมปาไม ยังคงดาํเนินการตอเน่ือง
ตามแผนงานท่ียังไมเสร็จสิ้น เพ่ือใหเสร็จสิ้นตามแผนงานเรงดวน ซ่ึงตองดาํเนินการใหเสร็จสิ้นบรรลเุปาหมาย ป พ.ศ. 2560  

 
5. กลยุทธขององคการอุตสาหกรรมปาไม  

ประกอบดวย 12 กลยุทธ ดังน้ี  

1. ยุทธศาสตรพัฒนาองคความรูและการจัดการสวนปาเศรษฐกิจใหไดมาตรฐานสากล 
1.1 การบริหารจัดการสวนปาเศรษฐกิจอยางมีระบบ มาตรฐาน และยัง่ยืน  โดยประชาชนมีสวนรวม  
1.2 พัฒนาวิจัยสวนปาไมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตอเน่ือง  

2. ยุทธศาสตรพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม  
2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพธุรกิจอุตสาหกรรมไม  
2.2 การบริหารจัดการคลงัสินคาและการขนสงสินคา  
2.3 การพัฒนาดานการตลาดและลูกคา  

3. ยุทธศาสตรพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการเงิน  
3.1 บริหารสินคาคงคลงัใหมีประสิทธิภาพ  
3.2 หาแหลงเงินทุนระยะยาว  

4. ยุทธศาสตรเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร  
4.1 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบคุคล  
4.2 พัฒนาแผนแมบทเทคโนโลยีและสารสนเทศ และการสื่อสารองคกร  

5. ยุทธศาสตรพัฒนาธุรกิจบริการและการทองเท่ียว 
5.1 พัฒนาธุรกิจบริการและการทองเท่ียว  

6. ยุทธศาสตรอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม และบริบาลชางไทย  
6.1 บริหารจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษ  
6.2 การอนุรักษและบริบาลชางไทย  
 

องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดจัดทําแผนดําเนินงาน ป พ.ศ. 2560 เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
ท่ีสอดคลองกับยทุธศาสตรและกลยุทธ รวม 47 แผนดาํเนินงาน 

 
6. แผนที่ยุทธศาสตร  

องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Maps) ตามแนวทางระบบบริหารจัดการ
เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management : EVM) และระบบประเมินผลเชงิดุลยภาพ 
(Balanced Scorecard : BSC) ท่ีพิจารณาถึงความสมดุลของมุมมองท้ัง 4 ดาน คือ มุมมองดานการเงิน มุมมองดานลูกคา 
มุมมองดานกระบวนการภายใน และมุมมองดานการเรียนรู และการเติบโตเพ่ือการปฏบิัตแิละการสื่อสารท่ีชดัเจนยิ่งขึ้น 
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7. เปาหมายดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 2560 

ในการประชุมคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม คร้ังท่ี 9 /2559 เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559         
ไดมีมติเห็นชอบแผนดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายได - รายจาย ประจําป พ.ศ. 2560 โดยมีเปาหมาย
ดําเนินงาน ดงัน้ี 

7.1 เปาหมายแผนดําเนินงานจากงบประมาณรายได – รายจาย 
7.1.1 แผนดาํเนินงานการผลติสินคาท่ีสําคัญ ประจําป พ.ศ. 2560  ดงัน้ี  

 

ที ่ รายการ 
ปริมาณ 
การผลิต 

รายได 
(ลานบาท) 

รายจาย 
(ลานบาท) 

ดานปาไม และสวนปา 
1 ผลผลิตจากปาตามนโยบายรัฐ และพ้ืนท่ีปาเปดใชประโยชน  

(ไมปานอกโครงการ)                 (ลบ.ม.)                              
         3,075       12.023         3.303 

2 ผลผลิตจากสวนปา      843.141      579.550 
 ไมสัก                                         

- จําหนายเปนสักทอน          (ลบ.ม.) 
- สงอุตสาหกรรมไม             (ลบ.ม.) 

       68,300 
       45,840 
       22,460 

        - 
    440.394 

      - 

     278.878 
     187.424 

       - 
 ไมยูคาลิปตัส และไมโตเร็ว          (ตัน)        68,239       69.016       62.325 
 ไมยางพารา                            (ลบ.ม.)       122,217       52.719       62.360 
 ผลผลิตยางพารา                      (ตัน) 

- นํ้ายางพารา                     (ตัน) 
- ยางแผนดบิและเศษยาง       (ตัน) 

     6,023.21     281.012      267.441 

 รวม   855.164     582.853 
ดานอุตสาหกรรมไม 

3 ไมแปรรูป                              (ลบ.ฟ.) 
- จําหนายไมแปรรูป             (ลบ.ฟ.) 
- สงอุตสาหกรรมไม             (ลบ.ฟ.) 

275,184 
255,584 
19,600 

    - 
  283.945 

  - 
   144.301 

 
4 ผลิตภัณฑ/ไมประสาน               (ลบ.ฟ.) 66,600    68.388     53.236 
5 บริการรักษาเน้ือไม                   (ลบ.ฟ.) 114,900      4.490      3.823 
 รวม    356.823     201.360 
6 ดานบริการการทองเท่ียว 209,100     46.820     44.496 
7 ดานการบริการซ้ือมา – ขายไป (ไมแปรรูป)     358.551      323.055 
8 ดานการดําเนินงานอ่ืน (ขายไมยูคาฯลวงหนา,คาขนสง)       81.298     16.904 
9 ดานอ่ืน ๆ (คาเชา ,ปนผล)       10.896       2.171 
10 คาใชจายการขายและบริหาร (การตลาดเชิงรุก)        507.684 
 รวมทั้งส้ิน  1,709.552  1,678.524 
 กําไรสุทธิ       31.028 
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7.1.2 ประมาณการทางการเงิน 

7.1.2.1  เปรียบเทียบงบกําไรขาดทุนป พ.ศ. 2556 – 2560 
 

  หนวย : ลานบาท 
 

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560** 
% เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

จากป 2559 

รายไดรวม 1,592.90 2,106.48 2,046.31 2,369.25 2,166.61 -8.55 
รายจายรวม 1,555.44 1,825.58 2,128.47 2,272.73 2,058.34 -9.43 
กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ      37.46    280.90    -82.17     96.53    108.27 -12.16 
EBIDA      52.47    327.49       2.20   101.53    176.95 -74.28 
กําไรเชิงเศรษฐศาสตร(EP)      (0.38)    163.62    -75.12     26.75      39.34 -47.07 

 ** แผนงาน  
 
 

สถิติผลการดําเนินงานกําไร (ขาดทุน) ป พ.ศ. 2556 – 2560                                                 
                                                                                                                                                              

หนวย : ลานบาท 
 

ป พ.ศ. 
รายได รายจาย กําไร 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
2556 2,043.00 1,592.90 1,987.00 1,545.03  56.00  37.46 
2557 2,039.51 2,106.48 1,897.99 1,819.51 141.52    280.90 
2558 1,779.05 2,045.95 1,728.12 2,128.47  50.93     -82.52 
2559 1,899.60 2,369.25 1,842.47 1,693.71  57.13     7.44** 
2560   

(ประมาณการ) 
1,709.55 2,166.61 1,678.52 2,058.34  31.03  108.27** 

** ประมาณการ  
 
 

7.1.2.2 ประมาณการกระแสเงินสดป พ.ศ. 2560  
   

หนวย : ลานบาท 
 

รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

เงินสดรับ 483.159 429.726 466.638 484.028 1,863.551 
เงินสดจาย 480.259 406.956 448.985 474.650 1,810.850 
เงินสดรับมากกวา (นอยกวา) เงินสดจาย    2.900   22.770   17.653    9.378      52.701 
เงินสดคงเหลือตนงวด    1.350     4.250   27.020   44.673         - 
เงินสดคงเหลือปลายงวด    4.250   27.020   44.673   54.051      54.051 
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7.1.2.3 สรุปตัวแปรท่ีสําคญั (Key Value Driver) ท่ีมีผลตอคา EP ป พ.ศ. 2560 ดงัน้ี 

ดานรายได  
1.  ไมสักสวนปา     เปนเงิน    416.867   ลานบาท 
2.  ไมแปรรูปอ่ืน ๆ (ซ้ือขายไมแปรรูป)   เปนเงิน    696.509   ลานบาท 
3.  ดานอุตสาหกรรมไม     เปนเงิน    117.606   ลานบาท 
4.  ผลผลติจากยางพารา     เปนเงิน    395.756   ลานบาท 
5.  ไมโตเร็ว      เปนเงิน      97.790   ลานบาท 
6.  ไมซุงยางพารา + ไมกระยาเลย   เปนเงิน      56.696   ลานบาท 
7.  รายไดจากการทองเท่ียว    เปนเงิน      34.605   ลานบาท 

ดานรายจาย 
1.  ตนทุนของสินคาท่ีขาย และบริการ   เปนเงิน  1,313.019   ลานบาท 
2.  คาใชจายในการบริหาร    เปนเงิน    400.303   ลานบาท 
3.  คาใชจายในการขาย   เปนเงิน      53.785   ลานบาท 

 
 

7.1.2.4  การวิเคราะหทางการเงิน 

ในป พ.ศ. 2560  องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดตั้งเปาหมายประมาณการรายไดรวม 1,709.55 ลานบาท      
(ไมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ในขณะท่ีมีรายจาย 1,678.52 ลานบาท และประมาณการกําไรสุทธิ 31.03 ลานบาท 
เม่ือเปรียบเทียบกับผลการดาํเนินงานป พ.ศ. 2559 มีกําไร 96.53 ลานบาท  เปาหมายป พ.ศ. 2560  จะมีกําไรลดลง
ประมาณ 65.50 ลานบาท 

แตเม่ือวิเคราะหประมาณการรายได – รายจายท่ีสําคัญแลวพบวา ประมาณการกําไรท่ีลดลงจาก
ป 2559 เปนกําไรท่ีเปนธุรกิจหลักขององคการอุตสาหกรรมปาไม ซ่ึงเปนการดําเนินการธุรกิจจากทรัพยากรท่ีมีอยู  
โดยปรับปรุงการเพ่ิมประสิทธิภาพของธุรกิจตางๆ รวมท้ังการเพ่ิมผลผลิตไมแปรรูปจากป พ.ศ. 2559 

ดังน้ัน ประมาณการกําไรป พ.ศ. 2560 จํานวน 31.03 ลานบาท เปนความสามารถในการสรางกําไรท่ีแทจริง 
ไมมีประมาณการรายไดพิเศษแตอยางใด มีขอสมมุติฐานจากทรัพยากรท่ีมีอยูในปจจุบัน และใชราคาตลาดเปนเกณฑอางอิงรายได 
ท้ังน้ี ประมาณการรายไดขององคการอุตสาหกรรมปาไม ไดเพ่ิมสัดสวนการเพ่ิมมูลคาไมสักสวนปามาแปรรูปมากขึ้น
กวา 60 เปอรเซ็นต จากป พ.ศ. 2559 
 
 

7.1.2.5 ตัวแปรสําคัญท่ีสงผลตอกําไร (ขาดทุน) ขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

1) ราคานํ้ายางพารา ป 2553 , ป 2554 , ป 2555 , ป 2556 , ป 2557 , ป 2558 และป 2559 
ราคาโดยประมาณกิโลกรัมละ 102 , 121 , 85 , 70 , 45 , 42  และ 50 บาท ตามลาํดบั  สําหรับป 2560 ตัง้ประมาณการราคา
กิโลกรัมละ 47 บาท ซ่ึงขึ้นกับกลไกตลาดโลก 

2) กําไรจากเงินชดเชยจากการสงคืนพ้ืนท่ีอนุรักษในเขตสวนปา  และกําไรจากการจําหนายทรัพยสิน  
(ท่ีดิน) ซ่ึงมิใชรายไดหลัก  โดยในป 2555 จํานวน 192.62 ลานบาท , ในป 2556 จํานวน 8.49 ลานบาท , ในป 2557 
จํานวน 323.76 ลานบาท และในป 2558 มีกําไรจากเงินชดเชยสวนปาเพียง 1.43 ลานบาท โดยในป 2560 
องคการอุตสาหกรรมปาไม ไมไดประมาณการกําไรจากเงินชดเชยสวนปา 

3) การผลิตไมซุงออกจากสวนปามีปริมาณลดลง เน่ืองจากดําเนินการดวยนโยบายการดําเนินงานดานธุรกิจ
เชิงสังคม ตามศักยภาพขององคการอุตสาหกรรมปาไมโดยไมมุงหวังกําไรสูงสุด แตจะเนนการอนุรักษสิ่งแวดลอม
และใหบริการสังคม  แตอยางไรก็ตามไดปรับราคาจําหนายสงูขึน้ตามสภาวะตลาด  ในขณะท่ีผลผลติยางพาราจะเร่ิมมีปริมาณ
ลดลงตามนโยบายของรัฐบาล 
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4) การพัฒนาสินทรัพย (ท่ีดิน) ตองใชระยะเวลาดาํเนินการตาม พ.ร.บ. ใหเอกชนรวมทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. 2556 คาดวาในป 2560 อาจจะมีกระแสเงนิสดเขาตามโครงการพัฒนาสินทรัพยเขามาไมมากนัก 
 

7.1.2.6 รายจายเพ่ิมขึ้น (ท่ีสําคัญ) 

คาใชจายในการขายและบริหาร ซ่ึงคาใชจายในสวนน้ีจะเปนคาใชจายเก่ียวกับบุคลากรจากการปรับขึ้น
เงินเดือนประจําป และปรับเงินเดือน/คาจางลูกจางรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 
 

7.1.2.7 ขอสรุปทางการเงินป 2560 

จากการดําเนินธุรกิจขององคการอุตสาหกรรมปาไม  ในป 2560  ซ่ึงจะเนนเร่ืองการอนุรักษ          
และบริการเชิงสังคม ภายใตสถานการณปจจุบันโดยคาดวาจะมีกําไรสุทธิประมาณ 31.027 ลานบาท และมีกระแสเงินสด
เพียงพอท่ีจะดําเนินการกิจการ และสามารถเลี้ยงตนเองไมเปนภาระตอรัฐ แตจะตองระมัดระวังเร่ืองกระแสเงินสด  
เรงการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรป 2559 - 2564 สําหรับประมาณการกําไรเห็นวาสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน 
 
 

7.2 เปาหมายแผนดําเนินงานดานการลงทุน 

องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดตั้งเปาหมายการลงทุนประจําป 2560 และไดรับอนุมัติงบประมาณเงินลงทุน 
จากแหลงเงินรายไดขององคการอุตสาหกรรมปาไม และยังไดรับงบประมาณลงทุนจากเงินตาม พรบ. งบประมาณรายจาย
ประจําป 2560 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2559 มีวงเงินอนุมัติเบิกจาย 
จํานวน 572.104 ลานบาท  ดงัน้ี 
 

หนวย : บาท 
 

รายการ งบลงทุนท่ีไดรับ แผนการเบิกจาย 

งบลงทุนจากเงินรายไดองคการอุตสาหกรรมปาไม 463,443,000 421,504,000 

1. งบลงทุนขออนุมัติรายป 43,617,000 41,817,000 

- สิ่งกอสราง 8,190,000 8,190,000 

- เคร่ืองจักร และอุปกรณ 27,692,000 27,692,000 

- ยานพาหนะ 1,00,000 1,00,000 

- เคร่ืองใชสาํนักงาน/เคร่ืองมือเคร่ืองใชขนาดเล็ก 935,000 935,000 

- สํารองราคา 3,800,000 2,000,000 

- สํารองกรณีจําเปนเรงดวน 2,000,000 2,000,000 

2. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 10,000,000 10,000,000 

3. แผนงานลงทุนปลูกสรางสวนปา 409,826,000 369,687,000 

- สิ่งกอสราง 1,325,000 1,325,000 

- เคร่ืองจักร และอุปกรณ 6,595,000 6,595,000 

- ยานพาหนะ 2,396,000 2,396,000 

- เคร่ืองใชสาํนักงาน 120,000 120,000 

- ลงทุนอ่ืนๆ (แผนงานปลูกสรางสวนปา) 397,390,000 357,651,000 

- สํารองราคา 2,000,000 1,600,000 
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รายการ งบลงทุนทีไ่ดรับ แผนการเบิกจาย 

งบลงทุนจากเงินงบประมาณภาครัฐ 150,599,000 150,599,000 

4. แผนงานพ้ืนฐานดานความสามารถในการแขงขันของประเทศ 9,871,500 9,871,500 

- กิจกรรมพัฒนาพ้ืนท่ีสวนปาท่ีมีศักยภาพใหเปนแหลงทองเท่ียว  
    เชิงอนุรักษ 
- ครุภัณฑ 
- คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

9,871,500 
 

3,844,000 
6,027,500 

9,871,500 
 

3,844,000 
6,027,500 

5. แผนงานพ้ืนฐานดานการจัดการนํ้า และสรางการเจริญเติบโต 
    ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

69,340,600 69,340,600 

- กิจกรรมพัฒนาศูนยเรียนรูไมยางนาราชาแหงไพร 
- ท่ีดิน สิง่กอสราง 

14,706,600 
6,907,900 

14,706,600 
6,907,900 

- กิจกรรมศูนยเรียนรูไมดีมีคา 
- ท่ีดินและสิง่กอสราง 

7,798,700 
7,798,700 

7,798,700 
7,798,700 

- กิจกรรมปลูกสรางสวนปา และอนุรักษฟนฟูพ้ืนท่ีตนนํ้าลําธาร 
- ครุภัณฑ 
- สิ่งกอสราง 

8,698,700 
726,700 

7,972,000 

8,698,700 
726,700 

7,972,000 

- กิจกรรมคุมครอง และอนุรักษชางไทย 
- ครุภัณฑ 
- ท่ีดิน สิ่งกอสราง 

45,935,300 
15,733,100 
30,202,200 

45,935,300 
15,733,100 
30,202,200 

6. แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาความรวมมือดานตางประเทศ      
    สราง และรักษาผลประโยชนชาติ 

20,615,300 20,615,300 

- กิจกรรมพัฒนาศูนยถายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐาน 
     ผลิตภัณฑไมสัก 

- ครุภัณฑ ท่ีดิน และสิง่กอสราง 

20,615,300 
 

20,615,300 

20,615,300 
 

20,615,300 

7. แผนงานยุทธศาสตรอนุรักษ ฟนฟู และปองกนั  
    ทรัพยากรธรรมชาติ 

50,771,600 50,771,600 

- กิจกรรมการดูแล ขนยาย ควบคุมและแปรรูปไมมีคา  
     เพ่ือใชกอสรางอาคารพิพิธภัณฑไมมีคา 

- ครุภัณฑ  
- ท่ีดิน สิ่งกอสราง 

50,771,600 
 

27,918,300 
22,853,300 

50,771,600 
 

27,918,300 
22,853,300 

รวมทั้งส้ิน 614,042,000 572,103,600 
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7.2.1 เปาหมายการลงทุนท่ีสาํคญั : การพัฒนาพ้ืนท่ีสวนปา 

1. ปลูกเสริมและพัฒนาร้ือปลูกใหม     

ปลูกเสริมไมสักหลงัการทําไม รอบท่ี  2      7,625 ไร 

พัฒนาร้ือปลูกใหม  - ไมสัก       2,426 ไร 
- ไมยูคาลิปตัส      1,230 ไร 
- ไมดีมีคาผสมไมยางพารา     4,297 ไร 
- อ่ืนๆ         276 ไร 
รวมพัฒนารื้อปลูกใหม              15,854 ไร 

2. บํารุงสวนปาแปลงเกาทุกชนิดไม              757,270 ไร 
 
 

7.3  เปาหมายแผนดําเนินงานตามโครงการเรงดวน ในแผนยุทธศาสตรขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2559 - 2564  

เปนการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกร ใหองคการอุตสาหกรรมปาไม เปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง  
มีการบริหารจัดการท่ีดีได รวมท้ังการพัฒนาใหพนักงานมีความรู ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมตามท่ีองคกรคาดหวัง   
มีความผูกพัน สรางแรงจูงใจ และภาคภูมิใจในองคกร โดยสามารถปฏิบตังิานอยางเต็มศักยภาพใหองคการอุตสาหกรรมปาไม
บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน “เปนผูนําจัดการสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไมขององคการอุตสาหกรรมปาไม” 
ดังน้ี 

(1)  โครงการจัดชั้นคุณภาพพ้ืนท่ีสวนปาเศรษฐกิจ 
(2)  กิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการปลูกสวนปาเศรษฐกิจ 
(3)  โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑไมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
(4)  โครงการสรางพันธมิตรทางธุรกิจและชองทางการจําหนาย 
(5)  กิจกรรมการสํารวจความตองการกลุมลูกคาเปาหมายใหครบทุกประเภทสินคาขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
(6)  กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของลูกคา 
(7)  โครงการพัฒนาสินทรัพยขององคการอุตสาหกรรมปาไม  
(8)  โครงการจางท่ีปรึกษาทางการเงิน 
(9)  โครงการบริหารทรัพยากรองคกร (ERP)  จํานวน 5 Applications  (บัญช ี ทรัพยสิน  บคุลากร  แผน และ 

งบประมาณการทองเท่ียว) 
(10) โครงการวิเคราะหอัตรากําลงัในระดับเน้ืองาน 
(11) โครงการพัฒนาระบบดานเครือขายระบบคอมพิวเตอรความปลอดภยัดานสารสนเทศ 
(12) โครงการปรับปรุงโครงสรางองคกร 
 
 

7.4  แผนดําเนินงานดานการสนองนโยบายภาครัฐและบรกิารเชิงสังคม  

เปนการดําเนินงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การอนุรักษ และการบริบาลชางไทย 
รวมท้ังการแปรรูปไมของกลางท่ีตกเปนของแผนดิน เพ่ือดําเนินการจัดสรางอาคารพิพิธภัณฑไมมีคา เพ่ือประโยชนของแผนดิน 
การเสริมสรางมาตรฐานการปลูกสวนปาเศรษฐกิจ เพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการจัดทําระบบควบคุม
การเคลื่อนยายของสินคาไม (CoC) จากงบประมาณเงินอุดหนุนบางสวนจากงบประมาณภาครัฐ โดยใชพนักงานของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม และท่ีตั้งของสวนปาขององคการอุตสาหกรรมปาไมเปนฐานในการดําเนินงานซ่ึงมีแผนดําเนินงาน  ดังน้ี 
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รายการ เงินอุดหนุน (บาท)  

1. แผนดําเนินงาน : บุคลากรภาครัฐ 
    

20,013,100 

คาใชจายบุคลากรภาครัฐ 

- กิจกรรมบุคลากรภาครัฐของสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ  
    

 

20,013,100 

2. แผนดําเนินงาน : พ้ืนฐานดานการจัดการนํ้า และสรางการเจริญเติบโต -   

                         บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร 
     

17,657,600 

พ้ืนที่ปาเศรษฐกจิไดรบัการบรหิารจัดการ  

- กิจกรรมอบรมเยาวชนเพ่ือการอนุรักษและพัฒนาปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 
 

พ้ืนที่ปาเพ่ือการอนุรกัษ 

- กิจกรรมในการปลูกและดูแลรักษาพ้ืนท่ีปาตนนํ้าลําธาร (บานวัดจันทร) 

- กิจกรรมปลูกหวายและไผในพ้ืนท่ีสวนปา เพ่ือสงเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ 

- กิจกรรมอนุรักษพันธุกรรมไมดั้งเดิมและหายากในพ้ืนท่ีสวนปา 
   

 

2,055,600 
 

 

13,652,000 

1,170,000 

780,000 

3. แผนดําเนินงาน : ชางเล้ียงเพ่ือการอนุรักษ 
   

67,041,400 

ชางเล้ียงเพ่ือการอนุรกัษ 

- กิจกรรมดูแลชางสําคัญจากสํานักพระราชวัง 

- กิจกรรมคุมครองและอนุรักษชางไทย 
  

 

7,794,300 

59,247,100 

4. แผนดําเนินงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาความรวมมือดานตางประเทศ  

                         สราง และรักษาผลประโยชนชาติ 
    

20,609,700 

โครงการจัดการปาไมอยางย่ังยืนเพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- กิจกรรมเสริมสรางมาตรฐานการปลูกสวนปาเศรษฐกิจ เพ่ือเขาสูประชาคม  

  เศรษฐกิจอาเซียน 

- กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 

- กิจกรรมจัดทําระบบควบคุมการเคลื่อนยายของสินคาไม (CoC) 
 

โครงการจัดต้ังศูนยถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑไมสัก 

ใหมีคุณภาพระดับสากล และรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

- กิจกรรมพัฒนาศูนยถายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลติภัณฑไมสัก 
   

 

9,128,000 

 

5,551,000 

4,000,000 

 
 

1,930,700 
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รายการ เงินอุดหนุน (บาท) 

5. แผนดําเนินงาน : แผนงานยุทธศาสตรอนุรักษ ฟนฟู และปองกันทรัพยากรธรรมชาติ 
   

41,099,600 

โครงการสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

- กิจกรรมสงเสริมเกษตรกรปลูกไมเศรษฐกิจ 

- กิจกรรมจัดทําแปลงสาธิตการบํารุงไมเศรษฐกิจ 

โครงการการดูแล ขนยาย ควบคุม และแปรรูปไมมีคา เพื่อใชกอสรางอาคารพิพิธภัณฑไมมีคา 

- กิจกรรมการดูแล ขนยาย ควบคุมและแปรรูปไมมีคา 
  

 

7,865,000 

8,994,600 

 

 

24,240,000 

รวม 5 แผนงาน 
   

166,421,400 

 

8. แผนดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 2560 

เพ่ือใหองคการอุตสาหกรรมปาไม สามารถบรรลุเปาหมายการดําเนินงานป 2560 องคการอุตสาหกรรมปาไม 
จึงตองดาํเนินงานแผนยุทธศาสตร ซ่ึงประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 12 กลยุทธ 13 เปาประสงค รวม 26 โครงการ 21 กิจกรรม 

8.1 ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาองคความรู และการจัดการสวนปาเศรษฐกิจใหไดมาตรฐานสากล 

8.1.1 กลยุทธที่ 1 : การบริหารจัดการสวนปาเศรษฐกิจอยางมีระบบมาตรฐานและยั่งยืน โดยมีประชาชน      
มีสวนรวม 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 1 : บริหารจัดการสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนใหมีความยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม มีจํานวน 2 โครงการ 4 กิจกรรม ดังน้ี 

1. กิจกรรมการจัดการผลผลิตจากสวนปา (ไมสัก , ไมโตเร็ว , ไมโตชา , ผลผลิตจากยางพารา) 
2. กิจกรรมพัฒนาปลูกเสริมและร้ือพัฒนาปลูกใหม 

3. กิจกรรมการจัดการปาไมอยางยั่งยืน (SFM)  
4. กิจกรรมเสริมสรางมาตรฐานการปลูกสวนปาเศรษฐกิจเพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
5. โครงการจัดทําฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีสวนปา 

6. โครงการการจัดชั้นคุณภาพพ้ืนท่ีสวนปาเศรษฐกิจ 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 2 : สงเสริมการปลูกและสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการปลูกสรางสวนปา
เศรษฐกิจ มีจํานวน  6 กิจกรรม ดังน้ี 

1. กิจกรรมบํารุงรักษาสวนปาแปลงเกา 
2. กิจกรรมจัดทําแปลงสาธิตการปลูกบํารุงไมเศรษฐกิจ 
3. กิจกรรมอบรมเยาวชนเพ่ือการอนุรักษและพัฒนาสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 
4. กิจกรรมสงเสริมเกษตรกรปลูกบํารุงไมเศรษฐกิจ 

5. กิจกรรมการแกไขปญหาราษฎรโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการปลูกสวนปาเศรษฐกิจ 
6. กิจกรรมพัฒนาชุมชนทองถิ่นรอบสวนปา (กองทุนสวนปา)  
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8.1.2 กลยุทธที่ 2 : พัฒนาวิจัยสวนปาไมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตอเน่ือง 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 3 : พัฒนาวิจัยสวนปาเศรษฐกิจ สรางนวัตกรรมการจัดการพ้ืนท่ีสวนปา    
และอุตสาหกรรมตอเน่ือง มีจํานวน 2 โครงการ ดังน้ี 

1. โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑไมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
2. โครงการงานวิจัยและพัฒนาดานสวนปาเศรษฐกิจ 

 
8.2 ยุทธศาสตรที ่2 : พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม 
 

8.2.1 กลยุทธที่ 3 : เพ่ิมประสิทธิภาพธุรกิจอุตสาหกรรมไม 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 4 : บริหารจัดการเพ่ิมประสิทธิภาพ รวมถงึการสรางพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมไม 
มีจํานวน 1 โครงการ 5 กิจกรรม ดงัน้ี 

1. กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตไมแปรรูปสวนปา 
2. กิจกรรมผลิตผลิตภัณฑไมและไมประสาน 
3. กิจกรรมบริการรักษาเน้ือไม 
4. กิจกรรมจัดทําระบบการควบคุมการเคลื่อนยายของสินคาไม (CoC) 
5. กิจกรรมธุรกิจบริการซ้ือ - ขายไมแปรรูป (ซ้ือมาขายไป) 
6. โครงการพัฒนากําลังผลิตดานอุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑไม 

 

8.2.2 กลยุทธที่ 4 : การบริหารจัดการคลังสินคาและการขนสงสินคา 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 5 : บริหารจัดการคลังสินคาและการขนสงกระจายสินคาใหมีประสิทธิภาพ    
มีจํานวน 1 กิจกรรม  

1. กิจกรรมการขนสงและกระจายสินคา 
 

8.2.3 กลยุทธที่ 5 : การพัฒนาดานการตลาดและลูกคา 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 6 : การพัฒนาดานการตลาดและลูกคา มีจํานวน 2 โครงการ 1 กิจกรรม 
1. โครงการสํารวจความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย 
2. โครงการการสรางพันธมิตรทางธุรกิจและชองทางการจําหนาย 
3. กิจกรรมประเมินความพึงพอใจลูกคาดานอุตสาหกรรมไม 

 
8.3 ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการเงิน 

 

8.3.1 กลยุทธที่ 6 : บริหารสินคาคงคลังใหมีประสิทธิภาพ 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 7 : บริหารสินคาคงคลังใหมีประสิทธิภาพ  มีจํานวน 1 กิจกรรม 
1. กิจกรรมสรางรายไดอ่ืนดวยการบริหารสินคาคงคลัง 

 

8.3.2 กลยุทธที่ 7 หาแหลงเงินทุนระยะยาว 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 8 : การระดมเงินทุนระยะยาว และบริหารสินทรัพยขององคกร มีจํานวน 3 โครงการ 
1. โครงการพัฒนาสินทรัพยขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
2. โครงการขายไมโตเร็วลวงหนาเพ่ือเสริมสภาพคลองทางการเงิน  
3. โครงการจางท่ีปรึกษาทางการเงิน 
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8.4 ยุทธศาสตรที่ 4 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 
 

8.4.1 กลยุทธที่ 8 : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 9 : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ        
ใหมีประสิทธิภาพ มีจํานวน 4 โครงการ 1 กิจกรรม ดังน้ี 

1. โครงการวิเคราะหอัตรากําลังในระดับเน้ืองาน 
2. โครงการปรับปรุงโครงสรางองคกร  
3. โครงการพัฒนาบุคลากร และสรางคุณธรรม จริยธรรม การตอตานทุจริต 
4. โครงการการบริหารพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง (Talent management) 
5. กิจกรรมการปรับปรุงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 

8.4.2 กลยุทธที่ 9 : พัฒนาแผนแมบทเทคโนโลยีและสารสนเทศ และการสื่อสารองคกร 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 10 : พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารองคกร มีจํานวน 2 โครงการ 
1.  โครงการพัฒนาระบบและบุคลากรดานเครือขายระบบคอมพิวเตอร และระบบความปลอดภัย      

ดานสารสนเทศ 
2.  โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) 

 
8.5 ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาธุรกิจบริการ และการทองเที่ยว 

 

8.5.1 กลยุทธที่ 10 : พัฒนาธุรกิจบริการและการทองเท่ียว 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 11 : พัฒนาธุรกิจบริการและดานการทองเท่ียว มีจํานวน 2 โครงการ 1 กิจกรรม 
1. โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน 
2. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนปาท่ีมีศักยภาพใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ (สวนปาดอยบอหลวง) 
3. กิจกรรมสรางรายไดจากการบริการทองเท่ียว 

 
8.6 ยุทธศาสตรที่ 6 : อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และบริบาลชางไทย 

 

8.6.1 กลยุทธที่ 11 : บริหารจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษ 
  

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 12 : บริหารจัดการพ้ืนท่ีสวนปาเพ่ือการอนุรักษ มีจํานวน 6 โครงการ 1 กิจกรรม 

1. โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูไมยางนาราชาแหงไพร 
2. โครงการพัฒนาจัดตั้งศูนยเรียนรูไมดีมีคา (ไมพะยูง) สวนปาทากุมโนโบรุ อุเมดะ 
3. โครงการปลูกหวายและไผในพ้ืนท่ีสวนปา  เพ่ือสงเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ  (สวนปาหลวงสันกําแพง) 
4. โครงการปลูกปาและอนุรักษฟนฟูพ้ืนท่ีตนนํ้าลําธาร (โครงการหลวงวัดจันทร) 

5. โครงการอนุรักษพันธุกรรมไมดั้งเดิมและหายากในพ้ืนท่ีสวนปา 
6. โครงการดูแล ขนยาย ควบคุม และแปรรูปไมมีคา  
7. กิจกรรมจัดการผลผลิตจากปาตามนโยบายรัฐและพ้ืนท่ีเปดใชประโยชน  

 

8.6.2 กลยุทธที่ 12 การอนุรักษ และบริบาลชางไทย 
 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 13 : อนุรักษและบริบาลชางไทย มีจํานวน 2 โครงการ 
1. โครงการดูแลชางสําคัญจากสํานักพระราชวัง 
2. โครงการคุมครองและอนุรักษ และบริบาลชางไทย 
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9. การดําเนินงานตามระบบประเมินผล 

องคการอุตสาหกรรมปาไมเขาสูระบบประเมินผลการดาํเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตั้งแตป 2548 เปนตนมา 
ระดบัผลคะแนน ในป 2548 , ป 2549 , ป 2550 , ป 2551 , ป 2552 , ป 2553 , ป 2554 , ป 2555 , ป 2556 , ป 2557,    
ป 2558 , ป 2559 และป 2560  คะแนน 2.1844 , 3.4816 , 3.6607 , 3.6914 , 3.8513 , 3.4069 , 2.4546 , 3.4950 , 
2.2435 , 3.2290 , 2.6818 , 2.0060 และ 3.2000 ตามลําดบั การดาํเนินงานยังอยูในเกณฑต่ําถึงปานกลาง ในป 2561 
จะรักษาระดบัคะแนนใหสงูกวา ป 2560 

ในป 2560 องคการอุตสาหกรรมปาไม มีแนวทางในการบริหารประเมินผลการดําเนินงาน  ดงัน้ี 
1) องคการอุตสาหกรรมปาไม จัดทําบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานกับหนวยงานในสังกัด  

ในการประเมินผลงานตามแผนการดําเนินงาน และติดตามประเมินผลการปฏิบตังิานอยางใกลชดิตอเน่ือง 
2) องคการอุตสาหกรรมปาไม กําหนดใหทุกหนวยงานในสังกัดนําระบบ EVM ไปใชในการดําเนินงาน และใหมี

การคํานวณ และวิเคราะหคา EP ของทุกหนวยงาน รวมท้ังการรายงานงานผลคา EP และนําผลการวิเคราะหคา EP 
นํามาปรับปรุงการดําเนินงานของทุกหนวยงาน โดยองคการอุตสาหกรรมปาไม ไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดทิศทาง EVM 
และคณะทํางาน EVM เพ่ือกําหนดทิศทางและควบคุมติดตามการดําเนินงานดาน EVM ขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

3) การประเมินผลดานการบริหารจัดการ องคกรจะใหความสาํคัญและพัฒนาการดําเนินงานอยางจริงจัง
และตอเน่ืองโดยการใหการศึกษาความรู การดูงานจากรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ การเขารับการแนะนําจากโครงการพ่ีเลี้ยงเชิงรุก 
และปฏิบตัิตามเกณฑประเมินในหัวขอตางๆ ท่ีกําหนดไว  ดังน้ี 

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

4) การประเมินผลการดําเนินงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม  โดยเปนสวนหน่ึงในการประเมินผลงานของ
ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไมท่ีมาจากการสรรหาดวย 

5) องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดมีการเจรจาตัวชีวั้ดตามระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจกับคณะกรรมการ
ประเมินผล (สคร.) และบริษัทท่ีปรึกษา (ทริส) อยางตอเน่ืองเพ่ือใหองคการอุตสาหกรรมปาไม ไดรับประโยชนสงูสุด 
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การบริหารความเส่ียง 

 
องคการอุตสาหกรรมปาไม   บริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง   โดยใหหนวยงานระบุความเสี่ยง    

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นกับองคกร หรือการดําเนินงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม วิเคราะหประเมินความเสีย่ง (โอกาสเกิดขึ้น
และผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น) คัดเลือกปจจัยเสี่ยงกําหนดสาเหตุความเสี่ยง และกําหนดแนวทางวิธีการจัดการความเสี่ยง  
โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใน ซ่ึงมีผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม
เปนประธาน และผูอํานวยการสํานักเปนคณะกรรมการดําเนินการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง ประเมินผลการควบคุมภายใน 
และพิจารณาใหความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงขององคการอุตสาหกรรมปาไม    

โดยในป 2560 องคการอุตสาหกรรมปาไม มุงเนนการบริหารความเสีย่งไดบรรลตุามเปาหมายตามแผนการบริหาร    
ความเสีย่ง และตามเปาหมายของแผนดําเนินงาน  ดงัน้ี 

1. การดาํเนินงานตามโครงการในแผนยุทธศาสตรองคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2559 – 2564 
2. การจัดการสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจ เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดลอม อยางยัง่ยืน 
3. การบริหารจัดการกําไรจากการดําเนินงาน (EBIDA)  
4. แผนการบริหารสภาพคลองกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ประจําป 2560 
5. แผนการลงทุนในภาพรวมขององคการอุตสาหกรรมปาไม ประจําป  2560 
6. การปฏบิัตติาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
การควบคุมภายใน 

 

องคการอุตสาหกรรมปาไม มีแนวทางในการดําเนินงานดานการควบคุมภายในอยางเปนระบบ โดยมีสภาพแวดลอม
ของการควบคุมท่ีดี เหมาะสมตอการควบคมุภายใน การกําหนดวัตถปุระสงคท่ีสอดคลองกับการดําเนินงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
การระบุเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้น การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมตอบสนองความเสี่ยง รวมถึงกิจกรรมการควบคุม
การดําเนินงานตางๆ ของหนวยงาน มีการติดตามและประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ โดยใหหนวยงานดําเนินการติดตาม
การควบคุมภายในแลวรายงานผลทุกไตรมาส โดยองคการอุตสาหกรรมปาไมไดใหหนวยงานในสงักัดประเมินการควบคุมภายใน
ดวยตนเอง (CSA) อีกท้ัง สาํนักตรวจสอบภายใน ตรวจติดตามการควบคุมภายในของหนวยงานอีกดวย 
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ยอดจําหนายสินคา / บริการ ระหวางป พ.ศ. 2556 - 2560 

                                                                                                                     (หนวย :  ลานบาท) 

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 

1. กลุมธุรกิจปาไม 1,047.08 977.79 879.95 890.87 1,014.04 

1.1 ไมซุงสัก ตามนโยบายรัฐบาล 7.40 8.73 23.18 13.54 22.47 

1.2 ไมซุงกระยาเลย ตามนโยบายรัฐบาล 8.66 9.62 10.63 9.76 16.05 

1.3 ไมสักสวนปา 546.07 578.35 465.75 448.23 416.84 

1.4 ไมยูคาลปิตัสสวนปา 45.60 63.54 110.49 116.06 97.79 

1.5 ไมกระยาเลยสวนปา (ไมยาง) 20.70 31.86 26.80 46.42 56.69 

1.6 ไมแปรรูปปา ตามนโยบายรัฐบาล .35    - 5.70 7.32     8.44 

1.7 ผลผลิตยางพารา 409.18 276.50 216.74 225.29 365.02 

1.8 ผลิตผลพลอยได (เศษยาง) 9.12 9.19 20.66 24.25 30.74 

2. กลุมธุรกิจอุตสาหกรรมไม 48.08 55.49 84.24 131.12 110.96 

2.1 อบ ไส อัดนํ้ายาไม รับจางเลื่อย 2.60 3.50 3.71 2.14 1.93 

2.2 ผลิตภัณฑ 18.31 19.49 21.53 32.33 31.54 

2.3 แปรรูปไมกระยาเลย - - - - - 

2.4 แปรรูปไมสวนปา     26.08 32.50     59.00  96.65      77.49 

3. กลุมธุรกิจบรกิาร     37.04 33.91     35.42    35.38     35.62 

3.1 ทองเท่ียว     37.04 33.91     35.42    35.38     34.60 

4.รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ   241.98 501.89   770.18   861.93   756.39 

5. รายไดอื่น ๆ    39.52 38.47    29.69    40.84     75.90 

รวมทั้งส้ิน 1,412.61 1,607.55 1,799.48 1,960.14 1,992.91 
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การผลิต 
 
1.  การผลิตไมตามนโยบายรัฐ                            

(หนวย : ลบ.ม.) 

ป ไมซุงสัก 

(ลบ.ม.) 

ไมซุงกระยาเลย 

(ลบ.ม.) 

ไมสักแปรรูปของกลาง 

(ลบ.ฟ.) 

ไมกระยาเลยแปรรูปของกลาง 

แปรรูป (ลบ.ฟ.) 

2556 726.10 3,321.83 36.83 430.08 

2557 1,157.10 2,723.38 123.73 2.14 

2558 4,510.93 3,023.90 6,457.10 243.36 

2559 2,142.70 4,188.37 4,003.76 325.43 

2560 2,720.04 21,466.03 3,787.58 3,224.49 

 
 

2.  การผลิตไมแปรรูปสวนปา                       

(หนวย : ลบ.ฟ.) 

ป ไมแปรรูปสัก ไมแปรรูปกระยาเลย 

(ไมยางพารา) 

2556 35,871.49 - 

2557 47,945.38          - 

2558 108,963.79 2,840.43 

2559 160,236.19 29,196.60 

2560 124,807.36           - 
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3.  การผลิตไมสวนปา  

                                     

ป สัก  

(ลบ.ม.) 

ยูคาลิปตัส  

(ตัน) 

กระยาเลยอ่ืนๆ  

(ลบ.ม.) 

2556 68,504.41 48,180.01 28,636.28 

2557 71,668.40 68,878.27 56,005.21 

2558 60,896.55 141,272.07 38,405.62 

2559 64,731.00 118,076.75 138,600.90 

2560 54,665.46 89,663.76 110,340.05 

 

 

4.  การผลิตยางพารา  

                                     

ป นํ้ายางพารา 

(ตัน) 

ยางแผน  

(ตัน) 

เศษยางพารา  

(ตัน) 

2556 5,309.53 255.49 250.17 

2557 5,161.59 251.15 343.75 

2558 5,006.31 329.95 912.36 

2559 4,428.81 320.16 1,048.33 

2560 6,625.15 484.98 1,085.51 
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การจําหนาย 

1.  การจําหนายไมซุงตามนโยบายรัฐ 

ป ไมซุงสัก ไมซุงกระยาเลย 

 ปริมาตร (ลบ.ม) มูลคา (ลานบาท) ปริมาตร (ลบ.ม) มูลคา (ลานบาท) 

2556 674.36 7.40 2,967.50 8.66 

2557 994.43 8.73 3,385.57 9.62 

2558 3,397.55 23.18 3,160.30 10.63 

2559 1,572.91 13.54 3,732.85 9.76 

2560 2,134.43 22.47 20,037.37 16.05 

 
 
 
 

2.  การจําหนายไมแปรรูปปาตามนโยบายรัฐ 

ป ไมสักแปรรูป ไมกระยาเลยแปรรูป 

 ปริมาตร (ลบ.ฟ) มูลคา (ลานบาท) ปริมาตร (ลบ.ฟ) มูลคา (ลานบาท) 

2556 63.88 0.35 221.46 0.32 

2557            -             - 2.12 0.13 

2558 5,672.98 5.70 95.22 0.09 

2559 4,511.46 7.32 70.19 0.06 

2560 6,157.42 8.44 81.91 0.13 
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3.  การจําหนายไมแปรรูปสวนปา 

ป ไมแปรรูปสัก ไมแปรรูปกระยาเลย 

 ปริมาตร (ลบ.ฟ.) มูลคา (ลานบาท) ปริมาตร (ลบ.ฟ.) มูลคา (ลานบาท) 

2556 31,960.76 26.08 -  - 

2557 39,284.65 32.50 -  - 

2558 81,066.48 59.00 2,840.43 1.07 

2559 107,748.16 96.65 29,196.60 7.11 

2560 80,899.80 77.49 -  - 

 

4.  การจําหนายไมสวนปา 

ป สัก  ยูคาลิปตัส กระยาเลยอื่น ๆ 

 ลบ.ม. ลานบาท ตน ลานบาท ลบ.ม. ลานบาท 

2556 62,311.42 546.07 48,180.01 45.60 28,636.28 20.70 

2557 62,832.14 578.35 68,878.27 63.54 56,084.21 31.86 

2558 57,006.08 495.75 141,273.07 110.49 33,104.43 26.80 

2559 52,041.47 448.23 118,076.75 116.06 138,600.90 46.42 

2560 44,701.45 416.84 89,663.76 97.79 110,340.05 56.69 

 

5.  ขายอื่น ๆ                        

(หนวย : ลานบาท) 

ป อบ อัด ไส ผลิตภัณฑ ยางพารา ทองเที่ยว ผลผลิตพลอยได 

(เศษยางพารา) 

2556 2.60 18.31 409.18 37.04 9.12 

2557 3.50 19.49 276.50 33.91 9.19 

2558 3.71 21.53 216.74 35.42 20.66 

2559 2.14 32.33 225.29 35.38 24.25 

2560 1.93 31.54 365.02 34.60 30.74 
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โครงสรางการบริหารงานองคการอุตสาหกรรมปาไม 

 
 
 

คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

คณะกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการกล่ันกรองงาน 

ผูอํานวยการ 

สํานักตรวจสอบภายใน 

รองผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 

สายธุรกิจ 1 สายธุรกิจ 2 สายบริหาร 

  1. องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน 

  2. องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือลาง 

  3. องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคกลาง 

  1. องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  2. องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต 

  3. สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ 

  1. สํานักบริหารกลาง 

  2. สํานักบัญชีและการเงิน 

  3. สํานักกฎหมาย 

  4. สํานักนโยบายแผนและยุทธศาสตร 

  5. สํานักวิจัยพัฒนาการจัดการปาไม- 

      เศรษฐกิจอยางย่ังยืน 

  6. สํานักธุรกิจการตลาด 
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ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
(นายวิจารย  สิมาฉายา) 

ประธานกรรมการโดยตาํแหนง 
 

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(นางสาวสุทธิลักษณ  ระวิวรรณ) 
กรรมการโดยประธานมอบหมาย 

 
อธิบดีกรมปาไม 

(นายชลธิศ  สุรัสวดี) 
กรรมการโดยตําแหนง 

 
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาต ิสตัวปา และพันธุพืช 

(นายธัญญา  เนติธรรมกุล) 
กรรมการโดยตําแหนง 

 
นางพรเพ็ญ  วรวิลาวัณย  กรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง 
พลเอก ชวลติ ชุนประสาน   กรรมการคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง 
พลโท ไพโรจน  ทองมาเอง  กรรมการคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง 
นายวงศสกุล  กิตตพิรหมวงศ  กรรมการคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง 
นายจตุพร บุรุษพัฒน   กรรมการคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง 
นางสาวภาวิณี ปุณณกันต  กรรมการคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง 
นายนภศูล  อังคทะวานิช  กรรมการคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง 
นายเวทย  นุชเจริญ   กรรมการคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง 
นายสุรพงษ  เจียสกุล   กรรมการคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง (ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ) 

นางวชิรญา  เพ่ิมภศูรี   กรรมการคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง (ผูแทนกระทรวงการคลัง) 
 
หมายเหตุ : รายชื่อคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ท่ีพนจากตําแหนง ป 2560 

นายชลธิศ  สุรัสวดี      อธิบดีกรมปาไม 
พลเอก ชวลิต ชุนประสาน  ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก  
พลโท ไพโรจน  ทองมาเอง  รองผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
นายวงศสกุล  กิตติพรหมวงศ  อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีพิเศษ สาํนักงานอัยการสูงสดุ 
นายจตุพร บุรุษพัฒน   อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
นางสาวภาวิณี ปุณณกันต  ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ  
นายนภศูล  อังคทะวานิช  ผูอํานวยการอาวุโสฝายสอบทานสินเชื่อ บ. กรุงไทยธุรกิจฯ จก. 
นายเวทย  นุชเจริญ   อดีตผูบริหาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
นายสุรพงษ  เจียสกลุ   รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
นางวชิรญา  เพ่ิมภูศร ี  ผูอํานวยการกองสงเสริมการใหเอกชนรวมลงทุนฯ 

 

คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
 

หนา 28                                                                                                              รายงานประจําป 2560 องคการอุตสาหกรรมปาไม 



 
 

 
 

ช่ือ – สกุล 
นายวิจารย  สิมาฉายา 

 

วัน เดือน ปเกิด     อายุ 
10 ธันวาคม 2501    59 ป 

 

ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน   ตําแหนงในคณะกรรมการ 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ประธานกรรมการ (โดยตําแหนง) 

 

วันที่ครบวาระ     สถานะ 
17 ธันวาคม 2562    ดํารงตําแหนง 

 
 
 
 
- ประกาศนียบตัรบัณฑติ (วิศวกรรมสุขาภิบาล)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัญฑติ     มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
                 นิติศาสตรบณัฑิต     มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบญัฑิต (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- ปริญญาเอก Doctorate in Philosophy (Environmental Engineering), University of Guelph, ประเทศแคนาดา 
 
 
 
- ผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
- เลขาธิการสาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปนกรรมการใน รส.อื่น (จํานวน/รายช่ือ รส.)          หลักทรัพย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 

-                                                                          - 
รายการที่เกี่ยวโยงกัน             วันที่ไดรับแตงต้ัง 

-                18 ธันวาคม 2559 
 

คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2560  

(ดํารงตําแหนง) 

ประวัติการศึกษา และคุณวฒุ ิ

 

ประวัติการทํางาน 

รายงานประจําป 2560 องคการอุตสาหกรรมปาไม                                                                                                            หนา 29 



 
 
 
 

ช่ือ – สกุล 
นางสาวสุทธิลักษณ  ระวิวรรณ  

 

วัน เดือน ปเกิด     อายุ 
11 ธันวาคม 2501    59    

 

ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน   ตําแหนงในคณะกรรมการ 
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรรมการ (โดยประธานมอบหมาย) 

 

วันที่ครบวาระ     สถานะ 
17 ธันวาคม 2562     ดํารงตําแหนง  

   
 

 
 
 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 
 
 
- รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
- รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
- ผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปนกรรมการใน รส.อื่น (จํานวน/รายช่ือ รส.)          หลักทรัพย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 

-                                                                          - 
รายการที่เกี่ยวโยงกัน             วันที่ไดรับแตงต้ัง 
           -               18 ธันวาคม 2559 

คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2560  

(ดํารงตําแหนง) 

 

ประวัติการทํางาน 

ประวัติการศึกษา และคุณวฒุ ิ

หนา 30                                                                                                              รายงานประจําป 2560 องคการอุตสาหกรรมปาไม 



 
 
 
 

ช่ือ – สกุล 
นายชลธิศ  สุรัสวด ี

 

วัน เดือน ปเกิด     อายุ 
21 สงิหาคม 2501    59    

 

ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน   ตําแหนงในคณะกรรมการ 
อธิบดีกรมปาไม     กรรมการ (โดยตําแหนง) 

 

วันที่ครบวาระ     สถานะ 
17 ธันวาคม 2562   18 ธันวาคม 2562    ดํารงตําแหนง 
 
 
 
 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร “Natural Resource management and forest conservation” Bangor University  

สหราชอาณาจักร ไดรับทนุจากสํานักงาน ก.พ. พ.ศ. 2553 
 
 
 
- นักวิชาการปาไม 3 กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
- หัวหนาอุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา – หมูเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 
  กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
- ปาไมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เจาหนาท่ีบริหารงานปาไม 8) 
  สํานักงานปาไมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
- เลขานุการกรม (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 8) 
  สํานักงานเลขานุการกรม กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
- ผูอํานวยการสํานักจัดการปาชุมชน (นักวิชาการปาไม 9) 
  สํานักจัดการปาชุมชน กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
- รองอธิบด ี(นักบริหาร 9) กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
- ผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 
 
 
เปนกรรมการใน รส.อื่น (จํานวน/รายช่ือ รส.)          หลักทรัพย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 

-                                                                          - 
รายการที่เกี่ยวโยงกัน             วันที่ไดรับแตงต้ัง 
           -               19 ธันวาคม 2558 

คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2560  

(ดํารงตําแหนง) 

 

ประวัติการศึกษา และคุณวฒุ ิ

ประวัติการทํางาน 

รายงานประจําป 2560 องคการอุตสาหกรรมปาไม                                                                                                            หนา 31 



 
 
 

 
ช่ือ – สกุล 
นายธัญญา  เนติธรรมกุล 

 

วัน เดือน ปเกิด     อายุ 
24 พฤศจิกายน 2505    55    

 

ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน   ตําแหนงในคณะกรรมการ 
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาต ิสตัวปา และพันธุพืช กรรมการ (โดยตําแหนง) 

 

วันที่ครบวาระ     สถานะ 
18 ธันวาคม 2562     ดํารงตําแหนง 

 
 
 
 

 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑติ (วนศาสตร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 
 
 
- ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน 
- ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรัมย 
- ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุดรธานี 
- ผูอํานวยการสงเสริมการปลูกปา  กรมปาไม 
- ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาฬสินธุ 
- ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดอุบลราชธานี 
- ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
- รองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพันธุพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปนกรรมการใน รส.อื่น (จํานวน/รายช่ือ รส.)          หลักทรัพย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 

-                                                                          - 
รายการที่เกี่ยวโยงกัน             วันที่ไดรับแตงต้ัง 
           -               19 ธันวาคม 2558 

คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2560  

(ดํารงตําแหนง) 

ประวัติการศึกษา และคุณวฒุ ิ

 

ประวัติการทํางาน 

หนา 32                                                                                                              รายงานประจําป 2560 องคการอุตสาหกรรมปาไม 



 
 
 
 

ช่ือ – สกุล 
นางพรเพ็ญ  วรวิลาวัณย 
 

วัน เดือน ปเกิด     อายุ 
23 พฤศจิกายน 2504    56 
 

ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน   ตําแหนงในคณะกรรมการ 
ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม  กรรมการและเลขานุการ 

 

วันที่ครบวาระ     สถานะ 
14 กันยายน 2564    ดํารงตําแหนง 

 
 

 
 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑติ (วนศาสตร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
- DIPLOMA of the POST GRADUATE COURSE In FOREST SERVEY ประเทศเนเธอรแลนด 
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การจัดการทรัพยากร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 
 
 
- ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9)  
  สํานักทรัพยากรมนุษย (2552 – 2557) 
- ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) 
  สํานักกิจกรรมสัมพันธ (ตุลาคม 2557 – มกราคม 2558) 
- ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) 
  ประจําสาํนักอํานวยการ (มกราคม – ธันวาคม 2558) 
- รองผูอํานวยการ (ระดับ 10)  
  (ธันวาคม 2558 – ธันวาคม 2560) 
- ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 
  (ธันวาคม 2560 – ปจจุบัน) 
 
 
 
 
 
 
เปนกรรมการใน รส.อื่น (จํานวน/รายช่ือ รส.)          หลักทรัพย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 

-                                                                          - 
รายการที่เกี่ยวโยงกัน             วันที่ไดรับแตงต้ัง 
           -               15 กันยายน 2560 

คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2560  

(ดํารงตําแหนง) 

ประวัติการศึกษา และคุณวฒุ ิ

 

ประวัติการทํางาน 

รายงานประจําป 2560 องคการอุตสาหกรรมปาไม                                                                                                            หนา 33 



 
 
 
 

ช่ือ – สกุล 
พลเอก ชวลติ  ชุนประสาน 
 

วัน เดือน ปเกิด     อายุ 
24 พฤศจิกายน 2499    61 
 

ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน   ตําแหนงในคณะกรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก   กรรมการ  (ครม.แตงตัง้) 

 

วันที่ครบวาระ     สถานะ 
20 กรกฏาคม 2560    ดํารงตําแหนง 

 
 

 
 
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 
 
 
 
- ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก 
- แมทัพนอยท่ี 2 กองทัพนอยท่ี 2 คายสุรนารี 
- รองแมทัพภาคท่ี 2 
- ผูบัญชาการกองพลทหารราบท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปนกรรมการใน รส.อื่น (จํานวน/รายช่ือ รส.)          หลักทรัพย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 

-                                                                          - 
รายการที่เกี่ยวโยงกัน             วันที่ไดรับแตงต้ัง 
           -               21 กรกฎาคม 2557 

คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2560  

(ดํารงตําแหนง) 

ประวัติการศึกษา และคุณวฒุ ิ

 

ประวัติการทํางาน 

หนา 34                                                                                                              รายงานประจําป 2560 องคการอุตสาหกรรมปาไม 



 
 
 
 

ช่ือ – สกุล 
พลโท ไพโรจน  ทองมาเอง 
 

วัน เดือน ปเกดิ     อายุ 
17 ตุลาคม 2500     60 
 

ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน   ตําแหนงในคณะกรรมการ 
รองผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา กรรมการ (ครม.แตงตั้ง) 

 

วันที่ครบวาระ     สถานะ 
20 กรกฎาคม 2560    ดํารงตําแหนง 

 
 
 

 
 
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 
 
 
 
- ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 1 สวนแยกท่ี 2 
- ผูบัญชาการกองกําลงัสุรสีห 
- เสนาธิการกองพลทหารราบท่ี 9 
- รองแมทัพภาคท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปนกรรมการใน รส.อื่น (จํานวน/รายช่ือ รส.)          หลักทรัพย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 

-                                                                          - 
รายการที่เกี่ยวโยงกัน             วันที่ไดรับแตงต้ัง 
           -               21 กรกฎาคม 2557 

คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2560  

(ดํารงตําแหนง) 

ประวัติการศึกษา และคุณวฒุ ิ

 

ประวัติการทํางาน 

รายงานประจําป 2560 องคการอุตสาหกรรมปาไม                                                                                                            หนา 35 



 
 
 
 

ช่ือ – สกุล 
    นายวงศสกุล  กิตติพรหมวงศ 

 

วัน เดือน ปเกิด      อายุ 
3 พฤศจิกายน 2498     62 
 

ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน    ตําแหนงในคณะกรรมการ 
อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีพิเศษ สาํนักงานอัยการสูงสดุ  กรรมการ (ครม.แตงตั้ง) 

 

วันที่ครบวาระ      สถานะ 
20 กรกฎาคม 2560     ดํารงตําแหนง 

 
 

 
 
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- เนติบัณฑติไทย 
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 
 
 
 
 
- อัยการพิเศษฝาย สํานักงานอัยการฝายคดพิีเศษ 
- รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีพิเศษ 
- รองอธิบดีอัยการ สํานักงานการสอบสวน 
- อธิบดีอัยการ สํานักงานคดปีราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปนกรรมการใน รส.อื่น (จํานวน/รายช่ือ รส.)          หลักทรัพย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 
1 แหง / คณะกรรมการโรงงานไพ               - 
 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน             วันที่ไดรับแตงต้ัง 
            -               27 สงิหาคม 2557 

คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2560  

(ดํารงตําแหนง) 

 

ประวัติการศึกษา และคุณวฒุ ิ

ประวัติการทํางาน 

หนา 36                                                                                                              รายงานประจําป 2560 องคการอุตสาหกรรมปาไม 



 
 
 
 

ช่ือ – สกุล 
    นายจตุพร บุรุษพัฒน 

 

วัน เดือน ปเกิด     อายุ 
15 สิงหาคม 2507    53  
 

ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน   ตําแหนงในคณะกรรมการ 
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ    กรรมการ (ครม. แตงตัง้) 

 

วันที่ครบวาระ     สถานะ 
20 กรกฎาคม 2560    ดํารงตําแหนง 

 
 

 
 
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑติ (การปกครอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 
 
 
 
- อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
- อธิบดีกรมอุทยานแหงชาต ิสตัวปา และพันธุพืช 
- อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า 
- อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิง่แวดลอม 
- รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปนกรรมการใน รส.อื่น (จํานวน/รายช่ือ รส.)          หลักทรัพย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 
1 แหง / องคการสวนยาง                 - 
 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน             วันที่ไดรับแตงต้ัง 
           -               21 กรกฎาคม 2557 

คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2560  

(ดํารงตําแหนง) 

ประวัติการศึกษา และคุณวฒุ ิ

ประวัติการทํางาน 

 

รายงานประจําป 2560 องคการอุตสาหกรรมปาไม                                                                                                            หนา 37 



 
 
 
 

ช่ือ – สกุล 
    นางสาวภาวิณี  ปุณณกันต 

 

วัน เดือน ปเกิด     อายุ 
15 สิงหาคม 2499    61 
 

ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน   ตําแหนงในคณะกรรมการ 
ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ   กรรมการ (ครม. แตงตั้ง) 
และสิ่งแวดลอม     

 

วันที่ครบวาระ     สถานะ 
20 กรกฎาคม 2560    ดํารงตําแหนง 

 
 

 
 
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑติ (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
- ปริญญาโท สาขาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑติ (รัฐประศาสนศาสตร) สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 
 
 
 
 
- รองอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า 
- รองอธิบดีกรมสงเสริมคณุภาพสิง่แวดลอม 
- ผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- ผูทรงคุณวุฒิสวนกิจการพลเรือน ศูนยปฏิบตัิการกองทัพบก 
- อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิง่แวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปนกรรมการใน รส.อื่น (จํานวน/รายช่ือ รส.)          หลักทรัพย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 

-                                                                          - 
 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน             วันที่ไดรับแตงต้ัง 
           -               21 กรกฎาคม 2557 

คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2560  

(ดํารงตําแหนง) 

ประวัติการศึกษา และคุณวฒุ ิ

ประวัติการทํางาน 

 

หนา 38                                                                                                              รายงานประจําป 2560 องคการอุตสาหกรรมปาไม 



 
 
 
 

ช่ือ – สกุล 
    นายนภศูล  อังคทะวานิช 

 

วัน เดือน ปเกิด     อายุ 
25 ธันวาคม 2499    61 
 

ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน   ตําแหนงในคณะกรรมการ 
ผูอํานวยการอาวุโสฝายสอบทานสินเชื่อ    กรรมการ (ครม. แตงตัง้) 
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลสีซ่ิง จํากัด  

 

วันที่ครบวาระ     สถานะ 
20 กรกฎาคม 2560    ดํารงตําแหนง 

 
 

 
 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑติ (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
- กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท เอกสหกิจอุตสาหกรรม จํากัด 
- ผูอํานวยการอาวุโส ฝายสอบทานสินเชื่อ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซ่ิง จํากัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปนกรรมการใน รส.อื่น (จํานวน/รายช่ือ รส.)          หลักทรัพย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 

-                                                                          - 
 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน             วันที่ไดรับแตงต้ัง 
           -               21 กรกฎาคม 2557 

คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2560  

(ดํารงตําแหนง) 

ประวัติการศึกษา และคุณวฒุ ิ

ประวัติการทํางาน 

 

รายงานประจําป 2560 องคการอุตสาหกรรมปาไม                                                                                                            หนา 39 



 
 
 
 

ช่ือ – สกุล 
    นายเวทย  นุชเจริญ 

 

วัน เดือน ปเกิด     อายุ 
17 ธันวาคม 2496    64  
 

ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน   ตําแหนงในคณะกรรมการ 
อดีตผูบริหาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย   กรรมการ (ครม. แตงตัง้) 
  

 

วันที่ครบวาระ     สถานะ 
20 กรกฎาคม 2560    ดํารงตําแหนง 

 
 

 
 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑติ (เศรษฐศาสตรเกษตร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
- ปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
 
 
 
- กรรมการบริษัทในเครือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
- รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ผูบริหารสายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปนกรรมการใน รส.อื่น (จํานวน/รายช่ือ รส.)          หลักทรัพย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 

-                                                                          - 
 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน             วันที่ไดรับแตงต้ัง 
           -               20 เมษายน 2558 

คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2560  

(ดํารงตําแหนง) 

ประวัติการศึกษา และคุณวฒุ ิ

ประวัติการทํางาน 

 

หนา 40                                                                                                              รายงานประจําป 2560 องคการอุตสาหกรรมปาไม 



 
 
 
 

ช่ือ – สกุล 
    นายสุรพงษ  เจียสกุล 

 

วัน เดือน ปเกิด     อายุ 
25 ตุลาคม 2500     60  
 

ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน   ตําแหนงในคณะกรรมการ 
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ   กรรมการ (ครม. แตงตัง้) 
      ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

วันที่ครบวาระ     สถานะ 
20 กรกฎาคม 2560    ดํารงตําแหนง 

 
 

 
 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  
 
 
 
 
- ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
- เลขาธิการสาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปนกรรมการใน รส.อื่น (จํานวน/รายช่ือ รส.)          หลักทรัพย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 

-                                                                          - 
 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน             วันที่ไดรับแตงต้ัง 
           -               20 เมษายน 2558 

คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2560  

(ดํารงตําแหนง) 

ประวัติการศึกษา และคุณวฒุ ิ

ประวัติการทํางาน 

 

รายงานประจําป 2560 องคการอุตสาหกรรมปาไม                                                                                                            หนา 41 



 
 
 
 

ช่ือ – สกุล 
    นางวชิรญา  เพ่ิมภศูรี 

 

วัน เดือน ปเกิด      อายุ 
2 กรกฎาคม 2513     47  
 

ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน    ตําแหนงในคณะกรรมการ 
ผูอํานวยการกองสงเสริมการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ กรรมการ (ครม.แตงตั้ง) 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   ผูแทนกระทรวงการคลงั 

  
 

วันที่ครบวาระ      สถานะ 
20 กรกฎาคม 2560     ดํารงตําแหนง 

 
 

 
 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑติ (เกียรตินิยมเหรียญทอง) สาขาการเงินการคลงั จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
- ปริญญาโท Master of Business Administration University of Chicago USA 
 
 
 
 
- นักวิชาการคลัง 7ว. สวนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3 สาํนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
- นักวิชาการคลัง 8 สํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 สวนพัฒนารัฐวิสาหกิจกลุมสังคมและเทคโนโลยีและกลุมพาณิชยและบริการ 
- นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจชํานาญการพิเศษ สวนวิเคราะหและประเมินผล สํานักกํากับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
- ผูอํานวยการสํานักกํากับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปนกรรมการใน รส.อื่น (จํานวน/รายช่ือ รส.)          หลักทรัพย (หุน) ที่เกี่ยวของกบัองคการอุตสาหกรรมปาไม 

-                                                                          - 
 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน             วันที่ไดรับแตงต้ัง 
           -               21 กรกฎาคม 2557 

คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2560  

(ดํารงตําแหนง) 

ประวัติการศึกษา และคุณวฒุ ิ

ประวัติการทํางาน 

 

หนา 42                                                                                                              รายงานประจําป 2560 องคการอุตสาหกรรมปาไม 



รายละเอียดการเขาประชุมของคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2560 (แยกตามรายบุคคล)  

 
 

ลําดับ 
 

ช่ือ – นามสกลุ 
การประชุม 

 

รวมคาเบี้ย 
ประชุม 3 คณะ 

 

คาตอบแทน 
รายเดือน 

 

รวมเงินคาเบี้ย
ประชุมและ
คาตอบแทน 

 

หมายเหต ุ
(พนตําแหนง) 

คณะกรรมการ
ของ อ.อ.ป. 

คณะอนุกรรม 
การกล่ันกรอง 
งาน  อ.อ.ป. 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

อ.อ.ป. 

1 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 6   60,000 192,000.00 252,000.00  
2 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 6   48,000 96,000.00 144,000.00  

3 อธิบดีกรมปาไม 5 3  70,000 79,200.09 149,200.09 28 ต.ค. 60 
4 อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพนัธุพืช 6   48,000 96,000.00 144,000.00  
5 ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 6 4  80,000 96,000.00 176,000.00  
6 พลเอก ชวลิต  ชนุประสาน 5   40,000 53,066.73 93,066.73  
7 นายวงศสกุล  กิตติพรหมวงศ 1  3 38,000 25,333.35 63,333.35 6 เม.ย. 60 

8 พลโท ไพโรจน  ทองมาเอง 6  4 101,067 53,066.73 154,133.40 20 ก.ค. 60 
9 นายจตุพร  บรุุษพัฒน 3   24,000 53,066.73 77,066.73 20 ก.ค. 60 
10 นางสาวภาวิณี  ปุณณกันต 2   24,000 53,066.73 77,066.73 20 ก.ค. 60 
11 นายเวทย  นุชเจรญิ 6  1 74,333 53,066.73 127,400.06 20 ก.ค. 60 
12 นายภูวดล  อังคะวานิช 6   48,000 53,066.73 101,066.73 20 ก.ค. 60 
13 นายสุรพงษ  เจียสกุล 3   24,000 53,066.73 77,066.73 20 ก.ค. 60 

14 นางวชิรญา  เพิ่มภูศร ี 3  4 77,067 96,000.00 173,066.67 20 ก.ค. 60 
ดํารงตําแหนง 

วาระท่ี 2  
21 ก.ค. 60 

 จํานวนประชุม ป 2560 (ครั้ง) 6 4 4    
                                           รวมเปนเงิน 756,467 1,052,001 1,808,467.22 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 1 
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สรุปการประชุมคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2560  
(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 

 

 

ช่ือ – สกุล 
การประชุมครั้งที ่  

เฉล่ีย 
อัตราคา

เบี้ยประชุม 
1 2 3 4 5 6 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 1 1 1 1 1 1  60,000 

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 1 1 1 1 1  48,000 

อธิบดีกรมปาไม 1 1 1 1 1 0  40,000 

อธิบดีกรมอุทยานแหงชาต ิสตัวปา และพันธุพืช 1 1 1 1 1 1  48,000 

ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 1 1 1 1 1 1  48,000 

พลเอก ชวลติ  ชุนประสาน 1 1 1 0 1 1  40,000 

นายวงศสกุล  กิตติพรหมวงศ 0 1 - - - -  8,000 

พลโท ไพโรจน  ทองมาเอง 1 1 1 1 1 1  48,000 

นายจตุพร  บุรุษพัฒน 0 1 1 0 0 1  24,000 

นางสาวภาวิณี  ปุณณกันต 1 0 1 0 0 0  16,000 

นายเวทย  นุชเจริญ 1 1 1 1 1 1  48,000 

นายนภศูล  อังคทะวานิช 1 1 1 1 1 1  48,000 

นายสุรพงษ  เจียสกุล 1 0 0 0 1 1  24,000 

นายวชิรญา  เพ่ิมภศูรี 1 1 0 0 1 0  24,000 

รวมกรรมการที่เขาประชุม 12 12 11 8 11 10  524,000 

จํานวนกรรมการ (คน) 14 14 13 13 13 13  

% กรรมการที่เขาประชุม 86 86 85 62 85 77 80 

จํานวนวันทีจ่ัดสงวาระ (วัน) 12 7 6 8 4 7 7 

 

หมายเหตุ 0  หมายถงึ  ไมมาประชุม 
  -   หมายถึง  ยังไมไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ/พนจากตําแหนงกรรมการ 
  1  หมายถงึ  มาประชุม 
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สรุปการประชุมคณะกรรมการกํากบังานดาน CG และดาน CSR ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2560  
(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 

 

ลําดับ 

 

ช่ือ – สกุล 
การประชุมครั้งที ่ อัตรา 

คาเบี้ยประชุม 1 2 3 

1 ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม/    

รักษาการผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 

1 1 1 - 

 รวมกรรมการที่เขาประชุม 1 1 1 

 จํานวนกรรมการ (คน) 1 1 1 

 % กรรมการท่ีเขาประชุม 100.00 100.00 100.00 

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

สรุปการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2560  
(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 

 

ลําดับ 

 

ช่ือ – สกุล 
การประชุมครั้งที ่ อัตรา 

คาเบี้ยประชุม 1 2 3 4 

1 นายชลธิศ  สุรัสวด ี   อธิบดีกรมปาไม  - 1 1 1 30,000 

2 ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม/   

รักษาการผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 

1 1 1 1 32,000 

 รวมกรรมการที่เขาประชุม 1 2 2 2 62,000 

 จํานวนกรรมการ (คน) 2 2 2 2 

 % กรรมการท่ีเขาประชุม 50.00 100.00 100.00 100.00 

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

ตาราง 3 

ตาราง 4 
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สรุปการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององคการอตุสาหกรรมปาไม ป 2560  
(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 

 

ลําดับ 

 

ช่ือ – สกุล 
การประชุมครั้งที ่ อัตรา 

คาตอบแทน 1 2 3 4 

1 นายวงศสกุล  กิตติพรหมวงศ  1 1 1 - 30,000.00 

2 นายเวทย  นุชเจริญ - - - 1 26,333.33 

3 พลโท ไพโรจน  ทองมาเอง 1 1 1 1 53,066.67 

4 นางวชิรญา  เพ่ิมภศูรี 1 1 1 1 53,066.67 

 รวมกรรมการที่เขาประชุม 3 3 3 3 162,466.67 

 จํานวนกรรมการ (คน) 3 3 3 3 

 % กรรมการท่ีเขาประชุม 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

หมายเหตุ 0  หมายถงึ  ไมมาประชุม 

  -   หมายถึง  ยังไมไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ/พนจากตําแหนงกรรมการ 

  1  หมายถงึ  มาประชุม 

 
 
 

สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและประเมินผลการควบคุมภายใน 
ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ป 2560  

(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 
 

ลําดับ 

 

ช่ือ – สกุล 
การประชุมครั้งที ่ อัตรา 

คาเบี้ยประชุม 1 2 3 4 5 

1  ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม/ 

  รักษาการผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 

1 0 1 0 1 - 

 รวมกรรมการที่เขาประชุม 1 0 1 0 1 

 จํานวนกรรมการ (คน) 1 1 1 1 1 

 % กรรมการท่ีเขาประชุม 100.00 - 100.00 - 100.00 

 

หมายเหตุ 0  หมายถงึ  ไมมาประชุม 

  -   หมายถึง  ยังไมไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ/พนจากตําแหนงกรรมการ 

  1  หมายถงึ  มาประชุม 

 

ตาราง 5 

ตาราง 6 
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โครงสรางธรรมาภิบาล 
 

1.  คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
     องคการอุตสาหกรรมปาไม มีคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไมเปนผูวางนโยบายและควบคุมดูแลโดยท่ัวไป 

ซ่ึงกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไม โดยมีอํานาจหนาท่ีหลกัเกณฑการแตงตั้งและคาตอบแทน ดังน้ี 

1.1  อํานาจหนาที ่
คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม มีอํานาจหนาท่ีตาม : 
- พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม พ.ศ. 2499 
- พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 
- ขอบังคับขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

 1.2  หลักเกณฑการแตงต้ัง 

          องคประกอบ 
            พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม  พ.ศ. 2499 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 13 
ใหมีคณะกรรมการบริหารกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไม คณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม”     
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม เปนประธานกรรมการ หัวหนากลุมภารกิจ
ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มอบหมาย
อธิบดีกรมปาไม , อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช , ผูแทนกระทรวงการคลัง และกรรมการอ่ืนฯ 
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง จํานวนไมเกิน 5 คน เปนกรรมการ ใหผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม เปนกรรมการและเลขานุการ” 

           การนับจํานวนการดํารงตําแหนงของกรรมการ 
  พระราชบัญญตัิคุณสมบตัิมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม มาตรา 7 ผูใดจะดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกวา 3 แหงมิได ท้ังน้ี ใหนับรวมการเปนกรรมการ
โดยตาํแหนงและการไดรับมอบหมายใหปฏิบตัิราชการแทนในตําแหนงกรรมการ ดวยการนับจํานวนการดาํรงตําแหนงกรรมการ
ตามวรรค 1 ไมรวมการเปนกรรมการโดยตําแหนงท่ีไดมีการมอบหมายใหผูอ่ืนปฏิบตัิราชการแทน 

           วาระการดํารงตําแหนง 
            พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนักงาน พ.ศ. 2518 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 8 วรรค 2 กรรมการของรัฐวิสาหกิจท่ีมิใชกรรมการโดยตําแหนง ตามกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกาใหอยูในตําแหนง
ไดคราวละ 3 ป แตอาจไดรับแตงตั้งใหมได 

           การแตงต้ังกรรมการอื่นที่มิใชกรรมการโดยตําแหนง 
 1)  การแตงตั้งกรรมการอ่ืนท่ีมิใชกรรมการโดยตําแหนงในรัฐวิสาหกิจแหงใดใหผูมีอํานาจ  
      พิจารณาแตงตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการท่ีกระทรวงการคลังจัดทําขึ้นไมนอยกวา 
1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการอ่ืนของรัฐวิสาหกิจการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการตามวรรค 1 ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 2)  การแตงตั้งผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนกรรมการ 
      มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2547 ใหแตงตั้งผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เปนกรรมการดวย 1 คน จะตองมีหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหความเห็นชอบในการแตงตัง้ดวยทุกคร้ัง 
 3)  การแตงตั้งผูแทนกระทรวงการคลงัเปนกรรมการ 
      ระเบียบวาดวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 ขอ 17 ใหมีการแตงตั้งผูแทน
กระทรวงการคลัง รวมเปนกรรมการดวยอยางนอย 1 คน และตองมีหนังสือจากกระทรวงการคลังใหความเห็นชอบ
ในการแตงตั้งผูแทนกระทรวงการคลังดวยทุกคร้ัง  
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 4)  การแตงตั้งขาราชการอัยการเปนกรรมการ 
      ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2521 มาตรา 46 วรรค 4 บัญญตัิวา 
“ขาราชการอัยการตองไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐในทํานองเดียวกัน เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการอัยการ” 
 5)  การแตงตั้งขาราชการตุลาการหรือผูพิพากษาเปนกรรมการ 
      ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 59 (1) บัญญัติวา 
“ขาราชการตลุาการตองไมเปนกรรมการหรือดาํรงตําแหนงหนาท่ีใดในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐในทํานองเดยีวกัน” 
 6)  การแตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือบุคคลประเภทตางๆ เปนกรรมการ 
      รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตร 110 และ มาตรา 128 บัญญัติวา
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองไมดํารงตําแหนงหรือหนาท่ีใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
โดยบทบญัญัติน้ีมิใหใชบงัคับในกรณีดาํรงตําแหนงกรรมการท่ีไดรับแตงตัง้ในฐานะเปนผูทรงคุณวุฒติามบทบญัญตัแิหงกฎหมาย 
 7)  การเสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
      ตองระบุชื่อบุคคลเปนการเฉพาะตัวจะแตงตั้งโดยระบุชื่อตําแหนง หรือระบุเปนผูแทนของสวนราชการ
แทนการระบุชื่อบุคคลไมได เน่ืองจากการแตงตัง้ตองพิจารณาจากคุณวุฒเิฉพาะตัวของผูท่ีจะไดรับการแตงตัง้เปนหลัก 

 การพนจากตําแหนง 
 กรรมการจะพนจากตําแหนงเม่ือครบวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัต ิหรือมี
ลักษณะตองหามอยางใดอยางหน่ึง  หรือคณะรัฐมนตรีใหออกในกรณีท่ีคณะกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตัง้พนจากตําแหนงกอนวาระ 
หรือในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้นในระหวางท่ีกรรมการซ่ึงแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตาํแหนง
ใหผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน หรือใหเปนกรรมการเพ่ิมขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของคณะกรรมการ 
ซ่ึงไดแตงตัง้ไวแลว 

 คุณสมบัติและลักษณะตองหาม 
 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมมาตรา 5 
 1)  มีสญัชาติไทย 
 2)  มีอายุไมเกิน 65 ปบริบูรณ 
 3)  มีคุณวุฒิและประสบการณและเหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจน้ันๆ 
 4)  ไมเปนบุคคลลมละลายหรือไมเคยเปนบุคคลลมละลาย ทุจริต 
 5)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทํา         
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  5.1)  ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ 
  5.2)  ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสัง่ของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะรํ่ารวยผิดปกต ิ
หรือมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผดิปกต ิ 
  5.3)  ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น 
 6)  ไมเปนขาราชการการเมือง เวนแตเปนการดํารงตําแหนงกรรมการตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 7)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีของพรรคการเมือง 
  7.1)  ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาท่ี 
 8)  ไมเปนผูถือหุนของรัฐวิสาหกิจน้ันหรือผูถือหุนของนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจน้ันถือหุนอยู 
 9)  ไมเปนผูดาํรงตาํแหนงใดในนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจน้ันเปนผูถือครองหุน เวนแตคณะกรรมการ
ของรัฐวิสาหกิจน้ันมอบหมายใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือดาํรงตําแหนงอ่ืนในนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจน้ันเปนผูถือหุน 
  10)   ไมเปนกรรมการหรือผูบริหารหรือผู มีอํานาจในการจัดการหรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคล 
ซ่ึงเปนผูรับสัมปทาน ผูรวมทุนหรือมีประโยชนไดเสียเก่ียวของกับกิจการของรัฐวิสาหกิจน้ัน เวนแตเปนประธานกรรมการ    
กรรมการ หรือผูบริหาร โดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจน้ัน 
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2.  คณะอนุกรรมการหรอืคณะกรรมการยอยเพ่ือกํากับดูแลกจิการที่ดี 
คณะกรรมการบริหารกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไม จัดใหมีคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการยอย

เพ่ือกํากับดูแลกิจการท่ีด ีดังน้ี 

2.1  คณะกรรมการตรวจสอบขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
        คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

       1)  รายงานความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และรายงานทางการบริหารตอคณะกรรมการ
ขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

       2)  รายงานผลการดําเนินงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม  วามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
และประหยัดเพียงใดตอคณะกรรมการบริหารกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

       3)  รายงานรายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  และรายงานท่ีเก่ียวของตอคณะกรรมการบริหารกิจการ
ขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

       4)  รายงานวามีการปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารกิจการ
ขององคการอุตสาหกรรมปาไมกําหนดหรือไมเพียงใด ตอคณะกรรมการบริหารกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

2.2  คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและประเมินผลการควบคุมภายในขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
        คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในขององคการอุตสาหกรรมปาไม  
มีอํานาจ หนาท่ี และความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

       1)  กํากับดูแลในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
       2)  มอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
       3)  พิจารณาใหความเห็นชอบคูมือ และแผนการบริหารความเสี่ยงขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
       4)  กํากับ ดูแล ใหมีการรายงานการบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการ 

บริหารกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ตามกําหนดเวลา 
       5)  กํากับ  ดูแล  ตดิตาม  ประเมินผลใหมีการจัดทํารายงานการควบคุมภายในขององคการอุตสาหกรรมปาไม   

ใหเปนไปตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
       6)  กํากับ ดูแล ติดตาม การประมวลผลในภาพรวมใหมีการจัดทํารางรายงานการควบคุมภายในของ

องคการอุตสาหกรรมปาไม เสนอตอเจาหนาท่ีระดับอาวุโส 

2.3  คณะกรรมการกํากับงานดาน CG และดาน CSR ขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
       คณะกรรมการกํากับงานดาน CG และดาน CSR ขององคการอุตสาหกรรมปาไม มีอํานาจ หนาท่ี 

และความรับผดิชอบ ดงัน้ี 
      1)  กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการกํากับงานดาน CG และดาน CSR ขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
      2)  จัดใหมีคูมือการกํากับงานดาน CG และดาน CSR ขององคการอุตสาหกรรมปาไม และปรับปรุง

สาระสําคัญในคูมือดงักลาวใหทันสมัยและมีความเปนสากลอยูเสมอ 
      3)  ปรับปรุงจรรยาบรรณขององคการอุตสาหกรรมปาไม ใหมีความเหมาะสม ทันสมัย และกําหนดแนวทางปฏิบัติ

ใหสอดคลองกับจรรยาบรรณท่ีกําหนดไว 
      4)  จัดใหมีการประชาสัมพันธนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกํากับงานดาน CG และดาน CSR ของ

องคการอุตสาหกรรมปาไม   
      5)  เสริมการมีสวนรวมในการกํากับดูแลกิจการท่ีด ีและดาน CSR ขององคการอุตสาหกรรมปาไม  
     6)  พิจารณาใหความเห็นชอบกลยุทธและกิจกรรมตางๆ ขององคการอุตสาหกรรมปาไม

เพ่ือใหบรรลเุปาหมาย และนโยบายดาน CG และดาน CSR ขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
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      7)  พิจารณากลั่นกรองงบประมาณประจําป สําหรับการดําเนินการดาน CG และดาน CSR ของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

      8)  ติดตามและรายงานความกาวหนาการดําเนินการดาน CG และดาน CSR ขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
เปนระยะ และประเมินผลสําเร็จ รวมท้ังคุณภาพนําเสนอตอคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

      9)  การอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม มอบหมายท่ีเก่ียวกับงานดาน CG และดาน CSR 

2.4  คณะกรรมการสรรหา 
       คณะกรรมการสรรหา มีอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบ ดังน้ี 
       สรรหาบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณ เหมาะสมท่ีจะเปนผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 

ซ่ึงจะตองมีคุณสมบัตแิละไมมีลกัษณะตองหามตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือเสนอใหประธานกรรมการองคการอุตสาหกรรมปาไม 
พิจารณาเสนอแตงตั้งตามขั้นตอนและทําสญัญาจางเปนผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม ตอไป 

2.5  คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
       คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบ ดังน้ี  
       กําหนดคาจางและผลตอบแทนอ่ืน และตอรองกับผูสมัครผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 

แลวเสนอผลการดําเนินการดงักลาว ตอคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
   คาตอบแทนของคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม/คณะกรรมการชุดยอย/

คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอื่นๆ 
คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม เห็นชอบอัตราคาตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

และหลักเกณฑการจายคาตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชุดยอยคณะอนุกรรมการ/
คณะทํางานอ่ืน  ๆขององคการอุตสาหกรรมปาไม ตามท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไม เสนอโดยใหมีผลบังคับใชเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 
เปนตนไป ท้ังน้ี เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ดังน้ี 

 1) คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

ตําแหนง คาตอบแทนรายเดือน (บาท:คน:เดือน) เบี้ยประชุมรายครั้ง (บาท:คน:เดือน) 

ประธานกรรมการฯ 16,000.- 10,000.- 

รองประธานกรรมการฯ  (หากมี) 8,000.- 9,000.- 

กรรมการฯ 8,000.- 8,000.- 

 ท้ังน้ี คณะกรรมการฯ เปนผูรับภาระภาษีเงินไดเอง 
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 2) คณะกรรมการชุดยอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอื่นๆ 

ตําแหนง ประเภทบุคคล เบี้ยประชุม (บาท) หมายเหตุ 

ประธาน           
คณะกรรมการชุดยอย/  

คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอืน่  ๆ

กรรมการรัฐวิสาหกิจ 10,000.- อัตรา : เดือน : คณะ 
แตไมเกิน 2 คณะ 

บุคคลภายนอก 3,750.- รายครั้ง 
บุคคลภายใน ซ่ึงแตงตั้ง                

โดยคณะกรรมการบริหารฯ            
หรือฝายบริหาร                         

องคการอุตสาหกรรมปาไม             
(ตําแหนงรองผูอํานวยการลงมา) 

-  

บุคคลภายใน ซ่ึงไมไดถูกแตงตั้งจาก 
คณะกรรมการบริหารฯ หรือฝายบริหาร 

องคการอุตสาหกรรมปาไม           
(ตําแหนงรองผูอํานวยการลงมา) 

3,750.- รายครั้ง 

รองประธาน            
คณะกรรมการชุดยอย/

คณะอนุกรรมการ/ 
คณะทํางานอื่นๆ (หากมี) 

กรรมการรัฐวิสาหกิจ 9,000.- อัตรา : เดือน : คณะ 
แตไมเกิน 2 คณะ 

บุคคลภายนอก 3,375.- รายครั้ง 
บุคคลภายใน ซ่ึงแตงตั้ง                

โดยคณะกรรมการบริหารฯ            
หรือฝายบริหาร                            

องคการอุตสาหกรรมปาไม              
(ตําแหนงรองผูอํานวยการลงมา) 

-  

บุคคลภายใน ซ่ึงไมไดถูกแตงตั้งจาก 
คณะกรรมการบริหารฯ หรือฝายบริหาร 

องคการอุตสาหกรรมปาไม         
(ตําแหนงรองผูอํานวยการลงมา) 

3,375.- รายครั้ง 

กรรมการ 
ชุดยอย/อนุกรรมการ/ 

คณะทํางานอื่นๆ 

กรรมการรัฐวิสาหกิจ 8,000.- อัตรา : เดือน : คณะ 
แตไมเกิน 2 คณะ 

 บุคคลภายนอก 3,000.- รายครั้ง 
 บุคคลภายใน ซ่ึงแตงตั้งโดย  

คณะกรรมการบริหารฯ                        
หรือฝายบริหารของ                     

องคการอุตสาหกรรมปาไม             
(ตําแหนงรองผูอํานวยการลงมา) 

-  

 บุคคลภายใน ซ่ึงไมไดถูกแตงตั้งจาก 
คณะกรรมการบริหารฯ               

หรือฝายบริหารของ                    
องคการอุตสาหกรรมปาไม 

(ตําแหนงรองผูอํานวยการลงมา) 

3,000.- รายครั้ง 

ท้ังน้ี คณะกรรมการชุดยอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืนๆ เปนผูรับภาระภาษีเงินไดเอง 
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3.  จรรยาบรรณ 
องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดกําหนดจรรยาบรรณหรือคุณธรรม และขอพึงปฏิบตัิในการทํางาน เพ่ือใชเปนแนวทาง

ในการประพฤติและปฏิบัต ิ โดยไดนําขึ้นเว็บไซตขององคการอุตสาหกรรมปาไม และเวียนใหทุกหนวยงานรับทราบตามบันทึก
สํานักทรัพยากรมนุษย ท่ี ทส 1405.1/61 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 แลว ดังน้ี 

3.1  จรรยาบรรณคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
กรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม เปนผูมีอํานาจและหนาท่ีวางนโยบาย และควบคุมดแูลกิจการ

ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ดังน้ัน จึงควรตองดํารงไวซ่ึงจรรยาบรรณของกรรมการท่ีตองถือปฏบิัต ิดังน้ี 
1)  กรรมการตองปฏิบตัิหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถปุระสงค และขอบังคับขององคกร 
2)  กรรมการตองบริหารงานเพ่ือผลประโยชนของรัฐ องคกร และพนักงาน ท้ังในปจจุบันและอนาคต

ตลอดจนรักษาภาพลักษณขององคกร 
3)  กรรมการตองบริหารงานดวยความซ่ือสตัยสุจริต  โดยไมฝกใฝการเมืองและวางตัวเปนกลางอยางเครงครัด 

เพ่ือผลประโยชนตอรัฐ องคกร และพนักงาน ท้ังในปจจุบัน และอนาคต 
4)  กรรมการตองไมมีสวนไดสวนเสียในกิจการท่ีกระทํากับรัฐวิสาหกิจท่ีตนเปนกรรมการ หรือในกิจการ  

ท่ีมีลักษณะเปนการแขงขันกับรัฐวิสาหกิจท่ีตนเปนกรรมการอยู ท้ังน้ี ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม 
5)  กรรมการพึงบริหาร โดยหลีกเลีย่งความขัดแยงผลประโยชนขององคกร  เพ่ือใหการบริหารงานเปนไป

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

6)  กรรมการตองบริหารงานดวยความระมัดระวัง  และไมสรางขอผูกมัดท่ีอาจขัดแยงกับหนาท่ีของตนในภายหลัง 
7)  กรรมการตองไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบจากการทํางานไมวาทางตรงหรือทางออม 
8)  กรรมการตองปฏิบตัิหนาท่ีของตนเองอยางเต็มความสามารถเพ่ือใหเกิดประโยชน 
9)  กรรมการตองไมเปนผูประกอบการหรือเปนผูถือหุนสําคัญหรือมีบุคคลในครอบครัวเปนกรรมการ

หรือเปนผูถือหุนในกิจการหรือธุรกิจการคาใดอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันหรือทําธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจท่ีตนเอง
เปนกรรมการอยูไมวากระทําเพ่ือประโยชนของตนเองหรือของผูอ่ืน 

10)  กรรมการตองไมกระทําการใดอันมีลกัษณะเปนการเขาไปบริหารหรือจัดการใด  ๆ ในรัฐวิสาหกิจในลักษณะ
ท่ีมีผลบั่นทอนผลประโยชนของรัฐวิสาหกิจท่ีตนเองเปนกรรมการอยู   หรือเอ้ือประโยชนใหบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ 
ไมวาจะทําเพ่ือประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืน 

3.2  จรรยาบรรณผูบังคับบญัชา 
1)  เปนผูนํา และเปนแบบอยางท่ีด ีเสียสละ มีความยุติธรรม และมีวินัย 
2)  สงเสริมและสนับสนุนใหผูใตบงัคับบัญชาปฏบิัตงิานดวยความซ่ือสัตยสุจริตมีความคดิริเร่ิมสรางสรรค           

มีความสามัคคีรวมแรงรวมใจปฏิบัตงิาน 
3)  ใชวิจารณญาณในการตดัสินใจอยางรอบคอบ 
4)  สอนงาน แนะนํางาน ถายทอดความรูและประสบการณ สรางขวัญและกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา 

ควบคุม ดแูลใหสามารถปฏิบตัิงานไดสําเร็จ 
5)  รับฟงปญหาตลอดจนใหขอคิดเห็น และคําปรึกษาดวยความจริงใจสมเหตุสมผล 
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3.3  จรรยาบรรณผูใตบังคับบัญชา 
1)  เชื่อฟง และปฏิบตัติามคําสั่งของผูบังคับบญัชาท่ีชอบดวยระเบียบ และขอปฏิบตั ิ
2)  เสนอความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงระบบงานดวยความสุจริตใจ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
3)  มีความเต็มใจท่ีจะปฏิบตัิงานเพ่ิมขึ้นตามท่ีผูบงัคับบัญชามอบหมาย 
4)  มีวินัย ใหเกียรติผูบงัคบับัญชา ไมแสดงอาการกาวราว กระดางกระเดื่อง 

3.4  จรรยาบรรณตอเพ่ือนรวมงาน 
1)  ใหความชวยเหลือเพ่ือนรวมงานดวยความเต็มใจ และเต็มความสามารถ 
2)  ปฏิบัติตอเพ่ือนรวมงานดวยความสุภาพใหเกียรติ 
3)  มีความสามัคคี และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเสมอ 
4)  มีความอดทน อดกลั้น มีวินัย และเสียสละเพ่ือสวนรวม 
5)  ละเวนการใสรายปายส ีและกระทําการในลักษณะของการแขงขันกันเอง 

3.5  จรรยาบรรณตอผูใชบรกิารตอส่ิงแวดลอม และสังคม 
1)  ปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีในการสงวนอนุรักษ และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาต ิ
2)  สนับสนุน และสงเสริมใหความรูในเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
3)  ปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงาน 
4)  ใหบริการตอลูกคา และผูเก่ียวของดวยความสุภาพเรียบรอยอยางเต็มใจเอ้ือเฟอ มีนํ้าใจ ใหคําแนะนํา

ชวยเหลือ โดยยึดหลักรวดเร็ว ถูกตอง ชอบธรรม 
5)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีมีตอผูใชบริการ และผูเก่ียวของอยางเครงครัด 

3.6  จรรยาบรรณตอหนวยงาน 
 1)  ใชและรักษาทรัพยสินขององคการอุตสาหกรรมปาไมใหเกิดประโยชนสูงสุด  และไมนําไปใช
เพ่ือประโยชนตนเองหรือบคุคลอ่ืน รวมท้ังชวยกันดแูลสถานท่ีทํางานใหเปนระเบียบ และสะอาดอยูเสมอ 
 2)  รักษาความลับ ขอมูล ขาวสาร ขององคการอุตสาหกรรมปาไม โดยดูแลและระมัดระวังมิใหเอกสาร
ท่ีไมพึงเปดเผยแกบคุคลภายนอก 
 3)  ละเวนหรือหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นตอบคุคลภายนอกหรือสื่อมวลชนในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับงาน   
ของหนวยงาน โดยตนเองไมมีอํานาจหนาท่ีหรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีอาจกระทบกระเทือนตอชื่อเสียง และการดําเนินงานของหนวยงาน 
 4)  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต หลีกเลี่ยงการกระทําใดท่ีอาจทําใหเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง
ตอหนวยงาน 
 5)  รักษาภาพพจนชื่อเสยีงอันดีงามตอหนวยงานใหปรากฏตอสาธารณชน 

3.7  จรรยาบรรณตอตนเอง 
 1)  แสวงหาความรูพัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลยิง่ขึ้น 
 2)  ปฏิบัตงิานดวยความซ่ือสตัย สุจริต มีความอุตสาหะ รับผิดชอบ เอาใจใสใหกับงานในหนาท่ีอยางเต็มกําลงั
ความสามารถ 
 3)  ปฏิบตัติามขอบงัคบั ระเบียบ วิธีปฏิบัต ิและนโยบายของหนวยงาน 
 4)  ปฏิบัตตินอยูในศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม อันดีงาม 

4.  ความขัดแยงทางผลประโยชน 
 องคการอุตสาหกรรมปาไม คาํนึงถงึผูมีสวนไดเสยีจึงไดกําหนดระเบียบองคการอุตสาหกรรมปาไมวาดวยความขดัแยง

ทางผลประโยชน พ.ศ. 2552  เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานในเร่ืองน้ี 
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5.  การเปดเผยสารสนเทศ และความโปรงใส 
องคการอุตสาหกรรมปาไม มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก และผูท่ีเก่ียวของอยางเทาเทียมและเปนธรรม 

โดยมีคณะกรรมการบริหารกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไม กํากับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของ
กับรัฐวิสาหกิจ ท้ังขอมูลสารสนเทศทางการเงินและท่ีไมทางการเงินอยางถูกตอง เชื่อถือได ครบถวน เพียงพอ สมํ่าเสมอ 
และทันเวลา รวมท้ังใหองคการอุตสาหกรรมปาไมบันทึกขอมูลดงักลาวในระบบ GFMIS-SOE ตามระยะเวลาท่ีกําหนดดวย 

คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม จัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซ่ึงมีองคประกอบ 
คุณสมบัติ หนาท่ี และความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ
ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพ่ือรายงานความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน 
และรายงานทางการบริหารตอคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
 
 
 

****************************************** 
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รายงานประจําป 2560 
ของคณะกรรมการตรวจสอบองคการอุตสาหกรรมปาไม 

 
คณะกรรมการตรวจสอบขององคการอุตสาหกรรมปาไม  ไดรับการพิจารณาแตงตั้งจากคณะกรรมการ

ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ซ่ึงแตงตัง้จากผูเปนกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 ขอ 6 และ ขอ 8 (1) และ
มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวใน ขอ 10 ดังน้ี 

(1)  จัดทํากฎบตัร วาดวยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหสอดคลองกับขอบเขตความรับผดิชอบ
ในการดาํเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และมีการสอบทานความเหมาะสม
ของกฎบตัรดงักลาวฯ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 

(2)  สอบทานประสิทธิภาพและประสทิธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับดแูลท่ีด ีและกระบวน 
การบริหารความเสี่ยง 

(3)  สอบทานใหรัฐวิสาหกิจมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และนาเชื่อถือ 
(4)  สอบทานการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั วิธีปฏิบัตงิาน มตคิณะรัฐมนตรี 

ประกาศ หรือคาํสั่งท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
(5)  สอบทานใหรัฐวิสาหกิจมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีด ีและพิจารณาความเปนอิสระของหนวยตรวจสอบภายใน 
(6)  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต

ท่ีอาจมีผลกระทบตอการปฏิบัตงิานของรัฐวิสาหกิจ 
(7)  เสนอขอแนะนําตอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้น เลื่อนตาํแหนง   

และประเมินผลงานของหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
(8)  ประสานงานเก่ียวกับผลการตรวจสอบกับผูสอบบัญชี และอาจเสนอแนะใหสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด

ท่ีเห็นวาจําเปน รวมถงึเสนอคาตอบแทนของผูสอบบญัชตีอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
(9)  รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

อยางนอยไตรมาสละหน่ึงคร้ังภายในหกสิบวัน นับแตวันสิ้นสุดในแตละไตรมาส ยกเวนรายงานผลการดําเนินงานในไตรมาสท่ีสี ่
ใหจัดทําเปนรายงานผลการดาํเนินงานประจําป พรอมท้ังสงรายงานดังกลาวฯ ใหกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจน้ัน          
และกระทรวงการคลงั เพ่ือทราบภายในเกาสิบวัน นับแตวันสิ้นปบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจ 

(10)  ประเมินผลการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ อยางนอยปบัญชีการเงิน
ละหน่ึงค ร้ัง รวมท้ังรายงานผลการประเมินปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดําเ นินงานให
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ 

(11)  เปดเผยรายงานผลการดาํเนินงานประจําปของคณะกรรมการตรวจสอบ และคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
รายงานประจําปของรัฐวิสาหกิจ 

(12)  ปฏิบตัิงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมาย 

รายงานผลการดําเนินงานตาม (9) อยางนอยตองระบุถึงความเห็นเก่ียวกับการจัดทํา และการเปดเผยขอมูล 
ในรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการปฏบิัตติามกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคับ วิธีปฏิบัตงิาน 
มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําสัง่เก่ียวของกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
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คณะกรรมการตรวจสอบองคการอุตสาหกรรมปาไม ไดรับการพิจารณาแตงตัง้จากคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
ตามคาํสั่งท่ี 8/2557 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ประกอบดวย  

1. นายวงศสกุล  กิตติพรหมวงศ        เปนประธานกรรมการ 
2. พลตรี ไพโรจน  ทองมาเอง        เปนกรรมการ  
3. นางวชิรญา  เพ่ิมภศูรี        เปนกรรมการ 

ตอมาคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ไดมีคาํสั่ง ท่ี 7/2560 ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  
แตงตัง้ นายเวทย  นุชเจริญ เปนประธานกรรมการตรวจสอบองคการอุตสาหกรรมปาไม แทน นายวงศสกุล กิตติพรหมวงศ 
อธิบดีอัยการ สาํนักงานคดีพิเศษ ท่ีพนจากการเปนกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ตามท่ีไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย เม่ือวันท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2560  

คณะกรรมการตรวจสอบองคการอุตสาหกรรมปาไม ไดปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ขององคการอุตสาหกรรมปาไม อยางเปนอิสระตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
องคการอุตสาหกรรมปาไม ซ่ึงเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยตรวจสอบภายใน
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และคูมือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง โดยมีนโยบาย
ใหองคการอุตสาหกรรมปาไม มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมีการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบ
ในระดับองคกร และมีการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ังน้ี ไดใหความสาํคัญเร่ืองการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารและพนักงานวาจะตองมีคุณธรรม มีความโปรงใสเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของ
และสนับสนุนใหสาํนักตรวจสอบภายในเปนหนวยงานท่ีเปนอิสระ เปนหนวยงานท่ีขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ
สงเสริมใหการตรวจสอบเปนไปในเชิงรุก และใหผูตรวจสอบภายในมีการพัฒนาความรูความสามารถเปนไปตามมาตรฐาน
ระดับสากล และมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการตรวจสอบ  

ในป พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ี (ตั้งแตเดอืนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2560) ซ่ึงไดมีการประชุม
รวม 4 คร้ัง โดยมีผูบริหารองคการอุตสาหกรรมปาไม ผูตรวจสอบภายใน รวมหารือตามวาระท่ีเกี่ยวของ ไดแก  
ผลท่ีไดจากการตรวจสอบ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ปญหาท่ีพบในการตรวจสอบ ตลอดจนการติดตามปรับปรุงการดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสําคญั ดงัน้ี 

1.  พิจารณาจัดทํารายงานประจําป 2559 ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

2.  การประชุมรวม 
 ประชุมรวมกับผูตรวจสอบภายใน ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2560 โดยมีขอคดิเห็นใหองคการอุตสาหกรรมปาไม 

รับไปพิจารณาดาํเนินการ ดงัน้ี 
1)  การตรวจสอบภายใน เปนหนาท่ีท่ีสําคัญตอหนวยงาน นอกจากน้ี องคการอุตสาหกรรมปาไม

ควรใหความสําคัญกับการควบคุมภายใน เน่ืองจากการควบคุมภายในท่ีด ีกอใหเกิดประโยชนในการปองกันหรือลดขอผดิพลาด
หรือความเสีย่งท่ีอาจทําใหเกิดความเสยีหายตอหนวยงาน 

2)  การฝกอบรมผูตรวจสอบภายใน เปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหผูตรวจสอบภายในมีความรูความเขาใจ
ในการปฏิบัตงิานมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะดาน Computer audit จึงควรใหผูตรวจสอบภายในไดมีการฝกอบรมในดานน้ี  

3.  พิจารณา 
3.1  การประชุมคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2560 

1)  รางรายงานประจําป 2559 ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีขอคดิเห็น ดงัน้ี 
     * รายงานประจําป ควรเพ่ิมเติมความคดิเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 ดวย 
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2)  รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจําป พ.ศ. 2559 โดยมีขอคิดเห็น ดังน้ี 
     *  การใหเชาทรัพยสินหรือการดําเนินการรวมกับเอกชน  ตองศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของ 

โดยเฉพาะอยางยิง่พระราชบัญญตัิการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
     *  การชี้แจงขอมูลของโครงการตอคณะกรรมการฯ อาจตองใหรายละเอียดของขอมูลมากขึ้น

เพ่ือสรางความเขาใจในการดําเนินโครงการ 
     *  การจัดทําแผนบริหารความเสีย่งในปตอไป ควรคดัเลือกกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีจะสงผลให

การดําเนินงานบรรลุเปาหมายท่ีเปนรูปธรรมตดิตามวัดผลไดในเชิงปริมาณ 
3)  รายงานผลการควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยงขององคการอุตสาหกรรมปาไม ประจําป พ.ศ. 2559 
4)  รายงานผลการควบคุมภายในตามการประเมินตนเอง (CSA)  ขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

ประจําป พ.ศ. 2559 
3.2  การประชุมคร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

1)  จัดทํารายงานประจําป 2559 ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
2)  ใหความเห็นชอบการพิจารณาความดคีวามชอบของผูตรวจสอบภายใน ประจําป พ.ศ. 2559  

3.3  การประชุมคร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 
1)  การประชุมรวมกับผูตรวจสอบภายใน  
2)  เห็นชอบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน ประจําป พ.ศ. 2559  
3)  ใหความเห็นชอบรายงานทางการเงิน ประจําป พ.ศ. 2559  
4)  ใหความเห็นชอบการพิจารณาความดคีวามชอบ ประจําป พ.ศ. 2559  ของผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน 

3.4  การประชุมคร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
1)  ใหความเห็นชอบรายงานทางการเงินงวดสามเดือน ประจําป พ.ศ. 2560 โดยใหขอคดิเห็น ดงัน้ี 
     *  คณะกรรมการตรวจสอบฯ เห็นวา ในการประชุมคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม

ขอใหนําเสนอวาระรายงานทางการเงินเปนประจําทุกคร้ัง เน่ืองจากรายงานทางการเงินจะแสดงผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ
เพ่ือใหคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ไดกํากับดูแลการดําเนินงานและสามารถชวยแกไขปญหา หรือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดําเนินงานไดดยีิ่งขึ้น 

     *  ใหปรับรูปแบบการนําเสนอโดยใชแผนภูมิประกอบผลการวิเคราะห และเพ่ิมเติมรายละเอียด
ในดานตางๆ ตามผลติภณัฑ เชน ยางพารา การทองเท่ียว และอุตสาหกรรมไม 

2)  ใหความเห็นชอบแผนท่ีความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงขององคการอุตสาหกรรมปาไม
ประจําป พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอคดิเห็น ดังน้ี 

     *  ควรนําความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) หัวขอ 3.1 แผนงานดานการลงทุน (ความสามารถ
ในการบริหารแผนการลงทุน)  และหัวขอ 3.2 การบริหารสภาพคลองกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานไปบริหารความเสี่ยงดวย 

3)  ใหความเห็นชอบแผนการควบคุมภายใน (ระดับองคกร) ขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
ประจําป พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอคดิเห็น ดังน้ี 

     *  องคการอุตสาหกรรมปาไม มีการควบคุมภายในท่ีมีระบบรองรับในสายงานตางๆ แตขาดการ
ติดตามหรือผูควบคุมดูแลกระบวนการตางๆ ของการควบคุมเพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการอุตสาหกรรมปาไม
มีประสิทธิภาพองคการอุตสาหกรรมปาไม ควรจะมีคณะทํางานเพ่ือติดตามผลของการควบคุมภายใน 

4)  ใหความเห็นชอบการแตงตัง้พนักงานสํานักตรวจสอบภายใน เพ่ือทดแทนในตําแหนงท่ีวาง 

4.  รับทราบ 
 4.1  ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2560 

1)  รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจําป พ.ศ. 2559 
4.2  ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2560 

1)  การตดิตามงานของคณะกรรมการตรวจสอบองคการอุตสาหกรรมปาไม 
2)  รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจประจําป พ.ศ. 2560 ของสํานักกฎหมาย 
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3)  รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจประจําป พ.ศ. 2560 ของสํานักอํานวยการ 
4)  รายงานการตรวจสอบภายใน  ประจําป พ.ศ. 2559   โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ใหสาํนักตรวจสอบภายในเปรียบเทียบดวยวา หนวยรับตรวจไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของสาํนักตรวจสอบภายใน 
คิดเปนรอยละเทาใดของขอเสนอแนะท่ีไดแนะนําไว และรายงานสวนท่ีไมไดดําเนินการวามีปญหาอุปสรรคอะไร 

5)  รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจประจําป พ.ศ.2560 ของสํานักกิจกรรมสัมพันธ 
4.3  ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2560 

-  ไมมีวาระเพ่ือโปรดทราบ 
4.4  ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2560 

1)  รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจประจําป พ.ศ. 2560 ขององคการอุตสาหกรรมปาไม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและหนวยงานในสังกัด 

2)  รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจประจําป พ.ศ. 2560 ขององคการอุตสาหกรรมปาไม
ภาคเหนือลางและหนวยงานในสงักัด 

3)  รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจประจําป พ.ศ. 2560 ของสํานักนวัตกรรมไมเศรษฐกิจ 
4)  รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจประจําป พ.ศ. 2560 ของสํานักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ 
5)   สํานักกิจกรรมสัมพันธ รายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของสํานักตรวจสอบภายใน 
6)   รายงานผลการปฏบิัตงิานไตรมาส 1/2560 ของสาํนักตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบองคการอุตสาหกรรมปาไม ไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความรอบคอบ มีความเปนอิสระ
แสดงความเห็นอยางตรงไปตรงมา โดยครอบคลุมทุกเร่ืองท่ีอยูในความรับผิดชอบใหความสาํคญักับการกํากับดูแลท่ีดี
โดยเฉพาะอยางยิง่นโยบายการกํากับดูแลใหเกิดความโปรงใสของกระทรวงการคลงั คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อม่ันวางบการเงิน
ขององคการอุตสาหกรรมปาไม และการเปดเผยขอมูลมีความครบถวนเชื่อถอืได และสอดคลองกับหลักการบัญชท่ีีรับรองท่ัวไป 
การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบภายใน      
มีความเปนอิสระครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงสูง ตลอดจนมีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหถูกตอง
ตามกฎเกณฑไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมการดําเนินธุรกิจปจจุบัน 

เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการท้ังชุดขององคการอุตสาหกรรมปาไม ไดพนจากวาระ
การดํารงตําแหนง ทําใหคณะกรรมการตรวจสอบองคการอุตสาหกรรมปาไมพนจากตําแหนงกรรมการตรวจสอบดวย และไมมี
คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิัตหินาท่ีตลอดระยะเวลาท่ีเหลืออยูของป พ.ศ. 2560 ตอมาในป พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เม่ือวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบใหแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม จํานวน 5 คน 
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมเสนอ และตามมติคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม คร้ังท่ี 1/2561 
เม่ือวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ใหแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบองคการอุตสาหกรรมปาไมในชดุปจจุบัน ประกอบดวย 
นายพีรพันธ คอทอง เปนประธานกรรมการ , นางวชิรญา เพ่ิมภูศรี เปนกรรมการ และนายอภิสิทธ์ิ ไลสัตรูไกล เปนกรรมการ 
ตามคําสั่งคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม  ท่ี 8/2561 ลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  
 

 
 
              (นายพีรพันธ  คอทอง) 

        ประธานกรรมการตรวจสอบองคการอุตสาหกรรมปาไม 
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แผนงานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility)  
ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ประจําป 2561 

 
 

แผนการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance)  
ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ประจําป 2561 
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คณะผูบริหารขององคการอุตสาหกรรมปาไม ประจําป 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน/เดือน/ปเกิด : - 23 พฤศจิกายน 2504 
 
การศึกษา :  
-  วิทยาศาสตรบญัฑิต (วนศาสตร)    
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
-  Diploma for the Post Graduate Course  
   in Forest Survey Netherland 
-  วิทยาศาสตรมหาบัญฑติ (การจัดการทรัพยากร) 
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 
บรรจุเขาปฎบิัติงาน : 9 พฤศจิกายน 2523 
 
ประวัติการทํางาน :  
-  ผูอํานวยการสาํนัก (ระดับ 9) 
   สํานักทรัพยากรมนุษย (2552 - 2557) 
 
-  ผูอํานวยการสาํนัก (ระดับ 9) 
   สํานักกิจกรรมสัมพันธ (ตลุาคม 2557 - มกราคม 2558) 
 
-  ผูอํานวยการสาํนัก (ระดับ 9) 
   ประจําสํานักอํานวยการ (มกราคม - ธันวาคม 2558) 
 
-  รองผูอํานวยการ (ระดบั 10) 
   (ธันวาคม 2558 – ธันวาคม 2560)  
 
-  ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 
   (ธันวาคม 2560 - ปจจุบัน) 

 
 

นางพรเพ็ญ  วรวิลาวัณย 
ตําแหนง : ผูอํานวยการ 
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-วาง- 
 
 

 
 
 

ตําแหนง : รองผูอํานวยการ 

วัน/เดือน/ปเกิด : - 26 ธันวาคม 2507 
 
การศึกษา :  
-  วิทยาศาสตรบญัฑิต (วนศาสตร)     
   สาขาการจัดการปาไม  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
-  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
   สาขาการจัดการสาํหรับนักบริหาร 
 
 
 
บรรจุเขาปฎบิัติงาน : 1 เมษายน 2533 
 
ประวัติการทํางาน :  
-  ผูจัดการ (ระดับ 7) 
   สํานักสงเสริมและพัฒนาไมเศรษฐกิจภาคเหนือบน 
   (พฤษภาคม 2553 - สิงหาคม 2554) 
 
-  หัวหนาฝาย (ระดับ 8) ฝายบริหารท่ัวไป 
   องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน 
   (กรกฎาคม 2558 - ตุลาคม 2558) 
 
-  ผูอํานวยการสาํนัก (ระดับ 9) 
   สํานักนโยบายแผนและยทุธศาสตร 
   (กันยายน 2560 - กุมภาพันธ 2561)  
 
-   รองผูอํานวยการ (ระดับ 10) 
    (กุมภาพันธ 2561 -  ปจจุบัน) 



คณะผูบริหารขององคการอุตสาหกรรมปาไม ประจําป 2560 
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-วาง- 
 
 
 
 

นายชาญณรงค  อินทนนท 
ตําแหนง : รองผูอํานวยการ 

วัน/เดือน/ปเกิด : - 12 ตุลาคม 2508 
 
การศึกษา :  
-  วิทยาศาสตรบญัฑิต (วนศาสตร)    
   สาขาการจัดการปาไม  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
-  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขารัฐประศาสนศาสตร   
 
บรรจุเขาปฎบิัติงาน : 1 เมษายน 2523 
 
ประวัติการทํางาน :  
-  หัวหนาสวน (ระดับ 7) 
   สํานักอนุรักษและพัฒนาสวนปานครราชสีมา 
   สํานักอนุรักษและพัฒนาสวนปาภาคตะวันออก 
   (พฤศจิกายน 2549 – เมษายน 2553) 
 
-  หัวหนาฝาย (ระดับ 8) ฝายจัดการผลผลติ 
   สํานักสงเสริมและพัฒนาไมเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
   (เมษายน 2553 – มิถุนายน 2558) 
 
-  ผูอํานวยการสาํนัก (ระดับ 9) 
   องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต 
   (มิถุนายน 2558 – ตลุาคม 2559) 
 
-  ผูอํานวยการสาํนัก (ระดับ 9) 
   องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
   (ตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ 2561)  
 
-  รองผูอํานวยการ (ระดบั 10) 
   (กุมภาพันธ 2561 -  ปจจุบัน) 

 
 
 

-วาง- 
 
 
 
 

นายประสิทธิ์  เกิดโต 
ตําแหนง : รองผูอํานวยการ 

วัน/เดือน/ปเกิด : - 20 ตุลาคม 2507 
 
การศึกษา :  
-  วิทยาศาสตรบญัฑิต (วนศาสตร)    
   สาขาชีววิทยาปาไม  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
-  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
   สาขาบริหารทรัพยากรปาไม   
 
บรรจุเขาปฎบิัติงาน : 15 ตุลาคม 2533 
 
ประวัติการทํางาน :  
-  ผูจัดการ (ระดับ 7) 
   สํานักงานอนุรักษและพัฒนาสวนปาศรีราชา 
   สํานักสงเสริมและพัฒนาไมเศรษฐกิจภาคกลาง 
   (พฤศจิกายน 2549 – สิงหาคม 2554) 
 
-  หัวหนาฝาย (ระดบั 8)  
   ประจําสํานักอํานวยการ 
   (ธันวาคม 2557 – ตลุาคม 2561) 
 
-  ผูอํานวยการสาํนัก (ระดับ 9) 
   องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
   (กุมภาพันธ 2561 – ตุลาคม 2561)  
 
-  รองผูอํานวยการ (ระดบั 10) 
   (ตุลาคม 2561 -  ปจจุบัน) 
 



รายนามผูอํานวยการสํานกั ประจําป 2560 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางอารยา  ณ ปอมเพ็ชร 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) 

สํานักบรหิารกลาง 
 
 

นางจีรนันท  เมฆสุวรรณ 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9)  

สํานักบัญชีและการเงิน 
 
 

นายวิรัติ  ปรากฏดี 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) 

สํานักตรวจสอบภายใน 
 
 

นายทรงพล  อาทรธุระสุข 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) 

สํานักวจิัยพัฒนาการจัดการปาไมเศรษฐกจิอยางย่ังยืน 
 

 
นายสุรัตนชัย  อินทรวิเศษ 

ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) 
องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน 

 
 

วาที่พันตรี อภิชาติ จินดามงคล 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9)  

องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือลาง 
 
 

นายสุชาติ  ทับเคลียว 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) 

องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคใต 
 

นายสุกิจ  จันทรทอง 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) 

สํานักนโยบายแผนและยุทธศาสตร 
 
 

นายบุญสง  แสงวัฒนะรัตน 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) 

สํานักกฎหมาย 
 
 

นายประสิทธิ์  เกิดโต 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) 

สํานักธรุกจิการตลาด 
 
 

นายจอง  มงคลสกุลฤทธิ ์
ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) 

องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคกลาง 
 
 

นายภพปภพ  ลรรพรัตน 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) 

สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ 
 
 

นายชาญณรงค  อินทนนท 
ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) 
องคการอุตสาหกรรมปาไม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน 

องคการอุตสาหกรรมปาไม 

(สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 



 

 
 
 

รายงานของผูสอบบัญชี 
 
เสนอ คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

ความเห็น 

 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบการเงินขององคการอุตสาหกรรมปาไม (กิจการ) ซ่ึงประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
งบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดยีวกัน และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถงึหมายเหตสุรุปนโยบายการบัญชท่ีีสําคญั 

 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองท่ีควรในสาระสําคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผนดิน และมาตรฐานการสอบบัญชี 
ความรับผิดชอบของสาํนักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของสาํนักงานการตรวจเงินแผนดิน สาํนักงานการตรวจเงินแผนดิน มีความเปนอิสระจากกิจการ
ตามมาตรฐานการตรวจเงินแผนดินท่ีกําหนด โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพบญัชีท่ีกําหนด โดยสภาวิชาชีพบญัชีในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และสาํนักงานการตรวจเงินแผนดิน 
ไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืน  ๆ ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผนดินและขอกําหนดจรรยาบรรณเหลาน้ี 
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เชื่อวาหลักฐานการสอบบญัชท่ีีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับเพียงพอ และเหมาะสม
เพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

ขอมูลอื่น 

 ผูบริหารเปนผูรับผดิชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวย ขอมูลซ่ึงรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถงึงบการเงิน 
และรายงานของผูสอบบญัชีท่ีอยูในรายงานประจําปน้ัน ซ่ึงผูบริหารจะจัดเตรียมรายงานประจําปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ภายหลังวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีน้ี 

 ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืน และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ไมไดใหความเชื่อม่ันตอขอมูลอ่ืน 

 ความรับผิดชอบของสาํนักงานการตรวจเงินแผนดินท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอาน
และพิจารณาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยง ท่ี มีสาระสําคัญกับงบการเงิน หรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของ
สํานักงานการตรวจเงนิแผนดิน หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูลท่ีขดัตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคญัหรือไม 

 เม่ือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดอานรายงานประจําป หากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สรุปไดวา มีการแสดงขอมูล
ท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองสื่อสารเร่ืองดังกลาวกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดแูล 
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สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 



ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ี  โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงิน
ท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคญัไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผดิพลาด 

ในการจัดทํางบการเงินผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกิจการในการดําเนินงานตอเน่ือง 
เปดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ืองตามความเหมาะสม และการใชเกณฑการบญัชสีําหรับการดําเนินงานตอเน่ือง 
เวนแต ผูบริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกิจการ หรือหยดุดําเนินงาน หรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ผูมีหนาท่ีในการกํากับดแูลมีหนาท่ีในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกิจการ 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

 การตรวจสอบของสาํนักงานการตรวจเงินแผนดิน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวา 
งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง อันเปนสาระสาํคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริต 
หรือขอผิดพลาดและเสนอรายงานของผูสอบบัญชี ซ่ึงรวมความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินอยูดวยความเชื่อม่ัน
อยางสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อม่ัน ในระดับสูง แตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การตรวจเงินแผนดิน และมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสาํคญัท่ีมีอยูไดเสมอไป 
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผดิพลาด และถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา
รายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจาก
การใชงบการเงินเหลาน้ี 

 ในการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามมาตรฐานการตรวจเงินแผนดิน และมาตรฐานการสอบบญัช ี
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดใชดุลยพินิจ และการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ  
การปฏิบตัิงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินรวมถงึ 
       ระบุและประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอมูลท่ีขดัตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ไมวาจะเกิด
จากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบ และปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน 
และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอ และเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของสาํนักงานการตรวจเงินแผนดิน 
ความเสี่ยงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสาํคัญ ซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ขอผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล 
การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
       ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถปุระสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ 
       ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใช และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัช ี
และการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของ ซ่ึงจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร 
        สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหาร และจากหลักฐาน
การสอบบัญชีท่ีไดรับสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ หรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสยั
อยางมีนัยสําคญัตอความสามารถของกิจการในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดขอสรุปวา
มีความไมแนนอนท่ีมีสาระสาํคัญ สาํนักงานการตรวจเงินแผนดินตองกลาวไวในรายงานขอมูลของผูสอบบัญชีของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน โดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยขอมูล
ดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของสาํนักงานการตรวจเงินแผนดนิจะเปลี่ยนแปลงไปขอสรุปของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบญัชีท่ีไดรับ จนถงึวันท่ีในรายงานของผูสอบบญัชขีองสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน อยางไรก็ตาม
เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกิจการตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง 
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สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 



     ประเมินการนําเสนอโครงสราง และเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลในเร่ืองตางๆ ท่ีสาํคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขต
และชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีวางแผนไว ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถงึขอบกพรองท่ีมีนัยสาํคญั
ในระบบการควบคุมภายในหากสาํนักงานการตรวจเงินแผนดินไดพบในระหวางการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจ 

 

 

                                                                                (นางสาวถนอมใจ  ตีรวัฒนพงศ) 
                                                                   ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุท่ี 10 

 

 

                                                                                            (นางศุภรางค  พิทยะเวสดสุนทร) 
                                                                       นักวิชาการตรวจเงินแผนดินชํานาญการพิเศษ 
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สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 

 

 



องคการอุตสาหกรรมปาไม 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
    (หนวย : บาท) 

 หมายเหตุ 2560 2559 2558 
   (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) 

สินทรัพย     
สินทรัพยหมุนเวียน     
    เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3 41,997,022.89 80,387,778.29 64,475,615.64 
    ลูกหน้ีการคา 4 135,620,061.34 153,372,157.02 110,664,656.83 
    สินคาคงเหลือ 5 2,319,838,731.46 2,179,179,282.22 2,095,050,672.65 
    พัสดุคงเหลือ  1,018,304.73 1,226,791.58 1,262,949.54 
    สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 6 14,975,934.43 15,037,731.13 25,458,792.18 
    รวมสินทรัพยหมุนเวียน  2,513,450,054.85 2,429,203,740.24 2,296,912,686.84 
สินทรัพยไมหมุนเวียน     
    เงินลงทุนในบริษัทรวม 7 14,303,135.35 14,175,323.09 14,329,156.99 
    เงินลงทุนในบริษัทยอย 8 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 
    อสงัหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 9 8,064,430.69 8,085,934.33 8,107,502.21 
    ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ และสวนปา 10 2,566,856,897.54 2,487,477,989.23 2,436,322,350.47 
    สินทรัพยไมมีตัวตน 11 1,482,669.17 5,867,103.88 10,292,358.15 
    สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 12 4,524,185.66 4,526,912.93 4,605,450.46 
    รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  2,675,231,318.41 2,600,133,263.46 2,553,656,818.28 
รวมสินทรัพย  5,188,681,373.26 5,029,337,003.70 4,850,569,505.12 
     

 

         หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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องคการอุตสาหกรรมปาไม 
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

    (หนวย : บาท) 
 หมายเหตุ 2560 2559 2558 
   (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) 

หน้ีสินและสวนของเจาของ     
หน้ีสินหมุนเวียน     
    เงินเบิกเกินบญัช ี  - - 126,716.00 
    เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน  34,000,000.00 - 36,240,000.00 
    เจาหน้ีการคา 13 109,171,058.82 145,721,669.10 130,860,073.19 
    เจาหน้ีอ่ืน  19,595,717.33 12,456,850.65 30,832,775.57 
    เงินรับลวงหนาคาขายสินคา  119,195,996.01 150,513,332.87 87,786,767.90 
    คาใชจายคางจาย 14 32,041,406.52 9,948,976.17 15,926,085.11 
    ภาระหน้ีสินผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 18,494,157.00 19,724,308.00 20,612,787.00 
    หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15 23,193,978.25 29,545,903.73 25,737,992.40 
    รวมหน้ีสินหมุนเวียน  355,692,313.93 367,911,040.52 348,123,197.17 
หน้ีสินไมหมุนเวียน     
    รายการรอการรับรู 16 646,007,552.80 579,334,984.45 502,524,849.47 
    โบนัสคางจาย 17 118,676,888.40 110,362,690.35 109,650,976.82 
    เงินคางนําสงคลงั 18 40,655,000.00 49,655,000.00 49,655,000.00 
    ภาระหน้ีสินผลประโยชนระยะยาว 
    หลังออกจากงาน 

19 183,000,128.00 195,389,387.00 203,444,868.00 

    หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 20 119,445,840.75 110,404,875.79 112,493,358.72 
    รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน  1,107,785,409.95 1,045,146,937.59 977,769,053.01 
รวมหน้ีสิน  1,463,477,723.88 1,413,057,978.11 1,325,892,250.18 
     

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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องคการอุตสาหกรรมปาไม 
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

    (หนวย : บาท) 
 หมายเหตุ 2560 2559 2558 
   (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  2,337,882,347.80 2,228,957,724.01 2,137,355,953.36 
รวมสวนของเจาของ  3,725,203,649.38 3,616,279,025.59 3,524,677,254.94 
รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ  5,188,681,373.26 5,029,337,003.70 4,850,569,505.12 
     

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นางพรเพ็ญ  วรวิลาวัณย) 

ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 

(นางจีรนันท  เมฆสุวรรณ) 

ผูอํานวยการสํานักบัญชีและการเงิน 

องคการอุตสาหกรรมปาไม 

รายงานประจําป 2560 องคการอุตสาหกรรมปาไม                                                                                                            หนา 69 

  



องคการอุตสาหกรรมปาไม 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

    (หนวย : บาท) 
  หมายเหตุ 2560 2559 
    (ปรับปรุงใหม) 

รายได    
    รายไดคาขาย  1,424,344,912.29 1,746,074,362.01 
    รายไดผลตินํ้ายางพารา  395,755,714.02 249,544,317.89 
    รายไดจากการใหบริการ  36,710,853.17 37,594,539.36 
    รายไดเงินอุดหนุนรัฐบาล  220,863,085.98 201,791,599.71 
    รายไดเงินอุดหนุนรัฐบาลเบิกจายแทนกัน  5,137,248.69 17,318,119.47 
    รายไดอ่ืนๆ 21 84,422,028.30 116,776,266.19 
    รวมรายได  2,167,233,842.45 2,369,099,204.63 
คาใชจาย    
    ตนทุนขาย  1,019,397,493.32 1,335,100,789.50 
    คาใชจายผลตินํ้ายางพารา  249,571,165.85 195,864,348.29 
    คาใชจายจากการใหบริการ  44,051,463.12 45,637,305.07 
    คาใชจายจากการขาย  53,784,630.09 48,562,495.66 
    คาใชจายในการบริหารท่ัวไป  400,269,687.86 391,560,303.23 
    คาใชจายเงินอุดหนุนรัฐบาล  220,305,919.50 201,522,648.74 
    คาเสื่อมราคาและคาตดัจําหนาย 22 6,250,212.70 5,958,684.57 
    คาใชจายเงนิอุดหนุนรัฐบาลเบิกจายแทนกัน  5,137,248.69 17,318,119.47 
    คาใชจายอ่ืน 23 59,116,738.99 30,232,167.23 
    รวมคาใชจาย  2,057,884,560.12 2,271,756,861.76 
กําไรกอนหักตนทุนทางการเงิน  109,349,282.33 97,342,342.87 
ตนทุนทางการเงิน  424,658.54 970,183.22 
กําไรสําหรบัป  108,924,623.79 96,372,159.65 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น :     
    ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภยั  - 4,770,389.00 
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  108,924,623.79 91,601,770.65 
    

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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องคการอุตสาหกรรมปาไม 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 
       (หนวย : บาท) 

    กําไรสะสม   

  ทุน  จัดสรรแลว    

 หมายเหต ุ  สํารองธรรมดา สํารองบํารุง
สวัสดภิาพ 

สํารองบํารุง   
ปลูกสรางสวนปา 

ยังไมไดจดัสรร รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 – ตามรายงานไวเดิม  20,319,839.46 470,182,576.51 8,736,387.60 888,082,498.01 2,052,851,121.37 3,440,172,422.95 

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด 25 - - - - 84,504,831.99 84,504,831.99 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 – หลังปรับปรุง  20,319,839.46 470,182,576.51 8,736,387.60 888,082,498.01 2,137,355,953.36 3,524,677,254.94 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  - - - - 91,601,770.65 91,601,770.65 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  20,319,839.46 470,182,576.51 8,736,387.60 888,082,498.01 2,228,957,724.01 3,616,279,025.59 
        

        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – ตามรายงานไวเดิม  20,319,839.46 470,182,576.51 8,736,387.60 888,082,498.01 2,149,377,114.92 3,536,698,416.50 

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด 25 - - - - 79,580,609.09 79,580,609.09 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – หลังปรับปรุง  20,319,839.46 470,182,576.51 8,736,387.60 888,082,498.01 2,228,957,724.01 3,616,279,025.59 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  - - - - 108,924,623.79 108,924,623.79 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  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 
        

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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องคการอุตสาหกรรมปาไม 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

   (หนวย : บาท) 
  2560 2559 
   (ปรับปรุงใหม) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    
    กําไรสําหรับป  108,924,623.79 96,372,159.65 
    รายการปรับกระทบกําไรเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน   
        คาเสื่อมราคา  59,752,797.51 51,697,836.32 
        คาเสื่อมราคาอสงัหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน  21,503.64 21,567.88 
        คาตดัจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน  4,384,434.71 4,425,254.27 
        รายไดรอการรับรูโอนเปนรายได  (227,040,909.54) (246,085,649.16)  
        หน้ีสงสยัจะสูญ  18,635.86 626,435.95 
        หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนคืน)  (2,853,731.11) (1,654,922.76) 
        หน้ีสญู  2,821,455.18 1,565,239.90 
        สินทรัพยชํารุดและตดับญัช ี  22,765.84 7,546.00 
        พัสดุชํารุดและเสื่อมคุณภาพ  156,321.92 - 
        คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน  - (900,000.00) 
        คาเผื่อความเสยีหาย (โอนคืน)  (848,772.46) - 
        คาใชจายชดเชยพ้ืนท่ีสวนปา  37,249,906.72 2,358,046.71 
        (กําไร) ขาดทุนจากการตรีาคาสินคา  (1,030,238.28) (1,935,918.83) 
        (กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสิน  (368,794.04) (576,638.70) 
        (กําไร) ขาดทุนจากการลงทุนบริษัทยอยและบริษทัรวม  (827,812.26) 465,833.90 
        เงินผลประโยชนพนักงานระยะสั้น  (1,230,151.00) (1,210,497.00) 
        เงินผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน  22,450,302.00 23,322,371.00 
        ดอกเบี้ยจาย  424,658.54 970,183.22 
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 2,026,997.02 (70,531,151.65) 
สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง    
        ลูกหน้ีการคา  17,784,371.61 (42,674,050.60) 
        สินคาคงเหลือ  (119,305,132.56) (1,824,855.95) 
        พัสดุคงเหลือ  52,164.93 36,157.96 
        สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  891,933.30 9,850,858.37 
        สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน  2,727.27 78,537.53 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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องคการอุตสาหกรรมปาไม 
งบกระแสเงินสด (ตอ) 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

   (หนวย : บาท) 
  2560 2559 
   (ปรับปรุงใหม) 

หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    
    เจาหน้ีการคา  (36,550,610.28) 14,861,595.91 
    เจาหน้ีอ่ืน  7,138,866.68 (18,375,924.92) 
    เงินรับลวงหนาคาขายสินคา  (31,317,336.86) 62,726,564.97 
    คาใชจายคางจาย  22,073,427.61 996,891.06 
    โบนัสคางจาย  8,314,198.05 711,713.53 
    เงินสดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  293,713,477.89 322,895,784.14 
    จายผลประโยชนพนักงานเกษยีณ  (34,839,561.00) (35,826,223.00) 
    หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  (6,351,925.48) (33,397,088.67) 
    หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน  40,964.96 35,116,517.07 
          เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน  123,674,563.14 244,645,325.75 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย  495,918.76 1,036,233.33 
    เงินสดจายซ้ือสินทรัพย  (135,207,283.98) (131,401,714.45) 
    เงินสดจายเพ่ือดําเนินการสวนปายางพาราและสวนปาอนุรักษ  (61,648,297.52) (54,644,782.76) 
    เงินปนผลรับจากการลงทุนในบริษัทรวม  700,000.00 588,000.00 
        เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุน  (195,659,662.74) (184,422,263.88) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
    ชาํระเงินเบิกเกินบัญช ี  - (126,716.00) 
    รับ (จายคืน) เงินกูระยะสั้นจากธนาคาร  34,000,000.00 (22,000,000.00) 
    ชาํระดอกเบี้ย  (405,655.80) (970,183.22) 
    ชาํระดอกเบี้ยคางจาย (วงเงินเดิม)  - (6,974,000.00) 
    ชาํระเงินกูยืมระยะยาว  - (14,240,000.00) 
        เงินสดสุทธิ (ไดมาจาก) ใชไปจากกจิกรรมจัดหาเงิน  33,594,344.20 (44,310,899.22) 
    เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สทุธิ  (38,390,755.40) 15,912,162.65 
    เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด  80,387,778.29 64,475,615.64 
    เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินงวด  41,997,022.89 80,387,778.29 
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องคการอุตสาหกรรมปาไม 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
หมายเหตุ 1  ขอมูลทั่วไป 

     องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) เปนรัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม 
พ.ศ. 2499 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2517 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2533 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2542 (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 
และ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2559 โดยมีสํานักงานใหญ ตัง้อยูท่ี 76 ถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย 
กรุงเทพมหานคร 10100 และมีวัตถุประสงคในการจัดตั้ง ดงัน้ี 

(1) อํานวยการแกรัฐและประชาชนในการอุตสาหกรรมปาไม 
(2) ประกอบธุรกิจเก่ียวกับอุตสาหกรรมปาไม เชน เก่ียวกับการทําไม และเก็บหาของปา แปรรูปไม ทําไมอัด 

อัดไม อัดนํ้ายาไม กลั่นไม ประดิษฐหรือผลิตวัตถุสิ่งของจากไมและของปา และธุรกิจท่ีตอเน่ืองคลายคลึงกัน รวมท้ังอุตสาหกรรม
อ่ืนใดท่ีเก่ียวดวยไมหรือของปา 

(3) ปลูกสรางสวนปา คุมครองรักษาปาไม และบูรณะปาไมเพ่ือประโยชนแกการปาไมไมวาจะเปนการดําเนินการเอง
หรือเปนการดําเนินการเพ่ือชวยเหลือรัฐ 

(4) วิจัย คนควา และทดลองเก่ียวกับผลผลติ และผลิตภัณฑดานอุตสาหกรรมปาไม 
(5) ดําเนินกิจการเก่ียวกับการเผยแพรความรู การปลูกฝงทัศนคติ และสํานึกในการคุมครอง ดแูลรักษาปา 

บูรณะและพัฒนาทรัพยากรปาไม รวมท้ังการจัดหาท่ีพัก การอํานวยความสะดวกหรือการใหบริการในกิจการท่ีเก่ียวกับทัศนาจร 
หรือกิจการอ่ืนใดเพ่ือประโยชนแกการอํานวยการดงักลาวดวย 

(6) ดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองหรือท่ีเปนประโยชนแกกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

บริษัทรวมประกอบธุรกิจหลักดานอุตสาหกรรมปาไมกับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนท่ัวไป 
ท้ังภายในและนอกประเทศ ในดานการผลติและจําหนายไมอัด แผนใยไมอัดแข็ง ประตูไมแผนเรียบ และผลติภัณฑเคร่ืองเรือน
อ่ืนๆ ตลอดจนทําโครงการสวนปาตามท่ีไดรับสัมปทานจากกรมปาไม  
 
 

หมายเหตุ 2  นโยบายการบัญชีที่สําคัญ  

     นโยบายการบัญชท่ีีสําคัญท่ีใชในการจัดทํางบการเงินขององคการอุตสาหกรรมปาไม มีดังตอไปน้ี 
2.1  เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
ซ่ึงรวมถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวการปฏิบตัิ
ทางการบญัชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเร่ือง “กําหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงิน 
พ.ศ. 2552” ประกาศ ณ วันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2552 ออกตามความใน มาตรา 11 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543 ใหมีผลบังคับใชสําหรับการจัดทํางบการเงิน ซ่ึงมีรอบปบัญชีเร่ิมตนในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2552 
เปนตนไป งบการเงินไดจัดทําขึ้นโดยปฏิบตัติามหลักเกณฑดงักลาวแลว โดยไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคญักับงบการเงิน 

งบการเงินจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาองคประกอบของงบการเงิน ยกเวนตามท่ีระบุ
ในนโยบายบญัชีในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญช ีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินผูบริหารตองใช
การประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินท่ีเก่ียวกับ
สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 

บริษัท ไมอัดไทย จํากัด ท่ีเปนบริษัทยอย ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2555 และอยูระหวางการชําระบญัชี องคการอุตสาหกรรมปาไมจึงไมได
จัดทํางบการเงินรวม 
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2.2  มาตรฐานการบัญชี   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   การตีความมาตรฐานการบัญชี   และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน และท่ีจะมีผลบังคับในอนาคต มีรายละเอียด ดังน้ี  

มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนใน หรือหลังวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลงประมาณการ 
ทางบญัชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เหตุการณภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษเีงินได 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบัญชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผย
ขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบคุคล หรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบัญช ีและการรายงานโครงการผลประโยชน         
เม่ือออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2560)           เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ                  
ท่ีเงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพย 
ท่ีอาจเกิดขึน้ 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขาย  
และการดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การวัดมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมีความเก่ียวของ 

      อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเชาดําเนินงาน – สิ่งจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี 
ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้น 
ตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได – รายการแลกเปลี่ยนเก่ียวกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1   
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากการร้ือถอน  
การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน  การบูรณะ 
และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 29 ปรับปรุง (2560) เร่ือง การรายงาน 
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  
(ปรับปรุง 2560) 
 

เร่ือง ขอตกลงสัมปทานบริการ 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2560)    เร่ือง เกษตรกรรม 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13  
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14   
(ปรับปรุง 2560) 
 

เร่ือง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนด
เงินทุนขั้นต่ํา และปฏิสัมพันธของรายการเหลาน้ี 
สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15  
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17  
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18  
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20  
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมือง  
ผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21  
(ปรับปรุง 2560)     

เร่ือง เงินท่ีนําสงรัฐ 

มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผย
ขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน 
เม่ือออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพย 
ท่ีอาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเปนคร้ังแรก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงาน
ท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การสํารวจและประเมินผลคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การวัดมูลคายุติธรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมีความเก่ียวของ 
อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเชาดําเนินงาน – สิ่งจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ 
กิจการหรือของผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากการ้ือถอน 
การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ 
และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 29 ปรับปรุง (2561) เร่ือง การรายงาน 
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14  
(ปรับปรุง 2561) 

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

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17  
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21  
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง เงินท่ีนําสงรัฐ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 22  
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศและสิ่งตอบแทน 
จายลวงหนา 

มีผลบังคับใชสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2563 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 เร่ือง การเปดเผยขอมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเชา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงาน
ตางประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 19 เร่ือง การชําระหน้ีสินทางการเงินดวยตราสารทุน 

 
ผูบริหารขององคการอุตสาหกรรมปาไม ไดประเมินและคาดวามาตรฐานการบัญช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงักลาวขางตนจะไมมีผลกระทบท่ีเปน
สาระสําคัญตองบการเงินขององคการอุตสาหกรรมปาไม ในปท่ีเร่ิมใช 
 

2.3  การใชประมาณการ 
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย ซ่ึงกําหนดใหฝายบริหาร       

ตองประมาณการ และกําหนดขอสมมติฐานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีผลกับตัวเลขของสินทรัพยและหน้ีสิน รวมท้ังการเปดเผยขอมูล
เก่ียวกับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วันท่ีในงบการเงินและขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาที่เสนอ 
งบการเงินดังกลาว ตัวเลขท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากตัวเลขประมาณการ ถึงแมวาตัวเลขประมาณการไดจัดทําขึน้ดวยความ
เขาใจท่ีดีท่ีสุดในเหตุการณ และสิ่งท่ีกระทําไปในปจจุบันในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงิน       
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2.4  การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
รายการตางๆ ในงบการเงินขององคการอุตสาหกรรมปาไมวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินบาทรายการบัญชี 

ในสกุลเงินตราตางประเทศท่ีเกิดขึ้นระหวางป แปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการสินทรัพยและหน้ีสิน
ท่ีเปนตัวเงินในสกุลเงินตราตางประเทศ ซ่ึงคงเหลือ ณ วันท่ีตามงบแสดงฐานะการเงินแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน รายการกําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจายชําระท่ีเปนเงินตราตางประเทศและท่ีเกิด
จากการแปลงคาสินทรัพยและหน้ีสนิท่ีเปนตัวเงินดังกลาวไดบันทึกไวในงบกําไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดขึ้น 

2.5  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร หรือเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืน 

ท่ีมีสภาพคลองในการเปลี่ยนมือ ซ่ึงมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันท่ีมีการออกตราสาร 

2.6  ลูกหน้ีการคา 
ลูกหน้ีการคาแสดงในมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับ คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประมาณจากลูกหน้ีท่ีมิใช 

สวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีคางนานตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึง
ผลตางระหวางราคาตามบัญชขีองลูกหน้ีการคาเปรียบเทียบกับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับจากลูกหน้ีการคา หน้ีสงสัยจะสญูบันทึก     
เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนในปท่ีเกิดขึ้น 

2.7  สินคาคงเหลือ 
สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่าํกวาราคาทุน

ของสินคาคํานวณโดยวิธีเฉลีย่ถวงนํ้าหนัก มูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับประมาณจากราคาท่ีคาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจ
หักดวยคาใชจายท่ีจําเปนเพ่ือใหสินคาน้ันพรอมขายและคาใชจายในการขาย ณ วันสิ้นงวดจะตัง้ประมาณการเผื่อสินคาชาํรุด       
และเสื่อมคุณภาพดวยจํานวนผลตางระหวางราคาทุนถัวเฉลี่ย รวมกับมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับรวม (ราคาท่ีคณะกรรมการ        
สํารวจสินคาคงเหลือกําหนดขึ้นตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับในขณะน้ันโดยคาํนึงถงึสภาพของไม) การประมาณคาเผื่อสินคาชํารุด     
และเสื่อมคุณภาพ หากยอดประมาณการสงูหรือต่าํกวางวดกอนผลตางจะถือเปนคาใชจายหรือรายไดในงวดน้ันๆ 

องคการอุตสาหกรรมปาไม จะทําการตรวจนับสินคาคงเหลือปละคร้ัง และจะปรับปรุงจํานวนคงเหลือ
ตามบัญชีใหตรงกับรายงานของคณะกรรมการตรวจนับสินคา หากผลตางท่ีเกิดจากยอดท่ีตรวจนับไดต่ํากวายอดคงเหลือตามบญัช ี   
จะแสดงเปนสนิทรัพยไวในบญัชีขดัของเพ่ือรอการสอบสวนหาสาเหตแุละจะตัง้ประมาณการเผื่อความเสยีหายไวท้ังจํานวน      
ในกรณีท่ียอดตรวจนับไดสูงกวายอดตามบญัชีจะรับรูเปนรายไดท้ังจํานวน 

สินคาคงเหลือรวมถึงสวนปาท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไม มีวัตถุประสงคหลักในการปลูกสรางสวนปา
เพ่ือการคา สวนปาเศรษฐกิจโครงการ 1 – 6 โดยแสดงรายการในงานระหวางผลิต เม่ือมีการทําไมออกจะลดยอดงานระหวางผลิต 
สวนปาเศรษฐกิจโครงการ 1 – 6 ดวยตนทุนของแตละแปลงปท่ีทําไมออก รวมกับคาใชจายตางๆ ในการทําไมออก และ
โอนเขาสต็อกสินคาเพ่ือรอจําหนายตอไป 

สําหรับการปลูกสรางสวนปายางพาราท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือจําหนายนํ้ายางพาราและเพ่ือจําหนาย
ไมซุงยางพารา มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี 

ระยะที่ 1 : การปลูกและการบํารุงรักษา ตัง้แตปลูกจนถึงกอนเร่ิมเปดกรีดยางได (อายุระหวาง 1–7 ป) 
คาใชจายท่ีเกิดขึ้นใหบนัทึกบญัชีสินทรัพยในรายการท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ (สินทรัพยระหวางดําเนินการ – สวนปายางพารา
โครงการ 1 – 6) เม่ือพรอมเปดกรีดยางไดใหโอนเปนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (สวนปายางพาราโครงการ 1–6) 

ระยะที่ 2 : การเก็บเกี่ยวผลผลิตพลอยไดจากยางพารา (อายุระหวาง 7–26 ป) คาใชจายท่ีเกิดขึ้น
ในระหวางการกรีดยางพาราจะบันทึกเปนคาใชจายในการผลิตยางพารา และจะโอนปดคาใชจายตางๆ เขาเปนตนทุนสินคา
ยางพาราถือเปนสินทรัพยหมุนเวียนประเภทสินคาตอไป 

ระยะที่ 3 : การจําหนายไมซุงยางพารา  เม่ือหยุดกรีดยางพารา หรือครบรอบตัดฟนท่ีกําหนด
เม่ือตนยางพารามีอายปุระมาณ 26 ป ขึ้นไป เม่ือมีการทําไมออกจากสวนปาจะปรับปรุงบญัชีจากรายการ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  
(สวนปายางพาราโครงการ 1 – 6) เปนสินทรัพยหมุนเวียนประเภทสินคา (งานระหวางผลิตสวนปาเศรษฐกิจโครงการ 1 – 6) 
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2.8  พัสดุคงเหลือ 
พัสดุคงเหลือแสดงดวยราคาทุนถัวเฉลี่ยหักดวยประมาณการเสื่อมมูลคาและลาสมัยสําหรับพัสดุ

เสื่อมสภาพหรือไมไดใชนาน 

2.9  เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
2.9.1  เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินดวยวิธีราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน 
2.9.2  เงินลงทุนในบริษัทรวม 

เงินลงทุนในบริษัทรวมเปนกิจการท่ีกลุมกิจการมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ แตไมถงึกับควบคุม 
ซ่ึงโดยท่ัวไปก็คือการท่ีกลุมกิจการถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงอยูระหวาง รอยละ 20 ถึงรอยละ 50 ของสทิธิออกเสียงท้ังหมด  
เงินลงทุนในบริษัทรวมรับรูโดยใชวิธีสวนไดเสยี 

กรณีเงินลงทุนในบริษัทรวม ซ่ึงไดจดทะเบียนเลิกและอยูระหวางชําระบัญชี และบริษัทท่ีเปนบริษัทราง
ตามนิยามของกรมพัฒนาธุรกิจการคากอน บริษัท ไมอัดไทย จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยจะจดทะเบยีนเลิกจะรับรูดวยมูลคาราคาทุน 
ณ วันท่ีบริษัทยอยเลิกกิจการหักคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน 

2.10  อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยท่ีถือไวเพ่ือหาประโยชนจากรายไดคาเชาระยะยาว หรือจากการเพ่ิมมูลคาของสินทรัพย

หรือท้ังสองอยางและไมไดมีไวเพ่ือใชในการดําเนินงานขององคการอุตสาหกรรมปาไมถูกจัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพย 
เพ่ือการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสรางเพื่อพัฒนาเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในอนาคต 
โดยอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนขององคการอุตสาหกรรมปาไมเปนท่ีดินท่ีถือครองไวโดยยังมิไดระบุวัตถปุระสงคของการใช
ในอนาคต ซ่ึงองคการอุตสาหกรรมปาไมไมไดระบุจะใชท่ีดินน้ันเปนอสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงานหรือเพ่ือขายในระยะสั้น 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนวัดมูลคาเร่ิมแรกดวยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตนทุนในการทํารายการและวัดมูลคา
ภายหลังการรับรูดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาและหักผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม (ถามี) 

ตนทุนท่ีเกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกรวมในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยก็ตอเม่ือมีความเปนไปไดคอนขาง
แนวา องคการอุตสาหกรรมปาไมจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากตนทุนน้ัน และสามารถวัดราคามูลคาตนทุนได
อยางนาเชื่อถือ ตนทุนในการซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 

2.11  ที่ดิน อาคาร อุปกรณ - สุทธิ และสวนปา 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ รับรูเร่ิมแรกดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา คาเสือ่ม

ราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงเพ่ือลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิด ตลอดอายุการใหประโยชนท่ีประมาณการไว
ของสินทรัพยยกเวนท่ีดิน ซ่ึงถือวาประมาณการอายุการใหประโยชนมีไมจํากัด  (สําหรับสินทรัพยท่ีซ้ือหรือไดมาถึง
วันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ท่ีมีมูลคาเกิน 3,000.00 บาท บันทึกเปนสินทรัพย ตอมาไดปรับเพ่ิมขึ้นเปน 30,000.00 บาท      
เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2548 โดยยอดท่ีต่ํากวาน้ันจะบันทึกเปนคาใชจายในงวดท่ีซ้ือหรือไดมา)   

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ กําหนดใหกิจการตองทบทวนอาย ุ             
การใหประโยชนมูลคาคงเหลือและวิธีการคิดคาเสื่อมราคาอยางนอยท่ีสุดทุกสิ้นรอบปบัญชี โดยถือปฏิบัติตั้งแต
วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554  ซ่ึงองคการอุตสาหกรรมปาไม ไดดาํเนินการ ดงัน้ี 
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ป  
   ประเภทสินทรัพย 

 

 
อายุการใชงานสินทรัพย  

(ป) 

 
มูลคาซาก 

อัตรารอยละ 
 

 อาคารและสิ่งปลูกสราง 10 – 40 1 – 15 
 เคร่ืองใชประจําสํานักงาน 10 1 
 ยานพาหนะ 10 2 – 10 
 สัตวพาหนะ  60 ไมมี 
 เคร่ืองจักร  20 5 
 เคร่ืองมือ  5 1 
 คอมพิวเตอร  5 ไมมี 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร  
 ระบบสาธารณูปโภค 

5 
10 

ไมมี 
1 

 

 
ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคา

ท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
รายการกําไรขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ คํานวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทน         

ท่ีไดรับกับราคาตามบัญชีและไดรวมอยูในงบกําไรขาดทุน 
รายจายเก่ียวกับการตอเติม การตออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพยใหดีขึ้น จะถูกรวมไวเปนตนทุน         

ของสินทรัพย เม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีจะกลับเขาสูองคการอุตสาหกรรมปาไม 
มีมูลคาสูงกวาการใชประโยชนเดิมของสินทรัพยท่ีมีไวตั้งแตตนเม่ือไดมาซ่ึงสินทรัพยและจะตัดคาเสื่อมราคาตลอด
อายุการใชประโยชนท่ีเหลืออยูของสินทรัพย คาซอมแซมและบํารุงรักษารับรูเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดขึ้น 

สวนปา ประกอบดวย สวนปายางพาราโครงการ 1 - 6 สินทรัพยระหวางดําเนินการสวนปายางพารา
โครงการ 1 - 6 สวนปาเพ่ือการอนุรักษโครงการ 1 - 6 สินทรัพยระหวางดําเนินการสวนปาอนุรักษโครงการ 1 – 6 ซ่ึงการจัดประเภท
ถือตามวัตถุประสงคหลักขององคการอุตสาหกรรมปาไม ในการดําเนินการปลูกสรางสวนปาเพ่ืออนุรักษ หรือเพ่ือจําหนาย
ผลิตผลพลอยไดนําไปแสดงรายการอยูในกลุมท่ีดนิ อาคาร อุปกรณ สําหรับสวนปาแปลงใหมบันทึกรวมในรายการเปนสินทรัพย
ระหวางดาํเนินการ สวนปาเพ่ือการอนุรักษ โครงการ 1 - 6 เม่ือตนไมโตตามเกณฑท่ีสามารถนําใชงานไดแลวใหปรับปรุงบญัชี
เปนสวนปาเพ่ือการอนุรักษโครงการ 1 - 6 

2.12  สินทรัพยไมมีตัวตน – โปรแกรมคอมพิวเตอร 
สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีซ้ือมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเปนสินทรัพย โดยคํานวณจากตนทุน         

ในการไดมาและการดําเนินการใหโปรแกรมคอมพิวเตอรน้ันสามารถนํามาใชงานไดตามประสงค โดยจะตัดจําหนายตลอดอายุ
ประมาณการใหประโยชนภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป 

ตนทุนท่ีใชในการพัฒนาและบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรบันทึกเปนคาใชจายเม่ือเกิดขึ้น ตนทุน
โดยตรงในการจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไม เปนผูดูแลและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงซ่ึงอาจให
ประโยชน  เชิงเศรษฐกิจท่ีมากกวาตนทุนเปนเวลาเกินกวาหน่ึงปจึงจะบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน ตนทุนโดยตรงรวมถึง
ตนทุนพนักงานท่ีทํางานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรและคาใชจายท่ีเก่ียวของในจํานวนเงินท่ีเหมาะสม 

คาใชจายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรใหสูงขึ้นกวาเม่ือไดมา จะบันทึกเปน
ตนทุนเพ่ือการพัฒนาและบวกรวมไวในตนทุนเม่ือไดมาซ่ึงโปรแกรมคอมพิวเตอร น้ัน ตนทุนในการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอรจะรับรูเปนสินทรัพยและตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชนตามประมาณการแตไมเกิน 5 ป 
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2.13   การดอยคาของสินทรัพย 
สินทรัพยและสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใชงานจํากัด จะมีการทบทวนการดอยคาเม่ือมีเหตุการณ      

หรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนรายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับ รู 
เม่ือราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับคืน ซ่ึงหมายถงึจํานวนท่ีสูงกวาระหวางมูลคาตามราคาทุน
หักตนทุนในการขายเทียบกับมูลคาจากการใชสินทรัพยจะถูกจัดเปนหนวยเล็กท่ีสุด ท่ีสามารถแยกออกมาไดเพ่ือวัตถุประสงค 
ของการประเมินการดอยคาสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน จะมีการประเมินความเปนไปไดท่ีจะกลับรายการขาดทุน       
จากการดอยคา ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

2.14  รายการรอการรับรู 
เปนสินทรัพยท่ีไดรับบริจาคโดยมีเงื่อนไขในการใชจายสินทรัพยน้ัน หรือเงินท่ีรับจากรัฐบาลโดยมี

เงื่อนไขในการใชจายเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคของรัฐบาล สินทรัพยท่ีไดรับบริจาคและเงินอุดหนุนท่ีใหประโยชนเกิน        
1 รอบระยะเวลาบัญชอีงคการอุตสาหกรรมปาไม จะรับรูเปนสินทรัพยคูกับรายการรอการรับรูและจะทยอยรับรูรายการรอ
การรับรู เปนรายไดจากการรับบริจาคหรือรายไดเงินอุดหนุนรัฐบาลคูกับบัญชีคาเสื่อมราคาของสินทรัพยหรือคาใชจายท่ี
เก่ียวของโดยตรงเม่ือองคการอุตสาหกรรมปาไมไดดําเนินการตามวัตถุประสงคของผูใหเงินแลว 

2.15  เงินชวยเหลือโครงการวนวัฒนวิทยา 
มูลนิธิวนวัฒนวิทยาโพนทะเล อู - เมดา (OSC – U) ไดใหเงินชวยเหลือกับองคการอุตสาหกรรมปาไม 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหองคการอุตสาหกรรมปาไมใชปลูกปาในพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรม ท่ีอยูในความดูแลขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
และเปนแหลงศึกษาคนควาวิจัยสําหรับนักวิชาการท่ีสนใจท่ัวไปท้ังภายในและตางประเทศ โครงการดังกลาวเร่ิมตัง้แต 
พ.ศ. 2535 - ปจจุบัน ในเน้ือท่ี 14,420.50 ไร ซ่ึงองคการอุตสาหกรรมปาไมจะบันทึกเงินชวยเหลือดังกลาวไวเปนหน้ีสิน 
และจะทยอยรับรูเปนรายได เม่ือองคการอุตสาหกรรมปาไมไดดําเนินการปลูกสรางสวนปาตามวัตถุประสงคของผูใหเงินแลว 
การปลูกสรางสวนปาขององคการอุตสาหกรรมปาไม แบงเปน 5 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะที ่1 : พ้ืนท่ีจํานวน 4,623 ไร ท่ีสวนปาคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา      
และสวนปานํ้าสวยหวยปลาดุก อําเภอนาดวง จังหวัดเลย  

ระยะที่ 2 : พ้ืนท่ีจํานวน 703 ไร ท่ีสวนปาทองผาภูมิ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
ระยะที่ 3 : พ้ืนท่ีจํานวน 2,069.50 ไร ท่ีสวนปาองคพระ อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี สวนปาดานชาง 

อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  สวนปาทากุม อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  สวนปาโปงนํ้ารอน อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี 
และสวนปาคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชงิเทรา 

ระยะที่ 4 : พ้ืนท่ีจํานวน 2,325 ไร ท่ีสวนปาภูสวรรค อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สวนปานํ้าสวยหวยปลาดุก 
อําเภอนาดวง จังหวัดเลย  สวนปานาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย  สวนปาหวยนํ้าขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 
และสวนปาเกริงกระเวีย อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

ระยะที่ 5 : พ้ืนท่ีจํานวน 4,700 ไร ท่ีสวนปาคลองตะเกรา ตําบลทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สวนปานํ้าสวยหวยปลาดุก อําเภอนาดวง จังหวัดเลย สวนปานาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย สวนปาทากุม อําเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด สวนปาแกงหางแมว อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี สวนปาแมมาน อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร สวนปาไทรโยค 
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และสวนปาขุนหาญ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

2.16  ตนทุนการทําไม 
การคํานวณตนทุนการทําไมสวนปา โดยนําเงินลงทุนการปลูกสรางสวนปาแตละแปลงปมาถัวเฉลี่ยดวยปริมาตรเน้ือไม

ท่ีมีอยูในแตละแปลงป เพ่ือใชเปนฐานในการคดิตนทุนการทําไมตอปริมาตร เม่ือมีการทําไมออกจากแปลงใดของสวนปาน้ันๆ 
เปนจํานวนทอน และปริมาตรเทาใด ก็จะนําปริมาตรท่ีการทําไมออกคูณกับฐานขอมูลตนทุนทําไมตอปริมาตร แลวบวกดวย
คาใชจายตางๆ ของแปลงท่ีทําไมออกจะเปนตนทุนการทําไม 

การทําไมในพ้ืนท่ีบริเวณอางหรือเขื่อนเก็บกักนํ้าองคการอุตสาหกรรมปาไม จะเฉลี่ยคาใชจายในการ
สํารวจเปนตนทุนของไมท่ีทําออกตามสัดสวนของปริมาตรไมท่ีทําออกกับปริมาตรไมท้ังสิ้น 
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2.17   สํารองโครงการปลูกสรางสวนปา 
เปนการจัดสรรกําไรสุทธิของแตละป ในอัตรารอยละท่ีคณะกรรมการบริหารไดกําหนดไว สําหรับการลงทุน

ในโครงการปลูกสรางสวนปาซ่ึงจําเปนตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก 

2.18   สัญญาเชาระยะยาว 
(ก) กรณีที่องคการอุตสาหกรรมปาไม เปนผูใหเชา 

  สินทรัพยท่ีใหเชาตามสัญญาเชาดาํเนินงานแสดงรวมอยูในอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน
ในงบแสดงฐานะการเงิน และตดัคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยดวยเกณฑเดียวกันกับท่ีใชกับรายการ
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (หมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 2.11) ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกันรายไดคาเชา 
(สุทธิจากสิง่ตอบแทนจูงใจท่ีไดจายใหแกผูเชา) จะรับรูเปนรายไดตามวิธีเสนตรงตลอดระยะเวลาการใหเชา        

(ข)  กรณีที่องคการอุตสาหกรรมปาไม เปนผูเชา  
  สัญญาเชารถยนต ซ่ึงผูใหเชาเปนผูไดรับความเสีย่งและผลตอบแทนท้ังหมดของความเปนเจาของ      

พึงไดรับจากสินทรัพย สัญญาเชาน้ันถือเปนสัญญาเชาดาํเนินงาน และผูเชาจะตองรับรูจํานวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชา
ดําเนินการ ซ่ึงไมรวมตนทุนในการใหบริการเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสญัญาเชา  

คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดาํเนินงานกอนหมดอายุสัญญา ไดแก เงินเพ่ิม  
ท่ีตองจายใหแกผูใหเชา จะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีการยกเลิกน้ันเกิดขึ้น 

2.19  ประมาณการหน้ีสิน 
องคการอุตสาหกรรมปาไมจะบันทึกประมาณการหน้ีสินอันเปนภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมาย

หรือตามขอตกลงท่ีจัดไวอันเปนผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณในอดีต ซ่ึงการชาํระภาระผูกพันน้ันมีความเปนไปไดคอนขาง
แนวาจะสงผลใหองคการอุตสาหกรรมปาไมตองสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการท่ีนาเชื่อถือของจํานวนท่ีตอง
จายประมาณการหน้ีสินดังกลาวไมรวมถึงประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชนพนักงาน ในกรณีท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไม
คาดวาประมาณการหน้ีสินเปนรายจายท่ีจะไดรับคืนองคการอุตสาหกรรมปาไม จะบันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหากเม่ือคาดวา
นาจะไดรับรายจายน้ันคืนอยางแนนอน 

2.20  ผลประโยชนของพนักงาน 
(ก)  กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

องคการอุตสาหกรรมปาไมจดทะเบยีนจัดตัง้กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2540 
โดยใชชื่อวา “กองทุนสาํรองเลีย้งชพีพนักงานองคการอุตสาหกรรมปาไม” ซ่ึงจดทะเบยีนแลวและสําหรับพนักงานท่ีไดรับการบรรจุ
นับตั้งแตวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2540 ใหเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพทุกคน สวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน
กอนวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2540 ใหเปนไปตามความสมัครใจโดยสามารถเลือกเขากองทุนบําเหน็จฯ หรือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
องคการอุตสาหกรรมปาไมจายเงินสมทบเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 10 ของเงินเดือน/คาจาง สําหรับพนักงานท่ีมีอายุการทํางาน
เกิน 20 ป อัตรารอยละ 9 ของเงินเดือน/คาจาง สําหรับพนักงานท่ีไดรับการบรรจุและมีอายุการทํางานไมเกิน 20 ป 
องคการอุตสาหกรรมปาไมรับรูเงินจายสมทบเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน ในงวดท่ีเกิดรายการสินทรัพยของกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ ไดแยกออกจากสินทรัพย ซ่ึงบริหารโดย บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด 

(ข)  เงินทดแทนจากการทํางาน 
องคการอุตสาหกรรมปาไมจัดใหมีโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานเพ่ือจายเงินใหแก          

พนักงานเปนไปตามกฎหมายแรงงานไทย โดยจํานวนเงินดังกลาวขึ้นกับฐานเงินเดือนและจํานวนปท่ีพนักงานทํางานให
องคการอุตสาหกรรมปาไมนับถึงวันสิ้นสุดการทํางานท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

(ค)  ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 
ผลประโยชนระยะสั้น เปนผลประโยชนของพนักงานท่ีมิใชผลประโยชนเม่ือเลิกจาง ซ่ึงมีกําหนด         

จายชําระภายใน 12 เดือน นับจากวันสิ้นงวดท่ีพนักงานไดใหบริการ ไดแก การลาพักผอนประจําป 
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(ง)   ผลประโยชนหลังออกจากงาน 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน เปนผลประโยชนของพนักงานท่ีมิใชผลประโยชนเม่ือเลิกจาง         

ซ่ึงมีการจายหลังจากการจางงานสิ้นสุดลง โดยจายตามกฎหมายแรงงานไทยจํานวนเงินดังกลาวขึ้นอยูกับฐานเงินเดือน
และจํานวนปท่ีพนักงานทํางานใหองคการอุตสาหกรรมปาไม นับถึงวันท่ีสิ้นสดุการทํางานท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต   

หน้ีสินซ่ึงเกิดจากขอกําหนดท่ีเปนผลจากกฎหมายแรงงานไทย และผลประโยชนของพนักงานดังกลาว 
คํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) 
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชนดงักลาว กําหนดโดยการคดิลดกระแสเงินสดท่ีตองจายใหแกพนักงาน 
รวมท้ังมีเงื่อนไขและวันครบกําหนดใกลเคียงกับเงื่อนไขของภาระผูกพันของผลประโยชนหลงัออกจากงานโดยประมาณ 

องคการอุตสาหกรรมปาไมรับรูกําไรและขาดทุน จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชนของพนักงานทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

2.21   การรับรูรายไดและคาใชจาย 
รายไดเก่ียวกับการประมูลจําหนายท่ัวไปและการขายตรงใหกับผูซ้ือ (จําหนายในประเทศ) รับรูเปนรายได 

เม่ือ 1) ผูซ้ือไดชําระเงินครบถวน หรือ 2) ผูซ้ือไดชําระเงินมัดจําและลงนามในสัญญาซ้ือขายแลว หรือ 3) มีการสงมอบไม 
(ตามบันทึกขอตกลง) สวนการจําหนายไมซุงไปยงัตางประเทศจะรับรูรายไดเม่ือมีการสงมอบไมตามเงื่อนไขในสัญญาฯ 

รายไดเก่ียวกับไมแปรรูปและผลติภัณฑ รับรูเปนรายไดเม่ือสงมอบสินคาแลว 

รายไดเก่ียวกับนํ้ายางพารา รับรูเปนรายไดเม่ือองคการอุตสาหกรรมปาไมไดสงนํ้ายางดิบใหผูซ้ือแลว 

รายไดดอกเบี้ย รับรูตามสดัสวนของเวลาโดยคํานึงถงึอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

รายไดและคาใชจายอ่ืน รับรูตามเกณฑคงคาง 
 
 
หมายเหตุ 3  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
     หนวย : ลานบาท 

   2560  2559 
เงินสด  0.38  0.45 
เงินฝากธนาคาร – กระแสรายวัน (0.06)  1.63  
เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย 41.66  70.90  
เงินฝากธนาคาร – ประจํา 0.02 41.62 7.41 79.94 

รวม  42.00  80.39 
     

 
 
หมายเหตุ 4  ลูกหน้ีการคา 
  หนวย : ลานบาท 

 2560 2559 
ลูกหน้ีท่ัวไป 124.09 123.67 
ลูกหน้ีสวนราชการ 83.99 103.01 
ลูกหน้ีพนักงาน 0.63 0.26 
 208.71 226.94 
หัก  คาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (73.09) (73.57) 

รวม 135.62 153.37 
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ลูกหน้ีท่ัวไป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 124.09 ลานบาท สวนใหญเปนลูกหน้ี บริษัท ทรอปคอล 
ฟอรเรสทรีส พีทีอี จํากัด ซ่ึงมีจํานวน 66.84 ลานบาท โดยองคการอุตสาหกรรมปาไมไดตั้งคาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเต็มจํานวนแลว
และ บริษัท ทรอปคอล ฟอรเรสทรีส พีทีอี จํากัด และ บริษัท สวิสสิงคโปร โอเวอรซีส เอ็นเตอรไพรส พีทีอี จํากัด 
จํานวน 49.49 ลานบาท (ไมไดตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเน่ืองจากไดรับเงินคาไมลวงหนาไวแลว) สวนลูกหน้ีพนักงานเปนลูกหน้ี  
ท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไมขายสินคาใหกับพนักงานและผอนชําระคาสินคาเปนงวด  ๆ

รายการเคลื่อนไหวของบญัชคีาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ มีดังน้ี 

 
  หนวย : ลานบาท 

 2560 2559 
ยอดคงเหลือยมา 73.57 73.60 
บวก หน้ีสงสัยจะสญู - 0.15 
หัก หน้ีสงสัยจะสญูโอนคืน (0.48) (0.18) 
ยอดคงเหลือยกไป 73.09 73.57 
   

 

 
หมายเหตุ 5  สินคาคงเหลือ – สุทธ ิ
    หนวย : ลานบาท 

    2560  2559 
สินคาสําเร็จรูป  110.65  70.75 
หัก  ประมาณการเผื่อสินคาชํารุด   (5.11)  (6.14) 
วัตถดุิบและสินคาสําเร็จรูป – สุทธิ  105.54  64.61 
งานระหวางผลิต – สินคาตาง  ๆ  42.65  29.32 
วัสดุประกอบการผลติ  0.13  0.11 
รวมสินคาคงเหลือ  148.32  94.04 
งานระหวางผลิต – สวนปาเศรษฐกิจ     
งานระหวางผลติ – สวนปาเศรษฐกิจโครงการ 1 – 6  2,101.04  2,021.98  
งานระหวางผลติ – สวนปาเศรษฐกิจโครงการ OSC – U      38.00  38.00  
งานระหวางผลติ – สวนปาเศรษฐกิจ (รับจาง)      31.55  24.27  
งานระหวางผลติ – สวนปาเศรษฐกิจโครงการพืช     
                        พลังงาน (ชวีมวล)            0.80  0.76  
งานระหวางผลติ – สวนปาเศรษฐกิจโครงการ TGG 0.12  0.12  
งานระหวางผลติ – การปลูกพืชสมุนไพร  
                        และธัญญาหาร 

 
0.01 

 
2,171.52 

 
0.01 

 
2,085.14 

รวม  2,319.84  2,179.18 
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หมายเหตุ 6  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   
    หนวย : ลานบาท 

      2560  2559 
ลูกหน้ีอ่ืน  20.77    21.46  
หัก  คาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (17.70)  3.07 (19.53) 1.93 
เงินจายลวงหนาผูรับเหมา (การทําไม)        -  0.64  
หัก  คาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ          -           - (0.53) 0.11 
ขัดของ – ลูกหน้ี    5.29   6.14  
หัก  ประมาณการเผื่อความเสยีหาย  (5.29)           - (6.14)            - 
เงินยืมทดรอง  0.88              - 
เงินคางรับ  8.88  9.83 
คาใชจายจายลวงหนา  1.14  1.66 
คาภาคหลวงจายลวงหนา  0.09  0.14 
คาภาษีซ้ือยงัไมถงึกําหนดชําระ            0.01  0.05 
คาภาษีมูลคาเพ่ิมคางรับ  0.68  1.08 
ลูกหน้ีความผดิทางแพง  30.60  30.60  
หัก คาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (ลูกหน้ีคดีความ)   (30.60)            - (30.60)            - 
ลูกหน้ีความรับผิดทางละเมิด  0.23  0.24 

รวม  14.98  15.04 
     

 

ลูกหน้ีอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 20.77 ลานบาท สวนใหญเปนลูกหน้ีคาปรับไมปาธรรมชาติ     
สูญหายซ่ึงอยูในระหวางดําเนินคดีหรืออยูระหวางการยึดทรัพยเพ่ือขายทอดตลาด โดยองคการอุตสาหกรรมปาไมไดตั้งคา    
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแลวตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง จํานวน 17.70 ลานบาท  

ขัดของ - ลูกหน้ีสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 5.29 ลานบาท เปนบัญชีท่ีบันทึกพักไวชั่วคราว      
เพ่ือรอการสอบสวนสะสาง และไดรวมไมท่ีสูญหายและขาดสํารวจ ตั้งแตป พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2543 จํานวน 5.29 ลานบาท    
ซ่ึงองคการอุตสาหกรรมปาไมไดประมาณการเผื่อความเสียหายไวเต็มจํานวนแลว 

เงินคางรับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 8.88 ลานบาท เปนคาจางตัดไมและคาดูแลไมคางรับ 
จํานวน 2.98 ลานบาท เปนกรณี บริษัท ทรอปคอล ฟอรเรสทรีส พีทีอี จํากัด ไดทําสัญญาซ้ือขายไมไวกับองคการอุตสาหกรรมปาไม  
คาขายยางพาราคางรับ จํานวน 5.05 ลานบาท และเงินคางรับอ่ืน ๆ อีก จํานวน 0.85 ลานบาท 

ลูกหน้ีความผิดทางแพง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 30.60 ลานบาท สวนใหญเปนลูกหน้ีตาม         
คําพิพากษาของศาลแพง ตามคดีหมายเลขดําท่ี 8423/2551 คดีหมายเลขแดงท่ี 575/2553 เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2556 ให 
บริษัท ฐิติกาญจนคาไม จํากัด ชดใชเงินคาปรับใหแกองคการอุตสาหกรรมปาไมเน่ืองจากผิดสัญญาการซ้ือขายไมหมอนรองราง
ธรรมดาเน้ือแข็ง ซ่ึงทําใหองคการอุตสาหกรรมปาไมไมสามารถท่ีจะดําเนินการสงไมหมอนใหกับการรถไฟแหงประเทศไทย     
ไดตามสัญญา จึงทําใหการรถไฟแหงประเทศไทยฟองคดีแพงเรียกคาปรับตามสัญญา การฟองรองในคดีแพงมีขอยุติของ
อนุญาโตตุลาการใหองคการอุตสาหกรรมปาไมตองจายเงินคาปรับตามสัญญาใหกับการรถไฟแหงประเทศไทย เปนเงินจํานวน 
13.86 ลานบาท และศาลแพงไดพิพากษาให บริษัท ฐิติกาญจนคาไม จํากัด ชําระเงินคาปรับใหกับองคการอุตสาหกรรมปาไม 
เปนเงินจํานวน 29.72 ลานบาท ปจจุบันอยูระหวางการสืบหาหลักทรัพยของ บริษัท ฐิติกาญจนคาไม จํากัด  
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ลูกหน้ีความรับผดิทางละเมิด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 0.23 ลานบาท เกิดจากคณะกรรมการของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม มีคาํสั่งท่ี 1/2555 ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 เร่ือง ใหรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
กรณีนําท่ีดินขององคการอุตสาหกรรมปาไมไปใชประโยชน โดยองคการอุตสาหกรรมปาไมไดรับความเสียหายจากการ 
ท่ีไมอาจฟองเรียกคาเชาจากผูใชท่ีดิน เน่ืองจากไมมีหลักฐานการเชา ทําใหองคการอุตสาหกรรมปาไมไดรับความเสียหาย 
และขาดรายไดเปนเงิน 0.36 ลานบาท จึงใหผูเก่ียวของ 2 ราย รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามมูลคาความเสียหายใหแก
องคการอุตสาหกรรมปาไม ดงัน้ี 

รายท่ี 1 ประธานคณะทํางานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุนฯ (หัวหนาฝายกฎหมายธุรกิจ) ใหชดใช
คาเสียหาย จํานวนรอยละ 70 ของมูลคาความเสียหาย คิดเปนเงิน 0.25 ลานบาท 

รายท่ี 2   อดีตผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม ใหชดใชคาเสียหาย จํานวนรอยละ 30 ของมูลคาความ
เสียหาย คิดเปนเงิน 0.11 ลานบาท 

ในขณะท่ีมีคําสั่งใหชดใชคาเสียหาย ผูเก่ียวของท้ัง 2 ราย ฟองรองดําเนินคดีกับองคการอุตสาหกรรมปาไม       
กรณีท่ีถูกสั่งลงโทษทางวินัยโดยใหออก ตอมาคดีของผูเกี่ยวของ รายที่ 1 สิ้นสุดลงโดยศาลแรงงานกลางพิพากษาให
องคการอุตสาหกรรมปาไมรับผูเก่ียวของรายท่ี 1 กลับเขามาทํางาน ซ่ึงองคการอุตสาหกรรมปาไม มีคําสั่งที่ 140/2558 
ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ใหผูเก่ียวของรายท่ี 1 กลับเขามาทํางานในตําแหนงผูอํานวยการสํานัก อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 0.04 ลานบาท สํานักบัญชีและการเงินไดดําเนินการตามความเห็นของสํานักกฎหมาย และคําสั่งผูอํานวยการ
องคการอุตสาหกรรมปาไม โดยหักเงินเดือนประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ในอัตรารอยละ 30 ของจํานวนเงินเดือน 
คิดเปน 0.01 ลานบาท ตอมาสํานักทรัพยากรมนุษยมีความเห็นวา การอายัดเงินเดือนรอยละ 30 ของจํานวนเงินเดือนตอเดือน  
อาจเปนการดําเนินการท่ีขัดกับประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เร่ือง มาตรฐานขั้นต่ําของสถานภาพ       
การจางในรัฐวิสาหกิจ ประกาศ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ขอ 31 หามมิใหหักเกินรอยละสิบ เวนแตจะไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือ และวันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไมไดสั่งการใหชะลอ
การหักเงินเดือนไวกอนจนกวาจะไดขอยุติของศาลแรงงานกลาง ตามคําฟองคดีแรงงาน คดีหมายเลขดําที่ 1233/2559   
ลงวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 องคการอุตสาหกรรมปาไมไดโอนเงินคางจายชดใชลูกหน้ี ในป พ.ศ. 2559 จํานวน 0.12 ลานบาท 
ชดใชลูกหน้ี รายท่ี 1 จํานวน 0.01 ลานบาท และรายท่ี 2 เต็มจํานวนหน้ี 0.11 ลานบาท คงเหลือลูกหน้ี รายท่ี 1 จํานวน 0.24 ลานบาท 
และในป พ.ศ. 2560 จํานวน 0.01 ลานบาท ยอดลูกหน้ีคงเหลือ 0.23 ลานบาท 

 

หมายเหตุ 7  เงินลงทุนบริษัทรวม 

หนวย : ลานบาท 

 

ชื่อบริษัท  
สัดสวนการถือหุน ราคาทุน ราคาตามบัญช ี เงินปนผลรับ 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

1. บริษัท – ที่จดทะเบียนเลิกและอยูระหวางชําระบัญชีและไดตั้งดอยคาเต็มจํานวน 

บริษัท สงขลาทําไม จํากัด 20% 20% 0.20 0.20 0.20 0.20 - - 

บริษัท อุดรทําไม จํากัด 46.67% 46.67% 0.70 0.70 0.70 0.70 - - 

บริษัท – ที่เปนบริษัทรางตามนิยามกรมพัฒนาธุรกิจการคาและไดตั้งดอยคาเต็มจํานวน 

– บริษัท เพชรบุรีทําไม จํากัด 20% 20% 0.40 0.40 0.40 0.40 - - 

– บริษัท ระนองทําไม จํากัด 20% 20% 0.80 0.80 0.80 0.80 - - 

– บริษัท ชลบุรีทําไม จํากัด 20% 20% 0.40 0.40 0.40 0.40 - - 

หนา 88                                                                                                              รายงานประจําป 2560 องคการอุตสาหกรรมปาไม 



  หมายเหตุ 7  เงินลงทุนบริษัทรวม (ตอ) 

หนวย : ลานบาท 

 

ชื่อบริษัท  
สัดสวนการถือหุน ราคาทุน ราคาตามบัญช ี เงินปนผลรับ 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษัท ปราจีนบุรีทําไม จํากัด 46.67% 46.67% 0.70 0.70 0.70 0.70 - - 

บริษัท บุรีรัมยทําไม จํากัด 20% 20% 0.60 0.60 0.60 0.60 - - 

บริษัท เลยทําไม จํากัด 20% 20% 1.40 1.40 1.40 1.40 - - 

บริษัท ระยองทําไม จํากัด 20% 20% 0.20 0.20 0.20 0.20 - - 

   5.40 5.40 5.40 5.40   

หัก คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน   (5.40) (5.40) (5.40) (5.40)   

คงเหลือ   - - - -   

2. บริษัท – ที่ยังดําเนินการอยู 

บริษัท ตราดทําไม จํากัด 46.67% 46.67% 2.80 2.80 11.32 11.08 0.70 0.59 

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนลเพาเวอรกรีน จํากัด 46.67% 46.67% 0.70 0.70 2.98 3.10 - - 

รวม   3.50 3.50 14.30 14.18   

 

องคการอุตสาหกรรมปาไม ถือหุนใน บริษทัทําไมจังหวัดตางๆ ท่ัวประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 30 มกราคม 
พ.ศ. 2533 ใหองคการอุตสาหกรรมปาไมถอนตัวจากการเปนผูถือหุนใน บริษัททําไมจังหวัดตางๆ ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการ 
บริษัทท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไมถือหุนจํานวน 11 บริษัท มูลคาเงินลงทุนราคาตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
รวม 14.30 ลานบาท มีสถานะ ดังน้ี 

1. อยูระหวางการชําระบัญชี และเปนบริษัทราง 9 บริษัท 
บริษัทท่ีจดทะเบียนเลิกและอยูระหวางชําระบัญชี จํานวน 2 บริษัท   มูลคาเงินลงทุนราคาตามบัญชีรวม  0.90 

ลานบาท ซ่ึงคาดวามูลคาท่ีจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาเงินลงทุนท่ีบันทึกไว จึงไดตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนสําหรับบริษัท
ดังกลาวเต็มจํานวน 

บริษัทท่ีกระทรวงพาณิชยขีดชื่อออกจากทะเบียนเปนบริษัทราง 7 บริษัท   มูลคาเงินลงทุนราคาตามบัญชีรวม  4.50  
ลานบาท องคการอุตสาหกรรมปาไมไดตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนสาํหรับบริษัทดงักลาวไวเต็มจํานวน 

2.  บริษัทท่ียังดําเนินการอยู จํานวน 2 บริษัท  ไดแก บริษัท ตราดทําไม จํากัด จํานวนหุนท่ีถือ 28,000 หุน เปนทุนท่ี
ชําระแลว 2.80 ลานบาท มีสัดสวนในการลงทุน รอยละ 46.67 มูลคาเงินลงทุนราคาตามบัญชี จํานวน 11.32 ลานบาท และ บริษัท 
อินเตอรเนชั่นแนลเพาเวอรกรีน จํากัด จํานวนหุนท่ีถือ 28,000 หุน เปนทุนท่ีชําระแลว 0.70 ลานบาท มีสัดสวนในการลงทุน รอยละ 
46.67 มูลคาเงินลงทุนราคาตามบัญชี จํานวน 2.98 ลานบาท  

  

 

 

 

รายงานประจําป 2560 องคการอุตสาหกรรมปาไม                                                                                                            หนา 89 



หมายเหตุ 8  เงินลงทุนบริษัทยอย 
 

หนวย : ลานบาท 
ช่ือบริษทั จดทะเบียน

จัดต้ัง 
ประเภท
ธุรกิจ 

ทุนชําระแลว 
   2560       2559 

สัดสวน  
การลงทุน 

ราคาตามบัญชี 
  2560        2559 

บริษัท ไมอัดไทย จํากัด ประเทศไทย ธุรกิจไมอัด 80.00 80.00 100% 80.00 80.00 
หัก คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน      - - 

คงเหลือ      80.00 80.00 
        

 
องคการอุตสาหกรรมปาไม ถือหุนในบริษัทยอย จํานวน 1 บริษทั คือ บริษทั ไมอัดไทย จํากัด ประกอบธุรกิจไมอัด 

ราคาตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 80.00 ลานบาท ตามคณะรัฐมนตรีมีมต ิ เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2555 ใหเลิกกิจการ บริษัท ไมอัดไทย จํากัด โดยดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายและระเบยีบหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
และบริษัท ไมอัดไทย จํากัด ไดจดทะเบยีนเลิกบริษทักับกระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2555 และ
ดําเนินการชําระบญัช ี

ตอมา เม่ือวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2560 กรมสรรพากรมีหนังสือแจงให บริษัท ไมอัดไทย จํากัด ชําระภาษีเงินได  
นิติบุคคล ท้ังสิ้นจํานวน 1,407,628,662.19 บาท และภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวนท้ังสิ้น 1,018,061.49 บาท  

เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ศาลลมละลายกลางมีคําสัง่ใหพิทักษทรัพยเดด็ขาดตามท่ีผูชําระบัญชีรองขอใน
การประชุมเจาหน้ี เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีการประชุมเพ่ือปรึกษาเร่ืองการดําเนินการเก่ียวกับท่ีดินท่ีแตเดิมเปน
ของ บริษัท ไมอัดไทย จํากัด ตอมาภายหลังการจดทะเบียนเลิกบริษัท ผูชําระบัญชีไดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์ใหแก
องคการอุตสาหกรรมปาไม (ผูถือหุน) รวม 5 แปลง ไดแก ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 1577 , 1600 , 1866 , 1929 และ 1930 
ตําบลบางจาก อําเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร น้ัน ท่ีประชุมมีมติใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยดาํเนินการเพิกถอนการ 
โอนทรัพยสินตาม มาตรา 113 – 116 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 เพ่ือรวบรวมทรัพยสินของ 
บริษัท ไมอัดไทย จํากัด ท่ีไดโอนไปยังบุคคลอ่ืนใหกลับคืนกองทรัพยสินของบริษัท ซ่ึงผูบริหารคาดวามูลคาทรัพยสินท่ีไดกลับคืนมา
จะมีมูลคามากพอจะชําระหน้ีสินและคืนผูถือหุนท้ังหมด  

เน่ืองจากยงัมีความไมแนนอนท่ีเกิดการดอยคาเงินลงทุนในบริษทัยอยจึงไมตัง้คาเผื่อการดอยคา 
 
 
หมายเหตุ 9  อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน                                                           

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 8.06 ลานบาท ประกอบดวย ท่ีดิน 
จํานวน 7.73 ลานบาท และอาคารและสิ่งปลูกสราง จํานวน 0.33 ลานบาท มีรายการเคลื่อนไหวระหวางป ดังน้ี 
 

  หนวย : ลานบาท 
 ที่ดิน อาคารและส่ิงปลูกสราง รวม 

ราคาทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 7.73 0.79 8.52 
บวก เพ่ิมระหวางงวด          -               -          - 
หัก จําหนาย          -               -          - 
ราคาทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 7.73 0.79 8.52 
คาเสื่อมราคาสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559          - 0.43 0.43 
บวก เพ่ิมระหวางงวด          - 0.03 0.03 
หัก จําหนาย          -                -          - 
คาเสื่อมสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560          - 0.46 0.46 
 

หนา 90                                                                                                              รายงานประจําป 2560 องคการอุตสาหกรรมปาไม 



หมายเหตุ 9  อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (ตอ) 
หนวย : ลานบาท 

 ที่ดิน อาคารและส่ิงปลูกสราง รวม 
คาเผื่อการดอยคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 - - - 
บวก เพ่ิมระหวางงวด - - - 
หัก จําหนาย - - - 
คาเผื่อการดอยคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 - - - 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนสุทธ ิ 7.73 0.33 8.06 
    

 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 องคการอุตสาหกรรมปาไมมีท่ีดินเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน  
จํานวน 28 โฉนด ราคาตามบัญชี 7.73 ลานบาท ในจํานวนน้ีองคการอุตสาหกรรมปาไมไดจางผูประเมินราคาอิสระทําการ
ประเมินมูลคายุติธรรมของท่ีดิน จํานวน 28 โฉนด มีมูลคายุติธรรมเปนเงินจํานวน 1,314.02 ลานบาท โดยใชวิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) ซ่ึงเปนมูลคายุติธรรมท่ีจัดอยูในระดับ 2  
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หมายเหตุ 10  ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสวนปา   
หนวย : ลานบาท 

 ที่ดิน สวนปรบัปรุง
ที่ดิน 

อาคาร        
และสิ่งปลูกสราง 

ระบบ
สาธารณูปโภค 

เครื่องจักร ยานพาหนะ สัตว
พาหนะ 

อุปกรณ
เครื่องมือ 
เครื่องใช 

คอมพวิเตอร ทรพัยสิน
ระหวาง

ดําเนินการ 

รวม
ทรพัยสิน 

สวนปา
ยางพารา 

สวนปาเพือ่
การอนุรกัษ 

ทรพัยสิน
ระหวาง

ดําเนินการ
สวนปา

ยางพารา 

รวม 

ราคาทุน                

วันท่ี 31 ธ.ค. 59 50.64 - 693.81 - 118.01 400.12 6.71 93.10 69.63 71.32 1,503.34 498.01 635.42 614.84 3,251.61 

เพิ่มขึ้น - 0.92 84.02 32.93 48.25 23.76 - 9.89 0.41 - 200.18 131.01 48.78 71.62 451.59 

ลดลง - - (0.57) - (0.06) (4.44) - (1.51) (0.72) (64.63) (71.93) (51.65) (49.08) (146.60) (319.26) 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 50.64 0.92 777.26 32.93 166.20 419.44 6.71 101.48 69.32 6.69 1,631.59 577.37 635.12 539.86 3,383.94 

คาเสือ่มราคาสะสม                

วันท่ี 31 ธ.ค. 59 - - 277.12 - 46.26 337.97 3.38 61.93 37.47 - 764.13 - - - 764.13 

เพิ่มขึ้น - - 24.67 0.95 5.39 10.30 0.24 6.67 11.53 - 59.75 - - - 59.75 

ลดลง - - (0.26) - (0.04) (4.30) - (1.48) (0.72) - (6.80) - - - (6.80) 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 - - 301.53 0.95 51.61 343.97 3.62 67.12 48.28 - 817.08 - - - 817.08 

มูลคาสุทธติามบัญชี                

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 50.64 0.92 475.73 31.98 114.59 75.47 3.09 34.36 21.04 6.69 814.51 577.37 635.12 539.86 2,566.86 

วันที่ 31 ธ.ค. 59 50.64 - 416.69 - 71.75 62.15 3.33 31.17 32.16 71.32 739.21 498.01 635.42 614.84 2,487.48 

                

ท่ีดิน ราคาทุน 50.64 ลานบาท ไมรวมท่ีดิน 5 แปลงท่ี บริษัท ไมอัดไทย จํากัด โอนใหองคการอุตสาหกรรมปาไม เน่ืองจากเจาหน้ี บริษัท ไมอัดไทย จํากัด มีมติใหเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยดําเนินการเพิกถอนการโอนทรัพยสินกลับคืน 
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หมายเหตุ 10   ที่ดิน อาคาร อุปกรณ – สุทธิ และสวนปา (ตอ)   

คาเสื่อมราคาสําหรับป 2560 จํานวน 59.75 ลานบาท สวนหน่ึงไดบันทึกรวมอยูในตนทุนขาย และคาใชจาย
จากการใหบริการ จํานวน 53.29 ลานบาท คาใชจายในการขาย และคาใชจายในการบริหาร จํานวน 4.55 ลานบาท รวมเปน
เงิน 57.84 ลานบาท คงเหลือจํานวน 1.91 ลานบาท บันทึกเปนงานระหวางผลิตสวนปาเศรษฐกิจอ่ืนๆ 

 

 

หมายเหตุ 11 สินทรัพยไมมีตัวตน 

  หนวย : ลานบาท 
 2560 2559 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 21.93 21.93 
หัก คาตดัจําหนายสะสม (20.45) (16.06) 

รวม 1.48 5.87 
   

 
คาตัดจายสําหรับป 2560 จํานวน 4.38 ลานบาท สวนหน่ึงบันทึกอยูในคาใชจายบริหาร จํานวน 1.68 ลานบาท 

และคาใชจายเงินอุดหนุนรัฐบาล จํานวน 2.70 ลานบาท 
 
 
หมายเหตุ 12  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น       
  หนวย : ลานบาท 
 2560 2559 
เงินใหกูยืมแกพนักงาน 0.12 0.12 
สินคาตัวอยาง 4.18 4.18 
เงินมัดจําและเงินประกัน 0.22 0.23 

รวม 4.52 4.53 
   

 
 
หมายเหตุ 13  เจาหน้ีการคา      
  หนวย : ลานบาท 
 2560 2559 
เจาหน้ีการคา - คาซ้ือไม 82.71 115.90 
                 - อ่ืนๆ 0.14 3.50 
 82.85 119.40 
เจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 26.32 26.32 

รวม 109.17 145.72 
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หมายเหตุ 13   เจาหน้ีการคา (ตอ)     
เจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกันเกิดจาก บริษัท ไมอัดไทย จํากัด (มอท.) โอนเงินลงทุนการปลูกสราง

สวนปาลาดกระทิง และสวนปาหวยระบําใหองคการอุตสาหกรรมปาไม เ พ่ือหักลางหน้ีสินระหวางกันตามราคาทุน 
และใหองคการอุตสาหกรรมปาไมดําเนินการตอไป ตามบันทึกองคการอุตสาหกรรมปาไม ที่ ทส 1401/1328  
ลงวันท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2555  มีรายละเอียดบัญชีท่ีเก่ียวของกัน ดังน้ี    

 
หนวย : ลานบาท 

ยอดยกมาจากป 2554  45.30 
บวก   มอท. สงไมซุงสวนปาหวยระบํา ใหสํานักสงเสริมและพัฒนาไมเศรษฐกิจตาก 4.85  
         คาซ้ือไมซุงสักสวนปาหวยระบํา จาก มอท. 126.30 ลบ.ม 0.43  
         มอท. สงสินคาครุภัณฑใหโรงงานผลติภัณฑไม สวนท่ี อ.อ.ป. คางชําระ 0.01 5.29 
หัก     จายชําระหน้ีให มอท. (ม.ค. – มิ.ย. 55)      (24.14)  
         จายดอกเบีย้เงินกูแทน มอท. (ม.ค. – มิ.ย. 55)      (0.13) (24.27) 
         เจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ 31 ธันวาคม 2560  26.32 
   

 
 
หมายเหตุ 14  คาใชจายคางจาย 

หนวย : ลานบาท 
 2560 2559 

เงินชดเชยและเงินตอบแทนผูท่ีลาออกตามโครงการเกษียณอายกุอนกําหนด 0.18 0.18 
เงินเดือนตกเบิก 15.21 - 
คาสวนแบงยางพารา 3.09 3.77 
คาใชจายคางจายอ่ืนๆ     13.56 6.00 

รวม 32.04 9.95 
   

 
เงินชดเชยและเงินตอบแทนผูท่ีลาออกตามโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด ณ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 0.18 

ลานบาท เปนของนายประกอบ ไชยโอชะ ซ่ึงองคการอุตสาหกรรมปาไมไดชะลอการจายเงิน เน่ืองจากปจจุบันอยูระหวาง
การแจงความดําเนินคดีกับ นายสุชาติ เหมือนสังข ผูรับจางเฝารักษาไมของกลางและอุปกรณของกลางขององคการอุตสาหกรรมปาไม
ท่ีนายประกอบ เปนผูวาจาง 

 
 

หมายเหตุ 15  หน้ีสินหมุนเวียนอื่น    
หนวย : ลานบาท 

 2560 2559 
เจาหน้ีความผิดทางแพง 12.86 13.86 
ภาษีมูลคาเพ่ิมคางจาย 6.79 8.51 
เงินมัดจํา 1.21 2.50 
เงินประกันซอง 0.79 0.31 
ขัดของ – เจาหน้ี 0.02 0.33 
ภาษหีัก ณ ท่ีจาย 1.52 4.04 

รวม 23.19 29.55 
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หมายเหตุ 15  หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (ตอ) 
 

เจาหน้ีความผิดทางแพง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีจํานวน 12.86 ลานบาท เปนขอพิพาทระหวาง
การรถไฟแหงประเทศไทยกับองคการอุตสาหกรรมปาไม ซ่ึงการรถไฟแหงประเทศไทยไดสงเร่ืองพรอมเอกสารหลักฐาน         
ไปยังสํานักงานอัยการสูงสุดเ พ่ือขอใหดํา เ นินการตามมติคณะรัฐมนตรี  เ มื่อวันที่  12  ธันวาคม พ.ศ .  2549 
กรณีองคการอุตสาหกรรมปาไมผิดสัญญาซ้ือขายไมหมอนรองรางธรรมดาเน้ือแข็ง 9 สัญญา รวมเปนเงิน 136.33 ลานบาท          
คิดเปนคาปรับ จํานวน 34.65 ลานบาท คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพงของสวนราชการ
และหนวยงานท่ีเ ก่ียวของได พิจารณาแลว จึง มีมติตัดสินชี้ขาดใหองคการอุตสาหกรรมปาไมชําระเงินคาปรับ
เปนเงิน 13.86 ลานบาท แกการรถไฟแหงประเทศไทยและประธานกรรมการพิจารณาชี้ขาดใหยุติในการดําเนินคดีแพง
ของสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดนําเสนอคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีมติคณะรัฐมนตรีไดทราบแลว เม่ือวันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2555 
องคการอุตสาหกรรมปาไม ขอผอนชําระเปนระยะเวลา 13 ปๆ ละ 1.00 ลานบาท ซ่ึงจายชําระภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
และเม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดจายเงินงวดแรกใหกับการรถไฟแหงประเทศไทย 
ตามเช็คธนาคารกรุงไทย เลขท่ี 10076238 จํานวน 1.00 ลานบาท และเม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 จายเช็คธนาคารกรุงไทย 
เลขท่ี 10097850  จํานวน 1.00 ลานบาท 
 
 
หมายเหตุ 16  รายการรอการรับรู        
 

                         หนวย : ลานบาท 
 2560  2559 
รายไดจากการบริจาครอการรับรู    

ยอดยกมา 9.71  10.74 
บวก รับเพ่ิมในระหวางป      -  0.04 
หัก   รับรูเปนรายไดในป (1.04)  (1.07) 

ยอดยกไป 8.67  9.71 
    

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู   
ยอดยกมา  569.62   491.78 
บวก รับเพ่ิมในระหวางป 288.58     305.53    
หัก   รับรูเปนรายไดในป  (220.86)   (227.69) 

ยอดยกไป 637.34  569.62 
    

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรูเบิกจายแทนกัน    
 ยอดยกมา –          – 
 บวก รับเพ่ิมในระหวางป 5.14  17.32 
 หัก   รับรูเปนรายไดในป  (5.14)   (17.32) 

ยอดยกไป           –          – 

รวม 646.01  579.33 
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หมายเหตุ 17  โบนัสคางจาย 
 

หนวย : ลานบาท 
 2560 2559 

โบนัสคณะกรรมการ 2.96 2.28 
โบนัสพนักงาน 115.72 108.08 

รวม 118.68 110.36 
   

 
โบนัสคางจาย ประกอบดวย โบนัสคณะกรรมการ และโบนัสพนักงาน เปนการรับรูโบนัสจากผลการดําเนินงาน 

ท่ีมีกําไรสุทธิ ตัง้แตป พ.ศ. 2553 – 2557 และป พ.ศ. 2559  
 
 
หมายเหตุ 18   เงินคางนําสงคลัง 
เงินคางนําสงคลงั จํานวน 40.66 ลานบาท ประกอบไปดวย  
                                                                                                                            หนวย : ลานบาท 

  2560 2559 
เงินคางนําสงคลงั (กําไรสุทธิประจําป 2553) 28.21 37.21 
เงินคางนําสงคลงั (กําไรสุทธิประจําป 2535) 7.45 7.45 
เงินคางนําสงคลงั (กําไรสุทธิประจําป 2534) 5.00 5.00 

รวม 40.66 49.66 
   

 
เงินคางนําสงคลัง เปนเงินท่ีสํานักคณะกรรมการนโยบายรัฐ (สคร.) อนุมัติใหองคการอุตสาหกรรมปาไมจัดสรร     

กําไรสุทธิ ประจําป พ.ศ. 2553 โดยใหองคการอุตสาหกรรมปาไมนําสงรายไดแผนดิน จํานวน 37.21 ลานบาท เน่ืองจาก
องคการอุตสาหกรรมปาไมประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน จึงกําหนดใหทยอยนําสงรายไดแผนดิน 12 งวด งวดท่ี 1 – 9 
นําสงในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เดือนละ 3.00 ลานบาท  องคการอุตสาหกรรมปาไมไดนํา
เงินสงคลัง เม่ือเดือนมีนาคม เมษายน และกรกฎาคม พ.ศ. 2560 เดือนละ 3.00 ลานบาท รวมเปนเงิน 9.00 ลานบาท งวดท่ี 
10 – 12 นําสงในเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2561 เดือนละ 3.40 ลานบาท 

สําหรับกรณีคางนําสงรายไดแผนดินป พ.ศ. 2534 และป พ.ศ. 2535 และกรณีท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไม        
มิไดขอจัดสรรกําไรสุทธิมายังกระทรวงการคลั งป  พ.ศ. 2539 และป  พ .ศ . 2546 - พ.ศ . 2552 สํ านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อยูระหวางพิจารณาหลักเกณฑการนําสงรายไดแผนดิน 
 
 
หมายเหตุ 19   ภาระหน้ีสินผลประโยชนระยะยาวหลังออกจากงาน  
 

การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระหน้ีสินผลประโยชนระยะยาวหลังออกจากงาน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี      
31 ธันวาคม 2560 และในป 2559 มีดังน้ี   

หนวย : ลานบาท 
 2560 2559 

ภาระหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน ณ วันตนป 195.39 203.44 
บวก ประมาณการผลประโยชนพนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

ตนทุนบริการงวดปจจุบัน 17.85 18.42 
ตนทุนดอกเบี้ย 4.60 4.91 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย - 4.45 
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หมายเหตุ 19  ภาระหน้ีสินผลประโยชนระยะยาวหลังออกจากงาน (ตอ) 
  หนวย : ลานบาท 
 2560 2559 

หัก จายผลประโยชนพนักงานระหวางป 34.84 35.82 
มูลคาปจจุบันของภาระหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 183.00 195.39 
   
ขอสมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Basis) 

 2560 2559 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 6.50 6.50 
อัตราคิดลด 2.46 2.46 
อายุครบเกษียณ (ป) 60 60 

 
เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญตัิแหงชาติไดเห็นชอบพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับใหม 

โดยจะมีผลใชบังคับเม่ือพน 30 วัน นับแตประกาศในราชกิจจานุเบกษา ท้ังน้ี พระราชบัญญัตคิุมครองแรงงานดังกลาวฯ 
กําหนดใหนายจางตองจายคาชดเชยใหลูกจางท่ีถูกเลิกจางเพ่ิมเติม หากลูกจางทํางานติดตอกันครบ 20 ป ขึ้นไป ลูกจางมีสิทธิ
ไดรับชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 400 วัน  ซ่ึงเม่ือพระราชบัญญัตคิุมครองแรงงานดังกลาว มีผลบังคับใชจะไมมีผลกระทบ
ตอองคการอุตสาหกรรมปาไม เน่ืองจากองคการอุตสาหกรรมปาไมยึดถือตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 2543 
 
 
หมายเหตุ 20  หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น      

  หนวย : ลานบาท 
 2560  2559 

เงินรับลวงหนา – บางโพ 33.66 33.66 
เงินประกันพนักงาน   0.05   0.04 
เงินกองทุนปองกันไฟปาและดอกเบี้ย   2.17   2.16 
เงินชวยเหลือโครงการวนวัฒนวิทยาและดอกเบีย้   0.56   0.56 
เงินชวยเหลือโครงการพืชพลงังาน (ชีวมวล)  –    0.04 
เงินชวยเหลือโครงการตางๆ   1.25   0.55 
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาไมผลและไมยืนตน 15.00 15.00 
เงินอุดหนุนศูนยเฉพาะกิจปองกันปราบปรามการบุกรุกทําลายปา 17.94 17.94 
เงินประกันรับ 47.21 39.03 
ภาระบําเหน็จพนักงาน     1.61      1.42 

รวม 119.45  110.40 
 

เงินรับลวงหนา – บางโพ จํานวน 33.66 ลานบาท เปนเงินคาธรรมเนียมการใชประโยชนบนท่ีดินแปลงบางโพ     
ตามสัญญาเลขท่ี ส.กม. 22/2555 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 จํานวน 56.10 ลานบาท สําหรับการใชประโยชน 30 ป  
โดยไมนับรวมระยะเวลาในการกอสรางอาคาร 4 ป โดยแบงรับเปน 10 งวด ตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2556 รวม 6 งวดๆ ละ 5.61 ลานบาท โดยไดบันทึกเปนบัญชีเงินรับลวงหนา ซ่ึงมีปญหาไมสามารถดําเนินการตามสญัญา
ได รายละเอียดตามหมายเหตุขอ 27.1 
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หมายเหตุ 20  หน้ีสินไมหมุนเวียนอืน่ (ตอ)      

เงินชวยเหลือโครงการวนวัฒนวิทยา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 0.56 ลานบาท เปนเงิน
ในโครงการท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไมไดรับเงินชวยเหลือจากมูลนิธิวนวัฒนวิทยาโพนทะเล อู – เมดา (OSC– U) เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี
ปลูกสรางสวนปาในพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรมท่ีอยูในความดูแลขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาไมผลและไมยืนตนและเงินอุดหนุนศูนยเฉพาะกิจปองกันปราบปรามการบุกรุก   
ทําลายปา จํานวน 15.00 ลานบาท และจํานวน 17.94 ลานบาท เปนเงินท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไมจายใหหนวยงาน
ราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามมติคณะรัฐมนตรียอดเงินคงเหลือเปนเงินท่ีจัดสรรจากกําไรสุทธิ         
ประจําป พ.ศ. 2533 ซ่ึงไดบันทึกเปนหน้ีสินไมหมุนเวียนโดยไมเคลื่อนไหวเปนเวลานานมากวา 27 ป ปจจุบันอยูในระหวาง
องคการอุตสาหกรรมปาไมดําเนินการใหมีการทบทวนมตคิณะรัฐมนตรีเพ่ือยกเลิกโครงการดังกลาวฯ 
 
 
หมายเหตุ 21 รายไดอื่นๆ      

หนวย : ลานบาท 
 2560 2559 

รายไดจากการชดเชยพ้ืนท่ีสวนปา 39.52 53.61 
รายไดคาขนสง 10.40 10.47 
เงินปนผล         - 0.01 
รายไดคาจางแผวถางปา 1.92 9.40 
รายไดจากกองทุนสงเคราะหสวนยาง        - 13.80 
รายไดคาเชา 14.89 12.59 
รายไดจากการบริจาค  1.43 1.31 
รายไดเบ็ดเตลด็  4.66 5.25 
รายไดดอกเบี้ย  0.15 0.13 
กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน  0.37 0.58 
รายไดคาปรับ       2.18 0.83 
อ่ืน ๆ  8.90 8.80 

รวม 84.42 116.78 
   

 
 
หมายเหตุ 22 คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย     

หนวย : ลานบาท  
 2560  2559 

คาเสื่อมราคา 4.57  4.24 
คาตดัจําหนาย 1.68  1.72 

รวม 6.25  5.96 
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หมายเหตุ 23  คาใชจายอื่น 
หนวย : ลานบาท 

 2560 2559 
ประมาณการเผื่อสินคาชาํรุดและเสื่อมคุณภาพ (1.03) (1.94) 
คาใชจายชดเชยพ้ืนท่ีสวนปา 37.25 2.36 
คาใชจายโครงการดแูลเพ่ือการอนุรักษสวนปา  7.56 9.87 
หน้ีสงสยัจะสูญ (2.84) (1.03) 
อ่ืน ๆ 18.18 20.97 

รวม 59.12 30.23 
   

 
คาใชจายโครงการชวยเหลือสังคม สําหรับป พ.ศ. 2560 จํานวน 7.56 ลานบาท และป พ.ศ. 2559 จํานวน 9.87 ลานบาท 

เปนคาใชจายในการดูแลและบํารุงรักษาสวนปาเพื่อการอนุรักษโครงการ 1 – 6 (อายุต้ังแต 20 ป ขึ้นไป)  
 
 
หมายเหตุ 24  คาใชจายจําแนกตามลักษณะ 

หนวย : ลานบาท 
 2560 2559 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป และงานระหวางทํา (53.23) (6.77) 
วัตถดุิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 632.75 868.07 
คาตอบแทนกรรมการ    2.11    2.90 
คาใชจายพนักงาน 568.06 561.21 
คาเสื่อมราคาและคาตดัจําหนาย  62.24  54.86 
คาใชจายอ่ืนๆ     845.95   791.49 

รวม 2,057.88 2,271.76 
   

คาใชจายอ่ืนๆ ประกอบดวย   
คาสวนแบงนํ้ายางพารา 144.55 92.82 
คาใชจายเงินอุดหนุน 169.65 157.75 
คาใชจายเงินอุดหนุนรัฐบาลเบิกจายแทนกัน 5.14 17.32 
คาสาธารณูปโภค 23.88 22.28 
คานํ้ามันเชื้อเพลงิ 55.90 51.19 
คาซอมแซม 42.68 39.19 
คาใชจายเก่ียวกับยานพาหนะ  13.65 13.58 
คาใชจายเก่ียวกับทรัพยสิน 5.55 5.19 
คาวัสดุสํานักงาน  9.98 9.47 
คาจางท่ีปรึกษา และวิจัย 2.41 1.98 
คาเลีย้งรับรองและพิธีการตาง ๆ   6.40 6.48 
คาใชจายเบด็เตล็ด 14.73 15.86 
คาสอบบญัช ี 1.20 1.20 
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หมายเหตุ 24  คาใชจายจําแนกตามลักษณะ (ตอ) 
หนวย : ลานบาท 

 2560 2559 
คาใชจายผลติและการบริการ  36.90 32.47 
คาจางเหมา 147.21 136.60 
คาใชจายปลูกสรางสวนปา  121.56 174.21 
คาใชจายชดเชยพ้ืนท่ีสวนปา 37.25 2.36 
คาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญและสินคาชาํรุดและเสื่อมคุณภาพ  (2.84) (2.87) 
คาใชจายอ่ืนๆ 10.15 14.41 

รวม 845.95 791.49 
   

 
 
 
หมายเหตุ 25   ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดและจัดประเภทใหม 

ในป พ.ศ. 2560 องคการอุตสาหกรรมปาไม พบรายการขอผดิพลาดท่ีเกิดขึ้นตั้งแตงวดปกอน ดงัน้ี 
1. ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ และสวนปา พบวา ในป พ.ศ. 2553 องคการอุตสาหกรรมปาไมได รับการออกโฉนด

จากการครอบครองท่ีดิน จํานวน 25 โฉนด ราคาประเมิน จํานวน 35.74 ลานบาท และน.ส. 3 เลขท่ี 15 ตาํบลบานปน       
อําเภอลอง จังหวัดแพร ราคาประเมิน จํานวน 0.06 ลานบาท รวมท้ังสิ้น 35.80 ลานบาท แตไมไดนํามาบันทึกบัญชี 
ทําใหท่ีดิน อาคาร อุปกรณ และสวนปาแสดงยอดคงเหลือต่ําไป รวมจํานวน 35.80 ลานบาท 

2. เงินลงทุนในบริษัทรวม พบวา องคการอุตสาหกรรมปาไม เขาถือหุนในบริษัทโดยมีสัดสวนการลงทุน 
จํานวนรอยละ 46.67 แตไมไดบันทึกบัญชีรับรูสวนไดเสียจากการลงทุนในบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวม ตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคาทําใหเงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงยอดคงเหลือตํ่าไป โดยเปนของ 
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนลเพาเวอรกรีน จํากัด จํานวน 2.40 ลานบาท และบริษัท ตราดทําไม จํากัด จํานวน 8.28 ลานบาท 
รวมจํานวน 10.68 ลานบาท 

3. เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดรับเงินชดเชยสิ่งกอสราง และสิทธิ
การใช ท่ีดินราชพัสดุ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร รวมคาร้ือถอนและคาขนยาย จํานวน 48.89 ลานบาท 
เม่ือองคการอุตสาหกรรมปาไม ไดสงมอบท่ีดินใหสาํนักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และไดตัดจําหนายสินทรัพยดังกลาว
ออกจากบัญชี แตรับรูเงินชดเชยเปนรายไดเพียง 11.01 ลานบาท ซ่ึงตองรับรูเปนรายไดสวนท่ีเหลือ จํานวน 37.88 ลานบาท 

4. ในป พ.ศ. 2559 องคการอุตสาหกรรมปาไมมีการทบทวนการคํานวณผลประโยชนพนักงาน  เน่ืองจากเปลี่ยนแปลง
สมมติฐานทําใหภาระหน้ีสินผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานเพ่ิมขึ้น จํานวน 0.32 ลานบาท ภาระหน้ีสินผลประโยชน
ระยะยาวหลงัออกจากงานเพ่ิมขึ้น จํานวน 4.45 ลานบาท และขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ในกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเพ่ิมขึ้น จํานวน 4.77 ลานบาท 

5. เงินฝากเงินประกันพนักงาน จํานวน 0.05 ลานบาท เงินฝากกองทุนปองกันไฟปา จํานวน 2.17 ลานบาท 
และเงินฝากโครงการวนวัฒนวิทยา จํานวน 0.56 ลานบาท เปนเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย แสดงเปน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน จึงจัดประเภทรายการใหมเปนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดทําใหเงินฝากธนาคารออมทรัพย
มียอดเพิ่มขึ้น จํานวน 2.78 ลานบาท 

ดังน้ัน องคการอุตสาหกรรมปาไม จึงปรับปรุงแกไขขอผดิพลาดและจัดประเภทใหมดงักลาว ในป พ.ศ. 2560 
โดยการปรับยอนหลงัทําใหงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 
สําหรับปสิ้นสดุวันเดียวกัน และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เปลี่ยนแปลงไป ดงัน้ี 
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หมายเหตุ 25  ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดและจัดประเภทใหม (ตอ) 
 

หนวย : บาท 
แกไขขอผิดพลาด กอนปรับปรุง ปรับปรงุ หลังปรบัปรุง 
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
- เงินลงทุนในบริษัทรวม 3,500,000.00 10,675,323.09 14,175,323.09 
- ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ และสวนปา 2,451,680,414.23 35,797,575.00 2,487,477,989.23 
- ภาระหน้ีสินผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน (19,402,290.00) (322,018.00) (19,724,308.00) 
- รายการรอการรับรู  (617,213,084.45) 37,878,100.00 (579,334,984.45) 
- ภาระหน้ีสินผลประโยชนระยะยาวหลงัออกจากงาน (190,941,016.00) (4,448,371.00) (195,389,387.00) 
- กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร  (2,149,377,114.92) (79,580,609.09) (2,228,957,724.01) 
    
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
- รายไดอ่ืนๆ (116,930,100.09) 153,833.90 (116,776,266.19) 
- กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนขาดทุนจากการ   
  ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

- 4,770,389.00 4,770,389.00 

- กําไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับป 96,525,993.55 (4,924,222.90) 91,601,770.65 
 
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
- เงินลงทุนในบริษัทรวม 3,500,000.00 10,829,156.99 14,329,156.99 
- ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ และสวนปา 2,400,524,775.47 35,797,575.00 2,436,322,350.47 
- รายการรอการรับรู (540,402,949.47) 37,878,100.00 (502,524,849.47) 
- กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร (2,052,851,121.37) (84,504,831.99) (2,137,355,953.36) 
    
จัดประเภทใหม    
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
- เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 77,625,302.75 2,762,475.54 80,387,778.29 
- สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 7,289,388.47 (2,762,475.54) 4,526,912.93 
    
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 61,724,791.01 2,750,824.63 64,475,615.64 
- สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 7,356,275.09 (2,750,824.63) 4,605,450.46 
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หมายเหตุ 26   สินทรัพยหรือหน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึน 
26.1 องคการอุตสาหกรรมปาไมมีคดีความท่ีอยูระหวางดําเนินการวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดังน้ี 

 26.1.1 องคการอุตสาหกรรมปาไมเปนโจทก ในเร่ืองเก่ียวกับคดีละเมิดและคดีผิดสัญญา จํานวน 7 คดี  
โดยคดีมีทุนทรัพยรวมเปนเงิน 12.17 ลานบาท 

26.1.2 องคการอุตสาหกรรมปาไมเปนจําเลย ในเร่ืองเก่ียวกับคดลีะเมิดและคดผีดิสญัญา จํานวน 11 คด ี
โดยคดีมีทุนทรัพยรวมเปนเงิน 29.42  ลานบาท 

26.2 บริษัทยอยมีคดีท่ีอยูระหวางดําเนินการ เพียงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ไดแก บริษัท ไมอัดไทย จํากัด 
ยื่นฟองคดีแพง บริษัท สิงหพาราเทค จํากัด (มหาชน) ในวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2552 กรณีผิดสัญญาจะซ้ือจะขาย
อาคารสํานักงาน โรงงาน เครื่องจักร และทรัพยสินอ่ืนๆ ท่ีจังหวัดสระบุรี รวมเปนเงินท้ังสิ้น 68.43 ลานบาท 
แตบริษัท ไมอัดไทย จํากัด ไดรับเงินท่ีชําระลวงหนาคาท่ีดิน จํานวน 40.00 ลานบาท บริษัท ไมอัดไทย จํากัด  เรียกให 
บริษัท สิงหพาราเทค จํากัด (มหาชน) ชาํระคาเสียหายสวนท่ีเหลือเปนเงิน 28.43 ลานบาท ตามบันทึกท่ี ทส 1500/060 
ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 บริษัท ไมอัดไทย จํากัด ไดแจงความประสงคการเรียกดอกเบี้ยจาก บริษัท สิงหพาราเทค จํากัด 
(มหาชน) ในอัตรารอยละสิบหาตอปจากยอดเงิน 28.43 ลานบาท ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย ตั้งแตวันท่ีไดรับหนังสือ 
(วันท่ี 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552) จนถงึวันท่ีฟอง (วันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2553) คดิเปนเงิน 4.49 ลานบาท 

ศาลจังหวัดสิงหบุรีไดพิจารณาแลว เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ใหจําหนายคดีชั่วคราวเน่ืองจาก 
บริษัท สิงหพาราเทค จํากัด (มหาชน) ยื่นขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลาง โดย บริษัท ไมอัดไทย จํากัด อยูระหวาง
ขอรับชําระหน้ีในคดีฟนฟูกิจการ และให บริษัท ไมอัดไทย จํากัด รายงานความคบืหนาในการขอรับชาํระหน้ีในคดีฟนฟูกิจการ
ตอศาลจังหวัดสงิหบุรี ในวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

ศาลลมละลายกลางมีคําสัง่ให บริษัท สิงหพาราเทค จํากัด (มหาชน) ทําแผนฟนฟูกิจการและศาลลมละลายกลาง    
นัดพิจารณาแผนฟนฟูกิจการ ในวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ศาลลมละลายกลาง 
มีคําสั่งใหยกเลิกแผนฟนฟูกิจการของ บริษัท สิงหพาราเทค จํากัด (มหาชน) เน่ืองจากศาลเห็นวาผูทําแผนยังไมอาจแสดงหลักฐาน        
การประเมินราคาทรัพยสินมาใหเจาหน้ีตรวจสอบได ซ่ึงการประเมินมูลคาทรัพยสินนับเปนสาระสําคัญของแผนฟนฟูกิจการ 

วันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ศาลจังหวัดสิงหบุรี (ความแพง) ใหเลื่อนคดีเพ่ือให บริษัท ไมอัดไทย จํากัด 
ไปตรวจสอบความคืบหนาคด ีบริษัท สิงหพาราเทค จํากัด (มหาชน) ถูกเจาหน้ีฟองเปนคดลีมละลาย และใหรายงานใหศาลทราบ
ในวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2558 

เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2558 บริษัท ไมอัดไทย จํากัด ไดแถลงตอศาลจังหวัดสิงหบุรี แจงใหทราบวา             
ศาลลมละลายกลางมีคาํสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของ บริษัท สิงหพาราเทค จํากัด (มหาชน) เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 
ซ่ึงอยูระหวางท่ี บริษัท ไมอัดไทย จํากัด ดาํเนินการยื่นคําขอรับชําระหน้ีในคดีลมละลาย สวนคดีแพงขอใหศาลมีหนังสือ          
แจงเจาพนักงานพิทักษทรัพยเขามาดําเนินคดีแทน บริษัท สิงหพาราเทค จํากัด (มหาชน) โดยศาลใหนัดพรอม ในวันท่ี          
27 สงิหาคม พ.ศ. 2558 และเม่ือถงึกําหนดนัดพรอมคูความ ศาลจังหวัดสิงหบุรี มีคาํสัง่ใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ 
เน่ืองจากพิเคราะหเห็นวา ศาลลมละลายกลาง มีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดในคดีลมละลายและ บริษัท ไมอัดไทย จํากัด 
โจทกไดยื่นคาํขอรับชําระหน้ีในคดีลมละลายแลว 

เม่ือวันท่ี 10 เมษายน  พ.ศ. 2558  บริษัท ไมอัดไทย จํากัด ไดยื่นคําขอรับชาํระหน้ีในคดีลมละลาย กรมบงัคับคด ี         
นัดตรวจคําขอรับชําระหน้ีในคดีลมละลาย ในวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ท่ีกรมบังคับคดีและใหนัดประชุมเจาหน้ีคดลีมละลาย   
ในวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เจาพนักงานพิทักษทรัพยนัดประชุมเจาหน้ีคร้ังแรกท่ีกรมบังคับคดี 
ลูกหน้ีไดยื่นขอประนอมหน้ีและขอใหเลื่อนประชุม แตเจาหน้ีเสียงขางมากคัดคานและใหรายงานตอศาลลมละลายกลาง
เพ่ือพิพากษาใหลูกหน้ีลมละลายตอไป การจัดการทรัพยสินของลูกหน้ีอยูระหวางดําเนินการนําทรัพยสินอันเปนหลักประกัน
ในคดีแพงขายทอดตลาดนํามาชําระหน้ีใหแกเจาหน้ีบุริมสิทธ์ิ และเจาหน้ีตามคําพิพากษาท่ีสามารถใชสิทธิบงัคับเอาแกทรัพยสิน     
อันเปนหลักประกันในคดีแพง 
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หมายเหตุ 26   สินทรัพยหรือหน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึน (ตอ) 

วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ศาลลมละลายกลาง ไดนัดไตสวนจําเลย บริษัท สิงหพาราเทค จํากัด (มหาชน) 
เจาพนักงานพิทักษทรัพยแถลงตอศาล และมีคําไตสวนจําเลยไดความเพียงพอแลวจึงใหปดการไตสวน ศาลแจงใหจําเลยทราบวา 
ศาลมีคําพิพากษาใหจําเลยลมละลายแลว ตั้งแตวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และจําเลยจะไดรับการปลดจากการลมละลาย
หรือยกเลิกการลมละลายตอไปหากปฏิบัติตามกฎหมาย กรณีดังกลาวฯ จึงยังคงอยูในความควบคุมดูแลของเจาหนาท่ีพิทักษทรัพย 
กรมบังคับคดี 

ระหวางดําเนินการดังกลาว ศาลลมละลายกลาง ในคดีหมายเลขแดงท่ี ล. 1152/2561 ไดมีคําสั่ง 
เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ใหพิทักษทรัพยของ บริษัท ไมอัดไทย จํากัด เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 
มาตรา 88 เน่ืองจากสินทรัพยของ บริษัท ไมอัดไทย จํากัด ท่ีมีอยูไมพอกับหนี้สินการดําเนินการขอรับชําระหนี้กับ 
บริษัท สิงหพาราเทค จํากัด (มหาชน) จึงอยูในอํานาจของเจาพนักงานพิทักษทรัพย 
 
 
หมายเหตุ 27  เหตุการณสําคัญ 

27.1 เงินรับลวงหนา – บางโพ 
การยกเลิกสัญญาเชาท่ีดินเพ่ือใชประโยชนแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร สืบเน่ืองจากการประชุม

คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม คร้ังท่ี 8/2554 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เร่ือง การบริหารจัดการ
ท่ีดินขององคการอุตสาหกรรมปาไม มีมติเห็นชอบในหลักการ ใหองคการอุตสาหกรรมปาไมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนําท่ีดิน
ท่ีมีศักยภาพเชิงพาณิชย ประกาศประมูลใหเชาเพ่ือพัฒนาท่ีดนิตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจของทําเลท่ีดิน 
ท่ีตั้งอยูโดยจะตองไมขัดกับกฎหมายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงตอมาองคการอุตสาหกรรมปาไม ไดพิจารณาเห็นวาท่ีดินแปลงบางโพ 
กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี 8 – 2 – 60 ไร เปนท่ีดินแปลงท่ีมีศกัยภาพเชิงพาณิชยท่ีสามารถดาํเนินการตามมติคณะกรรมการ
ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ได จึงไดนําท่ีดินดงักลาวประกาศใหเชาพัฒนาใชประโยชนปรากฏวา บริษัท สยาม แอสเซท จํากัด 
เปนผูชนะการประมูลเสนอโครงการและไดทําสัญญาเชาท่ีดินเพ่ือใชประโยชนกับองคการอุตสาหกรรมปาไม สัญญาเลขท่ี 
ส.กม. 22/2555 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ซ่ึงสัญญาดังกลาวกําหนดใหมีระยะเวลาการเชาใชประโยชน 30 ป 
โดยไมนับรวมระยะเวลาในการกอสรางอาคาร จํานวน 4 ป และบริษัท สยาม แอสเซท จํากัด ตองชาํระคาธรรมเนียม
การจัดประโยชนเปนเงิน 56.10 ลานบาท แบงชําระเปน 10 งวดๆ ละ 5.61 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ ชําระมาแลว 6 งวด 
คือ งวดเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ถงึเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 รวมเปนเงินท้ังสิ้น 33.66 ลานบาท 

ตอมาไดมีผูรองเรียนไปยังหนวยงานตางๆ และนายเลิศ เศรษฐสิทธ์ิ กับพวกรวม 97 คน ไดยื่นฟอง
องคการอุตสาหกรรมปาไม และผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไมตอศาลปกครองกลางเปนคดีหมายเลขดําท่ี 1744/2555       
ลงวันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555 โดยอางวา องคการอุตสาหกรรมปาไมดําเนินการประกาศราคาเพ่ือใหเชาใชประโยชนท่ีดิน
แปลงดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงศาลปกครองมีคําสั่งไมรับคําฟองในประเด็นดงักลาวแตมีคําสัง่รับฟองเฉพาะประเด็น     
ท่ีกลาวอางวาองคการอุตสาหกรรมปาไมไมปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 57     
และมาตรา 67 ซ่ึงขณะน้ีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง ผูฟองคดจึีงอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองประเด็นองคการอุตสาหกรรมปาไม
กระทําโดยไมชอบดวยกฎหมายตอศาลปกครองกลาง คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสดุ  

ตอมา บริษัท สยาม แอสเซท จํากัด ไดมีหนังสือฉบับลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ขอให
องคการอุตสาหกรรมปาไม พิจารณากรณีบริษทัฯ มีความประสงคขอยกเลิกสญัญาเชาท่ีดินเพ่ือใชประโยชนท่ีดินแปลงบางโพ 
สัญญาเลขท่ี ส.กม. 22/2555 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยใหคูสัญญาท้ังสองฝายกลับคืนสูฐานะเดิมกอนมีการ
ประกวดราคาและกอนทําสัญญา โดยใหองคการอุตสาหกรรมปาไมคืนเงินและผลประโยชนท่ีไดรับจากบริษัทฯ และบริษัทฯ 
ขอหยุดชําระคาธรรมเนียมจัดประโยชนตามสัญญาดังกลาว ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2556 เปนตนไป เทียบเทาความ
เสียหายท่ีบริษัทฯ ไดรับจากขอรองเรียนและการฟองศาลปกครองดงักลาว และเปนการระงบัความเสียหายท่ีจะมีขึ้นตอไป 
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หมายเหตุ 27   เหตุการณสําคัญ (ตอ) 

ตอมา บริษัท สยาม แอสเซท จํากัด ไดมีหนังสือลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ขอทราบผล
การพิจารณาและขอชี้แจงเพิ่มเติม โดยขอใหองคการอุตสาหกรรมปาไมพิจารณาอนุมัติตามขอเรียกรองของบริษัทฯ 
และแจงผลการพิจารณาใหบริษัทฯ ทราบโดยเร็ว คือ ปจจุบันบริษัทฯ ไดลงทุนกับโครงการตามสัญญาดังกลาวไปแลวกวา 
100.00 ลานบาท หากผลการพิจารณาคดีของศาลปกครอง หรือ ป.ป.ช. ไดชี้มูลขอรองเรียนวา องคการอุตสาหกรรมปาไม
ไดทําสัญญาเชาเพ่ือใชประโยชนท่ีดินแปลงบางโพกับบริษัทฯ โดยมิชอบดวยกฎหมายยอมรับฟงไดวาองคการอุตสาหกรรมปาไม 
กระทําละเมิดตอบริษัทฯ การเดินหนาตามสัญญาตอไปอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังตอองคการอุตสาหกรรมปาไมและบริษัทฯ 
การเลิกสัญญาจึงเปนการระงับความเสียหายท่ีกําลังเกิดขึ้นในปจจุบันและท่ีจะเกิดตามมาในอนาคต หากองคการอุตสาหกรรมปาไม
ยังคงเพิกเฉยไมปฏิบัติตามขอเรียกรองของบริษัทฯ ดังระบุในหนังสือของบริษัทฯ ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 บริษัทฯ 
ในฐานะคูสัญญาซ่ึงกระทําการโดยสุจริตไมประมาทเลินเลอและปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบขององคการอุตสาหกรรมปาไม
ดวยดีตลอดมา แตกลับตองไดรับความเสียหายบริษัทฯ อาจมีความจําเปนตองฟองรองดําเนินคดีกับองคการอุตสาหกรรมปาไม     
โดยเรียกรองคาสินไหมทดแทนท้ังหลายอันเกิดแกบริษัทฯ จนถึงท่ีสุดตอไป 

ตอมาสํานักงานทนายความ อราม เชาวสุโข ไดมีหนังสือ ที่ 39/2556 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
และหนังสือท่ี 40/2556  ลงวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เร่ืองแจงใหทราบและเรียกรองคาเสียหายจากการผิดสัญญา 
แจงวา องคการอุตสาหกรรมปาไม ผิดสัญญาในขอสาระสําคัญกรณีที่ไมสามารถสงมอบพื้นที่ตามสัญญาใหแกบริษัทฯ 
ซ่ึงการผิดสัญญาดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ ท้ังในดานภาพลักษณและความนาเชื่อถือชื่อเสียงทางธุรกิจโอกาส
ในการทําธุรกิจตองสูญเสียไปในชวงเวลาท่ีผานมา ภายหลังจากท่ีไดคิดคํานวณในเบื้องตนเปนมูลคาไมต่ํากวา 150.00 ลานบาท 
และขอใหองคการอุตสาหกรรมปาไมชดใชคาเสียหายท้ังหมดใหแกบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะลดยอดเงินคาความเสียหาย
ดังกลาวเหลือ 120.00 ลานบาท รวมท้ังใหองคการอุตสาหกรรมปาไมคืนเงินท่ีรับไปแลวท้ังหมดใหแกบริษัทฯ พรอมดอกเบี้ย
ตามกฎหมายจนครบจํานวน   

องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดมีหนังสือ ท่ี ทส 1400/473 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เร่ือง ขอหารือ
กรณีองคการอุตสาหกรรมปาไมประสงคจะยกเลิกสัญญาใหเชาใชประโยชนท่ีดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร สัญญาเลขท่ี 
ส.กม. 22/2555 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ขอหารือไปยังสํานักงานอัยการสูงสุดเพ่ือพิจารณาใหความเห็นวา 
องคการอุตสาหกรรมปาไม จะพิจารณายุติสัญญาตามท่ี บริษัท สยาม แอสเซท จํากัด แจงความประสงคไดหรือไมเพียงใด
และเงินตางๆ ท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไมไดรับไวจากบริษัทฯ เชน หลักประกันสัญญาระหวางกอสราง และคาธรรมเนียม        
การจัดประโยชนท่ีรับไวแลวบางสวนน้ัน องคการอุตสาหกรรมปาไมจะตองคืนเงินจํานวนดังกลาวใหกับบริษัทฯ หรือไม เพียงใด 

สํานักงานอัยการสูงสุดไดมีหนังสือ ท่ี อส 0005/15895 ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เรื่อง 
หารือกรณีองคการอุตสาหกรรมปาไมประสงคจะยกเลิกสัญญาใหเชาใชประโยชนที่ดินแปลงบางโพ กรุง เทพมหานคร 
ตามสัญญาเลขท่ี ส.กม. 22/2555 ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 แจงให องคการอุตสาหกรรมปาไมทราบวา 
สํานักงานอัยการสูงสุด ไดพิจารณาแลว เห็นวาขอหารือขององคการอุตสาหกรรมปาไม เปนประเด็นเดียวกับท่ี
องคการอุตสาหกรรมปาไมถูกฟองตอศาลปกครองเปนคดีหมายเลขดําท่ี 1744/2555 สํานักงานอัยการสูงสุด จึงไดสงขอหารือ 
และสําเนาเอกสารตางๆ ไปยังสํานักงานคดีปกครอง สํานักงานอัยการสูงสุด พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีแลวจึง
ขอใหองคการอุตสาหกรรมปาไม ติดตอประสานงานโดยตรงกับสํานักงานคดีปกครองตอไป 

สํานักงานอัยการสูงสุด ไดมีหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี อส 0027.6/0248 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 
แจงผลการพิจารณากรณีองคการอุตสาหกรรมปาไมขอหารือในประเด็นการยกเลิกสัญญาใหเชาใชประโยชนท่ีดินแปลงบางโพ 
กรุงเทพมหานคร สัญญาเลขที่ ส .กม. 22/2555 ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยสํานักงานคดีปกครอง 
สํานักงานอัยการสูงสุด พิจารณาแลวมีความเห็นวาการยุติสัญญาจะเกิดขึ้นได 2 กรณี คือ 

1. เกิดขึ้นโดยความสมัครใจของคูสัญญา 
2. เกิดจากการกระทําความผิดสัญญาของคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงตามท่ีระบุไวในสัญญา หรือในกฎหมาย

ใหสามารถบอกเลิกสัญญาไดและทั้งสองกรณีคูสัญญาตองกลับสูฐานะเดิม โดยบริษัทฯ จะตองสงมอบที่ดินและ
องคการอุตสาหกรรมปาไม 
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หมายเหตุ 27   เหตุการณสําคัญ (ตอ) 
ตองคืนเงินหลักประกันและคาธรรมเนียมตางๆท่ีไดรับไวคืนบริษทั ท้ังน้ี ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 391 แตถาเปนกรณีบริษัทฯ กระทําผิดสัญญาหรือผิดกฎหมายแตเพียงฝายเดียว องคการอุตสาหกรรมปาไม 
นอกจากสามารถบอกเลิกสญัญาแลวยังสามารถเรียกคาเสยีหาย และคาปรับรวมท้ังริบหลักประกันสญัญาท้ังหมดหรือบางสวนไดดวย
สวนองคการอุตสาหกรรมปาไมควรพิจารณาเลิกสัญญากับบริษัทฯ หรือไม อยางไร อยูในดุลยพินิจขององคการอุตสาหกรรมปาไม
ซ่ึงสํานักงานคดปีกครอง สํานักงานอัยการสงูสุด ไมอาจใหความเห็นได  

องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดมีคาํสัง่ ท่ี 59/2557 ลงวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2557 เร่ือง แตงตัง้คณะทํางาน        
ในการแกไขปญหาการเชาที่ดินเพ่ือใชประโยชนท่ีดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาเลขท่ี ส.กม. 22/2555 
ลงวันท่ี 23 สงิหาคม พ.ศ. 2555 เพ่ือหาขอยตุิในแนวทางการเลิกสัญญาเพ่ือใหเกิดผลดีกับคูสัญญาท้ังสองฝายโดยใหเปนไป            
ตามกฎหมายและสัญญาตอไป 

คณะทํางานตามคําสัง่องคการอุตสาหกรรมปาไม ท่ี 59/2557 ลงวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ไดมีการนัดประชุม 
เพ่ือหารือและกําหนดแนวทางแกไขปญหาการเชาท่ีดินเพ่ือใชประโยชนท่ีดินแปลงบางโพ และไดสรุปเสนอความเห็นตอ 
องคการอุตสาหกรรมปาไมแลว เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยไดเสนอความเห็น 2 แนวทางคือ 

1.  ดําเนินการตามสัญญาตอไป ดวยเหตุผลดังน้ี 
1.1 เน่ืองจากยังฟงไมไดวามีฝายใดฝายหน่ึงผิดสัญญาและคูสัญญายังไมมีการตกลงเลิกสัญญากัน 
1.2 ในขณะน้ีอยูในระหวางการพิจารณาตามหนังสือขอเลิกสัญญาของบริษัทฯ ซ่ึงปจจุบันองคการ

อุตสาหกรรมปาไมยังพิจารณาไมแลวเสร็จสัญญาจึงมีผลผูกพันอยู 
1.3 หากองคการอุตสาหกรรมปาไมไมตกลงเลิกสัญญา สัญญาก็ยังคงผูกพันและเพ่ือใหมีการดําเนินการ

ตามสัญญาตอไป องคการอุตสาหกรรมปาไมจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบและตกลงเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาตอไป หากบริษัทฯ 
คูสัญญาไมขอเลิกสัญญาตามท่ีไดมีหนังสือแจงมาและตกลงท่ีจะดําเนินการตามสัญญาตอไป โดยจะตองมีการทําบันทึก
ขอตกลงตอทายสัญญาเพื่อปรับเปลี่ยนเงื่อนเวลาใหสอดคลองกับระยะเวลาที่เสียไปในระหวางการพิจารณาของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม  

หากบริษัทฯ ยังยืนยันจะขอเลิกสัญญา โดยเรียกคาเสียหายตามหนังสือท่ีไดแจงยกเลิกสัญญาน้ัน 
องคการอุตสาหกรรมปาไม จะตองโตแยงวา องคการอุตสาหกรรมปาไมไมไดกระทําผิดขอสัญญา องคการอุตสาหกรรมปาไม 
ไมสามารถชําระคาเสียหายใหกับบริษัทฯ ได 

2.  กรณีเลิกสัญญาสามารถดําเนินการไดดวยความสมัครใจดวยเหตุผลดังน้ี 
2.1 องคการอุตสาหกรรมปาไมสามารถนําท่ีดินไวใชประโยชนดานยุทธศาสตรโดยที่ดินแปลงบางโพ 

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีทําเลท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีตลาดอุตสาหกรรมไม ซ่ึงเหมาะกับกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไมจึงเห็น
ควรใหมีการทบทวนพิจารณาการใชประโยชนเพ่ือกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไมดวยอีกทางหน่ึง  

2.2 การพัฒนาท่ีดินใหมอาจจะทําใหองคการอุตสาหกรรมปาไมไดรับผลประโยชนตอบแทนท่ีมากกวา
การใหเชาใชประโยชนตามสัญญาน้ี 

2.3 การเลิกสัญญาจะทําใหท้ังสองฝายกลับสูฐานะเดิม โดยองคการอุตสาหกรรมปาไมจะตองคืนเงิน   
ท่ีไดรับไวใหกับบริษัทฯ และองคการอุตสาหกรรมปาไมไมตองจายดอกเบีย้และคาเสียหายอ่ืนๆ (ถามี) ใหกับบริษัทฯ เน่ืองจาก 
องคการอุตสาหกรรมปาไมมิไดกระทําผิดเงื่อนไข ซ่ึงในกรณีน้ีท้ังสองฝายจะตองทําบันทึกขอตกลงตอทายสัญญาฯ เพ่ือท่ีจะ 
ไมเรียกรองคาเสียหายตอกัน เน่ืองจากองคการอุตสาหกรรมปาไมไมไดกระทําผิดเงื่อนไขตามสัญญา 

2.4 เปนไปตามความประสงคของสหภาพแรงงานองคการอุตสาหกรรมปาไมท่ีตองการจะใหเลิกสัญญา
ตอมา รองผูอํานวยการ (นายพิพัฒน ชนินทยุทธวงศ) รักษาการแทนผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม ไดมีบันทึกสั่ง
การลงวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ไดมอบหมายใหคณะทํางานในการแกไขปญหาการเชาท่ีดินเพ่ือใชประโยชนท่ีดินแปลง
บางโพ ตามคําสั่งองคการอุตสาหกรรมปาไม ท่ี 59/2557 ลงวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ไปเจรจาตอรองกับ บริษัท สยาม 
แอสเซท จํากัด ตามแนวทางท่ีคณะทํางานเสนอความเห็นท้ัง 2 กรณี เพ่ือใหเกิดความรอบคอบและมีขอมูลประกอบการ
รายงานใหคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา  

 

รายงานประจําป 2560 องคการอุตสาหกรรมปาไม                                                                                                            หนา 105 



หมายเหตุ 27   เหตุการณสําคัญ (ตอ) 

วันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2557 คณะทํางานไดรวมประชุมหารือรวมกับ นายเสริฐศิริ โมราเรือง และนายพงศพนิต 
ศรีไพศาล ผูแทนของบริษัทฯ โดยคณะทํางานไดสอบถามกับผูแทนของบริษัทฯ วาบริษัทฯ  มีความประสงคท่ีจะดําเนินการ
ตามสญัญาเชาตอไป หรือประสงคท่ีจะยตุิสญัญาเชาตามท่ีไดมีหนังสือแสดงเจตนามาท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไม ซ่ึงบริษัทฯ 
ไดแจงวา อาจจะขอดาํเนินการตามสัญญาเชาตอ โดยไดสอบถามวาองคการอุตสาหกรรมปาไมจะพิจารณาเร่ืองระยะเวลา
การดําเนินการตามสัญญาและการจายเงินคาธรรมเนียมการจัดประโยชนและคา เชาอยางไร โดยบริษัทฯ ไดแจงวา 
จะนําเร่ืองท่ีไดประชุมน้ีไปพิจารณาอีกคร้ัง โดยจะแจงผลการพิจารณาของบริษัทฯ มาใหองคการอุตสาหกรรมปาไมทราบ
ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดประชุมรวมกัน  

และตอมาบริษัทฯ มีหนังสือลงวันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2557 แจงความประสงควาจะดําเนินการตามสัญญา
ตอไปโดยบริษัทฯ ไดกลาวอางวานับตั้งแตมีการทําสัญญาจนถึงปจจุบันองคการอุตสาหกรรมปาไมยังไมไดสงมอบท่ีดินใหกับบริษัทฯ 
ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไมสามารถเขาใชประโยชนที่ดินแปลงบางโพไดตามสัญญา พรอมน้ีบริษัทฯ ไดขอใหองคการอุตสาหกรรมปาไม
กําหนดมาตรการเพ่ือลดหยอนเงื่อนไขบางประการ คือ 

1. กําหนดระยะเวลาท่ีใชในการกอสรางอาคารจํานวน 4 ป ตามสัญญาขอ 1.2 ใหเร่ิมนับหลังจากคดี
หมายเลขดําท่ี 1744/2555 ถึงท่ีสุดแลว 1 ป และขอขยายกําหนดระยะเวลาค้ําประกันสัญญาระหวางกอสราง ขอ 24.1 ของ
สัญญาเชาใหสอดคลองกับระยะเวลาดังกลาวดวย สวนคาเชาท่ีดินระหวางกอสรางอาคารตาม ขอ 3.2 ของสัญญาเชาใหคิดคา
เชาในอัตราเดิม 

2. เลื่อนกําหนดระยะเวลาการจายผลประโยชนตอบแทนตาม ขอ 3 ของสัญญาเชา  กลาวคือ ใหบริษัทฯ     
นําคาธรรมเนียมจัดประโยชนเปนจํานวน 5,610,000.00 บาท (หาลานหกแสนหน่ึงหม่ืนบาทถวน) ของงวดเดือนกุมภาพันธ 
พ.ศ. 2556 ตาม ขอ 3.1 ของสัญญาเชาและคาเชาท่ีดินระหวางกอสรางอาคารตาม ขอ 3.2 ของสัญญาเชา รวมไปชําระ
ใหแกองคการอุตสาหกรรมปาไม ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหองคการอุตสาหกรรมปาไม

ชนะคดีหมายเลขดําท่ี 1744/2555 หลังจากน้ันจึงชําระคาธรรมเนียมจัดประโยชนในงวดถัดไปทุกๆ 30 วัน นับถัดจากการ
ชําระในงวดกอนเชนเดิม โดยไมถือวาการหยุดชําระและการคาชําระคาธรรมเนียมจัดประโยชน และคาเชาท่ีดินท่ีผานมาของ
บริษัทฯ เปนการผิดสัญญาเชาแตอยางใด 

สํานักกฎหมาย ไดมีบันทึกดวนท่ีสุด ท่ี ทส 1407.1/851 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พิจารณา
หนังสือของบริษัทฯ ลงวันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2557 และเสนอความเห็นใหองคการอุตสาหกรรมปาไม ทราบวา ขอเสนอเงื่อนไข    
ของบริษัทฯ ท่ีกลาวอางมาน้ันเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาฉบับเดิม ซ่ึงสัญญาฉบับน้ีเปนการดําเนินการ            
ภายใตอํานาจของคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม การแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวยอมอยูในอํานาจพิจารณา     
ของคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม เชนกัน ดังน้ันจึงเห็นควรนําเงื่อนไขของบริษัทฯ เสนอใหคณะกรรมการ
ขององคการอุตสาหกรรมปาไม  ซ่ึงรองผู อํานวยการ (นายพิพัฒน ชนินทยุทธวงศ )  รักษาการแทนผู อํานวยการ
องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดสั่งการเม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตอทายบันทึกสํานักกฎหมาย ฉบับดังกลาว
ใหสํานักธุรกิจและการตลาด ดําเนินการตอไป  

ตอมาผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม ไดสั่งการเม่ือวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ตอทายบันทึก 
สํานักธุรกิจและการตลาด ท่ี ทส 1417.4/57 ลงวันท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2558 ใหสํานักกฎหมายประมวลสรุปเร่ืองเก่ียวกับการ
หารือไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด กรณี บริษัท สยาม แอสเซท จํากัด ผูเชาใชประโยชนท่ีดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร 
ตามสัญญาเลขท่ี ส.กม.22/2555  ลงวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ขอยกเลิกสัญญาและกรณีท่ีบริษัทฯ ขอแกไขเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขในสัญญา โดยใหสํานักกฎหมาย นําเสนอตอคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดนําเร่ืองเสนอคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไมในการประชุม          
คร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมไดมีมติใหองคการอุตสาหกรรมปาไมรับขอคิดเห็นใหดําเนินการ
เจรจารายละเอียดเงื่อนไขกับบริษัทฯ ใหไดขอสรุปเปนท่ียุติกอนแลวจึงนําเสนอคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
พิจารณา ซ่ึงองคการอุตสาหกรรมปาไมไดมีหนังสือท่ี ทส 1400/573 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เร่ืองการปฏิบัติตาม
สัญญาเชา ไดแจงผลการพิจารณาขอเสนอเงื่อนไขใหบริษัทฯ ทราบวา องคการอุตสาหกรรมปาไม ไมสามารถรับเงือ่นไขขอเสนอ 
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ของบริษัทฯ ได และหากบริษัทฯ ประสงคท่ีจะเจรจาหรือเสนอเงื่อนไขอ่ืนๆ ประการใดขอใหบริษัทฯ แจงให

องคการอุตสาหกรรมปาไมทราบ ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือฉบับน้ี ซ่ึงตอมาบริษัทฯ ไดมีหนังสือ
ลงวันท่ี 20 สงิหาคม พ.ศ. 2558 แจงความประสงคขอเขารวมประชุมกับองคการอุตสาหกรรมปาไมเพ่ือเสนอปญหา อุปสรรค 
และมาตรการในการแกไขปญหาตามสัญญาเชาใชประโยชนท่ีดินแปลงบางโพฯ ซ่ึงองคการอุตสาหกรรมปาไมไดมีการนัดประชุมหารือ
ผูเก่ียวของเพ่ือกําหนดแนวทางการเจรจาและสาํนักธุรกิจและการตลาดไดทําหนังสือท่ี ทส 1417/738 ลงวันท่ี 7 ตลุาคม พ.ศ. 2558 
เร่ือง การปฏิบตัิตามสัญญาเชา แจงใหบริษทัฯ ทราบ เพ่ือกําหนดนัดประชุมหารือสองฝายตอไป 

เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ผูแทนขององคการอุตสาหกรรมปาไม และบริษัท สยามแอสเซท จํากัด       
ไดเขารวมประชุมหารือเพ่ือหาแนวทางในการดาํเนินการตามสัญญาตอไป โดยท่ีประชุมมีมติใหบริษัทฯ รับเงื่อนไข
ขององคการอุตสาหกรรมปาไมไปเสนอตอผูบริหารของบริษัทฯ ทราบและพิจารณา และตอมาองคการอุตสาหกรรมปาไม      
ไดมีหนังสือ ท่ี ทส 1417/124 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 สอบถามผลการพิจารณาของบริษัทฯ เพ่ือองคการอุตสาหกรรมปาไม
จะไดนําผลการพิจารณาเสนอใหคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไมทราบ และพิจารณาตอไป ซ่ึงบริษัทฯ 
ยังไมไดแจงผลการพิจารณาใหองคการอุตสาหกรรมปาไมทราบแตอยางใด 

บริษัท สยาม แอสเซท จํากัด จึงไดนําเงินคาธรรมเนียมการจัดประโยชน งวดท่ี 8 งวดท่ี 9 และงวดท่ี 10 ไปวาง  
ณ สํานักงานวางทรัพย สํานักงานบังคับคดีแพง กรุงเทพมหานคร 2 แตองคการอุตสาหกรรมปาไมยังไมไดไปรับเงินจํานวนดังกลาวฯ 
โดยองคการอุตสาหกรรมปาไม ไดนําปญหาตามสัญญาฉบับดังกลาว เสนอใหคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม
พิจารณาในคราวประชุม คร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2559 ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเพ่ือใหเกิดความรอบคอบ 
และรัดกุมในการดําเนินงาน จึงใหองคการอุตสาหกรรมปาไมหารือไปยังสํานักงานอัยการสูงสุดวาบริษัทฯ ผิดสัญญา
และมีมูลเหตุเพียงพอท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไมจะสามารถบอกเลิกสัญญากับบริษัทฯ รวมท้ังริบหลักประกันสัญญา 
และคาธรรมเนียมจัดประโยชนตามเงื่อนไขของสญัญา ขอ 24 และขอ 25 ไดหรือไมเพียงใดและองคการอุตสาหกรรมปาไม  
ไดทําหนังสือหารือตามประเด็นดังกลาวไปยงัสํานักงานอัยการสงูสุดแลว 

สํานักงานคดีปกครอง สํานักงานอัยการสงูสดุ ไดมีบันทึก ดวนท่ีสดุ ท่ี อส 0027.6/296 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
แจงผลการพิจารณาตามขอหารือขององคการอุตสาหกรรมปาไม โดยใหความเห็นวา ภายหลังจากท่ี สํานักงานคดีปกครอง 
ไดตอบขอหารือใหกับองคการอุตสาหกรรมปาไมในคร้ังแรก องคการอุตสาหกรรมปาไมไดตั้งคณะทํางานไปเจรจาตอรองกับ
บริษัทฯ วาจะดําเนินการตามสญัญาตอไปหรือจะเลกิสญัญาดวยความสมัครใจ ซ่ึงผลปรากฏวาบริษัทฯ ประสงคจะดําเนินการ
ตามสัญญาตอไปโดยไมขอยกเลิกสัญญาตามท่ีไดแจงไวกอนน้ัน รวมท้ังไดเสนอเงื่อนไขเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการดาํเนินการ
ตามสัญญามายังองคการอุตสาหกรรมปาไม และตอมาองคการอุตสาหกรรมปาไม ไดมีหนังสือแจงไปยังบริษัทฯ ปฏิเสธไมสามารถ
รับเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ เสนอมาได แตหากบริษัทฯ จะดําเนินการตามสัญญาตอไปก็สามารถดําเนินการได เพราะปจจุบัน
อายุของสญัญาเชาฉบับดงักลาวยงัไมสิ้นสดุลง สาํนักงานคดีปกครอง เห็นวาเปนการท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไม แสดงเจตนา
ตอบริษัทฯ วาบริษัทฯ ยังไมผิดเงื่อนไขตาม ขอ 25 ของสัญญาจึงสามารถท่ีจะดําเนินการตามสัญญาตอไปไดอีกท้ัง 
เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ยงัไมมีการประชุมรวมกับบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาแนวทางการเลิกสญัญาดวยความสมัครใจ
ของท้ังสองฝาย ซ่ึงบริษทัฯ แจงวาพรอมท่ีจะปฏิบตัิตามสัญญาตอไปดวยพฤติการณตางๆ ดังกลาวท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไม
แสดงตอบริษัทฯ เปนการแสดงวาท่ีบริษัทฯ ไมปฏิบตัิตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในสัญญา ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 ท่ีผานมาแลว 
องคการอุตสาหกรรมปาไมไมถือวาเปนสาระสําคญั ดวยเหตุน้ีองคการอุตสาหกรรมปาไมจึงไมอาจนําการท่ีบริษัทฯ ไมปฏิบตัิ
ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในสญัญาขอตางๆ ดงักลาวท่ีผานมาแลวมาเปนเหตุบอกเลิกสญัญาตาม ขอ 25 ได 

แตถา องคการอุตสาหกรรมปาไมประสงคจะยกเลิกสญัญาเพราะเหตุท่ีบริษทัฯ ไดปฏิบตัติามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว    
ในสัญญาขอตางๆ ดังกลาว องคการอุตสาหกรรมปาไมตองบอกกลาวใหบริษัทฯ ซ่ึงเปนฝายท่ีผิดสัญญาแกไขการผิดสัญญา
ในขอตางๆ ดังกลาว ภายในระยะเวลาอันสมควรกอนและหากบริษัทฯ ไมแกไขการผิดสัญญาน้ันภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
องคการอุตสาหกรรมปาไมจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดตามนัย มาตรา 387 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
และทําใหเกิดสิทธิตามสญัญา ขอ 25 อีกดวย 
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หมายเหตุ 27   เหตุการณสําคัญ (ตอ) 
สวนการพิจารณาวาจะใชสิทธิดังกลาวบอกเลิกสัญญากับบริษัทฯ  หรือไมนั้นอยูในดุลพินิจของ

องคการอุตสาหกรรมปาไม ซ่ึงสํานักงานคดีปกครอง สํานักงานอัยการสูงสุด ไมอาจใหความเห็นได เน่ืองจากสัญญาเชาท่ีดิน
เพ่ือใชประโยชนท่ีดินแปลงบางโพ เปนสัญญาตางตอบแทนองคการอุตสาหกรรมปาไมจึงตองพิจารณาดวยวาตนไดปฏิบัติ
หนาท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญาถูกตองครบถวนหรือไม เพียงใด ตามนัย มาตรา 369 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดนําผลการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด เสนอเขา ท่ีประชุม
คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม ในคราวประชุม คร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2560 และท่ีประชุม
มีมติรับทราบผลการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด และใหองคการอุตสาหกรรมปาไมประชุมหารือรวมกับบริษัทฯ 
และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองคการอุตสาหกรรมปาไมใหไดขอยุติ  และนําผลการประชุมหารือ เสนอตอ
คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม เพ่ือพิจารณาตอไป ตอมาองคการอุตสาหกรรมปาไมไดมีการประชุมรวม
ระหวางองคการอุตสาหกรรมปาไม บริษัทฯ และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองคการอุตสาหกรรมปาไม ซ่ึงผลการประชุม
ปรากฏวา บริษัทฯ ยืนยันจะปฏิบัติตามสัญญาตอไป สวนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองคการอุตสาหกรรมปาไมยืนยัน
ท่ีจะคัดคานและเรียกรองใหมีการยกเลิกสัญญาฯ องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดนําผลการประชุมดังกลาวฯ เสนอตอท่ีประชุม
คณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปา ไม  ซึ่ง ที่ประชุมมีมติใหองคการอุตสาหกรรมปา ไมตั ้ง เ รื ่อง นี้ให
สํานักงานอัยการสูงสุด เปนผูดําเนินการตามกฎหมายกับบริษัทฯ กรณีไมปฏิบัติตามสัญญาแทนองคการอุตสาหกรรมปาไม
โดยกอนสงเร่ืองใหสํานักงานอัยการสูงสุดดําเนินการ ใหสํานักกฎหมายองคการอุตสาหกรรมปาไมประมวลเร่ืองดังกลาวสงให
กลุมกฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พิจารณากอนและหากสํานักงานอัยการสูงสุดปฏิเสธตามท่ี
องคการอุตสาหกรรมปาไมรองขอให องคการอุตสาหกรรมปาไมดําเนินการจางบริษัทกฎหมายจากภาคเอกชนดําเนินการได   

ตอมา องคการอุตสาหกรรมปาไมได ทําหนังสือถึง สํานักงานอัยการสูงสุด เพ่ือขอใหดําเนินคดีแพงกับบริษัทฯ 
แทนองคการอุตสาหกรรมปาไม ซ่ึงภายหลังพนักงานอัยการเจาของสํานวนไดพิจารณาขอเท็จจริงและใหคําแนะนําวา        
องคการอุตสาหกรรมปาไมควรถอนเร่ืองดังกลาวเพ่ือนํากลับมาดําเนินการตามความเห็นของสํานักงานคดีปกครอง 
สํานักงานอัยการสูงสุดใหครบถวนกอน องคการอุตสาหกรรมปาไม จึงไดดําเนินการตามคําแนะนําของพนักงานอัยการเจาของ
สํานวนดังกลาว และปจจุบันอยูระหวางการรอการนัดเจรจากับบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง 

วันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดรวมกับผูแทนของ บริษัท สยาม แอสเซท จํากัด 
เพ่ือรวมกันพิจารณาหาแนวทางเพ่ือยุติปญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวางการดําเนินการตามสัญญาฉบับดังกลาว โดยในการประชุม
คร้ังน้ี บริษัทฯ แจงวา หากบริษัทฯ จะขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบของอาคารท่ีจะกอสรางในพ้ืนท่ีท่ีดินแปลงบาง โพ 
กรุงเทพมหานคร ใหมีความเหมาะสมกับรูปแบบของธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงจะสรางผลกําไรใหกับบริษัทฯ ไดมากกวา
จะทําไดหรือไมอยางไร ซ่ึงองคการอุตสาหกรรมปาไม แจงวา ในการเปลี่ยนแปลงจะตองตรวจสอบเอกสารท่ีระบุไวในเงื่อนไข 
และรายละเอียดตางๆ ท่ีกําหนดไวในประกาศประมูลฯ (TOR) และขอกําหนดท่ีระบุไวในสัญญากอนวาจะสามารถ
เปลี่ยนแปลงแกไขรูปแบบการกอสรางอาคารตามที่บริษัทฯ แจงความประสงคไดหรือไมอยางไร หากดําเนินการได
องคการอุตสาหกรรมปาไมจะแจงใหบริษัทฯ ทราบเพื่อใหบริษัทฯ นําเสนอรูปแบบการกอสรางที่จะปรับปรุงใหม  
พรอมอัตราผลประโยชนตอบแทนท่ีเพ่ิมมากขึ้นใหกับองคการอุตสาหกรรมปาไม เ พื่อพิจารณาตอไป และตอมา
องคการอุตสาหกรรมปาไมไดทําหนังสือแจงใหบริษัทฯ นําเสนอรูปแบบโครงการที่จะขอเปลี ่ยนแปลงมาให
องคการอุตสาหกรรมปาไมเพ่ือพิจารณา แตบริษัทฯ ยังไมไดเสนอมาแตอยางใด 

ตอมา บริษัท สยาม แอสเซท จํากัด ไดแจงรูปแบบอาคารท่ีประสงคจะกอสรางเพ่ิมเติม และจํานวน
ผลประโยชนตอบแทนเพ่ิมเติมมาใหองคการอุตสาหกรรมปาไมทราบและพิจารณา ซ่ึงปจจุบันองคการอุตสาหกรรมปาไม
ยังอยูระหวางการพิจารณารูปแบบอาคาร และขอทราบรายละเอียดการใชประโยชน หรือขอบเขตการประกอบธุรกิจ
จากสิ่งกอสรางดังกลาว เพ่ิมเติม และเจรจาตอรองเร่ืองผลประโยชนตอบแทนกับบริษัทฯ เพ่ือใหองคการอุตสาหกรรมปาไม
ไดรับประโยชนสูงสุด ท้ังน้ี เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับนําเสนอใหคณะกรรมการขององคการอุตสาหกรรมปาไม เพ่ือพิจารณา
ในขั้นตอนตอไป 
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27.2 เงินคางนําสงคลัง 
การจายเงินนําสงคลัง ตามหนังสือท่ี กค 0819.2/1336 ลงวันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กําหนดใหองคการอุตสาหกรรมปาไมทยอยนําสงรายไดแผนดิน ประจําป พ.ศ. 2553 
จํานวน 37.21 ลานบาท ออกเปน 12 งวด รายละเอียดตามท่ีกลาวมาแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 18 
องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดดําเนินการนําเงินรายไดแผนดินสงกระทรวงการคลัง ดังน้ี 

1. เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 จายเช็คเลขท่ี 10076283 ลงวันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 
ของธนาคารกรุงไทย จายกระทรวงการคลัง จํานวน 3.00 ลานบาท 

2. เม่ือวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2560 จายเช็คเลขท่ี 10082829 ลงวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2560 
ของธนาคารกรุงไทย จายกระทรวงการคลัง จํานวน 3.00 ลานบาท 

3. เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จายเช็คเลขท่ี 10082860 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ของธนาคารกรุงไทย จายกระทรวงการคลัง จํานวน 3.00 ลานบาท 

ตอมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีหนังสือท่ี ทส 1400/2823 ลงวันท่ี 14 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึงกระทรวงการคลัง ใหพิจารณาเห็นชอบใหองคการอุตสาหกรรมปาไม ดําเนินการ ดังน้ี 

1. ชะลอการนําสงเงินรายไดแผนดินท่ีคางจายจนกวาสถานะทางการเงินจะดีขึ้น 
2. ใหทยอยจายโบนัสพนักงาน และกรรมการได ตามความเหมาะสมของกระแสเงินสด ขณะน้ีอยู

ระหวางการพิจารณาของกระทรวงการคลัง 
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